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บทคัดย่อ 
 
 ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกาศเจตนารมณ์ของทั้ง  10 ประเทศสมาชิก
อาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) ที่ก าหนดให้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย
ความร่วมมือภายใต้ 3 ประชาคม หนึ่งในนั้นคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีความมุ่งประสงค์
ประการที่ส าคัญซึ่งถูกกล่าวไว้ใน ข้อ 1 แห่งกฎบัตรอาเซียน คือ “เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิต
เดียวที่มีเสถียรภาพ เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอ านวยความสะดวกทางการค้าและ  
การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ และการลงทุน  
การเคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษและ
แรงงาน และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน” และเพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล  
กฎบัตรอาเซียนยังก าหนดพันธกรณีให้รัฐสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยจ าเป็นต้อง “มีมาตรการที่
จ าเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก”   
 บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตรงกันว่า ประเทศสมาชิกของประชาคม
จ าต้องให้ความใส่ใจกับแรงงานวิชาชีพ 8 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
สถาปนิก นักส ารวจ นักบัญชี และการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแห่ง
อาเซียน (MARs) ที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกในฐานะของปัจจัยทางเศรษฐกิจ  เพื่อไม่ให้
เกิดอุปสรรคต่อการเป็นฐานการผลิตเดียวของภูมิภาค โดยการจัดการหรือการมุ่งคุ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติดังกล่าวย่อมต้องเป็นไปตามกรอบแห่งกฎหมาย จากการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่จะตามมา คือ แรงงานฝีมือที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมใน 8 สาขาวิชาชีพนี้ อาจจะถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการท างานลงเพราะการเข้ามา
ทดแทนของแรงงานในประเทศอาเซียนที่มีค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าในประเทศไทย และก่อให้เกิดการ
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ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชาชีพของประเทศไทยได้ เพราะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายออกไป
ท างานในต่างประเทศจ านวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดของการประกอบวิชาชีพของ
ชาวต่างด้าวตามกฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติวิชาชีพเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมใน
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งของมาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรี
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกฎหมายคนเข้าเมือง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
การลงทุน ปัญหาเร่ืองระยะเวลาและการก าหนดจ านวนของแรงงานวิชาชีพที่จะเข้ามาท างาน  
ในประเทศไทย ปัญหาเร่ืองระยะเวลาและการก าหนดจ านวนของแรงงานวิชาชีพที่จะเข้ามาท างาน
ในประเทศไทย และปัญหาการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย  
 จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าหากได้มีปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับด้านแรงงานของประเทศไทยให้ชัดเจนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน จะท าให้เกิดความเป็นธรรมกับแรงงาน 
ในภูมิภาคดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปรับตัวในทุกภาคส่วน
เพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญในการเตรียมการรับมือกับการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพอย่างเสรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ในเชิงนโยบายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีพันธกิจที่จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ไทยได้ร่วมลงนามไว้แล้ว 
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ABSTRACT  
 
 ASEAN Community has announced the intention in accordance with ASEAN Charter 
which states that ASEAN Community should consist of the cooperation under the three 
communities, and one of these is ASEAN Economic Community. The purpose is mentioned in 
Article 1 of the ASEAN Charter that “To create a single market and production base which is 
stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for 
trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated 
movement of business persons, professionals, talents and labour; and free flow of capital”. In 
order to achieve the goal, the ASEAN Charter still indicates the obligations for all member states 
including Thailand to “have all necessary measures and enforce proper domestic law to 
implement this charter effectively and fulfill the obligations among all member states.”  
 The study found that this provision showed the mutual recognition that all member 
countries of the community must pay attention to 8 professional workforces: engineering services, 
medical services, dental services, nursing services, architectural services, surveying qualification, 
accountancy services and hotel services and tourism. This is to conform to the ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement (MRAs) on the mobility of professions as one of the economic factors 
to prevent the impediment to the establishment of a single production base of the region. The 
management or protection of migrant labour should be operated within the legal framework. 
However, the mobility of professional workforce causes many effects. Firstly, skilled workers of 
the 8 professional workforces agreed by the MRAs can be superseded or reduced the role of work 
by the replacement of lower cost labour from others ASEAN member countries. Moreover, 
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shortage in professional workers of certain fields in Thailand can occur because more people 
move to work in other countries. There will also be problems about Thai legal restrictions of 
professions for foreigners which collide with the qualification of profession stated in the MRAs. 
Furthermore, it may lead to conflicts in legal measures of free labour mobility between 
immigration law and laws related to investment promotion. The problems also include time 
period and quantity of professional workers wishing to work in Thailand, definition of labour 
protection and professional standard under Thai labour law.   
 From the above issues, I see that an amendment to Thai legal measures related to 
labour to make them clearer and consistent with the Declaration of ASEAN Concord will result in 
fairness of workforce in the region.  Thailand, as one of the ASEAN member states, should adapt 
all sectors to be able to cope with the forthcoming problems. Every sector should focus on 
preparing to handle free mobility of professional workers in ASEAN Community in all areas 
including policies or amend relevant legislations; we must follow the obligation which our 
country has signed with other member states.  
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กิตติกรรมประกาศ 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน 
ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่เมตตารับเป็น
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าต่าง ๆ และตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องในการจัดท า จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
 ทั้งนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่ได้กรุณา 
รับเป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
และผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์  
ดร. ภูมิ โชคเหมาะ และรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ที่ได้เมตตาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขและให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และค าแนะน าที่ดีเสมอมา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือจนผู้เขียน
สามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ประสบความส าเร็จลงได้ ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือ
และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ส าคัญที่สุดผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณอันหาประมาณมิได้ 
ที่คอยดูแล ห่วงใยผู้เขียน ขอขอบคุณสามี บุตร พี่น้อง และเพื่อนรักทุกคนของผู้เขียนที่เป็นก าลังใจ
ให้ผู้เขียนผ่านพ้นอุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเป็นผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อการใด ๆ หรือต่อผู้ใดก็ดี ผู้เขียน
ขอมอบความดีทั้งหมดเป็นกตเวทิตาแด่พระคุณบิดามารดา ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้ เสริมสร้างรากฐานการศึกษา อันเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญส าหรับผู้เขียน และผู้มีพระคุณทุกท่านซึ่งผู้เขียนให้ความเคารพนับถือ  
 
 

ณฐภัทร รัตนชีวกุล 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดยผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ให้การรับรองและลงนาม
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่  21 สนับสนุนให้มีการรวมตัวและความร่วมมือ
อย่างรอบด้าน ต่อมาอาเซียนได้ก าหนดทิศทางที่แน่ชัดว่าความร่วมมือจะต้องเดินทางไปสู่การจัดตั้ง
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี ้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นเพียงหนึ่ งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนโดย
ประกอบด้วยอีกสองเสาหลักคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน และได้มีการจัดท ากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ขึ้นเพื่อการด าเนินงานไปสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศสมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีอ านาจในการต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากยิ่งขึ้น และมีการ
น าเข้าส่งออกทั้งด้านสินค้า การบริการ การลงทุนและด้านแรงงานของชาติในอาเซียนก็จะเสรีมากขึ้น 
โดยมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่มสหภาพยุโรป   
 ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเกิดกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 เป็นอย่างมาก และถูกถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเข้าสู่

                                                           

 1  จาก กรมอาเซียน. (2552). ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord). 
สืบค้น 16 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-indonesia-24-
february-1976. 
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การรวมตัวในคร้ังนี้ เพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่นานที่ชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ต้องเข้าสู่การ
เปิดเสรีอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในด้านการเคลื่อนย้ายประชากร
และแรงงานเสรี ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบในมุมกว้างต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การเปิดเสรีด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนถือเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญในภูมิภาคนี้ แต่ในปัจจุบันยังเกิดความสับสนกันมากเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากหลายคนเข้าใจว่าเมื่อมีการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 แล้ว แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากประเทศ
สมาชิก เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า หรือประเทศลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
(Unskilled Labour) จะหลั่งไหลเข้ามาท างานในประเทศไทยและจะเข้ามาแย่งงานคนไทยท า ซึ่ง 
ในความเป็นจริงแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไม่เคยมีการตกลงที่จะให้มีการเปิดเสรี
การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) แต่อย่างใด แม้จะมีเป้าหมายในการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี ก็เป็นเพียงการตั้งเป้าหมายว่าจะให้เฉพาะแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) สามารถ
เคลื่อนย้ายได้เท่านั้น ดังนั้นการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานระดับล่างหรือแรงงาน  
ไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) ที่เราพบเห็นอยู่ทุกวันนี้  เป็นผลมาจากกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายไทย
สร้างขึ้นมาเอง นั่นคือ การอนุญาตให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากในปัจจุบันตลาดแรงงานของไทยเร่ิมประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานวัยฉกรรจ์ที่พร้อมจะท างานที่ใช้แรงงานเข้มข้นและมักจะเป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานหนัก 
ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) อย่างเสรีนั้นในความเป็นจริงแล้ว ณ ปัจจุบันการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จะมีก็เพียงการก าหนดคุณสมบัติไว้ก่อน
เท่านั้นว่าแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติวิชาชีพ (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) ของอาเซียนซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้ค าว่ า 
“ข้อตกลงยอมรับร่วม” ที่ได้มีการลงนามกันตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่  2 
เท่านั้น จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีโดยได้ก าหนดคุณสมบัติของแรงงานในสาขา
วิชาชีพหลักไว้เพียง 8 สาขาด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจแพทย์ 
ทันตแพทย์ นักบัญชี และการท่องเที่ยว ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  
 จากการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบ กล่าวคือ ผลกระทบในด้านบวกจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ในประเทศได้ เน่ืองจากจะมีแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาท างานในประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยเนื่องจากมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะประเทศไทยเอง
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ก็มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาวิชาชีพตลอดเวลาที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันแรงงาน
สัญชาติไทยส่วนหนึ่งก็เดินทางออกไปเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศอ่ืน ส่วนผลกระทบด้านลบ 
ที่จะตามมาคือ แรงงานฝีมือที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลงยอมรับร่วมใน 8 สาขาวิชาชีพนี้อาจจะถูก
แย่งงานหรือลดบทบาทในการท างานลงเพราะการเข้ามาทดแทนของแรงงานในประเทศอาเซียน  
ที่มีค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าในประเทศไทย ในทางตรงกันข้ามการเปิดเสรีในภูมิภาคอาเซียนที่มีค่าเงิน
แตกต่างกันประกอบกับค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดการขาดแคลน
บุคลากรในบางสาขาวิชาชีพของประเทศไทยได้ เพราะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปท างาน 
ในต่างประเทศจ านวนมากขึ้นหรือที่เรียกว่าภาวะสมองไหลนั่นเอง 
 จากผลกระทบดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกับความมุ่งประสงค์ในข้อ 1 แห่งกฎบัตร
อาเซียนที่ว่า “เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถในการ
แข่งขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ และการลงทุน การเคลื่อนย้าย
ที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษและแรงงานและ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน”2 และเพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล กฎบัตร
อาเซียนในข้อ 5 ยังก าหนดพันธกรณีให้รัฐสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยจ าเป็นต้อง “มีมาตรการที่
จ าเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก”3 แสดงให้เห็นถึง 
การยอมรับตรงกันว่าประเทศสมาชิกของประชาคมจ าต้องให้ความใส่ใจกับคนท างานหรือแรงงาน
ที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกในฐานะของปัจจัยทางเศรษฐกิจ  เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อ 
การเป็นฐานการผลิตเดียวของภูมิภาค โดยการจัดการหรือการมุ่งคุ้มครองแรงงานข้ามชาติย่อมต้อง
เป็นไปตามกรอบแห่งกฎหมาย การทบทวนมาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่จะรองรับแรงงาน
ข้ามชาติอย่างเสรีเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีความส าคัญ  เพื่อให้
ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างความพร้อมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานอาเซียน

                                                           

 2  To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and 
economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, 
services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer 
flow of capital. 
 3  Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic 
legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of 
membership. 
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ที่เอ้ือต่อพัฒนาการของตลาดแรงงานอาเซียน ความรอบรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของประเทศ และกฎเกณฑ์ภายใต้กรอบของกฎบัตรอาเซียนจะน าไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายกับแรงงานเสรีอาเซียน ตลอดจนมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานใน
อาเซียนซึ่งหมายถึงศักยภาพที่จะดูแลทั้งแรงงานต่างด้าวที่ข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย และ
แรงงานไทยที่จะข้ามชาติไปท างานเป็นคนงานต่างด้าวในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน กฎหมายและ
นโยบายของประเทศไทยจึงไม่ควรขัดต่อกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
ซึ่งผูกพันประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการแรงงานข้ามชาติในทุกมุมมองและทุกบริบท   
 ดังนี้ ประเทศไทยจึงควรให้ความส าคัญในการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานวิชาชีพอย่างเสรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียน
มุ่งศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยมุ่งศึกษาและให้ความส าคัญกับกรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วมอันได้แก่ปัญหาดังต่อไปนี้ 

1.  ปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดของการประกอบวิชาชีพของชาวต่างด้าวตามกฎหมายไทย 
ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติวิชาชีพเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน 

กล่าวคือ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีข้อตกลงยอมรับร่วม 
ในเร่ืองคุณสมบัติวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีได้ 8 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกรรม 
พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ประเทศไทย
ได้ลงนามไปแล้ว แต่ยังปรากฏว่ามีกฎหมายด้านแรงงานของประเทศไทยบางฉบับที่บัญญัติ
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการที่ไม่สอดคล้องและรองรับกับวัตถุประสงค์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แม้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จะก าหนดให้
ประเทศสมาชิกร่วมกันสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียว  โดยส่วนหนึ่งของการด าเนินงานคือ  
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือโดยเสรีในอาเซียนซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะแรงงาน
มีฝีมืออาจเกิดอุปสรรคและข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของแรงงานฝีมือจากพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดว่า งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใดและ
เมื่อใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยให้
ก าหนดเป็นกฎกระทรวง และสามารถจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ 
ที่จะเข้ามาท างานในบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา  8 ดังนี้ น าไปสู่ 
การตรากฎหมายล าดับรอง เช่น พระราชก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า ซึ่งได้
ก าหนดให้วิชาชีพบางอย่างเป็นวิชาชีพสงวนไว้ส าหรับคนไทยเท่านั้น เช่น วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
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วิชาชีพวิศวกร หรือวิชาชีพท่องเที่ยว เป็นต้น จึงก่อให้เกิดกรณีปัญหาความลักลั่นของกฎหมาย
ภายในของประเทศไทยกับข้อตกลงยอมรับร่วมที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ 

2.   ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งของมาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างกฎหมายคนเข้าเมืองกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน 

กล่าวคือ ประเทศไทยได้วางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามา
ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมความ
เรียบร้อยของคนต่างด้าวที่เข้ามาในเมืองไทยและจัดการไม่ให้คนต่างด้าวหลั่งไหลเข้าเมืองเพื่อมา
แย่งงานคนไทยท า ซึ่งขัดแย้งของมาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างกฎหมายคนเข้าเมืองกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นกฎหมายที่
ส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองไทยคือ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เป็นต้น ท าให้การวางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลการประกอบ
อาชีพของคนต่างด้าวในราชอาณาจักรไทยไม่สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานต่างด้าวโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและบริการของประเทศ ซึ่งอาจ 
ท าให้ขัดแย้งกับต่อพันธกรณีที่ไทยได้ตกลงไว้ในข้อตกลงยอมร่วมในแรงงานวิชาชีพเสรีอาเซียน 

(1)  ความขัดแย้งในเร่ืองการยกเว้นการตรวจลงตราแก่แรงงานวิชาชีพตามกฎหมาย  
คนเข้าเมือง และ 

(2)  ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจ าแนกคนต่างด้าวที่เข้ามาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลงทุน 

3.  ปัญหาเร่ืองระยะเวลาและการก าหนดจ านวนของแรงงานวิชาชีพที่จะเข้ามาท างาน
ในประเทศไทย 

กล่าวคือ เมื่อมีแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาประกอบวิชาชีพยังดินแดน
ของประเทศไทย พบปัญหาว่าอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่
ต้องประกอบวิชาชีพ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกลับพบว่ามีกฎหมายบางฉบับที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ควบคุมและก าหนดจ านวนของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  
เป็นรายปีไม่ให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี  และส าหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ประกอบกับความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และต้องได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมืองด้วย บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
เคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานวิชาชีพที่มีความจ าเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลา
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หรือจ านวนที่ก าหนด เพราะในสภาพความเป็นจริงของการประกอบวิชาชีพในต่างแดนนั้น ถิ่นที่อยู่
ที่ได้ไปประกอบอาชีพนั้นถือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการท างาน บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมืองดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีของแรงงานวิชาชีพ
อาเซียนภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม  

4.  ปัญหาการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพแรงงาน 
ตามกฎหมายแรงงานไทย 

ปัญหาในข้อนี้แยกพิจารณาเป็น 
(1)  ปัญหาการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

 เนื่องจากกฎหมายแรงงานไทยหลายฉบับยังให้ค าจ ากัดความการเป็นนายจ้างลูกจ้างที่
ไม่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา เช่น  
ปัญหาแรงงานที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศ กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียนใน
บางกรณีอาจไม่ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ไปประกอบอาชีพแต่ใช้วิธีการเดินทางไปมา
ระหว่างเทศในภูมิภาคแทน ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานหรือบริษัทมีหลายสาขาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงเกิดปัญหาว่าใครเป็นนายจ้างหรือใครเป็นลูกจ้างของใคร บริษัทผู้เป็นนายจ้างของ
ประเทศใดเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาที่แท้จริงซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของเขตอ านาจศาลและ
กฎหมายของประเทศที่นายจ้างหรือลูกจ้างนั้นตั้งอยู่  เป็นต้น นอกจากนี้การก าหนดนิยามที่แตกต่าง
กันนี้เองยังเป็นช่องว่างท าให้คนท างานจ านวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายประกันสังคม และมีข้อจ ากัดในกลไกคุ้มครองการรวมกลุ่มการเจรจาต่อรอง 
ในกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

(2)  ปัญหามาตรฐานวิชาชีพแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
 ส าหรับมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะในแต่ละประเทศนั้น เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมี
ระบบการศึกษา และการเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะ เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ พยาบาล นักบัญชี 
ที่แตกต่างกัน แม้ปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพร่วมกัน 8 สาขา แต่ในการเข้าท างานในแต่ละประเทศ
นักวิชาชีพดังกล่าวจะต้องผ่านมาตรฐานวิชาชีพในประเทศอีกชั้นหนึ่ง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่
แรงงานนักวิชาชีพต่างด้าวได้และไม่ถือเป็นการเปิดเสรีทางด้านแรงงานอย่างแท้จริง  ทั้งบางสาขา
วิชาชีพทั้ง 8 สาขา ดังกล่าวยังมีรูปแบบการท างานบางประเทศที่ประเทศไทยห้ามคนต่างด้าว 
เข้าท างานอีกด้วย  

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าหากได้มีปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับด้านแรงงานของประเทศไทยให้ชัดเจนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับ
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ข้อตกลงตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 ในด้านเศรษฐกิจที่ได้จัดตั้งเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะท าให้เกิดความเป็นธรรมกับแรงงานในภูมิภาคดังกล่าว  ผู้เขียน 
จึงได้มุ่งศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ
เสนอแนวทางแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาโดยจะเสนอแนะในบทอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
        2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการรองรับข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
        3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน 
        4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ
ของอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้จริงและ  
มีประสิทธิภาพ  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว  พระราชบัญญัติคนเข้า เมือง  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน และพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว  
ยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง เหมาะสม และรองรับต่อการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็น
เร่ืองใหม่ได้ในหลายด้าน อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติวิชาชีพในกฎหมายไทย
ที่ได้ท าข้อตกลงไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs) ปัญหาการจ้างแรงงานวิชาชีพสงวนส าหรับคนไทย ปัญหาการจ้างแรงงาน
ของประเทศตามข้อตกลงการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง  (Agreement on the 
Most – Favored Nation Treatment) ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ 
ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดนิยามในกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และปัญหาเกี่ยวกับ
องค์กรหรือหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ดูแลข้อพิพาทด้านแรงงานข้ามชาติ อันจะส่งผลให้เกิดความลักลั่น
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ของกฎหมาย และอุปสรรคในความร่วมมือการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จนท าให้ขาดความ
น่าเชื่อถือในภูมิภาคด้านแรงงานตามข้อตกลงในการรวมประชาคม จ าเป็นต้องศึกษาถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย  สอดคล้องและ
รองรับต่อการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้แรงงานในภูมิภาคอาเซียนได้รับความคุ้มครอง 
ที่เหมาะสม 
 
1.4   ขอบเขตกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements MRAs) เท่านั้น โดยจะ
ท าการศึกษาจากต ารา บทความ เอกสาร และงานวิจัยทางวิชาการและมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง รองรับกับ
แรงงานที่เกิดจากการรวมประชาคมเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าว 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ต ารากฎหมาย วารสาร เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางกฎหมาย และ
ความเห็นของนักนิติศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลทางเว็ปไซด์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต เอกสารที่เกี่ยวข้อง
และตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานทั้งประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีอยู่  
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายแรงงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และรองรับกับการรวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
         1.  ท าให้ทราบถึงความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
         2.  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการรองรับข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
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         3.  ท าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน 
         4.  ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางแก้ไข และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วม 
ในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีการบังคับใช้
กฎหมายได้จริงและมีประสิทธิภาพ  
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ 

และการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงแนวคิด
ทฤษฎี ความเป็นมา ของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิด และความเป็นมาของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วม นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียน นิติสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนนอกกรอบอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของต่างประเทศ
และการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิก
อาเซียน อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายได้อย่างชัดแจ้ง ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา ของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา ของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่เกี่ยวกับภูมิหลังอาเซียน แนวคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ตามล าดับดังนี ้
 2.1.1  ภูมิหลังอาเซียน 
 ภูมิหลังอาเซียนมีที่มาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายหลังจากสงครามโลกคร้ังที่  2 สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นอาณานิคมมาสู่ความเป็นรัฐชาติ (Nation State)
ซึ่งเป็นประเทศที่มีอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ประกอบกับแนวความคิดในการรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศได้เกิดขึ้นอันเนื่องจากบริบทแวดล้อมของสงครามเย็นที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่  21

 ความขัดแย้งในระดับสากลจากลัทธิทางการเมืองดังกล่าวท าให้มีการแบ่งขั้วอ านาจขึ้น
อย่างชัดเจน โดยในฝ่ายทุนนิยมเสรีมีประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะเสมือนเป็นประเทศผู้น ากลุ่ม
ขณะที่ฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีประเทศสหภาพโซเวียตอยู่ในฐานะเป็นเสมือนผู้น ากลุ่ม และ
                                                           

1  จาก บันทึกการเดินทางอาเซียน (น. 2), โดย กรมอาเซียน, 2552, กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ. 
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จากความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นนี้เองท าให้
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่ิมมีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของประเทศในรูปแบบของภาคีสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ 
เช่น องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast Asia Treaty 
Organization: SEATO) 
 ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส าคัญคือ
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาสา (Association of South-East Asia: ASA) ก่อก าเนิด
ขึ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยมีสมาชิก 3 ประเทศได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศไทย5 มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
แต่ราวปลายปี พ.ศ. 2505 เกิดข้อพิพาทเร่ืองดินแดนระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศฟิลิปปินส์
จึงได้ยุติความสัมพันธ์กันไป รวมทั้งสิงคโปร์ได้ขอแยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย ในปี  
พ.ศ. 2508 ส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงภาวะล่อแหลมต่อ
ภยันตรายรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยเฉพาะการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์และ
การแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศมหาอ านาจภายนอกภูมิภาค สภาวการณ์เช่นนี้กระตุ้นให้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หาทางออกโดยการรวมกลุ่มกันอีกคร้ังเพื่อสร้างกลไกในระดับ
ภูมิภาค คือการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ในปี พ.ศ. 2510 ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้เป็นกลางใน
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะนั้นได้ริเร่ิมเชิญผู้น าของประเทศ
อินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ประชุมพร้อมกันที่จังหวัด
ชลบุรี เพื่อหารือในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงนามเอกสารความร่วมมือต่าง  ๆ ที่ประเทศไทย
จัดเตรียมไว้ อันน าไปสู่การประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียนขึ้นในเวลาต่อมา6 
 การจัดตั้งประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นจากปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ
ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ วังสราญรมย์ 
กรุงเทพมหานคร โดยประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งเร่ิมแรกมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย  

                                                           
5  จ าก  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ อ า เ ซี ย น  (น .  1 0 ) ,  โดย  กรมประชา สัมพัน ธ์ ,  2552,  กรุ ง เทพฯ :  

ส านักนายกรัฐมนตรี. 
6  จาก บทบาทของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น: วิเคราะห์กรณีการปรับกลไกความร่วมมืออาเซียน: 

ศึกษากรณีการก่อตั้ง ARE และ AFTA (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 223), โดย ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, 
2546, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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 จากนั้นประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2527 ประเทศ
เวียดนามในปี พ.ศ. 2538 ประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์ เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันในปี  
พ.ศ. 2540 และประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ. 2542 
 ถึงแม้ว่าในปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเอกสารการก่อตั้งอาเซียน จะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นส าคัญ
โดยไม่มีการกล่าวถึงความร่วมมือทางการเมืองก็ตามที  แต่มีการวิเคราะห์ว่าเหตุจูงใจหรือ
วัตถุประสงค์ของการก่อต้ังที่แท้จริงส่วนหน่ึงมาจากการรวมตัวเพื่อป้องกันภัยลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่ง
ในขณะนั้นสงครามเวียดนามเร่ิมมีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ  นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ การด าเนินการของกลุ่มอาเซียนใน
ระยะแรกจึงเป็นช่วงการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันในอดีตที่ผ่าน
มา และมีความเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศกัมพูชา ประเทศลาว 
และประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2518 เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน
คร้ังที่ 1 ในปี พ.ศ. 2519 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผลของการประชุมดังกล่าวถือเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ 
 ต่อมาเมื่อสงครามเย็นได้คลี่คลายตามสถานการณ์ภายหลังการล่มสลายของระบบการ
ปกครองแบบสังคมนิยมของสหภาพโซเวียต เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลไทยภายใต้การน าของ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ประกาศนโยบายต่อภูมิภาคอินโดจีนเปลี่ยน
สนามรบเป็นสนามการค้า โดยสนับสนุนให้ไทยฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอินโดจีนทั้งใน
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ และด าเนินการประสานงานให้มีการเจรจาร่วมระหว่างเขมร 4 ฝ่าย เพื่อ
ยุติการสู้รบและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้น ส่งผลให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญา
สันติภาพกรุงปารีสเพื่อยุติสงครามในกัมพูชาเมื่อปี พ.ศ. 2534 และมีการจัดท ารัฐธรรมนูญพร้อมทั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาเมื่อปี พ.ศ. 25367 
 ท่ามกลางบริบทดังกล่าวนีป้ระเทศในภูมิภาคอาเซียนจึงได้เปลี่ยนท่าทีทางการเมืองตาม
สถานการณ์ด้วยการสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เร่ิมผนวก
เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน เร่ิมต้นจากประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาประเทศลาวเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ.ศ. 2540 และ
ประเทศกัมพูชาเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนในปี  พ.ศ. 2542 ส าหรับประเทศเมียนมาร์ที่มี

                                                           
7  จาก ประชาคมอาเซียน: ผลกระทบต่อกฎหมายไทย (น. 61 – 62), โดย ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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บทบาทเป็นกลางในสงครามกลางเมืองกัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2540 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขยายขนาดของกลุ่มประชาคมอาเซียน โดย
มีประเทศสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ เพื่อแสวงหาจุดร่วมของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
สงวนจุดต่างในเชิงอุดมการณ์แนวนโยบายทางการเมือง ขณะเดียวกันพลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์จากการเรียกร้องให้มีการ
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การค้าและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจเสรี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 ฉะนั้นประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ล้วนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
ข้างต้น ทั้งนี้จากการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในปี พ.ศ. 2538 
เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น 
การจัดตั้งสหภาพยุโรป (European Union) ปี พ.ศ. 2536 หรือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 
(North American Free Trade Agreement: NAFTA) ในปี พ.ศ. 2537 จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคต่าง  ๆ 
รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของการรวมกลุ่มจัดตั้งเขตการค้ าเสรี หรือ 
การขยายความร่วมมือในมิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเชิงลึกและมีความ
กว้างครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ เกิดการร่วมกันก่อตั้งองค์การที่มั่นคงระหว่างอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาคในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างฐานความมั่นคงแก่ภูมิภาค สะท้อน
ผลประโยชน์กลับสู่แต่ละประเทศโดยส่วนรวม อาเซียนจึงเปรียบเสมือนปราการที่ภาคีสมาชิก
ร่วมกันสร้างด้วยความพยายามที่ต้องการพึ่งตนเอง8   
 ด้วยเหตุนี้ประชาคมอาเซียนจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ส่งเสริมพื้นฐานและเสถียรภาพ
ในภูมิภาคโดยยึดหลักยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหประชาชาติ  ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย
ประเทศต่าง ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ละประเทศต่างมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน 
เมื่อก่อตั้งอาเซียนแล้วต่างก็ประสงค์ให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นและประนีประนอม
                                                           

8  จาก สามทศวรรษอาเซียน: ASEAN In Three Decades (น. 29), โดย พิษณุ สุวรรณะชฎ, 2540, 
กรุงเทพฯ: ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอภาคของสมาชิก เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคีได้มีส่วนร่วม 
ในการเจรจาและเห็นพ้องร่วมกันเพื่อความเสมอภาคของผลประโยชน์และผลกระทบ     
 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของอาเซียนมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในเร่ือง
โครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่  การด าเนินความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในด้านความร่วมมือด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยผูกพันตามผลของสนธิสัญญาและ 
ความตกลงที่อาเซียนได้ท าขึ้น  
 นอกจากนี้การกล่าวถึงภูมิหลังอาเชียนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ควบคู่ไปด้วย กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียน 
ที่จะท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร
ให้กับอาเซียน  
 กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้นิติฐานะ
แก่อาเซียน และเป็นกรอบการด าเนินการตามกฎหมายส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง  
10 ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการให้แก่อาเซียน  และ 
เป็นพื้นฐานในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (People-Centered ASEAN)9 
 กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยข้อบทต่าง ๆ จ านวน 13 บท 55 ข้อ โดยมีประเด็นใหม่ 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของอาเซียน เช่น  

1. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  
2. การให้อ านาจเลขาธิการสอดส่องและรายงานการท าความตกลงของประเทศสมาชิก  
3. การจัดตั้งกลไกส าหรับการระงับข้อพิพาทต่างระหว่างประเทศสมาชิก  
4. การให้ผู้น าเป็นผู้ตัดสินว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อประเทศผู้ละเมิดพันธกรณีตาม 
5. กฎบัตรอาเซียนอย่างร้ายแรง  
6. การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอ่ืนในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ  
7. การส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบ

ต่อผลประโยชน์ร่วม ซึ่งท าให้การตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  
8. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที  
9. การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น 

                                                           
9  จาก อาเซียนกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกและความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน 

(น.6),โดย ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล, 2539, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

DPU



15 
 

10. การปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การก าหนดให้มีการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน 2 คร้ังต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลัก 
และการมีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของอาเซียน10 เป็นต้น  
 นอกจากนี้ลักษณะเด่นของกฎบัตรอาเซียนจะมีถ้อยค าที่ให้ตีความได้กว้างขวางและ
ยืดหยุ่นทั้งในเชิงเป้าหมายและผลของการด าเนินการ มีช่องให้ขยับขยายได้ ตีความได้ ขณะเดียวกัน
ก็มีช่องที่เปิดไว้ไม่ให้ล้าสมัยหรือพลาดโอกาสได้ 
 2.1.2  แนวคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 แนวคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเกิดขึ้นมาจากทฤษฎีว่าด้วยการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กล่าวคือเมื่อระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด และ
มีความชัดเจนขึ้นมาว่าศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจะมีการเคลื่อนย้ายมายังเอเชียมากขึ้นตามล าดับ
ขณะที่ประเทศต่าง ๆ จะเดินหน้าเปิดเสรีมากขึ้นเร่ือย ๆ ภาวะไร้พรมแดนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไปในศตวรรษที่  21 ได้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามกลุ่ม ได้แก่  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิเอเชียตะวันออก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา และ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในยุโรป ประกอบกับมนุษยชาติต้องเผชิญปัญหาร่วมกันในระดับภูมิภาค
และระดับโลกที่มากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ท าให้ประเทศ 
ที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็กและปานกลาง ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สูงมีความจ าเป็นมากกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง11  
 อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีวิวัฒนาการ
ตามล าดับดังนี้ 
 ทศวรรษที่ 1 หลังจากการก่อตั้งอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจยังไม่ค่อยมี
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก เนื่องจากภูมิภาคยังอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ 
ทางการเมืองและข้อพิพาทดินแดน จึงท าให้ไม่ปรากฏผลงานในเชิงโครงการทางเศรษฐกิจมากนัก
ทิศทางในการด าเนินงานของอาเซียนเร่ิมชัดเจนขึ้นหลังจากที่อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอด 
คร้ังแรกขึ้นที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 2519 นับเป็นการพลิกโฉมหน้าคร้ังใหม่ของ
อาเซียนและถือเป็นจุดเร่ิมต้นของความร่วมมือในสาขาต่าง  ๆ ทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า  

                                                           
10  ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์. (2552). ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสําคัญอย่างไร?. 

สืบค้น 14 เมษายน 2557, จาก http://www.thaingo.org/writer/view.php?. 
11  จาก ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (น. 3-4), โดย อนุสรณ์ ธรรมใจและ

ยศ อมรกิจวิกัย, 2554, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.  
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ด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเงินและ 
การธนาคาร ด้านแร่ธาตุและพลังงาน ด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้  และความร่วมมือกับ 
ประเทศนอกอาเซียน12 
 ทศวรรษที่ 2 เป็นช่วงของการเร่ิมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ โดยอาศัย
ความตกลงแบบหลวม ๆ และกลไกต่าง ๆ ที่เร่ิมสร้างขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้มีการริเร่ิมโครงการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากมายและครอบคลุมสาขาต่าง ๆ และเน้นส่งเสริมให้มีการพึ่งพากัน
ระหว่างประเทศสมาชิก (Inward - Oriented) ความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเน้นลักษณะ
ของการรับความช่วยเหลือจากประเทศคู่ค้าส าคัญของอาเซียน ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประชาคมยุโรป หรือที่เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบผู้ให้ - ผู้รับ 
 ทศวรรษที่ 3 เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง อาเซียนจึงเปิดศักราชความร่วมมือใหม่ โดย 
เน้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  
 ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ขึ้น โดยมีกรอบความตกลง 2 ฉบับที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานอันได้แก่ ฉบับแรกคือกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) ใช้เป็นกรอบ
การด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ และฉบับที่ 2 คือ ความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษ
ที่เท่ากันส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on The Common Effective Preferential Tariff 
Scheme for AFTA) ซึ่งเป็นกลไกในการด าเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ครอบคลุมสินค้า
อุตสาหกรรม สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรไม่แปรรูป โดยมีความยืดหยุ่นให้แก่สินค้า
อ่อนไหวได้ พร้อมกันนี้อาเซียนได้ให้ความส าคัญกับภาคเอกชนมากขึ้นและได้ยกระดับบทบาท
ของภาคเอกชนถึงระดับที่สามารถให้ค าปรึกษาหารือกับภาครัฐบาลได้13 
 นอกจากนี้อาเซียนพยายามพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการพึ่งพากันมากขึ้น ควบคู่
กับการเปิดตัวเองสู่ภายนอกมากขึ้น (Outward - Oriented) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการขยายตลาด
และช่องทางติดต่อทางเศรษฐกิจการค้าให้กว้างขวางขึ้น ในลักษณะที่มีอ านาจต่อรองที่ทัดเทียมและ
ด้วยความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันได้กับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แทนที่จะ
มีสถานะแบบผู้ให้ - ผู้รับอย่างเช่นในอดีต 

                                                           
12  สามทศวรรษอาเซียน: ASEAN In Three Decades (น. 22). เล่มเดิม. 
13  จาก “วิถีอาเซียนกับการจัดตั้ง AFTA,” โดย สุวิชา เป้าอารีย์, 2554, วารสารร่มพฤกษ์, 29, น. 19. 
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 ทศวรรษที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 การรวมกลุ่มของเขตการค้าเสรีอาเซียนได้ขยายโครงข่าย
ความร่วมมือของภูมิภาคในรูปแบบประชาคม (Community) เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกันการเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  การเป็นภูมิภาคที่มี
พัฒนาการเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
รวมทั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  กฎเกณฑ์ ตลอดจนการปรับโครงสร้างที่เป็นอุปสรรค
ต่อการค้า การลงทุน ภาคบริการ การเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน หรือการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ
จากเหตุผลดังกล่าว ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมุ่งไปสู่การรวมกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ในมิติทาง
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส าหรับการพัฒนาในเชิงลึกและ
กว้างขวางครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าเดิม14 
 ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย อาเซียนได้เดินหน้า
บูรณาการเชิงลึกด้วยการตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาไปเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: 
AC) ภายในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ  
 เสาหลักที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security 
Community: APSC) โดยก าหนดให้มีความร่วมมือของสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยสาขาความมั่นคง 
กฎหมาย และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
 เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดย
ก าหนดให้มีความร่วมมือของสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยสาขาการค้า การลงทุน การเงิน การขนส่ง 
การท่องเที่ยว การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและอาหาร การป่าไม้ การพลังงาน
และทรัพยากรแร่ เป็นต้น 
 เสาหลักที่ 3 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community: 
ASCC) โดยก าหนดให้มีความร่วมมือของสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยสาขาศิลปวัฒนธรรม การศึกษา 
การสาธารณสุข การสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชนบท การบริหารจัดการภัยธรรมชาติ ผู้หญิงและ
เยาวชน แรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นต้น15  
 ต่อมาได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 ในปี พ.ศ. 2550 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  
ที่ประชุมได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี  พ.ศ. 2558 
โดยเร็วกว่าก าหนดการเดิมที่ประกาศไว้ตามแถลงการณ์บาหลีถึง  5 ปี ทั้งนี้ มีกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) เป็นกรอบพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ ซึ่งจะสร้างกฎเกณฑ์ส าหรับองค์กร 

                                                           
14  จาก อาเซียน: ส่ิงท้าทายใหม่และการปรับตัว (น. 71), โดย สุริชัย หวันแก้ว และอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, 

2548, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
15  จาก การเปิดตลาดข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) (น. 32), โดย ดวงพร รอดพยาธ์ิ, 2553. 
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ให้สมาชิกอาเซียนมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม (Legal Binding) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังที่ 13 พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผู้น าประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตร
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Charter of The Association of Southeast Asian 
Nations/ASEAN Charter) ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขับเคลื่อนส าหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี  พ.ศ. 2558 พร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนเพื่อประสานความร่วมมือในเสาหลักด้านต่าง  ๆ ของ
ประชาคมอาเซียน โดยกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากที่
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศได้ให้สัตยาบัตรกฎบัตรอาเซียน 
 ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นเสาหลักหนึ่งในสามที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายในปี  พ.ศ. 2558 น าไปสู่การเป็นตลาด
และฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single Production Base) และจะมีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเลือกสรร
สินค้าหรือบริการได้อย่างหลากหลายภายในภูมิภาค และสามารถเดินทางในอาเซียนได้อย่างสะดวก
และเสรีมากยิ่งขึ้น นับเป็นความท้าทายที่ส าคัญของอาเซียนที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจและช่วยกัน
น าพาอาเซียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้16  
 2.1.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นมาจากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน  คร้ังที่ 8  
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ ประเทศกัมพูชา ได้มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาจากการที่
อาเซียนได้ร่วมกันจัดท าพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ให้มีความชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยสมาชิกอาเซียนจะต้องเจรจาตกลงกันว่าจะเปิด
เสรดี้านใดบ้าง และเมื่อใดเพื่อให้การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งพิมพ์เขียวที่จัดท าขึ้นเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน17 ดังนี ้

                                                           
16  จาก “ความตกลงและเอกสารส าคัญของ ASEAN,” โดย ปนัดดา แก้วตรีวงษ์, 2556, วารสารวิจัยและ

พัฒนา ธ.ก.ส., 2, น. 10. 
17  จาก ASEAN AEC Fact Book (น. 3-28), โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554, นนทบุรี: 

กระทรวงพาณิชย์.  
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1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขา
ส าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม 

2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นและการประสานนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ เช่น กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นโยบายภาษี  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การขนส่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเหมืองแร่ 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันโดยการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และการเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่  ภายใต้ความ
ริเ ร่ิมเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน  (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่าง 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยการประสานนโยบายทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ผ่านการจัดท าความตกลงการค้าเสรีและความเป็นหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการผลิตและการจาหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก18 
 
2.2   แนวคิด และความเป็นมาของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การเคลื่อนย้ายของแรงงานหรือการย้ายถิ่นข้ามชาติไปท างานในประเทศอ่ืนเป็น
ปรากฏการณ์สากลที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกอันเป็นผลมาจากกระแสของโลกาภิวัตน์  จากการ
เคลื่อนย้ายทุน การแลกเปลี่ยนทางการค้าและผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
 ในภูมิภาคอาเซียนก็เช่นเดียวกัน ภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน มีจ านวน
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสูงกว่า 17 ล้านคน โดยประเทศไทยมีฐานะโดดเด่นในประชาคม
อาเซียนเร่ืองการย้ายถิ่นข้ามชาติ  เพราะเป็นประเทศที่นโยบายส่งออกแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ  
 ปัจจุบันมีจ านวนคนไทยไปท างานต่างประเทศตัวเลขสะสมมากกว่า 2 ล้านคนและ 
เป็นประเทศที่มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแดนมาท างานไม่ต่ ากว่า  4 ล้านคน “แรงงาน”  
จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานทางของทุกการผลิต เพราะสาระส าคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่
                                                           

18  จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (น. 12-13), โดย ทศพนธ์ นรทัศน์, 2559. 
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แท้จริงก็คือตัวมนุษย์เอง เวลากว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า 
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในสังคม
ระหว่างประเทศ การเดินทางข้ามชาติของผู้ใช้แรงงานที่จะไปเป็น “แรงงานต่างด้าว” จึงเป็นสิ่งที่
พบเห็นในประชาคมอาเซียนเสมอมา และเป็นเร่ืองจริงที่ปฏิเสธมิได้  
 ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้ให้การรับรอง
และลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนคร้ังที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II 
หรือ Bali Concord II) และสนับสนุนให้มีการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้านจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 ภาค ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ซึ่ง 
การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี  พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพได้อย่างเสรี  ถือเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น จึงจ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวคิด  และความเป็นมาของ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน19 
 
2.3   การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม 
 การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรีหรือแรงงานฝีมือเสรี (Free Flow of Skilled Labour) 
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพเสรีนับว่าเป็นประเด็นการเจรจาในภูมิภาคอาเซียน
ที่มีความส าคัญมากประเด็นหนึ่ง  เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกรอบแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกัน ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน คร้ังที่  9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง  
10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามแถลงการณ์ปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2 ซึ่งได้มีการก าหนดให้จัดท าความตก
ลงยอมรับด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี  2551 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี  
 ดังนั้น ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพเสรีจึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการ
แสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเร่ืองคุณสมบัติของวิชาชีพด้านกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพเพื่อเป็นการก าหนด
คุณสมบัติร่วมกันของแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้แก่ คุณสมบัติด้านการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
โดยก าหนดเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อช่วยให้นักวิชาชีพ 
ในภูมิภาคอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกมากขึ้น โดย 
ในข้อตกลงยอมรับร่วมแต่ละฉบับจะมีหัวข้อหลัก ๆ คล้ายกัน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นิยาม
                                                           

19  จาก การประเมินผลการดําเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย 
(Performance of AFTA and Implication of Trade Policy in Thailand) (น. 24), โดย อาชนัน เกาะไพบูลย์, 2550. 
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และขอบเขตการยอมรับคุณสมบัติและสิทธิของวิชาชีพต่างชาติ  หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพ  
สิทธิในการก ากับดูแลคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพอาเซียน  ข้อยกเว้นร่วมกัน  
การระงับข้อพิพาท และการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น20 
 ทั้งนี้ ในการเปิดเสรีแรงงานอาเซียนจะเป็นการเปิดเสรีเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือหรือ
แรงงานวิชาชีพ (Skilled Labor) และแรงงานผู้เชี่ยวชาญ (Professionals) เท่านั้น ไม่รวมถึงแรงงาน
ไร้ฝีมือหรือแรงงานต่างด้าว (Unskilled Labor) และรูปแบบการเปิดเสรีแรงงานจะเป็นลักษณะ
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รับรองคุณสมบัตินักวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศตนก็จะได้รับการยอมรับโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอาเซียนอ่ืนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสาขานักวิชาชีพภายในภูมิภาคนั้น 
ได้ดียิ่งขึ้น โดยสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะให้การยอมรับในวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ที่
ได้รับและคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ให้แก่ผู้ให้บริการ โดยการยอมรับดังกล่าวจะต้องท าอยู่บนพื้นฐานของความตกลงกับประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องหรืออาจให้การยอมรับโดยอิสระ ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนได้สรุปผลการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมและลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว 5 ฉบับ 8 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 

1. ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม  ลงนามเมื่อวันที่  
9 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

2. ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพพยาบาล  ลงนามเมื่อวันที่  
8 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

3. ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกรอบความตก
ลงส าหรับการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพด้านการส ารวจ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

4. กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี
ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์ และข้อตกลงการยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพ
ทันตแพทย์ ลงนามเมื่อ วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ประเทศไทย 

5. กรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว  ในการประชุม
รัฐมนตรีของอาเซียน คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  
 จากการศึกษาพบว่าประเด็นเร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
มักจะสร้างความสับสนอยู่เสมอ เนื่องจากมีการเข้าใจว่าเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่าง 
                                                           

20  จาก บันทึกการเดินทางอาเซียน 2020 (น. 11), โดย วิทวัส ศรีวิหค, 25551, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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เป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 แล้ว แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า หรือ
ประเทศลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือจะหลั่งไหลถาโถมเข้ามาท างานในประเทศไทย และ
จะเข้ามาแย่งงานคนไทยท า ซึ่งในความเป็นจริงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง  10 ประเทศไม่เคยมี   
การตกลงแต่อย่างใดที่จะให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ  แม้จะมีเป้าหมายในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ก็เป็นเพียงการตั้งเป้าหมายว่าจะให้แรงงานฝีมือสามารถเคลื่อนย้ายได้
เท่านั้นและในความเป็นจริง ณ ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น  
จะมีก็เพียงการก าหนดคุณสมบัติไว้ก่อนเท่านั้นว่า  ถ้าในวันหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนมีการ
อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีแล้ว แรงงานที่ท าได้ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้
ในข้อตกลงยอมรับร่วมเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาท างานและออกไปท างานในประเทศอาเซียนได้
อย่างเสรี ดังนั้นการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานระดับล่างหรือแรงงานไร้ฝีมือที่เราพบ
อยู่ทุกวันนี้ เป็นผลมากจากกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายไทยสร้างขึ้นมาเอง นั่นคือ การอนุญาตให้มีการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันในตลาดแรงงานของไทย
เร่ิมประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว โดยเฉพาะแรงงานวัยฉกรรจ์ที่พร้อมจะท างานที่ใช้
แรงงานเข้มข้น มักจะเป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานหนัก21 
  ปัจจุบันอาเซียนได้ตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติแรงงานวิชาชีพเสร็จไปแล้ว  
8 วิชาชีพสามารถจ าแนกข้อตกลงยอมรับร่วมได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
 รูปแบบแรก คือการจัดท ามาตรฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นมาอย่างชัดเจน
ซึ่งมักจะเป็นวิชาชีพที่มีทักษะชั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ  โดย 5 วิชาชีพแรก ได้แก่ วิศวกร 
สถาปนิก พยาบาล หมอ และทันตแพทย์ ที่ได้มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมแล้วนั้น การก าหนด
คุณสมบัติจะลงในรายละเอียด เร่ืองวุฒิการศึกษา การมีใบอนุญาตภายในประเทศของตน จ านวนปี
และประเภทของประสบการณ์ท างานภายหลังการจบการศึกษา  การศึกษาต่อเนื่อง และเร่ือง
จริยธรรม โดยในอนาคตหากนักวิชาชีพที่สามารถท าตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมก็สามารถเดินทางไปขอใบรับรองในสภาวิชาชีพของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อท างานได้
แน่นอนว่าในอนาคตอาชีพในลักษณะที่มีแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจนและเป็นวิชาชีพชั้นสูงก็จะมี
การจัดท าข้อตกลงในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเภสัชกร นักก าหนดอาหาร นักกายภาพบ าบัด 
เป็นต้น 

                                                           
21  กรมอาเซียน. (2557). ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition 

Agreement: MRA) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement 
of Natural Persons:  MNP) เ ห มื อ น ห รื อ แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง ไ ร . สื บ ค้ น 6 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2557 ,  จ า ก 
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20130306-111325-614876.pdf. 
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 รูปแบบที่สอง คือจะเป็นกรอบข้อตกลงของวิชาชีพนักส ารวจ และนักบัญชี เนื่องจาก
แต่ละประเทศอาเซียนมีรูปแบบการศึกษาและวิธีการปฏิบัติงานที่มีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้น
อาเซียนจึงก าหนดเป็นเพียงกรอบข้อตกลงกว้าง ๆ (MRAs Frame Wok) ว่านักส ารวจ นักบัญชีที่จะ
สามารถท างานระหว่างคู่ประเทศหนึ่ง  ๆ ของอาเซียนได้ต้องมีคุณสมบัติในประเด็นใดบ้าง  
ส่วนในรายละเอียดเร่ืองจ านวนปี ระดับการศึกษา ให้แต่ละคู่ประเทศในอาเซียนไปตกลงกันเอง 
โดยในอนาคตวิชาชีพที่น่าจะมีการก าหนดกรอบข้อตกลงกว้าง ๆ เช่นน้ีก็คือวิชาชีพนักกฎหมาย  
 รูปแบบที่สาม คือส าหรับวิชาชีพการบริการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพล่าสุดที่มีการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพ โดยที่ประชุมอาเซียนมีมติก าหนดให้มีต าแหน่งงานที่
เกี่ยวข้องกับบริการท่องเที่ยวอยู่ถึง 32 ต าแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมที่บังคับใช้ไปแล้ว
โดยมีตั้งแต่ระดับล่างสุด เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหารไปจนถึงระดับบน เช่น ผู้จัดการโรงแรมด้านการ
ต้อนรับและดูแลลูกค้า ดังนั้นข้อตกลงยอมรับร่วมเร่ืองคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจึงมี
ลักษณะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขออนุญาตออกใบรับรองการท างานแบบ “สมรรถนะพื้นฐาน
(Competency Base)” นั่นคือจะก าหนดคุณสมบัติเป็นต าแหน่งงานย่อย ๆ ว่า คนที่จะท างานใน
ต าแหน่งงานนี้ ต้องมีความสามารถท าอะไรได้บ้าง ไม่ได้มีการก าหนดในลักษณะของวุฒิการศึกษา
หรือใบอนุญาตการท างานในประเทศเช่นเดียวกับอีก 7 วิชาชีพข้างต้น โดยในอนาคตนักวิชาชีพที่มี
ลักษณะกึ่งฝีมือหรือ (Semi-Skilled Labor) ไม่ว่าจะเป็นช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างคุมงานก่อสร้าง 
(Foreman) ก็มีแนวโน้มที่จะมีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมในลักษณะบริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
วิชาชีพล่าสุดที่มีการจัดท าข้อตกลงเช่นเดียวกัน22  
  
2.4   นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียน 
 นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียนนั้นมีลักษณะหลายมิติ
จึงต้องท าความเข้าใจความสัมพันธ์ในเร่ืองของนิติสัมพันธ์ระดับรัฐ คือระหว่างรัฐสมาชิกของอาเซียน 
ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่ความร่วมมือในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
หรืออาเซียนขึ้นมา จนถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 
พ.ศ. 2558 ท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างและ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และจัดให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ
ข้อผูกพันที่มีต่ออาเซียน ทั้งนี้ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน นอกจากพันธกรณีที่ต้องค านึง

                                                           
22  แพรภัทร ยอดแก้ว. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies).โปรแกรม

สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2557, จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/506074. 
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แล้ว สิ่งที่รัฐบาลประเทศสมาชิกต้องพิจารณาด้วยคือ ผลที่จะตามมาจากการเป็นประชาคมอาเซียน
ทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนการบูรณาการระดับ
ภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับปัญหาและสิ่งท้าทายใหม่  ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปิด
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายเสรี23  

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยได้ท าความตกลงระหว่างประเทศทั้งภายในกรอบอาเซียนและ
นอกกรอบอาเซียนที่ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องมี     
ข้อผูกพันต้องปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นภาคีของอาเซียน โดยต้องตรากฎหมายภายในฉบับใหม่หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในที่มีอยู่เดิมเพื่อให้พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยได้ เมื่อประเทศไทยได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงมีผลให้ประเทศไทยต้องตรากฎหมายฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับ
พันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียน พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองการด าเนินงาน
ของอาเซียน ตามที่กฎบัตรอาเซียนก าหนดให้ประเทศสมาชิกให้ความคุ้มกันและเอกสิทธิที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาเซียน เลขาธิการอาเซียน และพนักงานของส านักเลขาธิการอาเซียน 
 นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียน สามารถแบ่งได้  
4 ลักษณะที่ส าคัญ คือ  

1) นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนในการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

2) นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
3) นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศในระดับอนุภูมิภาค 
4) นิติสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศหรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่

ประเทศสมาชิก 
1)  นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนในการ

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
 ในระยะแรกเน้นหนักไปในด้านการเมือง แล้วการขยายความร่วมมือไปสู่ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งต่อมาได้มีการท าความตกลงว่าด้วยการก าหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียนขึ้นมา จากนั้นประชาคมอาเซียนเร่ิมพัฒนามาจากปฏิญญาบาหลีว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียน พ.ศ. 2519 เร่ิมมีการวางกรอบความร่วมมือของอาเซียน 5 เร่ือง คือ การเมือง เศรษฐกิจ 
                                                           

23  จาก “ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ,” โดย 
ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555, ศาลยุติธรรมปริทัศน์, 6, น. 3 - 28. 
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สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว พร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ
อาเซียนขึ้นมา มีการท าวิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2563 เพื่อก าหนดเป้าหมายและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกจนถึงปี พ.ศ. 2563 ภาพของประชาคมอาเซียนเร่ิมมาปรากฏชัดเมื่อมีการท าปฏิญญา
บาหลีว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน คร้ังที่ 2 ปี พ.ศ. 2546 เป็นการวางกรอบในการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนโดยมีก าหนดระยะเวลาด าเนินงานให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 256324  
 จากนั้นก็มีปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทแห่งกฎบัตรอาเซียน พ.ศ. 2550 (The Cebu 
Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter 2007) โดยเป็นปฏิญญาที่เร่งการด าเนินการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนจากเดิมภายในปี  พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นก็มีกฎบัตร
อาเซียน พ.ศ. 2550 ขึ้นมาท าให้ประชาคมอาเซียนมีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศระดับรัฐบาล (Inter - Governmental Organization) และมีสภาพบุคคล (Legal Personality) 
กลายเปน็องค์การระหว่างประเทศอย่างเต็มตัว25   
 การด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นนิติสัมพันธ์ที่บางกรณีเป็นสนธิสัญญาหรืออาจจะเรียก
เป็นกฎบัตรหรือปฏิญญาก็ตาม แต่มีลักษณะเป็นพันธกรณีต่อประเทศสมาชิกในการที่จะด าเนินการ
ตามแผนการหรือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2558 

2)  นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ท าสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันและเสริมการพัฒนาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถ
แบ่งนิติสัมพันธ์ได้ 3 ด้านส าคัญ ๆ ดังนี ้ 

(1)  นิติสัมพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคง  
(2)  นิติสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ และ 
(3)  นิติสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 ในส่วนน้ีจะน าเสนอเฉพาะนิติสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเป็นสาระส าคัญ โดยในกรอบของ
อาเซียนแบ่งเป็น 5 เร่ือง คือ การค้า การลงทุน แรงงาน ทุน และอ่ืน ๆ 
 ในประเด็นเร่ืองแรงงานต้องแบ่งการพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานมีฝีมือและ
แรงงานไร้ฝีมือ โดยในส่วนแรงงานมีฝีมือนั้นประเทศสมาชิกมีความประสงค์จะให้แรงงานมีฝีมือ

                                                           
24  ธนวัฒน์ พิมลจินดา. (2552). องค์กรเหนือรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ:  จากทฤษฎีสู่กรณี

เปรียบเทียบ. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2557, จาก http://v1.midnightuniv.org/Midnighttext/. 
25  จาก ประเทศไทยกับอาเซียน  (น.  25  – 26),  โดย กรมประชาสัมพันธ์,  2552,  กรุงเทพฯ:  

ส านักนายกรัฐมนตรี.  

DPU



26 
 

สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีมากขึ้น โดยมีข้อตกลงยอมรับร่วม 8 สาขารองรับ และมีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เพื่อรองรับการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ การรับรองคุณสมบัติวิชาชีพร่วมกันเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือโดยเสรี 

3)  นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศในระดับอนุภูมิภาค  
 ในกลุ่มที่สามนี้ เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ  คือ  
ในระดับอนุภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มแรกคือ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Sub - region: GMS) กลุ่มที่สองคือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (The Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT - GT) 
กลุ่มที่สามซึ่งก าลังมาแรงคือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) เช่น  เ ร่ือง
ท่าเรือน้ าลึกทวาย และกลุ่มที่สี่คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมลายู  (Brunei Darussalam - 
Indonesia - Malaysia - The Philippines East ASEAN Growth Area: BIMP - EAGA) ก ลุ่ ม นี้
ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีด้วย จะเป็นกลุ่มประเทศในแหลมมลายู 

4)  นิติสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศหรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
ประเทศสมาชิก  
 ในกลุ่มนี้ที่รู้จักกันดีคือ ASEAN + 3 เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน - 
จีน อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี อาเซียน - ญ่ีปุ่น อาเซียน - อินเดีย อาเซียน - ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น26 จะเห็นได้ว่านิติสัมพันธ์ใน 4 กลุ่มที่กล่าวมานี้เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ที่จะมี
ผลกระทบต่อกฎหมายไทยได้ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของอาเซียนอันจะได้กล่าวในบทต่อไป 
 
2.5   นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนนอกกรอบอาเซียน 
 อาเซียนได้มีนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกกรอบอาเซียนที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิก 
แต่เป็นนิติสัมพันธ์กับประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน โดยขอยกมาพิจารณาดังนี้ 
 2.5.1 นิติสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป  
 สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) อย่างไม่เป็นทางการของ
อาเซียนต้ังแตป่ี พ.ศ 2515 และได้พัฒนาเป็นคู่เจรจาอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 ความสัมพันธ์
อาเซียนสหภาพยุโรปเป็นไปตามเอกสารการประชุม Nuremberg Declaration on an EU - ASEAN 
                                                           

26  จาก แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน  (น.35), โดย กรมอาเซียน, 2554, 
กรุงเทพฯ: คาริสม่ามีเดีย.  
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Enhanced Partnership (2007) โดยมีแผนงานความร่วมมือ “Bandar Seri Begawan Plan of Action to 
Strengthen the ASEAN - EU Enhanced Partnership (2013 - 2017)” เป็นแผนงานความร่วมมือโดย
ครอบคลุมความร่วมมือที่จะสนับสนุนสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมือง 
ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และ 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการท างานของสถาบันต่าง ๆ ของอาเซียน 
 ทั้งนี้อาเซียนและสหภาพยุโรปมีการประชุมระดับรัฐมนตรีทุก  ๆ สองปีสลับกัน
ระหว่างประเทศในอาเซียนและสหภาพยุโรป และทุก ๆ ปี จะมีการประชุมระหว่างรัฐมนตรี
ต่างประเทศของอาเซียนและผู้แทนของสหภาพยุโรป ผ่านกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาร่วม (ASEAN Post Ministerial Conference 
(PMC) + 1) นอกจากนี้อาเซียนและสหภาพยุโรปยังมีการประชุมหารืออย่างสม่ าเสมอผ่านกรอบ
เจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะผู้แทนถาวรประจ ากรุงจาการ์ตาด้วย27 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - สหภาพยุโรป มีพัฒนาการในมิติต่าง ๆ โดยสหภาพ
ยุโรปได้แสดงความตั้งใจกระชับความร่วมมือกับอาเซียนในทุกมิติ  และสนับสนุนการสร้าง
ประชาคมอาเซียนในทุกด้านผ่านกรอบความร่วมมือต่าง  ๆ อาทิ ความร่วมมือกับอาเซียนใน
การ เมืองและความมั่นคง  (ASEAN Regional Integration Supported by the EU) ระหว่ างปี  
พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งสนับสนุนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในอาเซียน ด้วยงบประมาณจ านวน  
15 ล้านยูโร28 และ การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2557 ซึ่งสนับสนุน
ความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรปในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการค้า อาทิ การจัดการภัยพิบัติ 
พลังงาน ICT และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วยงบประมาณจ านวน 4 ล้านยูโร 
 ในด้านเศรษฐกิจสหภาพยุโรปให้ความสนใจที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทาง
การค้าเสรี (ASEAN - EU - FTA) อีกคร้ังในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้สรุปการเจรจา
เขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  
อยู่ในระหว่างการเจรจากับประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

                                                           
27  จาก รอบรู้ประชาคมอาเซียน (น. 37), โดย วิทยา มิตรศรัทธา, 2555, กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. 
28  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 1 ยูโรในขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2550) 

ประมาณ 42 บาทไทย. สืบค้น 15 เมษายน 2557, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchaExchang/Exch
angeRate.aspx  
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 สถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ประเทศบรูไนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของยุโรป (Post Ministerial Conference 
(PMC) Session With the EU) โดยสหภาพยุโรปได้เน้นย้ าความส าคัญที่มีให้อาเซียนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจการค้า การให้ความช่วยเหลือและการเมืองรวมถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่ และเน้นย้ า
ความประสงค์ของสหภาพยุโรปที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit 
- EAS) ส่วนประเทศอาเซียนเน้นย้ าถึงความสนใจที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
ศักยภาพด้านการค้าให้แก่อาเซียน การลดช่องว่างการพัฒนาประชาคมและเครือข่าย (Connectivity) 
และการกระชับความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค29 
 2.5.2  นิติสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น 
 ประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมนิติสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และ
พัฒนาเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปีพ.ศ. 2520 แต่นิติสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ
ญ่ีปุ่นอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยผู้น าอาเซียน - ญ่ีปุ่น ได้เร่ิมเจรจา
อย่างเป็นทางการและร่วมลงนามในกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญ่ีปุ่น (Framework 
for Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นก็มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเร่ือยมา30  
 ในปี พ.ศ. 2546 มีการประชุมสุดยอดอาเซียน - ญ่ีปุ่นสมัยพิเศษที่กรุงโตเกียวในโอกาส
ครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน - ญ่ีปุ่น โดยได้มีการลงนามปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยการเป็น
หุ้นส่วนอาเซียน - ญ่ีปุ่น เพื่อก าหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ประเทศญ่ีปุ่นให้การ
สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนโดยจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน  และ 
ยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกรอบข้อริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และได้มีการเจรจา
เร่ือยมาจนสิ้นสุดการเจรจาในปี พ.ศ. 2550 รวม 11 คร้ัง มีกรอบของการเจรจาครอบคลุม 4 ประเด็น
ส าคัญ คือ 

1) การเปิดเสรี (การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน) 
2) กฎเกณฑ์ทางการค้า (กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า) 
3) การอ านวยความสะดวกทางการค้า (พิธีการศุลกากร) 
4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

                                                           
29  ประชาคมอาเซียน: ผลกระทบต่อกฎหมายไทย (น. 61 – 62). เล่มเดิม.  
30  จาก อาเซียน: ส่ิงท้าทายใหม่และการปรับตัว (น. 44), โดย สุริชัย หวันแก้ว และอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, 

2548, กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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 นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาเซียน - ญ่ีปุ่นที่ส าคัญคือเร่ืองของเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ญ่ีปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 1 และผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 2 ของอาเซียน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 
อาเซียนและญ่ีปุ่นได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน  - ญ่ีปุ่น (ASEAN - Japan 
Comprehensive Economic Partnership) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน  - ญ่ีปุ่น
ครอบคลุมหลายสาขา ได้แก่ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา พลังงาน ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ เกษตรประมงและป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
นโยบายการแข่งขัน และสาขาอ่ืน ๆ ตามแต่จะตกลงกัน ภายใต้เงินสนับสนุนจากกองทุน Japan - 
ASEAN Integration Fund (JAIF) สถานะล่าสุดคือการประชุมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน 
- ญ่ีปุ่น คร้ังที่ 6 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
ที่ประชุมได้อนุมัติ “โครงการศึกษาคาร์บอนฟุ๊ตปร้ินท์ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในประเทศสมาชิก
อาเซียน: Carbon Footprint of Renewable Energy for ASEAN Countries” ซึ่งมีมูลค่า  156,250 
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5 ล้านบาท) ที่เสนอโดยกระทรวงพลังงานของไทย นับว่าเป็นโครงการ
แรกที่ได้รับความเห็นชอบภายใต้ความร่วมมือเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญ่ีปุ่นนี ้ 
 
2.6   แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของต่างประเทศ 
 ในหัวข้อนี้จะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประเทศ
ที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มสภาพยุโรป ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ 
ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่ง เป็นประเทศในแถบเอเชีย เพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทียบกับนโยบายการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีวิชาชีพของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ดังนี ้

2.6.1  การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
 แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นมีภูมิหลังมาจาก
การรวมตัวของกลุ่มประเทศในยุโรป 27 ประเทศ บนพื้นฐานของการเคารพประชาธิปไตยและ 
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการรวมอ านาจอธิปไตยในด้านนโยบายเศรษฐกิจสังคมไว้ที่  “ประชาคมยุโรป 
(European Community)” และการประสานงานอย่างใกล้ชิดด้านการต่างประเทศความมั่นคงและ
ด้านมหาดไทย การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปถือเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดยสหภาพยุโรปได้ออกแบบการรวมกลุ่มอยู่บนพื้นฐานของเสาหลัก (Pillars) ที่ส าคัญ ซึ่งแต่ละ
เสาหลักจะมีรูปแบบการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน 3 เสาหลัก (3 Pillars) 31  ดังนี ้

                                                           
31  จาก กฎหมายสหภาพยุโรป (น. 43), โดย อภิญญา เลื่อนฉวี, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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 เสาหลักที่ 1 เป็นการรวม “อ านาจอธิปไตย” ของประเทศสมาชิกไว้ในประชาคมยุโรป
และบริหารอธิปไตยร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายตลาดร่วม เช่น การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐานสุขอนามัย นโยบายอ่ืน ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ด้านภัยพิบัติ เสาหลักที่ 1 นี้กระท าโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประเทศสมาชิก
ไม่สามารถมีนโยบายภายใต้เสาหลักนี้โดยอิสระ 
 เสาหลักที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกในนโยบายต่างประเทศ
และความมั่นคง (Common Foreign and Security Policy) เช่น สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และ
การลดอาวุธ 
 เสาหลักที่ 3 เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านมหาดไทย ต ารวจ และ
กระบวนการยุติธรรม (Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters) เช่น ในเร่ืองการต่อสู้
กับการก่อการร้าย การต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมต่อเด็กและการค้ามนุษย์ 
 โดยเสาหลักที่ 2 และ 3 ประเทศสมาชิกมีอิสระในการด าเนินการแต่จะมีการร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลในการประสานท่าทีอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 แนวคิดเร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของสหภาพยุโรปเร่ิมปรากฏเป็นรูปธรรม
จากข้อตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) เป็นข้อตกลงที่มีจุดประสงค์เพื่อท าให้การเคลื่อนไหว
ของบุคคลเป็นไปอย่างเสรี เป็นจริงขึ้นมา ดังนั้นในปีพ.ศ. 2528 ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป  
5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และ
ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงเชงเกนเพื่อก่อตั้งชายแดนร่วมกัน (Single 
External Border) หรือในอีกความหมายหนึ่งคือการมีเขตแดนที่ไม่มีการตั้งจุดตรวจ ณ ชายแดน
ระหว่างประเทศสมาชิก (Territory without Internal Border Control) เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนของประเทศสมาชิกในข้อตกลงเชงเกนหรือไม่ก็ตามมีสิทธิที่จะเดินทางได้อย่างเสรี
ภายในบริเวณเชงเกน32 
 ต่อมาพบว่าการมีชายแดนร่วมกันท าให้สหภาพยุโรปมีความจ าเป็นที่ต้องมีความร่วมมือ
กันในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการมีวีซ่าท่องเที่ยวร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านผู้อพยพลี้ภัย
หรือความร่วมมือด้านต ารวจและการศาล และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการร่วมมือกันด าเนินงาน
ด้านดังกล่าวจึงได้มีการย้ายกรอบงานและมาตรการส่วนใหญ่ในข้อตกลงเชงเกนมาเป็นส่วนหนึ่ง

                                                           
32  From Cross-Border Law Enforcement:  Regional Law Enforcement Cooperation Europion, 

Australian and Asia Pacific Perspective (p.55) . by Hufnagel,  S., Harfield, C., Bronitt, S.,  2012, New York: 
Rutledge. 
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ของสหภาพยุโรปภายใต้สนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม33 ความตกลงเชงเกนจึงมีสถานะเป็นสนธิสัญญา
พหุภาคีแยกต่างหากจากสนธิสัญญาก่อตั้งประชาคมยุโรปซึ่งท าขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมยุโรป 5 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้บุคคลสามารถเคลื่อนไหวได้โดยเสรีภายในดินแดน
ของรัฐภาคอัีนเป็นหนึ่งในเป้าหมาย 4 ประการ ของตลาดร่วมยุโรป ได้แก่ การเคลื่อนไหวอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ ทุน และบุคคล สามารถเป็นจริงได้34 
 ความตกลงเชงเกนจึงถือเป็นแม่แบบความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลโดยเสรี
ภายในประชาคมอาเซียนโดยมีสาระของข้อตกลงเชงเกนครอบคลุมสาระส าคัญ 5 ประการ คือ  

1) การควบคุมดูแลชายแดนร่วมกัน โดยยกเลิกจุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศสมาชิก 
แต่ยังสามารถสุ่มตรวจได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 

2) การมีวีซ่าร่วมกัน ทั้งนี้เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 3 เดือน (Schengen Visa)   
3) การมีนโยบายด้านผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยร่วมกัน  
4) ความร่วมมือด้านต ารวจและตุลาการ เช่น ต ารวจของประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะ

ตรวจตราและไล่ล่าผู้ต้องสงสัยในประเทศสมาชิกอ่ืนได้  
5) การมีระบบฐานข้อมูลร่วมกัน (Schengen Information System -SIS) 

 จากการเปิดเสรีร่วมกันระหว่างชายแดนดังกล่าวท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลั่งไหล
ของแรงงานข้ามประเทศกันมากขึ้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพจากประเทศสมาชิกใหม่ใน
ยุโรปตะวันออกภายหลังการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์  และการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีของสหภาพยุโรปนี้เองได้น าปัญหาต่าง ๆ ตามไปด้วย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม  
ปัญหาการแย่งงานของคนท้องถิ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่อการร้าย เป็นต้น ท าให้กลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรปดั้งเดิมจึงต้องน ามาตรการ “ข้อจ ากัดในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition Period)” 
เร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีมาใช้เพื่อสกัดการทะลักเข้ามาของแรงงานไร้ฝีมือและประชาชน  
อันไม่เป็นที่ต้องการของประเทศสหภาพยุโรปดั้งเดิม จึงมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีในสหภาพยุโรปมีดังนี้ 

                                                           
33  สนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม (The Amsterdam Treaty 1996) คือ สนธิสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญา

ก่อตั้งสหภาพยุโรปหรือสนธิสัญญามาสทริกท์ (Maastricht 1992). 
34  จาก ประวัติศาสตร์และพัฒนาการสหภาพยุโรปในบูรณาการสหภาพยุโรป  (น. 42 – 44), โดย  

วิมลวรรณ ภัทโรดม, 2555, กรุงเทพฯ: พี.เพรส. 
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1. การขจัดปัญหาการจ ากัดการอนุญาตให้ท างานในบางประเทศ ประเทศสมาชิก
ดั้งเดิมที่ร่ ารวยของสหภาพยุโรปจ านวนหนึ่งยังคงจ ากัดการเข้าถึงตลาดแรงงานของตนโดยแรงงาน
ของประเทศสมาชิกใหม่จากยุโรปตะวันออก โดยประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรียเป็นสอง
ประเทศที่ยังคงก าหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตท างานจนถึงปี พ.ศ. 2554 

2. การขจัดปัญหาความซับซ้อนที่ตามมาจากการขยายสมาชิกสหภาพยุโรปรอบปี  
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปหลายประเทศจึงน า “ข้อจ ากัดในระยะเปลี่ยนผ่าน” 
(Transition Period) เร่ืองการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานมาใช้กับประเทศสมาชิกใหม่  เนื่องจากการ
เคลื่อนที่โดยเสรีของแรงงานเป็นสิทธิพื้นฐานในสหภาพยุโรปและเสรีภาพในการเดินทางของ
บุคคลก็เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นประชากรสหภาพยุโรป  ดังนั้นข้อจ ากัดเร่ืองการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจึงสามารถคงไว้ได้นานที่สุดเจ็ดปีส าหรับประเทศสมาชิกใหม่ ส่วนสมาชิก
สหภาพยุโรปเก่าอาจจ ากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ตามแผนการ 2+3+2 ปี โดยค่อย ๆ ยกเลิก
ข้อจ ากัดทั้งหมดส าเร็จได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 และข้อจ ากัดต่อแรงงานของประเทศ
โรมาเนียและประเทศบัลแกเรียที่เข้าร่วมล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกไปทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ดีการจ ากัดการเคลื่อนที่ของแรงงานอาจมีการน ามาใช้หากมีประเทศ
ใหม่เข้ารว่มเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว35 

3. สัญญาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Accession Treaty) อนุญาตให้มีการน า
มาตรการระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้  ซึ่งมักเรียกกันในแวดวงสหภาพยุโรปว่า  แผนการ 2+3+2 ปี 
กล่าวคือ ประเทศสมาชิกเก่าจะต้องประกาศเมื่อเวลาผ่านไป 2 ปีนับจากประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วม
เป็นสหภาพยุโรปว่าจะเปิดตลาดแรงงานของตนแก่ประเทศสมาชิกใหม่ดังกล่าวหรือไม่ หรือจะ
ยังคงข้อจ ากัดไว้ จากนั้นอีก 3 ปี ก็ต้องประกาศเช่นนี้อีก แต่อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดต่อการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานจะต้องยกเลิกไปหมดสิ้นในเวลา 7 ปี 

4. นโยบายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปดั้งเดิม 15 ประเทศในเร่ืองการเคลื่อนที่
เสรีของแรงงานจากประเทศสมาชิกอดีตคอมมิวนิสต์ 8 ประเทศ (สมาชิกรอบปีพ.ศ. 2547) อาจแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท 

1) ประเทศที่ยังคงข้อจ ากัดไว้ภายหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้แก่ ออสเตรีย 
และ  

2) ประเทศที่ค่อย ๆ ยกเลิกข้อจ ากัดช้าๆ ระหว่างปีพ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 ได้แก่ 
ประเทศเบลเยียม ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝร่ังเศส และประเทศเนเธอร์แลนด์ 
                                                           

35  กรมอาเซียน.  (ม.ป.ป.).  อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร.  สืบค้น  
19 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-.pdf. 
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3) ประเทศที่เปิดตลาดแรงงานหรือยกเลิกข้อจ ากัด ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศ
กรีซ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอิตาลี ประเทศโปรตุเกส ประเทศสเปน ประเทศสวีเดน และ
ประเทศอังกฤษ 

5.  ส าหรับสมาชิกใหม่รอบปี พ.ศ. 2550 อย่างประเทศโรมาเนียและประเทศบัลแกเรีย
นั้นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศยังลังเลที่จะเปิดตลาดแรงงานของตนเพื่อรองรับ
แรงงานจาก 2 ประเทศนี้ โดยกลุ่มประเทศสมาชิกดั้งเดิม 15 ประเทศเกือบทั้งหมด (ยกเว้นประเทศ
สวีเดนและประเทศฟินแลนด์) ตัดสินใจจ ากัดการเข้าถึงตลาดแรงงานของแรงงานชาวบัลแกเรียและ
ชาวโรมาเนียในประเทศของตน ส่วนประเทศอิตาลีพิจารณาว่าอาจเปิดตลาดแรงงานเพื่อรับแรงงาน
ชาวบัลแกเรียและชาวโรมาเนียหากสหภาพยุโรปมีข้อตกลงต่อต้านอาชญากรรม ขณะที่ประเทศ
ฝร่ังเศสประกาศจะรวมแรงงานของสองประเทศนี้เข้าในแผนการลดอุปสรรคตามภาคเศรษฐกิจ 
ส่วนประเทศสมาชิกใหม่รอบพ.ศ. 2547 ทั้ง 10 ประเทศตัดสินใจเปิดตลาดแรงงานของตนแก่
แรงงานชาวโรมาเนียและชาวบัลแกเรียด้วย 

แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของสหภาพยุโรปมาจากการที่แนวโน้มของการขาด
แคลนแรงงานในวัยท างานของประเทศยุโรปบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนีและประเทศเดนมาร์ก 
ถึงแม้ว่าสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศมองว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจะเป็นการ
เบียดเบียนทรัพยากร สวัสดิการ และโอกาสการมีงานท าซึ่งจ ากัดอยู่แล้ว แต่ในข้อเท็จจริงที่ว่ายุโรป
ก าลังประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากร เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
แต่อัตราการเกิดต่ าลงเร่ือย ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหภาพยุโรปจะประสบปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่ต้องการในอนาคตอันใกล้นี้ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 36 ปี สหภาพยุโรปจะมี
สัดส่วนคนท างานเพียง 2 ต่อผู้รับบ านาญ 1 คน คณะมนตรีสหภาพยุโรปจึงก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกน าร่างระเบียบดังกล่าวเข้าสู่สภาและโอนเป็นกฎหมายแห่งชาติหลังจากสหภาพยุโรปผ่าน
ร่างระเบียบดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน 255436 

มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจะประสบภาวะชะงักงัน
เนื่องจากการขาดแคลนก าลังแรงงานระดับวิชาชีพในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจจะมากถึง
400,000 - 700,000 อัตราในช่วง 4 - 9 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - 2563) และมีแนวโน้มจะขาดแคลน     
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประมาณ 1 - 2 ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ยังมี
ความต้องการก าลังแรงงานประเภทช่างซ่อมหรือประกอบเคร่ืองยนต์ (Fitters) ช่างเชื่อมและ 
ช่างประปาอีกเป็นจ านวนมาก 
                                                           

36  คณะผู้แทนประเทศไทยประจ าประชาคมยุโรป. (2549). เมื่อประชากรสูงอายุเป็นเรื่อง ท้าทายอียู. 
สืบค้น 15 พฤษภาคม 2557, จาก http://news.thaieurope.net/content/view/. 
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ตามแผนงานสตอล์คโฮล์ม (Stolkholm Programme) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง     
5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) ว่าด้วยกรอบการความร่วมมือและการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการย้ายถิ่น
และระบบการตรวจลงตรา ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้การรับรองเมื่อเดือนธันวาคม 2552 
ได้ระบุแผนหรือกิจกรรมส าคัญในการประกันความปลอดภัยของพลเมืองที่ค านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองยุโรป และได้ระบุถึงความต้องการแรงงานย้ายถิ่นจากต่างชาติเข้าไป
ท างานในยุโรป ทั้งนี้จะเปิดเสรีให้กับประเทศสมาชิกได้ก าหนดจ านวนผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศได้ตาม
ความต้องการของแต่ละประเทศ โดยจะไม่มีการควบคุมในภาพรวมของสหภาพยุโรป  

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป (European Commission) เห็นพ้องว่า 
ยุโรปจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ก าลังแรงงานที่ต้องการได้เข้าไปท างานในยุโรป โดยเสนอร่าง
ระเบียบว่าด้วยการรับแรงงานที่มีทักษะสูงจากประเทศที่สามหรือแรงงานวิชาชีพ (Draft Direction 
on Admission of Highly Qualified Migrant) เป็นการก าหนดกรอบการปฏิบัติร่วมกันที่ลดหย่อน
กฎระเบียบในการอนุญาตให้เดินทางเข้ายุโรป ก าลังแรงงานที่ยุโรปต้องการคือกลุ่มทักษะฝีมือสูง
ทั้งนี้ได้มีการก าหนดข้อแนะน าในการออกบัตรอนุญาตท างานระดับทักษะสูง ( European Blue 
Card Directive) ซึ่งเป็นบัตรอนุญาตและพ านักในประเทศสหภาพยุโรปตามแบบบัตรอนุญาตให้
ท างานและพ านัก (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกาและได้มีการจัดท าร่างข้อแนะน าส าหรับ
แรงงานระดับทักษะฝีมือต่ าเพื่อเข้ามาท างานตามฤดูกาลซึ่งได้เสนอเพื่อพิจารณาไปแล้วเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และในขณะเดียวกันก็ได้ลดหย่อนข้อบังคับในการเข้าสหภาพยุโรปส าหรับ
บริษัทลงทุนระหว่างชาติที่จะน าบุคลากรของตนเข้าไปท างานในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  

นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังได้ก าหนดนโยบายใหม่  ๆ เพื่อป้องกันสิทธิและ
ผลประโยชน์ของแรงงานย้ายถิ่นและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก เช่น 

1) การปรับปรุงเร่ืองการบรรจุงาน (Labour Matching) โดยจะเสริมสร้างศักยภาพใน
การตอบสนองระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและการเสริมสร้างทักษะฝีมือ โดยจะสร้าง
ฐานข้อมูลงานและก าลังแรงงานในยุโรป (European Skills Panorama) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 
โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะสามารถพยากรณ์ทักษะฝีมือแรงงานที่มีอยู่ และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส ผู้หางานและบริษัทเอกชนสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง 

2) การป้องกันความสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและการเสียเปล่าของทักษะ
ฝีมือ หรือที่เรียกว่า “ความเสียเปล่าของสมอง (Brain Waste)” ดังเช่นปรากฏในหลาย ๆ ประเทศซึ่ง
ผู้มีทักษะฝีมือต้องไปท างานต่ าระดับเพื่อความอยู่รอด เช่น ผู้จบวิศวกรไปท างานเป็นคนท าความ
สะอาดหรือผู้จบแพทย์ต้องไปขับรถรับจ้าง นโยบายดังกล่าวก็เพื่อเป็นการประกันว่า ผู้ย้ายถิ่นเข้าไป
ท างานในยุโรปควรจะได้รับงานที่เหมาะสมกับทักษะฝีมือ 
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3) การสร้างเว็บไซต์เพื่อการย้ายถิ่นไปท างานในกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อให้ข้อมูลกับ 
ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นไปท างานในกลุ่มประเทศยุโรป 

4) สร้างระบบตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศกลุ่มยุโรปและตรวจสอบ
การค้ามนุษย์อย่างเข้มงวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ประชาคมยุโรป ตลอดจนการด าเนินการเพื่อป้องกันการจ้างงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพื่อมิให้
หาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้อพยพย้ายถิ่น กรณีนี้คาดว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการสร้างระบบ
ควบคุมผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางเข้าไปท างานในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป37 

2.6.2 การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกิดขึ้นจากปัญหาการขาด

แคลนแรงงานวิชาชีพที่มีอัตราส่วนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเกษียณ  ท าให้สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความส าคัญกับการเปิดเสรีด้านการจ้างแรงงานฝีมือต่างชาติมากขึ้น 
 คนต่างชาติที่จะเข้ามาท างานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐบาลจะให้สิทธิพิเศษกับ
บุคคลสัญชาติในสหภาพยุโรป (European Union) รุ่นแรก ๆ เป็นอันดับแรกก่อน บุคคลสัญชาติ
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตในการท างานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานเยอรมนีได้โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ 
 ส าหรับประเทศสมาชิกใหม่ในสหภาพยุโรปซึ่งก าลังอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป ก็มีข้อจ ากัดบางประการในการเข้ามาท างานในเยอรมนี ประเทศสหภาพยุโรปกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศเอสโตเนีย ประเทศลัตเวีย ประเทศลิธัวเนีย ประเทศโปแลนด์ 
ประเทศโรมาเนีย ประเทศสโลวาเกีย ประเทศสโลวาเนีย ประเทศเช็ค และประเทศฮังการี  
จะสามารถท างานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้โดยขอใบอนุญาตจากส านักงานจัดหางานใน
ส่วนที่ดูแลประเทศในกลุ่มนี้ ทั้งนี้เมื่อกลุ่มประเทศนี้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเต็มที่แล้ว ก็จะได้รับ
สิทธิพิเศษเหมือนประเทศสหภาพยุโรปรุ่นเก่าและเข้าสู่ตลาดแรงงานเยอรมนีได้โดยเสรี 
 เดิมนั้นแรงงานต่างชาติจะเข้าสู่ตลาดแรงงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้
ค่อนข้างยากล าบาก จากการทีป่ระเทศเยอรมนีได้ยุติการน าเข้าแรงงานต่างชาติในปี พ.ศ. 2516 และ
สภาวะการว่างงานในประเทศสูงขึ้นเร่ือย  ๆ ภายหลังจากการรวมประเทศในปี  พ.ศ. 2532  
ในปัจจุบันแม้ว่าตัวเลขการว่างงานจะลดน้อยลงบ้าง แต่รัฐบาลประเทศเยอรมนีก็ไม่มีทีท่าว่าจะ
เปิดรับแรงงานต่างชาติมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สหภาพยุโรปก าลังขยายการรับสมาชิกใหม่ ๆ 

                                                           
37  From “Model power or reference point? The EU and the ASEAN Charter,” by Wong R.,  2012, 

Cambridge Review of International Affairs, 25, pp. 669 - 682. 
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โดยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีนโยบายที่จะเปิดรับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาท างาน 
ในบางสาขาเฉพาะ เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ซึ่งเป็นที่ต้องการมาก38 
 การขาดแคลนฝีมือแรงงานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก าลังเป็นประเด็นที่
อยู่ในความสนใจ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
สภาหอการค้าประเทศเยอรมนีประเมินว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศเยอรมนีจะขาดแรงงานฝีมือ
ประมาณ 300,000 คน โดยมีปัจจัยส าคัญจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศ ด้วย
เหตุนี้รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงให้ความส าคัญกับการผ่อนปรนกฎหมายว่าด้วยการเข้า
ประเทศและพักอาศัยในเยอรมนีของแรงงานฝีมือต่างชาติ นอกเหนือจากมาตรการในประเทศอ่ืน ๆ 
อาทิ การเพิ่มความยืดหยุ่นของชั่วโมงการท างาน การส่งเสริมการจ้างงานสตรีและแรงงานที่มีอายุ 
การพัฒนาระบบการศึกษาและอบรมแรงงาน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงได้ตรา
กฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. นักวิชาการจากประเทศในสหภาพยุโรปที่มีงานตามคุณวุฒิและได้รับเงินเดือนรวม
ยังไม่หักภาษี 44,800 ยูโรต่อปี (1,733,312 บาท)39 จะได้รับสถานภาพการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เรียกว่าบัตรอนุญาตท างานระดับทักษะสูง (EU Blue Card) โดย 
ไม่ต้องรอส านักงานแรงงานเยอรมนี (Bundesagentur für Arbeit) อนุมัติก่อน 

2. นักวิชาการที่มีคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือ
แพทย์ ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 44,800 ยูโรต่อปี (1,733,312 บาท) แต่สูงกว่า 34,944 ยูโรต่อปี (1,351,983 
บาท) มีสิทธิได้รับบัตรอนุญาตท างานระดับทักษะสูง ดยมีเงื่อนไขว่า เงินเดือนที่ได้รับอยู่ระดับ
เดียวกับแรงงานในประเทศและส านักงานแรงงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความเห็นชอบ
แล้ว แต่ไม่ต้องมีการตรวจสอบว่ามีแรงงานในประเทศที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันที่สามารถท างาน
ในต าแหน่งเดียวกัน (Priority Examination) 

3. ผู้ที่มีบัตรอนุญาตท างานระดับทักษะสูงได้รับสิทธิการมีถิ่นที่อยู่ในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีแบบถาวรเมื่อพ านักอยู่ในเยอรมนีเป็นเวลา  33 เดือน และผ่านการทดสอบ

                                                           
38  กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม. (2557). สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานเอกอัครราชฑูต  

ณ กรุงเบอร์ลิน ฝ่ายแรงงาน. สืบค้น 30 พฤษภาคม 2557, จาก  
http://www.thaiembassy.de/activity/ankuendigungen/224-alias. 

39  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 1 ยูโร เท่ากับ 38.69 บาท. สืบค้น 30 พฤษภาคม 2557, จาก  
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exch
angeRate.aspx. 
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ความรู้ภาษาเยอรมนี ทั้งนี้ส าหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมนี และผ่านการรับรองแล้ว สามารถได้รับ
สิทธิการมีถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีแบบถาวรเมื่อพ านักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วเป็นเวลา  
21 เดือน 

4. ยกเลิกการให้สิทธิการมีถิ่นที่อยู่แบบถาวรทันทีส าหรับแรงงานฝีมือต่างชาติที่ มี
เงินเดือนมากกว่า 66,000 ยูโรต่อปี (2,553,540 บาท) เพื่อให้สิทธิพ านักอยู่ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีส าหรับแรงงานฝีมือต่างชาติมีเพียงประเภทเดียว 

5. ผู้ที่จบสายวิชาชีพ (Berufsausbildung) ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใน
อนาคต จะได้รับวีซ่าเพื่อหางาน 1 ปี และสามารถเข้าท างานที่ตรงกับคุณสมบัติได้ โดยส านักงาน
แรงงานประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถอนุมัติได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบว่า 
มีแรงงานในประเทศที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันที่สามารถท างานในต าแหน่งเดียวกัน 

6. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับบัตรอนุญาตท างานระดับทักษะสูงได้รับสิทธิท างานใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างไม่จ ากัดทันที 

7. ส านักงานแรงงานเยอรมนีสามารถพิจารณาความต้องการแรงงานต่างชาติของ
นายจ้างได้ก่อนกระบวนการขอวีซ่าหากนายจ้างประสงค์  นอกจากนี้ในขั้นตอนการอนุมัติการ
ท างานของส านักงานแรงงานเยอรมนี หากเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ จะถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานฯ หรือที่เรียกว่า “Genehmigunsfiktion (Implied Approval)”40 

การที่ประเทศเยอรมนีได้น าบัตรอนุญาตให้ท างานและพ านักในสหภาพยุโรป  
“EU Blue Card” มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะและคุณภาพสูงเดินทางเข้ามาท างานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเรียกว่า Blaue Karte EU Deutschland แก่
ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาท างานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับสูงและดึงดูดแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ ผู้มีสิทธิขอ
บัตรอนุญาตท างานระดับทักษะสูง (EU Blue Card) คือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีหรือจากประเทศที่ได้รับการยอมรับหรือเทียบเท่า ท างานมีเงินเดือนก่อนหักภาษี
ไม่ต่ ากว่า 46,400 ยูโรต่อปี (1,795,216 บาท) ยกเว้นกรณีผู้มีอาชีพนักวิชาการ นักคณิตศาสตร์ 
วิศวกร แพทย์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 36,192 ยูโรต่อปี (1,400,268 บาท) 
(ข้อมูลตัวเลขในปี พ.ศ. 2556) 
                                                           

40  From “Southeast Asian Cooperation in Health:  A Comparative Perspective on Regional Health 
Governance in ASEAN and the EU”, by Lamy M, Phua KH., 2012, Asia Europe Journal, 10, pp. 29 - 30. 
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 จากการศึกษาพบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แตกต่างจากการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานที่ไร้ฝีมือ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไม่ได้เกิดขึ้นเอง 
การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือนั้นเป็นสิ่งที่สังเกตได้ในหลายภาคส่วนของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งสิ่งแรกที่ต้องท าคือ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของคนเยอรมนีให้มาก
ที่สุดเสียก่อน รวมถึงจะต้องให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดแก่คนเยอรมนีรุ่นใหม่ แต่ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีก็ยินดีต้อนรับแรงงานฝีมือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็น
พ้องกันว่าเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีจะเติบโตช้าหากไม่มีแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาท างาน
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
  ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 สภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(Bundestag) อนุมัติสิทธิพ านักส าหรับแรงงานต่างชาติในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแบบ
ใหม่เพื่อดึงดูดให้แรงงานต่างชาติฝีมือระดับสูงจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เข้ามาท างานได้ง่ายขึ้น 
โดยกฎหมายนี้บังคับใช้กับชาวต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือเทียบเท่า และมีสัญญา
ว่าจ้างระบุรายได้ 44,800 ยูโรต่อปี (1,733,312 บาท) ขึ้นไป ลดลงจากเดิมที่ระบุไว้ 66,000 ยูโรต่อปี 
(2,553,540 บาท) แต่ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ วิศวกร แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระบุรายได้เพียง 35,000 ยูโรต่อปี (1,354,150 บาท)41 
 หากแรงงานต่างชาติท างานเกินกว่า 3ปี จะได้สิทธิพ านักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตลอดชีพ แต่ถ้าสามารถใช้ภาษาเยอรมนีได้ตามที่ก าหนด จะได้สิทธิพ านักในเยอรมนีตลอดชีพ
หลังจากท างานเพียง 2 ปีนอกจากนี้จะให้สิทธิพ านักเพิ่มอีก 6 เดือนเพื่อการหางานแบบใหม่แก่
ชาวต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีหลักฐานว่าสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของ
ตนเองได้ 
 2.6.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประเทศญี่ปุ่น 

การที่ประเทศญ่ีปุ่นมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวัด
ด้วยจีดีพีก่อนปรับอัตราเงินเฟ้อ (ประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 148.23 ล้านล้านบาท)42 
และหากวัดด้วยอ านาจการซื้อประเทศญ่ีปุ่นมีก าลังการผลิตที่สูงและเป็นประเทศต้นก าเนิดของ

                                                           
41  สืบค้น 5 มิถุนายน 2557, จาก http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-

Dst/ZAV/downloads/AMZ/amz-praesentation-bluecard.pdf. 
42  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

1 ดอลล่าสหรัฐ เท่ากับ 32.94 บาท. สืบค้น 5 มิถุนายน 2557, จาก  
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exch
angeRate.aspx 
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ผู้ผลิตชั้นน าที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีลักษณะเฉพาะ 
ในการท าธุรกิจหลายอย่างท าให้การจ้างงานของประเทศญ่ีปุ่นจะมีกฎหมายควบคุมที่เข้มงวด
โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นจะไม่เปิดรับแรงงานที่ไร้ฝีมือเลย แต่ถ้าเป็น
แรงงานที่มีฝีมือประเทศญ่ีปุ่นจะควบคุมโดยเงื่อนไขการท างานต่าง ๆ เป็นเร่ืองที่นายจ้างและลูกจ้าง
จะต้องเจรจาตกลงกันและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย  และเมื่อตกลงกันแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยพลการมีกฎหมายที่ห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติในเร่ืองค่าจ้าง  ชั่วโมงท างาน  
สภาพการท างาน โดยอ้างเหตุเร่ืองเชื้อชาติ หรือสถานภาพการท างาน ห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติต่อ
แรงงานหญิง 
 สัญญาการจ้างที่ก าหนดสภาพการจ้างต่ ากว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไม่มีผลบังคับใช้ 
และสัญญาจ้าง ยกเว้นกรณีทีไม่ได้ก าหนดอายุของสัญญา หรือเป็นสัญญาที่ก าหนดระยะเวลาการ
สิ้นสุดของโครงการไว้ ให้ถือว่ามีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี และในการท าสัญญาจ้างจะต้องระบุเร่ือง
ค่าจ้าง ชั่วโมงท างาน สภาพการจ้างให้ชัดแจ้ง และนายจ้างไม่อาจท าสัญญาการจ้างที่จะเรียกร้อง
ค่าปรับกรณีลูกจ้างผิด  
 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ก าหนดให้บริษัทญ่ีปุ่นจ้างแรงงานต่างด้าวได้เฉพาะในต าแหน่งที่ต้อง
ใช้ทักษะสูง เข้ามาเป็นพนักงานฝึกหัดและชดเชยแรงงานที่ลดลงโดยทางสภาความสามารถในการ
แข่งขันเชิงอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลได้เห็นชอบนโยบายให้บริษัทใน
ประเทศญ่ีปุ่นว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะสูงได้ง่ายขึ้นในบางภาคส่วน อาทิ 
การก่อสร้าง การพยาบาลและดูแลเด็ก ที่ก าลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น 
จึงมีนโยบายที่อนุญาตให้บริษัททั้งหลายว่าจ้างแรงงานต่างด้าวได้มากขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้
เติบโตและชดเชยกับแรงงานที่ลดลง รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 นอกจากนี้รัฐบาลญ่ีปุ่นมีมาตรการเพิ่มแรงงานผู้หญิงในต าแหน่งบริหารและเพิ่มระบบ
ดูแลเด็กเพื่อให้สตรีมีโอกาสเข้ามาท างานมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศญ่ีปุ่นก็มีจ านวนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก ปัจจุบันประชากรหนึ่งในสี่มีอายุมากกว่า 65 ปี และมีจ านวนประชากรผู้ใช้
แรงงานลดลง ปัจจัยเหล่านี้จึงฉุดร้ังการเติบโตของเศรษฐกิจท าให้ประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายเพิ่ม
แรงงานต่างชาติและผู้หญิงเพื่อหยุดยั้งการลดลงของก าลังแรงงานและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
และเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กฎหมายแรงงาน
ของญ่ีปุ่น เปิดให้แรงงานต่างด้าวที่มีรายได้และการศึกษาตรงตามเงื่อนไข สามารถขอวีซ่าถาวรในญ่ีปุ่น 
(Permanent Residency) ได้หลังจากท างานไปเพียงสามปี จากเดิมที่ต้องท างานถึงสิบปีนอกจาก
ระยะเวลาที่ลดลงแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้คู่สมรสของผู้ที่ได้รับวีซ่าถาวรสามารถ
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ท างานในประเทศญ่ีปุ่นได้ พร้อมกับสิทธิในการพาพ่อแม่และแม่บ้านมายังญ่ีปุ่นได้อีกด้วยและ
กฎหมายฉบับนี้ยังอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีด้วย กล่าวคือ การอนุญาต
ให้นักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวญ่ีปุ่นซ้ าโดยหากลงทะเบียนลายนิ้วมือไว้ก่อนแล้วนักท่องเที่ยวจะ
สามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติด้วยลายนิ้วมือได้โดยไม่ต้องผ่านการประทับตราในหนังสือเดินทาง
เหมือนเดิม เป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้คือการดึงแรงงานฝีมือสูง เช่น แรงงานด้านเทคโนโลยี 
(IT) วิศวกร ผู้บริหาร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ให้เข้าไปท างานในญ่ีปุ่นกัน
มากขึ้น 
 ปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่นให้ชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของประเทศญ่ีปุ่น
สามารถท างานเป็นผู้บริบาล (Care Worker)43 ได้ ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นต้องการแรงงานประเภทนี้เป็น
จ านวนมาก ทั้งนี้เน่ืองมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Baby Boom” เป็นปรากฏการณ์ที่มีเด็กเกิดมาก
อย่างผิดปรกติในช่วงเวลาสั้น ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่มีเด็กเกิดมากในช่วงเวลาประมาณ 
10 ปี ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง (พ.ศ. 2482 - 2488) ทั้งนี้เพราะผู้คนที่อยู่ในภาวะอัดอ้ันการมีบุตร
ในระหว่างภาวะสงครามได้กลับมามีบุตรในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยจากแนวโน้มของประชากรโลก
พบว่าตั้งแต่ศตวรรษที่  21 เร่ิมต้นขึ้น ประชากรโลกที่เป็นผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นมาก
สืบเนื่องจากกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นในช่วง Baby Boom ท าให้ประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกที่อายุ  
60 ปีขึ้นไป มีจ านวนสูงเกือบร้อยละ 40 ของประชากรโลก ประกอบกับการแพทย์ที่ก้าวหน้า
ทันสมัย ท ามีประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ละประเทศอาจมีช่วง Baby Boom ต่างกันไปบ้าง
เล็กน้อย ตัวอย่างในญ่ีปุ่นอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2490 - 2492 การเกิดเฉลี่ยที่มีมากถึง 2.7 ล้านคนต่อปี 
และท าให้ประชากรที่มีจ านวนรวมมากกว่า 7 ล้านคนดังกล่าว กลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มี
สัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 5 ของประชากร ท าให้ปัจจุบันกลุ่ม Baby Boomers ที่จะมีอายุประมาณตั้งแต่ 
50 ปีขึ้นไป มีเป็นจ านวนมากในประเทศญ่ีปุ่น จึงท าให้ประเทศญ่ีปุ่นต้องการแรงานที่ท างานเป็นผู้
บริบาลเป็นจ านวนมากเพื่อดูแลบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีก าลังในการจ้าง
ผู้บริบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านวิชาชีพได้ และเป็นการลดภาระการดูแลจากรัฐได้เป็นอย่างดี  
 ส่วนแรงงานไทยนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ผลักดันการเจรจาประเด็นเงื่อนไขการ
เข้าไปประเทศญ่ีปุ่น โดยให้ประเทศญ่ีปุ่นรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณสมบัติของสาขา
อาชีพที่ไม่ต้องใช้วุฒิปริญญาของแรงงานไทย เช่น พนักงานสปาและคนดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้แรงงานไทยสามารถเข้าไปตั้งกิจการให้บริการในประเทศญ่ีปุ่นได้มากขึ้น โดยให้บริการ
                                                           

43  ผู้บริบาล (Care Worker) หมายถึง ผู้ดูแลโดยรอบ เช่น ดูแลคนแก่ ผู้ป่วย เด็ก คนพิการ อาจรวมถึง 
ครูพี่เลี้ยงเด็ก ที่สามารถดูแลได้ที่บ้านหรือในชุมชน.  
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และมีความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งการการฝึกงานของคนงานบริษัทสาขา 
ในต่างประเทศที่เข้ามาฝึกงานกับบริษัทแม่ และการฝึกงานของแรงงานกึ่งฝีมือภายใต้การควบคุม
ขององค์กรตัวแทนความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (The Japan International Cooperation 
Agency) ซึ่งมุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน
ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก
และที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 
กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ในอาเซียน 
ได้แก่  ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะ 
การสนับสนุนในหลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมการผลิต วัสดุวิศวกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  และวิศวกรรมธรณี  ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของภูมิภาค คือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (ASEAN 
University Network) และเครือข่ายพัฒนาวิศวกรรมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast 
Asia Engineering Education Development Network) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 19 แห่ง และ
มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น 11 แห่ง ซึ่งในอนาคตการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
กลุ่มประเทศที่กล่าวมา คือ การพัฒนาโปรแกรมปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความเป็นสากล  
ในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้นโดยการสนับสนุนทุนให้คนไทยได้ฝึกงานกับผู้ประกอบการในประเทศ
ญ่ีปุ่น44 
 โดยที่ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าเข้าแรงงานที่ไร้ฝีมือเข้าประเทศ แต่ผู้ประกอบการ
ของประเทศญ่ีปุ่นโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กก็ยังมีความต้องการแรงงาน
จากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต่ าอยู่ ดังนั้นจึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการด าเนินการ
จัดส่งแรงงานหรือเรียกว่าผู้ฝึกงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศญ่ีปุ่น
ระหว่างกรมการจัดหางานและสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติส าหรับสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศญ่ีปุ่นโดยก าหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเร่ือง
การรับสมัคร การคัดเลือก และจัดฝึกอบรม ก่อนเดินทางและส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทย
ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นต่อ ในแต่ละปีประเทศญ่ีปุ่นจะแจ้งลักษณะ ประเภทงาน และจ านวนของ
ผู้ฝึกงานที่ต้องการตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นคุณสมบัติของ
                                                           

44  จาก “การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศในส่วนเกี่ยวกับการด าเนินการของกระทรวงการ
ต่างประเทศ,” โดย ขันธ์ทอง อูนากูล, 2551, วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 25, น. 74.  
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แรงงานหรือที่เรียกว่าผู้ฝึกงานเพื่อมิให้ขัดกับกฎหมายแรงงานของญ่ีปุ่นที่ไม่อนุญาตให้แรงงานที่
ไม่มีทักษะเข้าประเทศ 
 
2.7   การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ 
 การเคลื่อนแรงงานระหว่างประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือการย้ายถิ่นเพื่อการท างาน นับว่า
เป็นประเด็นส าคัญระดับนานาชาติที่มีผลกระทบต่อเกือบทุกประเทศในโลก ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงาน
ข้ามชาติได้สร้างคุณูปการต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในประเทศที่เขาท างานอยู่ 
ในท านองเดียวกัน ประเทศต้นทางที่ส่งออกแรงงาน ก็ได้ผลประโยชน์จากเงินส่งกลับและทักษะ
ฝีมือแรงงานที่ได้รับจากการเคลื่อนย้ายถิ่นเพื่อการท างาน กระนั้นก็ตามขบวนการเคลื่อนย้าย
แรงงานก็เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงต่อแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการท างาน 
ข้อจ ากัดเร่ืองกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบ และการปฏิบัติต่อแรงงานในสภาพมิชอบ นอกจากนี้
แรงงานข้ามชาติสตรีก็ได้เร่ิมมีบทบาทมากขึ้น โดยประมาณกึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติทั้งหมดจะ
เป็นแรงงานสตรีที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และขาดการคุ้มครองเท่าที่ควร การสร้างกฎเกณฑ์ 
ที่ซับซ้อนที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโดยเสรี ท าให้การ
พัฒนาหรือการรวมกลุ่มในภูมิภาคขาดความเข้มแข็งอย่างที่ควรจะเป็น 
 จากการขยายตัวและความซับซ้อนของการเคลื่อนย้ายแรงงาน  ท าให้ประชาคม
นานาชาติเห็นความจ าเป็นที่ต้องสร้างเคร่ืองมือในการจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว  โดย
ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ดังนี ้
 2.7.1 การคุ้มครองเคลื่อนย้ายแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labor Organization: ILO) 
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เกิดขึ้น
พร้อมกับการก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติในปีพ.ศ. 2462 ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of 
Versailles) โดยมีประเทศไทยร่วมเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งด้วย  วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ 
ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นสากล จนกระทั่งองค์กรสันนิบาตชาติได้ถูกยกเลิกไป มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงกลายเป็นองค์การช านัญพิเศษ 
(Specialized Agency) ขององค์การสหประชาชาติอันเป็นองค์กรหลักเพียงหนึ่งเดียวขององค์การ
สหประชาชาติที่ รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก  เพื่อให้ประเทศสมาชิก
ค านึงถึงความยุติธรรมทางสังคม และเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงาน องค์การแรงงานระหว่าง
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ประเทศจึงได้ก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมา เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้น าไป
ปฏิบัต ิ 
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศออกมา
หลายรูปแบบด้วยกัน มีทั้งรูปแบบที่มีสภาพบังคับ และรูปแบบที่เป็นแนวทางซึ่งไม่มีสภาพบังคับ 
เรียกโดยรวมว่า ตราสาร (Instruments) ซึ่งตราสารทุกฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
ผ่านการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีแล้ว โดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือ
โดยที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ รูปแบบตราสารที่ส าคัญขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ มีทั้งอนุสัญญา (Convention) ข้อแนะน า (Recommendetion) พิธีสาร (Protocol) หรือ
ปฏิญญา (Declaration) เป็นต้น 
 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศเป็นองค์กรไตรภาคีประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง 
และฝ่ายลูกจ้างของประเทศสมาชิกจัดตั้งขึ้นโดยมีทางในการป้องกันและคุ้มครองการเคลื่อนย้ายถิ่น
แรงงานที่ถูกปฏิบัติโดยมิชอบ โดยให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกพัฒนาจัดท าและน ามาตรการใน
การป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ การลักลอบน าคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์อย่างผิดกฎหมายมาใช้ 
โดยมีการปรึกษาหารือกับหุ้นส่วนทางสังคม นอกจากนี้ทางองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้วาง
แนวทางปฏิบัติให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกป้องกันมิให้เคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานที่ผิดปกติ 
ทางกฎหมายอีกด้วย 
 กฎเกณฑ์ตามมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมีลักษณะที่
เป็นกึ่งกฎหมาย (Soft Law) กล่าวคือ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ในรูปของอนุสัญญาซึ่งมีผล
บังคับใช้ เมื่อประเทศนั้น ๆ ให้สัตยาบันผ่านองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกมีพันธกิจเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกทั้งปวงของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ต้องปฏิบัติภายใต้ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมใหญ่องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ การพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข 
และให้ความเห็นต่อร่างตราสาร การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามตราสาร การจัดท ารายงานด้าน
กฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศหรือการจัดท าค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ45 แต่พันธกิจที่ส าคัญยิ่งในฐานะประเทศ
สมาชิกคือ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การปรับปรุงสภาพการท างานและความเป็นอยู่

                                                           
45  จาก การพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดแรงงานโลก  (รายงานผลการวิจัย) (น. 12-13), โดย อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และคณะ, 2551, 
กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.  
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ของคนงานและการเสริมสร้างโอกาสในการจ้างงานหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พันธกิจในการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
 ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งที่พิจารณาแล้วว่า ประเทศตนมีกฎหมายและ
แนวปฏิบัติภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ หรือพิจารณาแล้วว่า ประเทศตนพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและ 
แนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ในอนุสัญญาฉบับใด ก็สามารถให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ทั้งนี้องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศมีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาของ
ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้วทุกระยะ โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จะให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงเป็นรายกรณีไป และเผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกและ
ประชาคมโลกได้รับทราบด้วย ประเทศใดที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลดังกล่าว โดย
ไม่ได้รับข้อทักท้วงจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศย่อมแสดงถึงการมีมาตรฐานแรงงานตาม
อนุสัญญาที่ได้ให้สัตยาบันไว้46 
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก าหนดหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้
แรงงานซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ฉบับ โดยจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้ดังนี ้

(ก)  การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคม หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ผู้ใช้แรงงานและการเจรจาต่อรองกับนายจ้างผ่านการรวมกลุ่ม โดยมีอนุสัญญาที่ส าคัญ 2 ฉบับ คือ 
 อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว
ของแรงงาน (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948) 
และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize and 
Collective Bargaining Convention, 1949) โดยมีสาระส าคัญคือ ประเทศสมาชิกต้องให้โอกาส 
คนงานและนายจ้างในการรวมตัวกันเป็นสมาคมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการถูกกระท า
อย่างไม่เป็นธรรมหรือการแทรกแซงต่าง ๆ โดยเหตุที่ได้ใช้สิทธิในการรวมตัวกันนั้น 

(ข)  การคุ้มครองการใช้แรงงานบังคับ การก าจัดการบังคับใช้แรงงาน โดยมีอนุสัญญา
ที่ส าคัญ 2 ฉบับ คือ 
 อนุสัญญาฉบับที่  29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ  (Force Labour 
Convention, 1930) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ (Abolition of Force 
Labour Convention, 1957) โดยมีสาระส าคัญคือ ประเทศสมาชิกต้องปราบปรามการใช้แรงงาน
                                                           

46  จาก “ระบบไตรภาคี กับ ILO และมาตรฐานแรงงานสากล: สถานภาพในประเทศไทยและทางเลือก
เพื่อการปฏิรูปการบริหารแรงงานแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ,” โดย โชคชัย สุทธาเวศ, 2549, รัฐสภาสาร, 54, น. 35 - 36. 
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บังคับทุกรูปแบบและไม่ใช้รูปแบบใด ๆ ของกฎเกณฑ์แรงงานเพื่อการข่มขู่ทางการเมือง หรือ 
เป็นการลงโทษต่อการแสดงออกซึ่งความเห็นทางด้านการเมือง หรือเพื่อการลงโทษทางวินัยแก่ 
ผู้มีส่วนร่วมในการนัดหยุดงาน หรือการเลือกปฏิบัติ เนื่องด้วยความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ
หรือศาสนา 
 อนุสัญญาฉบับที่ 105 มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามและยกเลิกการเกณฑ์แรงงานโดย
วิธีการบังคับในกรณีต่อไปนี้ (ก) เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การล้างสมอง การลงโทษ สืบเนื่อง
จากบุคคลนั้นแสดงทัศนะทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน (ข) เพื่อระดมมาใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ค) เพื่อเป็นวิธีการลงโทษคนงานทางวินัย (ง) เพื่อลงโทษเนื่องจากเข้าร่วมในการ
นัดหยุดงาน และ (จ) กรณีเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างในเร่ืองผิว สังคมหรือศาสนา (มาตรา 1 
ของอนุสัญญา) 

(ค)  ความคุ้มครองอายุขั้นต่ าในการจ้างงาน การคุ้มครองอายุขั้นต่ าในการจ้างงาน  
มีเจตนาเพื่อลดการใช้แรงงานเด็ก โดยมีอนุสัญญาที่ส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ 
 อนุสัญญาฉบับที่  138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าในการจ้างงาน (Minimum Age Convention, 
1973) และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (Convention 
on the Worst Form of Child Labour, 1999) โดยมีสาระส าคัญคือ ประเทศสมาชิกจะต้อง ยกเลิกการ
ใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดอายุขั้นต่ าในการจ้างงานไว้ไม่ต่ ากว่าอายุที่ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ และจะต้องด าเนินมาตรการเพื่อการห้ามและขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการ
ใช้แรงงานเด็กซึ่งครอบคลุมระบบทาส (Slavery) โสเภณีเด็ก (Child Prostitution and Pornography) 
การใช้แรงงานเด็กในการค้ายาเสพติด (The Use of Children to Traffic in Drugs) และการท างานที่
อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยและศีลธรรมของเด็ก 
 (ง) การคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ้างงานที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
มีอนุสัญญาที่ส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ 
 ฉบับที่ 1 อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน (Equal Remuneration 
Convention, 1951) และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและ การประกอบ
อาชีพ) (Discrimination Employment and Occupation Convention, 1958) มีสาระส าคัญคือ ประเทศ
สมาชิกจะต้องส่งเสริมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนและสร้างความมั่นใจว่าได้น าหลักการว่าด้วย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน มาใช้บังคับกับคนงานทั้งหมดและยังคงส่งเสริมความเสมอภาคของ
โอกาสและการปฏิบัติในการจ้างงาน เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติด้วย 
 ฉบับที่  2 อนุสัญญาฉบับที่  100 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส าหรับคนงานชายและหญิงในงานที่มีหน่วยการท างานที่เหมือนกันหรือ
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เท่าเทียมกันหรือค่าตอบแทนที่ก าหนดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ โดย “ค่าตอบแทน” 
หมายความรวมถึงค่าจ้างหรือเงินเดือนปกติพื้นฐานขั้นต่ าและค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ เช่น เงินสด
และสิ่งของที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยตรงและโดยอ้อม47 
 อนุสัญญาฉบับที่ 11 เป็นการห้ามการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานหรือประกอบอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ทั้งนี้ “การเลือกปฏิบัติ” 
หมายความรวมถึงการแบ่งแยก การกีดกันหรือการล าเอียงใด ๆ ที่กระท าบนพื้นฐานของเชื้อชาติ    
สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคม ซึ่งมีผลลบล้างหรือสร้าง
ความเสียหายต่อความเสมอภาคในโอกาสหรือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานหรืออาชีพ 
 นอกจากมาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศอีกหลายฉบับก็ได้กล่าวถึงมาตรฐานแรงงานในด้านอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ 
มาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน และมาตรฐานแรงงานที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยในการก่อสร้าง มาตรฐานแรงงานเหล่านี้แตกต่าง
จากมาตรฐานแรงงานหลักตรงที่มาตรฐานแรงงานหลักเป็นมาตรฐานที่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศเสนอว่าทุกประเทศสมาชิกต้องมีการบังคับใช้  ในขณะที่มาตรฐานแรงงานอ่ืน ๆ นั้น  
แต่ละประเทศจะบังคับใช้หรือไม่และเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมและระดับการพัฒนาของ 
แต่ละประเทศ มาตรฐานแรงงานอ่ืน ๆ นั้นขอกล่าวถึงในที่นี้เพียง 2 ด้านเท่านั้น คือ การคุ้มครอง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยในงานก่อสร้าง   
ซึ่งจะกล่าวพอสังเขปดังต่อไปนี้ 

(ก)  การคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประกอบด้วยอนุสัญญาอย่างน้อย  
2 ฉบับ ได้แก่ 
 อนุสัญญาฉบับที่ 155 ว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety an 
Health and the Working Environment, 1984) ซึ่งบังคับใช้ทุกสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้ง
บริการสาธารณะที่มีการจ้างคนงาน โดยประเทศสมาชิกต้องด าเนินนโยบายในเร่ืองความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานพร้อมทั้งน ามาปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะ ๆ โดย
ค านึงถึงแนวปฏิบัติและสภาพภายในประเทศด้วยการปรึกษาหารือกับผู้แทนองค์กรนายจ้างและ
ลูกจ้าง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดมาจากการท างานโดยลด
สาเหตุแหล่งอันตรายที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้  
(มาตรา 4) และก าหนดให้นายจ้างร่วมมือกับลูกจ้างในการหามาตรการด้านความปลอดภัย  สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยจัดให้ลูกจ้างได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ 
                                                           

47  แหล่งเดิม. 
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 อนุสัญญาฉบับที่ 161 ว่าด้วยการบริการอาชีวอนามัย (Occupational Health Services, 
1985) เป็นการก าหนดให้มี “หน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย” ซึ่งให้ค าแนะน าทางด้านการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกอนามัยแก่นายจ้างและลูกจ้าง  โดยหน่วยบริการนี้ 
มีหน้าที่ก าหนดถึงภาวะอันตรายของสุขภาพในที่ท างาน ตรวจตราสภาพแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ ให้ค าแนะน าด้านอาชีวอนามัย การส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการท างานให้
เหมาะสมกับคนงาน การมีส่วนวิเคราะห์ในเร่ืองอุบัติเหตุในอาชีพ เป็นต้น  

(ข)  การคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยในงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอนุสัญญา
อย่างน้อย 1 ฉบับ ได้แก่ 
 อนุสัญญาฉบับที่ 167 ว่าด้วยความปลอดภัยและอนามัยในงานก่อสร้าง (Safety and 
Health in Construction, 1988) เพื่อบังคับใช้กับงานก่อสร้างทั้งหมด เช่น การก่อสร้างอาคาร 
วิศวกรรมโยธา งานสร้างหรือร้ือถอน รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานหรือการขนส่งใด ๆ ณ บริเวณ
ก่อสร้างตั้งแต่การเตรียมบริเวณก่อสร้างจนถึงการท าให้โครงการเสร็จสิ้นและให้ใช้บังคับกับ  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self - Employed) ด้วย และการยกเว้นการใช้บังคับบทบัญญัตินี้  จะกระท า
ได้ต่อเมื่อได้มีการคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยเท่าที่จ าเป็นและเพียงพอแล้ว อนุสัญญานี้
นอกจากจะคุ้มครองคนงานแล้วยังคุ้มครองบุคคลที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้างด้วย  เช่น  
การจัดให้มีนั่งร้านและบันไดที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม มาตรการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีและอัคคีภัยการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งขนดินและขนวัสดุในการก่อสร้าง
ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เป็นต้น 
 2.7.2  การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ  
(The General Agreement on Trade in Service GATs)  
 “GATs” คือความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (The General Agreement on Trade 
in Services) เป็นความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการค้าบริการระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดหลักการและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศส าหรับประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก
ทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ GATs อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน เช่น หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most - Favored Nation Treatment: 
MFN) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควบคุมการค้าบริการตาม
หลักความโปร่งใส (Transparency) โดยให้ประเทศสมาชิกค านึงถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย
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ภายในของประเทศตนในลักษณะสมเหตุสมผล เป็นกลาง และปราศจากความล าเอียงหรือก่อให้เกิด
อุปสรรคโดยไม่จ าเป็นต่อการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน48  
 ความตกลงแกตต์ (GATs) ก็เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่น าหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most - Favored Nation Treatment: MFN) มาบัญญัติไว้
เป็นหลักการพื้นฐาน การน าหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most - Favored 
Nation Treatment: MFN) มาบัญญัติไว้ เป็นหลักการพื้นฐานนี้มี เหตุผลสนับสนุนทั้ งด้ าน
เศรษฐศาสตร์และด้านการเมือง49 ทั้งนี้ความตกลงแกตต์ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองใน
ด้านแรงงานไว้ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ เ ร่ืองความตกลงการรวมตัวของ
ตลาดแรงงาน  
 โดยในมาตรา V ทวิ  ของความตกลงแกตต์ว่าด้วยความตกลงการรวมตัวของ
ตลาดแรงงานว่า  
 “Article V Bis Labour Markets Integration Agreements  
 This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to an 
agreement establishing full integration of the labour markets between or among the parties to such 
an agreement, provided that such an agreement: 

a) Exempts citizens of parties to the agreement from requirements concerning 
residency and work permits; 

(b) Is notified to the Council for Trade in Services” 
 บทบัญญัติดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบเฉพาะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้
เกิดการวมตัวของตลาดแรงงานอย่างเต็มที่ระหว่างสมาชิกของความตกลงดังกล่าว  ซึ่งจะท าให้
พลเมืองของสมาชิกประเทศหนึ่ง เข้าสู่ตลาดแรงงานของสมาชิกอีกประเทศได้อย่างเสรี โดยทั่วไป
ความตกลงดังกล่าวจะรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจ่ายค่าจ้าง เงื่อนไขอ่ืนๆของการ
จ้างงาน และสวัสดิการสังคม50 
 ส าหรับใจความส าคัญของมาตรา V ทวิ จะอนุญาตให้สมาชิกองค์การการค้าโลก 
เข้าร่วมในความตกลงการรวมตัวของตลาดแรงงานหากความตกลงดังกล่าวยกเว้นพลเมืองของ

                                                           
48  จาก กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (น. 306 - 307), โดย อภิญญา เลื่อนฉวี, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
49  From The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence (pp. 158 – 160), by Jackson, 

John H, 1998, London: The Royal Institute of International Affairs. 
50  จาก “หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง”, โดย สิทธิกร นิพภยะ, 2546, จดหมาย

ข่าว WTO Watch, 1, น. 21 – 24. 
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สมาชิกของความตกลงจากข้อก าหนดเกี่ยวกับการมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตท างาน และได้มีการ 
แจ้งให้คณะมนตรีส าหรับการค้าบริการทราบด้วย 
 นอกจากนี้ยังก าหนดมาตรการพิเศษแก่ประเทศสมาชิกในด้านภาษี ในกรณีที่ประเทศ
สมาชิกนั้นให้สิทธิพิเศษส าหรับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน (Special Incentive Arrangements for the 
Protection of Labor Rights) แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิก เป็นต้น  
 ข้อตกลงการค้าบริการขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้ระบุให้มี
การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยถือเป็น 1 ใน 4 รูปแบบของการค้าบริการด้วย แต่ปรากฏว่า
การเปิดเสรีดังกล่าวในแต่ละประเทศกลับจ ากัดค าว่า “แรงงาน” อยู่ในวงแคบ ๆ โดยการเปิดเสรี
เฉพาะแรงงานระดับสูงในภาคบริการเท่านั้น เช่น นักบริหาร ผู้จัดการ ผู้ไปฝึกงานในต่างประเทศ 
หรือนักวิชาชีพเฉพาะสาขา เช่น วิศวกร แพทย์ สถาปนิก เป็นต้น ซึ่งแรงงานเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดขาดแคลนอยู่แล้ว และมีไม่เพียงพอแม้แต่จะน ามาใช้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตนเอง การเปิดเสรีแรงงานในภาคดังกล่าวจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ก าลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุดมากนัก ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ประเทศก าลังพัฒนามีอย่าง
เหลือล้นและพร้อมที่จะส่งออกก็คือ แรงงานระดับล่างไม่ว่าจะเป็น กรรมกร แม่บ้าน คนงาน
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่ประเทศพัฒนาแล้วมีความต้องการเช่นกัน  
 2.7.3 การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Agreement on the Most Favored Nation Treatment)    

การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most Favored Nation) เป็นหลักการส าคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
กล่าวคือมาจากทฤษฎีหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non - Discrimination Principles) ซึ่งเป็นหลักการ
ส าคัญหน่ึงของแกตต์ (GATT) และองค์การการค้าโลก  
 การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  (Most - Favored-Nation Treatment: 
MFN) หมายถึง การที่ประเทศคู่สัญญาเมื่อได้ให้สิทธิประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ประเทศหนึ่งประเทศใด 
ก็ต้องให้สิทธิประโยชน์เช่นว่านั้นแก่ทุกประเทศที่เป็นคู่สัญญาอ่ืนด้วย การท าสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ โดยทั่วไปมักน าหลักการการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  มาเป็นหลักการ
พื้นฐานในสนธิสัญญา เช่น สนธิสัญญาระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝร่ังเศสในศตวรรษที่  18 และ
สนธิสัญญาบาวริงระหว่างอังกฤษกับสยามในปี 2398ความตกลงแกตต์ก็เป็นหนึ่งในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่น าหลักการการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมาบัญญัติไว้เป็น
หลักการพื้นฐาน การน าหลักการการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมาบัญญัติไว้เป็น
หลักการพื้นฐานน้ีมีเหตุผลสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเมือง 
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 เหตุผลสนับสนุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ การน าหลักการการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่งมาใช้ในแกตต์ท าให้กลไกตลาดถูกบิดเบือนลดลง กล่าวคือ เมื่อภาคีสมาชิกใช้
มาตรการการส่งออกหรือการน าเข้าสินค้า โดยไม่ค านึงว่าสินค้านั้นส่งออกหรือน าเข้าจากประเทศ
ใดแล้ว ระบบตลาดจะท างานได้ดีขึ้น และการค้าเสรีจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อภาคีสมาชิกให้สิทธิ
ประโยชน์แก่สินค้าใด ก็ต้องขยายการให้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นแก่สินค้าที่ เหมือนกันแก่  
ทุกประเทศภาคีแล้ว ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) จะลดลง กล่าวคือ เมื่อภาคีสมาชิกได้ให้
สิทธิประโยชน์แก่สินค้าของภาคีสมาชิกอ่ืนทุกประเทศเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบ
ว่า สินค้ามีถิ่นก าเนิดจากประเทศใด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว51 
 เหตุผลสนับสนุนทางด้านการเมือง คือ การน าหลักการการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์ยิ่ง มาใช้ในแกตต์ช่วยลดความตึงเครียดในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ 
เมื่อภาคีสมาชิกให้สิทธิประโยชน์แก่สินค้าของภาคีสมาชิกหนึ่งแต่ไม่ให้สิทธิประโยชน์หรือให้
สิทธิประโยชน์นั้นแก่สินค้าของอีกภาคีสมาชิกหนึ่งน้อยกว่าก็ จะท าการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น  
 จากการศึกษา แนวคิด และความเป็นมาของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม นิติสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียน และนอกกรอบอาเซียนตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของต่างประเทศตามที่ได้อธิบายมานี้ จะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมที่จะได้กล่าว 
ในบทต่อไป 

                                                           
51  จาก กฎกติกา WTO. เล่มที่ 1 กฎกติกาทั่วไป (น. 50), โดย รังสรรค์ ธนพรพันธ์ุ, 2552, กรุงเทพฯ: 

ส านักงานสนับสนุนการวิจัย. 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ 
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ในบทนี้จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของ

ประเทศไทย อันได้แก่ มาตรการคุ้มครองแรงงานตามหลักกฎหมายไทยและมาตรการคุ้มครองการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรการคุ้มครองแรงงานและการเคลื่อนย้าย
แรงงานของต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 
3.1  มาตรการคุ้มครองแรงงานตามหลักกฎหมายไทย 

ปัจจุบันกฎหมายแรงงานมีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับและเป็นกฎหมายที่จ าเป็นของ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เจริญด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์  ประเทศไทย 
ในฐานะที่เป็นผู้น าในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาตั้งแต่เร่ิมแรกและได้ลงนาม  
ในข้อตกลงยอมรับร่วมครบทุกฉบับจ าต้องให้ความส าคัญกับการศึกษากฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพดังกล่าว โดยกฎหมายภายในที่มีมาตรการในการคุ้มครองแรงงาน
ตามกฎหมาย นอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว มีดังนี้ 
 3.1.1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Labor Protection Law) เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการ 
ด้านแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยบัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง  
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการจ้าง การใช้แรงงาน การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน  

กฎหมายคุ้มครองแรงงานงานของประเทศไทยฉบับปัจจุบันคือ  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมกฎหมายในปี พ.ศ. 2551 
เนื่องจากได้มีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
โดยพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติทั้ง  2 ฉบับในวันที่  
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ส่งผลให้มีผลใช้บังคับดังต่อไปนี้ 
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(1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น
ก าหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  
28 พฤษภาคม 2551 

(2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่แก้ไขใหม่มีดังนี ้
1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขนิยามค าว่า “นายจ้าง” 

ตามมาตรา 5 โดยนิยามของค าว่านายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้นจะอยู่
ในมาตรา 5 ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) ได้ท าการแก้ไขนิยามดังกล่าวโดยท าการ
ตัดข้อความใน (3) เร่ืองเกี่ยวกับการจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงออก แต่อย่างไรก็ตามการตัดออกดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ได้ไปกล่าวถึงเร่ืองดังกล่าวใน 
มาตรา 11/1 โดยอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าการจ้างเหมาค่าแรงที่จะถือว่าเป็นนายจ้างมีเงื่อนไขอย่างไร
บ้าง และการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวจะส่งผลให้มีโทษตามมาตรา 144/1 คือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
การบัญญัติแยกออกมาดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้และตีความกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 

2.  แก้ไขการห้ามเรียกหลักประกัน และหลักประกันความเสียหายในการท างานตาม
มาตรา 10 ทั้งนี้ เดิมการห้ามเรียกหลักประกัน และหลักประกันความเสียหายในการท างาน  
มาตรา 10 นั้น ห้ามเฉพาะการเรียกที่เป็นเงินเท่านั้น แต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดการห้ามดังกล่าวให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยห้ามการเรียก
ดังกล่าว ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือการค้ าประกันด้วยบุคคลของลูกจ้าง แต่การห้ามนั้นก็ยังคง
อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 51 ในการห้ามเรียกหลักประกันจากลูกจ้างที่เป็นเด็กเหมือนเดิม52 

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของกฎหมายในการแก้ไขจึงได้ให้กฎเกณฑ์ และ
วิธีการที่ประกาศก าหนดโดยรัฐมนตรีนั้น  ก าหนดประเภทของหลักประกัน และจ านวนของ
หลักประกันด้วย 

3.  เพิ่มบทบัญญัติในการคุ้มครองลูกจ้างเกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างไว้ในมาตรา 14/1  
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ท าการเพิ่มเติม มาตรา 14/1 เข้ามาควบคุม
สัญญาจ้าง โดยก าหนดให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้าง
จะต้องไม่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร 
                                                                                 

 52  จาก ข่าวสารตลาดแรงงาน ระหว่างปี 2551-2552 (น. 72), โดย กรมการจัดหางาน, กรุงเทพฯ: 
กรมการจัดหางาน. 
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4.  แก้ไขบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการคุกคามทางเพศ ในมาตรา 16 
ในมาตรา 16 เดิมได้ท าการบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองการคุกคามทางเพศแก่ลูกจ้างเด็ก และ

ลูกจ้างที่เป็นหญิงเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการแก้ไขให้การคุ้มครอง
ดังกล่าวครอบคลุมไปถึงลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งรวมถึงลูกจ้างชายด้วย 

5.  เพิ่มเติมสัญญาจ้างทดลองงาน ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา
ซึ่งต้องท าการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นเวลา 1 ช่วงค่าจ้าง 

6.  เพิ่มเติมการก าหนดในเร่ืองเวลาท างาน ตามมาตรา 23 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ฉบับที่  2 ได้เพิ่มเติม

รายละเอียดในการตกลงเวลาท างาน โดยก าหนดให้ในกรณีที่เวลาท างานวันหนึ่งวันใดมีเวลาท างาน
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างสามารถที่จะตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือจาก  
8 ชั่วโมงนั้น ไปรวมกับเวลาท างานในวันท างานปกติอ่ืนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรวมดังกล่าว
จะต้องไม่ท าให้วันที่ถูกรวมเวลาท างานนั้นมีเวลาท างานเกินวันละ 9 ชั่วโมง 

ในกรณีที่มีการตกลงดังกล่าว พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างาน ตามจ านวนชั่วโมงที่ท าเกิน และส าหรับลูกจ้างที่ได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท า
ได้ในชั่วโมงที่ท าเกิน และแก้ไขในส่วนลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ โดยเพิ่มเติมในมาตรา 39/153 

แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเป็นกฎหมายที่จ ากัดหลักเสรีภาพในการท าสัญญา
หรือหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา แต่หาได้ยกเลิกหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา
หรือหลักเสรีภาพในการท าสัญญาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยสิ้นเชิงไม่ หากแต่การจ ากัดหลัก
ดังกล่าวให้แคบลงเท่านั้นคือคู่สัญญาจะแสดงเจตนาท านิติกรรมใด ๆ ให้มีมาตรฐานต่ ากว่าที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ไม่ได้ แต่ในทางตรงข้ามนายจ้างลูกจ้างยังคงมีเสรีภาพเต็มที่ใน
การท าสัญญาตราบเท่าที่สัญญานั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ถ้านายจ้างลูกจ้างแสดงเจตนาท าสัญญาได้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ 
สัญญานั้นใช้บังคับได้และไม่ให้น ากฎหมายแรงงานมาบังคับใช้ 

                                                                                 

 
53  จาก คําอธิบายกฎหมายแรงงาน (น. 63), โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2553, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
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กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
1. เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานนั้นผูกพันอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เมื่อสภาพต่าง ๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

2. เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มุ่งที่จะสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมิให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ
เกินไป บทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงเป็นข้อบังคับที่เด็ดขาด เป็นกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญาหากมีการฝ่าฝืน และนายจ้างอาจถูกด าเนินคดีทางแพ่งเพื่อบังคับให้จ่ายเงินหรือชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิด้วย 

3. เป็นกฎหมายกึ่งมหาชนกึ่งเอกชน คือ เป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายเอกชน และมีโทษทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนซึ่งเป็น
ลักษณะของกฎหมายมหาชน 

4. เป็นกฎหมายทางสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงานตราขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม มุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง54 

3.1.2  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  (Labor Relations Law) เป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวทาง

ปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้มี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถท าข้อตกลงในเร่ืองสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกันได้รวมทั้งก าหนดวิธีการระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยรวดเร็ว
และด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรม  
อันจะน ามาซึ่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส าคัญ 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นกฎหมายสังคม เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างในทุกประเภทกิจการ ยกเว้น
ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยาด้วย และไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ โดยหลักพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีสาระส าคัญ ดังนี ้ก าหนดหลักเกณฑ์
                                                                                 

 54  จาก  ก าร คุ้ ม ค ร อ ง ก าร ใ ช้แ ร ง ง า น  (น .  41 - 42 ) ,  โดย  วิสาร  พัน ธุนะ ,  2547,  นนทบุ รี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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ในการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  และ 
ให้สิทธิในการจัดต้ังองค์การทางด้านแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง55 ดังนี ้

องค์กรของฝ่ายนายจ้างมี 3 ระดับ คือ 
1.  สมาคมนายจ้าง  
2.  สหพันธ์นายจ้าง  
3.  สภาองคก์ารนายจ้าง  
องค์กรของฝ่ายลูกจ้างมี 3 ระดับ คือ 
1.  สหภาพแรงงาน  
2.  สหพันธ์แรงงาน  
3.  สภาองค์การลูกจ้าง  

 3.1.3 กฎหมายประกันสังคม  
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม (Social Insurance) เป็นกฎหมายที่ก าหนดการ

ให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา หรือความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการ
ประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันท าให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพ ซึ่งต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยทุกข์สุขร่วมกันระหว่างประโยชน์ในสังคมโดยการ
รวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
อันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง 

กฎหมายประกันสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ปัจจุบันกฎหมายประกันสังคม
ใช้บังคับแก่กิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่  10 คนขึ้นไปด้วย และแม้ต่อมาภายหลังกิจการของ
นายจ้างมีจ านวนลูกจ้างลดลงเหลือไม่ถึงจ านวนที่กฎหมายก าหนด กิจการดังกล่าวก็ยังคงอยู่ภายใต้
กฎหมายนี้ต่อไปจนกว่าจะเลิกกิจการ ลูกจ้างที่ท างานในกิจการดังกล่าวซึ่งอยู่ในฐานะเป็น
ผู้ประกันตนมาตั้งแต่แรกก็ยังคงเป็นผู้ประกันตนต่อไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง  และ
ลูกจ้างที่เข้าท างานใหม่ก็ต้องเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ด้วย  

โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับให้ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้หักเงินค่าจ้างทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้างและน าส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงิน
สมทบส่วนของลูกจ้าง 

                                                                                 

 55  จาก การแรงงานสัมพันธ์พ้ืนฐาน (น. 11), โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2549, กรุงเทพฯ: 
ส านักงานแรงงานสัมพันธ์.  
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ลูกจ้างจะไม่เป็นผู้ประกันตนอีกต่อไป ถ้าลูกจ้างตายสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ 
เมื่อสัญญาจ้างแรงงานระงับตามกฎหมาย เมื่อสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้วบุคคลที่เคยเป็น
ลูกจ้างมานั้นก็หลุดพ้นจากภาระการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และไม่มีสิทธิรับ
ประโยชน์ทดแทนซึ่งเป็นความช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมได้อีกต่อไป เว้นแต่จะเป็นการ
ประกันสังคมประเภทประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกงานหรือการคลอดบุตร ซึ่งบุคคลนั้น 
ได้ส่งเงินสมทบมาครบเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับประโยชน์ทดแทนแล้ว เมื่อพ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้างก็ยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ ต่อไปอีก 6 เดือน 
นับจากวันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง56  

ประโยชน์ทดแทนที่กองทุนประกันสังคมให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ 
เมื่อผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดมี  
4 รูปแบบ คือ บริการทางการแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้ ค่าท าศพ และเงินสงเคราะห์ 

ส่วนกรณีของบุคคลมิใช่ลูกจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  อาทิ 
คนขับรถรับจ้างแม่ค้า ข้าราชการ ทนายความ ฯลฯ อาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้ โดยสมัครและ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่ก าหนดเป็นรายปี และเมื่อได้จ่ายเงินครบระยะเวลา
ที่ก าหนดแล้ว ผู้สมัครเข้าประกันตนดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ทดแทนเพียง  3 ประเภท ได้แก่ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายเท่านั้น ถือเป็นกรณี
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. 2537 เป็นต้น 
 3.1.4 กฎหมายเงินทดแทน  

กฎหมายเงินทดแทน (Workmen's Compensation Law) เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้าง
หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง ด้วยการก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้บุคคลดังกล่าว เมื่อลูกจ้าง
ได้รับภยันตรายหรือเจ็บป่วยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการท างานให้แก่นายจ้างและก าหนดให้มี
กองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการ
จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้าง  กฎหมายเงินทดแทนที่ 
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นมา ลักษณะกฎหมายเงินทดแทนเป็นกฎหมายสังคมที่มีโทษทางอาญา 
และเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย  กฎหมายเงินทดแทนเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างและผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง  การตีความในข้อกฎหมายที่เป็น
                                                                                 

 56  จาก การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน กรณีศึกษาข้อพิพาทการใช้แรงงานในธุรกิจประเภทขนส่งทางบก 
(น. 21), โดย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา, 2551, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม. 
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ปัญหาหรือกรณีมีข้อสงสัยให้ตีความไปในทางหรือนัยที่จะให้การคุ้มครองหรือให้ประโยชน์แก่ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดในการจ่ายเงินทดแทน คือ แต่เดิมเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง นายจ้างไม่ต้องรับผิดที่จะจ่ายเงินใดให้แก่ลูกจ้าง 
ทั้งนี้เน่ืองจากสาเหตุที่ลูกจ้างได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยมักจะมาจากการกระท าของลูกจ้างเองเป็น
ส่วนใหญ่ นายจ้างไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย โดยถือหลักกฎหมายในเร่ืองละเมิด เมื่อนายจ้างมิได้จงใจ
หรือประมาทท าให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดในการจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย  

ต่อมาแนวความคิดได้เปลี่ยนแปลงไปแม้นายจ้างจะไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็น
ผู้กระท าให้ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยหรือตายโดยตรงแต่นายจ้างก็เป็นผู้จัดหา เคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างานตลอดจนเป็นผู้ที่ก าหนดสถานที่ท างานให้แก่ลูกจ้างได้
ท างาน ซึ่งถ้าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตลอดจนสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมในการท างานนั้น
บกพร่องเป็นภัยต่อลูกจ้าง ลูกจ้างย่อมได้รับอันตรายอันมีผลสืบเนื่องมาจากการกระท าของนายจ้าง
นั่นเอง แม้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ในทางกลับกันถ้านายจ้างน าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการท างานที่มีคุณภาพดีทันสมัยมาใช้ โอกาสที่ลูกจ้างจะได้รับอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นเลย เมื่อลูกจ้าง
เข้าไปท างานให้แก่นายจ้าง แม้ลูกจ้างจะรู้ว่างานนั้นเป็นอันตรายเพียงใดก็ตาม แต่ลูกจ้างก็ไม่มี
โอกาสเลือกที่จะใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการท างานที่เป็นอันตรายของนายจ้างได้ จึงต้องถือว่า
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นโดยปกติแล้วนายจ้างเป็นผู้จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
มาใช้ในกิจการของนายจ้าง เมื่อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือนั้นช ารุดบกพร่อง นายจ้างก็ต้องซ่อมแซมเสีย
ค่าใช้จ่าย ถ้าจะเปรียบเทียบลูกจ้างก็เป็นเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือที่มีชีวิตของนายจ้างชิ้นหนึ่งหรือ
ส่วนหนึ่ง เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมดูแลให้เคร่ืองจักร  
ที่มีชีวิตนั้นมีลักษณะและคุณภาพเช่นเดิม57  

จะเห็นได้ว่ากฎหมายเหล่านี้ต่างก็ตราขึ้นเพื่อก าหนดหน้าที่ของนายจ้างบางประการเพื่อ
ประโยชน์ของลูกจ้างหรือคนงาน อันเป็นการก าหนดหน้าที่ที่นายจ้างจะต้องกระท าเพิ่มขึ้นจาก
หน้าที่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดเอาไว้ ท าให้นายจ้างไม่อาจใช้สิทธิบางประการ 
ที่ตนมีอยู่ในฐานะนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อย่างเสรี รวมทั้งไม่ยอมให้
นายจ้างและลูกจ้างท าความตกลงกันในเร่ืองบางเร่ืองให้แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ได้ 
แม้ลูกจ้างจะยินยอมก็ตาม  
                                                                                 

 57  จาก หลักกฎหมายเงินทดแทนสําหรับนายจ้างและลูกจ้าง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
พ.ศ. 2537 และคําพิพากษาศาลฎีกา (น. 24 – 25), โดย ปราณี สุขศรี, 2548, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  
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3.2  มาตรการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทย 
เมื่อพิจารณาเร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทยมี  2 กรณีคือ การเคลื่อนย้าย

แรงงานภายในประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะมาตรการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแรงงานต่างด้าว (Inflow) ที่เข้ามาประกอบ
อาชีพในประเทศไทย ทั้งนี้แรงงานต่างประเทศที่เข้ามาท างานในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 

กลุ่มแรก คือ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ประเทศพม่า ประเทศลาวและประเทศ
กัมพูชา ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อต้องการโอกาสในการหา
งานและรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด จากการที่รัฐบาลผ่อนผันให้นายจ้างพาลูกจ้างต่างด้าวที่อยู่นอกระบบมารายงานตัว  
เพื่อขอรับการจดทะเบียน โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นแรงงานชาวพม่า  

กลุ่มที่สอง คือ แรงงานต่างประเทศ อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ก็มีจ านวน
เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ยังมีจ านวนน้อยอยู่  โดยแรงงานในกลุ่มนี้สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ  
แรงงานที่ท างานในอุตสาหกรรมทั่วไป และท างานในส่วนของอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน58  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นว่าประเทศไทยได้เปิดเสรีในการท างานของคนต่างด้าว  
ในระดบัหนึ่ง ทั้งนี้การก ากับดูแลและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานเหล่านี้  เป็นไปตามกฎหมาย
ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 มาตรการตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นหนึ่งในพระราชบัญญัติที่ถูก
เร่งรัดออกมาในช่วงปลายสมัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เป็นผลมาจากการปฏิวัติเมื่อวันที่  
19 กันยายน 2549 ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณา 
3 วาระรวดในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จากนั้นมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กฎหมาย 
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2551 มีสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิม 15 ประการ ดังนี ้

(1)  ยกเลิกพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และจัดโครงสร้างของพระราชบัญญัติโดยแบ่งเป็น 
6 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 60 มาตรา ได้แก่ 
                                                                                 

 58  จาก การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ: มาเลเชีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา (น. 63 – 64). 
ส านักงานภาคและสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
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หมวด 1  การท างานของคนต่างด้าว มาตรา 7 - 28 
หมวด 2  กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรา 29 - 40 
หมวด 3  คณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว มาตรา 41 - 44 
หมวด 4  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท างานของคนต่างด้าว มาตรา 45 - 47 
หมวด 5  การก ากับดูแล มาตรา 48 - 50 
หมวด 6  บทก าหนดโทษ มาตรา 51 - 56 
บทเฉพาะกาล มาตรา 57 - 60 
(2)  ปรับปรุงการก าหนดงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้ จากเดิมซึ่งก าหนดงานที่คนต่างด้าว

ห้ามท า โดยมีสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 พระราชบัญญัต.ินี้ไม่ใช้บังคับคนต่างด้าวตามมาตรา 4 ได้แก่บุคคลที่อยู่ใน

ฐานะดังต่อไปนี้บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล ผู้แทนของประเทศ
สมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ  คนรับใช้ส่วนตัวซึ่ง
เดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาท างานประจ าอยู่กับบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) บุคคลซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬา หรือ
กิจการอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่จะได้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้  

ประเด็นที่ 2 ก าหนดงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้ตามมาตรา 7 ก าหนดว่า “งานใดที่คน
ต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใดเมื่อใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค านึงถึงความ
มั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ” และก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว 
โดยมีองค์ประกอบตามมาตรา 41 และหนึ่งในอ านาจหน้าที่คือ การพิจารณาการออกกฎกระทรวง
ก าหนดงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้ตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ขณะนี้กรมการจัดหางานได้
จัดเตรียมบัญชีรายชื่อโดยดูจากสถิติย้อนหลัง 5 ปี ได้เตรียมไว้ 170 กว่ารายชื่ออาชีพ และมีการ 
จัดประเภทงานไว้ด้วยนอกจากนี้ยังจะมีการก าหนดจ านวนคนต่างด้าวในการท างานอีกด้วย 

ประเด็นที่  3 มีการเปลี่ยนแปลงประเภทคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13 ที่อาจขอรับ
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อท างานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว ที่ต้องค านึงถึง
ความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม โดยอนุญาตรวมคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร  
แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ตามมาตรา 13 วรรค 5 ด้วย 
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ประเด็นที่ 4 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน และจ้างงานแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
ชายแดน มาตรา 14 “คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดได้” ตามเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3)  ก าหนดมาตรการการช าระค่าธรรมเนียมการจ้างหรือการจัดเก็บภาษี (Levy) เพื่อ
จ ากัดคนต่างด้าวที่ไม่ใช่ช่างฝีมือเข้ามาท างานในราชอาณาจักร ในขั้นต้นนี้กรมการจัดหางานได้
เสนอให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างต่ าสุด 200 บาทและสูงสุด 600 บาท แบ่งตามพื้นที่และประเภท
กิจการ เช่น กิจการประมงในทุกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อคน ประเภทงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ชายแดน 300 - 400 บาทต่อคน แต่งานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 600 บาท
ต่อคน เป็นต้น 

(4)  ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตท างานให้แก่คนต่างชาติเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
ได้แก่ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่ออ านวยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ในการออก
หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศ (Visa) และใบอนุญาตท างานให้เสร็จใน 3 ชั่วโมง และอนุญาต
ให้ท างานได้ทันทีเมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (Board Of Investment: BOI) อนุมัติ
โครงการ และส่งเร่ืองมายังกรมจัดหางานต้องออกใบอนุญาตท างานให้เสร็จภายใน 7 วันและเมื่อยัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตท างานคนต่างด้าวก็สามารถท างานไปพลางก่อนได้ โดยใบอนุญาตท างานจะมี
ระยะเวลาการท างานเท่ากับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติโครงการ ไม่ว่าจะมีอายุกี่ปีก็ตาม 
นอกจากนี้ในการเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างจะเก็บเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  แม้จะมีการต่อใบอนุญาต 
ก็ตาม59 

(5)  ให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
สามารถขอรับใบอนุญาตท างานได้ตามมาตรา 13 วรรค 4 และวรรค 5 เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก
มนุษยธรรม 

                                                                                 

 
59  จาก การจ้างงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กับการจัดทําบัญชี

สําหรับคนต่างด้าว (รายงานการวิจัย) (น. 16 - 17), โดย กฤตยา อาชนิจกุล และกุลภา วัจนสาระ, 2551, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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(6)  เพิ่มมาตรการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เพื่อส่งเสริมการผลิตไปสู่
พื้นที่ที่มีแรงงานจ านวนมาก ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา 
ส าหรับพม่าได้มีการเจรจาระดับนายกรัฐมนตรี และระดับรัฐมนตรี หลังจากการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านแรงงานในเร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานไปกลับบริเวณชายแดน 

(7)  จัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักร ก าหนดให้ลูกจ้าง
ต้องส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อประกันเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ โดยนายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้าง
และน าส่งเข้ากองทุน เจ้าหน้าที่จะออกใบรับซึ่งระบุชื่อ เลขประจ าตัวของลูกจ้าง และจ านวนเงินให้
นายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างเป็นหลักฐาน หากนายจ้างไม่น าเงินส่ง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน  
ให้ลูกจ้างเป็นผู้จ่ายเงินประกันตน และหากแรงงานเดินทางกลับด้วยตนเองสามารถขอเงินคืนได้
โดยยื่นเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และจะได้รับคืนเงินโดยเร็วภายใน 30 วัน หากเกินจากนี้ 
จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี หากส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบให้นายจ้างจ่ายให้ครบ ตามมาตรา 18 
มาตรา 19 และมาตรา 20 

(8)  ก าหนดให้อายุใบอนุญาตท างานมีอายุไม่เกินสองปี ซึ่งแยกกันโดยเด็ดขาด 
ไม่อิงกับการอยู่ในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง แต่ให้ออกใบอนุญาตได้ไม่เกินสี่ปี
ติดกัน เพื่อป้องกันการโอนหรือแปลงสัญชาติ นอกจากนี้ในระหว่างการต่อใบอนุญาต แรงงาน
สามารถท างานต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต การเปิดให้ต่อใบอนุญาตเป็นไปตามประกาศ
รอบที่เปิดให้มีการต่ออายุ 

(9)  ปรับปรุงให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่ 
สถานที่ท างาน หรือเงื่อนไขได้ โดยให้อ านาจการอนุญาตอยู่ที่นายทะเบียน การออกจากนายจ้างและ
เลิกจ้างไม่อยู่ในอ านาจของนายจ้าง ไม่ต้องท าการแจ้งเข้าแจ้งออก ไม่ต้องใช้ระบบโควต้าแต่ใช้ระบบ
เก็บค่าธรรมเนียมการจ้างแทน แต่การย้ายออกนอกพื้นที่โดยไม่แจ้งนั้นผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีปัญหาเร่ืองเอกสารการย้ายออกซึ่งหากไม่ต้องท าการ  
แจ้งย้ายออกแล้วจะมีปัญหากับทางกรมการปกครอง โดยที่ท าการเขตหรืออ าเภอจะไม่ยอมรับการ
แจ้งย้ายจากนายจ้างเก่ามายังนายจ้างใหม่ซึ่งจะเป็นปัญหาให้ไม่สามารถต่อใบอนุญาตท างานได้ 

(10)  เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตท างานโดยให้อ านาจแก่  
นายทะเบียน รวมถึงผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต มีการก าหนดโทษส าหรับแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน
ให้สูงขึ้นด้วย 
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(11)  ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจาณาการท างาน
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 41 เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมทุกส่วนราชการที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการควบคุมก ากับดูแลคนต่างด้าว รวมทั้งผู้แทนที่มาจากภาคเอกชน โดยการคัดเลือก
ผู้แทนให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และเพิ่มเติมให้มีหน้าที่เสนอความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ 
แก่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมทั้งติดตาม ก ากับดูแล และประสานการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้การด าเนินนโยบายการท างานของคนต่างด้าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

(12)  ก าหนดให้มีคณะพิจารณาอุทธรณ์การท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 45 ถึง 47 
แยกกันโดยอิสระจากคณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าวซึ่งพระราชบัญญัติเดิมนั้น
รวมอยู่ด้วยกัน 

(13)  ก าหนดให้เจ้าพนักงานที่มีอ านาจจับและช่วยเหลือพนักงานสอบสวน มีอ านาจ 
จับคนต่างด้าวที่พบว่าท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้  โดยไม่ต้องมีหมายจับและน าผู้ถูกจับไปยัง
พนักงานสอบสวนทันที และให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ โดยก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิดอ้างอิงจาก
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(14)  ปรับปรุงบทก าหนดโทษ เช่น โทษส าหรับนายจ้างคือปรับระหว่าง 10,000 - 
100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1 คน โทษส าหรับแรงงานต่างด้าวคือจ าคุก 5 ปี  
ปรับระหว่าง 2,000 - 100,000 บาท หรือหากยินยอมกลับประเทศต้นทาง จะถูกน าส่งกองตรวจ 
คนเข้าเมืองเพื่อด าเนินการส่งกลับและละเว้นโทษจ าคุก นอกจากนีย้ังมีการให้สินบนน าจับแก่ผู้ชี้จับ 
เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถแจ้งจับและได้สินบนร้อยละ  20 ต ารวจได้สินบนร้อยละ 40  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ยังไม่มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในขณะนี้ 

(15)  ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมโดยก าหนดอัตราสูงสุดไว้  อย่างไรก็ตามในการ
ประกาศใช้จริงจะใช้อัตราที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งต่ ากว่าอัตราสูงสุด  และในบทเฉพาะกาล
ต้องมีการออกอนุบัญญัติ ได้แก่ กฎกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศต่าง ๆ ประมาณ 30 ฉบับ 
ซึ่งกรมการจัดหางานได้ร่างเสร็จแล้ว รอเสนอให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวงพิจารณา 
ส าหรับกฎกระทรวงต้องเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกาศใน
พระราชกฤษฎีกาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป หนึ่งในกฎกระทรวงที่มีความส าคัญต่อการจ้างงานแรงงาน
ข้ามชาติจาก 3 ประเทศ อันได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ การก าหนดบัญชีรายชื่ออาชีพที่อนุญาตให้คนต่างด้าว
ท าได ้
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ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรการตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
มาประกอบกับยุทธศาสตร์แนบท้ายแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 

หัวข้อเอ 2  การเปิดเสรีการค้าบริการ (Free Flow of Services)  
หัวข้อเอ 3  การเปิดเสรีด้านการลงทุน (Free Flow of Investment)  
หัวข้อเอ 4  การเปิดเสรีด้านทุนที่มากขึ้น (Free Flow of Capital) และ 
หัวข้อเอ 5  การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free Flow of Skilled Labour)  
โดยยุทธศาสตร์หัวข้อเอ 5 นี้เป็นการก าหนดให้มีการบริหารจัดการการเคลื่อนย้าย

บุคคลธรรมดาที่เป็นแรงงานมีฝีมือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
(Single Market and Production Base) โดยจะต้องวางกรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและ
คุณสมบัติของงาน หรืออาชีพและความช านาญของแรงงานมีฝีมือในสาขาบริการส าคัญภายในปี 
พ.ศ. 2552 และสาขาบริการอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนวิชาชีพ 8 สาขาแล้ว คือ วิศวกรรม การพยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพทันตแพทย์ วิชาชีพบัญชีและการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ก าหนดว่า 
“ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา  7 และได้รับใบอนุญาตจาก   

นายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย  
คนเข้าเมืองเพื่อท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน  แต่คนต่างด้าว 
จะท างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได ้
ใบอนุญาตการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อก าหนดแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง  

ให้นายทะเบียนต้องปฏิบัติก็ได้” 
จะเห็นได้ว่ากฎหมายห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา  7  

ซึ่งก าหนดไว้ว่า  
“งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง...” 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 7 อย่างไรก็ดี มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 
ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานใด ๆ ได้ เว้นแต่งานที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งได้แก่ พระราชกฤษฎีกาก าหนด
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งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ได้ก าหนดให้งานในอาชีพหรือวิชาชีพตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา (39 อาชีพ) เป็นงานที่
ห้ามคนต่างด้าวท าเพื่อเป็นการค้าหรือหารายได้โดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร  

ดังนั้นเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงเป็นการจ ากัดการท างานของคนต่างด้าว
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ได้บัญญัติรองรับการเข้ามาท างานในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืนไว้ด้วย ดังนั้น หากเป็นการเข้ามาท างานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน เพียงแต่ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียดที่อธิบดีกรมการจัดหางานก าหนดไว้ด้วย  
ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว นายทะเบียนก็จะออกใบอนุญาตให้
ภายในเจ็ดวัน โดยระหว่างนั้น คนต่างด้าวสามารถท างานไปพลางก่อนได้ 
 3.2.2  มาตรการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นมาตรการทางกฎหมายของรัฐที่ตราขึ้น 
เพื่อก าหนดสิทธิการเข้าเมืองของคนต่างด้าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีทั่วไปและกรณี
พิเศษเฉพาะราย โดยมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดลักษณะห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร 

(1)  ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ 
หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้น
จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่
ไม่ต้องมีการตรวจลงตราส าหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง60  

(2)  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
มาตรา 9 จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้ 

1.  ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและท างานอยู่ใน
ต าแหน่งค่อนข้างสูง หรืออาจถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
หรือเข้ามาท างานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นความต้องการผู้ที่ 
มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ ทางการสื่อสาร (ภาษา)  
                                                                                 

 60  จาก คู่มือว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง  (น. 25 – 27), โดย สุภัทร สกลไชย, 2544, กรุงเทพฯ:  
ดับเบิ้ลนารายณ์.  
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ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถ หรือมีความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้ หรือเป็นการเข้ามาท างาน
ในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการของคู่สมรส หรือกิจการที่ร่วมลงทุน เป็นต้น  

2.  ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับ ที่ 233 ข้อ 10 (10) มีสาระส าคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและท างานอยู่แล้วก่อนวันที่  13 ธันวาคม 2515  
ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่” 

3.  ประเภทแจ้งการท างาน หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกิน
สิบห้าวัน และจะท างานนั้นได้ เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

4.  ประเภทพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า 
ลาว และกัมพูชา ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ระหว่าง
รอการส่งกลับอนุญาตให้ท างานได้  2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาต
ท างานชนิดบัตรสีชมพู และได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับเอกสาร
รับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) 
หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตท างาน โดยได้รับใบอนุญาตท างานเป็นชนิดบัตรสีเขียว 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งยังไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยนายจ้างยื่นค าขอรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมแทน จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1.  ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและท างานอยู่ใน
ต าแหน่งค่อนข้างสูงหรือเข้ามาท างานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง  
เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถหรือความช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการ
สื่อสารที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถหรือมีความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้  เมื่อเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรแล้วต้องด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท างานภายใน 30 วัน 

2.  ประเภทน าเข้า หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี  (Memorandum of Understanding: MOU) 
โดยขออนุญาตท างานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน ปัจจุบันเราได้ท าข้อตกลงกับ 
2 ประเทศ คือ ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (1) และ (2) หมายถึง 
คนต่างด้าว ต่อไปนี้ 
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กรณีคนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักรที่ประสงค์จะเข้ามาท างานต้องปฏิบัติ 
ดังนี ้

ก.  คนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผันให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

ข.  เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 14 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติ
ของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย  ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือ
ลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดได้  ทั้งนี้ 
เฉพาะการท างานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเน่ืองกับท้องที่ดังกล่าว 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอ่ืน เป็นต้น 

(3)  ในกรณีที่มีคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วมีความประสงค์จะท างานใน
ราชอาณาจักร กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนี ้

1.  คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือการนิคมอุตสาหกรรมต้องยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือ 30 วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายนั้นๆ 

2.  คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะท างานได้ต่อเมื่อ ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับ
ใบอนุญาตท างานตามแบบที่กฎหมายก าหนด 

(4)  กฎหมายได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตท างานได้
ไม่ว่าจะเป็นแรงงงานฝีมือหรือไร้ฝีมือจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1.  มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน) 

2.  มีความรู้ความสามารถในการท างานตามที่ขอรับใบอนุญาตท างาน 
3.  ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4.  ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน

ระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง 
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5.  ต้องไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

ส่วนคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานแล้ว กฎหมายได้ก าหนดมาตรการให้ต้องปฏิบัติ 
พร้อมทั้งบทลงโทษ ดังนี ้

1.  มีใบอนุญาตติดตัวไว้หรือมีอยู่ ณ ที่ท างานในระหว่างท างานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ได้ตลอดเวลา (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท) 

2. ท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน (มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท 
ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ) 

3.  ต้องท างานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะท างานอ่ืน หรือเปลี่ยนท้องที่
หรือสถานที่ในการท างาน ต้องได้รับอนุญาตก่อน (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท) 

4. ก่อนใบอนุญาตท างานสิ้นอายุ  และประสงค์จะท างานต่อต้องยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะท างานได้ 

5.  กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย ต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ทราบ 

6.  กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อสถานที่ท างาน 
ต้องยื่นค าร้องขอแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

ดังนั้น เมื่อพิจารณากฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์แนบท้ายแผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวข้อเอ 2 การเปิด
เสรีการค้าบริการ (Free Flow of Services) ในส่วนของการเจรจาการจัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาด
การค้าบริการชุดที่  8 ของประเทศไทยภายใต้อาเซียน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเร่ืองของ 
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Natural Persons) เพื่อเข้าออกจากประเทศที่ประเทศไทยผูกพัน
จะต้องปฏิบัติตาม จึงกล่าวได้ว่าบุคคลธรรมดาที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการตามสัญญา เข้าท าสัญญาเพื่อซื้อหรือขายสินค้าก่อตั้งธุรกิจ หรือ
กิจกรรมในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย ซึ่ง 
การเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกินระยะเวลา 90 วัน ในระยะเร่ิมแรก 
และอาจขยายได้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ซึ่งในมาตรา 34 ก็ได้ก าหนดกรณีต่าง ๆ ซึ่งคนต่างด้าวจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวได้ ซึ่งธุรกิจก็เป็นกรณีที่ก าหนดไว้ตาม (5) ที่ตามมาตรา 35 (3) ได้ก าหนดระยะเวลาที่อนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินหน่ึงปี โดยอาจขยายให้อยู่ต่อไปได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งปีตามวรรคสอง  
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อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรณีการเข้าร่วม
ประชุมหรือด าเนินการตามสัญญา เข้าท าสัญญาเพื่อซื้อหรือขายสินค้า ก่อตั้งธุรกิจหรือกิจกรรม 
ในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทยตามข้อผูกพันการ
เปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทธุรกิจตามมาตรา 34 (5) ทั้งหมด และไม่อาจ
จัดอยู่ในกรณีตามมาตรา 34 (1) - (14) ได้ด้วย กรณีดังกล่าวก็อาจจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวง 
ตามมาตรา 34 (15) เพื่อก าหนดให้เป็นกรณีอ่ืนที่คนต่างด้าวจะขอเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวได ้ซึ่งระยะเวลาเร่ิมแรกก็ไม่เกินหนึ่งปี เช่นเดียวกับกรณีของการเข้ามาเพื่อการธุรกิจ  

ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด 
 

3.3   เปรียบเทียบการคุ้มครองแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานกับประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีในด้าน
แรงงานวิชาชีพหรือแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mindset) เพื่อด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับกฎหมายภายในประเทศ และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งรวมถึง
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปัจจุบัน คือ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างสมาชิกอาเซียน ซึ่งดูเหมือนว่ายังคงเป็นอุปสรรคส าคัญเนื่องจากเงื่อนไขการจ้างแรงงาน
ต่างชาติที่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ  และปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกับการเปิดเสรี 
ภาคแรงงานเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจ ากัดเฉพาะแรงงานฝีมือที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน  (Mobility of Professions in ASEAN Community)  
ใน 8 สาขาวิชาชีพเท่านั้น เช่นนี้จึงควรศึกษาถึงข้อจ ากัดดังกล่าวจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ  
เพื่อพิจารณาประกอบกัน ดังนี ้
 3.3.1 เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

เนการาบรูไนดารุสซาลามหรือประเทศบรูไนดารุสซาลามได้ก าหนดเงื่อนไขในการ
ประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าวไว้เป็นข้อบังคับการจ้างแรงงานต่างชาติให้ต้องผูกพันตาม
กฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่กรรมกร
จนถึงเจ้าหน้าที่ภาคบริการ เว้นแต่พนักงานเสมียนตรา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเสมียน พนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือแรงงานประเภทดังกล่าวที่มีแรงงานท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังนี ้ 
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1.  นายจ้างต้องมีชื่อจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
2.  ก่อนการจ้างแรงงานต่างชาติ นายจ้างต้องได้รับใบอนุญาตการจ้างงาน ที่ออกให้

โดยคณะกรรมการแรงงานของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
3.  นายจ้างต้องขออนุมัติวีซ่าท างาน และใบอนุญาตท างานจากผู้อ านวยการตรวจ 

คนเข้าเมืองก่อน  
4.  ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะท างานในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ต้องยื่นวีซ่าก่อน 

เข้าประเทศ และเมื่อได้รับใบอนุญาตท างานต้องลงทะเบียนภายใน 3 เดือน เพื่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกบัตรประจ าตัวแรงงานตามสัญญาการจ้างแรงงานต่างชาติที่ก าหนด
ระยะเวลาให้ท างานในประเทศได้ 2 ปี 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้ก าหนดมาตรการล่าสุดด้านแรงงานโดยวางนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานต่างชาติ  

ดังนั้น การพิจารณาโควตาส าหรับน าเข้าแรงงานต่างชาติจะมีความเข้มงวดมากขึ้น 
อย่างไรก็ดีประเทศบรูไนดารุสซาลามยังคงต้องการจ้างแรงงานต่างชาติในบางประเภทงานที่ขาดแคลน
แรงงานคนท้องถิ่น เช่น คนงานก่อสร้าง ช่างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าที่ผ่านมาประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
อัตราค่าจ้างที่แต่ละบริษัทจ่ายแตกต่างกัน ที่ผ่านมาแรงงานไทยได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 20 ดอลลาร์
บรูไน (ประมาณ 480 บาท) 61 ในขณะที่แรงงานชาติอ่ืน ๆ เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียได้รับค่าจ้างวันละ 15 - 18 ดอลลาร์บรูไน อย่างไรก็ดี ในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติบรูไนสมัยสามัญ คร้ังที่ 9 ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการอภิปรายว่ากรมแรงงานของประเทศบรูไน
ดารุสซาลามควรก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้แรงงานท้องถิ่น
ท างานในภาคเอกชนมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเอกชนต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากและมักประสบ
ปัญหาแรงงานต่างชาติเรียกร้องขอย้ายบริษัทหรือเดินทางกลับประเทศก่อนหมดอายุสัญญาว่าจ้าง 

แรงงานที่เข้ามาท างานในประเทศบรูไนดารุสซาลามต้องท างานตรงตามใบอนุญาตจ้างงาน 
หากท างานผิดประเภทจะถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ ปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศบรูไน
ดารุสซาลามได้ด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น การลดโควตา การยกเลิก
ใบอนุญาตหรือให้ปิดกิจการ รวมทั้งยังตรวจสอบปัญหาสวัสดิการของแรงงานต่างชาติ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการกดขี่แรงงานจากนายจ้างด้วย 

                                                                                 

 61  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับ 24 บาทไทย. 
สืบค้น 15 มิถุนายน 2557, จาก http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ExchangeRate/  
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ประเทศไทยและประเทศบรูไนดารุสซาลามก าลังเจรจาจัดท าบันทึกข้อตกลง 
(Memorandum of Understanding: MOU) ด้านแรงงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านแรงงาน
ระหว่างกัน  

ทั้งนี้ แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนักธุรกิจในประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม เพราะมีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบแม้จะด้อยในเร่ือง
ภาษา อย่างไรก็ดียังมีปัญหาอยู่บ้างโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
อาทิ อัตราค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการท างาน และการขาดความรู้และความเข้าใจ
ต่อกฎระเบียบข้อบังคับของสัญญาจ้าง 
 3.3.2 สาธาณรัฐฟิลิปปินส์  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอัตราการว่างงานมีค่อนข้างสูง  ท าให้รัฐบาลมีนโยบายการจ้างงานที่
เข้มงวดเพื่อสงวนไว้ให้แรงงานในประเทศดังนี้ 

แรงงานต่างชาติไม่ได้รับสิทธิให้ท างานในงานซึ่งชาวฟิลิปปินส์มีศักยภาพเพียงพอ 
ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติถือว่าขาดคุณสมบัติภายใต้กฎหมายต่อต้านการแทรกแซงพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ 
เนื่องจากแรงงานต่างชาติถูกมองว่าจะมีส่วนแทรกแซงการบริหารจัดการ  หรือการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจที่สงวนไว้ส าหรับพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ เว้นแต่ในกรณีที่แรงงานต่างชาติที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามการเสนอแนะของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งประธานาธิบดีให้ความเห็นชอบ
เป็นการเฉพาะ  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีนโยบายการให้แรงงานต่างชาติได้ใบอนุญาตเข้าท างานใน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ต้องเปิดโอกาสให้แรงงานฟิลิปปินส์ได้สามารถเข้าไปท างานในประเทศของ
แรงงานต่างชาติได้ด้วย ในรูปแบบ และวิธีปฏิบัติเดียวกันตามหลักต่างตอบแทน (Principle of 
Reciprocity) ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งรับจดทะเบียนบริษัทอาจจ้าง
แรงงานต่างชาติให้ท างานในต าแหน่งหัวหน้าแผนก ช่างเทคนิค หรือที่ปรึกษาโดยมีก าหนด
ระยะเวลาท างานไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียน และสามารถขยายระยะเวลาท างานได้ตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

บรรษัทซึ่งต่างชาติเป็นเจ้าของและจดทะเบียนกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สามารถจ้างแรงงานต่างชาติเข้าท างานในต าแหน่งประธาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้จัดการ
ทั่วไปได้ในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี  

ส่วนรัฐวิสาหกิจท่าเทียบเรืออ่าวซูบิค สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ทุกต าแหน่ง โดย
อนุญาตให้ท างานได้ 5 ปี และขยายเวลาท างานในปีถัดไปเป็นสัญญาปีต่อปี  
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ชาวต่างชาติที่ท างานในโรงถ่านหิน หรือสัญญาการจ้างงานของรัฐบาลให้ส ารวจ และ
พัฒนาน้ ามัน หรือทรัพยากรที่เป็นพลังงานความร้อนใต้พื้นผิวโลกสามารถจ้างงานได้ทุกต าแหน่ง  

ชาวต่างชาติสามารถเข้าท างานในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหารโดยการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริหารของบริษัทนั้น ๆ ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องของประเทศฟิลิปปินส์
กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ62 

นอกจากนี้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีมาตรการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานโดยได้ตราเป็น
ประมวลกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Labor Code of the Philippines) โดยใน
กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หรือกฤษฎีกาประธานาธิบดี ที่ 442 (Presidential Decree 
No. 422) ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองคนหางานที่ไปท างานต่างประเทศไว้ในมาตราต่าง ๆ ของ
กฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ 

1.  การก าหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการจัดหางานต่างประเทศ โดยกฎหมายมาตรา 16 
ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาต โดยความหมายของธุรกิจ 
จัดหางานนั้น กฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ก าหนดว่าหมายถึงการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออกเที่ยว
ชักชวนรับสมัคร ท าสัญญา จัดส่ง ถือเอาประโยชน์ ว่าจ้างหรือจัดหางานให้คนหางานรวมทั้ง 
การจัดหาเอกสารการรับสมัคร การท าสัญญา การให้ค ามั่นโฆษณา เพื่อให้มีการจ้างแรงงานทั้งหมด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยจะรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามและมาตรา 25
ก าหนดให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดหางานต่างประเทศหรือในประเทศได้ภายใต้แนวทางกฎระเบียบ
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน 

2.  กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังได้บัญญัติห้ามมิให้บริษัทตัวแทน
จัดการท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนขายตั๋วเคร่ืองบินของสายการบินพาณิชย์กระท าการให้เกิดการ
จ้างงานในลักษณะด าเนินธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศโดยจะเรียกหรือ
รับค่าประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามส าหรับการควบคุมหรือจ ากัดการกระท าของผู้รับอนุญาต
จัดหางานนั้น ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ (อันหมายถึง ค่าธรรมเนียมตอบแทน 
ที่เรียกเก็บโดยผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อเป็นค่าบริการในการจัดหางานให้แก่คนงาน ) ว่าห้ามมิให้
ผู้รับอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการก่อนที่คนหางานได้ท างานและเมื่อรับค่าบริการ  
ผู้รับอนุญาตจัดหางานจะต้องออกใบเสร็จรับเงินตามที่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บให้แก่คนหางานใน
การควบคุมการเรียกเก็บค่าบริการของผู้รับอนุญาตจัดหางานจากคนหางานนั้น  กฎหมายแรงงาน
ของฟิลิปปินส์ได้บัญญัติกฎหมายก าหนดข้อห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการ
จากคนหางานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดอนุญาตให้เรียกเก็บได้  หรือห้ามกระท าการใด ๆ จนเป็น
                                                                                 

 62  จาก 10 Asean เที่ยว 10 ประเทศอาเซียน (น. 25 – 26), โดย ศุภลักษณ์ สนธิชัย, 2555, กรุงเทพฯ: อทิตตา. 
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เหตุให้คนหางานต้องจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนมาก เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าในรูปแบบที่ให้ยืมเงินหรือให้ค าแนะน าก็ตาม ซึ่งการกระท าของผู้รับอนุญาตจัดหางานใน
ลักษณะดังกล่าว ประเทศฟิลิปปินส์ ถือว่าเป็นการจัดหางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegal 
Recruitment) ตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์ ซึ่งการจัดหางานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและ  
จะได้รับการลงโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

3.  มีบทบัญญัติก าหนดห้ามการจ้างงานโดยตรงระหว่างนายจ้างต่างประเทศและ
ลูกจ้างฟิลิปปินส์ตามมาตรา 18 ที่ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างคนงานชาวฟิลิปปินส์เพื่อไปท างานใน
ต่างประเทศโดยตรง ยกเว้นที่จ้างผ่านคณะกรรมการและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
แรงงานหรือโดยหน่วยงานทางการทูต องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรนายจ้างอ่ืน ๆ ที่รัฐมนตรี
อาจยกเว้นต่อไปได้ 

4.  การบังคับให้ส่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศกลับเข้าประเทศ ตามมาตรา 22  
ได้บังคับให้คนงานฟิลิปปินส์ที่ไปท างานต่างประเทศต้องส่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งกลับเข้าประเทศสู่
ครอบครัว หรือผู้ได้รับประโยชน์อื่น ๆ ในประเทศ 

5.  ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการไปท างานต่างประเทศ (Overseas Employment 
Development Board) เพื่อท าหน้าที่ดูแลคุ้มครองร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คนงาน
ฟิลิปปินส์ที่ไปท างานต่างประเทศ  

6.  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานบนเรือเดินสมุทร ภายใต้กฎหมายแรงงานนี้ได้มีบทบัญญัติ
เฉพาะเกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองพนักงานบนเรือเดินสมุทร ไว้ในมาตรา 20 และ 23 โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยพนักงานบนเรือเดินสมุทร (National Seaman Board) ซึ่งมีหน้าที่
พิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นการดูแลและคุ้มครองพนักงานบนเรือเดินสมุทรของประเทศ
ฟลิิปปินส์ที่ถูกจ้างไปท างานต่างประเทศ  

แม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะเห็นความส าคัญของการไปท างานต่างประเทศของชาว
ฟิลิปปินส์ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านเงินตราต่างประเทศที่ส่งกลับมา แต่ก็เห็นว่าโครงการไป
ท างานต่างประเทศนั้น คนฟิลิปปินส์ผู้ไปท างานต้องได้รับการประกันการคุ้มครอง ทั้งด้านศักดิ์ศรี 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพต่าง ๆ กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงการลดและยกเลิก
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะควบคุมคนหางานและผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานลงไว้ในส่วนที่  29 - 30 โดย
เห็นว่า การท างานในต่างประเทศของคนงานเป็นเร่ืองของคนงานและนายจ้างชาวต่างประเทศจึงได้
มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและการจ้างงานวางแผนการที่จะลดเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับการ  
จัดจ้างต่าง ๆ ลง แต่ทั้งนี้ให้ค านึงถึงแนวโน้มตลาดแรงงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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และเหตุการณ์อันอาจคาดไม่ถึง ที่จะส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของคนหางานด้วย โดยช่วยกระตุ้น
และส่งเสริมแรงงานต่างด้าววิชาชีพที่มีฝีมือระดับสูงและทักษะต่าง  ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจะสร้างแรงจูงใจอย่างพอเพียง และด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มาท างานในสาขาที่มีล าดับความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอบรมและ
สวัสดิการแก่คนงานที่ไปท างานต่างประเทศเพื่อให้บริการสวัสดิการและสังคมแก่คนงานฟิลิปปินส์
ที่เดินทางไปท างานต่างประเทศรวมถึงการประกันภัย  ช่วยเหลือทางด้านการท างาน และปัญหา 
ข้อกฎหมาย บริการด้านส่งเงินกลับและอื่น ๆ 
 3.3.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย  

สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียน 
นอกจากในความหลากหลายของชาติพันธุ์  ประเพณี วัฒนธรรมแล้ว ยังมีความน่าสนใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแง่ของการเป็นประเทศที่น าเข้าแรงงานต่างชาติจากหลากหลายชาติ เป็นจ านวนมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในเอเชีย นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 สหพัธรัฐมาเลเซียมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติ 
โดยเร่ิมจากภาคการเพาะปลูก ต่อมาขยายมาที่ภาคการผลิตทางอุตสาหกรรม เมื่อค่าจ้างแรงงานเร่ิม
เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ผู้ผลิตและโรงงานได้พยายามน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการ
ใช้แรงงาน แต่ต้องสะดุดลงเมื่อรัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้ผู้ผลิตจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น  
ตราบจนปัจจุบัน แม้ว่ามาเลเซียจะพยายามลดแรงงานต่างชาติลงก็ตาม เพื่อสงวนงานไว้ให้แรงงาน
ท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริงเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียในขณะนี้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ 
อย่างมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต (คิดเป็นร้อยละ 39) การก่อสร้าง (คิดเป็นร้อยละ 19)  
ภาคการเพาะปลูก (คิดเป็นร้อยละ 14) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกยางพารา การปลูกปาล์มน้ ามัน 
ภาคบริการ (คิดเป็นร้อยละ 10) คนท างานบ้าน (คิดเป็นร้อยละ 12) ฯลฯ 

งานที่แรงงานต่างชาติท าส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้แรงงานหนัก งานให้บริการ งานท า
ความสะอาด อีกทั้งเป็นงานที่ที่มีลักษณะ 3D นั่นคือ Dirty Difficult Dangerous หรือ สกปรก 
ยากล าบาก และอันตราย ซึ่งเป็นงานที่ชาวมาเลยเซียไม่ท าแต่จ้างคนต่างชาติมาท าแทน  

การพึ่งพาแรงงานต่างชาติของสหพันธรัฐมาเลเซียตลอดเวลาที่ผ่านมามีมากขึ้นเร่ือย ๆ 
และคงเป็นการยากที่เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น  มาเลเซียจะสามารถปลดหรือลดแรงงาน
ต่างชาติลงได้ทันทีโดยที่เจ้าของกิจการโรงงาน หรือหน่วยการผลิตไม่ได้รับการกระทบกระเทือน 
การลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาตินี้มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้กระทบต่อแรงงานท้องถิ่นและเพื่อรักษา
แรงงานท้องถิ่นเอาไว้ ตามนโยบายขจัดแรงงานต่างชาติออกไปก่อน (Foreign Workers First Out 
Policy) และที่จะปฏิเสธไม่ได้ก็คือแรงงานต่างชาติต่างได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้อย่างแน่นอน 
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การที่สหพันธรัฐมาเลเซียพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นหลักอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
สหพันธรัฐมาเลเซียมีแรงงานส่วนใหญ่ที่ไร้ทักษะ และแรงงานต่างชาติที่ไร้ทักษะส่วนใหญ่ก็มักจะ
มุ่งมาที่สหพันธรัฐมาเลเซีย เพราะแม้ว่าจะได้รับเงินค่าจ้างในระดับต่ าก็ตามแต่โอกาสหางานท ามีสูง
กว่าประเทศที่เน้นแรงงานที่มีทักษะ 

การท างานในสหพันธรัฐมาเลเซียไม่ใช่สิ่งที่ง่ายส าหรับแรงงานต่างชาติในด้านสภาพ
การท างาน ความมั่นคงในการท างาน สภาพความเป็นอยู่ ความคุ้มค่าของค่าจ้างตอบแทน ความคุ้มครอง
ด้านสิทธิของผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็น
แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือแรงงานผิดกฎหมายก็จะมีความยากล าบากและความเสี่ยงนานัปการ 

นอกจากนี้สหพันธรัฐมาเลเซียยังเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีทุนต่างชาติถืออยู่น้อยกว่า  
2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อาจพิจารณาน าเข้าแรงต่างชาติได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งหลักจะได้รับการพิจารณาจ้างงานหากบริษัทต่างชาตินั้นมีทุนจดทะเบียน
บริษัทอย่างน้อย 500,000 ริงกิต63 ทั้งนี้จ านวนของแรงงานหลักที่จะได้รับการอนุญาตท างานขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาประเด็นอ่ืนร่วมด้วยตามข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี  

2.  กรณีจ้างงานในต าแหน่งผู้บริหารซึ่งต้องอาศัยทักษะฝีมือ  ประสบการณ์ และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจได้รับการพิจารณาจ้างงานด้วยกรอบเวลาสูงสุด 10 ปี โดยมีเงื่อนไข
ให้ฝึกฝนทักษะการท างานให้แก่ชาวมาเลเซีย  

3.  กรณีที่ไม่ใช่ต าแหน่งบริหาร แต่ลักษณะงานต้องอาศัยฝีมือ ประสบการณ์ รวมทั้ง
ทักษะเฉพาะทาง อาจได้รับการพิจารณาจ้างงานด้วยกรอบเวลาสูงสุด 5 ปี โดยมีเงื่อนไขให้ฝึกฝน
ทักษะการท างานให้แก่ชาวมาเลเซีย  

4.  อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติอ่ืน ๆ ที่อยู่ในสายงานประเภทงานก่อสร้าง 
งานเกษตรกรรม งานบริการท างานได้  

5.  กองแรงงานต่างชาติ กรมตรวจคนเข้าเมือง จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 
ให้ความเห็นชอบการจ้างาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงงานในหมวดต่าง ๆ คือ แรงงานประเภททักษะฝีมือ 
กึ่งฝีมือ หรือแรงงานไร้ฝีมือ  

6.  การพิจารณาอนุญาตการจ้างงานขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขแล้วแต่กรณี  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้นายจ้างอาจพิจารณาเปิดรับสมัครแรงงานต่างชาติได้  เว้นแต่ต้อง
ให้สิทธิพลเมืองมาเลเซียก่อนเป็นล าดับแรก หากไม่สามารถหาแรงงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
และมีถิ่นก าเนิดในประเทศ จึงอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติได ้ 
                                                                                 

 63  ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อัตราแลกเปลี่ยนเงินริงกิตมาเลเซีย 1 ริงกิต (MYR) เท่ากับ 10.03 
บาทไทย. สืบค้น 24 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/  
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7.  กรณีที่ยืนยันว่ามีการจ้างแรงงานต่างชาติเข้าท างานเรียบร้อยแล้ว  ให้ก าหนด 
อัตราภาษีในอัตรา 125 ริงกิตต่อเดือน ส าหรับแรงงานในโรงงาน งานบริการ และงานก่อสร้าง  
ส่วนอัตราภาษีแรงงานภาคเกษตรกรรมต้องก าหนดให้จ่ายภาษี 30 ริงกิตต่อเดือน  

8. แรงงานต่างชาติที่ถูกหักภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้วจะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษี
ประจ าปี  

9.  ส าหรับแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศตามสัญญาการจ้างงานจะได้รับอนุญาตให้
ท างานในสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

ดังนั้น การเข้าไปท างานในสหพันธรัฐมาเลเซียในทุกอาชีพและทุกประเภทจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) โดยจะประทับการอนุญาตให้ท างานในหนังสือเดินทาง ซึ่ง
หากถูกตรวจพบว่าเข้ามาท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน จะถูกจับกุมและด าเนินคดีในข้อหา  
เข้าเมืองผิดประเภท มีโทษจ าคุกและปรับ  
 3.3.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ถือได้ว่ามีแรงงานต่างชาติท างานอยู่มากที่สุดในอาเซียนด้วยสาเหตุ
จากการที่เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้แรงงานต่างชาติได้หลั่งไหลเข้าไป
ท างานในสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ยังสามารถครองอันดับหนึ่งของโลกในเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานจากการ
จัดอันดับของนิตยสาร World Economic Forum 2012 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์มี
การด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ (Knowledge - Based 
Economy) ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านแรงงาน ทางด้านเทคโนโลยี และประสิทธิภาพการผลิต 
โดยการให้เงินอุดหนุนธุรกิจเอกชนในการเพิ่มทักษะของแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสามารถใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงอุดหนุนการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทดแทน 
การจ้างแรงงาน อีกทั้งนโยบายบริหารแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ที่ถูกวางรากฐานมากว่า 40 ปี 
จนมีประสิทธิภาพสูงมากในปัจจุบัน มีการก าหนดเงื่อนไขการใช้แรงงานต่างชาติอย่างเคร่งครัด 
ตามทักษะฝีมือและประเภทอุตสาหกรรม64 

ประเทศสิงคโปร์ต้อนรับแรงงานมีฝีมือมากกว่าแรงงานไร้ฝีมือ  โดยแรงงานมีฝีมือ
ชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตประเภทแรงงานทั่วไป (Employment Pass: EP) หรือส าหรับ
ชาวต่างชาติที่ท างานระดับบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Personalized Employment Pass: PEP)  
ที่กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ซึ่งต่างกันตรงที่แรงงานที่ถือใบอนุญาตระดับบริหารหรือ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สามารถเปลี่ยนงานใหม่ได้โดยไม่ต้องท าใบอนุญาตใหม่ นอกจากนี้ผู้ที่ถือใบอนุญาต
                                                                                 

 64  จาก สิงคโปร์เมืองเนรมิตร (น. 25), โดย บุญเสริม ฤทธาภิรมย,์ 2536, กรงุเทพฯ: บรรณกิจ. 
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ประเภทแรงงานทั่วไป และผู้ท างานระดับบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษสามารถมีผู้ติดตามเป็นคน 
ในครอบครัวเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ได้แต่ก็ต้องท าใบอนุญาตแยกเป็นชั่วคราวหรือ
ระยะยาว (Dependant's Pass หรือ Long Term Visit Pass) อีกทั้งแรงงานในกลุ่มนี้สามารถสมัคร
เป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในสิงคโปร์และพลเมืองชาวสิงคโปร์ได้  

ส่วนแรงงานฝีมือระดับกลาง เช่น ช่างเทคนิคต้องขอใบอนุญาตส าหรับชาวต่างชาติ 
ที่ท างานระดับกลางด้วยความรู้และทักษะ เฉพาะทาง ขณะที่ถ้าเป็นแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือหรือ 
กึ่งฝีมือจะต้องมีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ในการจะเข้าไปท างานในแต่ละภาคธุรกิจ เช่น 
ภาคก่อสร้าง อู่ต่อเรือ ภาคการผลิต ภาคบริการ งานรับใช้ในบ้าน เป็นต้น และยังมีการก าหนดเชื้อ
ชาติของแรงงานที่สามารถเข้าไปท างานในแต่ละภาคธุรกิจ เช่น ถ้าเป็นคนไทยจะสามารถเข้าไป
ท างานได้เฉพาะในภาคก่อสร้าง อู่ต่อเรือ และงานรับใช้ในบ้าน ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าไป
ท างานในภาคก่อสร้าง ขณะที่ถ้าเป็นชาวมาเลเซียจะสามารถเข้าไปท างานได้ในภาคการผลิต  และ
บริการได้ด้วย สิงคโปร์ควบคุมคุณภาพแรงงานต่างชาติโดยก าหนดให้แรงงานต้องเข้ารับการ
ทดสอบฝีมือโดยเฉพาะแรงงานในภาคก่อสร้างที่ต้องทดสอบฝีมือและได้รับใบรับรองจากศูนย์
ทดสอบฝีมือแรงงานที่ Building and Construction Authority (BCA) รับรอง เช่น ในประเทศไทย 
มีศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานอินเตอร์วัน ศูนย์ทดสอบมหานคร เป็นต้น  

ส่วนนายจ้างเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการจ้างแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงาน 
ไร้ฝีมือหรือกึ่งมีฝีมือ โดยนายจ้างต้องเสียภาษีแรงงานต่างชาติต่อการจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คน และ
ต้องมีการจ้างแรงงานต่างชาติในสัดส่วนที่ก าหนดตามเพดานการพึ่งพา  (Dependency Ceiling) 
นอกจากนี้นายจ้างต้องจัดหาที่อยู่ให้แรงงานอยู่เป็นหลักแหล่งตามเขตที่รั ฐจัดไว้ และที่พักต้อง
ได้รับมาตรฐานตามที่กระทรวงแรงงานก าหนด และยังต้องจ่ายเงินเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานต่างชาติ
ที่เรียกว่า ภาษีพัฒนาทักษะแรงงาน (Skill Development Levy) เข้ากองทุนพัฒนาทักษะแรงงาน 
(Skills Development Fund) อีกด้วย 

ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาท างานในประเทศสิงคโปร์ต้องขอหนังสืออนุญาต
ท างานตามระเบียบที่ระบุไว้ในกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองโดยเป็นแรงงงานที่ได้รับอัตราจ้างขั้นต่ า  
2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป ทั้งนี้ต่างชาติที่ได้รับอัตราค่าจ้างรายเดือนน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 
ให้ขอใบอนุญาตท างานประเภทส าหรับชาวต่างชาติระดับช่างฝีมือหรือกึ่งฝีมือ (R Passes) หรือ
ใบอนุญาตท างานประเภท 2 ปี ทั้งนี้การขอใบอนุญาตทุกประเภทต้องได้รับการรับรองโดยบริษัท
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยใบอนุญาตดังกล่าวแยกประเภทดังนี้ 
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1)  P passes ส าหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดการ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
รวมทั้งผู้มีทักษะเฉพาะทาง อาทิ ศิลปิน นักดนตรีระดับโลก 

2)  Q passes ส าหรับแรงงานฝีมือ และช่างเทคนิค  
3)  R passes ส าหรับแรงงานกึ่งฝีมือ หรือแรงงงานไร้ฝีมือซึ่งได้ใบอนุญาตให้ท างาน 2 ปี  
4)  Professional Visit Passes ส าหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภารกิจพิเศษภายในระยะเวลาอันสั้น  
 3.3.5  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นจ านวนมากกว่า 278 ล้านคน เมื่อ
กล่าวเฉพาะถึงการแข่งขันด้านแรงงานภายในอาเซียน สาธารณรัฐอินโดนีเซียนับว่ามีความได้เปรียบ
ในเร่ืองของจ านวนประชากร และเมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่ส่งเสริมการน าเข้า
แรงงาน ตรงกันข้ามกลับสนับสนุนให้พลเมืองของตนอพยพออกไปท างานในต่างประเทศ 
เพื่อจะได้น ารายได้เข้าประเทศ อันเป็นการช่วยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง แต่ในด้าน
ของคุณภาพแล้ว แรงงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับว่ายังด้อยอยู่มาก หากเทียบกับแรงงาน 
ในภูมิภาคเดียวกันอย่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีทักษะทั้งด้านการท างานและ
ภาษามากกว่า นอกจากนี ้แม้จะมีนโยบายส่งเสริมการไปท างานต่างประเทศ แต่ระบบการส่งคนงาน
ยังเต็มไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น หากรัฐบาลอินโดนีเซียยังคาดหวังกับรายได้ที่แรงงานเหล่านี้
ส่งกลับประเทศ ก็จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงระบบการส่งออกแรงงานให้มีความคล่องตัวและกระชับ 
เช่น การให้บริการจุดเดียว (One Stop Service) รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานแรงงาน ทั้งทางด้าน
ทักษะการท างาน ภาษา และการปรับตัวทางวัฒนธรรม จึงจะท าให้แรงงานชาวอินโดนีเซียมีโอกาส
แข่งขันในระดับภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น65 

ดังนั้น สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปิดเสรีด้านแรงงานต่างชาติเฉพาะในต าแหน่งผู้บริหาร
หรือผู้เชี่ยวชาญยังคงได้รับการอนุญาตให้ท างานได้  หากไม่มีแรงงานต าแหน่งนั้น ๆ ในประเทศ
เนื่องจากนโยบายของประเทศต้องพิจารณาจ้างคนในประเทศก่อน ในขณะที่ตัวเลขการส่งออก
แรงงานไปต่างประเทศมีสูงถึงร้อยละ  85 แต่ยังพอมีสิ่งจูงใจให้เกิดการจ้างแรงงานต่างชาติ 
เข้าท างานในบริษัทหลายแห่ง  

ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่แรงงานต่างชาติได้รับอนุญาตให้ท างานใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ และ 
ความพร้อมของแรงงานในประเทศที่จะมาแทนที่แรงงานต่างชาติ 
                                                                                 

 65  From Labour Migration in Indonesia: Policies and Practice (p. 241),  by Sukamdi; Haris, Abdul 
and Brownlee, Patrick, 2000.  
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มาตรการการจ้างแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีดังนี ้
1.  นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ในภาพรวมรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้ส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างชาติ  แต่ก็ไม่ได้กีดกัน

เพียงแต่โดยรัฐบาลพยายามก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการจ้างแรงงานต่างชาติและส่งเสริม
ให้บริษัทต่างชาติว่างจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันหากแรงงานมิได้เข้ามาท างานเพราะมีบริษัท
หรือองค์กรในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นนายจ้างว่าจ้างและเป็นผู้ด าเนินการทางเอกสารต่าง ๆ ให้
อยู่แล้ว โอกาสที่จะแรงงานต่างชาติจะเข้ามาหางานแบบสมัครเองโดยตรง (Walk - In) เป็นไปได้
น้อยมาก ในปัจจุบันแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นแรงงานวิชาชีพที่บริษัทต่างชาติ
ว่าจ้างหรือเป็นผู้บริหารที่บริษัทแม่ส่งมาท างานในบริษัทลูกซึ่งมีฐานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่ส าคัญ ได้แก่ กฎหมายฉบับที่ 13/2003 ซึ่งก าหนด
หลักการเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างชาติไว้ว่า  

(1)  การว่าจ้ างแรงงานต่างชาติจะต้องได้ รับอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

(2)  นายจ้างที่จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้จะต้องเป็นบริษัทเท่านั้น 
(3)  แรงงานต่างชาติจะถูกว่าจ้างให้ท างานในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เฉพาะบางต าแหน่ง 

และในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ชัดเจนเท่านั้น แต่สามารถต่อระยะเวลาว่าจ้างได้ และหากไม่สามารถ 
ต่อระยะเวลาการว่าจ้างได้ ก็อนุญาตให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติคนใหม่มาทดแทนได้  

(4)  นายจ้างซึ่งประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติจะต้องเสนอแผนการว่าจ้างแรงงาน
ต่างชาติให้กระทรวงแรงงานอนุมัติ กรณีหากผู้ว่าจ้างเป็นบริษัทท้องถิ่น แต่หากเป็นบริษัทต่างชาติ
ให้เสนอให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่าวจะระบุถึง ต าแหน่งซึ่งจะว่าจ้าง
คนต่างชาติหรือจ านวนคนต่างชาติซึ่งประสงค์จะว่าจ้างหรือระยะเวลาที่จะว่าจ้างคนต่างชาติ หรือ
วันที่จะเร่ิมว่าจ้างแรงงานต่างชาติ และรายละเอียดการแต่งตั้งคนอินโดนีเซียเข้าเป็นผู้ช่วยในงานที่
ประสงค์จะว่าจ้างคนต่างชาติ เพื่อที่ในอนาคตคนอินโดนีเซียจะได้สามารถทดแทนในต าแหน่ง
ดังกล่าวได้ โดยปรกติต าแหน่งระดับ ผู้อ านวยการจะอนุญาตให้ว่าจ้างได้ 3 ปี และสามารถต่อได้ 
ก่อนหมดอายุ ส่วนต าแหน่งอ่ืนจะอนุญาตให้ว่าจ้างได้เป็นรายปีทั้งนี้ก็มีการอนุญาตให้ต่อได้เช่นกัน  

(5)  กระทรวงแรงงานยังออกกฎกระทรวง ฯ ที่ 2/2008 ก าหนดคุณสมบัติที่แรงงาน
ต่างชาติจะต้องมีเพื่อประกอบการได้รับว่าจ้าง เช่น จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับว่าจ้าง 
อย่างน้อย 5 ปี หรือจะต้องมีหนังสือยืนยันว่าจะถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีความรู้ความช านาญให้ 
ชาวอินโดนีเซีย รวมทั้งควรสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้  
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เมื่อแผนงานได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะต้องขอหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงานเพื่อ
น าไปใช้ประกอบการขอรับการตรวจลงตราแบบอาศัยชั่วคราว (Temporary Residence) ส าหรับ
แรงงานต่างชาติ ซึ่งเมื่อได้รับแล้ว เมื่อแรงงานต่างชาติเดินทางเข้ามาในอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองจะประทับตราให้เข้าเมืองแบบคนมาท างาน ทั้งนี้ ในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติบริษัท
จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตท างาน (Work Permit) จากรัฐมนตรีแรงงาน ซึ่งเอกสารดังกล่าว 
เป็นของบริษัทไม่ใช่ของแรงงานต่างชาติ  

2.  สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างชาติ  
เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซียขยายตัวต่อเนื่องเกินกว่าร้อยละ 6 มาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2553 และก าลังซื้อของชนชั้นกลางขยายตัวอย่างมาก จึงท าให้ประเทศอินโดนีเซียกลายเป็น
เป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะภาคการผลิต เหมืองแร่ พลังงาน การค้า การเงินและ 
การธนาคาร และการท่องเที่ยวและการโรงแรม และโดยที่แรงงานชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังเป็น
แรงงานที่ขาดทักษะ บริษัทต่างชาติจึงต้องการแรงงานวิชาชีพที่มีความช านาญเป็นจ านวนมาก  
บริษัทอินโดนีเซียที่มีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลและไม่สามารถหา
พนักงานท้องถิ่นที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะสามารถเปิดรับสมัครชาวต่างด้าวเข้าท างานโดย
มีระเบียบก าหนดสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติต่อชาวอินโดนีเซียไว้อย่างชัดเจนในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรม จึงต้องพิจารณาด้วยว่าในสาขาที่แรงงานมีความช านาญยังคงมีโควตาส าหรับ  
การว่าจ้างแรงงานต่างชาติเหลืออยู่หรือไม่ เป็นต้น  

 
3.4 มาตรการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วม  

อาเซียนมีมาตรการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยก าหนดเป็นข้อตกลงยอมรับร่วม
ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะแรงงานวิชาชีพทั้งนี้เนื่องมากจากการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในภูมิภาค  และ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรี โดยอ านวยความสะดวกการเดินทางของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ในด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจลงตรา  
การออกใบอนุญาตท างานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าม
พรมแดน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายในภูมิภาค โดย 
ได้ด าเนินการ 2 แนวทาง คือ 

1.  การจัดตั้งกรอบทักษะฝีมือแรงงานระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าไปสู่
กรอบการยอมรับฝีมือแรงงานของอาเซียน  

2.  การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ เป็นการด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายวิชาชีพหรือแรงงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการของ

DPU



80 

อาเซียนและเป็นพันธกรณีให้อาเซียนยอมรับร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติวิชาชีพ เป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่ออ านวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต66 
 3.4.1 กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม  

กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม เป็นการก าหนดคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือ
ในสาขาต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเข้า
ไปท างานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
พื้นฐาน แต่ยังคงต้องด าเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตาม ข้อก าหนดของประเทศนั้นๆ
โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่  9 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้น าอาเซียนทั้ง  
10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์บาหลีคร้ังที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งได้มีการก าหนดให้
จัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด  
8 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ นักบัญชี และการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเร่ือง สู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน 2558: โอกาส
และความพร้อมของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี67 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงานนั้นพบว่า 
การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ท าการตกลงยอมรับร่วมให้วิชาชีพทั้ง 8 วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่
สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้โดยเสรีในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุผลที่ว่าได้มีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนแล้วพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทั้ง 8 วิชาชีพนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายไป - มาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าวิชาชีพอ่ืน ๆ 
ประกอบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ประชุมร่วมกันแล้วเห็นว่า 8 วิชาชีพนี้ ในอนาคตจะเป็น
วิชาชีพที่ภูมิภาคมีความต้องการมากที่สุด เพราะแรงงานวิชาชีพดังกล่าวเป็นแรงงานวิชาชีพชั้นสูง
จะต้องมีความรู้และผ่านคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะจะต้องได้รับการรับรองจาก
สถาบันทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานโดยออกเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพให้อย่างถูกต้อง จึงท าให้เป็น
วิชาชีพบริการที่มีความขาดแคลนและแต่ละประเทศมีความต้องการมากกว่าการจ้างแรงงานทั่วไป  

ณ ปัจจุบัน อาเซียนได้สรุปผลการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของ
อาเซียน (MRAs) และลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งกลไก 
ในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว ขณะเดียวกันอาเซียนอาจพิจารณาเร่ิมการเจรจา

                                                                                 

 
66  จาก การพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดแรงงานโลก (รายงานผลการวิจัย) (น. 63 - 64), โดย อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และคณะ, 2551, 
กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน.  
 67  กระทรวงแรงงาน. (2557). สู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน 2558: โอกาสและความพร้อมของไทยต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี. สืบค้น 14 มกราคม 2558, จาก http://www.mol.go.th/academician/content/page/10406 
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ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซี่ยน (MRAs) ในสาขาวิชาชีพอ่ืนในอนาคต ซึ่ง
ขณะนี้จะให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของ
อาเซียน (MRAs) ที่เสร็จแล้วก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในภูมิภาคได้รับประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมจากข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งอาเซียนได้วางกรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ 
นักวิชาชีพของอาเซี่ยน (MRAs) ใน 8 สาขาวิชาชีพไว้ ดังนี ้

(1)  วิชาชีพวิศวกร 
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพวิศวกรหรือสาขาวิศวกรรม (Mutual 

Recognition Arrangements of Engineering services) มีหลักการ คือ เปิดให้วิศวกรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้  โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งในกรณีบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยก าหนดให้วิศวกรอาเซียน 
ต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่น 

วิศวกรที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับดูแล 
(Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ 

ส าหรับการด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating 
Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee) ของ
ประเทศสมาชิก ทั้งนี้ หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่พร้อมด าเนินการตาม
ข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งวันที่จะมีผลใช้บังคับให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการ
อาเซียน 

(2)  วิชาชีพพยาบาล 
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม ในสาขาวิชาชีพพยาบาล (Mutual Recognition 

Arrangements of Nursing Services) มีหลักการคือ เปิดให้พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
สามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศอาเซียนอ่ืนได้
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย 

พยาบาลต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่านการประเมิน
และอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่รับให้ท างาน ประโยชน์ที่ประเทศ
สมาชิกจะได้รับคือ การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน  
จะช่วยให้พยาบาลที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิ
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การศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามพยาบาลต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศนั้น ๆ ด้วย 

(3)  วิชาชีพสถาปนิก 
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (Mutual 

Recognition Arrangements of Architecture) มีหลักการคือ เปิดให้สถาปนิกที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดสามารถ จดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้  โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยก าหนดให้สถาปนิก
อาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น 

สถาปนิกที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับ
ดูแล (Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ การด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้
การดูแลของสภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council) ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้แทนจาก
คณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee) ของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ หลังจากการลงนาม
ในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่พร้อมด าเนินการตามข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งวันที่จะมีผลใช้
บังคับให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการอาเซียน 

(4)  วิชาชีพนักส ารวจ  
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพนักส ารวจมีหลักการคือ ก าหนด

แนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาตามข้อตกลงด้านการส ารวจในอนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะ
เป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์เร่ือง การศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร 
ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วมที่จะจัดท า
ขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการก ากับ
ดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ าเป็น การออกใบอนุญาต
และการขึ้นทะเบียนของนักส ารวจอาเซียน (Surveying Qualifications) จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้กรอบข้อตกลงได้ก าหนดกรอบการด าเนินการและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาการส ารวจ 

ประโยชน์ที่จะได้รับแม้จะยังไม่ใช่ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของวิชาชีพส ารวจ 
แต่เป็นการวางกรอบแนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปท างานในวิชาชีพนี้ในอนาคต 
เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดย
ใช้กรอบข้อตกลงนี้ เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อม 
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ก็สามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทั้งในแง่การ
ส่งบุคลากรออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนอาจจะเข้ามาท างานในประเทศไทยด้วย  

(5)  วิชาชีพนักบัญชี 
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพนักบัญชี  (Mutual Recognition 

Arrangements of Accountancy) หลักการคือ ก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา
ข้อตกลงด้านบัญชีในอนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวาง
หลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เร่ือง การศึกษา การสอบ 
ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วมจะจัดท าขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอน
สิทธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการก ากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ าเป็น และการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน
ของวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย  นอกจากนี้
กรอบข้อตกลงได้ก าหนดกรอบการด าเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบสาขาบัญชี  

แม้ว่ากรอบข้อตกลงนี้จะยังไม่ใช่ข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชี  แต่เป็นการวาง
กรอบแนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปท างานในวิชาชีพนี้ในอนาคต  เมื่อสมาชิก
อาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบ
ข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา ในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษา
กรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทั้งในแง่การส่งบุคลากร
ออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนที่จะเข้ามาท างานในไทย  

(6)  วิชาชีพแพทย์ 
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพแพทย์  (Mutual Recognition 

Arrangements on Medical Practitioners) มีหลักการ คือ เปิดให้แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
สามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศอาเซียนอ่ืนได้โดยต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย แพทย์ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศอ่ืนต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลใน
ประเทศที่รับให้ท างาน การด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพแพทย์แห่งอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical 
Practitioners) ซึ่งมาจากผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศสมาชิก 
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ทั้งนี้  หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่ไม่พร้อมด าเนินการ 
ตามข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการอาเซียน 

การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียนจะช่วยให้แพทย์
ที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาหรือ
ความรู้ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ 
นั้น ๆ ด้วย เช่น ในกรณีของประเทศไทย แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือต้องผ่าน
การสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาต 

(7)  วิชาชีพทันตแพทย์  
กรอบปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ (Mutual Recognition 

Arrangements of Dental Practice) มีหลักการคือ เปิดให้ทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
สามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศอาเซียนอ่ืนได้  
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย 

ทันตแพทย์ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอ่ืนต้องผ่านการ
ประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่รับให้ท างาน การด าเนินงาน
ในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพทันตแพทย์
แห่งอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศสมาชิก 

ทั้งนี้ หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่ไม่พร้อมด าเนินการตาม
ข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการอาเซียน 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพทาง
ทันตแพทย์ของอาเซียนจะช่วยให้ทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอน 
ในการตรวจสอบหรือรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ  

อย่างไรก็ตามทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ 
นั้นๆ ด้วย เช่น ในกรณีของประเทศไทย ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือ 
ต้องผ่านการสอบเพื่อให้ได้ ใบอนุญาต 
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(8)  วิชาชีพการท่องเที่ยว  
เดิมข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9 ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวที่กรุงฮานอย 
ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ยกเว้นประเทศไทยที่ยังไม่ได้ลงนาม 
ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอ
รัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามข้อตกลง
ยอมรับร่วม พร้อมทั้งจัดท าสัตยาบันสารด้วย และในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ให้ไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

เมื่อทุกประเทศลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวครบ ส่งผลให้แต่ละ
ประเทศต้องด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน การเตรียมการรองรับ
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Foreign Tourism Professional) 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติในแต่ละต าแหน่งงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน  และต้องมี
หน่วยงานในระดับชาติที่รับผิดชอบด าเนินงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อ
ก ากับดูแล ประเมิน รับรองและลงทะเบียน ตลอดจนมีหน่วยก ากับระดับภูมิภาค ดังนั้นในข้อตกลง
ยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนจึงก าหนดโครงสร้าง
ภายในของประเทศสมาชิกที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยวได้จัดตั้งและปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ  

(1)  คณะกรรมการวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
(2)  คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ และ 
(3)  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน  
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดแรกเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่

คณะกรรมการชุดที่ 3 เป็นคณะกรรมการในระดับอาเซียนที่ทุกประเทศจะต้องร่วมจัดตั้ง 
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับและคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 

เป็นข้อตกลงเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการรองรับการเปิดเสรีใน 32 ต าแหน่งงาน ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การหารือของกลุ่มท่องเที่ยวในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพ
อ่ืน ๆ คือ การอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism Professional) และการช่วยให้การศึกษาฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพ
ในประเทศสมาชิกสอดคล้องกันรวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ทั้งนี้ 
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ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไป
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศที่เข้าไปท างาน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มี
ฝีมือซึ่งเป็นไปตามแผนงานในแบบพิมพ์เขียวเพื่อช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้าย 
เข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกมากขึ้น และสามารถยื่นค าขอใบอนุญาตท างาน  
โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้ า  นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสอนและ
ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก (Competency - Based) เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
และการลดช่องว่างความแตกต่างของบุคลากรอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพ 
ด้านการท่องเที่ยวของไทยด้วย   

ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งนักวิชาชีพดังกล่าวหากมีความสามารถ
และมีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละประเทศก าหนดก็จะสามารถไปท างานในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนได้อย่างเสรีโดยได้รับการปฏิบัติต่อเยี่ยงชนชาตินั้น ๆ เพื่อให้เห็นภาพในข้อตกลงยอมรับ
ร่วมกัน  
 3.4.2 เงื่อนไขการจ้างแรงงานเกี่ยวกับวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม 

แยกพิจารณาตามสาขาวิชาชีพ ดังนี ้
(1)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานสาขาวิศวกรรมของอาเซียน  
เงื่อนไขการเป็นวิศวกรวิชาชีพได้แก่ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการ

รับรองวิศวกรรมวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ หรือที่ได้รับการประเมิน
และยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว 

2)  ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน เพื่อประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศแหล่งก าเนิด ซึ่งออกให้โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การรับรองใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

3)  มีประสบการณ์การท างานในภาคปฏิบัติที่มีความหลากหลายมาไม่ต่ ากว่า 7 ปี  
หลังจบการศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อย 2 ปี 

4)  จะต้องปฏิบัติงานสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
ประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 
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5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพของประเทศแหล่งก าเนิดและ
ไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิคตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในระดับ
ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะมีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนภายใต้
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพวิศวกรของประเทศไทย คือ สภาวิศวกร  
(2)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน  
เงื่อนไขการจ้างแรงงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียนที่สามารถขอขึ้นทะเบียน

หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผู้รับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพพยาบาล
ในประเทศนั้นได้จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของประเทศผู้รับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพยาบาล
วิชาชีพต่างชาติต้อง 

1)  ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
2)  จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิด ที่ยังมีผลในปัจจุบัน 
3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่องก่อนที่

จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 
4)  จะต้องปฏิบัตงิานให้สอดคล้องตามนโยบายของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใน

ประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 
5)  จะต้องได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาลของประเทศที่

เป็นแหล่งก าเนิดว่าไม่มีประวัติการกระทาผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค  มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่น และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 

6)  มีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด เช่น ต้องแสดงผลตรวจร่างกายหรือผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพ หรือข้อก าหนดอ่ืนใดตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบัติของการ 
ขอขึ้นทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 

หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาล หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอ านาจจากรัฐบาลของ
แต่ละประเทศสมาชิกให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาล ส าหรับประเทศไทยคือ
สภาการพยาบาล  

กลไกการด าเนินงานมีคณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพอาเซียน
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมข้อตกลงยอมรับร่วม ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมกันเป็น
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ประจ า เพื่ออ านวยความสะดวกในด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม สร้างความเข้าในร่วมกัน 
ทั้งด้านนโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติในการพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์ในการด าเนินการ
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมและร่วมกันคิดค้นกระบวนการเพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การยอมรับร่วมกันส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติของแต่ละประเทศผู้รับ ติดตามตรวจสอบร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ท าหน้าที่ในการแก้ไขระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการด าเนินการ
ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวถูกส่งมาจากหน่วยงานก ากับดูแลพยาบาลวิชาชีพจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ได้เข้าร่วม  

(3)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานในสาขาวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมของอาเซียน  
เงื่อนไขการเป็นสถาปนิกวิชาชีพวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม คือ 
1)  ส าเร็จระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการ

รับรองสถาปัตยกรรมวิชาชีพ ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ หรือที่ได้รับการ
ประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว การศึกษาสถาปัตยกรรมต้องมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาในระบบภาคการศึกษาปกติ ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แล้วในประเทศแหล่งก าเนิด หรือการได้รับการยอมรับให้เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2)  ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบันเพื่อประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดซึ่งออกให้โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้นทะเบียน /การอนุญาต/ 
การรับรองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือคณะกรรมการติดตาม 

3)  มีประสบการณ์การท างานในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี
หลังจบการศึกษา ทั้งนี้ต้องทางานอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด 5 ปีในขณะที่ถือใบอนุญาตและจะต้องได้
รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมมาแล้วอย่างน้อย 
2 ปีด้วย 

4)  ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศ
แหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพของประเทศแหล่งก าเนิดและ
ไม่มีประวัติการกระทาผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่น
และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
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6)  ปฏิบัติตามข้อตกลงอื่นที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของสภาสถาปนิกอาเซียน จึงจะมี
สิทธิขอสมัครต่อสภาสถาปนิกอาเซียน เพื่อให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน 
ภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน  

สถาปนิกวิชาชีพผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางด้านหลักเกณฑ์
และระเบียบวิธีปฏิบัติตามภาคผนวก 2 และบรรลุถ้อยแถลงด้านการประเมินตามภาคผนวก 3  
เมื่อได้รับและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ได้บรรจุภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน และมีฐานะ
เป็นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน ทั้งนี้สถาปนิกวิชาชีพอาเซียนจะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้
เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความช านาญของสถาปนิกวิชาชีพผู้นั้นภายใต้ข้อตกลง
ยอมรับร่วมนี้เท่านั้น 

หน่วยงานก ากับดูแลสถาปนิกวิชาชีพ หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอ านาจจากรัฐบาลของ
แต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพสถาปนิก  ประเทศไทย คือ  
สภาสถาปนิก  

(4)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านการส ารวจของอาเซียน  
เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติวิชาชีพช่างส ารวจ ได้แก่ 
ผู้ขอรับการยอมรับต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศต้น

สังกัดที่อนุญาตการยอมรับเป็นคร้ังแรก ณ เวลาที่ให้การยอมรับนั้น หนังสือรับรองการศึกษาอาจถูก
ประเมินโดยประเทศผู้รับและยอมรับว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการศึกษาของประเทศผู้รับ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่าอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้ขอผ่านการสอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขอมีความรู้เพียงพอตามกฎหมาย 
มาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่สัมพันธ์กับระดับท้องถิ่นและระดับชาติของประเทศผู้รับ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าผู้ขอซึ่งได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่
ในประเทศต้นสังกัดของผู้ขอ อาจไม่ต้องถูกให้เข้าสอบในการสอบรับรองคุณวุฒิทั้งหมด (ถ้ามี)  
ในการที่จะได้รับการยอมรับในประเทศผู้รับหากเห็นว่าเงื่อนไขทางการศึกษาและวิชาชีพเป็นไป
ตามที่ประเทศผู้รับก าหนด 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าระยะเวลาขั้นต่ าของประสบการณ์ด้านส ารวจภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการยอมรับ ปริมาณและลักษณะงานที่มีประสบการณ์ที่ต้อง
ผ่านจะต้องเทียบได้กับเงื่อนไขประสบการณ์ของประเทศผู้รับที่จะให้การยอมรับ 

ถ้ามีปริมาณงานหรือลักษณะงานที่ผู้ขอมีประสบการณ์ในประเทศต้นสังกัดไม่ได้ตาม
เงื่อนไขของประเทศผู้รับ ผู้ขออาจได้รับความยินยอมให้หาประสบการณ์ให้ครบสมบูรณ์ตาม
ก าหนดในประเทศผู้รับก่อนที่จะได้รับสิทธิการยอมรับในประเทศผู้รับ 
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องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลการประกอบการบริการด้านส ารวจ และ
ขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตนักส ารวจ ประเทศไทยคือ สภาวิศวกร มีหน้าที่ดังนี้ 

1)  เจรจาหาข้อตกลงและจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมที่จะต้องด าเนินการตามมาในระดับ
ทวิภาคีหรือพหุภาคีกับองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลการประกอบการบริการด้าน
ส ารวจของแต่ละประเทศตามข้อตกลงยอมรับร่วม 

2)  ส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ืองและการพัฒนาวิชาชีพ 
3)  ด ารงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีซึ่งรวมถึงมาตรฐานที่สูงของการประพฤติปฏิบัติใน

ด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านการส ารวจ 
4)  ด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติและการพัฒนาในการ

ประกอบวิชาชีพส ารวจ ภายในขอบเขตอ านาจของตน 
(5)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานวิชาชีพบัญชีของอาเซียน 
เงื่อนไขของการเป็นนักบัญชีต่างชาติ มีดังนี ้
ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่ากรณนีักบัญชีวิชาชีพของประเทศสมาชิกซึ่งขอให้มีการ

ยอมรับในอีกประเทศสมาชิกจะต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศที่เป็น
แหล่งก าเนิด ซึ่งหนังสือรับรองการศึกษาของบุคคลนั้นอาจถูกประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีและ /หรือสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศผู้รับว่าผ่านเกณฑ์
เงื่อนไขทางการศึกษาในประเทศผู้รับ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน นอกเหนือจากคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีและ/หรือสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตอ่ืน ๆ  
ในการประกอบวิชาชีพ ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กฎระเบียบภายใน จะต้องพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการอานวยความสะดวกให้นักบัญชีอาชีพของประเทศสมาชิกอ่ืน ได้รับการอนุมัติ
ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดให้นักบัญชีอาชีพ 
ซึ่งขอให้มีการยอมรับในประเทศนั้น แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  
เพื่อสร้างความมั่นใจว่า นักบัญชีอาชีพมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศผู้รับ 

นักบัญชีอาชีพที่ต้องการให้มีการยอมรับจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความ
ต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ 

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนควรที่จะนาเอามาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติมาใช้ในการก าหนด
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ความสามารถด้านวิชาชีพและคุณสมบัติต่าง ๆ ส าหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภายใต้กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนั้น ๆ 

ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีใด ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิ  อ านาจ และหน้าที่ของแต่ละประเทศสมาชิก และ
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลอ่ืนของประเทศนั้น ๆ ในการก าหนดหรือก ากับดูแลกฎระเบียบภายในที่ส าคัญคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิก  

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
1)  ให้การยอมรับนักบัญชีวิชาชีพที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ หรือร่วมกับนักบัญชี

อาชีพของประเทศผู้รับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบภายในของประเทศ 
2)  ติดตามและตรวจสอบการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีอาชีพที่ได้รับการยอมรับให้

ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับ 
3)  ก าหนด และ/หรือคงไว้ ซึ่งมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพ 
4)  แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบภายใน แนวปฏิบัติ และการพัฒนาต่าง ๆ

ด้านบริการบัญชีระหว่างประเทศประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาค
หรือสากลที่มีอยู่ 

(6)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานในสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน 
เงื่อนไขในการเป็นแพทย์ต่างชาติที่สามารถประกอบวิชาชีพได้ในอาเซียนตามข้อตกลง

ยอมรับร่วมคือ แพทย์ต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
ในประเทศผู้รับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศผู้รับ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า  

1)  ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ของประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศผู้รับ 

2)  จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิด ที่ยังมีผลในปัจจุบัน 
3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องในประเทศ

แหล่งก าเนิด ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 
4)  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศ

แหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 
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5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ของประเทศแหล่งก าเนิด
ว่าไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่น
และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ทั้ง ในประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศอ่ืน ๆ 
เท่าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์รับทราบ 

6)  แจ้งให้ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยังค้างอยู่
ในประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศอ่ืน 

7)  มีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ 

ส่วนหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ คือ หน่วยงานที่ได้รับอ านาจจากรัฐบาลของ
แต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพแพทย์ ส าหรับหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย คือ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

1)  ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของแพทย์ต่างชาติ ก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีการ
ประเมินสา หรับการขึ้นทะเบียน 

2)  ขึ้นทะเบียนและ/หรือออกใบอนุญาตให้แพทย์ต่างชาติในการเข้ามาการประกอบ
วิชาชีพแพทย์ในประเทศผู้รับ 

3)  ติดตามและตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของแพทย์ต่างชาติที่ได้ 
จดทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์ต่างชาติปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ของประเทศผู้รับ 

4)  ก าหนดวิธีการหรือมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการกับแพทย์ต่างชาติที่ได้
จดทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ แต่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้าน
วิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ของประเทศผู้รับ 

กลไกการด าเนินงานมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพแพทย์อาเซียน 
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศไม่เกิน 2 คน มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม โดย 
มีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และพัฒนากลยุทธ์
ส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม  ส่งเสริมประเทศสมาชิกอาเซียนในการก าหนด
มาตรฐานส าหรับกลไกและขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติ และการพัฒนาต่าง ๆ 
ส าหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคและ/หรือสากลที่มี
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อยู่พัฒนากระบวนการส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีความจ าเป็น  และ
ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมทุก 5 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจ าเป็น 

(7)  เงื่อนไขการจ้างแรงงานสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน  
เงื่อนไขการเป็นทันตแพทย์ต่างชาติที่สามารถประกอบวิชาชีพในอาเซียนได้  ได้แก่ 

ทันตแพทย์ต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ใน
ประเทศผู้รับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศผู้รับ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า  

1)  ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้าน
วิชาชีพทันตแพทย์ ของประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศผู้รับ 

2)  จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิดที่ยังมีผลในปัจจุบัน 
3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องในประเทศ

แหล่งก าเนิด ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 
4)  ปฏิบัตหิน้าที่ให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศ

แหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 
5)  ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศ

แหล่งก าเนิดว่าไม่มีประวัติการกระทาผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิคมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ทั้งในประเทศแหล่งก าเนิด
และประเทศอ่ืน ๆ เท่าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์รับทราบ 

6)  แจ้งให้ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยังค้าง
อยู่ในประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศอ่ืน 

7)  มีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ 

หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ คือ หน่วยงานที่ได้รับอ านาจจากรัฐบาลของแต่
ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ส าหรับประเทศไทย คือ 
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

แพทย์ต่างชาติปฏิบัติสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์
ของประเทศผู้รับ 
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วิธีการหรือมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการกับทันตแพทย์ต่างชาติที่ได้จดทะเบียน 
และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ แต่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้าน
วิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ของประเทศผู้รับ 

กลไกการด าเนินงานมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพทันตแพทย์อาเซียน
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศไม่เกิน 2 คน มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม โดย
การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนากล
ยุทธ์ส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม ส่งเสริมประเทศสมาชิกอาเซียนในการก าหนด
มาตรฐานส าหรับกลไกและขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติและการพัฒนาต่าง ๆ ส าหรับ
การประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในภูมิภาค โดยต้องสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคและ/หรือสากล 
ที่มีอยู่ พัฒนากระบวนการส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีความจ าเป็น  และ
ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมทุก 5 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจ าเป็น 

(8)  เงื่อนไขในการจ้างแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน  

นอกจากข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพทั้ง 7 ฉบับที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศลงนามไปแล้วนั้น ยังมีข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพเสรีอีกฉบับหนึ่งคือ
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนซึ่ งสมาชิกอาเซียน  
9 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว  ที่กรุงฮานอย เวียดนาม  
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 

เงื่อนไขหรือสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน คือ ต้องมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนเป็น
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับสมรรถนะขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่พักและการเดินทาง 
การก าหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานดังกล่าวก็เพื่อยกระดับการบริการในภาคท่องเที่ยวและอ านวย
ความสะดวกให้การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม ในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปได้ตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้สมรรถนะขั้นพื้นฐานที่ก าหนด ประกอบไปด้วยสมรรถนะร่วมส าหรับทุกกลุ่มและ
สมรรถนะด้านวิชาชีพซึ่งมีรายละเอียดส าหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนประกอบด้วย  
2 สาขาหลักคือ สาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง ครอบคลุมต าแหน่งงาน 32 ต าแหน่ง 

แม้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนซึ่ง
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ที่กรุงฮานอย เวียดนาม เมื่อเดือน
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มกราคม ปี พ.ศ. 2552 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถลงนามในข้อตกดังกล่าว เน่ืองจากรัฐธรรมนูญของประเทศไทยระบุไว้ว่า 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงใด ๆ กับต่างประเทศ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อน จึงจะลงนามในบันทึกข้อตกลงได้ แต่การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอาเซียนยังคงด าเนินการต่อไป 

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวเป็นคณะอนุกรรมการที่ประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องจัดต้ังขึ้น เพื่อท าหน้าที่ดังนี้ 

(1)  ท าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว
ตามที่ก าหนดไว้  

(2)  ออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(3)  พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล (Web - Based) การขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพแห่งอาเซียนและฐานข้อมูลต าแหน่งว่างในสาขาบริการท่องเที่ยว 

(4)  ท าหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติเกี่ยวกับ
ข้อมูลทะเบียนการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่เคยมีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยว แต่ละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ 

คณะกรรมการการกับดูแลบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เป็นคณะกรรมการ
ระดับอาเซียนท าหน้าที่ดังนี ้

(1)  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

(2)  ส่งเสริม พัฒนา ก ากับ และติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวตามที่ก าหนดไว้ในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว 

(3)  ท าหน้าที่แจ้งต่อคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเมื่อได้รับข้อมูลการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่เคยมีคุณสมบัติผ่านการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวแต่ละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐาน
ของวิชาชีพ 

(4)  อ านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์
กระบวนการพิจารณาจัดท าคู่มือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
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5)  สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

จะเห็นได้ว่าจากการศึกษามาตรการคุ้มครองแรงงานตามหลักกฎหมายไทยและ 
การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรการคุ้มครองแรงงานและ
การเคลื่อนย้ายแรงงานของต่างประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนแต่มีผลกระทบต่อมาตรการทาง
กฎหมายของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีในข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพที่จะเปิด
เสรีในอนาคต ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายในบทที่ 4 ต่อไป DPU



บทที ่4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ 

จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศกึษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม 
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 

 
จากการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพและการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบกับการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า
แรกเร่ิมนั้นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกิดขึ้นภายใต้บริบทแห่งการหลีกเลี่ยง
ปัญหาความขัดแย้งทางลัทธิการเมืองการปกครองระหว่างกัน ต่อมาจึงพัฒนากลายเป็นความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยอาศัยกลไกและมาตรการ
ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วน ามาพัฒนาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งในภูมิภาคและระหว่าง
ภูมิภาคให้สูงขึ้นและลดการพึ่งพาตลาดในกลุ่มประเทศที่สามลงเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนปัจจัยทาง
เศรษฐกิจได้อย่างสะดวก สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่าง  เสมอภาคโดยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สร้างเครือข่ายการผลิตโดยการ
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 จะเห็นได้ว่าการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
ที่ก าลังจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) ที่ก าหนดให้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ
ภายใต้ 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประชาคมอาเซียนมีความมุ่งประสงค์ประการที่ส าคัญประการหนึ่ง
ซึ่งถูกกล่าวไว้ในข้อ 1 แห่งกฎบัตรอาเซียน คือ “เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ
เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการและการลงทุน การเคลื่อนย้ายที่ได้รับ
ความสะดวกของนักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษ และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
เงินทุน” และเพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลในข้อ 5 แห่งกฎบัตรอาเซียนยังก าหนด
พันธกรณีให้รัฐสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยจ าเป็นต้อง “มีมาตรการที่จ าเป็นทุกประการอันรวมถึง
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การออกกฎหมายภายในที่เหมาะสมเพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก” ภายใต้การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  
 ตามกฎบัตรอาเซียนดังกล่าวท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย 
มีพันธกรณีที่ต้องเปิดเสรีการค้าและการบริการระหว่างกันในกรอบของความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การค้าและการบริการเพื่อลดและยกเลิกมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการค้าและ
การบริการ มีผลให้ประเทศสมาชิกได้รับการพัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้าน
ต่าง ๆ และเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวในภาคบริการและเป็นผลให้มีการจ้างงานที่
สูงขึ้น ตลอดจนส่งผลให้อัตราค่าจ้างในธุรกิจบริการ มาตรฐานการให้บริการและความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพมีระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายในการเร่งรัดการพัฒนาและ
จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ในคุณสมบัติวิชาชีพสาขา
ต่าง ๆ ซึ่งทุกประเทศที่ ร่วมท าข้อตกลงจะต้องปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงที่ก าหนด ถือเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่ภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมมือกันโดยมีแม่แบบจากการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจ
ของสหภาพยุโรป  
 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีการจัดท าความร่วมมือที่มีผลเป็นการสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรีโดยได้ให้ความส าคัญกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการในรูปแบบการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Presence of Natural Person) ภายใต้วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงด้านการค้าบริการ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม 
ในสาขาบริการของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งปัจจุบันจัดท าข้อตกลง 8 ฉบับ โดยที่ข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมดังกล่าวหมายถึง การที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่
มีอ านาจในประเทศตนจะได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอาเซียนอ่ืน  
โดยต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ให้บริการวิชาชีพของอาเซียนในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถ
เข้าไปประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอ่ืนได้  
 จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาองค์กรของอาเซียนไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคร้ังนี้
ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออก
แรงงานจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรของตน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีภาระ
ที่จะต้องพัฒนาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากล
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มากยิ่งขึ้น เพราะในที่สุดเราคงไม่อาจทัดทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้  มาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศจะเป็นเคร่ืองมือที่นานาประเทศใช้เป็นบรรทัดฐานร่วมกัน การจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตรงกันว่าประเทศ
สมาชิกของประชาคมจ าต้องให้ความใส่ใจกับคนท างานหรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
สมาชิกในฐานะของปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเป็นฐานการผลิตเดียวของ
ภูมิภาค โดยการจัดการหรือการมุ่งคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพโดยเสรีต้องเป็นไปตาม
กรอบแห่งกฎหมาย 
 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนและได้ลงนามในข้อตกลงร่วมอาเซียนว่า
ด้วยการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพจึงมีพันธกรณีที่มีผลให้ประเทศไทยต้องมีการก าหนดแก้ไขหรือ
ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศไทยให้เหมาะสม และสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการน าประเทศไทยเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาตรการแรงงานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจ าเป็น
ที่ประเทศไทยต้องยึดถือเพื่อความก้าวหน้า การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระหว่างประเทศซึ่งต้อง
ตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน  
โดยเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ากรณีของประเทศไทยยังมีบทบัญญัติของกฎหมายในหลาย ๆ เร่ืองที่
ยังไม่สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนประกอบกับการเร่งรัดเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2558 ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยยังมีปัญหาบางประการที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม ซึ่งจะได้พิจารณา
ตามล าดับหัวข้อของปัญหาดังต่อไปนี้ 
 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดของการประกอบวิชาชีพของชาวต่างด้าวตามกฎหมายไทย 
ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติวิชาชีพเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน
การประกอบวิชาชีพในภูมิภาคร่วมกันท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้มีข้อตกลงยอมรับร่วมใน
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ข้อจ ากัดในคุณสมบัติวิชาชีพอันเป็นผลมาจากความแตกต่างในรายละเอียดของระบบการศึกษา
ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการท างาน และกฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพ
ถือเป็นเงื่อนไขประการแรกที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดการให้บริการวิชาชีพของประเทศผู้รับ
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อย่างมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้จัดท าความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับ
คุณสมบัติวิชาชีพ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของประเทศสมาชิกให้ต้องจัดท าความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพได้แก่ วิศวกรรม 
พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพ 
ที่ประเทศไทยได้ลงนามไปแล้วทั้งหมด 
 ทั้งนี้ ความตกลงแต่ละฉบับต่างมีหลักการเป็นการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเร่ือง
คุณสมบัติของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยเฉพาะผู้ให้บริการวิชาชีพในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการรับอนุญาตให้ท างานในประเทศหนึ่ง ๆ ที่จะท าให้เกิดความสะดวก
แก่บุคคลากรในภาคบริการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
เคลื่อนย้ายเข้าไปให้บริการหรือประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ได้มากขึ้น และ
แลกเปลี่ยนความช านาญ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับความต้องการ
เฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียนและเกิดการพัฒนาวิชาชีพของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  แต่
ในการด าเนินการตามความตกลงทั้ง 8 ฉบับนั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นการเปิดตลาดให้คนต่างชาติ
สามารถเข้ามาให้บริการวิชาชีพในประเทศไทยได้โดยเสรีทันที แต่เป็นความตกลงระหว่างประเทศ
ที่มีผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนผูกพันที่จะยอมรับคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานหรือประกอบวิชาชีพ ที่จะท าให้บุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพ  
ซึ่งถือเป็นสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (คนต่างด้าว) สามารถเข้าไปให้บริการวิชาชีพหรือ
ประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพของประเทศผู้รับนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามบทบัญญัติของ
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง 
 ประเทศไทยเองก็มีปัญหาความขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาวิชาชีพตลอดเวลาที่
ผ่านมา และในขณะเดียวกันแรงงานสัญชาติไทยส่วนหนึ่งก็เดินทางออกไปเป็นแรงงานต่างด้าว  
ในประเทศอื่น ปรากฏการณ์ดังกล่าวน าไปสู่การสร้างภูมิปัญญาของประเทศไทยในเร่ืองการจัดการ
แรงงานต่างด้าวข้ามชาติอย่างมากมายซึ่งอาจท าให้กฎหมายบางฉบับที่บัญญัติหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขบางประการไม่สอดคล้องและรองรับกับวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิชาชีพสงวนของคนไทยที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพ
ดังกล่าวในประเทศไทย กลายเป็นปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดของการประกอบวิชาชีพของชาวต่างด้าวตาม
กฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับคุณสมบัตินักวิชาชีพเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติ        
นักวิชาชีพของอาเซียน 
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 กล่าวคือ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน 
หรือให้บริการในสาขาวิชาชีพใดก็ตามย่อมอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดหลักการไว้ในมาตรา 7 ว่า   
 “งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการ
แรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะก าหนดให้แตกต่างกันระหว่างคนต่างด้าว
ทั่วไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ก็ได้ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 12”  
 และในมาตรา 8 ยังบัญญัติต่อไปว่า  
 “เพื่อประโยชน์ในการจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ จะ 
เข้ามาท างานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว
ซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่จะเข้ามาท างานตามประเภทหรือลักษณะที่ก าหนดใน
ราชอาณาจักรก็ได้ 
 ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดี
ก าหนดและ ช าระค่าธรรมเนียมก่อนท าสัญญาจ้างไม่น้อยกว่าสามวันท าการ 
 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของค่าธรรมเนียม
ที่ต้องช าระ” 
 จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าวฉบับนี้ได้
ควบคุมการประกอบอาชีพคนต่างด้าวในประเทศไทยไว้โดยวางมาตรการจ ากัดการประกอบอาชีพ
ของคนต่างด้าวไว้ว่า งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใดและเมื่อใดจะต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยให้ก าหนดเป็นกฎกระทรวง 
และสามารถจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่จะเข้ามาท างานในบาง
ประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา 8 โดย ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง
เช่นว่านั้นให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานใด ๆ ได้ เว้นแต่งาน 39 ประเภทที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522  
 ทั้งนี้ ตามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดงานที่คนต่างด้าวห้ามท าไว้  คือ (1) งานกรรมกร ยกเว้นงานกรรมกรใน
เรือประมงและไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
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ด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งชาติอ่ืน และคนต่างด้าวที่ได้รับการก าหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายและมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (2) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์  
งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความช านาญงานเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟาร์ม  
หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล (3) งานก่ออิฐ งานช่างไม้  หรืองานก่อสร้างอ่ืน  
(4) งานแกะสลักไม้ (5) งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
ยกเว้นงานขับขี่เคร่ืองบินระหว่างประเทศ (6) งานขายของหน้าร้าน (7) งานขายทอดตลาด  
(8) งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นคร้ังคราว  
(9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย (10) งานตัดผม หรืองานเสริมสวย (11) งานทอผ้าด้วยมือ 
(12) งานทอเสื่อ หรืองานท าเคร่ืองใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ (13) งานท ากระดาษสา
ด้วยมือ (14) งานท าเคร่ืองเขิน (15) งานท าเคร่ืองดนตรีไทย (16) งานท าเคร่ืองถม (17) งานท าเคร่ือง
ทอง เคร่ืองเงิน หรือเคร่ืองนาก (18) งานท าเคร่ืองลงหิน (19) งานท าตุ๊กตาไทย (20) งานท าที่นอน
หรือผ้าห่มนวม (21) งานท าบาตร (22) งานท าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ (23) งานท าพระพุทธรูป 
(24) งานท ามีด (25) งานท าร่มกระดาษหรือผ้า  (26) งานท ารองเท้า  (27) งานท าหมวก  
(28) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ (29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและค านวณ
จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้อง
ใช้ความช านาญพิเศษ (30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคา อ านวยการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า (31) งานประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย (32) งานปั้น
หรือท าเคร่ืองปั้นดินเผา (33) งานมวนบุหร่ีด้วยมือ (34) งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดน าเที่ยว  
(35) งานเร่ขายสินค้า (36) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทย (37) งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ  
(38) งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ (39) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น 
(ก) งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ (ข) งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายซึ่ง
ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้อง
ขอบังคับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการน้ันในราชอาณาจักรไทย  
 โดยในการขออนุญาตเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายการขออนุญาต
เข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายจะแบ่งเป็นกรณีแรงงานในสาขาที่เปิดเสรีแรงงาน
และไม่เปิดดังนี้ 
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1.  การท างานของแรงงานต่างด้าวในสาขาวิชาชีพที่เปิดเสรีทางด้านแรงงาน จะต้องมี
คุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพที่อาเซียนและประเทศไทยก าหนดก็จะสามารถเข้ามาท างาน 
ในประเทศไทยได้ 

2.  การท างานของแรงงานต่างด้าวทั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีนายจ้าง  
รับเข้าท างานแล้ว ดังนีค้ือ 
 2.1  คนต่างด้าวนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตาม
เงื่อนไข คือ  
 (1)  มีความรู้และความสามารถในการท างานตามที่ขออนุญาต  
 (2)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
 (3)  ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน
ระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุรา
เร้ือรัง และโรคซิฟิลิสในระยะ 3  
 (4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือ
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต และ 
 2.2  การขอใบอนุญาตท างาน มีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตท างานให้
คนต่างด้าว โดยค านึงถึงความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้านการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม 
โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ และประโยชน์จากการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในต าแหน่งงานนั้น เช่น การน าเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศเป็นจ านวนมาก การจ้างงานคนไทยจ านวนมาก หรือ
การพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 ดังนี้  จะเห็นได้ว่าในการพิจารณาอนุญาตท างานนั้นมีปัญหาที่เกิดจากการก าหนด
ประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้  ซึ่งสงวนงานบางประเภทไว้ให้เฉพาะคนไทยท า ดังนั้น 
ในการก าหนดประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้จึงถือเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณา
อนุญาตให้คนต่างด้าวให้บริการวิชาชีพในประเทศไทยบนพื้นฐานการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ประกอบวิชาชีพของคนไทยควบคู่ไปกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถประกอบวิชาชีพได้
เฉพาะสาขาวิชาชีพที่มีความพร้อมและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
หรือมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้หรือวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพนั้น 
ๆ ท าให้งานที่ก าหนดห้ามคนต่างด้าวท าบางประเภทอาจไม่ครอบคลุมพันธกรณีของประเทศไทย
ในการเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุนตามสนธิสัญญาเพื่อเปิดการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคี 
ระดับ     พหุภาคี และระดับภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีที่ได้มีการเปิดตลาดและที่อยู่
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ในระหว่างการเจรจาเพื่อเปิดตลาด โดยอาศัยประเภทของงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าทั้ง 39 ประเภท
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดช่องว่างระหว่างการ
บังคับใช้กฎหมายส าหรับประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้และประเภทงานที่ห้ามมีให้คนต่างด้าว
ท า ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนเห็นว่าการจ ากัดหรือสงวนงานบางประเภทไว้ไม่ให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522  
อันได้แก่  
 ข้อ (8) งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายใน
เป็นคร้ังคราว 
 ข้อ (29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและ
ค านวณจัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า ทั้งนี้ ไม่รวมงาน
ที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ และ 
 ข้อ (30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
อ านวยการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า 
 ข้อ (34) งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดน าเที่ยว 
 ดังกล่าวนี้อาจส่งผลต่อพันธกรณีที่ไทยได้ท าข้อตกลงยอมรับร่วมในการเปิดเสรีวิชาชีพ
ถึง 5 ประเภทด้วยกันคือ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพนักส ารวจ 
และวิชาชีพท่องเที่ยว ที่จะถูกจ ากัดโดยผลของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522  
ถือเป็นปัญหาความลักลั่นของกฎหมายภายในของประเทศไทยที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับ
ร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ที่ประเทศไทย
ได้ลงนามไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรับผิดระหว่างประเทศ ที่เป็นผลมาจากกฎหมายภายในขัดกับ
พันธกรณีที่ประเทศไทยได้มีการลงนามไว้แล้ว และที่มีการเจรจาเพื่อลงนามต่อไปในอนาคต เช่น 
วิชาชีพนักกฎหมายหรือทนายความเป็นต้น 
 
4.2  วิเคราะห์ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของมาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างกฎหมายคนเข้าเมืองกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน 
 การเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างประเทศถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เน่ืองจากมีผลเป็นการกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศและการค้า
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลให้ประเทศสมาชิกได้รับการพัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในด้านต่าง ๆ และเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวในภาคบริการและเป็นผลให้มีการจ้างงาน 
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ที่สูงขึ้น ตลอดจนยังส่งผลให้อัตราค่าจ้างในธุรกิจบริการวิชาชีพ มาตรฐานการให้บริการ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมีระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตามในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง และการพ านักอาศัยของคนต่างด้าว
เพราะถือเป็นอ านาจอธิปไตยและดุลยพินิจของรัฐเจ้าของดินแดน (รัฐผู้รับ) กฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่ได้บังคับให้รัฐมีหน้าที่ต้องรับหรืออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในรัฐตนรัฐจึงมีอ านาจ
อย่างสมบูรณ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในรัฐก็ได้  โดยรัฐเจ้าของดินแดน 
มีอ านาจในการตรากฎหมายควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าวภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ได้อย่างเต็มที่
ซึ่งหลักการนี้ได้ รับการยืนยันโดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศอังกฤษว่า  
“การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเป็นอ านาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดน”  
 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางมาตรการควบคุมคนต่างด้าวในการเข้ามา
ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไทยได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ในการ
ใช้กฎหมายคนเข้าเมืองยังต้องค านึงถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันด้วย คือ
พระราชบัญญัตกิารท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 ส่วนกฎหมายที่ส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองไทยคือพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาทวิภาคี 
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ  
 จะเห็นได้ว่าการวางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลการประกอบอาชีพของ
คนต่างด้าวในราชอาณาจักรไทยไม่สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและบริการของประเทศ ซึ่งอาจท าให้
ขัดแย้งกับต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ตกลงไว้ในข้อตกลงยอมร่วมในแรงงานวิชาชีพเสรีอาเซียน
กล่าวคือ  
 หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองและการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
กรอบของอาเซียนโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
เข้ามาในราชอาณาจักร การอาศัยในราชอาณาจักร และการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดย 
มีหลักการที่ส าคัญที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางส าหรับเข้ามาหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร การจ ากัดคนต่างด้าวบางประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
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การจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวที่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยแรงงานวิชาชีพจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ที่จะเดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยต้องเดินทางผ่านช่องทาง
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานีหรือท้องที่และตามก าหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

2. บุคคลต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้
แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์และได้รับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตรา
ส าหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ 

3. บุคคลต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีปัจจัยในการยังชีพตามควร มีเงินติดตัว
หรือมีประกันตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด และการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต้องไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพกรรมกรหรือเข้ามารับจ้างด้วยก าลัง
กายโดยไม่อาศัยความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การท างานของคนต่างด้าว 

4. บุคคลต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องผ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
เช่น ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือยังมิได้ปลูกฝี
ป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติอย่างอ่ืนตามวิชาการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่
กฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระท าการเช่นว่านั้น 

5. บุคคลต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ใน
กฎกระทรวง หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
อันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือ
บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ  หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อ
ค้าประเวณ ีค้าหญิงหรือเด็ก ค้ายาเสพติด ลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือประกอบกิจการอ่ืนอันขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยฯ หรือถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการ
อยู่อาศัยในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว้นให้เป็นกรณี
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พิเศษเฉพาะรายหรือเป็นบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
      จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเป็นการก าหนดมาตรการในเชิงป้องกันเพื่อความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สุขอนามัยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศ นอกจากนี้ในเร่ือง
ของการเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักรจะสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณ ีคือ 
 กรณีที่ 1. กรณีการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต
ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายใต้วัตถุประสงค์บางประการ  
ที่กฎหมายก าหนดไว้ 15 ประการ คือ  

(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล  
(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ  
(3) การท่องเที่ยว 
(4) การเล่นกีฬา  
(5) การประกอบธุรกิจ  
(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง  
(7) การลงทุนหรือการอ่ืนที่ เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุน  
(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะที่เข้ามายังท่ าสถานีหรือท้องที่ 

ในราชอาณาจักร  
(10) การศึกษาหรือดูงาน 
(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน  
(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง  
(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษา 
(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ และ  
(15) การอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรจะแตกต่างกันไปตามที่

กฎหมายก าหนด โดยคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะมี
เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเกี่ยวกับการท างานหรือ
การประกอบอาชีพ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
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การชั่วคราวต้องไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมอบหมายเสียก่อน และถ้ากรณีใด 
มีกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวบัญญัติไว้ เ ป็นอย่างอ่ืนก็จะต้องได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายนั้น 
 กรณีที่ 2. กรณีการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการอนุญาตให้คนต่างด้าว
สามารถมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขบางประการคือ การได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และเงื่อนไขในการก าหนด
จ านวนคนต่างด้าว โดยรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีโดยมิให้เกินประเทศละ  
หนึ่งร้อยคนต่อปี และส าหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี 
 จากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อประเทศไทยได้
ตกลงเปิดเสรีด้านแรงงานวิชาชีพแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในการด าเนินการตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี ้
 4.2.1 ความขัดแย้งในเร่ืองการยกเว้นการตรวจลงตราแก่แรงงานวิชาชีพตามกฎหมายคนเข้าเมือง 
 จากการศึกษาจะพบว่าพันธกรณีของข้อตกลงยอมรับร่วมอาเซียนว่าด้วยการ รับรอง
คุณสมบัตินักวิชาชีพ ก าหนดให้แรงงานวิชาชีพซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย (คนต่างด้าว) สามารถเดิน
ทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยได้ โดยประเทศไทยจะต้องอ านวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา
และการอนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากการเข้าเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ด้าน
อ่ืน ๆ ซึ่งในกรณีของการเข้ามายังราชอาณาจักรไทยของแรงงานวิชาชีพตามแผนงานการสนับสนุน
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอาเซียนอย่างเสรีนั้น การพิจารณาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย     
คนเข้าเมืองอาจท าให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งในเร่ืองนี้จะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจตรา (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption 2006) ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือใน
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายเข้าออกใน
ดินแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยแก่ประชาชนของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งที่เป็นแรงงานวิชาชีพ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างกัน  
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4.2.2  ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจ าแนกคนต่างด้าวที่เข้ามาตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการลงทุน 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศไทยได้บัญญัติเงื่อนไข
ในการรับคนต่างด้าวเข้าท างานไว้ดังต่อไปนี้ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 วางหลักว่า 
 “มาตรา 24 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้  
มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระท าการอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามก าหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการก าหนดและ
ในการอนุญาต คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 
 มาตรา 25 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้ 
มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซึ่งเป็น 

(1)  ช่างฝีมือ 
(2)  ผู้ช านาญการ 
(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) และ (2) เข้ามาในราชอาณาจักร

ได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
แม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนหรือระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง 
  มาตรา 26 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่
พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 และ 
คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  25 
ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร” 
 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 กลับบัญญัติว่า 
 “มาตรา 45 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้  
มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรม ได้รับอนุญาต
ให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็น 

(1)  ช่างฝีมือ 
(2)  ผู้ช านาญการ 
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(3)  คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) หรือ (2) เข้ามาในราชอาณาจักร
ได้ตามจ านวนและภายในก าหนดระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร แม้ว่าจะเกินก าหนดจ านวนหรือระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง 
  มาตรา 46 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่
พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 45 ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การ
ท างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้บัญญัติการจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพส ารวจว่า 
 “มาตรา 69 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่กฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้
เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับสัมปทานและผู้รับจ้าง ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทานมีสิทธิ
น าช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ตามจ านวนและระยะเวลาที่
คณะกรรมการมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ แม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนคนเข้าเมืองและระยะเวลา
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
           ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 
 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ก็ดี พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ก็ดี หรือพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการท างานของคนต่างชาติล้วนแต่มีเจตจ านงให้คนต่างชาติที่มีฝีมือเท่านั้น  
เข้ามาท างานในประเทศไทยได้  
 ในขณะที่การออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวท างานในประเทศไทยนั้นได้จ าแนก
ลักษณะของคนต่างด้าวที่จะขออนุญาตออกเพียงสองลักษณะ คือ กรณีคนต่างด้าวทั่วไปและกรณี
คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมบางประเภทที่มี
คนต่างด้าวเป็นองค์ประกอบของการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว 
เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว  
จะค านึงถึงความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้านการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
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 ผู้เขียนเห็นว่าการจ าแนกประเภทของคนต่างด้าวในลักษณะดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความ
แตกต่างในการพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าว เนื่องจากการก าหนดประเภทของงานที่คน
ต่างด้าวอาจท าได้จะยกเว้นไม่บังคับใช้กับคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายพิเศษโดยผลของ
มาตรา 7 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ซึ่งวางหลักว่า 
 “ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้น
ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียดที่อธิบดีก าหนดโดยเร็ว 
 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ในระหว่างรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวนั้นท างานไปพลางก่อนได้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 24 จนถึงวันที่นายทะเบียนแจ้งให้มารับใบอนุญาต” 
 ดังนี้ จะเห็นได้ว่าในขณะที่กฎหมายของประเทศไทยมิได้ก าหนดหลักการในเร่ืองการ
จ าแนกลักษณะของคนต่างด้าวในการประกอบวิชาชีพทั้ง  8 สาขาตามข้อตกลงยอมรับร่วมไว้ 
เป็นกรณีเฉพาะและมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาอนุญาตท างานให้แก่ผู้ให้
บริการวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าวไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น ในการพิจารณาอนุญาตท างานแก่ผู้ให้บริการ
วิชาชีพทั้ง 8 สาขาย่อมมีสถานะไม่ต่างไปจากคนต่างด้าวในกรณีทั่วไป และตกอยู่ภายใต้การบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล  
ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ให้บริการวิชาชีพในการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาดการค้าบริการและการให้บริการวิชาชีพใน
ประเทศไทยตามพันธกรณีที่ประเทศไทยผูกพันไว้กับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 
 
4.3 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองระยะเวลาการท างานและการก าหนดจ านวนของแรงงานวิชาชีพท่ีจะ 
เข้ามาท างานในประเทศไทย 
 จากการศึกษาในบทที่ผ่านมาพบว่าการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและช่วงชิงความได้เปรียบจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ที่มีอยู่ของอาเซียนเอง โดยมีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก คือ เสาหลักด้านการเมืองและ
ความมั่นคง เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรม และเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจภายใต้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีใน 5 สาขา คือสินค้า บริการ  
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การลงทุน แรงงานฝีมือ ในระยะแรกเร่ิมจาก 8 สาขาวิชาชีพก่อน และการที่อาเซียนมีเป้าหมายใน
การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีโดยอ านวยความสะดวกการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ในด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจลงตรา การออกใบอนุญาตท างาน
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายในภูมิภาคโดยได้ด าเนินการ 2 แนวทาง 
คือ 

1.  การจัดตั้งกรอบทักษะฝีมือแรงงานระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าไปสู่
กรอบการยอมรับฝีมือแรงงานของอาเซียน  

2.  การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ เป็นการด าเนินการ
เพื่อ  
 (1)  ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายวิชาชีพ/แรงงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้า
บริการของอาเซียน และ 
 (2)  เป็นพันธกรณีให้อาเซียนยอมรับร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติวิชาชีพของแรงงาน
ฝีมือประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เพื่ออ านวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินัก
วิชาชีพอันเป็นคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ
ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเข้าไปท างานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น  
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน แต่ยังต้องด าเนินการขั้นตอนการเข้าเมือง
อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของประเทศนั้น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ
หรือแรงงานเชี่ยวชาญผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี 
 เมื่อประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ท าการตกลงยอมรับร่วมกันในการก าหนดคุณสมบัติ
วิชาชีพที่จะสามารถเคลื่อนย้านแรงงานได้โดยเสรี ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถในภูมิภาคสามารถเลือกที่จะท างานในประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนได้โดยเสรี
ยิ่งขึ้น และผลที่ตามมาคือหากประเทศใดมีข้อเสนอและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพที่ดีกว่า 
ย่อมส่งผลให้แรงงานวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเดินทางไปประกอบวิชาชีพที่ประเทศนั้นมากกว่า 
แน่นอนว่าปัจจัยหลักที่จะดึงดูดให้แรงงานวิชาชีพได้คือ ค่าตอบแทนที่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ปัจจัยส่งเสริมอย่างอ่ืนก็เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะดึงดูดแรงงานวิชาชีพให้  
เข้ามาท างานได้ นั่นคือการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพโดยเสรีถือเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวบรรลุเป้าหมายความได้เปรียบ 
ในด้านการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันอีกด้วย  
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 ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงพบว่า การก าหนดระยะเวลาและจ านวนของแรงงานวิชาชีพที่จะ 
เข้ามาท างานในประเทศไทยถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
นอกเหนือจากเร่ืองค่าตอบแทนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดึงดูดแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ประเทศ  
แต่จากการศึกษาข้อก าหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของระยะเวลาในการประกอบ
วิชาชีพในประเทศไทยและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยพบว่ามีอุปสรรคอยู่หลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบวิชาชีพยัง
ดินแดนของราชอาณาจักรไทยอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่
ต้องประกอบวิชาชีพ เช่น การว่าจ้างวิศวกรหรือสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้างโครงการส าคัญ ๆ 
ของประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการระยะยาวที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าอันจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานและเงินลงทุน วิศวกรที่ว่าจ้างมานั้นย่อม
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือแม้แต่กรณีการ
ศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข  เมื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์  การพยาบาล จากต่างชาติเข้าร่วมงานวิจัยที่ต้องอาศัยระยะเวลา 
ในการศึกษาค้นคว้าที่ยาวนานเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พบว่านักวิชาชีพทางการแพทย์และ 
การพยาบาลดังกล่าวจ าต้องอยู่อาศัยในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 1 ปีทั้งสิ้น 
 แต่เมื่อพิจารณากฎหมายที่ เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว  กลับพบว่ามีกฎหมายบางฉบับที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ควบคุมระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพไว้ค่อนข้างจ ากัดว่า 
 1.  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigration Visa) 
จะพิจารณาให้ตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 1 ปี และให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาต 
 2.  ใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน
จะได้รับอนุญาตตามระยะเวลาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาต 
 3.  ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 ซึ่งสามารถท างานได้ 27 อาชีพ
ตามที่รัฐมนตรีก าหนดมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
 4.  กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยไม่มี
ก าหนดเวลาแน่นอนให้มีอายุสามสิบวันนับแต่วันออกใบอนุญาต 
 และก าหนดจ านวนของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยไว้อย่างจ ากัด 
เช่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เร่ือง การก าหนดจ านวน
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2556 โดยมีข้อก าหนด ดังนี ้

DPU



114 

 “1. เปิดรับหนึ่งร้อยคนส าหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน
ส าหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ…..” 
 การก าหนดให้คนต่างด้าวเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยดังกล่าวจะก าหนดเป็นรายปี
ไม่ให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี  และส าหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปีโดย
ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ประกอบกับความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และต้องได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมืองด้วย  
 นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 7 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45  แห่งพระราช-บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
ซึ่งก าหนดให้คนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สามารถยื่นค าขอเพื่อมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเพื่อให้การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศสูงสุด คณะกรรมการพิจารณาคน
เข้าเมืองจึงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร โดยค านึงถึงรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะใน
ครอบครัวของคนต่างด้าวดังกล่าวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
หรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและเพื่อให้การพิจารณา
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 จะเห็นได้ว่าการจ ากัดระยะเวลาในการอยู่อาศัยของคนต่างด้าวในราชอาณาจักรก็ดี หรือ
การจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวในแต่ละชนชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรก็ดี  ผู้เขียน
เห็นว่าบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของ
แรงงานวิชาชีพที่มีความจ าเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาหรือจ านวนที่
ก าหนด เพราะในสภาพความเป็นจริงของการประกอบวิชาชีพในต่างแดนนั้น  ถิ่นที่อยู่ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพนั้นถือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการท างาน บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีของแรงงานวิชาชีพอาเซียนภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน  
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4.4   วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย 
 จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยถือว่าได้เปรียบหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง และเป็นภาคีอนุสัญญาหลัก
ที่ส าคัญ และมีผลบังคับใช้แล้ว เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีผลเมื่อปี พ.ศ. 2535 อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ มีผลในปี พ.ศ. 2528 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีผลปี พ.ศ. 2539 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม มีผลปี พ.ศ. 2542 หรืออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ทุกรูปแบบ ฯลฯ ท าให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องด าเนินการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้
ภายในประเทศให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นฐานที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 นอกจากนี้การที่ประเทศไทยได้ให้การรองรับกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(The General Agreement on Trade in Services) หรือ GAT อันเป็นความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการค้า
บริการระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดหลักการและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเสรี
การค้าบริการระหว่างประเทศส าหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกได้ถือปฏิบัติ  ส่งผลให้
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ GATS อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน เช่น หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most - Favored Nation Treatment) 
โดยให้ประเทศสมาชิกค านึงถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายภายในของประเทศตนในลักษณะ
สมเหตุสมผล เป็นกลาง และปราศจากความล าเอียงหรือก่อให้เกิดอุปสรรคโดยไม่จ าเป็นต่อการค้า
บริการระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน 
 ในการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment) ถือเป็นหลักการส าคัญในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่มีความพยายามในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกด าเนินนโยบาย
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพโดยเสรีบนพื้นฐานของหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
Discrimination Principles) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญหนึ่งของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(The General Agreement on Trade in Services) และองค์การการค้าโลก ดังนี้  ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ลงนามตามข้อตกลงยอมรับร่วมย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า การเปิดเสรีด้านวิชาชีพตามข้อตกลง
จะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไม่ได้หากประเทศสมาชิกเลือกปฏิบัติต่อแรงงานที่มีการตกลงยอมรับ
ให้เคลื่อนย้ายได้โดยเสรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
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ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  ด้วยเหตุนี้การที่ประเทศไทยได้เป็นคู่สัญญากับประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพแล้ว  เมื่อได้ให้สิทธิ
ประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ประเทศหนึ่งประเทศใด ก็ต้องให้สิทธิประโยชน์เช่นว่านั้นแก่ทุกประเทศ
ที่เป็นคู่สัญญาอ่ืนด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก 42 ประเทศผู้ก่อตั้ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยให้การรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศแล้วกว่า 14 ฉบับ คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของอนุสัญญาที่ประเทศไทยให้การรับรอง
ต่อองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
 แต่จากการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบการรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้น าที่ร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียนต่าง ๆ ในภูมิภาค 
กลับปรากฏว่าประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดที่ต่ ากว่าการรับรองโดยเฉลี่ยของประเทศกลุ่มอาเซียนที่  
17 ฉบับ และต่ ากว่าประเทศทั่วโลกซึ่งรับรองเฉลี่ยที่  42 ฉบับ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมการจ้างแรงงานและปัญหาข้อขัดข้องในการวางมาตรการกฎหมายแรงงานภายในของ
ประเทศในการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพ
เสรีของอาเซียนและการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากลก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมา
คือ 
 4.4.1  ปัญหาการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย กล่าวคือ 
ปัญหาการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทยถือเป็นปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทยที่มีต่อแรงงานต่างด้าวเนื่องจาก 
การก าหนดนิยามตามกฎหมายไทยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือต่อ
แรงงานวิชาชีพเสรีที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพในราชอาณาจักรไทยอันเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้มีการตกลงไว้ตามข้อตกลงยอมรับร่วมในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวนี้จ าต้องพิจารณาประกอบกับมาตรฐานตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
ดังนี ้
 ตามประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ก าหนดมาตรฐานการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันโดยก าหนดว่า บุคคลผู้ท างานมีสิทธิที่จะ
ท างานและที่จะเลือกการท างานโดยอิสระและในเงื่อนไขที่เท่ากัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ 
และบุคคลผู้ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนอันเท่าเทียมกันส าหรับการท างานที่เท่ากันโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติใด ๆ บุคคลผู้ท างานมีสิทธิที่จะมีรายได้ที่ยุติธรรมส าหรับตนเองและครอบครัว และ
ถ้าในกรณีจ าเป็น ก็ชอบที่จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก 
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 ขณะที่อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ก าหนดมาตรฐานสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการท างานของแรงงานทุกประเภทที่ส าคัญ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างแรงงานและการประกอบวิชาชีพ (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 
1985) ซึ่งวางมาตรฐานแรงงานไว้ ดังนี ้
 ตามมาตรา 1 ได้ก าหนดนิยาม การเลือกปฏิบัติ หมายความถึง  

(a)  การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการล าเอียงใด ๆ ที่กระท าบนพื้นฐานของเชื้อชาติ  
สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การแบ่งแยกในชาติ สัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม ซึ่ง
มีผลลบล้างหรือท าความเสียหายต่อความเสมอภาคในโอกาส หรือในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน
หรืออาชีพ  

(b)  การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการล าเอียงอ่ืนใดที่มีผลลบล้างหรือท าความเสียหาย
แก่ความเสมอภาคในโอกาสหรือในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานหรืออาชีพนั้น รัฐสมาชิกสามารถ
พิจารณาก าหนดได้ ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับองค์การผู้แทนของนายจ้างและคนงานในกรณี
ที่มีองค์การเช่นว่านี้ และกับคณะบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม 
 การห้ามเลือกปฏิบัติตามมาตรา 2 บัญญัติว่า 
 รัฐสมาชิกจะต้องประกาศและด าเนินนโยบายแห่งชาติเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคของ
โอกาส และการปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ
แนวปฏิบัติและสภาพการณ์ภายในประเทศ 
 ดังนี้จะเห็นได้ว่ามาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศนั้น ต่างรองรับสิทธิแรงงานต่างด้าวให้มีสิทธิเท่า
เทียมกับแรงงานทั่วไป และห้ามมิให้รัฐเลือกปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวแตกต่างจากแรงงานของชาติ
นั้น ดังนั้นประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งแม้ไม่ได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ แต่
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศและในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียนซึ่งได้ร่วมลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพเสรีอาเซียนจะต้องด าเนินการ
ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางด้านแรงงานในประเทศไทย แต่จากการศึกษาสิทธิของแรงงานต่างด้าว
ตามกฎหมายแรงงานไทยฉบับที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 แม้ว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิได้บัญญัติแยกสิทธิของแรงงาน      
ต่างด้าวไว้แตกต่างจากแรงงานไทย ทั้งบทนิยามลูกจ้าง ยังหมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้
นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพัทธ์ พ.ศ. 2518 กลับก าหนดว่า
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แรงงานต่างด้าวมีสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีการจัดตั้งแล้วได้  แต่ไม่อาจจัดตั้ง
สหภาพแรงงานได้ เน่ืองจากตามมาตรา 88 ต้องมีสัญชาติไทย และไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพ
แรงงานได้ เนื่องจากตามมาตรา 101 (2) กรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิด 
 ส่วนพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กลับมิได้บัญญัติแยกสิทธิของแรงงานต่างด้าว
ไว้แตกต่างจากแรงงานไทย ทั้งบทนิยามลูกจ้าง ยังหมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยได้รับ
ค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่อ อย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ดังนั้น แรงงานต่างด้าวจึงมีสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
พ.ศ. 2537 เว้นแต่เป็นลูกจ้างท างานรับใช้ในบ้านซึ่งเป็นอาชีพของแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก 
 นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก็มิได้บัญญัติแยกสิทธิของ
แรงงานต่างด้าวไว้แตกต่างจากแรงงานไทย ทั้งบทนิยามลูกจ้าง ยังหมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้
นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้าน 
อันมิได้การประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เว้นแต่เป็นลูกจ้างท างานรับใช้ในบ้าน อย่างไรก็ตาม
แรงงานต่างด้าวที่จะเข้าระบบประกันสังคมในประเทศไทยได้นั้น  จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าว 
ที่มีใบอนุญาตท างาน หรือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่และท างานในราชอาณาจักรไทย  
 ดังนี้ เมื่อพิจารณาบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิยามด้านแรงงานประกอบกับมาตรการใน
การคุ้มครองแรงงาน ยังปรากฏบทบัญญัติที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ย่อมส่งผลให้เมื่อ
เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานเกิดขึ้นแรงงานต่างด้าวย่อมไม่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบาง
ประการได้ นั่นคือสิทธิในการรวมกลุ่มเข้าเป็นสหภาพแรงงาน ด้วยเหตุที่ว่าในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันอันจะน าไปสู่ปัญหาที่ว่า 
เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนแล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานจะได้รับการคุ้มครองเทียบเท่าแรงงาน
ไทยหรือไม่  
 นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่า การที่กฎหมายแรงงานไทยก าหนดค าจ ากัดความการเป็น
นายจ้างลูกจ้างไว้เพียงกว้าง ๆ ว่า “ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร” 
จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางไปมาระหว่าง
พรมแดนได ้กล่าวคือ ในกรณีของแรงงานที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศหรือแรงงานข้ามชาติ
ในภูมิภาคอาเซียนในบางกรณีอาจไม่ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ไปประกอบอาชีพแต่ใช้
วิธีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศในภูมิภาคแทน ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานหรือบริษัทมีหลาย
สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเกิดปัญหาว่าใครเป็นนายจ้างหรือใครเป็นลูกจ้างของใคร 
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บริษัทผู้เป็นนายจ้างของประเทศใดเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาที่แท้จริงซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของเขตอ านาจศาลและกฎหมายของประเทศที่นายจ้างหรือลูกจ้างนั้นตั้งอยู่ เป็นต้น   
 4.4.2  ปัญหามาตรฐานวิชาชีพแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
 จากการศึกษาพบว่าการที่ประเทศไทยท าข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพของ
อาเซียนทั้ง 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 
 วิชาชีพวิศวกรรม  (ลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548) 
 วิชาชีพพยาบาล  (ลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549) 
 วิชาชีพสถาปัตยกรรม  (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550) 
 วิชาชีพส ารวจ  (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550) 
 วิชาชีพแพทย์  (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552) 
 วิชาชีพทันตแพทย์  (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552) 
 วิชาชีพบัญชี (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552) 
 วิชาชีพการท่องเที่ยว  (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
 ในการลงนามตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแต่ละฉบับดังกล่าว
หมายความว่าประเทศไทยต้องยอมรับในคุณสมบัติขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่าง  ๆ  
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเข้าไปท างานใน
ประเทศสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน แต่ยังคง
ต้องด าเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของประเทศนั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิด
พันธกรณีในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วม  
 กล่าวคือ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหา  
จุดยอมรับร่วมกันเร่ืองคุณสมบัติของผู้ท างานด้านบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพเพื่อ
เป็นการก าหนดคุณสมบัติร่วมกันของแต่ละสาขาอาชีพ ได้แก่คุณสมบัติด้านการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน โดยการก าหนดเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศหนึ่ง  ๆ 
เพื่อช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น โดยข้อตกลงยอมรับร่วมจะมีหัวข้อหลัก ๆ คล้ายกัน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นิยามและ
ขอบเขต การยอมรับคุณสมบัติและสิทธิของวิชาชีพต่างชาติ หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพ สิทธิใน
การก ากับดูแลคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพอาเซียน ข้อยกเว้นร่วมกัน การระงับข้อพิพาท
และการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น 
 นอกจากนี้ข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวยังก าหนดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพหรือ
องค์กรในระดับอาเซียน มีคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทั้ง 8 สาขา (ASEAN 
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Joint Coordinating Committee หรืออาจเรียกอย่างอ่ืน) ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานก ากับ
ดูแลวิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ มีหน้าที่หลักคือ อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม โดยการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม โดย
มีหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพหรือองค์กรในระดับประเทศสมาชิกต่า ง ๆ ได้แก่ สภาวิชาชีพ 
(Professional Regulatory Authority) หรือกระทรวง/องค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก  
 ส าหรับประเทศไทยมีสภาวิชาชีพทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์สภา สภาพยาบาล 
ทันตแพทย์สภา สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สภาสถาปนิก ส่วนวิชาชีพท่องเที่ยวยังไม่มีหน่วยงาน
ก ากับดูแลมีเพียงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ท าหน้าที่บริหารในเชิงนโยบายเท่านั้น  ทั้งนี้
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพมีหน้าที่ที่ส าคัญคือ ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างชาติในการเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมที่          
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างชาติมาขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพนั้น 
 จากการศึกษาพบว่า การก าหนดมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะในแต่ละประเทศนี้มีปัญหา
ตามมาว่า แต่ละประเทศในอาเซียนอาจมีระบบการศึกษา และการเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นการจะน ามาตรฐานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมมาใช้กับประเทศไทยโดยตรงย่อมไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถ 
จดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศไทยด้วย แม้ว่าการด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการประสานงานของแต่ละวิชาชีพ แต่รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละวิชาชีพอาจ
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ด้วย เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ 
พยาบาล บัญชี แตกต่างกัน ซึ่งแรงงานวิชาชีพต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ในประเทศอื่นต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่รับ
ให้ท างาน เช่น วิชาชีพแพทย์ของประเทศไทย คือ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
โดยการด าเนินงานของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรความร่วมมือทางวิชาชีพของ
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพร่วมกัน 8 สาขาอาชีพ คือ 
วิศวกรรมการส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และการท่องเที่ยว แต่ในการ
เข้าท างานในแต่ละประเทศนักวิชาชีพดังกล่าวจะต้องผ่านมาตรฐานวิชาชีพในประเทศอีกชั้นหนึ่ง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่แรงงานนักวิชาชีพต่างด้าวได้ เพราะแต่ละประเทศยังมีระบบการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหม่ในภูมิภาคอินโดจีนเช่นประเทศ
เมียนม่าร์ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ที่ระบบการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพยังไม่เป็นที่
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ยอมรับในภูมิภาคเท่าใดนัก การก าหนดมาตรฐานเช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โดยเสรี และไม่ถือเป็นการเปิดเสรีทางด้านแรงงานอย่างแท้จริง  ทั้งบางสาขาวิชาชีพทั้ง 8 สาขา 
ดังกล่าวยังมีรูปแบบการท างานบางประเทศที่ประเทศไทยห้ามคนต่างด้าวเข้าท างานตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในข้อ 4.1 เมื่อมีการห้ามคนต่างด้าวเข้าท างานในวิชาชีพบางประเภทย่อมท าให้การก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อตกลงยอมรับร่วมที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลง
ไว้ทั้ง 8 วิชาชีพข้างต้น 

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าหากได้มีปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับด้านแรงงานของประเทศไทยให้ชัดเจนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้อง
กับข้อตกลงตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord 
II หรือ Bali Concord II) ในด้านเศรษฐกิจที่ได้จัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะท าให้เกิด
ความเป็นธรรมกับแรงงานในภูมิภาคดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้มุ่งศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว เพื่อน ามาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาโดยจะ
เสนอแนะในบทอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทสรุปและข้อเสนอแนะนี้ ผู้เขียนจะสรุปสารัตถะของปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:  ศึกษากรณีตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนในของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาทางกฎหมายเพื่อเตรียมตัวในการรองรับการเปิดเสรีวิชาชีพอาเซียน 
ที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป 

 
5.1   บทสรุป 

จากการศึกษาในบทที่ผ่านมาพบว่า ปัจจุบันเกิดกระแสการตื่นตัวเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ
การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้องในการก้าวเข้าสู่ เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community: AEC) ภายในปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
มีอ านาจในการต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากยิ่งขึ้น และมีการน าเข้าส่งออกทั้งด้านสินค้า การบริการ 
การลงทุนและด้านแรงงานของชาติในอาเซียนก็จะเสรีมากขึ้น โดยมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่มสหภาพ
ยุโรป ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบในมุมกว้างต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือนี้ ถือเป็นประเด็นหลัก
ที่ 10 ประเทศสมาชิกให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปิดเสรีในด้านดังกล่าวอาจท าให้
แรงงานฝีมือในประเทศที่มีค่าแรงต่ าจะออกเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าและมีการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ซึ่งหลายฝ่ายต่างวิตกกังวลว่า การเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าวจะท าให้
แรงงานฝีมือของไทยในบางสาขาย้ายถิ่นฐานไปท างานในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์

DPU



123 

และสหพันธรัฐมาเลเซียมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาชีพแพทย์ ทันตแพท์ พยาบาล และ
วิศวกร ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าประเทศไทยหลายเท่า อันจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร
ในด้านดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ ในอีกมิติหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงแรงงานไทยในภาคบริการแล้ว
พบว่า การเปิดเสรีให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและ 
ในด้านลบ โดยผลกระทบในด้านบวกจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือใน
ประเทศได้ เนื่องจากจะมีแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาท างานในประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น  และ 
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยจากการแข่งขันของตลาดแรงงานกันมากขึ้น ส่วนในด้าน
ลบอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานฝีมือที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลงยอมรับร่วมใน 8 สาขาวิชาชีพ  
อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักส ารวจ นักบัญชี และงานบริการ
ท่องเที่ยว ที่คนไทยอาจจะถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการท างานลงเพราะการเข้ามาทดแทนของ
แรงงานในประเทศอาเซียนที่มีค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าในประเทศไทย และก่อให้เกิดการขาดแคลน
บุคลากรในบางสาขาวิชาชีพ เพราะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปท างานในต่างประเทศจ านวนมาก
ขึ้นหรือที่เรียกว่าภาวะสมองไหลนั่นเอง 
 จากผลกระทบดังกล่าวท าให้ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง
ปรับตัวในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญในการ
เตรียมการรับมือกับการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพอย่างเสรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในทุก ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงนโยบายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ 
มีพันธะกิจที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ไทยได้ร่วมลงนามไว้แล้ว  
 จากการศึกษาค้นคว้าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนพบว่ายังมีปัญหาทางกฎหมายบาง
ประการที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่การเป็นประเทศผู้น าแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในกรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)  
 โดยในกรณีข้อจ ากัดของการประกอบวิชาชีพของชาวต่างด้าวตามกฎหมายไทย  
ยังไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติวิชาชีพเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของ
อาเซียนดังนั้น การที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงไปแล้ว ประเทศไทยจะต้องมีพันธ
สัญญาในการเตรียมการรองรับแรงงานเสรีวิชาชีพนี้ตามข้อตกลงยอมรับร่วม  แต่ปรากฏว่ายังมี
กฎหมายด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานบางฉบับที่บัญญัติหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการที่ 
ไม่สอดคล้องและรองรับกับวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจ ได้แก่  
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(1) กรณีที่พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่จ ากัดลักษณะงาน 
ที่เชี่ยวชาญและจ านวนแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท างาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และ 
ยังมีกฎหมายบางฉบับที่สงวนงานที่ตรงกับงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมไว้ให้เฉพาะคนไทย
ท า เช่น พระราชก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า จึงก่อให้เกิดกรณีปัญหาความ
ลักลั่นของกฎหมายภายในของประเทศไทยกับข้อตกลงยอมรับร่วมที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้  

(2) กรณีปัญหาเร่ืองความขัดแย้งของมาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกฎหมายคนเข้าเมืองกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยได้วางมาตรการเพื่อควบคุมความเรียบร้อยของคนต่างด้าวที่เข้ามา
ในเมืองไทยและจัดการไม่ให้คนต่างด้าวหลั่งไหลเข้าเมืองเพื่อม าแย่งงานคนไทยท า แต่ใน
ขณะเดียวกันกลับมีกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่เปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเป็นการส่งเสริม
การลงทุนโดยอนุญาตและเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองไทย  คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เป็นต้น ท าให้การวางมาตรการทางกฎหมาย
ของไทยมีความขัดแย้งกันเองซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดข้องต่อนิติสัมพันธ์ที่ประเทศไทยได้ตกลงไว้
ในข้อตกลงยอมร่วมในแรงงานวิชาชีพเสรีอาเซียน 

(3) กรณีเร่ืองของระยะเวลาและการก าหนดจ านวนของแรงงานวิชาชีพที่จะเข้ามา
ท างานในประเทศไทย พบว่ายังมาตรการในการรองรับที่เป็นอุปสรรคต่อการจูงใจให้แรงงานต่างด้าว
ที่มีฝีมือและที่ประเทศไทยต้องการให้เข้ามาท างานในประเทศไทย เช่น การก าหนดระยะเวลาที่ต้อง
ประกอบวิชาชีพที่ค่อนข้างสั้น หรือหลักเกณฑ์ควบคุมและก าหนดจ านวนของคนต่างด้าวที่เข้ามามี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยยังมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อย มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนเป็นต้น 

(4) กรณีปัญหาการก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
เน่ืองจากยังมีกฎหมายแรงงานไทยหลายฉบับให้ค าจ ากัดความการเป็นนายจ้างลูกจ้างไม่สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลาย
ประการตามมา เช่น ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของแรงงานที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับ
เขตอ านาจศาลและกฎหมายของประเทศที่นายจ้างหรือลูกจ้างนั้นตั้งอยู่  เป็นต้น ท าให้คนท างาน
จ านวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่  

(5) กรณีปัญหามาตรฐานวิชาชีพแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทยที่อาจมีระบบ
การศึกษา และเงื่อนไขการเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพที่แตกต่างจากประเทศสมาชิก
อ่ืน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่แรงงานนักวิชาชีพต่างด้าวได้  ท าให้ไม่ถือเป็นการเปิดเสรีทางด้าน
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แรงงานอย่างแท้จริง ทั้งบางสาขาวิชาชีพทั้ง 8 สาขา ดังกล่าวยังมีรูปแบบการท างานบางประเทศที่
ประเทศไทยห้ามคนต่างด้าวเข้าท างานอีกด้วย  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน         
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับการศึกษามาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประเทศใน         
กลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับการศึกษาแนวคิด
คุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ แนวคิดตามความตกลงทั่วไป 
ว่าด้วยการค้าและบริการ และการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงการปฏิบัติเยี่ยงชาติ  
ที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง ท าให้ผู้เขียนพบแนวทางซึ่งอาจช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายตามที่
กล่าวมาข้างต้น จึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 

1.  เห็นควรพิจารณาปรับปรุงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในอาชีพสงวนที่จ ากัด
ไว้ซึ่งอาจส่งผลต่อพันธกรณีที่ไทยได้ท าข้อตกลงยอมรับร่วมในการเปิดเสรีวิชาชีพถึง  5 ประเภท
ด้วยกันคือ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพนักส ารวจ และวิชาชีพ
ท่องเที่ยว ที่จะถูกจ ากัดโดยผลของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 อันได้แก่ 
 ข้อ (8) งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายใน
เป็นคร้ังคราว  
 ข้อ (29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและ
ค านวณจัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า ทั้งนี้ ไม่รวมงาน
ที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ และ 
 ข้อ (30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
อ านวยการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า 
 ข้อ (34) งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดน าเที่ยว 
 โดยให้ยกเลิกการสงวนอาชีพทั้ง 5 ประเภทนี ้ตามข้อ (8) ข้อ (29) ข้อ (30) และข้อ (34) 
แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs) ที่ประเทศไทยได้ ลงนามไว้ 
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2.  กรณีปัญหาเร่ืองความขัดแย้งของมาตรการทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกฎหมายคนเข้าเมืองกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน
เห็นควรทบทวนกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการท างานข้ามชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างความพร้อมของการสร้าง  
“กฎหมายแรงงานอาเซียน” ที่ เอ้ือต่อพัฒนาการของ “ตลาดแรงงานอาเซียน” ความรอบรู้ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยและกฎเกณฑ์ภายใต้กรอบของกฎบัตร
อาเซียน โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะ
แรงงานวิชาชีพในอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3.  กรณีเร่ืองของระยะเวลาของแรงงานวิชาชีพที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย  
ควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าเมืองและการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรของแรงงานซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทย (คนต่างด้าว) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ของแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมให้สามารถเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยได้ตามระยะเวลาของสัญญาจ้างแรงงาน
ของแต่ละวิชาชีพ โดยอาจก าหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปี เป็นต้น เพราะในการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามายังดินแดนของประเทศไทยอาจมีความจ าเป็นที่
แรงงานวิชาชีพจะต้องอาศัยอยู่ตลอดระยะเวลาที่ต้องประกอบวิชาชีพดังกล่าวในประเทศไทย 
ในขณะที่การอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมี
บทบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งหลักการของกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว
มีการควบคุมก าหนดจ านวนของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นรายปีไม่ให้
เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี และส าหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี โดยก าหนดให้มี
การอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  บทบัญญัติ 
ในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานวิชาชีพที่ต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยตรง  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้
ครอบคลุมถึงแรงงานวิชาชีพอาเซียนภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมอาเซียนว่าด้วยการรับรอง
คุณสมบัติวิชาชีพให้ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของการประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าว
ดังกล่าวด้วย 
 และเห็นควรขยายจ านวนแรงงานวิชาชีพในแต่ละสาขาให้มากขึ้นโดยพิจารณาจาก
ความต้องการของกิจการนั้น ๆ ประกอบกับการวัดระดับความสามารถของแรงงานข้ามชาตินั้น 
ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอจะปฏิบัติงานในประเทศไทยได้หรือไม่  โดยประเทศไทยจะต้องอ านวย 
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ความสะดวกด้านการตรวจลงตราและการอนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจาก
การเข้าเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ด้านอ่ืน ๆ โดยเห็นควรให้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่แรงงานวิชาชีพ
กรณีของการเข้ามายังราชอาณาจักรไทยของแรงงานวิชาชีพตามแผนงานการสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอาเซียนอย่างเสรี  

4.  เห็นควรพิจารณาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งในเร่ืองนี้จะพบว่า  
มีความเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจตรา (ASEAN Framework 
Agreement on Visa Exemption 2006) ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายเข้าออกในดินแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งที่เป็น
แรงงานวิชาชีพ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างกัน  

5.  กรณกีารก าหนดนิยามในการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย เป็นกรณีที่
สืบเนื่องกับปัญหาข้อที่ 2 โดยเห็นควรจัดให้มีการประชุมทบทวนกฎหมายด้านแรงงานเพื่อก าหนด
นิยามของความเป็นนายจ้างและลูกจ้างที่มาจากประเทศในอาเซียนให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่
และความรับผิดเมื่อเกิดกรณีปัญหาทางด้านการบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท างานข้ามชาติเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าเป็นที่ประเทศไทยต้องยึดถือเพื่อความก้าวหน้า การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีระหว่างประเทศซึ่งต้องตรวจสอบกฎหมายต่าง  ๆ อย่างละเอียดเพื่อให้สอดรับกับ
วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน เช่น ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมถึงคนอาเซียนโดยไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อให้คน
อาเซียนสามารถเป็นที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง  สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และ 
เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานได้ เช่นควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมถึงคนอาเซียน
โดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2543 เพื่อให้คนอาเซียนสามารถเป็นที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง  สามารถจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน และเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานได้  อันจะน าไปสู่แนว
ทางการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการการจัดแรงงาน
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ข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยมนุษยธรรม เพื่อให้ “ความมั่นคงทางแรงงาน” เกิดขึ้น 
ในประเทศไทยและประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ได้ในที่สุด 

6.  เห็นควรปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทยให้มีระบบ
การศึกษา และเงื่อนไขการเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของแรงงานที่
ตลาดอาเซียนต้องการ ถือเป็นการสนับสนุนให้แรงงานไทยมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาด
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อันจะน ามาสู่เม็ดเงินไหลเวียนกลับสู่ประเทศอย่างมหาศาล  
เป็นการส่งออกแรงงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของภูมิภาค ขณะเดียวกันเมื่อมาตรฐานวิชาชีพ
แรงงานของไทยในแต่ละวิชาชีพมีความเป็นสากลและเข้มแข็งแล้ว ย่อมเป็นกรอบในการพิจารณา
และเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการรับแรงงานวิชาชีพจากประเทศต่าง  ๆ ว่าจะต้องมีมาตรฐานเพียง
พอที่จะสามารถท างานในประเทศไทยได้ 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
ASEN Mutual Recognition Arrangements of Engineering Services 

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
ภายในปี  2551 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/  
ผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนาม
ข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  2548 ลงนาม MRA สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี  2549 และ 
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550  
 ล่าสุดอาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว  
 
สาระส าคัญของข้อตกลงฯ 
 ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิศวกรรมมีหลักการคือ เปิดให้วิศวกรที่
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ซึ่ง 
บางประเทศรวมทั้งไทยก าหนดให้วิศวกรอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่น 
 วิศวกรที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับดูแล 
(Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะด าเนินการโดยสภาวิศวกร      
ส าหรับการด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงาน
ด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก Monitoring Committee ของประเทศสมาชิก 
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 ทั้งนี้ หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่พร้อมด าเนินการตาม
ข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งวันที่จะมีผลใช้บังคับให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการ
อาเซียน 
 
ประโยชน์ 
 วิศวกรวิชาชีพมีสิทธิขออนุญาตองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพวิศวกรในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ วิศวกรอาเซียนที่ได้รับอนุญาต จะ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer) 
ซึ่งจะสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศนั้นๆ  ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งบางประเทศ รวมทั้งไทยจะก าหนดให้ต้องท างาน
ร่วมกับวิศวกรที่มีใบอนุญาตของประเทศนั้นๆ  
 

------------------------- 
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ภาคผนวก ข 
สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการพยาบาล  

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services) 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการพยาบาล  
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services)  

 

เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่  9 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี  
ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่ง
ได้มีการก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 
2551 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษ
ของอาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม 
เมื่อปี  2548 ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 
และลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการ
ยอมรับในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550 
 ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 
 

สาระส าคัญของข้อตกลงฯ 
 ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลมีหลักการคือ เปิด
ให้พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลในประเทศอาเซียนอ่ืนได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย 
 พยาบาลต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่านการประเมิน
และอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล) ในประเทศที่รับให้ท างาน (ของประเทศไทย คือ 
สภาการพยาบาล) 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียนจะช่วยให้
พยาบาลที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือ
ความรู้ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม พยาบาลต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ
นั้นๆ ด้วย 

----------------------- 
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ภาคผนวก  ค 
สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement  
on Architectural Services) 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services 

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  
2548 ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และ 
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550 
 ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 
 
สาระส าคัญของข้อตกลงฯ 
 ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมมีหลักการคือ เปิดให้สถาปนิกที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้ 
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศรวมทั้งไทยก าหนดให้
สถาปนิกอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น 
 สถาปนิกที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับ
ดูแล (Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะด าเนินการโดยสภา
สถาปนิก    การด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของสภาสถาปนิกอาเซียน 
(ASEAN Architect Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก Monitoring Committee ของประเทศ
สมาชิก 
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 ทั้งนี้ หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่พร้อมด าเนินการตาม
ข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งวันที่จะมีผลใช้บังคับให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการ
อาเซียน 
 
ประโยชน์ 
 สถาปนิกวิชาชีพมีสิทธิขออนุญาตองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพสถาปนิกในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ สถาปนิกอาเซียนที่ได้รับ
อนุญาต จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Architect) ซึ่งจะ
สามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศนั้นๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งบางประเทศ รวมทั้งไทยจะก าหนดให้ต้องท างานร่วมกับสถาปนิก
ที่มีใบอนุญาตของประเทศนั้นๆ  
 

------------------------- 
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ภาคผนวก  ง 
สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการส ารวจ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Surveying) 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการส ารวจ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Surveying) 

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  
2548 ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และ 
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550 
 ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 
 
การด าเนินการ 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาการส ารวจ
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพด้านวิศวกรรมการส ารวจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมด าเนินการจัดท า และเห็นชอบร่างฉบับสุดท้ายของกรอบข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการส ารวจของอาเซียนแล้ว 
  
สาระส าคัญของกรอบข้อตกลงฯ 
 กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) ในคุณสมบัติด้านการส ารวจมีหลักการ
คือ ก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA)  
ด้านการส ารวจในอนาคตของอาเซียน  ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย  โดย 
วางหลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เร่ือง การศึกษา การสอบ 
ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) ที่จะจัดท าขึ้นใน
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อนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการก ากับดูแล
และออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ าเป็น และการออก
ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของนักส ารวจอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละ
ประเทศด้วย นอกจากนี้  กรอบข้อตกลงได้ก าหนดกรอบการด าเนินการและขอบเขตความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาการส ารวจ 
 
ประโยชน์ 
 แม้จะยังไม่ใช่ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของวิชาชีพส ารวจ แต่เป็นการวาง
กรอบแนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปท างานในวิชาชีพนี้ในอนาคต  เมื่อสมาชิก
อาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบ
ข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษา
กรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทั้งในแง่การส่งบุคลากร
ออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนอาจจะเข้ามาท างานในไทย 

 
-------------------------------- 
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ภาคผนวก  จ 
กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการบัญชี 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Framework on 
Accountancy Services) 
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กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการบัญชี 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) 

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  
2548 ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และ 
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550 
 ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 
 
การด าเนินการ 
 การประชุมเจรจาเพื่อจัดท ากรอบความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในสาขาบัญชี 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพบัญชี อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้เห็นชอบร่างฉบับสุดท้ายของกรอบ
ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาบัญชีของอาเซียนแล้ว 
 
สาระส าคัญของข้อตกลงฯ 
 MRA Framework สาขาบัญชีมีหลักการคือ ก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
เจรจาข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่าย
หรือหลายฝ่าย โดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เร่ือง 
การศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัย
และหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA)  ที่จะจัดท าขึ้น
ในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการก ากับดูแล
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และออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ าเป็น และการออก
ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่
ละประเทศด้วย นอกจากนี้ กรอบข้อตกลงได้ก าหนดกรอบการด าเนินการและขอบเขตความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาบัญชี  
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 แม้ว่า MRA Framework นี้จะยังไม่ใช่ข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชี แต่เป็นการวาง
กรอบแนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปท างานในวิชาชีพนี้ในอนาคต  เมื่อสมาชิก
อาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบ
ข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษา
กรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทั้งในแง่การส่งบุคลากร
ออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนที่จะเข้ามาท างานในไทย 
  

-------------------------------- 
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ภาคผนวก  ฉ 
สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการแพทย์ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical 

Practitioners) 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน  
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners  

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  
2548 ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และ 
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550 
 ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 
 
การด าเนินการ 
 การประชุมเจรจาเพื่อจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) วิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์  อาทิ กระทรวงสาธารณสุขและ
แพทยสภา โดยได้เห็นชอบร่างฉบับสุดท้ายของข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพแพทย์ของอาเซียนแล้ว 
 
สาระส าคัญของข้อตกลงฯ 
 ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สาขาวิชาชีพแพทย์มีหลักการคือ เปิดให้แพทย์ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศ
อาเซียนอ่ืนได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย 
 แพทย์ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอ่ืนต้องผ่านการประเมิน
และอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่รับให้ท างาน (ของประเทศไทย คือ 
แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข) การด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของ 
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ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners ซึ่ งประกอบด้วยผู้ แทนจาก
หน่วยงานก ากับดูแลของประเทศสมาชิก 
 ทั้งนี้ หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่ไม่พร้อมด าเนินการตาม
ข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการอาเซียน 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียนจะช่วยให้แพทย์
ที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
ประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้
ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัตติามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย 
เช่น ในกรณีของไทย แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือต้องผ่านการสอบเพื่อให้ได้
ใบอนุญาต 
 
การด าเนินการ 
 ขณะนี้สมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงเพื่อยอมรับคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพแพทย์  
โดยตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว และคาดว่าจะมีการลงนามในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนคร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่  24 - 29 สิงหาคม 2551  

 
--------------------------- 
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ภาคผนวก  ช 
สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental 

Practitioners) 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners) 

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการ
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  
2548 ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และ 
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจ เมื่อปี 2550 
 ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ 
ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระส าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย  
ได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (MRA) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 

 

การด าเนินการ 
 การประชุมเจรจาเพื่อจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม  (MRA)  วิชาชีพทันตแพทย์ 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ อาทิ กระทรวง
สาธารณสุขและทันตแพทยสภา โดยได้เห็นชอบร่างฉบับสุดท้ายของข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพ
ทันตแพทย์ของอาเซียนแล้ว 
 
สาระส าคัญของข้อตกลงฯ 
  MRA สาขาวิชาชีพทันตแพทย์มีหลักการคือ เปิดให้ทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศอาเซียนอ่ืน
ได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย 
  ทันตแพทย์ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอ่ืนต้องผ่านการ
ประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล ในประเทศที่รับให้ท างาน (ของประเทศ
ไทย คือ ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข) การด าเนินงานในเร่ืองนี้ของอาเซียนจะอยู่
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ภายใต้การดูแลของ ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศสมาชิก 
 ทั้งนี้ หลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกอาเซียนที่ไม่พร้อมด าเนินการตาม
ข้อตกลงจะต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกอ่ืนทราบโดยผ่านฝ่ายเลขาธิการอาเซียน 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียนจะช่วยให้
ทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษา
หรือความรู้ทางวิชาชีพ อย่างไร     ก็ตาม ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศนั้นๆ ด้วย เช่น ในกรณีของไทย ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทย คือ
ต้องผ่านการสอบเพื่อให้ได้ ใบอนุญาต 

------------------------- 
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ภาคผนวก  ซ 
สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว 
 (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 

Professionals) 
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สรุปข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว 
 (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 

 
เร่ืองเดิม 
 ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (M - ATM) คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2552 รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนลงนามในข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (ASEAN 
MRA on Tourism Professionals) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวในอาเซียน 9 ประเทศ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงนี้ 
เน่ืองจากติดเงื่อนไขต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ 
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทย โดยนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ท าให้ปัจจุบัน
การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งผลให้แต่ละ
ประเทศต้องด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน 
 
การด าเนินงาน 
 ตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ อาเซียนจะจัดท า “มาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน” (ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals: ACCSTP) ให้แล้วเสร็จภายในปี  พ.ศ. 2558 และสามารถน าไปใช้ได้ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดย ACCSTP จะระบุถึงสมรรถนะพื้นฐานขั้นต่ าของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรสมรรถนะวิชาชีพ
บริการท่องเที่ยวในสาขาที่ระบุใน ACCSTP จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง จะสามารถท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ได้ โดยสิทธิการท างานจะยังอยู่ภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่บุคคลผู้นั้นถูกจ้างงาน ดังนั้นประกาศนียบัตรดังกล่าวจึงถือ
เป็นเคร่ืองรับรองส าคัญส าหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
สาระส าคัญ 
 การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพท่องเที่ยว (MRA on Tourism Professionals)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในอาเซียน 
โดยมีการรับรองคุณสมบัติหรือสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว 
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2.  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาที่มุ่งเน้น
ศักยภาพและการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

3.  เพื่อจัดหาโอกาสส าหรับความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพในประเทศสมาชิก
อาเซียนการจัดท ามาตรฐานสมรรถนะด้านวิชาชีพท่องเที่ยวนี้ มุ่งเน้นส าหรับกลุ่มธุรกิจส าคัญ  
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Services) และกลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว (Travel 
Services) โดยจะครอบคลุมทั้งหมด 32 ต าแหน่งงาน ใน 6 สาขา 
 

แผนภาพกลุ่มธุรกิจและประเภทงานภายใต้ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว DPU
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - นามสกุล    นางสาวณฐภัทร รัตนชีวกุล 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2549 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้า

ระหว่างประเทศ INTERNATIONAL TRANSPORT & 
BUSINESS SCHOOL ( ITBS ) 

 พ.ศ. 2548 ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2546 สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  

บริษัทเซอร์วิส คอมเทค จ ากัด 
 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัทชัชชัย 

เทรลเลอร์ ทรานสปอร์ต จ ากัด  
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