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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยให้ความสําคัญกับอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นหัวใจของ
นโยบายการต่างประเทศของไทย ซ่ึงประเทศไทยได้มีบทบาทเป็นผู้นําในหลายประเด็นอย่างต่อเน่ืองหลังจาก
การก่อตั้งอาเซียนตลอดระยะเวลา 45 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม
รูปแบบในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า ประเทศสมาชิกได้มีการเตรียมพร้อมกันก่อนหน้าน้ีหลายปีแล้ว ดังนั้น หาก
ประเทศไทยสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากกําลังแรงงานท่ีมีอยู่หรือโอกาสท่ีดีต่อการเปิดประชาคมอาเซียนใน
ด้านแนวทางการใช้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ดีการวางแผนท่ีดีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น
ท่ีสุดท่ีจะทําให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการเปิดประชาคมอาเซียน 

ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของการเปิดประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) 
กระทรวงแรงงานซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบเก่ียวกับแรงงานในภาพรวมของประเทศ ได้ตระหนักในเร่ืองดังกล่าว 
และเพ่ือสร้างการเป็นผู้นําด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนจึงเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีฐานข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องของประเทศสมาชิก
อาเซียน กําหนดโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลการผลิต ข้อมูลการพัฒนา
กําลังคน (Supply Side) และข้อมูลความต้องการกําลังคน (Demand Side) เพ่ือการประสานและเชื่อมโยง
ข้อมูลกับประเทศสมาชกิอาเซียน ซึ่งจะนําไปสู่การร่วมกันกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านแรงงาน
ประกอบการตัดสินใจในด้านเร่ืองต่างๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้มีข้อมูล เพื่อการเตรียมความพร้อม และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปในโลก ซ่ึงจะช่วยยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทย เพ่ือรองรับการ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.2 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.3 เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.4 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน   
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3. ผลการดําเนินโครงการ 

จากผลการดําเนินโครงการสามารถสรุปผลการดําเนินการได้ดังต่อไปน้ี 

3.1 นโยบายด้านกําลังคนทีเ่กีย่วข้องกบัการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

3.1.1 แนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน 

 นับตั้งแต่ปฏิญญา Cebu ในปี พ.ศ. 2550 มีผลทําให้ประชาคมอาเซียนแบ่งออกเป็น 3 เสา คือ (1) 
การเมืองและความมั่นคง (2) เศรษฐกิจ และ (3) สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้มีแนวทางการดําเนินงานท่ี
สอดคล้องกันในแต่ละเสา อาเซียนจึงได้มีการจัดทําพิมพ์เขียว (Blueprint) ในแต่ละเสาขึ้น นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดตั้งคณะทํางานย่อย (Working Group) ในแต่ละเสาเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สําหรับ
ในด้านแรงงานน้ัน 2 เสาสุดท้ายมีความเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานมากท่ีสุด กล่าวคือ  

1) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) – มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเท่าเทียม ในด้านการศึกษา เพ่ือให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
เมื่อเข้าสู่วัยแรงงานจะต้องพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้กําลังแรงงานมีสมรรถนะท่ีดีเป็นท่ี
ต้องการของตลาด ตลอดจนต้องผลักดันให้เกิดการทํางานท่ีดีมีคุณค่า (Decent Work) ในทุกกลุ่มแรงงาน 
รวมถึงสตรีและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้มีโอกาสในการเข้าถึง โดยอาศัยปัจจัยในความสําเร็จผ่านกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับประเทศ
ไทย กระทรวงหลักที่ดูแล คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ี
ร่วมสนับสนุนดังน้ี 

มิติภายใต้ ASCC หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
การพัฒนามนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

การคุ้มครองสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม 

การรักษาสิทธิและความยุติธรรม
ทางสังคม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย ์

สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

การลดช่องว่างการพัฒนา กระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

  

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – ถือเป็นประชาคมหลักท่ีทุกภาคส่วนให้ความสําคัญและจับตามอง
เป็นพิเศษเน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหลักในการขับเคล่ือนความมั่งคั่งให้แก่ภูมิภาค ผลจากข้อตกลงทางเศรษฐกิจ
ว่าด้วยการค้าและบริการ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีในด้านการค้าและบริการ รวมถึงข้อตกลงยอมรับร่วม 
(Mutual Recognition Agreement) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรวิชาชีพ
ท้ัง 7 สาขา และ 1 กลุ่มวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ 
นักบัญชี และกลุ่มวิชาชีพท่องเที่ยว สําหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีดูแลในด้านประชาคมเศรษฐกิจ คือ 
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีร่วมสนับสนุน 
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3.1.2 นโยบายด้านกําลังคนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

เน่ืองจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก 
ได้แก่ ภาคเกษตรเป็นหลัก อย่างกลุ่มประเทศ CLMV ภาคบริการเป็นหลัก อย่างประเทศสิงคโปร์และ
ฟิลิปปินส์ และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างประเทศบรูไน รวมถึงกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงอย่างประเทศ
บรูไน และสิงคโปร์ กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่าง มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หรือกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้ต่าํอย่างกลุ่ม CLMV ความแตกตา่งทางเศรษฐกิจและรายได้สง่ผลให้แตล่ะประเทศมีนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันไป  

ประเทศ นโยบายการพัฒนาประเทศ และ หน่วยงานท่ีดูแลด้านกําลังคน 
บรูไน - “วาวาซาน 2035”  Wawasan Brunei 2035 วางเป้าหมายไว้ว่า “จะเป็นประเทศชั้นนําท่ีประชากรมีการศึกษาท่ีดี แรงงานมี

ทักษะสูง และประชากรทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีคุณภาพ”  
- Ministry of Home Affair เป็นผู้ดูแล และมีกรมแรงงาน (Labor Department) เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้กระทรวง 

อินโดนีเซีย - The National Long Term Development Plan (RPJPN 2005 – 2025) วิสัยทัศน์ของ RPJPN 2005 – 2025 ได้กําหนด
เอาไว้ว่า พัฒนา พ่ึงพาตัวเอง มีความเท่ียงธรรมในการปกครอง มีความสงบสุข และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
- Ministry of Manpower and Transmigration เป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแล 

กัมพูชา - National Strategic Development Plan (NSDP) 2014 – 2018 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็น “ประเทศท่ีมี
การพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสันติภาพภายในประเทศ เพ่ือการเจริญเติบโตท่ีม่ันคง” 
- Ministry of Labour and Vocational Training เป็นหน่วยงานหลักดูแลกําลังแรงงาน  

ลาว - Five – Year National Socio Economic Development Plan ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาในฉบับท่ี 7 โดยมุ่งหวังการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน 
- Ministry of Labour and Social Welfare เป็นหน่วยงานหลักดูแลกําลังแรงงาน 

มาเลเซีย - Malaysia Plan 2011 – 2015 มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของภาครัฐ และแนวคิด
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (The New Economic Model) เพ่ือสร้างให้สู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- Ministry of Human Resources เป็นหน่วยงานหลักดูแลกําลังแรงงาน 

เมียนม่า - มีกรอบจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Frame Work for Economic And Social Reforms) โดยในระยะแรกเร่ิม
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ซ่ึงอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว (the National Comprehensive Development 
Plan) ซ่ึงมีระยะการดําเนินงานต้ังแต่ พ.ศ. 2554 – 2574 ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมนานาชาติ”  
- Ministry of Labour, Employment and Social Security เป็นผู้ดูแล 

ฟิลิปปินส์ - Philippine Development Plan (PDP) 2011 – 2016 เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมปริมาณผู้มีงานทําและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ รวมถึงลดปัญหาความ
ยากจนและลดช่องว่างทางสังคม 
- Department of labor and Employment: DOLE เป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแล 

สิงคโปร์ - ประเทศสิงคโปร์มีแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศท่ีใช้เป็นแนวทางในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า และทบทวนแผนทุกๆ 5  ปี 
ล่าสุดได้ออกมาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการต้ังเป้าหมายในการเป็น “ประเทศอัจฉริยะ (Smart Nation)” 
- Ministry of Manpower เป็นหน่วยงานหลักดูแลกําลังแรงงาน  

ไทย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาต่างๆ ปัจจุบันเป็นแผนท่ี 11 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 
โดยมีวิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
- กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักดูแลกําลังแรงงาน 

เวียดนาม - Vietnam Sustainable Development Strategy 2011 – 2020)  ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักท่ีใช้ในการพัฒนาประเทศด้าน
ต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ (1) ภาพรวมของประเทศ (2) ด้านเศรษฐกิจ และ (3) ด้านสังคม  
- Ministry of Labor Invalid and Social Affairs: MOLISA เป็นหน่วยงานหลักดูแลกําลังแรงงาน 

ท่ีมา: รวบรวมโดยท่ีปรึกษา 

 
 
 
 



ส-4 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

สําหรับนโยบายด้านกําลังคนสามารถสรุปได้ว่า ประเทศส่วนใหญ่มีแนวทางการพัฒนากําลังคนใน
ประเทศที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เป้าหมายนโยบายกําลังคนแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 

(1) การส่งเสริมการมีงานทํา (Employment and Employability)  

(2) การสร้างสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Capacity Building)  

(3) การลดอัตราการว่างงานให้ต่ํา (Unemployment)  

(4) การส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการ (Social Protection and Social 
Security)  

แม้ว่ารายละเอียดของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตามบริบทและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของประเทศ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ บรูไน หรือแม้ว่าประเทศท่ีมีแนวโน้มเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงอย่างมาเลเซีย  
จะให้ความสําคัญกับการดึงดูดแรงงานทักษะ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศ ด้วย
หวังท่ีจะยกระดับแรงงานท้องถิน่ในประเทศผ่านความรู้ ความสามารถ และนวัตกรรมของแรงงานทักษะเหล่าน้ี 
ในขณะที่กลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางอยา่งไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีนโยบายการพัฒนาคนให้เป็น
แรงงานทักษะ เพ่ือหลุดพ้นต่อกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางรวมถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่าง
ท่ัวถึง ส่วนประเทศในกลุ่มสุดท้ายคือ CLMV ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) เพ่ือให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  

3.2 ข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สําหรับข้อมูลในดา้นตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 
คือ (1) อุปสงค์ของตลาดแรงงาน (2) อุปทานของตลาดแรงงาน และ (3) บริบทอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 3.2.1 สถานการณ์ในด้านอุปสงค์ของตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชกิ 

 อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายท้ังในด้านขนาดและสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมจึงทําให้เกิดความหลากหลายในตลาดแรงงาน ความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในภาคอุปสงค์ของตลาดแรงงาน เร่ิมตั้งแต่ขนาดของตลาดแรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ติดหน่ึงในห้าของโลก โดย
ประเทศอินโดนีเซียมีกําลังแรงงานจํานวนมากท่ีสุด คือ 120.28 ล้านคน (ในปี พ.ศ. 2556) รองลงมา คือ 
เวียดนาม (53.74 ล้านคน) ฟิลิปปินส์ (42.25 ล้านคน) และประเทศไทย (39.65 ล้านคน) ตามลําดับ ในขณะท่ี
ประเทศบรูไนมีกําลังแรงงานขนาดเล็กที่สุด คือ 1.99 แสนคน รวมถึงประเทศกัมพูชา ลาว และสิงคโปร์ท่ีมี
จํานวนกําลังแรงงานน้อยกว่าสิบล้านคน (แผนภาพท่ี ส.1) 

  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ส-5 

 

แผนภาพที่ ส.1 สัดส่วนการจ้างงานและการว่างงานในปี พ.ศ. 2556 

 
หมายเหตุ: (1) บรูไน ปี พ.ศ. 2553 และประเทศลาว พ.ศ. 2554 
             (2) สิงคโปร์ คิดจากจํานวนแรงงานท้ังหมดท่ีทํางานในประเทศสิงคโปร์   
ท่ีมา: ข้อมูล LFS ของแต่ละประเทศ 

 
 เมื่อพิจารณาการจ้างงานและการว่างงานพบว่าสัดส่วนอัตราการว่างงานของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
ยังคงต่ํามาก มีเพียงประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ท่ีมีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง สําหรับประเทศไทยมี
อัตราการว่างงานต่ําที่สุดในอาเซียน คือต่ํากว่าร้อยละ 1 และเม่ือพิจารณาสัดส่วนการจ้างงานภาคเอกชนในแต่
ละภาคการผลิตแล้วพบว่ากลุ่มประเทศ CLV ยังคงมีการจ้างงานในภาคเกษตรเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก กล่าวคือ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของการจ้างงานเป็นการจ้างงานในภาคการเกษตร ขณะท่ีประเทศบรูไนซ่ึงมีอุตสาหกรรม
นํ้ามันและอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศทําให้สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนที่สูง ส่วนประเทศอ่ืนๆ มีสัดส่วนของการจ้างงานภาคบริการสูงท่ีสุด (แผนภาพท่ี ส.2) 

แผนภาพที่ ส.2 สัดส่วนการจ้างงานตามภาคเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2556 

 
หมายเหตุ: (1) บรูไน ปี พ.ศ. 2553 และประเทศลาว พ.ศ. 2554 
             (2) สิงคโปร์ คิดจากจํานวนแรงงานท้ังหมดท่ีทํางานในประเทศสิงคโปร์   
ท่ีมา: ข้อมูล LFS ของแต่ละประเทศ 
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 3.2.2 สถานการณ์ในด้านอุปทานของตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิก 

 หากรวมจํานวนประชากรในอาเซียนทุกประเทศจะมีจํานวนประชากรสูงเป็นอันดับที่สามของโลก 
(636.51 ล้านคน) รองจากประเทศจีน (1,355.69 ล้านคน) และอินเดีย (1,236.34 ล้านคน) ข้อมูลจาก
องค์การสหประชาชาติ พบว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคหน่ึงของโลกท่ียังคงมีอัตราประชากรเพิ่มขึ้นอยู่จนถึงปี พ.ศ. 
2618 หากจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง ปี พ.ศ. 2618 จํานวนประชากรจะสูงถึง 787.53 ล้านคน 
นอกจากนี้ประชากรในภูมิภาคยังคงมีอายุเฉลี่ยท่ีค่อนข้างน้อย ทําให้อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีเป็น Young 
Worker อยู่ (แผนภาพที่ ส.3) ทั้งนี้เม่ือพิจารณาสัดส่วนของประชากรในแต่ละช่วงวัย (แผนภาพที่ ส.4) พบว่า
ประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นประชากรที่อยู่ในวัยกําลังแรงงาน (15–64 ปี) ประเทศส่วนใหญ่เป็นประชากร 
วัยเด็ก (0–14 ปี) มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยประชากร
วัยเด็กต่ํากว่าร้อยละ 20 ท้ังน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานของท้ังสองประเทศสูงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้สัดส่วนของประชากรสูงวัย (65 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อย
ละ 10 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าการปันผลทางประชากรของทั้งสองประเทศน้ี
อาจจะใกล้สิ้นสุดและกําลังเร่ิมเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว 

แผนภาพที่ ส.3 การคาดการณ์จํานวนประชากร และอายุเฉล่ียของประชากรในภูมิภาคอาเซียน 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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แผนภาพที่ ส.4 สัดส่วนประชากร 3 ช่วงวัย ในปีพ.ศ. 2555 ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ท่ีมา: World Bank 

 

 สําหรับโครงสร้างในด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด อาจไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก
นัก กล่าวคือ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยข้อมูลจาก 
Barro-Lee และ World Bank ต่างให้ความเห็นในทางตรงกันว่า ส่วนใหญ่ในเกือบทุกประเทศประชากรมีแนวโน้ม
สัดส่วนผู้ไม่ได้รับการศึกษาลดลง และมีจํานวนปีการศึกษาโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการเข้าถึง
การศึกษาในแต่ละระดับชั้น พบว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่น้ันประชากรจะสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ในขณะท่ีประเทศท่ีมีแนวโน้มการพัฒนาแล้วอย่างบรูไน มาเลเซีย รวมถึงประเทศสิงคโปร์น้ัน ส่วนใหญ่ของ
ประชากรมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา นอกจากน้ี พบว่ามีเพียงสองประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเซีย ที่จํานวนปีการศึกษาโดยเฉล่ียสูงกว่า 10 ปี ในขณะท่ีประเทศบรูไน ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นกลุ่มท่ีมี
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูง คือประมาณ 8 ปี ส่วนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีการศึกษาเฉล่ียอยู่ท่ี
ประมาณ 7 ปี และสุดท้ายกลุ่มประเทศ CLM เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือประมาณต่ํากว่า 5 ปี 

 ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีแตกต่างกัน ทําให้มีโครงสร้างค่าจ้างท่ี
แตกต่างกัน ตั้งแต่ในกลุ่มประเทศ CLV ท่ีมีค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเทศลาวท่ีกําหนดค่าจ้างเพียงประมาณ 1,476 บาทต่อเดือน หรือแม้แต่เมืองใหญ่ของเวียดนามมี
ค่าจ้างสูงสุดราว 3,821 บาทต่อเดือน ขณะท่ีประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์มีค่าจ้างไม่แตกต่างกันมาก 
คือ ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ดี ในหลายๆ ประเทศอาเซียนน้ันมีการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ําแตกต่างกัน
ตามพ้ืนท่ี ในขณะท่ีประเทศไทยกลับมีการจ่ายค่าจ้างแบบเท่ากันท่ัวประเทศตามนโยบายของรัฐ สําหรับ
ประเทศสิงคโปร์มีโครงสร้างค่าจ้างท่ีน่าสนใจ คือ สิงคโปร์ไม่มีการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ํา แต่จะให้ความสําคัญใน
การพัฒนาสมรรถนะของแรงงานที่มีรายไดต้่าํเพ่ือเป็นแนวทางการเพิ่มค่าแรงแก่แรงงาน ส่วนประเทศเมียนม่า
ท่ีปัจจุบันมีการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตเิป็นอย่างมากนั้น ยังไม่มีการกําหนดค่าแรงขั้นต่ําเอาไว้ แต่ปัจจุบัน
เมียนม่าพยายามปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพ่ือให้แรงงานมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน 

 3.2.3 สถานการณ์และบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของประเทศและประเทศสมาชกิ 

 นอกจากข้อมูลอุปสงค ์อุปทาน และค่าจ้างที่เป็นปัจจัยหลักทีเ่ก่ียวขอ้งกบัตลาดแรงงาน ยังคงมีบริบท
อ่ืนๆ ที่เก้ือหนุนและส่งผลด้านต่างๆ ต่อตลาดแรงงาน โดยงานวิจัยฉบับน้ีทําการศึกษาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
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ส-8 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

(1) ระบบประกันสังคม (2) การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ (3) ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซ่ึงสามารถสรุปได้โดยย่อ
ดังนี้ 

1. ระบบประกันสังคม 

ระบบประกันสังคมในภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเทศท่ีใช้ระบบประกันสังคม 
(Social Security) ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนม่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม 
และ (2) ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund) ประกอบไปด้วย ประเทศบรูไน สิงคโปร์ 
และประเทศท่ีมีทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและไทย ซ่ึงท้ังสองระบบล้วนทําการคุ้มครองแรงงาน
เพ่ือให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เม่ือพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองพบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีการคุ้มครองมากประเภทท่ีสุด คือ การเจ็บป่วย คลอดบุตร โรคและอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน 
ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์ครอบครัว การเสียชีวิต และการว่างงาน ขณะท่ีประเทศอื่นๆ มีการคุ้มครอง
ลดหลั่นกันไป นอกจากน้ีแล้วยังมีแนวทางการจ่ายเงินสมทบท่ีแตกต่างกันไป (ตารางท่ี ส.1)  
ตารางที่ ส.1 การจ่ายเงินสมทบคุ้มครองในสวัสดิการสังคมประเภทต่างๆ 

ประเทศ 

สวัสดิการ 

เจ็บป่วย คลอดบุตร 
รักษาพยาบาล

สําหรับบุตร/คู่สมรส 
ประสบอุบัติเหตุ
จากการทํางาน 

ว่างงาน ครอบครัว 

บรูไน B B A A B B 
กัมพูชา n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

อินโดนีเซีย B X X X B B 
ลาว X X X X X A 

มาเลเซีย B A X X B B 
เมียนม่า X X X X C C 
ฟิลิปปินส์ X X X X B B 
สิงคโปร์ A A X A E B 

ไทย X X X A X X 
เวียดนาม X X X X X X 

หมายเหตุ :  A – ระบบท่ีนายจ้างมีส่วนร่วม B –  ไม่มีโปรแกรม หรือข้อมูลในส่วนนี้ C – โปรแกรมใหม่    
 E – อยู่ภายใต้สวัสดิการอ่ืนๆ X – มี    n/a - ไม่พบข้อมูล 
ท่ีมา : SSPTW: Asia and the Pacific, 2014  
 

2. การเคล่ือนย้ายแรงงาน  
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการเคล่ือนย้าย

แรงงานน้ันทําได้ 2 รูปแบบใหญ่ คือ (1) การเคลื่อนย้ายแรงงานระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบข้อตกลง
ความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเติมเต็มแรงงานระดับล่าง และ (2) การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระดับสูง ซึ่งเป็นไปได้หลายรูปแบบคอื การเคล่ือนย้ายลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) และข้อตกลงความร่วมมือ
ใน 7 วิชาชีพ และ 1 กลุ่มอาชีพ สําหรับการเคลื่อนย้ายในภูมิภาคอาเซียน พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
การเคลื่อนย้ายสูงท่ีสุดในภูมิภาค ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากประเทศไทยมีดินแดนทางบกท่ีติดต่อกับหลายประเทศ 
โดยสรุปมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศหลักดังน้ี 

• ประเทศมาเลเซีย – ในปี พ.ศ. 2556 คาดว่ามีแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานท้ังส้ินราวสองล้านคน 
โดยกว่าคร่ึงเป็นแรงงานระดับล่างจากประเทศอินโดนีเซีย แรงงานส่วนใหญ่จะทํางานในพ้ืนท่ีคาบสมุทรมลายู 
(ร้อยละ 82.44) อย่างไรก็ดีมาเลเซียยงัคงมีมาตรการดึงดดูแรงงานตา่งดา้วทักษะสูงให้เข้ามาทํางานในประเทศ
เพ่ิมขึ้น ด้วยหวังว่าแรงงานเหล่าน้ีจะช่วยพัฒนาทักษะของแรงงานในประเทศ 
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• ประเทศสิงคโปร์ – ถือเป็นประเทศตน้แบบในการนําเข้าแรงงานตา่งชาต ิพบว่าผู้อาศัยในประเทศ
สิงคโปร์กว่าร้อยละ 40 ไม่ได้ถือสัญชาติสิงคโปร์ และร้อยละ 46 ของแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานไร้-ก่ึงทักษะ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลักษณะการเติมเต็มในแรงงานหาคนสิงคโปร์ทําไม่ได้ เช่น ก่อสร้าง งานทางทะเล อย่างไรก็ดี
แนวทางการจัดระเบียบใบอนุญาตทํางานมีความชัดเจนท้ังในด้านประเภทของงาน และการกําหนดเงินเดือน
ขั้นต่ํา  

• ประเทศไทย – เป็นประเทศที่มีความพิเศษกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน คือ เป็นท้ังประเทศท่ี
นําเข้าและส่งออกแรงงาน แม้ว่าปัจจุบันแนวโน้มการเคลื่อนย้ายออกไปทํางานต่างประเทศของแรงงานไทยจะ
ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง แต่เน่ืองจากทักษะที่ดี รวมถึงอัธยาศัยใจคอของแรงงานไทย จึงทําให้แรงงานไทยยังคงเป็น
ท่ีต้องการของประเทศตา่งๆ อยู่ไม่น้อย ในทางตรงข้ามตัง้แตป่ี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาพบว่า การนําเข้าแรงงาน
มีแนวโน้มสูงขึ้น   

3. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ปัจจุบันอาเซียนได้มีการจัดทํา ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) เพ่ือเป็น
กรอบเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพของแต่ละประเทศ โดยรูปแบบของ AQRF จะเทียบเคียงประสบการณ์ การให้
ความสําคัญในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา และอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายแรงงาน สําหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ปัจจุบันหลายประเทศเร่ิมมีการประกาศใช ้หรืออยู่ในระหว่างกําลังพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่มัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถ
เทียบเคียงกับ AQRF โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จะเน้นให้ความสําคัญกับระบบ
การศึกษาและการเทียบเคียงประสบการณ์   

3.3 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลด้านตลาดแรงงาน ข้อมูลที่ได้ส่วนหน่ึงจากทําการสํารวจเชิงลึกจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ เมียนม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยและข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ  
มาประกอบเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตลาดแรงงานอาเซียน โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.3.1 ข้อสรุปที่น่าสนใจจากการจัดทํารายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานเชิงลึกในบางประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศเร่ิมเร่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติ โดย
อุปสรรคหลักๆ ของการพัฒนาคนในประเทศของทุกประเทศท่ีศึกษา คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
แรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยยัง 
ไม่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทํางานได้ และพร้อมท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานทันที  ความไม่สอดคล้องในด้าน
คุณภาพไม่ใช่เร่ืองใหม่ของหลายๆ ประเทศ แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ และนับวันระดับปัญหาจะยิ่งทวีความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ค่าจ้างท่ีแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละประเทศเป็นส่ิงดึงดูดให้แรงงานในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับทักษะจนถึงไร้ทักษะต้องการเคล่ือนย้ายไปทํางานในประเทศท่ีรายได้สูงกว่า สําหรับแรงงาน
ทักษะในเวียดนามท่ีไปทํางานในต่างประเทศน่าจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญกับแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ 
เนื่องจากมีประเทศปลายทางท่ีไม่แตกตา่งกนั (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย) สําหรับแรงงาน
ก่ึงทักษะ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศปลายทางที่สําคัญของเมียนม่าและเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว
เวียดนามท่ีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย 



ส-10 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลทุกประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การท่องเท่ียว พบว่าทั้ง 4 ประเทศ 
ได้แก่ เมียนม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ 
ครบเหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างท่ีอาจทําให้ประเทศไทยโดดเด่นกว่า 3 ประเทศ คือ (1) ประเทศไทยสามารถ
เท่ียวได้ตลอดท้ังปีอันเน่ืองจากท่ีตั้งของประเทศ (2) มีความปลอดภัยมากกว่า (3) โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยท่ีพร้อมกว่าและการบริการต้อนรับที่ดีกว่า ในส่วนของกิจกรรมด้านการผลิต แต่ละประเทศมี
เป้าหมายการผลิตท่ีแตกต่างกันออกไป แต่พบว่าประเทศเมียนม่าและเวียดนาม เร่ิมมีการลงทุน FDI เพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่ประเทศไทยเร่ิมตึงตวัแล้ว สําหรับในภาพรวม พบว่าทุกประเทศให้ความสนใจในการพัฒนาทุนมนุษย์
ท้ังด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และแรงงานเม่ือเขา้สูต่ลาดแรงงานแล้ว โดยทุกประเทศมีความกระตือรือร้น
ท่ีจะเร่งพัฒนากําลังคนให้เข้าสู่อาเซียนผ่านกระบวนการ แผนพัฒนา และเคร่ืองมือต่างๆ นอกจากนี้ ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพอาจเป็นเหมือนเคร่ืองมือหลักท่ีทุกประเทศใช้หรือเร่ิมพัฒนาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน 

3.3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอาจแบ่ง
ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี 

1. นโยบายและภาพรวมตลาดแรงงาน 

นโยบายด้านตลาดแรงงานของประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
แต่เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมตลาดแรงงานพบว่า แรงงานเร่ิมย้ายจากภาคเกษตรไปนอกภาคเกษตรมากขึ้น โดย
กลุ่มประเทศ CLMV มีอัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงานสูงกว่าสมาชิกอาเซียนก่อตั้ง และแรงงานเหล่าน้ัน
ยังเป็นแรงงานท่ีมีอายุน้อย ในขณะท่ีกลุ่มอาเซียนก่อตั้งยังคงมีความต้องการแรงงาน ขณะท่ีประเทศกลุ่ม 
CLMV ไม่สามารถรับแรงงานจํานวนมากเข้าไว้ในตลาดได้ รวมถึงความแตกต่างทางด้านรายได้ จึงทําให้เกิด
การโยกย้ายถิน่ โดยพบว่าการย้ายถิน่จะเกิดขึน้มากในประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน หรือมีศาสนาและวัฒนธรรม
ใกล้เคียงกัน สําหรับ MRA อาจจะไม่เห็นผลทันที ส่วนหนึ่งเน่ืองมาจากความแตกต่างของกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระบบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงข้อกําหนดของสภา/สมาคมวิชาชีพในปะเทศน้ันๆ อีกท้ังข้อตกลง
ความร่วมมือเป็นเพียงกรอบแนวคดิเบ้ืองตน้ ไม่ได้มีการบังคับ โดยการยอมรับจะเป็นไปตามความสมัครใจของ
สมาชิก ทําให้หลายประเทศใช้ MRA ในรูปแบบ NTBs 

2. คุณภาพกําลังแรงงาน 

ความไม่สอดคลอ้งในด้านทักษะจากภาคการศกึษาตอ่ภาคเอกชนยงัคงพบอยูใ่นเกอืบทกุประเทศ ผู้จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงกว่าระดับอ่ืนๆ นอกจากน้ี ข้อมูล WEF ในเร่ืองคุณภาพทาง
การศึกษาของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ยังคงอยู่ในอันดับร้ังท้าย ในขณะที่รายจ่าย
ของภาครัฐด้านการศึกษาและสัดส่วน GDP ของการศึกษาไทยกลับสูงเป็นลําดับต้นๆ ของอาเซียน 

สําหรับคุณภาพคนในตลาดแรงงาน พบว่า ผลิตภาพแรงงานไทยสูงเป็นอันดับ 4 รองจาก บรูไน 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่เม่ือเปรียบเทียบกับมาเลเซียในทุกภาคการผลติพบว่าผลิตภาพยงัคงห่างเกือบช่วงตัว 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาลักษณะการประกอบอาชีพแล้ว แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพประเภท 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง และ 
อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีไม่ได้ต้องการทักษะท่ีซับซ้อนมากนัก ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์  
ผู้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในหมวดช่างเทคนิค 
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3. คุณภาพชีวิตแรงงาน 

ระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนมากยังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนา ซ่ึงน่าจะเป็น
ผลมาจากการท่ีหลายประเทศเพิ่งได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมหลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ท่ีเน้นการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศมาเป็น
เวลานาน โดยภาครัฐยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล สําหรับระบบประกันสังคมน้ันเกือบทุกประเทศ 
(ยกเว้นเมียนม่า) มีระบบประกันสังคมท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ  
มีรูปแบบการประกันสังคมที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เกือบทุกประเทศจะครอบคลุมในด้านการ
ประกันสุขภาพ คลอดบุตร อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน และระบบบําเหน็จบํานาญจากการชราภาพ โดยแต่
ละประเทศอาจมีรายละเอียดกองทุนที่แตกต่างกันออกไป 

3.4 สังเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

3.4.1 การสังเคราะห์ผลการศึกษา 

ผลจากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ (1) ข้อได้เปรียบในด้าน
ตลาดแรงงานของประเทศไทย (2) ข้อได้เปรียบในด้านตลาดแรงงานของประเทศไทย และ (3) ความท้าทาย
ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพท่ี ส.5 

แผนภาพที่ ส.5 การสังเคราะห์ผลการศึกษา 
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3.3.2 ข้อเสนอแนะ 

• ด้านอุปทาน 

1. ด้านการศึกษา – ควรตอบสนองแนวทางของการพัฒนาประเทศในด้านความต้องการ
กําลังคนของประเทศควบคู่ไปกับการสร้างจิตสํานึก และคุณธรรมต่อคนในชาติ 

- นโยบายการศึกษา – ต้องมีความชัดเจน และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  

o ปฐมวัย - ควรจัดให้อยู่ในรูปแบบขององคร์วม (Holistic Education) โดยให้ความสําคัญ
แก่ผู้เรียนเพ่ือดงึจุดแขง็และความสนใจของผู้เรียนออกมา อันเป็นผลต่อการกําหนดอาชีพของผู้เรียนในอนาคต 
และสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม 

o ระดับสูง - ร่วมมือจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอน และให้ความสําคญักับการนําเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบการศึกษา อันเป็นการเตรียมพร้อม
ต่อการพัฒนากําลังแรงงาน โดยภาคเอกชนที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ผ่านมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี 
หรือการลงทุนในด้านเคร่ืองจักรที่มีความทันสมัยโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ และเพ่ือลดการผลิตและพัฒนา
ท่ีซ้ําซ้อน 

- ครู – เป็นผู้ปลูกฝังหลักจริยธรรมท่ีดี เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ลึกซ้ึง และเป็นตัวกลางในการ
สร้างความร่วมมือของผู้เรียน รวมท้ังสามารถดึงจุดเด่นของผู้เรียนออกมาได้ 

- นักเรียนและผู้ปกครอง – สร้างจิตสํานึกแก่ผู้เรียนและครอบครัวของผูเ้รียน เน่ืองจากค่านิยม
ในการเรียนต่อและการเลือกสาขาของผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลมาจากแรงสนับสนุนจากครอบครัว 

2. ด้านกําลังแรงงาน - ประเทศไทยต้องเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
นอกจากน้ีการเป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาค ประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพ เพ่ือดึงดูดการย้ายเข้า
ของทุนจากต่างประเทศและโอกาสในการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

- ระยะสั้น – ในอดีตที่ผ่านมาโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาที่จํากัดทําให้แรงงานส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้น ในระยะส้ันจําเป็นต้องอาศัยการอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทาง 
(Re-Training) ให้แก่คนกลุ่มน้ี 

- ระยะกลาง 

o ลงทุนทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น และยกระดับคนผ่านการฝึกอบรมต่างๆ อย่างไรก็ดี 
ต้องทําความเข้าใจว่า ไทยยังไม่สามารถยกระดับกําลังแรงงานในทุกๆ คนได้ รัฐควรพิจารณาตลาดแรงงานท่ี
เหมาะสมกับคนกลุ่มน้ี  

o รัฐจึงต้องสนับสนุนให้ระบบ NQF ให้เกิดขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
และเทียบเคียงกับ AQRF อันเป็นการคัดกรองประชาชนอาเซียนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย 

o ต้องสร้างค่านิยมในการตื่น รู้ รวมถึงการสร้างค่านิยมในการพัฒนาตนเองผ่าน
กระบวนการทดสอบต่างๆ 
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• ด้านอุปสงค์ 

พบว่า เกือบทุกประเทศในภูมิภาคยังคงมีความต้องการและขาดแคลนแรงงานอยู่ ซ่ึงระดับความ
รุนแรงและระดับทักษะท่ีต้องการอาจมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน หากประเทศใดสามารถเข้าใจถึงสาเหตุของ
ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและรวดเร็วกว่าจะถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่น  

- ระยะสั้น – อาจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนําเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการ
นําเข้าจะต้องอยู่ในรูปแบบรัฐตอ่รัฐ มีกําหนดระยะเวลาการอยู่อาศยัอย่างชัดเจน มีข้อกําหนดแรงงานต้องไม่มี
ผู้ติดตามเพื่อลดภาระทางสังคม มีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบอย่างจริงจัง รวมถึงมีบทลงโทษผู้
ละเมิดกฎหมายอยา่งเดด็ขาด เพ่ือป้องกันปัญหาการคา้มนุษย ์หรือปัญหาสังคมตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันส่งผลตอ่
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ 

- ระยะกลาง 

o มุ่งเป้าการพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้มีมาตรฐานสูงผ่านเคร่ืองมือต่างๆ  

o เน้นการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการโดยอาศัย
นวัตกรรม 

o รัฐจําเป็นต้องให้การสนับสนุนการลงทุนทางเทคโนโลยีและเคร่ืองจักร โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบของการช่วยเหลือแบบ Government Subsidizes การสนับสนุนมาตรการทางภาษี การให้เงินกู้โดยมี
อัตราดอกเบ้ียต่ําหรือการให้คําปรึกษา อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียม (Levy) ท่ีสูงขึ้นในสถานประกอบการท่ี
ยังคงมีการใช้เทคโนโลยีที่น้อยและมีการใช้แรงงานท่ีเข้มข้น 

• การเป็นประชาคมอาเซยีน 

- การเคล่ือนย้ายแรงงานท่ัวไปในทุกระดับ ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและมาตรการท่ี
เหมาะสมในการรับคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการเข้ามาทํางานในประเทศ กระบวนการคัดกรองแรงงานท่ีมี
คุณภาพ และควบคุมปริมาณแรงงานให้มีจํานวนท่ีพอเหมาะ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบหรือแย่งงานจากแรงงานไทย 
รวมถึงไม่สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ 

- ควรสนับสนุนแรงงานไทยและธุรกิจของไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพิ่มทักษะ
และขีดความสามารถของคนให้เป็นท่ีรู้จักในระดับภูมิภาค อีกท้ังเป็นการต่อยอดหรือขยายฐานสินค้าและ
บริการของประเทศไทยได้มากขึ้น 

- สนับสนุนให้เกิดแบบจําลอง Thailand Plus One โดยประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางในการ
ผลิต เพียงกระจายการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ในขณะท่ีประเทศไทยยังคง
เป็นฐานการผลิตหลัก และให้ความสําคัญในรูปแบบการผลิตท่ีเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ดังน้ันแนวทางนี้จึงถือเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทย  

 

 



 

Executive Summary 

1. Rationale  

Thailand is focusing on ASEAN considerably while considering it a national agenda 

and the key of the country's foreign policy. 45 years after the establishment of ASEAN, 

Thailand has continuously played a major role concerning the issue of demographic change. 

The ASEAN members have been preparing themselves for the regional integration in 2015. 

For this, Thailand could benefit from the existing labor market in ASEAN and planning is the 

key to success. The Ministry of Labor which is the main body responsible for labor affairs in 

the country realizes that to become the leader in the region, there is a need to develop a 

database of ASEAN labor market by studying, analyzing and consolidating data and 

information about other member countries, including developing the structure of standard 

data linking data on production, labor development (supply side) and labor demand in order 

to link data and information among ASEAN members. This will lead to a collaborative work 

in developing policies and directions toward labor development which will help relevant 

entities prepare and adapt to the economic changes in the world and enhance Thailand's 

competitiveness. 

2. Objectives  

2.1 To study, analyze and consolidate data and information on labor market in 

Thailand to prepare for the AEC 

2.2 To study, analyze and consolidate data and information on labor market of 

ASEAN member countries 

2.3 To study and compare data on labor market in Thailand and that other ASEAN 

member countries 

2.4 To have a regional labor market database in ASEAN 

3. Results of the project implementation 

3.1 Labor policy relevant to AEC  

3.1.1 Directions relevant to labor market in ASEAN 

After the establishment of the Cebu Declaration in 2007, ASEAN is divided into 3 

pillars (1) Political security (2) Economic (3) Socio-cultural. In order to ensure the integration 

of the 3 pillars, ASEAN developed an ASEAN Blueprint and a working group for each pillar. 

The last 2 pillars are most relevant to labor market issues: 

1) ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC aims to develop human resources and 

enhance equality in education to gain access into the labor market. Life-time learning system 

must be developed in order to create high capacity labor needed in the market. Decent work 

must also be created for all types of labor by using science, technology and IT system, 



E-2 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 
including government officials with high capacity. For Thailand, the Ministry responsible for 

this matter is the Ministry of Social Development and Human Security with support of other 

entities, including the following: 

 Issues under ASCC Government Entities 

Human Development Ministry of ICT 

Ministry of Education 

Ministry of Labor 

Ministry of Culture 

Office of the Civil Service 

Commission 

Office of the Public Sector 

Development Commission 

Social Welfare  Ministry of Interior  

Office of the National Economic and 

Social Development Board 

Ministry of Social Development and 

Human Security  

Ministry of Labor  

Ministry of Public Health  

Ministry of Finance 

Ministry of Agriculture and 

Cooeratives 

Ministry of Defense  

 

Rights and Social 

Fairness 

 

Ministry of Social Development and 

Human Security 

Ministry of Justice 

Ministry of Finance 

Ministry of Commerce 

Prime Minister's Office 

Ministry of Labor 

Office of the Civil Service 

Commission 

Office of the Public Sector 

Development Commission 

 

Environmental 

Sustainability 

 

Ministry of Natural Resources and 

Environment  

Ministry of Agriculture and 

Cooperatives  

ASEAN Identity 

Creation 

 

The Government Public Relations 

Department 

Ministry of Agriculture 

Ministry of Foreign Affairs 

Ministry of Social Development and 

Human Security  

Development Gap 

Reduction  

Ministry of Finance Office of the National Economic and 

Social Development Board  

 

2) ASEAN Economic Community: AEC which is a pillar that every entity is 

focusing on as it will help drive the economy of the region. The economic agreement on trade 

and services has led to freedom of movement in trade and services, including the Mutual 

Recognition Agreement to facilitate labor movement of specialists and professionals in 7 

fields and 1 professional group, including medicine, dentistry, nursing, engineering, 

architecture, natural resources and geographical exploration, and accounting and tourism 

professional group. For Thailand, the government entity in charge of the AEC is the Ministry 

of Commerce with support of other government entities. 

3.1.2 Labor policy in Thailand and ASEAN member countries 

As different member countries have different economic structure, including the ones 

focusing on agriculture like the CLMV countries, on service industry like Singapore or the 

Philippines and the ones focusing on industry like Brunei. ASEAN consists of high income 

countries like Brunei and Singapore and middle income countries like Malaysia, Thailand, 
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Indonesia and the Philippines, as well as low income countries like CLMV countries. Such 

diversity leads to different policies and directions on economic development. 

Country Policy and Relevant Government Entities 

Brunei • Wawasan Brunei 2035 aims to make Brunei a leading country with educated population, 

highly-skilled labors with livelihood  

• Ministry of Home Affair is in charge with support of the Labor Department 

Indonesia • The National Long Term Development Plan (RPJPN 2005 – 2025) focuses on 

development, self-reliance, good governance, peace and unity 

• Ministry of Manpower and Transmigration is in charge  

Cambodia • National Strategic Development Plan (NSDP) 2014 – 2018 aims to make Cambodia a country 

with economic and social development, including internal peace for sustainable development 

• Ministry of Labour and Vocational Training is in charge  

Lao PDR • Five – Year National Socio Economic Development Plan. Now is the 7th Plan aiming to 

create economic development and sustainability  

• Ministry of Labour and Social Welfare is in charge  

Malaysia • Malaysia Plan 2011 – 2015 aims to create public sector reform and the new economic 

model to make Malaysia a high-income country with sustainable development 

• Ministry of Human Resources is in charge 

Myanmar • Framework for Economic And Social Reforms whose first stage implemented during 

2012-2015 under the National Comprehensive Development Plan (2011-2031) under the 

vision of "Development for access into international community" 

• Ministry of Labour, Employment and Social Security is in charge  

Philippines • Philippines Development Plan (PDP) 2011 – 2016 is a development master plan aiming 

to establish sustainable economic development, employment increase and livelihood 

improvement, including poverty and social gap reduction 

• Department of labor and Employment: DOLE is in charge 

Singapore • Singapore has a development master plan to be implemented during the next 10-20 year 

and it is reviewed every 5 years. In 2012, Singapore aimed to become a "Smart Nation" 

• Ministry of Manpower is in charge  

Thailand • Economic and Social Development Plan is a national development master plan. Currently 

is the 11th Plan which will end in 2016 with the vision of "Society with happiness, 

equality, fairness and immunity toward changes" 

• Ministry of Labor is in charge  

Viet Nam • Vietnam Sustainable Development Strategy 2011 – 2020 is a development master plan 

aiming to cover (1) overall picture of the country (2) economic aspect and (3) social aspect. 

• Ministry of Labor Invalid and Social Affairs: MOLISA is in charge  

Source: Consolidated by consultant  

 

In summary, most countries have similar human resource policies with 4 main objectives: 

(1) Enhancing employment and employability  

(2) Capacity building to feed labor demand  

(3) Reduce unemployment rate  

(4) Promote social protection and social security   
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Although the detail is different in each country for example Singapore and Brunei or 

even Malaysia are focusing on attracting highly-skilled labor or specialists from abroad to 

work in their country hoping to enhance local labor capacity through knowledge transfer, 

including the capacity and innovation of these labors. For middle income countries, such as 

Thailand, Indonesia and the Philippines, they focus on creating highly-skilled labor to escape 

the middle income trap and promoting inclusive development. For CLMV countries, they 

focus on enhancing labor capacity following the Millennium Development Goals (MDGs) in 

order to escape poverty.  

3.2 Data on labor market in Thailand and other ASEAN member countries relevant to AEC 

The data is divided into 3 parts (1) labor demand (2) labor supply and (3) relevant 

context. 

3.2.1 Labor demand  

ASEAN is a diverse region in terms of size, geography, including economic, social 

and cultural aspects leading to diverse labor market. Such diversity makes ASEAN composed 

of one of the major labor markets in the world with Indonesia consisting of highest number of 

labor: 120.28 million (2013), Viet Nam: 42.25 million and Thailand: 39.65 million while 

Brunei has the lowest number of labor: 199 thousand and Cambodia, Lao PDR and Singapore 

have less than 10 million. (Figure E.1) 

When consider employment and unemployment issues, unemployment rate in most 

countries are very low. Only Indonesia and the Philippines have rather high unemployment 

rate. For Thailand, it has the lowest unemployment rate in ASEAN i.e. less than 1%. When 

consider employment rate in the private sector in different production sector, it is realized 

that CLMV countries has considerably high employment rate in agricultural sector i.e. more 

than 50% of total employment while Brunei which has oil and other relevant industry as main 

industry of the country has high employment rate in the industrial sector. For other countries, 

they have high employment rate in the service sector. (Figure E.2) 

Figure E.1 Ratio of employment and unemployment in 2013  

 
Note: (1) Brunei (2010) and Lao PDR (2011) (2) For Singapore, the number of labors are all labors working in 

Singapore          

Source: LFS data of each country 
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Figure E.2 Employment ratios in different economic sectors 

 

Note: (1) Brunei (2010) and Lao PDR (2011) (2) For Singapore, the number of labors are all labors working in 

Singapore          

Source: LFS data of each country 

 

3.2.2 Labor supply  

The total population of ASEAN is the third highest number in the world (636.51 million) 

following China (1,355.69 million) and India (1,236.34 million). The UN indicates that the 

ASEAN population will still increase until 2075. If it increases in the normal rate, the 

population will reach 787.53 million in 2075. In addition, the average age of the region is 

rather young. This makes ASEAN a Young Worker region. (Figure E.3) When consider the 

ratio of population in different age, it could be seen that most population is in the working 

age (15-64 years old). Besides, most countries still have young population (0-14 years old) 

more than 20% of total population except Singapore and Thailand which has young 

population less than 20%. However, the ratio of working age population of these 2 countries 

is the highest comparing to other countries. Moreover, the ratio of older population (65 years 

old onward) almost reach 10% of total population. This indicates that the population divident 

of these 2 countries are reaching the end and the countries are about to become aging society. 

(Figure E.4) 
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Figure E.3 ASEAN Population and Average Age Forecast  

 

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations 

Department of Economic and Social Affairs/Population Division 

 

Figure E.4 Ratio of Population in 3 Age Ranges in 2012  

 

Source: World Bank 

 

 The educational structure of ASEAN member countries is not much different. 

Education is divided into 3 levels: primary school, secondary school and higher education. 

Both Barro-Lee and World Bank suggest that almost every member country tends to have 

less uneducated people and higher years of education. Most member countries have 

population with primary school education while potentially developed countries like Brunei, 

Malaysia and Singapore have population with secondary school education. Moreover, only in 

Singapore and Malaysia, average years of education are more than 10 year while in Brunei, 

the Philippines and Thailand, average years of education are 8 years. For Viet Nam and 

Indonesia, average years of education are 7 years and CLM countries have less than 5 years 

of education. 
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The diverse economic structure in ASEAN member countries leads to different 

wages. CLV countries have rather low wages comparing to other countries. For example, the 

wage in Lao PDR is 1,476 Baht per month or even in major cities in Viet Nam, the highest 

wage is around 3,821 Baht per month. For Thailand, Malaysia and the Philippines, the wages 

are not much different which are approximately 9,000 Baht per month. However, in many 

ASEAN countries, minimum wages are different in different areas while Thailand has the 

same wages throughout the country based on the Government's policy. Singapore has an 

interesting wage structure. It does not have minimum wage but focuses on developing the 

capacity of its low-skilled labor in order to enhance their wages. Myanmar, a country that is 

trying to attract foreign investments, does not have minimum wage but it is trying to change 

labor law to enhance labor equality. 

3.2.3 Other relevant contexts  

Apart from data on demand, supply and wages which are key aspects of labor market, 

there are also other contexts affecting the labor market. This research studied 3 key aspects: 

(1) social security system (2) labor movement (3) professional qualification system which 

could be summarized as follows: 

1. Social security system 

Social security system in the region is divided into 2 types (1) countries with social 

security system, including Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 

Thailand and Viet Nam (2) countries with central provident fund system, including Brunei, 

Singapore and countries with 2 systems like Malaysia and Thailand. Both types aim to 

protect labor welfare and improve their livelihood. When consider the benefits and the 

protection of the system, Thailand has the most benefits, including sickness, childbirth, 

diseases and accidents at work, disability, aging, family allowance, death and unemployment 

while other countries have different levels of benefits. They also have different conditions in 

contributing to the funds. (Table E.1) 

Table E.1 Contributions to different funds 

Country Welfare 

 Sickness Childbirth Medical 

Care for 

children 

and spouse 

Accidents at 

Work 

 

Unemployment Family 

Allowance 

Brunei B B A A B B 

Cambodia n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Indonesia B X X X B B 

Lao PDR X X X X X A 

Malaysia B A X X B B 

Myanmar X X X X C C 

Philippines X X X X B B 

Singapore A A X A E B 

Thailand X X X A X X 

Viet Nam X X X X X X 

Note : A – Partly contributed by employers B –  No program or no data C – New program 

E – under other types of welfare   X – Program exists   n/a - Could not find data 

Source : SSPTW: Asia and the Pacific, 2014         
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2. Labor movement  

Different levels of economic development unavoidably lead to labor movement. 

Labor movement has 2 types (1) low-skilled labor movement which mainly is under the 

agreements between states with the aim of fulfilling low-skilled labor (2) highly-skilled labor 

movement, including business to business type (B2B) and agreements on specialists and 

professionals in 7 fields and 1 professional group. Thailand has the highest rate of labor 

movement, probably because it is adjacent to a number of countries: 

• Malaysia, in 2013 received about 2 million foreign labors of which more than half 

are low-skilled labors from Indonesia. Most of them (82.44%) are working on the Melayu 

coast. Malaysia still tries to attract foreign highly-skilled labors hoping that they will help 

develop the capacity of local labors. 

• Singapore, a country that attracts foreign labors. More than 40% of residents do 

not have Singaporean national and 46% of foreign labors are unskilled or semi-skilled labors. 

This is to fulfill the work that Singaporeans could not perform such as construction and 

nautical work. However, the management of work permit is clear with regards to the types of 

work and minimum wages. 

• Thailand, a country that import and export labors. Even though, the trend to move 

abroad is continuously reduced, due to the fact that Thai labors have skills and they are 

friendly, many countries still want them. In 1994, more labors are moving into the country. 

3. Professional qualification system 

Now, ASEAN has developed an ASEAN Qualification Reference Framework 

(AQRF) as a reference framework for professional qualification in each member country. 

AQRF compares experiences and focuses on increasing the quality of education and 

facilitating labor movements among member countries. Currently, many member countries 

has begun or are in the process of developing their professional qualification system which is 

mainly divided into 8 levels from secondary school to doctoral degree focusing to compare 

with AQRF. The professional qualification system of each member country mainly focuses 

on educational system and experience references.  

3.3 Comparative study on labor market data of Thailand and other ASEAN member 

countries 

In conducting comparative study on labor market data, some part of data are from in-

depth study from neighboring countries, namely Myanmar, the Philippines and Viet Nam, 

including focus-group meetings and secondary data: 

3.3.1 Interesting findings from the in-depth study on labor market situation in 

some ASEAN Countries 

Almost all member countries has started to push forward the countries human 

resource development. The main obstacles are knowledge, skills and capacity of labor which 

do not coincide with the demand of entrepreneur in the quantitative and qualitative aspects. 

Universities still could not produce graduates that could work nor could enter the labor 
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market right away. The inconsistency in terms of quality is not a new issue for many 

countries but it still could not be solved. The problem is getting worse and worse nowadays. 

In addition, the inconsistency in terms of wage in different countries leads to labor 

movements to higher income countries. Highly skilled labors in Viet Nam are the main 

competitors of Thai labors planning to work abroad as they have similar country destinations 

(Japan, South Korea, Taiwan, Singapore and Malaysia). For semi-skilled labors, Thailand is 

still the main destination of labors from Myanmar and Viet Nam, especially illegal labors 

from Viet Nam. The economic activity on which the Government in all countries focus is 

tourism. 3 countries and Thailand all have cultural, historical and natural tourism but what 

makes Thailand more unique are: (1) People could come to Thailand all year round because 

of its location (2) It is more safe (3) Better infrastructure and better services. In terms of 

production, each country has different objectives. However, Myanmar and Viet Nam started 

to have more Foreign Direct Investments (FDIs) while Thailand is starting to get stable. 

Overall, all countries are interested in human resource development, including improving 

education and labor capacity. Every country is enthusiastic about developing its human 

resource through different procedures, development plans and tools. In addition, professional 

qualification seems to be the main tool which all countries use or about to develop to fulfill 

the demand. 

3.3.2 Comparative analysis of labor market data in Thailand and in other ASEAN 

member countries 

The analysis is divided into 3 issues: 

1. Policy and overall picture of labor market  

Labor market policy in most countries is not different but when compare the overall 

picture of the labor market, it could be seen that labors have started to move out of the 

agricultural sector. In CLMV countries, the labor participation rate is higher that that of the 

ASEAN founding countries and most of the labors are young. While the ASEAN founding 

countries still has labor demand, the CLMV countries could not accept any more labors. The 

differences of income lead to more migration. It is realized that migration takes place more 

between the countries located next to each other or the ones with similar religions and 

culture. For MRA, it does not have effects immediately. Partly because the difference in laws, 

regulations, educational system, professional qualification and rules of professional councils 

and societies in each country. Moreover, the agreement is just a preliminary framework 

which is voluntary-based. For this, many countries are using MRA in the form of NTBs. 

2. Quality of labor  

The inconsistency in terms of skills for the private sector still exists in almost every 

country. People with higher education have higher unemployment rate than people with other 

levels of education. Data from the World Economic Forum (WEF) indicates that the quality 

of education in Thailand is still behind comparing to other ASEAN member countries while 

the government's expenses on education and GDP ratio in education of Thailand are high.For 

the quality of labors in the labor market, productivity of Thai labors is at the fourth highest 

following Brunei, Singapore and Malaysia. But when compare with Malaysia in all 
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production sectors, the differences are still high. Moreover, when compare the professional 

identity, most Thai labors are still service providers and employees in shops and markets. 

Skilled professionals also work in the agricultural and fishery sectors, as well as basic 

professions which do not require sophisticated skills while most professionals in Singapore 

work as technical persons. 

3. Livelihood of labors  

Labor welfare system in most ASEAN countries is being developed. This is because 

many countries recently became independent after the end of World War II. They began to 

implement liberal economic policy focusing on freetrade and FDI. Public sector is still the 

main entity that deals with this issue. For social security system, almost every country (except 

Myanmar) has a social security system that has continuously been developed. Most of the 

countries have similar social security system. Most countries cover medical insurance, 

childbirth, accidents at work and pension but the detail of the fund could be a bit different. 

3.4 Synthesis and recommendations  

3.4.1 Synthesis of research findings 

The results of the synthesis are in 3 aspects (1) advantages of Thailand in the labor 

market (2) limitations of Thailand in the labor market (3) challenges of Thailand. (Figure E.5) 

Figure E.5 Synthesis results 

Advantages Limitation 

• Thai is the only country will low 

unemployment rate 

• Damand in skills, especially higher 

education 

• Demographic structure with high number 

of population in working age 

• Thailand is the production base of 

agricultural, industrial and service sectors 

• Thailand's competitiveness is on the 31st 

place out of 144 countries and the 3rd 

place among ASEAN countries (WEF) 

• Good basic infrastructure and quite stable 

economic situation despite major 

economic crises in the past 

• Slow labor productivity development rate 

which could make Thailand behind other 

countries 

• Low-skilled labors 

• Low education quality 

• High wages with limited foreign 

investments 

• Labor intensive labor market depending 

on foreign labors, leading to many 

problems 

• Government's policy usually dominates 

national agenda, leading to constant 

changes and unclear directions 

 

Challenges 

• Middle income trap 

• Investing more in labors than technology 

• Aging society 
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3.4.2 Recommendations 

� Supply side 

1. Education must respond to the country's direction in terms of labor demand and 

creating good conscience. 

• Education policy must be clear and appropriate for people at all ages. 

o Childhood- should be in the form of holistic education. It should focus on 

students to highlight their strengths and their interests, as well as good conscience. This will 

help shape their professions in the future. 

o Higher levels- actively joining hands with the private sector in terms of 

curricular and technological tools for education. This is to prepare for capacity enhancement. 

Moreover, the private sector will benefit from the tax incentives or governmental support for 

investment in new machines. This will help reduce duplicated production or development.  

• Teachers – must create good conscience. They should be experts which promote 

the strengths of students. 

• Students and parents- create good conscience among students and their family as 

the choice on professions mainly comes from family support. 

2. Labor force-Thailand must enhance the capacity of its human resource in order to 

attract investments from abroad and create labor movements. 

• Short-term- in the past, opportunity to education was limited, therefore most 

labors only had lower than secondary education. For this, as a short-term plan, these labors 

must participate in the re-training programs. 

•  Middle-term  

o Actively investing in technology and enhancing training programs. However, 

Thailand could not enhance the capacity of all labors. Therefore, the government must 

consider the labor market suitable for this group of labors. 

o The government must support the NQF system and utilize it. They should 

compare it with AQRF to screen labors from other ASEAN countries moving to Thailand. 

o Creating values and awareness on self-development through different tests. 

� Demand-side 

It has been found that almost every country in the region still need and are lack of 

labor but the severity of the situation and the levels of skill needed are different. If any 

country understands the causes of the problem and could fix the problem, the country will 

have the advantages. 

• Short-term– might quickly solve the problem by importing labors from neiboring 

countries and it should be in the form of state agreements by indicating the specific duration 

of the stay. Labor must not have dependents with them in order to reduce social problems. 
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There should be strict laws and regulations in order to prevent human trafficking or other 

social problems causing bad images of Thailand. 

• Middle-term  

o Focusing on labor productivity with high standard using different tools 

o Focusing on intense technological production to increase value of products and services 

through innovation 

o Government needs to support investments in technology and machines 

through government subsidies, tax incentives and low-interest loans or consulting services. 

There might also be higher levy in the establishments with low-technology and labor 

intensive industry. 

� Becoming AEC 

• For labor movements at all levels, public sector must develop appropriate policies 

and measures in order to accept labors from abroad into the country. They must efficiently 

screen the labors and control the number of labors so that they will not compete with Thai 

labors and will not create economic and social problems. 

• Supporting Thai labors and Thai businesses to invest abroad more in order to 

enhance skills and capacity of human resource to be well-known in the region. This will also 

help expand the product and service base. 

• Facilitate the development of Thailand Plus One making Thailand the center of 

production by distributing labor-intensive production to neighboring countries while Thailand 

being the main base. It should also focus on increasing product values. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตผุล 

ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  
อันเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน คร้ังท่ี 21 ณ กรุงพนมเปญ เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจะสร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง และความเอื้ออาทรและ
มีประชาชนเป็นศูนย์กลางแก่ภูมิภาค โดยการเชื่อมโยงในอาเซียนจะต้องอาศัยการเชื่อมโยง 3 ประการ ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจ หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ถือเป็นเสาหลักที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากภาคเศรษฐกิจจะเป็นส่วนช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศสมาชิกในหลากหลายด้าน อีกท้ังเพ่ิมพูนการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
ขยายตลาดการค้า และดึงดูดนักลงทุนจากภายนอก ลดต้นทุนการผลิต (วัตถุดิบ แรงงาน และเงินทุน)  
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ และได้รับประโยชน์จากการจัดทําเขตการค้าเสรีซึ่งอาเซียนได้กําหนดแผนงาน 
(AEC Blueprint) สําหรับการดําเนินงานในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลัก 4 ประการ คือ  
(1) เพื่อเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน คือ ให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีท้ังสินค้าบริการ การลงทุนแรงงานมี
ฝีมือและเงินทุน (2) เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะพัฒนาให้เป็น e-ASEAN และ
ปรับปรุงนโยบายภาษี นโยบายการแข่งขันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (3) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ และ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และ (4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจสร้างเครือข่ายการผลิตจําหน่าย จัดทํา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 

ส่วนการดําเนินงานเพื่อให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปโดยสมบูรณ์ จึงได้มีมาตรการต่างๆ
เพ่ือเป็นกลไกในการเร่งการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนระหว่างกันตามกรอบความร่วมมือต่างๆ 
อาทิ การเร่งลดภาษสีินค้าระหว่างกันให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2553 สําหรับสมาชิกเดิมและปี พ.ศ. 2558 
สําหรับสมาชิกใหม่ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ) การยกเลิก
ข้อจํากัดการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบความตกลงด้าน
การค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) การเปิดให้มีการลงทุนเสรี 
ในอาเซียนและการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติต่อนักลงทุนอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2553 ภายใต้เขตการลงทุน
เสรีอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area : AIA) อีกท้ังการตกลงท่ีจะเปิด
เสรีด้านการค้าสินค้าและบริการให้เร็วขึ้นกว่ากําหนดการเดิมในสาขาสินคา้และบริการสําคญั 11 สาขาเพ่ือเป็น
การนําร่อง และส่งเสริมการ outsourcing หรือการผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน
การดําเนินกิจกรรมของอาเซียนจะสะท้อนถึงผลประโยชน์ ท้ังเร่ืองการเชื่อมโยง การแก้ไขและเตรียมรับมือกับ
ความท้าทายรูปแบบใหม่ และการจัดการภัยพิบัต ิฯลฯ โดยสามารถนําจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมซึ่งกัน
และกัน เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ภูมิภาค 
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การรวมกลุ่มก่อให้เกิดตลาดในภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันอาเซียนมีประชากรรวมกันท้ังส้ินกว่า 
600 ล้านคน โดยคิดเป็นกําลังแรงงานเกินกว่าร้อยละ 50 ของประชากรท้ังหมด และในปี พ.ศ. 2556 มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคสูงถึง 2.4 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ สูงท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเซียและ
แปซิฟิก รองจากประเทศจีน (8.9 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ) และญี่ปุ่น (5.0 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ) ตามลําดับ 
ถือว่ามีอัตราการเติบโตระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2556 สูงคิดเป็นร้อยละ 313 หรือเป็นอันดับสองรองจาก
ประเทศจีน (ร้อยละ 575)1 นอกจากนี้ อาเซียนยังมีพรมแดนท่ีอยู่ใกล้กับประเทศมหาอํานาจ อาทิ ประเทศ
รัสเซีย จีน ญ่ีปุ่น และอินเดีย อีกทั้งไม่ไกลจากทวีปออสเตรเลีย และทวีปอเมริกา ด้วยเหตุนี้อาเซียนจึงถือเป็น
ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท้ังในด้านเชิงภูมิศาสตร์และกําลังแรงงาน 

ประเทศไทยให้ความสําคัญกับอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นหัวใจของ
นโยบายการต่างประเทศของไทย หลังจากการก่อตั้งอาเซียนตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มี
บทบาทนําในหลายประเด็นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย ก่อให้เกิดแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก ขณะเดียวกันสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเร่ิมมี
แนวโน้มขึ้นทําให้ประเทศเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กอรปกับภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน หรือปัญหาความไม่
สอดคล้องทางด้านอุปสงค์และอุปทานของประเทศ ทําให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจํานวนมาก 
นอกจากน้ีด้วยกับดกัรายไดข้ัน้กลาง (Middle Income Trap) ทําให้รูปแบบกําลังแรงงานไทยจะต้องยกระดับ
จากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น ในขณะท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนยังคงมีกําลังแรงงานส่วนเพ่ิมอยู่เป็นจํานวนมาก ดังน้ันหากประเทศไทยสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์
จากกําลังแรงงานท่ีมีอยู่หรือโอกาสท่ีดีต่อการเปิดประชาคมอาเซียนในด้านแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
แรงงานของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ดี การวางแผนท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ีจําเป็นท่ีสุดที่จะทําให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์สูงสุดต่อการเปิดประชาคม 

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงแรงงานซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบเกี่ยวกับแรงงานในภาพรวมของประเทศ ได้
ตระหนักในเร่ืองดังกล่าว และเพ่ือสร้างการเป็นผู้นําด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนจึงเห็นว่า มีความจําเป็นท่ี
จะต้องมีฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน กําหนดโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลการผลิต 
ข้อมูลการพัฒนากําลังคน (Supply Side) และข้อมูลความต้องการกําลังคน (Demand Side) เพ่ือการ
ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะนําไปสู่การร่วมกันกําหนดนโยบายและแนวทาง 
การพัฒนาด้านแรงงานต่อไป นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ประโยชน์จากการมีฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงาน เพ่ือ
ใช้ในการวางแผน รวมถึงประกอบการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ อาทิ การลงทุน การขยายตลาด การย้ายฐานการผลิต 
การเคล่ือนย้ายแรงงาน การเพิ่มศักยภาพของกําลงัแรงงาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต เป็นต้น 
โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน จะได้มีข้อมูล เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลก ซึ่งจะช่วย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมต่อไป 

  

                                         
1ท่ีมา: East-West Center เข้าถึงได้จาก http://www.asiamattersforamerica.org/asean/data/gdppercapita 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทย เพ่ือรองรับการ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2.2 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2.3 เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

1.2.4 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน   

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 คําจํากัดความข้อมูล 

โดยปกติแล้วในตลาดแรงงานจะประกอบไปด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 3 กลุ่ม คือ แรงงาน 
ผู้ประกอบการ และรัฐบาล ในการตัดสินใจทํางานของแต่ละคนจะประกอบไปด้วยชั่วโมงการทํางาน ทักษะ
และรายได้ท่ีต้องการ รวมท้ังองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการตัดสินใจในการทํางาน ดังนั้นการตัดสินใจในการ
ทํางานของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแรงงานและประชากรของ
ประเทศ ท้ังในเชิงจํานวนอุปทานท่ีอยู่ในตลาดแรงงาน รวมไปถึงทักษะในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีภาคธุรกิจ
ต้องการ ส่ิงเหล่านี้ล้วนจะมีผลต่อเน่ืองมาถึงภาครัฐในการกําหนดแนวทางการวางแผนพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ 

สําหรับผู้ประกอบการ อุปสงค์หรือการตัดสินใจในการจ้างงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีผลต่อภาค
เศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกัน ภายใต้สมมติฐานท่ีว่าการตัดสินใจในการจ้างงานย่อมต้องก่อให้เกิดประโยชน์และ
กําไรท่ีสูงสุดต่อองค์กร ดังนั้นการตัดสินใจในการจ้างงานของผู้ประกอบการและการตัดสินใจเข้าทํางานของ
แรงงานท่ีจะตรงกันได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยจุดดุลยภาพ (Equilibrium) ซ่ึงมีค่าจ้างเป็นตัวกําหนด 

อย่างไรก็ดี ในโลกแห่งความเป็นจริงน้ันจุดดุลยภาพอาจเป็นไปได้ยาก อันเน่ืองมาจากความต้องการ
แรงงานท่ีมีคุณภาพต่างกัน จํานวนแรงงานท่ีอาจมีเกินหรือมีน้อยกว่าท่ีต้องการ หรือแม้แต่ความสามารถใน
การจ่ายค่าจ้างท่ีต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมและขนาดของกิจการ ด้วยเหตุน้ีจึงต้องอาศัยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มสุดท้ายคือภาครัฐท่ีจะต้องมีมาตรการ การกําหนดนโยบาย อีกท้ังการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ
และแรงงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้ประเทศสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างสูงสุด2 

ดังน้ันภายใต้กรอบการวิจัยนี้จึงสามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลด้านภาวะตลาดแรงงานของ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลอุปสงค์แรงงาน อาทิ 

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจรายสาขา 
- ข้อมูลการจ้างงานรายสาขา การจ้างงานตามระดับการศึกษา ตามสาขาอาชีพ 
- จํานวนการว่างงาน อัตราการว่างงาน  
- อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน 
- นโยบายด้านเศรษฐกิจและความต้องการกําลังคน เป็นต้น 

                                         
2ท่ีมา: (1) George Borjas, 2000, Labor Economicsและ (2) บุญคง หันจางสิทธิ์, 2543 , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
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2. ข้อมูลอุปทานแรงงาน อาทิ 

- โครงสร้างประชากรจําแนกตาม เพศ 
- ประชากรจําแนกตามอายุ (วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ เป็นต้น) 
- จํานวนผู้เรียนในระดับการศึกษาต่างๆ 
- การเข้าเรียนและสําเร็จการศึกษาระดับต่างๆ 
- อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
- กําลังแรงงาน 
- นโยบายด้านการศึกษาและตลาดแรงงาน 

3. ค่าจ้าง และค่าจ้างขั้นต่ํา (ถ้ามี) และสวัสดิการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

4. หน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องในการดูแลกําลังแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิก 

5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิก เช่น การรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

1.3.2 แหล่งของข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ: อันได้แก่ ข้อมูลเชิงสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หรือ
เท่าท่ีข้อมูลจะเอื้ออํานวยในแตล่ะประเทศ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐ
ของประเทศสมาชิก รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานนานาชาติอื่นๆ นอกจากน้ีทําการทบทวนเอกสารรายงานการ
วิจัยข้อเขียนบทความท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึง นโยบายและแนวทางการเตรียมพร้อมของภาครัฐที่ทําการเผยแพร่ใน
การศึกษาท้ังในรูปของส่ือส่ิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ: ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อมูลในเชิงทุติยภูมิ จะใช้ข้อมูลเชิงปฐมภูมิเป็นส่วนเสริม
เพ่ือให้การวิจัยมีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากท่ีสุด โดยการได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิอาจประกอบไปด้วย
กระบวนการต่างๆ (แต่ไม่จํากัด) อาทิ 

- สัมภาษณ์กลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องหลัก (Key Informant Interview) 
- จัดประชุมกลุ่มสนใจย่อย (Focus Group Discussion: FGD) 

สําหรับในส่วนตลาดแรงงานอาเซียนอาจทําการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ตัวชี้วัดผลผลิต 

รายงานผลการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

1.4.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  

1. มีฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

2. หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนท่ัวไปได้รับทราบถึงการมี
ฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและเข้าถึงข้อมูลสําคัญในฐานข้อมูลตลาดแรงงานฯ เพ่ือ
นําไปใช้ในการวางแผน  และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ อาทิ การลงทุน การ
ขยายตลาด การย้ายฐานการผลิต การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเพ่ิมศักยภาพของกําลังแรงงาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต เป็นต้น ตลอดจนเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านตลาดแรงงานต่อไป 
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1.5 ศัพท์บัญญัติ 

กําลังแรงงาน (Labor Force/Workforce)3 ตามคําจํากัดความขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO) คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ถือเป็นประชากรท่ี
สามารถก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ (Economically Active Population) โดยจะต้องใช้แรงงานของ
ตนเองท่ีมีอยู่ผลิตสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงรวมถึงผู้ท่ีมีงานทํา ผู้ท่ีว่างงาน ผู้ท่ีทํางาน 
ในกองกําลังทหาร ผู้ท่ีทํางานตามฤดูกาล หรือทํางานไม่เต็มเวลา หรือแม้แต่ผูท้ี่กําลังมองหางานทําเป็นคร้ังแรก 
แต่จะไม่รวมผู้ท่ีทํางานในครัวเรือน หรืองานอ่ืนๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

กําลังคน (Manpower) หมายถึง บุคคลที่กําลังทํางาน หรือพร้อมท่ีจะทํางาน 

ค่าจ้าง (Wage) หมายถึง จํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง) ได้รับจากผู้จ้าง (นายจ้าง)
โดยถือจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ ค่าจ้างจะขึ้นลงตามชั่วโมงของการปฏิบัติงาน 

เงินเดือน (Salary) หมายถึง จํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง) ได้รับจากผู้จ้าง 
(นายจ้าง) ในรอบเดือนหน่ึง  

 

                                         
3 สําหรับรายงานวิจัยฉบับนี้ จะมีคําว่า “กําลังแรงงาน” และ “กําลังคน” อยู่ในงานวิจัย โดยท้ังสองคํานั้นมีความหมายไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่
เพ่ือความต่อเน่ืองของประโยคจึงทําให้ในบางบริบทอาจใช้คําว่า กําลังแรงงาน หรือในบางบริบทอาจใช้คําว่า กําลังคน  



บทที่ 2 
แนวคิดด้านกําลังคนและนโยบายด้านกําลังคนที่เกี่ยวข้องกับ 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

2.1 แนวคิดทางด้านกําลังคนและตลาดแรงงาน1 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แรงงานต่างๆ จะช่วยอธิบายให้เห็นภาพได้ว่าผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ (Actors) ใน
ตลาดแรงงาน ได้แก่ แรงงาน (Workers) หน่วยผลิต (Firms) และรัฐบาล (Government) มีบทบาทและ 
มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอยา่งไรในตลาดแรงงาน และปัจจัยใดบ้างท่ีสง่ผลกระทบต่ออปุสงค ์(Demand) และ
อุปทาน (Supply) ของแรงงาน จุดดุลยภาพในตลาดแรงงาน (Labor Market Equilibrium) จะเกิดขึ้นได้
อย่างไร นอกจากนี้ ยังอธิบายได้อีกว่าทําไมจึงมีปัญหาการว่างงาน (Unemployment) Borjas (2000) และ
บุญจง หันจางสิทธ์ิ (2543) ได้ให้ประเด็นเหล่านี้ สรุปได้ดังน้ี 

1. ผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในตลาดแรงงาน (The actors in the labor market) 

บุคคลแรกที่มีบทบาทสําคัญในตลาดแรงงานท่ีสุดคือตัวแรงงาน (Workers) แรงงานจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า
จะทํางานหรือไม่ จะทํางานก่ีชั่วโมง จะพัฒนาทักษะอะไรให้แก่ตนเอง จะลาออกจากงานเม่ือไหร่ จะประกอบ
อาชีพใด จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือไม่ และจะทุ่มเทพยายามทํางานมากน้อยเพียงใด โดยการ
ตัดสินใจเลือกคําตอบที่เหมาะสมของแรงงานจะอยู่บนพ้ืนฐานของความพยายามในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีที่สุด
ให้กับตนเอง (Maximizing Well-Being) การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานของแรงงานก่อให้เกิดอุปทานแรงงาน 
(Labor Supply) ไม่ใช่เฉพาะในเชิงจํานวนของแรงงาน แต่รวมถึงในเชิงคุณภาพของทักษะท่ีแรงงานเหล่านั้นมี
ให้แก่นายจ้างด้วย ส่วนใหญ่แรงงานจะพยายามแสวงหาคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดให้กับตนเองโดยการทุ่มเวลาและความ
พยายามท้ังหมดไปกับกิจกรรมต่าง  ๆที่จะทําให้ตนเองได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น เส้นกราฟของอุปทานแรงงานจึงมักจะ
โค้งขึ้น (Upward Sloping) 

บุคคลสําคัญบุคคลท่ีสองคือหน่วยผลิต (Firms) หน่วยผลิตแต่ละแห่งจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจ้าง
คนงานมากน้อยเพียงใด คนงานท่ีมีลักษณะเช่นไรควรจะได้รับการจ้างงานหรือถูกไล่ออก วันและเวลาท่ีลูกจ้าง
จะต้องมาทํางานควรเป็นเช่นไร จะต้องใช้ทุนมากน้อยขนาดไหน และจะจัดหาปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน
(Working Conditions) ท่ีปลอดภัยให้แก่แรงงานหรือไม่ แรงจูงใจท่ีสําคัญของหน่วยผลิตคือการสร้างผลกําไร
สูงสุด (Maximizing Profits) ในทรรศนะของหน่วยผลิตนั้น ลูกค้าคือพระราชา หน่วยผลิตจําเป็นที่จะต้อง
ตัดสินใจในประเด็นต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการผลิตและการจ้างงานบนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นของลูกค้าเป็นสําคัญ 

แรงงานและหน่วยผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกัน แรงงานมักจะยินดี
ทํางานเมื่อค่าจ้างสูง แต่ว่าเม่ือค่าจ้างสูงก็จะมีหน่วยผลิตเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีต้องการจะจ้างแรงงานด้วยค่าจ้างท่ีสูงน้ัน 
ในขณะเดียวกันมีแรงงานเพียงไม่ก่ีคนยินดีท่ีจะทํางานเม่ือค่าจ้างต่ํา ในขณะท่ีหน่วยผลิตจํานวนมากต้องการ
จ้างแรงงานท่ีค่าจ้างถูก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแรงงานจําเป็นที่จะต้องมีงานทําและนายจ้างจําเป็นท่ีจะต้องใช้

                                         
1 รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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แรงงาน ทําให้สถานการณ์ดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องปรับเข้าสู่จุดดุลยภาพ (Equilibrium) ในตลาดท่ีมีการ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์ จุดดุลยภาพจะเกิดขึ้นเม่ืออุปสงค์แรงงาน (Labor Demand) เท่ากับอุปทานแรงงาน 
(Labor Supply) ในระดับค่าจ้างดุลยภาพ (Equilibrium Wage) 

บุคคลที่สําคัญบุคคลสุดท้ายแต่มีอิทธิพลสูงในตลาดแรงงานคือรัฐบาล (Government) รัฐบาลมี
อํานาจในการกําหนดภาษีเงินไดข้องบุคคล ให้เงินสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน กําหนดอัตราภาษี
เงินเดือน (Payroll Tax) ท่ีจะเรียกเก็บจากหน่วยผลิต กําหนดค่าจ้างขั้นต่ํา และเพ่ิมอุปทานในตลาดแรงงาน
การสนับสนุนการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานจากต่างประเทศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดย
รัฐบาลมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงจุดดุลยภาพในตลาดแรงงาน 

อุปทานแรงงาน (Labor Supply) 

“อุปทานแรงงาน” (Labor Supply) หมายถึง จํานวนแรงงานซึ่งอาจจะวัดเป็นชั่วโมงการทํางานหรือเป็นคน
ท่ีเสนอขายแรงงาน ณ ระดับอัตราค่าจ้างต่างๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดให้ ส่วน“ปริมาณอุปทาน” 
(Quantity Supplied) คือปริมาณที่เสนอขาย ณ ราคาใดราคาหนึ่ง มิใช่ ณ ราคาต่างๆ ทั้งนี้ หัวใจสําคัญของ
ทฤษฎีเก่ียวกับอุปทานแรงงาน มีดังนี้  

1. ค่าจ้างสํารอง (Reservation Wage) คือระดับค่าจ้างท่ีทําให้บุคคลรู้สึกไม่แตกต่างระหว่างการ
ทํางานและไม่ทํางาน บุคคลจะตัดสนิใจทํางานเม่ืออัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน (Market Wage Rate) สูงกว่า
ค่าจ้างสํารอง (Reservation Wage) รายได้ที่ไม่ได้มาจากการใช้แรงงาน (Non-Labor Income) จะเป็นตัวทํา
ให้ค่าจ้างสํารอง (Reservation Wage) เพ่ิมสูงขึ้น และทําให้ความเป็นไปได้ท่ีบุคคลจะตัดสินใจทํางานน้อยลง 
ในขณะท่ีการเพ่ิมขึ้นของอัตราค่าจ้าง (Wage Rate) จะทําให้ความเป็นไปได้ท่ีบุคคลจะตัดสินใจทํางานมีมากขึ้น 

2. การเพ่ิมขึ้นของรายไดท่ี้ไมไ่ด้มาจากการใช้แรงงาน (Non-Labor Income) ทําให้ชั่วโมงที่แรงงาน
ต้องการจะทํางานลดลง 

3. การเพ่ิมขึ้นของคา่จ้าง (Wage) ทําให้เกิดผลทางรายได ้(Income Effect) และผลทางการทดแทน 
(Substitution Effect) ในกลุ่มบุคคลที่ทํางาน ผลทางรายได้ (Income Effect) ทําให้ชั่วโมงการทํางานลดลง 
ในขณะท่ีผลทางการทดแทน (Substitution Effect) ทําให้ชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้น ดังน้ัน เส้นอุปทานแรงงาน 
(Labor Supply Curve) จึงโค้งขึ้น (Upward Sloping) หากผลทางการทดแทน (Substitution Effect)  
มีอิทธิพลสูงกว่า และจะโค้งลง (Downward Sloping) เม่ือผลทางรายได้ (Income Effect) มีอิทธิพลสูงกว่า 

4. การเพ่ิมขึ้นของของรายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากการใช้แรงงาน (Non-Labor Income) ทําให้ความเป็นไป
ได้ที่บุคคลจะเข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของค่าจ้าง (Wage) ทําให้ความเป็นไปได้ท่ีบุคคล
จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น 

5. ความยืดหยุ่นของอุปทานแรงงาน (Labor Supply Elasticity) มีค่าเท่ากับ -0.1 ในกลุ่มผู้ชาย 
และมีค่าเท่ากับ +0.2 ในกลุ่มผู้หญิง 

6. โปรแกรมสวัสดิการต่างๆ (Welfare Programs) ทําให้แรงจูงใจในการไม่ต้องการทํางานเพ่ิม
สูงขึ้น ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือ (Cash Grants) ในขณะท่ีผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานจะต้องโดน
เรียกเก็บภาษี ในทางตรงกันข้ามเครดิตภาษีจากรายได้ (Tax Credits on Earned Income) ทําให้แรงงานมี
แรงจูงใจอยากจะทํางานเพ่ิมสูงขึ้นและเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น  



แนวคิดด้านกําลังคนและนโยบายด้านกําลังคนท่ีเก่ียวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 2-3 

 

7. ในระยะยาวอุปทานแรงงานยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจมีบุตร (Fertility Decisions) ของประชากร
ในรุ่นก่อนหน้าน้ันอีกด้วย เพราะการตัดสินใจดังกล่าวเป็นส่ิงกําหนดจํานวนประชากรในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ระหว่างราคาของการมีบุตรอันวัดจากค่าแรงของมารดาและอัตราการเจริญพันธ์ุในครัวเรือนเป็นความสัมพันธ์
ในทิศทางลบ (Negative Correlation) หรือมีลักษณะผกผันกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของ
ครัวเรือนและอัตราการเจริญพันธ์ุของครัวเรือนเป็นไปในทิศทางบวกหรือแปรผันตามกัน แม้ว่าความสัมพันธ์
น้ันจะไม่ค่อยชัดเจนมากนัก 

8. บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานและตัดสินใจทํางานในช่วงวงจรชีวิต (Life Cycle) 
ท่ีเขาจะได้รับค่าจ้างที่สูง  

9. Added Worker Effect ส่งผลให้ Secondary Workers ผู้ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เช่น มารดาท่ีอยู่ระหว่างการให้นมบุตร มีแนวโน้มท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกําลัง
ย่ําแย่และผู้หารายได้หลักให้ครอบครัว เช่น สามี ต้องโดนปลดออกจากงานหรือได้รายได้ลดลง ในขณะท่ี 
Discouraged Worker Effect จะส่งผลให้ Secondary Workers เหล่านั้นออกจากตลาดแรงงานเม่ือ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตกต่ําลง เพราะสถานการณ์น้ีจะทําให้คนจํานวนมากท่ีหางานทําไม่ได้รู้สึกท้อแท้จน
ตัดสินใจออกจากตลาดแรงงานไปในท่ีสุด ทฤษฎีน้ียืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการว่างงานรวม 
(Aggregate Unemployment Rate) และอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน (Labor Force Participation 
Rate) ของ Secondary Workers จะเป็นความสัมพันธ์ทิศทางลบ (Nagative Correlation) หรือแปรผกผัน
กัน จนกระท่ัง Discouraged Worker Effect มีอิทธิพลเหนือ Added Worker Effect 

10. แรงงานที่ได้รับค่าจ้างสูงมีแนวโน้มท่ีจะเล่ือนการเกษียณอายุออกไปให้ช้าลง ในขณะที่แรงงานท่ี
ได้รับสวัสดิการบํานาญที่ดีมีแนวโน้มจะเกษียณอายุเร็วขึ้น 

อุปสงค์แรงงาน (Labor Demand) 

“อุปสงค์แรงงาน” (Labor Demand) คือ จํานวนหรือปริมาณแรงงานท่ีผู้ซื้อหรือหน่วยผลิตเสนอซื้อ
หรือจ้างแรงงาน ณ อัตราค่าจ้างระดับต่างๆ อุปสงค์แรงงานเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) เพราะ
แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหน่ึง ซึ่งอุปสงค์สําหรับปัจจัยการผลิตจะมากหรือน้อยนั้นสืบเน่ืองมาจากอุปสงค์
สําหรับสินค้าที่แรงงาน ปัจจัยทุน เคร่ืองมือ และปัจจัยอื่นๆ ร่วมกันผลิตขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากสินค้าท่ี
ผลิตได้สามารถขายได้ราคาดีเพราะมีผู้ต้องการซ้ือมาก ผู้ผลิตหรือธุรกิจก็จะเพ่ิมขึ้น การจ้างแรงงานและปัจจัย
การผลิตตา่ง  ๆก็จะเพิ่มขึ้น ด้วยเหตน้ีุอุปสงคสํ์าหรับแรงงานจึงสัมพันธ์กับอุปสงคส์าํหรับสินคา้ในตลาดผลผลิตดว้ย 
หัวใจสําคัญของทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับอุปสงค์แรงงานมีดังน้ี 

1. ในระยะส้ัน หน่วยผลิตโดยธรรมชาติจะต้องการกําไรสูงท่ีสุดจะยังคงจ้างแรงงานอยู่จนกระท่ังอัตรา
ค่าจ้าง (Wage) เท่ากับมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน (Value of Marginal Product of Labor) 

2. ในระยะยาว หน่วยผลิตซึ่งโดยธรรมชาติจะต้องการกําไรสูงท่ีสุดจะจ้างปัจจัยการผลิต (Input) 
เพ่ิมอีกหน่ึงหน่วยเม่ือราคาของปัจจัยการผลิตหน่วยน้ันเท่ากับมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายท่ีปัจจัยการผลิต
หน่วยน้ันจะผลิตได้ เงื่อนไขน้ีบอกเป็นนัยว่าจํานวนปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมคือจํานวนท่ีทําให้อัตราส่วนของ
ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานและปัจจัยทุน (Ratio of Marginal Products of Labor and Capital) 
เท่ากับอัตราส่วนของราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ (Ratio of Input Prices) 

3. ในระยะยาว การลดลงของคา่จ้างจะทําให้เกิดท้ังผลทางการทดแทน (Substitution Effect) และ
ผลทางด้านขนาด (Scale Effect) ผลที่เกิดขึ้นทั้งสองประการน้ีจะกระตุ้นให้หน่วยผลิตเพ่ิมมากขึ้น 



2-4 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

4. เส้นกราฟอุปสงค์แรงงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว (Both the Short-run and Long-run 
Demand Curves for Labor) จะโค้งลง (Downward Sloping) แต่ว่าเส้นกราฟอุปสงค์ระยะยาวจะมีความ
ยืดหยุ่น (Elasticity) มากกว่าเส้นกราฟอุปสงค์ระยะสั้น 

5. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์แรงงานระยะส้ัน (Short-run Labor Demand Elasticity) จะมีค่า -0.4 
ถึง -0.5 ในขณะที่ความยืดหยุน่ของอุปสงค์แรงงานระยะยาว (Long-run Labor Demand Elasticity) จะมีค่า -0.1 

6. แรงงานทุนและแรงงานฝีมือ (Capital and Skilled Workers) จะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
(Complement) ในกรณีท่ีการเพ่ิมขึ้นของราคาทุน (Price of Capital) ทําให้ความต้องการแรงงานฝีมือ (Skilled 
Workers) ลดน้อยลง ในขณะที่แรงงานทุนและแรงงานฝีมือ (Capital and Skilled Workers) จะทดแทนซึ่งกัน
และกัน (Substitute) ในกรณีท่ีราคาทุน (Price of capital) พุ่งสูงขึ้น จนความต้องการแรงงานไร้ฝีมือ 
(Unskilled Worker) เพ่ิมสูงขึ้น กล่าวคือหน่วยผลิตเลือกที่จะใช้แรงงานไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนราคาทุนท่ีสูงขึ้น 

7. การกําหนดค่าจ้างขั้นต่ํา (Imposition of Minimum Wage) ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันส่งผล
ให้เกิดปัญหาการว่างงาน (Unemployment) เพราะจะทําให้แรงงานบางคนต้องโดนปลดออกจากงานในขณะท่ี
แรงงานใหม่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความหวังว่าจะได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น แม้ว่าตําแหน่งงานท่ีว่างจะมีน้อยลงก็ตาม 

8. ความยืดหยุ่น (Elasticity) ของการมีงานทําของแรงงานวัยรุ่น (Teenage Employment) เมื่อ
พิจารณาร่วมกับค่าจ้างขั้นต่ํา (Minimum Wage) จะมีค่าระหว่าง -0.1 ถึง -0.3 

9. การเกิดขึ้นของต้นทุนในการปรับตัวท่ีผันแปร (Variable Adjustment Cost) สะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยผลิตจะปรับตวัอย่างช้าๆ เม่ือค่าจ้างเปล่ียนแปลง ถ้าต้นทุนการปรับตัวคงท่ี (Fixed Adjustment Cost) 
เป็นส่ิงสําคัญและเกิดขึ้น การปรับตัวของหน่วยผลิตจะเป็นไปอย่างฉับพลันและมีผลในวงกว้าง  

10. แรงงานเป็นปัจจัยก่ึงคงท่ี (Labor as a Quasi Fixed Factor) หมายความว่า ในขณะใดขณะหน่ึงมี
จํานวนแรงงานอยู่คงที่ระดับหน่ึงในระยะส้ัน เม่ือหน่วยผลิตต้องการเพ่ิมการผลิตชั่วคราว หน่วยผลิตอาจจะไม่
จําเป็นต้องจ้างจํานวนคนงานเพ่ิมขึ้นแต่ประการใด แต่สามารถเพ่ิมชั่วโมงการทํางานของคนงานให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

ดุลยภาพในตลาดแรงงาน (Labor Market Equilibrium) 

ตลาดแรงงานคือสถานท่ีท่ีแรงงานมองหางานและหน่วยผลิตมองหาแรงงาน จนกระท่ังความต้องการ
ของบุคคลท้ังสองมาบรรจบกันเม่ือไดก้ารจ้างงานในระดับค่าจ้างท่ีเหมาะสม ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและ
หน่วยผลิตจะเป็นตัวกําหนดจุดดุลยภาพของค่าจ้างและการจ้างงาน (Equilibrium Wage and Employment 
Level) ซึ่งหมายถึงระดับค่าจ้างและการจ้างงานที่ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ี
แรงงานต้องการจะทําและจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ีหน่วยผลิตประสงค์ที่จะจ้างแรงงาน 

การว่างงาน (Unemployment)  

แม้ว่าตามทฤษฎีดุลยภาพในตลาดแรงงาน(Market Equilibrium) จะทําให้ไม่มีปัญหาการว่างงาน
เกิดขึ้น แต่ปัญหาการว่างงานก็ยังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในบางตลาดแรงงาน สาเหตุของการว่างงานมี
หลากหลายสาเหตุ และการว่างงานมีหลายประเภท ทั้งนี้ ผู้กําหนดนโยบายจะกังวลและให้ความสําคัญต่อ
ปัญหาการว่างงานบางประเภทเท่าน้ัน ในตลาดแรงงานหน่ึงๆ อย่างน้อยก็จะต้องมีการว่างงานในระยะส้ัน
เกิดขึ้นในระหว่างท่ีแรงงานเพ่ิงเร่ิมเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือหางานทํา หรืออยู่ระหว่างการเปล่ียนจากงานหนึ่ง
ไปสู่อีกงานหน่ึง แต่แรงงานบางคนอาจประสบปัญหาการว่างงานท่ียาวนานกว่าเนื่องจากความไม่สมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงานในตลาดแรงงาน  



แนวคิดด้านกําลังคนและนโยบายด้านกําลังคนท่ีเก่ียวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 2-5 

 

ประเภทของการว่างงานที่สําคัญจึงอาจจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ประเภทแรก คือ การว่างงาน
ชั่วคราว (Frictional Unemployment) ซึ่งเกิดขึ้นเพราะท้ังนายจ้างและแรงงานต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว
และแสวงหาส่ิงท่ีตนตอ้งการ กล่าวคือ แรงงานยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เลือกหางานและปรับตัวเมื่อเร่ิมเข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ๆ ส่วนนายจ้างเองก็ต้องอาศัยเวลาในการคัดเลือกพนักงาน การว่างงานประเภทนี้ไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน และในขณะเดียวกันยังเป็น
ประโยชน์เพราะกระบวนการเลือกหางานและหาแรงงานของท้ังแรงงานและหน่วยผลิตอาจมีส่วนช่วยปรับปรุง
ระบบการจัดสรรทรัพยากรในตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ การแก้ปัญหาการว่างงานประเภทน้ี
สามารถทําได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น การให้ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงานท่ีเปิดรับสมัครแก่ผู้ว่างงาน และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้หางานแก่หน่วยผลิต 

ในบางคร้ัง แรงงานอาจจะเผชิญกับการว่างงานประเภทท่ี 2 น่ันก็คือ การว่างงานตามฤดูกาล
(Seasonal Unemployment) โดยท่ัวไปแรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและอุตสาหกรรมเคร่ืองยนต์
มักจะถูกยกเลิกการจ้างงานในช่วงเวลาท่ีหน่วยผลิตอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรกลหรือกําลัง
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การว่างงานประเภทนี้เป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ได้ เม่ือฤดูการผลิตมาถึงอีกคร้ัง 
แรงงานท่ีเคยถูกเลิกจ้างเหล่าน้ีก็จะมีโอกาสกลับเข้ามาทํางานใหม่ 

ส่วนการว่างงานประเภทท่ี 3 หรือการว่างงานเชิงโครงสร้าง (Structural Unemployment) จัดได้ว่า
เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไข สาเหตุสําคัญ 2 ประการท่ีทําให้เกิดปัญหาการว่างงานเชิงโครงสร้าง ประการแรก 
คือการเกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) หรือการที่อุปทานแรงงานมีมากกว่าอุปสงค์แรงงาน แม้ว่า
ทักษะที่แรงงานมี จะสามารถนําไปใช้ในการทํางานในภาคเศรษฐกิจใดๆ ก็ได้ แต่อุปทานมีมากเกินไปและ
ค่าจ้างมีแนวโน้มท่ีจะคงที่ (Sticky Wage) และลดลงได้ยาก ซ่ึงรัฐบาลจะต้องพยายามแก้ปัญหาโดยการสร้าง
ดุลยภาพให้เกิดขึ้นให้ได้แม้ค่าจ้างจะคงท่ี (Reestablish Market Equilibrium at the Sticky Wage) 

สาเหตุประการท่ีสอง คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะท่ีแรงงานมีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Skill Mismatch) การแก้ปัญหาการว่างงานประเภทน้ี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อทฤษฎีทุน
มนุษย์ (Human Capital Theory) จะต้องคํานึงถึงหัวใจของปัญหานั่นคือ “ทักษะ” (Skills) ของแรงงานโดย
ให้การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของแรงงานให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพราะแรงงานเหล่าน้ีกําลังมีทุนมนุษย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป และทักษะท่ีเขามีน้ัน
อาจจะเฉพาะเกินไปทําให้ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในภาคเศรษฐกิจอ่ืนได้ 

หัวใจสําคัญของทฤษฎีเก่ียวกับการว่างงาน (Unemployment) มีดังน้ี 

1. อัตราการคงอยู่ของการว่างงาน (Steady-state Rate of Unemployment) ขึ้นอยู่กับความ
เป็นไปได้ในการเปลี่ยนผ่านระหว่างการมีงานทํา (Employment) การว่างงาน (Unemployment) และการ
อยู่นอกตลาดแรงงาน (Non-market Sector) 

2. แม้ว่าการว่างส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นยาวนาน แต่ก็ยังมีแรงงานบางกลุ่มที่ต้องประสบกับปัญหาการ
ว่างงานเร้ือรัง 

3. ระดับค่าจ้างท่ีแรงงานเรียกร้อง (Asking Wage) ทําให้แรงงานเกิดความรู้สึกไม่แตกต่างระหว่าง
การตัดสินใจค้นหางานท่ีตนต้องการต่อไปหรือการตัดสินใจทํางานท่ีตนกําลังได้รับการเสนอ การเพ่ิมขึ้นของ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการค้นหางานตอ่ไปจะทําให้ระดับคา่จ้างท่ีแรงงานเรียกร้อง (Asking Wage) สูงขึ้นและ
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ทําให้ระยะเวลาการว่างงานนานขึ้น ในขณะที่ต้นทุนในการหางานท่ีสูงขึ้นจะทําให้ระดับค่าจ้างท่ีแรงงาน
เรียกร้อง (Asking Wage) ลดต่ําลงและทําให้ระยะเวลาการว่างงานส้ันลงด้วย 

4. ประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance) จะทําให้ระยะเวลาของการว่างงานยาวนานขึ้น 
และทําให้ความเป็นไปได้ที่แรงงานจะถูกปลดออกจากงาน (Laid Off) เป็นเวลาชั่วคราวเกิดขึ้นได้ 

5. สมมติฐานการแทนท่ีระหว่างช่วงเวลา (Intertemporal Substitution Hypothesis) อ้างว่าการ
เปล่ียนแปลงขนานใหญ่ของอุปทานแรงงานในบางช่วงของวงจรธุรกิจ อาจจะเกิดจากการท่ีแรงงานเลือกท่ีจะใช้เวลา
ไปกับการพักผ่อนหยอ่นใจมากกว่าการทํางาน เน่ืองจากในชว่งท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวราคาสินค้าและบริการบางอย่าง
อาจจะถูกลง 

6. ค่าจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency Wage) หรือค่าจ้างท่ีสูงกว่าค่าจ้างดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้เพ่ือแก้ปัญหาความยากลําบากในการควบคุมผลผลิตของแรงงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดปัญหาการ
ว่างงานโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Unemployment)  

ทฤษฎีสําคัญท่ีได้ทบทวนในบทน้ี คือ ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory) และทฤษฎีต่างๆ 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics) เน้นย้ําให้เห็นว่าการวางแผนพัฒนากําลังคนหรือทุนมนุษย์
อย่างรอบคอบ ตลอดจนการดําเนินการผลิตและพัฒนากําลังคนให้เป็นไปตามแผนนั้นเป็นส่ิงท่ีสําคัญมาก โดย
จะต้องคํานึงถึงปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานแรงงานท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต บน
พ้ืนฐานของหลักความเป็นจริง คือจะต้องเป็นจริงได้ภายใต้ข้อจํากัดท่ีมีอยู่ นักวางแผนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า
แรงงานหรือทุนมนุษย์ท่ีมีฝีมือท่ีระบบเศรษฐกิจต้องการน้ันมีจํานวนเท่าใด ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใดและ
มากน้อยเพียงใด 

2.2 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association for 
Southeast Asian Nations) ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) หรือกําลังจะครบก่ึงศตวรรษในเดือนสิงหาคม 
ปี พ.ศ. 2560 โดยในระยะเร่ิมต้นนั้นอาเซียนมีประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งคร้ังน้ันเพียง 5 ประเทศ คือ ไทย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ท่ีจะให้มีการรวมกลุ่มหรือร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมี
สันติภาพอันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต่อมาได้
มีประเทศสมาชิกเข้าสมทบอีก 5 ประเทศในภายหลัง คือ บรูไน (พ.ศ. 2527) เวียดนาม (พ.ศ. 2538) ลาว 
(พ.ศ. 2540) เมียนม่า (พ.ศ. 2540) และกัมพูชา (พ.ศ. 2542) ทําให้ ณ ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 
ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนม่า และกัมพูชา มี
ประชากรรวมประมาณ 590 ล้านคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “One Vision, One Identity, One Community”  

วัตถุประสงค์หลักของการรวมกลุ่มอาเซียนประกอบไปด้วย 7 ประการหลัก คือ 

1. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อสังคม วัฒนธรรม 
และภูมิภาคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเป็นหัวใจสําคัญต่อความมั่งคั่งและความสงบสุขในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ และความมีเสถียรภาพทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการ
ยุติธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยยึดถือกฎบัตรแห่งสหประชาชาติเป็นสําคัญ 

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในด้านการศึกษา การฝึกอบรมใน
ด้านต่างๆ 

5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันในภมิูภาคในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึง
การค้าระหว่างกัน อีกท้ังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตา่งๆ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค 

6. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้านเอเซียอาคเนย์ 

7. เพ่ือรักษาความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันระหว่างประเทศและภูมิภาคให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อ
มวลหมู่สมาชิก 

นอกจากน้ีอาเซียนยังมีหลักพ้ืนฐาน 6 ประการในการรวมตัวกัน ประกอบด้วย 

1. การเคารพซ่ึงกันและกันในด้านเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาคในดินแดน และเอกลักษณ์
ประจําชาติของทุกประเทศ 

2. ไม่มีการแทรกแซง หรือโค่นล้มอํานาจของรัฐสมาชิกจากภายนอก 

3. ไม่มีการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก 

4. ใช้สันติวิธีในการระงับข้อพิพาทต่างๆ 

5. ไม่มีการคุกคามหรือใช้กําลัง 

6. สร้างความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของประเทศสมาชิก 

ในปีท่ีครบรอบ 30 ปีของอาเซียน (พ.ศ. 2540) ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบวิสัยทัศน์ ASEAN Vision 
2020 (หรือวิสัยทัศน์อาเซียน 2563) ซ่ึงมีเป้าหมายของการมองไปข้างหน้าในด้านสันติสุข เจริญรุ่งเรือง การ
พัฒนาอย่างเป็นพลวัต และสังคมท่ีเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ประเทศสมาชิกมีมติเห็นชอบต่อการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2563 จากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ในปี พ.ศ. 2546 ต่อมาในการประชุม
สุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศให้การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นอีก 5 ปี คือในปี พ.ศ. 2558 (Cebu Declaration on the Acceleration of the 
Establishment of an ASEAN Community by 2015) ด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทําให้ประชาคม
อาเซียนประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Policy 
Security Community: APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งในแต่ละ
เสาหลักจะประกอบไปด้วยพิมพ์เขียวการดําเนินงาน (Blueprint)  และข้อริเร่ิมการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ซ่ึงรวมถึงยุทธศาสตร์และแผนการดาํเนินงาน (พ.ศ. 2552 - 
2558) พร้อมทั้งแนวทางการดําเนินเพ่ือเป็นประชาคมอาเซียน (Roadmap for and ASEAN Community 
2009 - 2015) ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าอาเซียนประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก โดยในแต่ละเสาจะทํา
หน้าที่แตกต่างกันไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Policy Security Community: APSC) มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะทําให้ประเทศในภมิูภาคอยูอ่ยา่งสันตสิุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดม่ัน
ในเสาหลักความม่ันคงรอบด้าน 
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1) ใช้ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยู่แล้วในการเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ภายในภูมิภาค  

2) ริเร่ิมกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคงและกําหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อ
พิพาท การแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างเสริมข้อพิพาทภายหลังการยุติข้อพิพาท 

3) ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล โดยความร่วมมือน้ีจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการต่างประเทศและความร่วมมือทางทหารกับประเทศ
นอกภูมิภาคและไม่นําไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหาร 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย 

1) มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในปี พ.ศ. 2558  

2) ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 

3) การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน 
การประกันภัย และภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการ
ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จุดหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซยีน โดยมีแผนปฏบัิตกิารประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความ
ร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด แรงงาน การพัฒนาชนบท การขจัด
ความยากจน ส่ิงแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น  

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการดําเนินงาน อาเซียนจึงได้มีการจัดตั้งคณะทํางานในแต่ละเสาขึ้น 
โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 คณะทํางานในแต่ละเสาของอาเซียน 
APSC AEC ASCC 

- ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights 
(AICHR)  

- ASEAN Foreign Ministers' Meeting 
(AMM)  

- ASEAN Regional Forum (ARF)  
- ASEAN Defence Ministers Meeting 

(ADMM)  
- ASEAN Law Ministers Meeting 

(ALAWMM)  

- ASEAN Economic Ministers (AEM)  
- ASEAN Free Trade Area (AFTA 

Council)  
- ASEAN Ministers on Energy Meeting 

(AMEM)  
- ASEAN Ministerial Meeting on 

Agriculture and Forestry (AMAF)  
- ASEAN Finance Ministers Meeting 

(AFMM)  
- ASEAN Investment Area (AIA) Council  

- ASEAN Ministers Responsible for 
Culture & Arts (AMCA)  

- ASEAN Ministerial Meeting on Sports 
(AMMS)  

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Disaster Management (AMMDM)  

- ASEAN Education Ministers Meeting 
(ASED)  

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Environment (AMME)  
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APSC AEC ASCC 

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Transnational Crime (AMMTC) 

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Minerals (AMMin)  

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Science and Technology (AMMST)  

- ASEAN Mekong Basin Development 
Cooperation (AMBDC)  

- ASEAN Transport Ministers Meeting 
(ATM)  

- ASEAN Telecommunications and IT 
Ministers Meeting (TELMIN)  

- ASEAN Tourism Ministers Meeting (M-
ATM)  

- Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
and Narrowing the Development 
Gap (NDG)  

- Sectorial Bodies under the Purview 
of AEM 

- COP to AATHP (Conference of the 
Parties to the ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution)  

- ASEAN Health Ministers Meeting 
(AHMM)  

- ASEAN Ministers Responsible for 
Information (AMRI)  

- ASEAN Labour Ministers Meeting 
(ALMM)  

- ASEAN Ministers Meeting on Rural 
Development and Poverty 
Eradication (AMRDPE)  

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Science and Technology (AMMST)  

- ASEAN Ministerial Meeting on Social 
Welfare and Development 
(AMMSWD)  

- ASEAN Ministerial Meeting on 
Women (AMMW)  

- ASEAN Ministerial Meeting on Youth 
(AMMY) 

ท่ีมา: ASEAN Secretariat 

 
สําหรับประเทศไทยได้ดําเนินกลไกเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จากคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี 

ท่ี 231/2557 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อํานวยการเตรียมความ
พร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถปุระสงคห์ลักเพ่ือกํากับดแูลการดําเนินการของไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและท่าทีไทยในการดําเนินความร่วมมือในกรอบ
อาเซียน ท่ีประชุมรับทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการศูนย์
อํานวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มี
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล (2) คณะอนุกรรมการศูนย์อํานวยการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล (3) คณะอนุกรรมการศูนย์
อํานวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดแูล และ (4) คณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซยีน โดยมี 
กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ซึ่งจากคําส่ังดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้า
ร่วมในฐานะกรรมการศูนย์อํานวยการฯ นอกจากน้ียังได้มีคําส่ังจากศูนย์อํานวยการฯ น้ันมีปลัดกระทรวง
แรงงานเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอยู่ในประชาคมทั้ง 3 เสา  
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2.3 นโยบายของประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวขอ้งกับกําลังแรงงาน 

2.3.1 นโยบายด้านกําลังคนภายใต้เสา ASCC 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่ึงในแผนยทุธศาสตร์อาเซยีนในเสา ASCC เพ่ือสร้างให้เกิดโอกาสใน
การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนน้ันมุ่งเป้าในการพัฒนาด้านต่างๆ 
คือ การลงทุนและพัฒนาในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างให้เกิดขีดความสามารถในการ
แข่งขันผ่านกระบวนการอบรม การส่งเสริมการนวัตกรรมและการเป็นเจ้าของกิจการ ส่งเสริมใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. การจัดลําดับความสําคัญในด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในด้าน
การศึกษาผ่านรูปแบบตา่งๆ ท้ังการสร้างให้เกิดสังคมการเรียนรู้ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา
เด็กในก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังสร้างกระบวนการการรับรู้และตระหนักแก่เยาวชนของอาเซียนให้เกิด
มิตรภาพ และความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันในภูมิภาค 

2. การลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพ่ือใหกํ้าลงัแรงงานในอาเซียนมีคณุภาพ และสมรรถนะ ผ่านกระบวนการต่างๆ โดยท่ีผ่านมาน้ัน
ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังแรงงานของอาเซียนเป็นกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ อาทิ 

- การจัดทําการสํารวจในปี พ.ศ. 2552 และทํางานเพ่ือเสริมสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน 

- ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสารทางธุรกิจในที่ทํางาน 
- สํารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือปิดช่องว่างของทักษะในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 
- ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่กําลังแรงงานผ่านการอบรมต่างๆ 
- พัฒนาการอบรมเร่ืองการปฏิบัตอิยา่งเท่าเทียมกนัทางเพศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV 

ภายในปี พ.ศ. 2553 
- ออกแบบการอบรมท่ีเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาเซียนในการแข่งขันกับเวทีโลก 
- พัฒนาและวางแผนการพัฒนาทักษะในผู้หญิง เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
- จัดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานบ่อยๆ เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานอาเซียนให้มีสมรรถนะ 

3. ส่งเสริมการทํางานที่ดมีีคณุค่า (Decent Work) โดยผลักดนัให้แนวทางการทํางานท่ีดีมีคุณค่าเข้า
ไปในวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียน รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน นอกจากนี้ยังต้อง
ส่งเสริมให้การทํางานท่ีดีมีคุณค่าเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการจ้างงานของอาเซียน 

4. ส่งเสริมสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีเคร่ืองมือ
ทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารอํานวยความสะดวก 

5. อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี โดยให้ความสําคัญในการ
พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการสนับสนุนความร่วมมือในการใช้งาน การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการค้า และการจัดตั้งเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของสถาบันทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีมีการใช้งานการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
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6. การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในแรงงานกลุ่มเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเส ริมสร้างทักษะ
ผู้ประกอบการ ปรับปรุงสถานะทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศและ
บูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

7. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีสมรรถนะ โดยการเพิ่มการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตอบสนองดีและมีความรับผิดชอบ อีกท้ังต้องเสริมสร้างขดีความสามารถในระบบราชการ รวมถึงประสิทธิภาพ
ของสมรรถนะและเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาเซียนได้มีการจัดตั้งคณะทํางานระดับรัฐมนตรีใน
ด้านแรงงานขึ้นภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM)” ซ่ึงใช้ชื่อ
อย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า “การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน” โดย ALMM จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ของอาเซียน เพ่ือช่วยผลักดันทิศทางของ
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาแนวทางการดําเนินงานด้านแรงงาน
และทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การเสนอแนะจากคณะรัฐมนตรีด้านแรงงานแห่งอาเซียน 
(ASEAN Labour Ministers: ALM) ซึ่งแบ่งรูปแบบการทํางานออกเป็น 6 ส่วนหลัก คือ (1) การจ้างงานท่ัวไป 
(2) การติดตามตลาดแรงงาน (3) การเคลื่อนย้ายแรงงาน (4) การป้องกันทางสังคม (5) ความร่วมมือแบบ
ไตรภาคี และ (6) อาชีวอนามัย  

การประชุมของ ALMM จัดเป็นประจําทุกๆ 2 ปี นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกลุ่มการประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (The Senior Labour Officials Meeting: SLOM) สําหรับในประเทศไทยจะมี
หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นระดับปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงในการเข้าร่วม โดย SLOM จะทําหน้าท่ี
ตรวจความคืบหน้าในการดําเนินงานของ ALM เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงาน หรืออาจพิจารณา
เร่ืองท่ีควรนําเสนอต่อ ALMM ซึ่ง SLOM ได้แบ่งหน้าท่ีในการดูแลงานย่อยๆ โดยมีโครงสร้างการดําเนินงาน 
ดังแผนภาพท่ี 2.1 และมีรายละเอียดการดําเนินงานดังต่อไปน้ี  

1. คณะทํางาน Senior Labour Officials Meeting Working Group (SLOM-WG) ความก้าวหน้า
ในการทํางานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งเป็นคณะทํางานกลุ่มแรกท่ีจัดตั้งขึ้น เพ่ือ
มุ่งทํางานในด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ พัฒนาทักษะและระบบเครือข่าย ทักษะ 
กฎหมายแรงงาน สถิติด้านแรงงาน และการทํางานที่ดีมีคุณค่า (Decent Work) 

2. คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee on the Implementation of ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers: ACMW) ซึ่งเป็น
คณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลงานแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ โดยให้ความสําคัญในการดูแลในด้านสิทธิ
พ้ืนฐานของแรงงานย้ายถิ่นท้ังจากประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง 

3. เครือข่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) โดยมีเป้าหมายเพ่ือ (1) เพ่ิม
ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอนัเดยีวกันของศนูย/์สถาบัน ด้านความปลอดภัยในการทํางานของประเทศ
สมาชิก (2) พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์/สถาบันฯ ในการส่งเสริมการฝึกอบรม และวิจัย ในด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย (3) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทักษะเเละการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย (4) ส่งเสริมการพัฒนาและก่อให้เกิดเอกภาพของมาตรฐานและแนวปฏิบัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
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ของอาเซียน ทั้งนี้กิจกรรมท่ีจะดําเนินการประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
ภารกิจหลักในการดําเนินงานของเครือข่ายฯ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลักและมีมติให้ 4 ประเทศเป็นศูนย์
ประสานงานในแต่ละด้าน ซ่ึงในปัจจุบันได้เพ่ิมเป็น 5 กิจกรรมหลักได้แก่ (1) ด้านสารสนเทศ มีประเทศไทย 
รับผิดชอบ (2) ด้านฝึกอบรม มีประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้รับผิดชอบ (3) ด้านการวิจัย มีประเทศอินโดนีเซียเป็น
ผู้รับผิดชอบ (4) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้รับผิดชอบ และ (5) ด้าน
การตรวจความปลอดภัยมีประเทศสิงคโปร์เป็นผู้รับผิดชอบ 

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างการดําเนินงานของ ALM 

 
สําหรับในประเทศไทยเสาหลักทางดา้น ASCC มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็น

หน่วยงานประสานหลัก (Focal Point) ในการรับผิดชอบภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2554  
และร่วมดําเนินงานกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้องอีกประมาณ 17 กระทรวงท่ีร่วมดําเนินงานภายใต้มิติต่างๆ ดัง
ตารางที่ 2.2 

  

ALMM

SLOM-WG ACMW ASEAN-
OSHNET

SLOM 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน 
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ตารางที่ 2.2 หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในมิติต่างๆ ภายใต้ ASCC 

มิติภายใต้ ASCC หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
การพัฒนามนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

การคุ้มครองสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม 

การรักษาสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย ์
สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

การลดช่องว่างการพัฒนา กระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ท่ีมา: กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานน้ัน ประเทศไทยได้มีการดําเนินการในหลากหลายด้าน อาทิ 

- การส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของแรงงาน การทํางานเชิงรุก การดูแลในเร่ืองสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 

- การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าให้กับทุกคนรวมถึงแรงงานต่างด้าว 
- การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานท่ีทํางาน  
- การจัดพิมพ์รายงานการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
- การจัดทํา ToR ของภาคธุรกิจที่ทํางานด้านโรคเอดส์ 
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- การมอบริบบ้ินสีแดงสําหรับรางวัลสถานท่ีทํางานดีเด่น 
- กําลังพิจารณาให้มีรางวัลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
- การพัฒนาตราสารอาเซียนเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวโดยยังอยู่ระหว่าง

การดําเนินงานอยู่  

2.3.2 นโยบายด้านกําลังคนภายใต้เสา AEC 

AEC ถือเป็นเสาหลักท่ีคนท่ัวไปให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก อาเซียนได้กําหนดนโยบายสําคัญ  
4 ประการอันเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญต่อการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้แถลงการณ์บาหลี 
ฉบับท่ี 2 (Bali Concord II) อันได้แก่2 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมท้ังการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซ่ึงให้ความสาคัญกับประเด็น
ด้านนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การ
คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกและลดชอ่งว่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของอาเซียน เช่น การสนับสนุน
การพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น IAI เพื่อลดช่องว่างด้านการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ  

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทําเขตการค้าเสรีของอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ รวมท้ังการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จําหน่ายภายในภูมิภาคให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

กลไกในการขับเคล่ือนหลักของอาเซียนได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน 
(Senior Economic Officials’ Meeting: SEOM) และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Ministers’ Meeting: AEM) และเพ่ือให้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสบความสาเร็จ
ตามท่ีตั้งไว้ ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมท้ังประเทศไทยมีพันธกิจต้องดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการดําเนินงานให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีความตกลงสําคัญ 3 ฉบับท่ี
ขับเคลื่อนดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

  

                                         
2 ท่ีมา: กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน, มิถุนายน 2557 
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ตารางที่ 2.3 ความตกลงภายใต้การดําเนินงาน AEC 

การตกลง รายละเอียด 
การตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
(ASEAN Trade in Goods Agreement: 
ATIGA) 

กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีให้
ครบถ้วนภายในปี 2553 และใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรได้เฉพาะ
เรื่องที่จําเป็น โดยกําหนดให้ลดภาษีสินค้าทุกรายการเหลือร้อยละ 0 
ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวและสินค้าอ่อนไหวสูง ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV) 

กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on 
Service: AFAS) 

กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทยอยเปิดตลาดบริการ ซ่ึงตาม AEC 
Blueprint กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดตลาดให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ยกเว้นสาขาที่อ่อนไหว 
ปัจจุบัน นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในสาขา e-ASEAN (ICT) 
สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว และสาขาการบิน ซึ่งทั้ง 4 สาขาถือเป็น
สาขาบริการเร่งรัด (Priority Integration Sector: PIS) สําหรับสถานะ
ล่าสุด จะมีการลงนามข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบริการ
ของอาเซียน (AFAS) ในเดือนสิงหาคม 2557 

การตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) 

กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
ในสาขาที่ตกลงกัน 5 ประเภท คือ เกษตร ป่าไม้ เหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งให้ความคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
อํานวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ประเทศสมาชิกอ่ืนใน 5 สาขาที่
กล่าวมาข้างต้นด้วย ปัจจุบันความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน 
(ACIA) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยยังสามารถแก้ไข
รายการข้อสงวนได้ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ ACIA มีผลบังคับใช้ 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน, มิถุนายน 2557 
 

ผลจากหัวข้อท่ี 5 ของ AFAS (the Article V of AFAS) ว่าด้วยการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนให้ความสําคญักับการศึกษา หรือประสบการณ์/คุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้อง หรือใบอนุญาตต่างๆ ท่ีได้รับการ
รับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกัน เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ นอกจากน้ียังเป็นข้อกําหนดว่าด้วย
การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในด้านการค้าและบริการ เพ่ือกําจัดการกีดกันทางการค้าภายใต้ความตกลง
ท่ัวไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รูปแบบท่ี 4 (Mode 4) ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรเข้ามาให้บริการภายในประเทศ (Movement of 
Natural Persons) อีกทั้งวิสัยทัศน์ของอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 (ASEAN 2020) ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็ง
แก่เศรษฐกิจของภูมิภาคในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรี รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้แถลงการณ์บาหลี ฉบับท่ี 2 ซ่ึงเกิดจากการประชุมสุดยอด
อาเซียนในปี พ.ศ. 2546 ยังได้เห็นชอบข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRAs) 
สําหรับบุคลากรวิชาชีพด้านบริการให้เกิดภายใต้ปี พ.ศ. 2551 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคล่ือนย้าย
แรงงานและบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวในอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วย 7 วิชาชีพ และ 1 กลุ่มวิชาชีพ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. วิศวกรรม   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยสภาวิศวกรรม 

2. นักสํารวจ   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยสภาวิศวกรรม 

3. สถาปนิก   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยสภาสถาปนิก 
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4. แพทย์   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยแพทยสภา 

5. ทันตแพทย์   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยทันตแพทยสภา 

6. พยาบาล   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยสภาการพยาบาล 

7. นักบัญชี   สําหรับประเทศไทยดูแลโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

8. บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว สําหรับประเทศไทยดูแลโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ในกลุ่มวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวน้ันจะประกอบไปด้วย 2 สาขาใหญ่ คือ (1) สาขาบริการโรงแรม 
ประกอบไปด้วย 4 แผนกงาน คือ Front Office, Housekeeping, Food Production, Food Beverage 
Service และ (2) สาขาบริการการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย 2 แผนกงาน คือ Travel Agencies และ Tour 
Operation โดยท้ังสองสาขามีทั้งสิ้น 32 ตําแหน่งงาน ดังแผนภาพท่ี 2.2 

แผนภาพที่ 2.2 ตําแหน่งงานในบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 

 
ท่ีมา: ASEAN, 2013, ASEAN MRA on Tourism Professionals Handbook หน้า 18  

 
วัตถุประสงค์ในการจัดทํา MRAs ของวิชาชีพอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะของวิชาชีพ  

แต่โดยภาพรวมแล้ววัตถุประสงค์หลักของ MRAs มี 2 ประการ คือ (1) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพ และ (2) เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล และความเป็นเลิศในด้านสมรรถนะการศึกษา การอบรม 
เพ่ือเปิดโอกาสในการร่วมมือด้านต่างๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค  

ในการดําเ นินงานเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบอาเซียนนั้น แต่ละวิชาชีพของประเทศน้ันๆ จะมี
คณะกรรมการแต่ละชุดในกํากับดูแลซึ่งอาเซียนจะวางเอาไว้ในกรอบกว้างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่การ
ดําเนินงานภายในประเทศเหล่าน้ัน อย่างไรก็ดีคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดําเนินงานแก่หน่วยงาน
กลางของอาเซยีน ซึ่งในแต่ละวิชาชพีจะมีข้อกําหนดท่ีแตกตา่งกันไปในแตล่ะอาชีพ โดยมีข้อกําหนดเบ้ืองตน้ดงั
มีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.4 ข้อกําหนดในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรวิชาชีพ 

วิชาชีพ คุณสมบัติ 
วิศวกรรม - สําเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรองวิศวกรรมวิชาชีพ  

- มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน  
- มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต่ํากว่า 7 ปี หลังจบการศึกษาและจะต้องได้

รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อย 2 ปีด้วย  
- ได้รับใบรับรองจากผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA-Professional Regulatory Authority) ของ

ประเทศบ้านเกิด และไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรง 
- วิศวกรที่มีคุณสมบัติครบมีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน เพื่อ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
- วิศวกรวิชาชีพอาเซียน จะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลําพังแต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับ

วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับ 
นักสํารวจ ตามข้อตกลงร่วมกัน MRAs อาชีพนักสํารวจที่จะสามารถย้ายไปทํางานอย่างเสรีในประเทศต่างๆ ในอาเซียน

ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติในด้านการสํารวจที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการศึกษา การสอบ 
ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบยีบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ MRA ที่จะจัดทําขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อํานาจ หน้าที่ของสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศในการกํากับดูแลและออกกฎ ระเบยีบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่
เกินจําเป็น และการออกใบอนุญาตและการข้ึนทะเบยีนของนักสํารวจอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในของแต่ละประเทศด้วย 

สถาปนิก - จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี  
- มีใบอนุญาตเป็นสถาปนิก  
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีนับแต่จบการศึกษา  
- เม่ือจบแล้วต้องทํางานโดยมีใบอนุญาตอย่างน้อย 5 ปี  
- มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  
- ทํางานรับผิดชอบสถาปัตยกรรมสําคัญอย่างน้อย 2 ปี 
- ไม่เคยทําผิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
- ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสภาสถาปนิกอาเซียน 

แพทย ์ - สําเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพแพทย์ของ
ประเทศบ้านเกิด และของประเทศที่ต้องการเดินทางไปทางาน  

- ได้จดทะเบียน หรือ ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของประเทศบ้านเกิด และยังมีผลใช้ได้อยู่ 
- มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
- ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ของประเทศบ้านเกิดในระดับน่าพอใจ  
- ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพแพทย์ของประเทศบ้านเกิดว่าไม่มีประวัติทําผิดร้ายแรงด้าน

เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ  
- ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในประเทศบ้านเกิด 

ทันตแพทย ์ - สําเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์จากสถาบันที่ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพแพทย์
ของประเทศบ้านเกิดและของประเทศที่ต้องการเดินทางไปทํางาน 

- ได้จดทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของประเทศบ้านเกิด และยังมีผลใช้ได้อยู่  
- มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ป ี 
- ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศบ้านเกิดในระดับน่าพอใจ  
- ได้รับใบรบัรองจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศบ้านเกิดว่าไม่มีประวัติทําผิด

ร้ายแรง ด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ  
- ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในประเทศบ้านเกิด 
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วิชาชีพ คุณสมบัติ 
พยาบาล - สําเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  

- จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศบ้านเกิดที่ยังมีผลในปัจจุบัน  
- มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเน่ือง ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือ 

ขอรับใบอนุญาต 
- ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศบ้านเกิดในระดับที่น่าพอใจ  
- ได้รับใบรับรองจากผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA - Nursing Regulation Authority) 

จากประเทศบ้านเกิดว่าไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรง 
นักบัญชี - ต้องได้รับการศึกษาตามเง่ือนไขที่มีผลบังคับใช้ในประเทศบ้านเกิด  

- หากมีใบอนุญาตอ่ืนในการประกอบวิชาชีพ แต่ละประเทศจะต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถในการ
อํานวยความสะดวกให้นักบัญชีอาชีพของประเทศสมาชิกอ่ืน ได้รับการอนุมัติที่จําเป็นต่อการประกอบ 
วิชาชีพบัญชี  

- จําเป็นต้องมีการกําหนดให้นักบัญชีอาชีพ (PPA - Practicing Professional Accountant) แสดงให้เห็น
ว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  

- นักบัญชีอาชีพจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์, อ้างจาก http://eoffice.alro.go.th/ASEAN/html/document/occupation.pdf 

 
สําหรับกลุ่มวิชาชีพท่องเท่ียวจะมีคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติ และแนวทางการเคล่ือนย้าย

แรงงานดังแผนภาพที่ 2.3 

แผนภาพที่ 2.3 โครงสร้างคณะกรรมการกําหนดการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพท่องเท่ียว 

ระบบลงทะเบียนบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน
(The ASEAN Tourism Professional Registration System: ATPRS)

คณะกรรมการกํากับติดตามวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน
(The ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC)

NTPB ประเทศ A NTPB ประเทศ B

ตรวจสอบเปรียเทียบคุณวุฒิการท่องเท่ียวในอาเซียน
(ASEAN Tourism Qualification Equivalency: ATQEM)

ผู้ต้องการหางาน
ขึ้นทะเบียน

ตําแหน่งงานท่ีมี

สัมภาษณ์

ออกใบอนุญาตทํางาน

คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพการท่องเท่ียว

(The Tourism Professional 
Certification Boards: TPCB)

รับรองคุณวุฒิประเมิน

ประเทศ A
คณะกรรมการวิชาชีพ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ
(National Tourism 

Professional Boards: 
NTPB)

ประเทศ B

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Guide to ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, เ ข้าถึงได้จาก 
http://mra.esrt.vn/tourism-professionals/what-are-the-key-elements อ้างจาก โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวและความสัมฤทธิ์ผลของ 3 มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals – MRA 

TCPB – to notify NTPB on 
disqualification 

กรมการจัดหางาน 



 

 

บทที่ 3 
นโยบายด้านกําลังคนของประเทศไทย 

และประเทศสมาชิกอาเซียน 

วัตถุประสงค์ของบทน้ีคือเพ่ือศึกษาถึงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านกําลังคนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ โดยแนวทางการพัฒนากําลังคนของแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศบรูไน 

3.1.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศบรูไน 

ประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีมีขนาดทางภูมิศาสตร์ท่ีเล็ก โดยมีฐานเศรษฐกิจที่เก่ียวกับพลังงานเป็น
หลัก ในปีพ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 54,800 ดอลล่าร์สหรัฐ (1,808,400 บาท) เศรษฐกิจ
หลักของประเทศบรูไนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ ภาคบริการและเกษตรกรรม 
ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ นํ้ามัน แก๊ซธรรมชาติ อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง และภาคการขนส่ง เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ ข้าว ผักผลไม้ โคกระบือ เน้ือไก่ ไข่ไก่ เป็นต้น 
ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศบรูไนมีมลูค่าการส่งออกเป็นเงินท้ังสิ้น 12.75 พันล้านดอลลา่ร์สหรัฐ (4.21 แสนล้านบาท) 
สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าพลังงาน อาทิ นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย โดยมี
ประเทศคู่ค้าหลักคือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 45.7) รองลงมาคือ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 15.1) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 9.1) 
นิวซีแลนด์ (ร้อยละ 6.6) อินเดีย (ร้อยละ 5.8) และเวียดนาม (ร้อยละ 4.7) ตามลําดับ สําหรับการนําเข้าน้ัน  
มีสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็น เหล็ก เคร่ืองจักร สินค้าที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง อาหาร และสารเคมี  เป็นต้น โดย
มีสิงคโปร์เป็นคู่ค้าหลัก (ร้อยละ 26.3) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 21.3) อังกฤษ (ร้อยละ 21.3) และมาเลเซีย 
(ร้อยละ 11.8) ตามลําดับ 

3.1.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศบรูไน 

ประเทศบรูไนมีแผนพัฒนาประเทศท่ีใช้เป็นแผนแม่บท เรียกว่า “วาวาซาน 2035”  Wawasan 
Brunei 2035) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศจนถึงปี พ.ศ.2588  โดยวางเป้าหมายไว้ว่า “จะเป็นประเทศชั้นนําท่ี
ประชากรมีการศึกษาท่ีดี แรงงานมีทักษะสูง และประชากรทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ” เพ่ือให้การ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้ 8 ด้านคือ  

1. ยุทธศาสตร์การศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อมเยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยส่งเสริมการเพ่ิมขีด
ความสามารถและการสร้างฐานความรู้ 

2. ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการจ้างงานให้แก่ประชาชน และโอกาสการลงทุนทางด้าน
ธุรกิจต่างๆ ในประเทศ เพ่ือดึงดูดผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจทางด้านนํ้ามันและ
พลังงานที่มีอยู่  

3. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของชาติ และความมีเสถียรภาพในการ
ปกครอง 
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4. ยุทธศาสตรน์การพัฒนาสถาบันต่างๆ เพ่ือสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลท่ีดีของผู้ประกอบการจาก
ภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจในท้องถิน่ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ท้ังในประเทศบรูไน และประเทศเพ่ือนบ้านมาเลเซีย ส่งเสริมให้เกิดความเป็นผู้นําในด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรมโดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นเคร่ืองจักรหลักในการขับเคลื่อนการศึกษา 
สุขอนามัย และอุตสาหกรรม 

7. ยุทธศาสตร์ดา้นการประกันทางสังคม เพ่ือเสริมสร้างความม่ังคงและม่ังคั่งในการดูแลประชากรใน
ประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ 

สําหรับแนวทางการพัฒนากําลังคนภายใต้ Wawasan 2035 ได้กําหนดแนวทางและวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาหน่วยงานในสังคมท้ังภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ให้รองรับการเข้าสู่กําลัง
แรงงานของเยาวชน เพ่ือให้อัตราการจ้างงานเพ่ิมขึ้นและอัตราการว่างงานมีจํานวนลดลง  

2. ส่งเสริมให้ประชากรท่ีอยู่ในกําลังแรงงานสามารถมีโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทําได้  

3. พัฒนาธุรกิจในครัวเรือนให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพ่ือให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น 

4. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงาน
และผู้ประกอบการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีมีแรงงานทักษะขั้นสูง และมีระบบการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รวมไปถึงการสนับสนุนด้านกีฬาและศิลปะ  

5. พัฒนาให้ประชากรทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีมากขึ้น  

6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมั่นคง มีการวางแผนด้านประชากร ด้านแรงงาน ในการฝึก
ทักษะและให้การศึกษาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอนาคต ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชนท่ีมัน่คง เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต  

3.1.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

 หน่วยงานท่ีดูแลในดา้นกําลงัแรงงานของประเทศบรูไนอาจมีความแตกตา่งจากประเทศอ่ืนๆ คือ ไม่ได้
มีกระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแลหลัก แต่มีกระทรวงที่อยู่อาศัย (Ministry of Home Affair) เป็นผู้ดูแล และมี
กรมแรงงาน (Labor Department) เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้กระทรวง ซึ่งโครงสร้างของกรมแรงงานแสดง
ดังแผนภาพท่ี 3.1 
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3-4 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

3.2 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศอินโดนีเซีย 

3.2.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีขนาดทางภูมิศาสตร์ท่ีใหญ่ มีการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 ประเทศ (จีนและอินเดีย) ของกลุ่ม G20 ท่ีมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกถดถอย ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 
5,200 ดอลล่าร์สหรัฐ (171,600 บาท) เศรษฐกิจหลักของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ กับ
ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ ภาคบริการและเกษตรกรรม ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้า
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมส่ิงทอ น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมงานฝีมือ ไม้อัด เคร่ืองประดับ อาหาร และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ี
สําคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน สัตว์ปีก โคกระบือ กุ้ง โกโก้ กาแฟ เคร่ืองเทศ และอาหารทะเล เป็นต้น  
ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศอินโดนีเซียมีมูลค่าการส่งออกเป็นเงินท้ังส้ิน 178.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  
(5.90 ล้านล้านบาท) สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ํามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ ญี่ปุ่น 
(ร้อยละ 15.9) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 11.4) สิงคโปร์ (ร้อยละ 9.0) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 7.9) สหรัฐอเมริกา 
(ร้อยละ 7.8) อินเดีย (ร้อยละ6.6) และมาเลเซีย (ร้อยละ 5.9) ตามลําดับ สําหรับการนําเข้าน้ัน มีสินค้านําเข้า
ส่วนใหญ่เป็น อุปกรณ์เคร่ืองจักร สารเคมี พลังงาน และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น โดยมีจีนเป็นคู่ค้าหลัก  
(ร้อยละ 15.3) รองลงมาคือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 13.6) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.9) มาเลเซีย (ร้อยละ 6.4) เกาหลีใต้ 
(ร้อยละ 6.2) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 6.1) ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 6 

3.2.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศอินโดนเีซีย 

ประเทศอินโดนีเซียมีแผนแม่บทท่ีเป็นแผนพัฒนาประเทศฉบับหลกั คือ The National Long‐Term 
Development Plan (RPJPN 2005‐2025) ท่ีมีระยะตั้งแต ่พ.ศ. 2548–2568 วิสัยทัศน์ของ RPJPN 2005– 2025 
ได้กําหนดเอาไว้ว่า พัฒนา พ่ึงพาตัวเอง มีความเท่ียงธรรมในการปกครอง มีความสงบสุข และเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน และกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ 3 หลักใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย 

- การสร้างความเข้มแขง็แก่ภาคเกษตร ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย นอกจากน้ียังต้องให้ความสําคัญแก่ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สําคัญในภาคเศรษฐกิจ 

- รายได้ต่อหัวของประชากรในปี พ.ศ. 2568 จะต้องสูงถึง 6,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 
192,000 บาท) รวมถึงสัดส่วนประชากรท่ียากจนจะต้องมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรท้ังหมด 

- มีความม่ันคงและความปลอดภัยในด้านอาหาร รวมถึงการเข้าถึงโภชนาการของครัวเรือน 

RPJPN 2005–2025 ได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 4 ระยะ โดยแต่ละระยะจะมีเป้าหมายการ
ดําเนินงานดังต่อไปน้ี 

1. ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2548–2552 สําหรับช่วงน้ีการดําเนินงานอาจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง
เอาไว้ สาเหตุหลักเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ คือ วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
อันเป็นคู่ค้าหลักของประเทศ แม้ว่าอัตราการเติบโตของประเทศจะเพ่ิมขึ้น แต่ปัจจัยหลักจากภายนอกยังคง
เป็นสาเหตุหลักท่ีส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องในเร่ืองความยากจน และการว่างงาน อีกทั้งการปรับลดเงินอุดหนุน
นํ้ามันเชื้อเพลิงในปี 2548 ส่งผลกระทบในทางลบต่อตัวชี้วัดทําให้อัตราเงินเฟ้อท่ีระดับสูง 



นโยบายด้านกําลังคนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3-5 

 

 

2. ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2553–2557 โดยวัตถปุระสงคข์องระยะน้ีก็เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศอย่างรอบด้านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกําลังคนในประเทศ นอกจากนี้ยังเน้นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันเชิง
เศรษฐกิจ 

3. ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2558–2562 โดยวัตถุประสงค์ของระยะน้ีเพ่ือเร่งพัฒนาให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในประเทศอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่การเสริมสร้างขดีความสามารถในดา้นเศรษฐกิจ ภายใต้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ รวมถึงคุณภาพกําลังคน อีกท้ังสร้างการเรียนรู้และเพ่ิมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2563–2568 วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระยะนี้คือมุ่งหวังให้ประชาชนใน
ประเทศสามารถพ่ึงตัวเอง อันเนื่องเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา โดยยังคงให้ความสําคัญกับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีความเข้มแข็ง และทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและขีดความสามารถ  

สําหรับแนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศอินโดนีเซียนั้นยังคงอิงกับแผน RPJPN 2005–2025  
โดยในแผนการดําเนินงานช่วงระยะที่สอง หรือ The Medium Term National Development Plan พ.ศ. 
2553-2557 มีแผนพัฒนากําลังคน พ.ศ. 2557 (Employment Plan พ.ศ.2557) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักคือ กระทรวงกําลังคนและการเคล่ือนย้าย หรือ Ministry of Manpower and Transmigration ซ่ึง
กําหนดจุดประสงค์ของแผนการพัฒนากําลังคนดังต่อไปน้ี  

1. เพ่ือเสริมสร้างการสร้างงานและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทํา โดยในปัจจุบัน 
ตลาดแรงงานของอินโดนีเซียมีแนวโน้มท่ีเปล่ียนจากแรงงานในภาคเกษตรกรรมเข้ามาเป็นแรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให้รัฐบาลต้องมีแนวทางในการดําเนินการให้แรงงานมีทักษะความสามารถท่ีตรงตาม
ความต้องการของภาคเอกชน อีกท้ังภาคเอกชนต้องมีกําลังการจ้างงานท่ีเพียงพอต่อแรงงานอีกด้วย  

2. เพ่ือเสริมสร้างให้แรงงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
โดยอินโดนีเซียได้มีแผนการทํางานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการและยังมีระบบ National Vocational 
Training System (NVTS) ท่ีเป็นระบบหลักท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

3. เพ่ือลดอัตราการว่างงาน โดยรัฐบาลจะมีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และให้
ความรู้เยาวชนในวัยเรียนถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานเม่ือเยาวชนเหล่าน้ันจบการศึกษา  

4. เพ่ือพัฒนาระบบประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม ประกอบกับการพัฒนาบรรทัดฐานและ
กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยอาศัยความร่วมมือกันกับทุกฝ่าย รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักว่ารัฐไม่
อาจเป็นผู้รับภาระแต่เพียงฝ่ายเดยีว แต่ต้องการความร่วมมือของท้ังผู้ประกอบการ แรงงาน และรัฐบาลจะเป็น
ตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงาน  

จากจุดประสงค์ทั้ง 4 ข้อท่ีได้กล่าวไปน้ัน แผนพัฒนากําลังคน พ.ศ. 2557 ได้วางแนวทางในการ
บริหารจัดการแผนพัฒนากําลังคนฉบับน้ีไว้ใน 4 เร่ืองด้วยกัน คือ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพด้านกําลังคน ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยมีการใช้ระบบ NVTS ในการพัฒนาทักษะแรงงาน สร้างเครือข่ายร่วมกันกับภาคเอกชนในการสร้างสถาบัน
ฝึกทักษะฝีมือแรงงาน ประกอบกับการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษาภาค
บังคับ จากเดิมคือระดับประถมศึกษา หรือมีระยะเวลา 6 ปี ให้กลายเป็นระดับมัธยมต้น หรือมีระยะเวลา 9 ปี 



3-6 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

เพ่ือให้อุปทานแรงงาน (Labor Supply) มีทักษะความสามารถท่ีสูงขึ้น ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
ในตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

2. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้สามารถมีกําลังการผลิตท่ีมากขึน้ ส่งผลต่ออุปสงคด์า้นแรงงาน (Labor Demand) 
ทําให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น อัตราการว่างงานก็จะลดลงไปด้วย  

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสหภาพแรงงานผู้ประกอบการ และภาครัฐ โดยมีการพัฒนา/
ปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่แรงงานท่ีครอบคลุม อีกท้ังยังต้องมีการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม (Social Dialogue) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และแรงงาน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพ่ือสร้าง
บรรทัดฐานด้านแรงงานร่วมกันกับทุกฝ่าย และได้ทราบถึงความต้องการและปัญหาท่ีแต่ละฝ่ายพบ  

4. พัฒนาระบบประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม รวมไปถึงสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน
ประกันสังคม (BPJS of Employment) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ (BPJS of Health) ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านสวัสดิการของแรงงาน 

3.2.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

ประเทศอินโดนีเซียมีกระทรวงกําลังคนและการเคล่ือนย้าย เป็นกระทรวงหลักในการดูแลด้านกําลังคน 
โดยมีโครงสร้างของกระทรวงแสดงดังแผนภาพท่ี 3.2 
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3.3 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศกัมพูชา 

3.3.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศกัมพูชา 

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีจุดยุทธศาสตร์ในการทําการค้าที่ดี มีอาณาเขตติดทะเล จึงมีการ
พัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยปัจจัยหลักคือ การท่องเท่ียว ท่ีทําให้
เศรษฐกิจของกัมพูชาเจริญเติบโต ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 2,600 ดอลล่าร์สหรัฐ 
(85,800 บาท) เศรษฐกิจหลักของประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรที่สําคัญ อาทิ ยางพารา ข้าว ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ ผ้าไหม 
และมันสําปะหลัง เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศกัมพูชามีมูลค่าการสง่ออกเป็นเงินท้ังส้ิน 6.78 พันล้านดอลล่าร์
สหรัฐ (2.24 แสนล้านบาท) สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า เคร่ืองนุ่งห่ม แร่ดีบุก ยางพารา ข้าว ยาสูบ 
และปลาทะเล โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 32.6) รองลงมาคือ อังกฤษ (ร้อยละ 8.3) 
เยอรมันนี (ร้อยละ 7.7) แคนาดา (ร้อยละ 7.7) สิงคโปร์ (ร้อยละ 6.6) เวียดนาม (ร้อยละ5.7) และญี่ปุ่น  
(ร้อยละ 4.7) ตามลําดับ สําหรับการนําเข้าน้ัน มีสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็น ทองคํา บุหร่ี ผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เคร่ืองจักร สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยารักษาโรค เป็นต้น โดยมีไทยเป็นคู่ค้า
หลัก (ร้อยละ 27.1) รองลงมาคือ เวียดนาม (ร้อยละ 20.3) จีน (ร้อยละ 19.1) สิงคโปร์ (ร้อยละ 7.1) ฮ่องกง
(ร้อยละ 5.8) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 4.3) ตามลําดับ 

3.3.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศกัมพูชา 

รูปแบบการพัฒนากําลังคนของประเทศกัมพูชาได้เร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จากแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงประเทศ (National Programme to Rehabilitate and Develop) ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เร่ิม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้มีแนวคิด
สามเหล่ียมยุทธศาสตร์ (Triangle Strategy) โดยให้ความสําคัญกับ (1) การสร้างความสงบสุขในประเทศ  
(2) การมีความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันของคนในชาติ และ (3) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลังจากประสบ
ความสําเร็จในสามเหล่ียมยุทธศาสตร์แล้ว จึงได้พัฒนาสี่เหล่ียมยุทธศาสตร์ (Rectangular Strategy) ท่ีให้
ความสําคัญกับ “การเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเท่าเทียมกัน และความมีประสิทธิภาพ” ซ่ึงสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาแหง่สหัสวรรษ (Millennium Development Goal: MDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ปัจจุบัน สี่เหล่ียมยทุธศาสตร์อยูใ่นลําดบัการดาํเนินงานในช่วงท่ี 3 ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557-2561 (National Strategic Development Plan (NSDP) 2014 – 2018) โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศให้เป็น “ประเทศท่ีมีการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสันติภาพภายในประเทศ 
เพ่ือการเจริญเติบโตที่ม่ันคง” การจะพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงได้น้ัน ประเทศกัมพูชาได้บรรจุการพัฒนา
กําลังคนไว้ใน NSDP โดยมีจุดประสงค์ ดังต่อไปน้ี  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลนโยบายด้านการพัฒนากําลังคนของประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข 
แผนการพัฒนากําลังคนเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานและผู้ประกอบการ  

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงาน โดยประสานงานกับรัฐบาลกลางในการดูข้อมูลกําลังแรงงาน 
การศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงาน เพ่ือพัฒนาให้แรงงานมีทักษะและมีอัตรากําลังท่ี
ตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดแรงงาน  
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3. เพ่ือเพิ่มโอกาสในการมีงานทํา โดยให้บริการด้านการจัดหางาน ศึกษาความต้องการด้านแรงงาน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

4. เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของแรงงาน ให้แรงงานมีทักษะท่ีสูงขึ้น และมีความรู้
ความสามารถได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น  

5. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงาน ให้ครอบคลุมและคุ้มครองแรงงานทุกภาคส่วน  

6. เพ่ือเสริมสร้างการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ แรงงาน และสหภาพแรงงาน ให้มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการบริหารจัดการด้านแรงงาน    

7. ศึกษาโครงสร้างของค่าจ้าง เงินเดือน เพ่ือศึกษาหาอัตราค่าจ้างขั้นต่ําท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการ
คุ้มครองแรงงานและผู้ประกอบการ เม่ือเกิดความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจ  

8. เพ่ือเป็นนโยบายในการดูแล คุ้มครองแรงงานท่ีออกไปทํางานในต่างประเทศ ให้มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีม่ันคงมีความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น  

NSDP ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานดา้นการพัฒนากําลังคน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ คือ  

1. การพัฒนาแรงงานถือเปน็แนวทางการดําเนินงานในภาพรวม มุ่งหวังให้ประชากรมีงานทํา และใช้
ชีวิตการทํางานอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางหลัก ดังต่อไปนี้ 

- การพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีกฎหมายในการควบคุมให้ผู้ประกอบการ
ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานรวมไปถึงความปลอดภัยในการทํางาน  

- การศึกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานงานกับหน่วยงาน
ด้าน ICT ในการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ มีระบบข้อมูลตลาดแรงงาน หรือ Labor Market Information 
System (LMIS) โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักคือ National Employment Agency 
(NEA)  

2. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยต้องพัฒนาและขยายระบบพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
(Technical and Vocational Education and Training: TVET) ซึ่งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักคือ 
คณะกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (National Training Board: NTB)  โดยมีแนวทางในการพัฒนา
กําลังคนให้มีทักษะในด้านตา่งๆ อาทิ การส่ือสาร ภาษาอังกฤษ มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือ
รองรับการไปทํางานต่างประเทศของแรงงาน อีกท้ังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ พัฒนา
โอกาสของเด็กและแรงงานสตรีให้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างชาย
และหญิง  

3. การพัฒนาด้านการศึกษา โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน 
และกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sports: MOEYS) ร่วมกับทางกระทรวงแรงงาน ซ่ึงประเทศ
กัมพูชามีแผนยุทธศาสตร์การศึกษา (Education Strategic Plan: ESP) ระหว่าง พ.ศ.2557-2561  ซึ่ง ESP 
ได้นํามาบรรจุไว้ใน NSDP ด้วย สําหรับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ  
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- ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และสามารถได้รับการศึกษาสูง
ท่ีสุด โดยตัง้เป้าหมายไว้ว่า เยาวชนจะต้องได้รับการศกึษาเพ่ือพัฒนาตนเองให้มทัีกษะความรู้
ความสามารถเพียงพอเม่ือเข้าสู่วัยทํางาน  

- พัฒนาการเรียนรู้เป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสําคัญในวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ อันเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

- พัฒนาครู อาจารย์ และผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีระบบการเรียนการสอน
ท่ีมีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมีการสร้างระบบ
ปลูกฝังการศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์ หรือ Early Childhood Care and Education (ECCE)  

4. พัฒนาความม่ันคงในชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน โดยการพัฒนาระบบประกันสังคม 
และระบบประกันสุขภาพ เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกฎหมายและระบบเทคโนโลยีในการรับสมัคร การ
จ่ายเงินของสมาชิก รวมไปถึงรับฟังความต้องการของแรงงานทุกภาคส่วน อีกทั้งยังพัฒนาระบบสุขภาพของ
ประชาชน (Patient Record Management System) เพ่ือให้การควบคุมโรคติดต่อภายในประเทศมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้รองรับกับระบบ International Classification of Diseases (ICD10) 

3.3.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

สําหรับประเทศกัมพูชามีกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชพี (Ministry of Labour and Vocational 
Training) เป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลกําลังแรงงานของประเทศ โดยมีโครงสร้างองค์กรแสดงดังแผนภาพท่ี 3.3 
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3.4 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศลาว 

3.4.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศลาว 

ประเทศลาวเป็นประเทศท่ีมีสภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ไม่ติดทะเล แต่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่มาก 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างช้า ทําให้การพัฒนาประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างยากลําบาก ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 3,100 ดอลล่าร์สหรัฐ 
(102,000 บาท) เศรษฐกิจหลักของประเทศลาวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา 
และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ มันฝร่ัง มันสําปะหลัง ผัก ยางพารา ข้าว 
ข้าวโพด ชา กาแฟ ยาสูบ คอตตอน ถั่วเหลือง ถั่ว นํ้าตาล เน้ือหมู และโคกระบือ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศลาวมี
มูลค่าการส่งออกเป็นเงินทั้งสิ้น 3.24 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (1.07 แสนล้านบาท) สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็น
สินค้า ผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป กาแฟ สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดีบุก ตะก่ัว ทองคํา และมันสําปะหลัง 
โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ ไทย (ร้อยละ 34.0) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 21.5) และเวียดนาม (ร้อยละ 12.2) 
ตามลําดับ สําหรับการนําเข้าน้ัน มีสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็น เคร่ืองจักร ยานพาหนะ พลังงาน และสินค้า
อุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยมีไทยเป็นคู่ค้าหลัก (ร้อยละ 62.1) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 16.2) และเวียดนาม  
(ร้อยละ 7.3) ตามลําดับ 

3.4.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศลาว 

ประเทศลาวมีแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี  
(Five–Year National Socio Economic Development Plan) ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาในฉบับที่ 7  
(พ.ศ. 2554–2558) โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้เกิดความเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยมุง่หวังให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 
ภายในปี พ.ศ. 2558 หรือประมาณ 1,700 ดอลล่าร์สหรัฐ (54,400 บาท) ต่อคน ณ ราคาปัจจุบัน  

2. ประสบผลสําเร็จในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการขจัดความ
ยากจน และเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้เทคโนโลยีและโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีดีเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับทางเศรษฐกิจจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาภายในปี พ.ศ. 2563 

3. สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการปกป้องส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์หลักของประเทศ 

4. สร้างความเชื่อมั่นในด้านการเมืองการปกครอง ความยุติธรรม และความปลอดภัยภาคสาธารณะ  

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 ของประเทศลาว 
ได้กําหนดแนวทางการพัฒนากําลังคนเอาไว้ ใน 2 รูปแบบหลักๆ คือ 

1. การศึกษาและการพัฒนากําลังคน มุ่งเน้นความสําคัญหลักไปท่ีการศึกษาโดยให้ความสําคัญกับ
การขยายโอกาสในการเขา้ถึงทางการศึกษาของประชาชนในประเทศ นโยบายการศึกษาในแต่ละระดับชั้นต้อง
มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ในการพัฒนากําลังคนน้ันต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรืออุตสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องสอดคล้องกับหลักสากล นอกจากน้ียังต้องมีการปฏิรูป
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ระบบการศึกษาเพ่ือเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่ประชากรในทุกกลุ่ม ซ่ึงต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ง
หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน อุปกรณ์ รวมถึงต้องพัฒนาผู้สอน (เพ่ือบรรลุเป้าหมายในข้อ 2 และข้อ 3 
ของ MDGs) รวมถึงสร้างความสมดุลในโครงสร้าหลักสูตรระหว่าง พลศึกษา การอ่านออกเขียนได้ และ
ลักษณะนิสัย 

2. ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังแรงงานชาวลาวให้มี
คุณภาพสูง และเข้าถึงโอกาสในการมีงานทํา รวมถึงสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ สําหรับในด้านการ
พัฒนาแรงงาน มีแนวทางการดําเนินงานหลัก 4 ประการ คือ 

- การเพ่ิมแรงงานท่ีมีทักษะท้ังในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแรงงานตอ้งมีสมรรถนะเป็นท่ี
ยอมรับในระดับภูมิภาค ซ่ึงจําเป็นต้องหาแนวทางสร้างแรงงานจูงใจแก่แรงงานในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งอาจใช้การฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือ 

- การเตรียมแรงงานและพัฒนาทักษะแรงงานท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในการเคลื่อนย้าย
ไปทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างโอกาสการมีงานทําเพ่ือสร้างรายได้อย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพ่ือให้เข้าใจสิทธิ หน้าที่และประโยชน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานท่ีอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงแรงงานต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ
ลาว 

3.4.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

หน่วยงานท่ีดูแลกําลังแรงงานหลักของประเทศลาว คือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
(Ministry of Labour and Social Welfare: LSW) โดยมีหน่วยงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลาง 5 กรม และ
ท้องถิ่น 2 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. กรมคุ้มครองแรงงาน 

2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงาน 

3. กรมบริการสังคม 

4. กรมผู้เกษียณอายุ และคนพิการ 

5. กรมประกันสังคม 

สําหรับหน่วยงานในท้องถิ่นประกอบไปด้วย  สํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวง 
(Department of Labor and Social Welfare provinces) และสํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่ง
เมือง (Office of Labor and Social Welfare City Council) 

3.5 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศมาเลเซีย 

3.5.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ท่ีเล็ก แต่มีการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเน่ือง 
ทําให้มีการเปล่ียนฐานเศรษฐกิจจากประเทศส่งออกสินค้าขั้นต้นเป็นหลักมาเป็นประเทศส่งออกสินค้าแปรรูป
ทําให้มีมูลค่าสูงขึน้ ส่งผลให้รายได้ประเทศมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 17,500 
ดอลล่าร์สหรัฐ (577,500 บาท) เศรษฐกิจหลักของประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ รองลงมา
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คือ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ 
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา นํ้ามันปาล์ม นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ยารักษาโรค ชิ้นส่วนเคร่ืองมือทางการแพทย ์สินค้า
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์ม
นํ้ามัน โกโก้ ข้าว ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์จากไม้ และพริกไทย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศมาเลเซียมีมูลค่า
การส่งออกท้ังส้ิน 230.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (7.61 ล้านล้านบาท) สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ นํ้ามันปาล์ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา และสินค้าโซลาร์เซลล์ โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 13.6) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 
12.6) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.8) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8.7) ฮ่องกง (ร้อยละ 4.3) อินเดีย (ร้อยละ 4.2) และ
ออสเตรเลีย (ร้อยละ 4.1) ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 5.4 สําหรับการนําเข้าน้ัน มีสินค้านําเข้า
ส่วนใหญ่เป็น สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม พลาสติก เหล็ก และสารเคมี เป็นต้น 
โดยมีจีนเป็นคูค่า้หลัก (ร้อยละ 15.1) รองลงมาคือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 13.3) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.3) สหรัฐอเมริกา 
(ร้อยละ 8.1) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 5.1) และเกาหลใีต ้(ร้อยละ 4.1) ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 6 

3.5.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ประเทศมาเลเซียได้มีแผนมาเลเซีย ฉบับท่ี 10 (Malaysia Plan 2011–2015) มีเป้าหมายในการ
พัฒนาด้านการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานของภาครัฐ และแนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (The New 
Economic Model) เพ่ือสร้างให้สู่ประเทศที่มีรายได้สูง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด 10 
ประการ คือ  

1. ขับเคลื่อนจากภายใน และเฝ้าระวังจากภายนอก  

2. ใช้ความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล  

3. เปลี่ยนแปลงให้เป็นประเทศรายได้สูงผ่านความเชี่ยวชาญ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการพัฒนานวัตกรรม 

5. พัฒนาทักษะ และคงความสามารถพิเศษ 

6. สร้างความเสมอภาค โอกาสและการป้องกันความเส่ียง 

7. สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

8. สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด 

9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10. รัฐบาลต้องเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการแข่งขัน 

ภายใต้แผนมาเลเซียน้ัน มีแผนดําเนินการหลักในการพัฒนากําลังคน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
เตรียมพร้อมกําลังคนท่ียังอยู่ในภาคการศึกษา และผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. การเตรียมพร้อมกําลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานจะให้ความสําคัญในการเพ่ิมทักษะของประชาชนอัน
เป็นการส่งเสริมการจ้างงาน (Raising the Skills of Malaysians to Increase Employability) โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานหลักๆ 2 ประการคือ 
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1) การบูรณาการและขยายโอกาสในการเข้าถึงอาชีวศึกษาและการอบรมท่ีมีคุณภาพ ภายใต้
หลักการของการดําเนินงานในขั้นตอนน้ีมาเลเซียจะให้ความสําคัญกับอาชีวศึกษาและการอบรม (Technical 
Education and Vocational Training: TEVT) โดยมีแผนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ 

- สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ TEVT แก่ผู้เรียน  
- พัฒนาผู้สอน TEVT ให้มีคุณภาพสูง 
- พัฒนาหลักสูตร TEVT ให้มีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม) 
- พัฒนา TEVT ให้ง่ายต่อการเข้าถึง 

2) การเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
แผนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ  

- สร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัยพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง 
- เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อสร้างความเป็น

เอกลักษณ์แก่มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ท้ังในด้านวิชาการและทักษะท่ัวไป (Soft Skills) 
- พัฒนาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานแล้ว จะให้ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูง (Reforming the Labor Market to Transform Malaysia into a High-Income Nation) โดยมี
แนวทางการดําเนินงานหลักๆ 3 ประการคือ  

1) สร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้มีการวางแผนการ
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการจ้างงาน 
- ขยายแนวทางการจ้างงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายตําแหน่งงาน 
- ปรับปรุงนโยบายการจ้างแรงงานไร้ฝีมือต่างชาติ 
- ส่งเสริมให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในกําลังแรงงาน 

2) พัฒนาแรงงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสูง ปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีแรงงานทักษะคิด
เป็นร้อยละ 20 ของกําลังแรงงาน จึงมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนให้เป็นร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2557 และ มากกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดําเนินงานจึงต้องมีแผนการทํางานหลักๆ  
3 ประการคือ 

- ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือทางด้านต้นทุนในการฝึกอบรม 
- ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนากําลังแรงงานของตน 
- สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน 

3) สร้างประชาชนให้มีทักษะและความสามารถสูงสดุ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาประเทศมาเลเซียให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรม มีรายได้ท่ีสูง และคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดําเนินงานจึง
ต้องมีแผนการทํางานหลักๆ 3 ประการคือ 

- ดึงดูดให้แรงงานทักษะสูงชาวตา่งชาติให้เข้ามาทํางาน โดยปรับระเบียบและลดกระบวนการ
ท่ีซับซ้อน 
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- พัฒนาเมืองต่างๆ ให้ดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง 
- สร้างแนวทางการพัฒนาทักษะในอนาคต 
- สร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมนานาชาติ 
- ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดทักษะสูงแก่ชาวมาเลเซีย 

จากแผนการพัฒนากําลังคนของประเทศมาเลเซีย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในด้านการพัฒนา
กําลังคนคือ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of Human Resource: MoHR) ซึ่งมีการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังคนปี พ.ศ. 2554-2558 และได้มีการกําหนดเป้าหมายไว้ว่า “จะเป็นประเทศชั้นนําในด้านการพัฒนาและ
บริหารจัดการกําลังคน เพ่ือเข้าสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy)”  
และได้มีการกําหนดจุดประสงค์ของแผนการพัฒนากําลังคนออกเป็น 9 จุดประสงค์   

1. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและโอกาสในการมีงานทํา สอดคล้องตอ่การเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานไร้พรมแดนไปด้วย จึงต้องมีนโยบายด้านแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการแรงงานในตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนโยบายแรงงานรวมไปถงึ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน 
เพ่ือดึงดูดนักลงทุน และเสริมสร้างการแข่งขันในภาคเอกชน  

3. เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในดา้นเทคโนโลย ีและส่งเสริมให้เกิดแรงงานทักษะสูง 
เพ่ือให้แรงงานมีทักษะและความรู้ความสามารถท่ีตอบสนองต่อพลวัตท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของ
ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้อํานาจปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการให้ความ
สะดวกต่อผู้ประกอบการในการจ้างงาน ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้ถือเป็นเร่ืองท่ีประเทศมาเลเซียให้ความสําคัญมาก 
เพราะการทําธุรกิจของภาคเอกชน หากมีกฎระเบียบ ขั้นตอนด้านแรงงานท่ียุ่งยากเกินไป ก็จะไม่ดึงดูดให้นัก
ลงทุนเข้ามาภายในประเทศ อัตราการว่างงานก็จะสูงขึ้น จึงต้องมีจุดสมดลุระหว่างการใช้อํานาจโดยตรง (Hard 
Power) กับ การอํานวยความสะดวกจากภาครัฐภายใต้หลักผลประโยชน์ของท้ังแรงงานและผู้ประกอบการ  

5. เพ่ือบริหารจัดการแรงงานต่างประเทศท่ีเข้ามาในมาเลเซีย ซ่ึงมีทักษะต่ํากว่าแรงงานในประเทศ
แต่มีค่าแรงที่ต่ํากว่าเช่นกัน จึงต้องมีนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือไม่ให้แรงงานในประเทศที่ถูกแย่งงานเกิด
ปัญหา และแรงงานต่างประเทศท่ีเข้ามาได้รับผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมเช่นกัน  

6. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยให้การสนับสนุน รณรงค์ให้สหภาพ
แรงงานกับผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

7. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายด้านแรงงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของแรงงาน 
และความต้องการของผู้ประกอบการ  

8. เพ่ือพัฒนาระบบประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคมต่างๆ โดยต้องไม่เ ป็นภาระแก่
ผู้ประกอบการและแรงงาน แต่ต้องช่วยส่งเสริมให้ท้ังผู้ประกอบการและแรงงานมีคุณภาพและความมั่นคงใน
ชีวิตท่ีมากขึ้น ภายใต้การอํานวยความสะดวกจากภาครัฐ  

9. เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะทํางาน โดยหน่วยงานที่ชื่อ Occupational Safety and Health 
(OSH) จะต้องบริหารจัดการให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะทํางานกลายเป็น 0 ให้ได้ 
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3.5.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ได้มีโครงสร้างการดําเนินงาน และการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
ท่ีดูแล (แผนภาพที่ 3.4) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาแนวโน้มของตลาดแรงงาน โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ Institute of Labor Market 
Information and Analysis (ILMIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของมาเลเซียในการรวบรวมข้อมูล และศึกษา
แนวโน้มถึงความต้องการด้านแรงงานในตลาดแรงงาน และแนวทางการพัฒนากําลังคนให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการน้ัน 

2. ออกกฎระเบียบและนโยบายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่  
3 หน่วยงาน ได้แก่ Labor Department of Peninsular Malaysia (JTKSM) Labor Department of 
Sarawak (JTSWK) และ Labor Department of Sabah (JTKSBH)  ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานต่างมีอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ในการควบคุม และคุ้มครองสิทธิของแรงงาน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายแรงงานต่างๆ   

3. ดูแลระบบประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม ให้ตรงต่อความต้องการของแรงงานในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนขยายแหล่งเงินทุนของกองทุนประกันสังคม โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ 
สํานักงานประกันสังคม หรือ Social Security Organization (PERKESO)  

4. เสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และแรงงาน โดยสนับสนุนให้เกิด
การก่อตั้งเป็นเครือข่าย หรือ สหภาพแรงงานขึ้น โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ Trade Union Affair 
Department (JHEKS)  

5. อํานวยความสะดวกและประสานงานกันกับภาคเอกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงาน เพ่ือให้แผนพัฒนากําลังคนเกิดประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประสานงานกับ
ผู้ประกอบการคือ Industrial Relations Department (JPP)  

6. เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) ท่ีมีประสิทธิภาพในทุก
ภาคส่วน โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผดิชอบโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงานภายใต้ MoHR มีด้วยกันอยู่ 
2 หน่วยงาน คือ Manpower Department (JTM) และ Department of Skills Development (JPK) และ
หน่วยงานท่ีไม่ได้ขึ้นตรงต่อ MoHR  3 หน่วยงาน ได้แก่ Human Resource Development (Berhad)  
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) และ Skill Development Fund 
(PTPK) โดยหน่วยงานท้ัง 5 หน่วยงานน้ัน ต่างมีการบูรณาการร่วมกันท้ังกับภาครัฐด้วยกันและภาคเอกชน  

7. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการทํางาน และหลักประกันสุขภาพ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ Occupational Safety and Health (NIOSH) และ Department of Occupational Safety and 
Health (DOSH)  

8. พัฒนานโยบายด้านแรงงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ Labor Policy 
Division and Human Resource Policy Division ซึ่งจะทําหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายด้านการ
พัฒนากําลังคน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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3.6 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศเมียนม่า 

3.6.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศเมียนม่า 

ประเทศเมียนม่าเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการเปิดประเทศ 
และมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2554 ประเทศเมียนม่าได้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ทําให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 1,700 ดอลล่าร์สหรัฐ 
(56,100 บาท) เศรษฐกิจหลักของประเทศเมียนม่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ รองลงมาคือ ภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง และเหล็ก อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่อัญมณี เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ี
สําคัญ อาทิ ข้าว ถั่วลิสง เมล็ดงา นํ้าตาล และปลาทะเล เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศเมียนม่ามีมูลค่าการ
ส่งออกเป็นเงินท้ังส้ิน 9.04 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (2.98 แสนล้านบาท) สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า 
ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป ถั่วลิสง ข้าว ปลาทะเล และอัญมณี โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ ไทย 
(ร้อยละ 40.7) รองลงมาคือ อินเดีย (ร้อยละ 14.8) จีน (ร้อยละ 14.3) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 7.4) ตามลําดับ 
อุปกรณ์คมนาคมมีสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม พลาสติก เคร่ืองจักร ยานพาหนะ 
ผลิตภัณฑ์ ภาคผลิตภณัพ์สําหรับการก่อสร้าง น้ํามัน และอาหาร เป็นต้น โดยมีจีนเป็นคู่ค้าหลัก (ร้อยละ 36.9) 
รองลงมาคือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 8.7) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 8.7) ญี่ปุ่น (ร้อยละ8.2) และมาเลเซีย (ร้อยละ 4.6) 
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 20.2  

3.6.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศเมียนม่า 

หลังจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2553 แนวทางการพัฒนาประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการดําเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศ ปัจจุบันประเทศเมียนม่ามี
กรอบจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยในระยะแรกเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555–2558 ซ่ึงอยู่ภายใต้แผนการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว (the National Comprehensive Development Plan) ซ่ึงมีระยะการดําเนินงาน
ตั้งแต่พ.ศ. 2554–2574 ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมนานาชาติ” ซ่ึงมีการดําเนินงานหลัก 
8 ประการ ดังแผนภาพท่ี 3.5 โดยประเทศเมียนม่าได้ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโต เอาไว้ว่าจะต้องมีรายได้ต่อหัว
ของประชากรให้ได้ถึงประมาณ 3,500 ดอลล่าร์สหรัฐ (112,000 บาท) ภายในปี พ.ศ. 2574 หากประเทศมีอัตรา
การเติบโตโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 7–8 ต่อปี เป้าหมายของแผนแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ (1) ระยะส้ัน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2559 โดยเน้นการพัฒนาที่รวดเร็วภายใต้เป้าหมาย “Quick Win”(2) ระยะกลาง แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2564 โดยในช่วงแรกจะดําเนินการในการสร้างความ
เข้มแข็งทางดา้นเศรษฐกิจและการลงทุนเพ่ือลดความยากจนและความไม่เทา่เทียมกัน และช่วงท่ีสองระหว่างปี 
พ.ศ. 2565–2569 มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศและสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ และ (3) 
ระยะยาว ระหว่างปี พ.ศ. 2570–2574 ท่ีตั้งเป้าไว้ว่าพัฒนาประเทศสู่ประชาคมนานาชาติ เพื่อให้ถึงเป้าหมาย
การดําเนินการดังกล่าวจึงมีแผนการดําเนินการซึ่งแบ่งเอาไว้ ดังตารางท่ี 3.1 ปัจจุบันยังอยู่ในระยะแรกของ
แผนการพัฒนาซึ่งมุ่งเป้าให้ความสําคัญกับการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยมุ่งเป้าให้ความสําคัญแก่ประชาชนและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการวางกรอบการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม (The Framework for 
Economic and Social Reform: FESR) ซ่ึงจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 อันเป็นแนวทางต่อวางแผนเพ่ือให้ประเทศ
ได้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 โดยการปฏิรูปดงักล่าวให้ความสําคญัใน 3 ด้านคือ ความสงบสุข ความม่ังคั่ง 
และประชาธิปไตย ซึ่งมีแผนการดําเนินงาน 10 ประการดังต่อไปน้ี 
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1. ปฏิรูปการคลังและภาษี 

2. ปฏิรูปการเงินและการบัญชี 

3. เปิดเสรีในการค้าและการลงทุน 

4. พัฒนาผู้ประกอบการภาคเอกชน 

5. พัฒนาระบบสาธารณสุขและการศึกษา 

6. ให้ความสําคัญกับความมั่นคงในด้านอาหารและการเติบโตในภาคเกษตร 

7. มีธรรมภิบาลและความโปร่งใส 

8. อํานวยความสะดวกในเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 

9. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

10. สร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

แผนภาพที่ 3.5 โครงสร้างของแผนพัฒนาประเทศเมียนม่า 

 
ท่ีมา: Wunna Tun, 2557 Understanding on Myanmar Governance System and Role of Parliamentary on Union Budgeting 
Process เข้าถึงได้จาก http://www.slideshare.net/WunnaTun3/presentation-for-journalist-training 
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ตารางที่ 3.1 รูปแบบการพัฒนา (Scenario) ภายใต้แผน National Comprehensive Development Plan 
การเจริญเติบโตในด้านหลัก (Core 
Growth) เป้าหมาย 

ด้านเกษตรกรรม   
1. ภาพรวม ในช่วงก่อนหน้าปีพ.ศ. 2553 อัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี โดยมุ่งหวังว่าจะ

มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มข้ึน (พบว่าเม่ือมีการปรับตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว 
อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.3, 6 และมากกว่า 6.2 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553–2555)  

2. ข้าว (Rice Scenario) ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี และต้องเพ่ิมข้ึนกว่าคร่ึงภายในปีพ.ศ. 2573 
3. พัฒนาโครงสร้างเกษตร (การกระจาย

การลงทุนในภาคเกษตร-Agricultural 
Diversification :AgProd ) 

เช่นเดียวกับ Rice Scenario ผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอื่นๆ ต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
รวมถึงพืชไร่ และปศุสัตว์ 

4. เพ่ิมมูลค่า การเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) น่าจะต้อง
เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 จาก Scenario ข้อ 3 (AgProd) 

ด้านอุตสาหกรรม ในด้านอุตสาหกรรมน้ันการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมจะต้องเทียบได้กับ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีรายได้ต่ําในอนุภูมิภาคแม่นํ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) 

5. ทรัพยากรพื้นฐาน  
(Resource-Based: IndRes Scenario) 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ ประมง การเพาะเล้ียงสัตว์ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
และแร่ธาติอื่นๆ กระดาษ และการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันปิโตเลียม 

6. อุตสาหกรรมเบา  
(Light Industries: IndLgt Scenario) 

อาหารแปรรูป เคร่ืองดื่ม ยาสูบ ส่ิงทอ เส้ือผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้  

7. การผลิต 
(Manufacturing: IndMfg Scenario) 

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์คมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริการ  
8. การท่องเที่ยว 

(Tourism: IndTour Scenario) 
โรงแรม ภัตตาคาร และการบริการนักท่องเที่ยว 

9. ภาคเอกชน  
(Private services: IndPrSrv 
Scenario) 

ค้าส่ง ค้าปลีก การเงิน ประกัน อสังหาริมทรัพย์ และการบริการเอกชนด้านอื่นๆ 

การพัฒนาทรพัยามนุษย์ (Support for 
Growth) 

ผลิตภาพแรงงานของชาวเมียนม่าจะต้องเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นท่ีน่าพอใจภายในปี พ.ศ. 2573 

10. การศึกษา 
(Edu scenario) 

การศึกษาจะต้องมีส่วนช่วยเพ่ิมผลิตภาพแรงงานชาวเมียนม่าร้อยละ 30 ภายใน 
ปีพ.ศ. 2573 ในทุกระดับทักษะแรงงาน 

11. Health สาธารณสุขจะต้องมีส่วนช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานชาวเมียนม่าร้อยละ 20 ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573  

โครงสร้างพื้นฐาน  
12. คมนาคม 

(Transportation: Trans scenario) 
นอกเหนือจาก Scenario ที่ 4  (การเพิ่มมูลค่า) คาดประมาณได้ว่าการลงทุนและการ
เปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อสถาบันลดลง 50% ในการค้าการขนส่งและอัตราการ
ขนส่งข้ึนอยู่กับการประมาณการเศรษฐกิจเอเชียมีรายได้ตํ่า 

13. พลังงาน 
(Energy: Elec scenario) 

ค่าไฟฟ้าที่แท้จริงลดลงประมาณร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 

14. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(TelIT scenario) 

TFP จาก Scenarios 5-9 จะส่งผลให้เกิดความเติบโตใน TelIT Scenario 

15. การลงทุนจากต่างประเทศ 
(FDI scenario) 

การลงทุนจากภาคต่างประเทศจะช่วยกระตุ้นให้ GDP เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 ภายใน 
ปี พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตลอดถึงปี พ.ศ 2573 

ท่ีมา: Roland-Holst and Park (2014) อ้างจาก Myanmar: Unlocking the Potential Country Diagnostic Study, Asian Development 
Bank (2014) 
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แม้ว่าในการพัฒนากําลังคนอาจจะยังไม่มีแผนยทุธศาสตร์หรือการดําเนินงานท่ีชัดเจน แต่รัฐบาลเมียนม่า
ยังคงให้ความสําคัญแก่กําลังคนของประเทศซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ แรงงานท่ีทํางานในประเทศ 
และแรงงานที่ไปทํางานประเทศอ่ืนๆ ผ่านกระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และความม่ันคงทางสังคม ซึ่ง
กระบวนการพัฒนากําลังคนหลักๆ นั้นจะให้ความสําคัญในด้านระบบการศึกษา สําหรับแรงงานน้ันรัฐบาล
ยังคงให้ความสําคัญกับโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนอันเป็นกําลัง
หลักในการพัฒนาประเทศ คุณภาพของแรงงานยังคงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย
เหตุน้ีประเทศเมียนม่าจึงให้ความสําคัญในการลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุข ผลจากการวิจัยหลายๆ
แหล่งยังคงพบว่าอุปสรรคท่ีสําคญัในด้านการศึกษาของประเทศคือ การขาดแคลนทุน โอกาสในการเข้าถึงท่ีไม่
เท่าเทียม และคุณภาพการศึกษาที่ต่ํา ด้วยเหตุนี้แรงงานของประเทศเมียนม่าจะเป็นแรงงานท่ีมีทักษะสูงไม่ได้เลย 
ปัจจุบันรัฐบาลมีหน่วยงานองคก์ารมาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาต ิ(National Skills Standards Authority) 
ท่ีเป็นหน่วยงานในการส่ือสารในท่ีเกี่ยวข้องกับด้านทักษะแรงงานให้แก่ภาครัฐ อย่างไรก็ดี การลงทุนในด้าน
อาชีวศึกษา และการศึกษาทั่วไปยังคงเป็นเร่ืองจําเป็นในประเทศเพ่ือให้มีแรงงานท่ีตรงกับความต้องการของ
ภาคผู้ประกอบการ นอกจากปัญหาในด้านการศึกษาแล้ว ปัญหาในบริบทอื่นๆ ก็มีส่วนท่ีรัฐต้องเร่งพัฒนาท้ังใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบต่อการพัฒนา
แรงงานของประเทศ 

3.6.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน การจ้างงานและความม่ันคงทางสังคมของประเทศเมยีนม่าเป็นหน่วยงานหลักที่
ดแูลในด้านแรงงาน มีโครงสร้างองค์กรแสดงดังแผนภาพที่ 3.6 โดยมหีน้าท่ีหลัก 4 ประการประกอบไปด้วย 

1. ดแูลแรงงานให้มสิีทธิและได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายแรงงาน 

2. ดแูลสวัสดกิารสังคมแก่แรงงาน 

3. พัฒนาแรงงานใหม้ีประสิทธิภาพสูง 

4. เข้าร่วมกับองค์การแรงงานนานาชาต ิ

โดยขอบข่ายการดําเนินงานของกระทรวงประกอบไปด้วย 9 ขอบข่ายงานคือ 

1. สร้างความม่ันคงในอุตสาหกรรม 

2. ให้บริการในขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงาน 

3. ฝึกอบรมทักษะแรงงาน 

4. จัดทําการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานและการจัดเกบ็สถติทิี่เก่ียวขอ้ง 

5. ดแูลแรงงานให้มสิีทธิและได้รับการปกป้องภายใตก้ฎหมายแรงงาน 

6. ดแูลด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

7. ดแูลด้านประกันสังคม 

8. อํานวยความสะดวกในด้านการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการต่างๆ ระหว่างประเทศ 

9. เข้าร่วมกับองค์การแรงงานนานาชาต ิ
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แผนภาพที่ 3.6 โครงสร้างกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและความม่ันคงทางสังคม ของประเทศเมยีนม่า 

ท่ีมา: Ministry of Labour, Employment and Social Security เข้าถงึได้จาก http://www.mol.gov.mm 

3.7 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศฟิลิปปินส์ 

3.7.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศฟิลิปปินส ์

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางทรัพยากร อีกทั้งยังมีกําลังแรงงานขนาดใหญ่ 
ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 4,700 ดอลล่าร์สหรัฐ (150,400 บาท) เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลําดับ ใน
ด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า ยา และเคมีภัณฑ์ 
เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ อ้อย มะพร้าว ข้าว ข้าวโพด กล้วย สับปะรด เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2556 
ประเทศฟิลิปปินส์มมูีลคา่การส่งออกเป็นเงินทัง้ส้ิน 47.45 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (1.51 ล้านล้านบาท) สินค้าท่ี
ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วน
คมนาคม และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีทองแดง และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม โดยมีประเทศคู่ค้า
หลักคือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 19) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 14.2) จีน (ร้อยละ 11.8) ตามลําดับ สําหรับ
ประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 สําหรับการนําเข้าน้ัน มีสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตภัณฑ์พลังงาน และเคร่ืองจักร เป็นต้น โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ 11.5) รองลงมา
คือ จีน (ร้อยละ 10.8) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.4) ตามลําดับ 

3.7.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ประเทศฟิลิปปินส์มีแผนพัฒนาประเทศที่สําคัญท่ีใช้เป็นแนวทางการออกนโยบายของประเทศ โดย
ประเทศฟิลิปปินส์มีแผนพัฒนาประเทศท่ีเป็นแผนแม่บท คือ แผนพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine 
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Development Plan (PDP) 2011 – 2016) (พ.ศ.2554-2559) ซ่ึงแผนพัฒนาฉบับน้ีถอืเป็นแผนแม่บทในการ
พัฒนาด้านต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การ
เพ่ิมปริมาณผู้มีงานทําและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ รวมถึงลดปัญหาความยากจนและลดช่องว่าง
ทางสังคม แนวทางการพัฒนาน้ันจะมุ่งเป้าไปที่การทํางานท่ีโปร่งใสของภาครัฐ การสร้างความเข้มแข็งใน
เศรษฐกิจระดับจุลภาค รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากการอํานวยความสะดวก
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ทุน การเงิน และท้ายสุดคือการสร้างความสงบสุขแก่สังคมและพัฒนาให้เป็น
สังคม และคํานึงถึงการส่ิงแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการดําเนินงานในด้านต่างๆ 6 ด้านคือ 

1. แสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. การพัฒนานโยบายเศรษฐกิจจุลภาค 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 

4. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและประมง 

5. พัฒนาและขยายการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6. สร้างความยืดหยุ่นในการเข้าถึงเงินทุน 

7. มีธรรมาภิบาล 

8. พัฒนาโครงสร้างการบริการทางสังคม 

9. สร้างความสงบสุขและความมั่นคง 

10. รักษา และปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ในการพัฒนาด้านแรงงานมีแนวทางในทิศทางเดียวกันกับ PDP 2011 – 2016 ภายใต้แผนงานการ
พัฒนากําลังคนและการจ้างงาน (The Philippine Labor and Employment Plan: LEP) พ.ศ. 2554–2559  
โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักคือ กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Department of labor and 
Employment: DOLE) ซ่ึงแผนพัฒนากําลังคนฉบับนี้ มีจุดประสงค์ด้วยกันอยู่ 4 ประการ คือ  

1. เพ่ือเผยแพร่แนวทางและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาแรงงานสู่ผู้ประกอบการ และลูกจ้างของ
ประเทศฟิลิปปินส์ในอีก 5 ปีข้างหน้า  

2. เพ่ือเสริมสร้างการบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ  

3. เพ่ือกําหนดแนวทางในการร่างนโยบายและการประสานงาน รวมไปถึงด้านงบประมาณในการ
ดําเนินการของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

4. เพ่ือกําหนดโครงสร้างหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือเสริมสร้างให้ เกิดความรับผิดชอบ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน 

จากจุดประสงค์ท้ัง 4 ประการของแผนพัฒนากําลังคน พ.ศ.2554 – 2559 จึงได้มีการกําหนดแนวทาง
ด้านการพัฒนากําลังคนของประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกมาเป็น 4 แนวทางหลักคือ  

1. การจ้างงาน  มีเป้าหมายให้แรงงานมีทักษะท่ีสูงขึ้น มีความม่ันคงในชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสใน
การเข้าถึงการทํางานได้ดีมากขึ้น โดยมีกระบวนการทํางานหลัก 4 ด้าน 
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- รับรู้ปัญหาของแรงงาน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขโดยการเสริมสร้างการประสานงานกัน
ระหว่างผู้ประกอบการ แรงงาน และรัฐ  

- เสริมสร้างทักษะแรงงานให้แรงงานมีทักษะขั้นสูง โดยสนับสนุนเงินทุนใน Technical 
Education and Skills Development Authority (TESDA ) เพ่ือท่ีจะให้แรงงานฟิลิปปินส์
ท่ีทํางานในต่างประเทศ (Oversea Filipino workers หรือ OFWs) ได้รับนโยบายด้านการ
พัฒนากําลังคนในต่างประเทศ เพ่ือให้มีทักษะขั้นสูงในการทํางาน อีกท้ังส่งเสริมด้าน
การศึกษา ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านการศึกษาเพ่ือให้แรงงานมีทักษะ ความรู้
ความสามารถตรงตามท่ีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการ  

- ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการทํางาน โดยมีการกําหนดนโยบายและส่งเสริมการ
ประสานงานระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และแรงงาน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 2 หน่วยงานหลัก
คือ Public Employment Service Offices (PESOs) และ Walk-In Examination (WES)   

- เสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตของแรงงาน โดยให้มีการส่งเสริมด้านการออม   

2. สิทธิแรงงาน (Worker’s Right) มีจุดประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการทํางานของ
แรงงาน แบ่งออกเป็น 2 เร่ืองหลัก  

- เสริมสร้างหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิของแรงงาน รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิของ
แรงงาน  

- เชื่อมโยงนโยบายและกฎหมายด้านสิทธิแรงงานให้สอดคล้องกับหลักสากลและหลัก ILO 
เพ่ือให้นโยบายและกฎหมายแรงงานของประเทศ เป็นไปตามหลักสากล  

3. หลักประกันทางสังคม (Social Protection) มีจุดประสงค์คือ ต้องการขยายการเข้าถึง
หลักประกันทางสังคมของแรงงาน โดยมีแนวทางอยู่ด้วยกัน 4 ประการ   

- พัฒนาหลักประกันความม่ันคง โดยประสานงานร่วมกันท้ังภาคเอกชน และหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของแรงงานในด้านความม่ันคงในชีวิต เช่น 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และที่อยู่อาศัยสําหรับคนว่างงาน เป็นต้น โดยมีการพัฒนา
โครงการที่เรียกว่า The Emergency Community Employment Program (ECEP) ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีดูแลแรงงานท่ีว่างงานให้มีงานทําเพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
รวมถึงการประสานงานกันกับ Oversea Filipino Workers (OFWs) ท่ีเป็นแรงงานใน
ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมต่างๆ ท่ีแรงงานใน
ต่างประเทศต้องการ 

- พัฒนาด้านข้อมูล มีการจัดโซนนิ่งพ้ืนท่ีความเส่ียงจากการทํางานท่ีต้องการหลักประกันทาง
สังคมเป็นพิเศษ โดยมีการแบ่งเป็น ความเส่ียงระดับสูง (High-Risk) และความเส่ียง
ระดับกลาง (Medium-Risk)  

- ดูแลหลักประกันความม่ันคงของแรงงานในต่างประเทศ โดยการให้งบประมาณสนับสนุน 
หน่วยงาน The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ในการดูแล
สนับสนุนหลักประกันและสวัสดิการทางสังคมตา่งๆ แก่แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ รวมไป
ถึงการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs: DFA) ใน
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การใช้สถานทูตประเทศฟิลิปปินส์ประจําประเทศต่างๆ ในการเป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุน
ให้บริการด้านสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมกับแรงงานฟิลิปปินส์ในประเทศน้ันๆ  

- ป้องกันและปราบปรามการกีดกันแรงงานในการเขา้ถงึหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการต่างๆ 
ท่ีแรงงานพึงจะได้รับ  

4. การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) มีจุดประสงค์เพ่ือบูรณาการหน่วยงานในภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง และสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยพัฒนาให้เกิดเป็น
เครือข่ายผ่านแผนการพัฒนากําลังคนฉบับน้ี มีแนวทางในการดําเนินการ  

- เสริมสร้างให้แรงงานมีการรวมกลุ่มกัน ให้เกิดเป็นเครือข่าย โดยไม่คํานึงถึง การแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและความขัดแย้งในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างการตรวจสอบความโปร่งใส 
ในการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แรงงาน  

- สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันแบบไตรภาคี ระหว่างองค์กรเครือข่ายนายจ้าง องค์กร
เครือข่ายลูกจ้าง และภาครัฐ  

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐในส่วนกลางรวมไปถึงส่วนท้องถิ่น ให้มี
สถานท่ีสําหรับการประชุม หรือการประสานงานเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงาน เพ่ือให้เกิดความมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

3.7.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

สําหรับประเทศฟิลิปปินส์มีกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกําลังแรงงาน
ของประเทศ โดยมีโครงสร้างองค์กรแสดงดังแผนภาพท่ี 3.7 
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3.8 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศสิงคโปร ์

3.8.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ท่ีเล็ก แต่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่และมีความ
ม่ันคงสูงมาก ถือเป็นประเทศท่ีพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ประสบความสําเร็จท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ในปี
พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 62,400 ดอลล่าร์สหรัฐ (2,059,200 บาท) เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลําดับ ใน
ด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมคลังสินค้า อุตสาหกรรมการขนส่งและ
การก่อสร้างนอกชายฝั่ง เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ กล้วยไม้ ผักผลไม้ สัตว์ปีก ไข่ไก่ และปลา
ทะเล เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศสิงคโปร์มีมูลคา่การส่งออกเป็นเงนิท้ังสิน้ 410.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
(13.54 ล้านล้านบาท) สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม ยารักษาโรคและสารเคมี นํ้ามัน 
ผลิตภัณฑ์จากปริโตรเลียม และอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ มาเลเซีย(ร้อยละ 12.3) 
รองลงมาคือ ฮ่องกง (ร้อยละ 10.9) จีน (ร้อยละ 10.8) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 10.6) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 5.5)  
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 4.6) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 4.2) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 4.0) ตามลําดับ สําหรับการนําเข้าน้ัน มี
สินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม ถ่านหิน สารเคมี อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
โดยมีมาเลเซียเป็นคู่ค้าหลัก (ร้อยละ 10.6) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 10.3) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 10.2) 
เกาหลีใต้ (ร้อยละ 6.8) ญี่ปุ่น (ร้อยละ6.2) อินโดนีเซีย (ร้อยละ5.3) ซาอุดิอาระเบีย (ร้อยละ 4.5) และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 4.1) ตามลําดับ 

3.8.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ประเทศสิงค์โปร์มีแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศท่ีใช้เป็นแนวทางในอีก 10–20 ปีข้างหน้า และมี
การทบทวนแผนแม่บททุกๆ 5 ปี แผนแม่บทฉบับล่าสุดได้ออกมาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายในการเป็น “ประเทศอัจฉริยะ (Smart Nation)”  ซ่ึงแผนแม่บทการพัฒนาประเทศสิงคโปร์เป็น
แผนท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมท้ังด้านการพัฒนากําลังคนด้วยเช่นกัน แผนการ
พัฒนากําลังคนของประเทศสิงคโปร์ มีชื่อว่า แผนการพัฒนากําลังคน 21 (Manpower 21) ซึ่งมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) ซ่ึงได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่า 
“ประเทศสิงคโปร์จะเป็นประเทศศูนย์กลางที่แรงงานมีทักษะและความรู้ความสามารถขั้นสูง” โดยได้มีการ
กําหนดจุดประสงค์ของแผนการพัฒนากําลังคน 21 ฉบับไว้ดังต่อไปน้ี  

1. เพ่ือเป็นแผนพัฒนากําลังคนในประเทศสิงคโปร์ ในการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการและกําลัง
การผลิตแรงงานในประเทศว่ามีแนวโน้มทิศทางการพัฒนากําลังคน เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนากําลังคน
ท้ังในระยะกลางและระยะยาวให้ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงาน ท้ังแนวความถนัดและการกําหนด
เป้าหมายอาชีพ นอกจากน้ีต้องตอบสนองต่อผู้ประกอบการในส่วนของการใช้กําลังแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือกําหนดจํานวนกําลังแรงงานจากในประเทศและต่างประเทศ  

2. เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้ังแรงงานและผู้ประกอบการ การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาคน ให้มีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงผลจากการเรียนรู้มีผลให้
เกิดการพัฒนาตัวเองและความก้าวหน้าในอาชีพ และมีทักษะความสามารถท่ีสูงขึ้น ในส่วนผู้ประกอบการต้อง
พัฒนาตนเองให้สามารถบริหารจัดการ และขยายโอกาสในธุรกิจของตนเองได้ โดยต้องสร้างเศรษฐกิจระดับ
จุลภาค (Microeconomics) ให้เป็นฐานท่ีเข้มแข็งอันส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาค(Macroeconomics) 



นโยบายด้านกําลังคนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3-29 

 

 

3. เพ่ือบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์มีแรงงานต่างประเทศเข้ามาเป็น
ส่วนใหญ่ ทําให้ต้องมีการบริหารจัดการในการพัฒนาทักษะและความสามารถตลอดจนดูแลสวัสดิการต่างๆ 
โดยไม่ให้เกิดความแตกต่างกันกับแรงงานภายในประเทศ เพ่ือพัฒนาสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge Economy)  

4. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ท้ังด้านสถานท่ีและบุคลากร เพ่ือดึงดูดแรงงานท่ีมีทักษะ
ความสามารถท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาทํางานในประเทศสิงคโปร์ เมื่อมีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานท่ีดีแล้ว จะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีขึ้น ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นและ
กําลังการผลิตของประเทศก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย  

5. พัฒนาอุตสาหกรรมกําลังคน (Manpower Industry) ถือเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนากําลังคน
ของประเทศ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาเพ่ือให้นโยบายจากภาครัฐและนโยบายของอุตสาหกรรมกําลังคน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน นําไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีกําลังแรงงานระดับโลก  

6. เพ่ือพัฒนาการประสานงานกันของทุกภาคส่วน การจะเป็นประเทศชั้นนําด้านการพัฒนากําลังคน
น้ัน ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่อาจมีกําลังเพียงพอในการดาํเนินแผนพัฒนากําลังคน 21 ดังนั้นจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สหภาพแรงงาน เครือข่ายต่างๆ และแรงงาน ในการปรับปรุง รวมถึงจัดทํา
แผนพัฒนากําลังคน 21 น้ี เพื่อให้มีการนําไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากจุดประสงค์ท้ัง 6 ข้อท่ีกล่าวไปน้ัน แผนพัฒนากําลังคน 21 ของประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดทํา
แนวทางในการบริหารจัดการแผนฉบับนี้ ไว้ดังต่อไปน้ี  

1. ศึกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) 
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) และผู้ประกอบการในภาคเอกชน อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านกําลังคน (Council of Manpower) โดยมีกระทรวงแรงงานดูแลการจัดตั้ง  

2. จัดทําระบบการพัฒนาแรงงานและผู้ประกอบการ (National Skills Recognition System: 
NSRS) พัฒนาให้เป็นระบบ One-Stop Service เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
การพัฒนาตนเองของท้ังผู้ประกอบการและแรงงาน ระบบการพัฒนาน้ีจึงต้องการความมีส่วนร่วมท้ังแรงงาน 
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ รวมไปถึงสถานศึกษาในการบริหารจัดการระบบ NSRS  

3. สร้างภาพลักษณ์ดา้นกําลังคนของสงิคโปร์ให้ขึน้ชือ่ดา้นการเป็น “Global City In The Knowledge 
Age”  อีกท้ังยังพัฒนาระบบสวัสดิการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติ ทําให้
ประเทศสิงคโปร์ดึงดูดกําลังคนท่ีมีทักษะสูงเข้ามาทํางานในประเทศได้  

4. จัดทํานโยบายในการปรับสภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน โดยการศึกษาความต้องการของแรงงานและ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในท่ีทํางาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทํางานให้มากขึ้น  
ทําให้เกิดชีวิตการทํางานที่มีความสุข อีกทั้งยังพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้เป็น World-Class HR Practices 
โดยอาศัยความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน Housing Development Board (HDB) และNational Computer 
Boards  



3-30 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

5. จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมีการบริหารจัดการระดับโลก เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันกับ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนากําลังคน และบริหารจัดการ
กําลังคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  

6. มีการจัดประชุมสุดยอด (Summit) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกําลังคนของ
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างความร่วมมือและการประสานงานกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.8.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

กระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในด้านกําลังคน โดยมีโครงสร้าง
ของกระทรวงแสดงแผนภาพที่ 3.8 
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3.9 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศไทย 

3.9.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ท้ังทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเปิด
ตลาดการค้าเสรีกับต่างประเทศ ทําให้เศรษฐกิจประเทศมีความมั่นคงและมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 9,900 ดอลล่าร์สหรัฐ (326,700 บาท) เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่ขึน้อยูกั่บภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลําดับ ในด้าน
อุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมการเกษตร ซีเมนต์ อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก 
เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตทังสเตนอันดับ 2 ของโลก และผู้ผลิตดีบุก อันดับ 3 ของโลก เป็นต้น ส่วน
สินค้าเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ ยางพารา ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง และมะพร้าว เป็นต้น ในปี พ.ศ. 
2556 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็นเงินทั้งสิ้น 225.43 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (7.44 ล้านล้านบาท) 
สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็น สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วน
เคร่ืองจักรกล อาหารทะเล ข้าว และยางพารา โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ จีน(ร้อยละ 11.7) รองลงมาคือ 
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.2) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 9.9) ฮ่องกง (ร้อยละ 5.7) มาเลเซีย (ร้อยละ 5.4) อินโดนีเซีย 
(ร้อยละ 4.9) สิงคโปร์ (ร้อยละ4.7) และออสเตรเลีย (ร้อยละ4.3) ตามลําดับ สําหรับการนําเข้าน้ัน มีสินค้า
นําเข้าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทุน (Capital Good) สินค้าอุปโภคบริโภค และพลังงาน เป็นต้น โดยมีญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าหลัก 
(ร้อยละ 20.0) รองลงมาคือ จีน (ร้อยละ 14.9) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 6.3) มาเลเซีย (ร้อยละ 5.3) และ
สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 5.3) ตามลําดับ 

3.9.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศไทย 

แนวทางการพัฒนาต่างๆ ของประเทศไทยน้ันอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผน
แม่บทในการพัฒนาต่างๆ ปัจจุบันได้ดําเนินการมาแล้ว 11 แผน โดยในแผนท่ี 11 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 
โดยมีวิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลง” โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับกําลังแรงงานน้ันมีจํานวน 4 ยุทธศาสตร์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิต
ให้แก่ตนเอง จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิม
ทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

2. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน โดยการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างความม่ันคงทาง
รายได้ รวมถึงความม่ันคงทางอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคณุภาพและยั่งยนื พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 



นโยบายด้านกําลังคนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3-33 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการพัฒนาความเชือ่มโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ  ท่ีเน้นการลงทุนโดยเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัระดับอนุภมิูภาค เพ่ือสร้างความพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
เป็นทางเลือกในการดาํเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก รวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การเคล่ือนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
โดยแนวทางการเติบโตนั้นจะต้องเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560–2565) ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” โดยคํานึงถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ (แผนภาพท่ี 3.9) และภายนอกประเทศ (แผนภาพท่ี 3.10) ภายใต้กรอบ
แนวคิดหลัก 3 ประการ คือ (1) ยังคงน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) กําหนดการ
พัฒนาประเทศท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน และ (3) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  

แผนภาพที่ 3.9 บริบทการเปล่ียนแปลงภายในของประเทศไทยท่ีผ่านมา 

 
ท่ีมา: อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2558, เอกสารประกอบการประชุมประจําปี 2558 เร่ืองทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) วันท่ี 14 กันยายน 2558ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
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แผนภาพที่ 3.10 บริบทการเปล่ียนแปลงภายนอกของประเทศไทยที่ผ่านมา 

 
ท่ีมา: อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2558, เอกสารประกอบการประชุมประจําปี 2558 เร่ืองทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) วันท่ี 14 กันยายน 2558ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 

 
 จากบริบทการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงนํามาซ่ึงวิสัยทัศน์ “สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ของแผนฯ ฉบับท่ี 12 ในการให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และกําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 6 ข้อ คือ 

• ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สําหรับการให้ความสําคัญในการพัฒนาคนของประเทศน้ัน จะมุ่งเน้นให้ (1) ประเทศไทยมีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น (2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 
และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทํา
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ธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง (3) 
ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ี
เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สําหรับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรัฐบาลได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใต้แนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ (แผนภาพที่ 3.11) โดยยุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากําลังคนน้ันอยู่ในข้อที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสําคัญในด้านการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ ทักษะฝีมือแรงงาน/ผู้ประกอบการ มาตรฐานฝีมือ หลักสูตรการศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือยกระดับสมรรถนะกําลังคนของประเทศ 

แผนภาพที่ 3.11 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 

 
ท่ีมา: ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ, 2555, เอกสาร “ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558” วันท่ี 17 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ์ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี  

 
สําหรับในการพัฒนาด้านแรงงานน้ัน มีกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล โดยปัจจุบันมี

แผนแม่บทกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผนแม่บทในการกําหนดแนวทางการพัฒนากําลังแรงงาน
ของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแขง่ขันทางเศรษฐกิจ 
มีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากําลังคน ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน โดยวาง
กลยุทธ์เอาไว้ 5 ประการ คือ 

1. บรรเทาปัญหาการจ้างงานไม่ตรงกับสายงานและการขาดแคลนแรงงานระยะส้ัน  

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
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3. วางระบบเสริมสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน 

4. ขับเคล่ือนให้เกิดการดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังแรงงานเชิงบูรณาการ 

5. สร้างปัจจัยเอื้อต่อการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถของกําลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ โดยวางกลยุทธ์เอาไว้ 3 ประการ คือ 

1. พัฒนาและขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานและผู้ประกอบการด้วยระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

2. เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายฝีมือแรงงาน 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในบริบทสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ โดยวางกลยุทธ์เอาไว้ 4 ประการ คือ 

1. ส่งเสริมการวิจัยและกําหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

2. ดําเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กําลังแรงงาน โดยวางกลยุทธ์เอาไว้ 
4 ประการ คือ 

1. ส่งเสริมการมีงานทําและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

2. สร้างกลไกการคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการมีงานทํา 

3. พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งสัมฤทธ์ิเพ่ือคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

5. พัฒนาระบบประกันสังคมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับแรงงาน 

6. ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน  

นอกจากการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานแล้ว ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการร่วมพัฒนา
กําลังแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2 แผนการพัฒนากําลังคนจากหน่วยงานต่างๆของประเทศไทย 

นโยบาย/แผน รายละเอียด 
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา) 

- นโยบายท่ี 3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

- นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

- นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับท่ี11 (พ.ศ. 2555–2559) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ 

- วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เ รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก” 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ โดย 
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ/ฝีมือแรงงาน 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคน 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาแรงงาน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีใน

ภูมิภาค ASEAN 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 20 ปี 
(พ.ศ. 2555–2574) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

- วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีสมดุลและย่ังยืน” 
- ยุทธศาสตร์การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิต สู่

ต่างประเทศ 
- ยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2559-2564 

- วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนําการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความย่ังยืน 
- ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 

 
3.9.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน 

กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านกําลังแรงงานของประเทศ โดยมีอํานาจหน้าท่ีใน
การบริหารจัดการแรงงานซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงสร้างของ
กระทรวงแรงงานแสดงดังแผนภาพท่ี 3.12 
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แผนภาพที่ 3.12 โครงสร้างกระทรวงแรงงาน 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน  

 
3.10 แนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศเวียดนาม 

3.10.1 ข้อมูลเศรษฐกจิทั่วไปของประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยปัจจัยหลักคือ การส่งออกสินค้าท่ีทําให้เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2556 ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (132,000 บาท) เศรษฐกิจ
หลักของประเทศเวียดนามส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ตามลําดับ ในด้านอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
เหมืองแร่ ถ่านหิน เหล็ก ซีเมนต์ อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และนํ้ามัน เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ 
อาทิ ยางพารา ข้าว ชา กาแฟ กระดาษ ถั่วเหลือง ถั่ว นํ้าตาล มะม่วงหิมพานต์ กล้วย อาหารทะเล และ 
มันสําปะหลัง เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศเวียดนามมีมูลคา่การส่งออกเป็นเงนิท้ังสิ้น 128.89 พันล้านดอลลา่ร์
สหรัฐ (4.25 ล้านล้านบาท) สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า เคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อาหารทะเล ข้าว กาแฟ และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป โดยมีประเทศคู่ค้าหลักคือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 17.8) 
รองลงมาคือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.8) จีน (ร้อยละ 11.2) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 5.0) และมาเลเซีย (ร้อยละ 4.1) 
ตามลําดับ สําหรับการนําเข้านั้น มีสินค้านําเข้าส่วนใหญ่เป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
เหล็ก ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และพลาสติก เป็นต้น โดยมีจีนเป็นคู่ค้าหลัก (ร้อยละ 
25.8) รองลงมาคือ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 13.9) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.4) สิงคโปร์ (ร้อยละ 6.0) และสหรัฐอเมริกา  
(ร้อยละ 4.3) ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 5.2 
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3.10.2 การพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ประเทศเวียดนามมีแผนแม่บทท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศคือ แผนพัฒนาประเทศ
เวียดนามอย่างม่ันคง พ.ศ. 2554-2563 (Vietnam Sustainable Development Strategy 2011–2020)  
ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักท่ีใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ  
(1) ภาพรวมของประเทศ (2) ด้านเศรษฐกิจ และ (3) ด้านสังคม ภายใต้แผนพัฒนาประเทศได้มีการกําหนด
แผนการพัฒนากําลังคนตามแนวทางแผนการพัฒนาประเทศ  โดยมีชื่อว่า แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. 2554-2563 (National Human Resource Development Master Plan) มี
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม (Ministry of Labor Invalid and Social 
Affairs: MOLISA) มีจุดประสงค์ด้วยกันอยู่ 3 ด้านหลัก คือ 

1. เพ่ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Development Index: HDI) สูงขึ้นตามไปด้วย เพ่ือให้ภาพรวมของประเทศพัฒนาไปได้ การพัฒนากําลังคน
ถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการดําเนินตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่วางเอาไว้  

2. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ท้ังด้านทักษะแรงงานและกําลังแรงงานภายในประเทศ โดยศึกษา
แนวโน้มความต้องการตลาดแรงงาน เพ่ือให้มีการผลิตกําลังแรงงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
อีกท้ังยังต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้แรงงานในประเทศมีทักษะท่ีสูงมากขึ้น โดยประสานงานร่วมกับแผนพัฒนา
การศึกษา และตั้งเป้าหมายไว้ว่า จํานวนผู้ได้รับการศึกษาต่อประชากร 10,000 คน จะมีอัตราท่ีสูงขึ้น  

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการลดอัตราการว่างงานและอัตราความยากจน อีกทั้งยังเพิ่มสัดส่วนของ
แรงงานท่ีได้รับสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิต 

เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในข้างต้นจึงได้มีการจัดทําแนวทางการพัฒนากําลังคนเป็น 3 ด้าน คือ  

1. ด้านเศรษฐกิจ  อาศัยกรอบการดําเนินงานของแผนพัฒนาประเทศเวียดนามอย่างม่ันคง พ.ศ.
2554–2563 โดยมีให้ความสําคัญการดําเนินงานในด้านต่างๆ คือ  

- เพ่ิมการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยแรงงานในประเทศจะต้อง
มีรายได้ท่ีมากขึ้น ภาคเอกชนมีการเจริญเติบโตมากขึ้น  

- การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยต้องมีการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ ด้านทักษะฝีมือแรงงาน รวมไปถึง
เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้ประเทศเข้าสู่การมีฐานเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น  

2. ด้านความม่ันคงในชีวิตรวมไปถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน มีแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ คือ  

- แนวทางเสริมสร้างการมีงานทําและโอกาสในการมีงานทํา มีนโยบายในการฝึกทักษะฝีมือ
แรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอํานวยความสะดวกในการหางาน
ให้กับแรงงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมีงานทําและลดอัตราการว่างงานภายในประเทศลง  

- แนวทางเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตและเพ่ิมความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบสวัสดิการ
ต่างๆ และระบบการพัฒนาบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ขั้น
พ้ืนฐานท่ีดีขึ้น โดยมีระบบประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคมเป็นตัวสนับสนุน  
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- แนวทางการพัฒนาระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ ลดความเส่ียงด้านความม่ันคง
ต่างๆ ในชีวิต สร้างระบบสุขภาพสาธารณะ (Public Health Care) ให้มีคุณภาพในการดูแล
สุขภาพ ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น  

- แนวทางการบริหารจัดการด้านประชากร ให้เป็นไปตามแนวโน้มของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ว่าในอนาคตจะต้องการใช้กําลังแรงงานมากน้อยเพียงใด รวม
ไปถึงการพัฒนาประชากรในด้านการศึกษาและคุณภาพของประชากรภายในประเทศ เพ่ือ
ดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน 

- แนวทางสนับสนุนด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีและมีความปลอดภัย โดย
ต้องการลดอัตราเสี่ยงจากการทํางาน มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมีระบบควบคุมความ
ปลอดภัยของแรงงานในสถานประกอบการ  

3. ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังต่อไปน้ี  

- พัฒนากําลังแรงงานทักษะสูงและมีความสามารถอยู่แล้ว ให้สามารถเป็นผู้บริหารระดับ
นโยบายได้  

- พัฒนาแรงงานด้านเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ขึ้นมา โดยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างแรก  

- พัฒนากําลังคนในการทําธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วใน
ประเทศเวียดนาม จึงต้องมีการพัฒนานักธุรกิจเหล่าน้ีให้มีคุณภาพ  

- พัฒนาแรงงานในสายอาชีพวิศวกรรมและช่าง ให้มีทักษะและฝีมือแรงงานท่ีมากขึ้นกว่าเดิม 
จากท่ีในปัจจุบันยังเป็นแรงงานท่ีทักษะต่ําอยู่  

- พัฒนากําลังคนให้มีทักษะฝีมือแรงงานท่ีสูง เพื่อให้ทันต่อการทดแทนแรงงานท่ีเกษียณอายุ
ออกไป 

- พัฒนากําลังแรงงานให้มีทักษะความสามารถท่ีทัดเทียมกับแรงงานในต่างประเทศ เพ่ือให้
สามารถส่งออกแรงงานไปต่างประเทศได้  

- พัฒนาแรงงานในภาคเกษตรกรรม ให้มีทักษะและฝีมือ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และยัง
เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนอาชีพนอกเหนือจากการเป็นเกษตรกรเพียงอย่างเดียว 

3.10.3 หน่วยงานที่ดแูลด้านกําลังแรงงาน  

หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลด้านกําลังแรงงานของประเทศเวียดนามคือ กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม 
ซ่ึงมีโครงสร้างกระทรวงแสดงดงัแผนภาพท่ี 3.13 
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บทที่ 4 
สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทย 

และประเทศสมาชิกอาเซียน 

สําหรับสถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะประกอบไปด้วยส่วน
หลักๆ 3 ส่วน คือ อุปสงค์ อุปทาน และค่าจ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.1 อุปสงคข์องตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.1.1 โครงสร้างทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เนื่องจากอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศท่ีมีการพัฒนาทางดา้นเศรษฐกิจ และประเทศที่กําลังพัฒนา 
อีกท้ังสภาพทางการเมือง และโครงสร้างทางประชากรท่ีแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลให้สภาพเศรษฐกิจ
ของอาเซียนมีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Production: 
GDP) ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2556 พบว่าประเทศอินโดนีเซียมี GDP สูงท่ีสุดคือ 28,273,334 ล้าน
บาท ซ่ึงสูงเป็นอันดับ 16 ของ 192 ประเทศท่ัวโลก รองลงมาเป็นประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 ประเทศ
มาเลเซียอยู่อันดับท่ี 35 และประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับท่ี 36 ตามลําดับ โดยประเทศท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
สูงสุดในประเทศ 3 อันดับแรกในปี 2556 คือ สหรัฐอเมริกา มี GDP  545,969,336 ล้านบาท รองลงมาคือ
ประเทศจีน (300,863,206 ล้านบาท) และญี่ปุ่น (160,180,975 ล้านบาท) ตามลําดับ ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา
พบว่า GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด (ตารางที่ 4.1) แม้ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2552 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกมากนัก เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของ 
GDP ของแต่ละประเทศตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่าประเทศลาวมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นสูงสุดคิด
เป็นร้อยละ 20.57 โดยเฉล่ียต่อปี รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 18.06 โดยเฉล่ียต่อปี) เวียดนาม 
(ร้อยละ 17.63 โดยเฉล่ียต่อปี) และกัมพูชา (ร้อยละ 15.35 โดยเฉล่ียต่อปี) ตามลําดับ ในขณะท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทยและสิงคโปร์มีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกันท่ีประมาณร้อยละ 12 โดยเฉล่ียต่อปี  
ส่วนประเทศบรูไนกลับมีอัตราการเติบโตต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ คือมีอัตราเติบโต  
โดยเฉล่ียร้อยละ 10.38 ต่อปี สําหรับประเทศเมียนม่าแม้ว่าจะไม่ได้มีในฐานข้อมูลของธนาคารโลก แต่ข้อมูล
จาก UN Data1 ได้ประมาณการว่าในปี 2555 ประเทศเมียนม่ามี GDP อยู่ที่ประมาณ 59,444 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
หรือประมาณ 1,935,496.64 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 17,926 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 
583,670.56 ล้านบาท) 

 

  

                                         
1 ท่ีมา: UN Data เข้าถึงได้จาก https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=MYANMAR 
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ตารางที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ปี 2546–2556 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเทศ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
บรูไน 213,506.76  310,342.48  398,784.92  349,445.85  543,470.69  524,578.58  
อินโดนีเซีย 7,644,191.26  9,307,881.74  14,072,976.98  17,568,723.36  27,543,534.37  28,273,334.44  
กัมพูชา 151,672.52  204,901.58  281,291.21  338,687.02  417,729.86  496,171.74  
ลาว 65,879.44  89,069.51  137,499.11  189,918.67  268,753.11  366,056.66  
เมียนม่า - - - - - - 
มาเลเซีย 3,588,189.12  4,673,439.43  6,302,069.79  6,585,305.10  9,427,695.07  10,196,460.21  
ฟิลิปปินส์ 2,732,051.18  3,355,828.06  4,863,159.00  5,480,940.07  7,298,091.92  8,858,487.03  
สิงคโปร์ 3,158,395.07  4,148,726.15  5,860,184.28  6,264,753.73  8,923,557.80  9,700,967.46  
ไทย 4,644,360.97  5,742,019.44  8,041,566.89  8,586,438.13  11,255,087.88  12,608,930.47  
เวียดนาม 1,390,867.89  1,876,538.81  2,520,613.70  3,451,835.41  4,413,165.71  5,580,458.51  

หมายเหตุ: (1) ไม่มีข้อมูลประเทศเมียนม่า 
 (2) แปลงข้อมูลจากดอลล่าร์สหรัฐเป็นบาท โดยคิดท่ีอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 (1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 32.56 บาท) 
ท่ีมา: World Bank 

 
จาก GDP ของแต่ละประเทศน้ัน เม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนภาคเศรษฐกิจที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ 

จะพบว่าแต่ละประเทศนั้นภาคส่วนทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนแตกต่างกันไป แผนภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า 
ประเทศในกลุ่ม CLMV ภาคการเกษตรยังคงเป็นภาคการผลิตหลักที่สร้าง GDP ประเทศในสัดส่วนท่ีสูง 
อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแนวโน้มการสร้างมูลค่าเพ่ิมในส่วนภาคการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศลาวที่มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว คือจากร้อยละ 41.03 ของ GDP ในปี 2546 เหลือเพียง
ร้อยละ 26.51 ของ GDP ในปี 2556 สําหรับภาคอุตสาหกรรม พบว่า ประเทศบรูไนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน
ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 68.24 ของ GDP ในปี 2556 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในทุก
ประเทศของอาเซียน พบว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในแตล่ะประเทศน้ันมีแนวโน้มคงท่ี ยกเว้นเพียงประเทศลาวท่ีภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมจากร้อยละ 21.32 ของ GDP ในปี 2546 เป็นร้อยละ 31.12 
ของ GDP ในปี 2556 ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันภาคบริการจึงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายๆ ประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยสิงคโปร์ภาค
บริการมีสัดส่วนสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจในประเทศสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ 10 ประเทศสมาชิกคิดเป็น 
ร้อยละ 74.86 ของ GDP ในปี 2556  
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แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ 
ปี 2546–2556 

หน่วย: ร้อยละ 

 
ท่ีมา: World Bank 

 
เมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อหัวของประชากร (GDP Per Capita) ท่ีอาจสะท้อนให้เห็นความสามารถ 

การใช้จ่ายและบริโภคของประชากรในแต่ละประเทศ เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนมี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีรายได้ต่อหัวของประชากรจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
สะท้อนระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สําหรับในอาเซียนพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีรายได้ตอ่หัวสูง
ท่ีสุด ตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่าในปี 2556 ชาวสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงประมาณ 1.8 ล้านบาท รองลงมา
คือ บรูไน (ประมาณ 1.3 ล้านบาท) มาเลเซีย (ประมาณ 3.43 แสนบาท) และไทย (1.88 แสนบาท) ตามลําดับ 
สําหรับประเทศในกลุ่ม CLMV น้ัน พบว่าเวียดนามมีรายไดต้อ่หัวของประชากรสูงท่ีสดุ คือ 62,206 บาท รองลงมา
คือ ลาว (54,072 บาท) และกัมพูชา (32,782 บาท) ตามลําดับ สําหรับประเทศเมียนม่าแม้ว่าจะไม่ได้ 
มีในฐานข้อมูลของธนาคารโลก แต่ข้อมูลจาก UN Data ได้ประมาณการว่าในปี 2555 ประเทศเมียนม่า 
มีรายได้ต่อหัวของประชากรอยู่ท่ีประมาณ 1,125.9 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 36,659.30 บาท โดยเพ่ิมขึน้
จากปี 2554 ประมาณ 326.4 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 10,627.58 บาท) 
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บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
บริการ อุตสาหกรรม เกษตร
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ตารางที่ 4.2 รายได้ต่อหัวของประชากร (GDP Per Capita) ประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ปี 2546–2556 
หน่วย: บาท 

ประเทศ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
บรูไน  603,725.06   843,746.11   1,045,472.22   886,018.88   1,336,911.81   1,255,621.52  

อินโดนีเซีย  35,041.69   41,464.03   60,929.15   73,977.65   112,975.18   113,154.16  

กัมพูชา  11,726.32   15,341.05   20,461.58   23,945.25   28,600.15   32,782.70  

ลาว  11,724.26   15,381.62   22,865.92   30,299.88   41,211.50   54,072.59  

เมียนม่า  -   -    -    -    -    -   

มาเลเซีย  144,158.09   180,836.40   235,030.67   236,963.96   327,817.57   343,119.16  

ฟิลิปปินส์  33,073.81   39,102.55   54,718.75   59,649.09   76,778.83   90,031.15  
สิงคโปร์  767,569.52   972,555.24   1,277,118.14   1,256,065.79   1,721,464.94   1,796,741.64  
ไทย  72,018.62   87,584.87   121,700.07   129,553.16   169,055.39   188,163.50  
เวียดนาม  17,284.65   22,775.33   29,928.53   40,125.96   50,240.96   62,206.30  

หมายเหตุ: (1) ไม่มีข้อมูลประเทศเมียนม่า 
 (2) แปลงข้อมูลจากดอลล่าร์สหรัฐเป็นบาท โดยคิดท่ีอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 (1 ดอลล่าสหรัฐ = 32.56 บาท) 
ท่ีมา: World Bank 

 
4.1.2 กําลังแรงงาน การจ้างงาน2 และการว่างงาน3

 

4.1.2.1 กําลังแรงงาน 

เนื่องจากอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีประชากรเป็นจํานวนมาก ดังน้ันอาเซียนจึงมีกําลังแรงงานขนาดใหญ่
โดยในปี 2556 มีจํานวนกําลังแรงงานจากประเทศสมาชิกท้ังส้ิน 315 ล้านคน โดยประเทศอินโดนีเซียถือเป็น
ประเทศที่มีกําลังแรงงานมากท่ีสุด คือ 120 ล้านคนในปี 2556 รองลงมาคือเวียดนาม (53.74 ล้านคน) และ 
ฟิลิปปินส์ (42.25 ล้านคน) ตามลําดับ ในขณะท่ีประเทศบรูไนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กมีจํานวนกําลัง
แรงงานน้อยท่ีสุด คือ 199,681 คน (ตารางที่ 4.3) และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 60.00 ถึงร้อยละ 82 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
โดยประเทศกัมพูชามีสัดส่วนแรงงานตอ่ประชากรสูงทีสุ่ด คือ ร้อยละ 82.50 ขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีสัดส่วน
ต่ําท่ีสุด คือ ร้อยละ 59.40  

  

                                         
2 คําจํากัดความขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้กําหนดเอาไว้ว่ากําลังแรงงานหมายถึง
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีเป็นคนทํางาน (Economically Active Population) ผลิตสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจตามข้อกําหนดระบบ
บัญชีแห่งชาติขององค์การสหประชาชาติ โดยคนกลุ่มน้ีจะรวมถึงผู้มีงานทํา กําลังหางาน ผู้ว่างงานท้ังท่ีทํางานเต็มงานเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ตาม ซ่ึง
กลุ่มคนเหล่านี้จะรวมถึงผู้ท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเป็นทางการเท่านั้น โดยไม่รวมกลุ่มผู้ท่ีทํางานแบบไม่ได้รับเงินเดือนและผู้ทํางานในระบบ
เศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ 
3 คําจํากัดความของการว่างงานจาก ILO ท่ีกําหนดเอาไว้คือผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานทุกคนท่ี (1) ไม่ได้ทํางานแบบรับค่าจ้างในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
(Reference Period) หรือ (2) ผู้ท่ีพร้อมท่ีจะทํางานในช่วงเวลาหนึ่งๆ หรือ (3) ผู้ท่ีกําลังหางาน 
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ตารางที่ 4.3 จํานวนกําลังแรงงานและอัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงานประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ 
ปี 2546–2556 

หน่วย: คน 
ประเทศ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 

จํานวนกําลังแรงงาน (หน่วย: คน) 
บรูไน  167,545   173,965   180,942   187,584   193,895   199,681  
อินโดนีเซีย  102,515,240   106,377,062   109,421,521   112,927,742   116,379,606   120,289,413  
กัมพูชา  6,396,541   6,891,176   7,416,461   7,875,330   8,260,386   8,605,270  
ลาว  2,586,053   2,710,220   2,867,245   3,047,571   3,230,458   3,409,503  
เมียนม่า  27,193,475   28,036,735   28,882,173   29,715,387   30,543,793   31,433,674  
มาเลเซีย  10,509,126   10,961,174   11,394,970   11,834,730   12,399,724   13,043,599  
ฟิลิปปินส์  34,592,776   34,994,459   35,784,409   37,896,522   40,340,543   42,250,282  
สิงคโปร์  2,101,249   2,238,348   2,482,294   2,737,054   2,906,975   3,072,691  
ไทย  36,147,843   37,370,933   38,276,044   38,651,150   39,109,600   39,654,276  
เวียดนาม  44,295,828   46,296,863   48,167,588   50,072,336   51,933,140   53,740,954  

รวม 266,505,676 276,050,935 284,873,647 294,945,406 305,298,120 315,699,343 
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (หน่วย: ร้อยละ) 
บรูไน 67.20 66.50 65.90 65.20 64.60 64.00 
อินโดนีเซีย 67.20 67.70 67.70 67.90 67.80 67.70 
กัมพูชา 79.60 80.70 81.90 82.40 82.50 82.50 
ลาว 79.10 78.50 78.00 77.70 77.60 77.70 
เมียนม่า 77.30 77.70 78.10 78.40 78.50 78.60 
มาเลเซีย 61.60 60.80 60.00 59.30 59.20 59.40 
ฟิลิปปินส์ 67.20 64.80 63.30 64.10 65.20 65.20 
สิงคโปร์ 63.90 64.90 66.30 66.70 67.50 67.80 
ไทย 72.90 73.40 73.50 72.80 72.40 72.30 
เวียดนาม 77.40 77.10 76.70 76.60 76.90 77.50 

ท่ีมา: World Bank อ้างจาก ILO 

 
4.1.2.2 การจ้างงานและการว่างงาน 

เนื่องจากความสามารถในการเก็บข้อมูลของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในหลากหลายเหตุผล 
อาทิ ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ ความสามารถทางเชิงเศรษฐกิจ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ จึงทําให้แต่ละ
ประเทศมีข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนในบางหัวข้อ ด้วยเหตุนี้ คณะวิจัยจึงทําการอธิบายข้อมูลเป็นรายประเทศ เพื่อให้
เห็นภาพรวมในการจ้างงานและนําข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นสถานการณ์ในตอนท้าย โดยสถานการณ์การจ้างงาน
ของแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ประเทศบรูไน 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศบรูไน
จัดทําโดย Department of Economic Planning and Development สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งข้อมูล 
LFS ของประเทศบรูไนมีการเผยแพร่ล่าสุดคือปี 2554 โดยตั้งแต่ปี 2550–2554 โครงสร้างการประมาณกําลัง
แรงงานของประเทศบรูไน ดังตารางท่ี 4.4 โดยคาดว่าในปี 2554 ประเทศบรูไนมีจํานวนกําลังแรงงานท้ังส้ิน 
1.85 แสนคน ซึ่งในจํานวนนี้เป็นผู้มีงานทํา 1.82 คน และมีอัตราการว่างงานที่ต่ํามากคือเพียงร้อยละ 1.71 
ของกําลังแรงงานท้ังหมด 
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ตารางที่ 4.4 กําลังแรงงานของประเทศบรูไน ระหว่างปี 2550–2554 
 2550 2551 2552 2553 2554 
กําลังแรงงานท้ังหมด (คน)* 175,700 178,700 179,600 183,500 185,900 
การมีงานทํา (คน) 169,400 171,700 175,000 178,200 182,700 
การว่างงาน (คน) 6,300 7,000 4,600 5,300 3,200 
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 66.7 66.9 66.4 66.6 66.4 

หมายเหตุ: (1) ตัวเลขการว่างงานได้จากการมาขึ้นทะเบียนผู้หางานของ Labour Department and Local Employment and Workforce 
Development Agency (APTK) 
 (2) จํานวนกําลังแรงงานอาจมีความแตกต่างจากตัวเลขของ World Bank เนื่องจากประเทศบรูไนคํานวณจากการประมาณการข้อมูล
กําลังแรงงานจากข้อมูลสํามะโนประชากรและการเคหะ ปี 2554 (Population and Housing Census, 2011) 

ท่ีมา: Department of Economic Planning and Development, บรูไน อ้างจาก Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2011 

เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของกําลังแรงงานในประเทศจะเห็นได้ว่าผู้มีงานทําในภาคเอกชนส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ โดยในปี 2553 มีจํานวน 37,657 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.13 
ของผู้มีงานทําในภาคเอกชน (ตารางท่ี 4.5) เมื่อพิจารณาการทํางานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ทํางานในภาคเอกชนจะทํางานในกิจการก่อสร้าง (ตารางที่ 4.6) โดยในปี 2553 มีจํานวนสูงถึง 33,019 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.18 ของผู้มีงานทําในภาคเอกชน ซ่ึงสอดคล้องสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จากแผนภาพท่ี 4.1 ที่แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวหลกัในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศบรูไน
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีการจ้างงานรองลงมาเป็นกิจกรรมประเภทค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งมีการจ้างงาน
ประมาณ 20,000 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด 

ตารางที่ 4.5 จํานวนผู้มีงานทําในภาคเอกชนของประเทศบรูไน จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่าง 
ปี 2548-2553 

หน่วย: คน 
ประเภทอาชีพ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และ
ผู้จัดการ 

10,007 10,635 11,337 11,435 10,931 8,970 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 7,203 7.473 7,976 8,038 8,963 10,224 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และ

อาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
7,543 7,831 9,840 10,513 10,275 13,154 

4. เสมียน 6,837 7,024 8,076 8,064 7,917 5,454 
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ

ตลาด* 
46,979 42,962 50,902 51,066 46,457 18,796 

6. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมง 

     524 

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 

     15,561 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

     6,841 

9. อาชีพข้ันพื้นฐานต่างๆ  28,251 31,397 37,202 38,294 36,615 37,657 
10. อาชีพซ่ึงมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น      6 

รวม 106,820 107,322 125,333 127,410 121,158 117,187 
หมายเหตุ: ในปี 2548 – 2552 รวมกลุ่มอาชีพข้อ 5 – 8 เอาไว้ด้วยกัน และในปี 2553 แยกออกภายใต้คําจํากัดความในด้านอาชีพของ ISCO 2008  
ท่ีมา: Department of Economic Planning and Development, บรูไน อ้างจาก Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2011 
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ตารางที่ 4.6 จํานวนผู้มีงานทําในภาคเอกชนของประเทศบรูไน จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 
ปี 2548-2553 

หน่วย: คน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 4,832 4,902 5,156 5,372 4,955 4,310 
2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน*      6,572 
- นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 4,379 4,537 5,252 5,560 6,154  
3. การผลิต*      10,701 
- กระบวนการแปรรูปไม้ 673 650 719 692 796  
- เหมืองแร่/เหมืองหินอ่ืนๆ และการผลิต 18,508 16,240 17,626 17,170 13,020  
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ      130 
5. การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย 

ของเสีย และส่ิงปฏิกูล 
     133 

6. การก่อสร้าง 26,900 29,978 37,151 36,118 33,591 33,019 
7. การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

และรถจักรยานยนต์ 
16,863 14,877 19,267 20,442 21,091 22,704 

8. การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 5,285 5,447 5,947 6,270 6,106 6,317 
9. กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 10,079 9,615 11,768 12,107 11,934 10,909 
10. ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร      1,627 
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7,475 8,198 9,157 9,937 9,728 3,162 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์      758 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค      3,916 
14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน      5,421 
15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 
     248 

16. การศึกษา      3,185 
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 11,853 12,878 13,290 13,742 13,783 780 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ      749 
19. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ      2,546 

รวม 106,820 107,322 125,333 127,410 121,158 117,187 
หมายเหตุ: ในปี 2553 ได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คําจํากัดความของ ISIC Rev.4 แม้ว่าในปี 2548–2552 จะไม่ได้จัดให้อยู่ในรูปแบบ ISIC Rev. 

4 แต่ก็มีความใกล้เคียงท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างหยาบๆ 
ท่ีมา: Labor Department, Ministry of Home Affair อ้างจาก Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2011 

 
2. ประเทศอินโดนีเซยี 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศอินโดนีเซีย
ดําเนินงาน Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia) เป็นหน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับประธานาธิบดี 
ซ่ึงข้อมูล LFS ของประเทศอินโดนีเซียจะมีการเผยแพร่ปีละ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ์และ
สิงหาคม เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากรสูงในอันดับที่ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย 
และสหรัฐอเมริกา จึงทําให้โครงสร้างแรงงานของประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนมากท่ีสุดในภูมิภาค โดยในปี 
2556 ประเทศอินโดนีเซียมีกําลังแรงงานท้ังส้ิน 118.19 ล้านคน คิดเป็นจํานวนผู้มีงานทําท้ังสิ้น 110.80 ล้าน
คน และมีอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของกําลังแรงงานทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.7 กําลังแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างปี 2547-2556 
 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
กําลังแรงงานท้ังหมด (ล้านคน) 102.75 105.86 109.94 113.83 117.37 118.19 
การมีงานทํา (ล้านคน) 92.81 93.96 99.93 104.87 109.67 110.80 
การว่างงาน (ล้านคน) 9.94 11.90 10.01 8.96 7.70 7.39 
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 67.86 66.79 66.99 67.23 68.34 66.90 

ท่ีมา: Statistics Indonesia 

 
สําหรับข้อมูลด้านการว่างงาน เพ่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่มีการศึกษา

สูงสุด ซ่ึงในระดับการว่างงานน้ันพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่าอัตราการเติบโตของการว่างงานในผู้มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมขึ้นน้อยมากโดยเฉล่ียเพียงร้อยละ 1.06 ต่อปี ขณะท่ีแนวโน้มการว่างงาน 
ในระดับอุดมศึกษากลับเพ่ิมสูงมากขึ้นและสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกระดับการศึกษาคือมีอัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 4.06 ต่อปี ส่วนการว่างงานของแรงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง (ตารางที่ 4.8) 

ตารางที่ 4.8 จํานวนผู้ว่างงานของประเทศอินโดนีเซีย จําแนกระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่างปี 2546-2556 
หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
ไม่ได้รับการศึกษา 370,215  192,372  103,296  163,954  85,374  74,898  
ต่ํากว่าประถมศึกษา 700,886  632,564  437,114  616,104  512,041  389,550  
ประถมศึกษา 2,297,552  2,563,167  2,032,025  1,387,220  1,452,047  1,229,652  
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,629,548  2,619,853  1,901,020  1,624,666  1,714,776  1,566,838  
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สามัญ 2,362,943  2,641,378  2,363,012   2,148,740  1,867,755  1,962,786  
มัธยมศึกษาตอนปลาย-อาชีวศึกษา 1,199,642  1,206,263  1,382,199  1,188,397  1,067,009  1,332,521  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 232,550  253,240  368,373  442,281  200,028  193,517  
มหาวิทยาลัย 332,460  360,721  567,287  683,064  445,836  495,143  

รวม 10,125,796 10,469,558 9,154,326 8,254,426 7,344,866 7,244,905 
ท่ีมา: Statistics Indonesia 
 

เมื่อพิจารณาจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอาชีพพบว่าผู้มีงานทําของประเทศอินโดนีเซีย 
ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือด้านการเกษตรและการประมงสูงท่ีสุด โดยในปี 2556 มีผู้มีประกอบ
อาชีพในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 33.51 ล้านคน รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ
ตลาด ประมาณ 21.14 ล้านคน และอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ประมาณ 18.28 ล้านคน ตามลําดับ และเม่ือ
พิจารณาในลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่าผู้ทํางานส่วนใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียอยู่ในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 34 ของผู้ทํางานทั้งหมด รองลงมาคือการขายส่ง และ
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ หรือร้อยละ 21.42 ของผู้ทํางานท้ังหมด ตามลําดับ 
นอกจากน้ีในด้านการศึกษาของผู้ทํางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสดุเพียงชัน้ประถมศึกษาเท่านั้น โดยใน
ปี 2556 ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีทํางานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.61 ของผู้ทํางานท้ังหมด 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 18.46) และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ร้อยละ 16.10) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.9–4.11) 
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ตารางที่ 4.9 จํานวนผู้มีงานทําของประเทศอินโดนีเซีย จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2546–2556 
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2546 2548 2550 2552 2553 2556 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ

อาวุโส และผู้จัดการ 
170.00  232.00  518.63      1,573.20     1,657.25     1,871.09  

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ    4,349.00     4,117.00     4,027.85     4,111.62     5,207.93     5,476.13  
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค

สาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
  16,106.00   15,826.00    18,113.98     1,803.26     2,424.82     2,685.58  

4. เสมียน    4,066.00     5,045.00     5,527.65     3,861.46     4,941.69     5,607.52  
5. พนักงานบริการและพนักงานใน

ร้านค้าและตลาด 
  42,914.00    41,012.00   40,689.27   19,420.05   19,724.72   21,140.51  

6. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 

  22,008.00    23,855.00    25,840.19    35,359.84    39,702.07   33,510.06  

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 

406.00  421.00  491.98   12,129.63   13,108.19   15,594.88  

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

      7,136.34     7,038.46     7,987.99  

9. อาชีพข้ันพื้นฐานต่าง ๆ      18,949.47   13,764.29   18,287.68  
x. อาชีพซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น     525.80   638.33   
0. ทหาร    2,793.00     3,450.00     4,720.67     

รวม 92,811.00 93,958.00 99,930.22 104,870.66 108,207.77 112,761.07 
หมายเหตุ: ในปี 2546 – 2550 แยกออกภายใต้คําจํากัดความในด้านอาชีพของ ISCO 68 ท่ีจะรวมอาชีพในข้อท่ี 7–9 เอาไว้ด้วยกัน 
ท่ีมา: Key Indicators of the Labour Market (KILM) 8th Edition 

 
ตารางที่ 4.10 จํานวนผู้ทํางาน4ของประเทศอินโดนีเซีย จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 

ปี 2546-2556 
หน่วย: พันคน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 42,001.44  41,814.20  41,206.47  41,611.84  39,328.92  38,068.25  
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน* 729.05  808.84  994.61  1,155.23  1,465.38  1,420.77  
การผลิต* 10,927.34  11,652.41  12,368.73  12,839.80  14,542.08  14,883.82  
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 156.36  186.80  174.88  223.05  239.64  250.95  
ก่อสร้าง 4,106.60  4,417.09  5,252.58  5,486.82  6,339.81  6,276.72  
การขายส่ง และการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 

16,846.00  18,896.90  20,554.65  21,947.82  23,396.54  23,737.24  

การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 4,976.93  5,552.53  5,958.81  6,117.99  5,078.82  5,040.85  
การเงิน การประกันภัย และ
อสังหาริมทรัพย์ 

1,294.83  1,042.79  1,399.49  1,486.60  2,633.36  2,912.42  

กิจกรรมสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

9,746.38  10,576.57  12,019.98  14,001.52  16,645.86  18,213.03  

รวม 90,784.92 94,948.12 99,930.22 104,870.66 109,670.40 110,804.04 
ท่ีมา: Statistics Indonesia  

                                         
4 ผู้ทํางาน หมายถึง ผู้ท่ียังทํางานในสัปดาห์ก่อนหน้าของการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.11 จํานวนผู้ทํางานของประเทศอินโดนีเซีย จําแนกระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่างปี 2546-2556 
หน่วย: พันคน 

ระดับการศึกษา 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
ไม่ได้รับการศึกษา  4,739.09   5,518.81   5,394.67   6,110.01   5,772.92   5,195.98  
ต่ํากว่าประถมศึกษา  11,931.80   12,453.57   13,013.11   19,446.98   16,775.86   15,124.84  
ประถมศึกษา  34,809.08   35,418.82   37,961.15   29,649.83   31,627.88   31,700.12  
มัธยมศึกษาตอนต้น  18,224.37   18,558.64   18,830.20   19,390.83   20,696.61   20,457.29  
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สามัญ  11,763.16   11,566.17   12,747.03   14,582.13   17,111.92   17,837.52  
มัธยมศึกษาตอนปลาย-อาชีวศึกษา  5,132.55   6,282.33   5,788.66   8,240.70   8,861.60   9,992.35  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง  1,732.58   2,173.22   2,597.59   2,788.82   3,173.52   2,924.52  
มหาวิทยาลัย  2,452.29   2,976.56   3,597.81   4,661.37   5,650.09   7,571.43  

รวม 90,784.92 94,948.12 99,930.22 104,870.66 109,670.40 110,804.04 
ท่ีมา: Statistics Indonesia 

 
3. ประเทศกัมพูชา 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศกัมพูชา
จัดทําโดย National Institute of Statistics สังกัด Ministry of Planning ซึ่งข้อมูล LFS ของประเทศ
กัมพูชาจะอยู่ภายใต้การสํารวจ Cambodia Social Economic Survey (CSES) มีการเผยแพร่ล่าสุดคือ 
ปี 2556 โครงสร้างการประมาณกําลังแรงงาน5ของประเทศกัมพูชาแสดงดังตารางท่ี 4.12 โดยในปี 2556 น้ัน
ประเทศกัมพูชามีจํานวนกําลังแรงงานท้ังส้ิน 9.6 ล้านคน ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็นผู้มีงานทํา 7.97 ล้านคน และมี
อัตราการว่างงานที่ต่ํามากคือเพียงร้อยละ 1.00 ของกําลังแรงงานท้ังหมด  

ตารางที่ 4.12 กําลังแรงงานของประเทศกัมพูชา ระหว่างปี 2547-2556 
 2547 2550 2552 2554 2556 

กําลังแรงงานท้ังหมด (พันคน) 7,589.00  8,232.00  8,865.00  9,037.60  9,604.00  
การมีงานทํา (พันคน) 6,235.00  6,888.00  7,480.00  7,907.25  7,974.00  
การว่างงาน (พันคน) 62.35  68.88  74.80  79.07  79.74  
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 59.96  62.22  63.47  63.85  65.43  

ท่ีมา: National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Cambodia 

 
เมื่อพิจารณาจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอาชพีพบว่าผู้มีงานทําของประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่

อยู่ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงสูงท่ีสุด โดยในปี 2556 มีผู้มีประกอบอาชีพ
ในประเทศกัมพูชาประมาณ 3.16 ล้านคน รองลงมาเป็นอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ประมาณ 1.74 ล้านคนและ 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดประมาณ 1.14 ล้านคนตามลําดับ และเม่ือพิจารณาใน
ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่าผู้ทํางานส่วนใหญ่ของประเทศกัมพูชาอยู่ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การเกษตร โดยในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 48.7 ของผู้ทํางานทั้งหมด รองลงมาคือบริการ (ร้อยละ 31.5) และ 
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 19.9) ตามลําดับ อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พบว่าสัดส่วนแรงงานในภาค
เกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องคือจากร้อยละ 57.44 ของผู้มีงานทําท้ังหมดเป็นร้อยละ 48.7 ในปี 2556 ขณะท่ี  
สัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองคือจากร้อยละ 13.3 ในปี 2547 ของผู้มีงานทํา
ท้ังหมดเป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2556 (ตารางที่ 4.13–4.14) 

                                         
5 กําลังแรงงานของประเทศกัมพูชา คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15 – 64 ปี 
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ตารางที่ 4.13 จํานวนผู้มีงานทําของประเทศกัมพูชา จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2547–2556 
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2547 2550 2552 2554 2556 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และ

ผู้จัดการ 
86.10           58.56           39.20           45.33           70.48  

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 242.90        209.02        188.74        171.71        234.04  
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง 
42.59        151.39           66.21           59.66           71.74  

4. เสมียน 14.48        136.95        145.53        183.10        238.17  
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ

ตลาด 
897.78        886.20     1,098.20     1,233.92     1,338.90  

6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
การประมง 

3,727.58     3,657.27     3,580.01     3,551.13     3,161.27  

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 

441.38        697.23        890.92     1,035.67     1,313.89  

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

410.72        625.66        221.92        211.95        288.70  

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ  564.95        860.61     1,183.67     1,337.61     1,174.35  
x. อาชีพซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น 93.93              4.66    
0. ทหาร 54.59           30.13           49.95           60.92           59.45  

รวม 6,577.00 7,313.00 7,469.00 7,891.00 7,951.00 
ท่ีมา: National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Cambodia 
 
ตารางที่ 4.14 จํานวนผู้มีงานทําของประเทศกัมพูชา จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2547-2556 

หน่วย: พันคน 
ประเภทอุตสาหกรรม 2547 2550 2552 2554 2556 

เกษตรกรรม  3,505.69  3,941.39  4,303.37  4,401.45  3,870.53  
อุตสาหกรรม 810.32  1,017.97  1,184.34  1,331.45  1,579.30  
บริการ 1,775.05  1,868.64  1,981.08  2,156.64  2,501.17  
 อื่นๆ  11.95   0.21  0.46   

รวม 6,103.00 6,828.00 7,469.00 7,890.00 7,951.00 
ท่ีมา: National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Cambodia 
 

4. ประเทศลาว 

แม้ว่าประเทศลาวจะมี Lao Statistics Bureau สังกัด Ministry of Planning and Investment ท่ี
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆ อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเก็บข้อมูลแบบ LFS โดย
ข้อมูลที่ Lao Statistics Bureau เก็บน้ันเป็นลักษณะของรูปแบบความต้องการแรงงาน ดังน้ันข้อมูลกําลัง
แรงงานของประเทศลาวจึงใช้ข้อมูลจาก Asian Development Bank (ADB) และงานวิจัยท่ีสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทยทําร่วมกับประเทศลาวภายใต้โครงการของ ADB โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2554 ของ
ประเทศลาวแสดงดังตารางท่ี 4.15 พบว่ามีจํานวนกําลังแรงงานท้ังสิ้น 3.08 ล้านคน ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็นผู้มีงานทํา 
3.02 ล้านคน และมีอัตราการว่างงานท่ีต่ํามากคือเพียงร้อยละ 1.90 ของกําลังแรงงานท้ังหมด 
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ตารางที่ 4.15 กําลังแรงงานของประเทศลาว ในปี 2550 และ 2554 
 2550 2554 

กําลังแรงงานท้ังหมด (คน) 2,776,712 3,079,852 
การมีงานทํา (คน) 2,738,893 3,021,212 
การว่างงาน (คน) 37,820 58,640 
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 66.57 86.83 

หมายเหตุ: ปี 2550 กําลังแรงงานนับต้ังแต่ผู้มีอายุ 10 ปีขึ้นไป และผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี 2554  
ท่ีมา: ปี 2550 ข้อมูลจากสํามะโนประชากร และปี 2554 ข้อมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรประจําปี 2554, อ้างจาก โครงการ 
TA-8277 LAO: Support for the Human Resource Development Strategy – Regional Research Institute (46068-001) โดยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจาก ADB 

 
ในปี 2554 ประเทศลาวได้จัดทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรและการสํารวจแรงงานเด็ก

ประจําปี 2554 ซ่ึงมีการจําแนกประเภทอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และระดับการศึกษาสูงสุด แม้ว่าจะเป็น
ข้อมูลท่ีสํารวจเพียงปีเดยีวแตก็่ทําให้มองเหน็ภาพรวมของตลาดแรงงานในประเทศลาวได ้โดยเห็นว่าผูมี้งานทํา
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรทําให้อาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีสัดส่วนสูงสุด
คือร้อยละ 70.11 ของผู้มีงานทําท้ังหมด จึงสอดคล้องท่ีว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมงเป็นกิจกรรมท่ีมีการทํางานสูงที่สุด คือร้อยละ 71.33 รองลงมาเป็นกิจการประเภทการขายส่ง และ
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 8.85) และการผลิต (ร้อยละ 5.07) ตามลําดับ 
และเม่ือพิจารณาระดับการศึกษาสูงสุดของผู้มีงานทํายังคงพบว่า การศึกษาระดับประถมศึกษามีสัดส่วนสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 37.51 สัดส่วนของผู้ท่ีไม่มีการศึกษาน้ันมีสัดส่วนรองลงมา คือ ร้อยละ 21.68 ซึ่งก็ถือว่าเป็น
สัดส่วนที่สูงเช่นเดียวกัน (ตารางท่ี 4.16–4.18)  

ตารางที่ 4.16 จํานวนผู้มีงานทําของประเทศลาว จําแนกตามประเภทอาชีพปี 2554 
ประเภทอาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ 47,028 1.56 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 145,181 4.81 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพท่ีเก่ียวข้อง 37,961 1.26 
4. เสมียน 20,511 0.68 
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 177,459 5.87 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 2,118,213 70.11 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 97,590 3.23 
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 79,411 2.63 
9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ 265,173 8.78 
x. อาชีพซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น 4,847 0.16 
0. ทหาร 27,837 0.92 

รวม 3,021,212 100.00 
ท่ีมา: Labor Force Survey and Child Labor Survey 2010, Lao Statistics Bureau 

 

  



สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 4-13 

 

 

ตารางที่ 4.17 จํานวนผู้มีงานทํางานของประเทศลาว จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2,155,111 71.33 
2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 15,826 0.52 
3. การผลิต 153,033 5.07 
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 7,619 0.25 
5. การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล 3,188 0.11 
6. การก่อสร้าง 71,085 2.35 
7. การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 267,426 8.85 
8. การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 31,989 1.06 
9. กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 17,595 0.58 
10. ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 11,361 0.38 
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7,210 0.24 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 580 0.02 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 5,377 0.18 
14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 10,412 0.34 
15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 132,661 4.39 
16. การศึกษา 72,219 2.39 
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 13,570 0.45 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 6,846 0.23 
19. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 22,826 0.76 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 9,920 0.33 
21. องค์การระหว่างประเทศ 1,046 0.03 
22. ไม่ทราบ 4,313 0.14 

รวม 3,021,212 100.00 
ท่ีมา: Labor Force Survey and Child Labor Survey 2010, Lao Statistics Bureau 

 
ตารางที่ 4.18 จํานวนผู้มีงานทํางานของประเทศลาว จําแนกระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่างปี 2554 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) % 
ไม่ได้รับการศึกษา 654,942 21.68 
ต่ํากว่าประถมศึกษา 19,718 0.65 
ประถมศึกษา 1,133,158 37.51 
มัธยมศึกษาตอนต้น 579,238 19.17 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 289,245 9.57 
อาชีวศึกษา 167,981 5.56 
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 115,351 3.82 
สูงกว่าอุดมศึกษา 13,514 0.45 
นอกระบบการศึกษาปกติ 11,630 0.38 
ไม่ทราบ 36,435 1.21 

รวม 3,021,212 100.00 
ท่ีมา: Labor Force Survey and Child Labor Survey 2010, Lao Statistics Bureau 
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5.  ประเทศมาเลเซีย 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศมาเลเซีย
จัดทําโดย Department of Statistics สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งข้อมูล LFS ได้มีการเผยแพร่ตั้งแต่ 
ปี 2525  แสดงดังตารางท่ี 4.19 โดยในปี 2556 น้ันประเทศมาเลเซียมีจํานวนกําลังแรงงาน6ท้ังส้ิน 13.63 ล้านคน 
ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นผู้มีงานทํา 13.21 ล้านคน และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.1 ของกําลังแรงงานท้ังหมด 

ตารางที่ 4.19 กําลังแรงงานของประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี 2546-2556 
 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
กําลังแรงงานท้ังหมด (พันคน) 10,239.58 10,413.40 10,889.50 11,315.30 12,675.80 13,634.60 
การมีงานทํา (พันคน) 9,869.74 10,045.40 10,538.10 10,897.30 12,284.40 13,210.00 
การว่างงาน (พันคน) 369.83 368.10 351.40 418.00 391.40 424.60 
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 65.20 63.30 63.20 62.90 64.40 67.00 

ท่ีมา: Department of Statistics, Malaysia 
 

เมื่อพิจารณาจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอาชีพพบว่าผู้มีงานทําของประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่
อยู่ในอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด โดยในปี 2556 มีผู้มีประกอบอาชีพน้ีประมาณ 
2.86 ล้านคน รองลงมาเป็นอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ประมาณ 1.66 ล้านคน และผู้ปฏิบัติการโรงงานและ
เคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ประมาณ 1.61 ล้านคน ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่าผู้ทํางานส่วนใหญ่อยู่ในกิจกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของผู้ทํางานท้ังหมด รองลงมาคือการผลิต ซ่ึงมี
สัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนักกับกิจกรรมขายส่งและการขายปลีกฯ หรือร้อยละ 16.11 ของผู้ทํางานทั้งหมด 
ตามลําดับ นอกจากนี้ในด้านการศึกษาของผู้ทํางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างสูง โดยในปี 2556  
ผู้มีงานทํากว่าคร่ึง (ร้อยละ 55.97) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ อุดมศึกษา (ร้อยละ 24.49) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.20–4.22) 

ตารางที่ 4.20 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศมาเลเซีย จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2546-2556 
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ 793.5 777.4 770.4 822.9 695.6  695.5  
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 530.3 555.1 596.8 684.6 1,225.1  1,284.0  
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพ

ท่ีเกี่ยวข้อง 
1,219.9 1,266.8 1,400.5 1,560.0 1,313.0  1,288.4  

4. เสมียน 937.8 992.3 1,029.5 1,086.6 1,178.3  1,189.5  
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 1,399.4 1,483.7 1,705.6 1,869.1 2,495.1  2,866.1  
6. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 1,249.8 1,268.6 1,355.3 1,255.7 1,007.9  1,162.9  
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ

การค้าที่เกี่ยวข้อง 
1,235.6 1,145.5 1,133.2 1,132.9 1,330.2  1,452.7  

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ 

1,420.7 1,427.5 1,347.4 1,242.7 1,554.9  1,607.7  

9. อาชีพข้ันพื้นฐานต่างๆ  1,082.6 1,128.3 1,199.3 1,242.8 1,484.2  1,663.3  
รวม 9,869.7 10,045.4 10,538.1 10,897.3 12,284.4 13,210.0 

ท่ีมา: Department of Statistics, Malaysia 
                                         
6 กําลังแรงงานของประเทศมาเลเซีย คือ ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 15–64 ปี 
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ตารางที่ 4.21 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศมาเลเซีย จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2546-2556 
หน่วย: พันคน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 1,408.20 1,470.40 1,558.20 1,471.10 1,410.00 1,682.10 
2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 29.5 36.1 39.4 62.7 76 87.1 
3. การผลิต 2131 1989.3 1977.3 1807.1 2,222.30 2,214.80 
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 57.6 56.6 60.8 58.1 51.6 61 
5. การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย 

ของเสีย และส่ิงปฏิกูล 
        70.8 82.9 

6. การก่อสร้าง 942.5 904.4 922.5 1015.9 1,133.60 1,244.10 
7. การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยาน

ยนต์และรถจักรยานยนต์ 
1592.

2 
1620.3 1712.1 1831.8 1,999.50 2,220.20 

8. การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 481.6 544.7 538.2 592 605.2  621.6  
9. กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 644.2 671.8 760.7 800.5 942.2 1,016.10 
10. ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร         207.6 191.3 
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 223.4 247.4 282.2 271.5 317.6 319.2 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 404.2 459 558.1 601.9 61.2 72.4 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค         329 307 
14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 666.5 728.5 716.1 813.9 448.9 559.2 
15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ

การประกันสังคมภาคบังคับ 
3.2 1.7 1.7 1.7 749 764.2 

16. การศึกษา 594.3 607.1 632.7 731.4 785 817.4 
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 217.3 212.6 238.9 271.7 382.5 489.9 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ         86.4 屸9 
19. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 216.1 234.9 266.5 303.3 181.5 191 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 258 260.6 272.7 262.5 222.5 187.3 
21. องค์การระหว่างประเทศ         2.1 2.2 

รวม 9,869.80 10,045.40 10,538.10 10,897.10 12,284.50 13,210.00 
หมายเหตุ: ในปี 2553 เป็นต้นไปจัดกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คําจํากัดความของ Malaysia Standard Industrial Classification (MSIC) 2008

แม้ว่าในปี 2546 – 2552 จะไม่ได้จัดให้อยู่ในรูปแบบ Malaysia Standard Industrial Classification (MSIC) 2000 แต่ก็มีความ
ใกล้เคียงท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างหยาบๆ 

ท่ีมา: Department of Statistics, Malaysia 

 
ตารางที่ 4.22 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศมาเลเซยี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่างปี 2546-2556 

หน่วย: พันคน 
  2546 2548 2550 2552 2554 2556 
ไม่มีการศึกษา  474.80          466.80          424.80       426.00       385.10       388.40  
ประถมศึกษา 2,244.70        2,102.60        2,064.90     1,922.20     2,099.90     2,192.10  
มัธยมศึกษา 5,424.10        5,565.60        5,917.40     6,008.10     6,809.40     7,394.20  
อุดมศึกษา 1,724.70        1,908.10        2,121.90     2,541.00     2,990.00     3,235.40  

รวม 9,868.30 10,043.10 10,529.00 10,897.30 12,284.40 13,210.10 
ท่ีมา: Department of Statistics, Malaysia 
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6. ประเทศเมียนม่า 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศเมียนม่า 
จัดทําโดย The Central Statistical Organization (CSO) สังกัดกระทรวง  National Planning and 
Economic Development อย่างไรก็ดีข้อมูลไม่ได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางจึงทําให้มีข้อจํากัดในการสืบค้น
ข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงใช้ข้อมูลล่าสุดของ ILO แสดงดังตารางที่ 4.23 โดยในปี 2556 นั้นประเทศเมียนม่ามี
จํานวนกําลังแรงงาน ท้ังสิ้น 84.17 ล้านคน โดยกําลังแรงงานน้ันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด คิดเป็นอัตรา
การเติบโตโดยเฉล่ียร้อยละ 1.54 ต่อปี ขณะเดียวกันอัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงานมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึ้น 
โดยเพ่ิมจากร้อยละ 82.24 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 83.38 ในปี 2556 

ตารางที่ 4.23 กําลังแรงงานของประเทศเมียนม่า ระหว่างปี 2546-2556 

 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
กําลังแรงงานท้ังหมด (พันคน)  72,250   74,689   77,053   79,388   81,767   84,176  
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 82.24 82.60 82.90 83.16 83.31 83.38 

ท่ีมา: Key Indicators of the Labour Market (KILM) 8th Edition 

 
7. ประเทศฟิลิปปินส์ 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศฟิลิปปินส์
จัดทําโดย National Statistics Office สังกัด National Economic and Development Authority ซ่ึง
ข้อมูล LFS ของประเทศฟิลิปปินส์มีการเผยแพร่เป็นรายไตรมาส คือจะทําการสํารวจมกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี โดยกําลังแรงงานปี 2556 มีจํานวนท้ังส้ิน 40.96 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทํา
ประมาณ 37.98 ล้านคน และมีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 7.3 (ตารางที่ 4.24) 

ตารางที่ 4.24 กําลังแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2546–2556 
หน่วย: พันคน 

 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
กําลังแรงงานท้ังหมด (พันคน) 35,092  35,508.46  35,938.05  37,911.68  39,975.77  40,955.43  
การมีงานทํา (พันคน) 31,524 32876 33671 35,060 38,550 37,978 
การว่างงาน (พันคน)  3,544   2,627   2,264   2,843   2,798   2,989  
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 67.1 64.8 63.2 64.0 64.6 63.9 

ท่ีมา: National Statistics Office, The Philippines 
 

เมื่อพิจารณาจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอาชีพพบว่าผู้มีงานทําของประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพพ้ืนฐาน โดยในปี 2556 มีผู้มีประกอบอาชีพน้ีประมาณ 12.38 ล้านคน รองลงมาเป็น ผู้
บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการประมาณ 6.15 ล้าน ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่าผู้ทํางานส่วนใหญ่อยู่ในกิจกรรมด้านการเกษตร ร้อยละ 30.90 รองลงมาคือ การ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของผู้ทํางานทั้งหมด 
ตามลําดับ อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่าสังเกตว่าสัดส่วนของผู้ท่ีทํางานภาคเกษตรเร่ิมมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา กล่าวคือ ลดลงจากร้อยละ 37.04 ของผู้มีงานทําท้ังหมดในปี 2546 เป็นร้อยละ 30.90 ของผู้มี
งานทําท้ังหมดในปี 2556 เช่นเดียวกับภาคการผลิตท่ีสัดส่วนผู้มีงานทําเร่ิมมีแนวโน้มลดลง คือจากร้อยละ 
9.64 ของผู้มีงานทําท้ังหมดในปี 2546 เป็นร้อยละ 8.30 ของผู้มีงานทําท้ังหมดในปี 2556 
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ตารางที่ 4.25 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศฟิลิปปินส์ จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2546-2556 
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ 3,649  3,781  3,805  4,733  5,358  6,152  
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 1,364  1,381  1,515  1,613  1,773  1,861  
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง 877  855  875  947  1,002  1,025  

4. เสมียน 1,320  1,479  1,684  1,858  2,120  2,241  
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 2,873  3,025  3,131  3,681  4,472  4,671  
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการ

ประมง 6,205  6,279  6,296  5,855  5,783  4,937  

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ
การค้าท่ีเก่ียวข้อง 2,898  2,762  2,828  2,665  2,776  2,620  

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 2,380  2,564  2,593  2,209  2,274  2,013  

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ  9,380  10,619  10,775  11,395  12,799  12,381  
x. อาชีพซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น 125  132  135  140  154  114  

รวม 31,524 32,876 33,671 35,060 38,550 37,978 
ท่ีมา: National Statistics Office, The Philippines 
 
ตารางที่ 4.26 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศฟิลิปปินส์ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2546-2556 

หน่วย: พันคน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2546 2548 2550 2552 2554 2556 

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง  11,675   12,164   12,155   12,026   12,876   11,735  
2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน  101   132   135   175   231   266  
3. การผลิต  3,038   3,057   3,064   2,910   3,161   3,152  
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ  114   99   135   140   154   76  
5. การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย 

ของเสีย และส่ิงปฏิกูล   -    -    -    -    76  

6. การก่อสร้าง  1,688   1,611   1,751   1,893   2,082   2,393  
7. การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

และรถจักรยานยนต์  5,672   6,214   6,162   6,732   7,787   7,064  

8. การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า  2,363   2,466   2,593   2,665   2,814   2,734  
9. กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร  786   855   909   1,017   1,195   1,595  
10. ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร   -    -    -    -    342  
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  332   329   370   386   463   418  
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  720   723   875   1,052   1,349   190  
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค   -    -    -    -    190  
14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน   -    -    -    -    987  
15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ

ประกันสังคมภาคบังคับ  1,387   1,479   1,583   1,753   1,850   1,975  

16. การศึกษา  906   986   1,044   1,122   1,195   1,215  
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  366   362   404   421   463   456  
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ   -    -    -    -    342  
19. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ  856   789   774   877   964   2,203  
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  1,514   1,545   1,717   1,893   2,043   532  
21. องค์การระหว่างประเทศ  2   -    -    -    -    -   

รวม 31,524 32876 33671 35,060 38,550 37,978 
ท่ีมา: National Statistics Office, The Philippines 
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8. ประเทศสิงคโปร์ 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศสิงคโปร์
จัดทําโดย Ministry of Manpower (MOM) แต่เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก และเป็น
ประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและบริการสูง จึงจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูล
กําลังแรงงานของประเทศจึงนําเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือให้เห็นกําลังแรงงานในภาพรวม และเฉพาะกําลัง
แรงงานท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ7 (ตารางท่ี 4.27) โดยกําลังแรงงานปี 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 3.53 ล้านคน คิด
เป็นแรงงานท่ีเป็นชาวสิงคโปร์ร้อยละ 61.89 ของกําลังแรงงานท้ังหมด โดยเป็นผูมี้งานทํารวมท้ังส้ิน 3.44 ล้าน
คน ประมาณ 37.98 ล้านคน คิดเป็นแรงงานท่ีเป็นชาวสิงคโปร์ร้อยละ 61.14 ของผู้มีงานทําท้ังหมด และมี
อัตราการว่างงานโดยรวมประมาณร้อยละ 2.0 ในขณะท่ีอัตราการว่างงานเฉพาะชาวสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 2.8 

ตารางที่ 4.27 กําลังแรงงานของประเทศสิงคโปร์ ระหว่างปี 2546–2557 

  
2546 2549 2550 2552 2554 2556 2557 

กําลังแรงงานทั้งหมด 
(พันคน) 

ทั้งหมด 2,312.3 2,594.1 2,710.3 3,030.0 3,237.1 3,443.7 3,530.8 
ชาวสิงคโปร์ 1,706.4 1,880.8 1,878.0 1,985.7 2,080.1 2,138.8 2,185.2 

การมีงานทํา (พันคน) 
ทั้งหมด 2,208.1 2,505.8 2,631.9 2,905.9 3,149.7 3,352.9 3,440.2 
ชาวสิงคโปร์ 1,605.4 1,796.7 1,803.2 1,869.4 1,998.9 2,056.1 2,103.5 

การว่างงาน (พันคน) 
ทั้งหมด 104.2 88.3 78.4 124.1 87.4 90.7 90.7 
ชาวสิงคโปร์ 101.0 84.2 74.8 116.3 81.2 82.6 81.8 

อัตราการมีส่วนร่วม
ของกําลังแรงงาน (%) 

ชาวสิงคโปร์ 63.2 65.0 65.0 65.4 66.1 66.7 67.0 

หมายเหตุ: (1) ไม่ได้ทําการสํารวจข้อมูลในปี 2549 เนื่องจากเป็นปีท่ีทําการสํารวจสํามะโนประชากร 
(2)  ในปี 2550 ได้มีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับการประมาณการประชากรของ Department of Statistics, Ministry of Trade 

and Industry. 
ท่ีมา: Ministry of Manpower, Singapore 

 
จากการจําแนกประเภทอาชีพของพลเมืองท่ีมีงานทําในประเทศสิงคโปร์พบว่าพลเมืองส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท่ีส่วนใหญ่เป็นอาชีพท่ีมีทักษะท้ังสิ้น โดยอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และ
อาชีพท่ีเกี่ยวข้องมีสัดส่วนผู้ประกอบอาชีพสูงท่ีสุดในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 22.98 ของพลเมืองผู้มีงานทํา
ท้ังหมด รองลงมาคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 16.27 อย่างไรก็ดี
สาเหตุท่ีบัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการมีสัดส่วนท่ีสูงก็เน่ืองมาจากมีการรวมผู้เป็นเจ้าของ
กิจการเอาไว้ในหมวดอาชีพน้ีด้วย (ตารางที่ 4.28) 

  

                                         
7 กําลังแรงงานท่ีเป็นพลเมืองของประเทศอยู่ระหว่างอายุ 15-64 ปี 
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ตารางที่ 4.28 จํานวนพลเมืองท่ีมีงานทําในประเทศสิงคโปร์ จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2546-2557 
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2546 2549 2550 2552 2554 2556 2557 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ

อาวุโส และผู้จัดการ 
230.0 268.9 263.4 291.4 355.9 349.6 342.3 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 210.6 256.2 270.7 301.6 273.5 288.9 290.7 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค

สาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
288.7 319.8 342.4 379.7 413.9 444.5 483.4 

4. เสมียน 231.5 251.6 247.5 238.3 245.2 268.0 265.3 
5. พนักงานบริการและพนักงานใน

ร้านค้าและตลาด 
185.4 215.7 209.5 208.8 248.0 256.4 256.4 

6. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 

        

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจการค้าท่ี
เกี่ยวข้อง 

97.2 95.0 94.2 87.3 89.5 82.2 82.2 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและ
เคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ 

166.8 173.3 167.0 158.5 157.7 147.7 146.4 

9. อาชีพข้ันพื้นฐานต่าง ๆ  125.2 149.3 145.3 140.3 145.7 150.2 166.0 
x.  อาชีพซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวด
อ่ืน 

69.8 66.9 63.1 63.5 69.6 68.7 70.8 

รวม 1,605.4 1,796.7 1,803.2 1,869.4 1,998.9 2,056.1 2,103.5 
หมายเหตุ: (1) ในอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ จะรวมถึงเจ้าของกิจการด้วย 

(2) อาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จะไม่ถูกแจกแจง 
ท่ีมา: Ministry of Manpower, Singapore 

 
สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศด้านอุตสาหกรรมและการค้า 

จึงส่งผลให้สัดส่วนแรงงานในภาคการค้า และการผลิตมีสัดส่วนท่ีสูงในสองอันดับแรก คือ ร้อยละ 16.46 ใน
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ และร้อยละ 11.85 ในภาคการผลิต 
อย่างไรก็ดี เม่ือดูสัดส่วนของพลเมืองที่อยูใ่นภาคอุตสาหกรรมน้ันพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
โดยในส่วนของการผลิตลดลงจากร้อยละ 19.66 ของพลเมืองผู้มีงานทําในปี 2546 เหลือเพียงร้อยละ 11.85 
ของพลเมืองผู้มีงานทําในป ี2557 หรือภาคก่อสร้างท่ีสดัส่วนพลเมืองท่ีทํางานน้ีลดลงอย่างเห็นไดช้ัด คือ ลดลง
จากร้อยละ 11.02 ของพลเมืองผู้มีงานทําในปี 2546 เหลือเพียงร้อยละ 4.67 ของพลเมืองผู้มีงานทํา ในขณะท่ี
ภาคบริการในเกือบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนแนวโน้มการทํางานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่าง
เช่น ในกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยที่เพ่ิมจากร้อยละ 2.82 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 4.17 ในปี 2557 
(ตารางท่ี 4.29) 

 

  



4-20 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

ตารางที่ 4.29 จํานวนพลเมืองที่มีงานทําในประเทศสิงคโปร์ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 
ปี 2546-2557 

หน่วย: พันคน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2546 2549 2550 2552 2554 2556 2557 

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 

       

2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน        
3. การผลิต 419.7 517.5 566.8 520.9 523.5 540.3 249.3 
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบ

ปรับอากาศ 
       

5. การจัดหานํ้า การจัดการ และ
การบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และ
ส่ิงปฏิกูล 

       

6. การก่อสร้าง 235.4 255.5 295.9 377.3 402.7 477.1 98.2 
7. การขายส่ง และการขายปลีก 

การซ่อมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

322.8 365.0 384.9 426.1 456.5 479.7 346.3 

8. การขนส่ง และสถานที่เก็บ
สินค้า 

163.9 179.0 184.0 196.2 209.1 226.5 188.9 

9. กิจกรรมโรงแรม และการ
บริการด้านอาหาร 

123.3 145.8 162.1 187.2 209.1 226.8 137.1 

10. ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 60.2 73.1 79.4 87.7 104.5 113.5 87.8 
11. กิจกรรมทางการเงินและการ

ประกันภัย 
102.1 127.3 149.1 154.4 176.7 187.7 165.6 

12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 46.1 52.9 61.4 78.3 83.6 88.9 55.6 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 
102.3 128.4 150.5 174.6 198.5 222.4 153.0 

14. กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

76.4 113.2 124.1 150.3 167.2 187.3 102.7 

15. การบริหารราชการ การ
ป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

       

16. การศึกษา 468.1 522.0 554.1 615.4 673.8 717.3 285.2 
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน

สังคมสงเคราะห์ 
      107.7 

18. ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

      35.1 

19. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ       66.3 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล        
21. องค์การระหว่างประเทศ        
22. อ่ืนๆ 14.9 16.4 18.5 21.7 23.5 26.5 24.8 

รวม 2,135.2 2,495.9 2,730.8 2,990.0 3,228.5 3,493.8 2,103.5 
หมายเหตุ: (1) อ่ืนๆ รวมถึง กิจกรรม 1. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 2. การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และ

ส่ิงปฏิกูล 
  (2)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2551 เป็นต้นไปไปจัดกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คําจํากัดความของ SSIC 2010 ส่วนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจก่อนหน้าปี 2551 กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คําจํากัดความของ SSIC 2005 
ท่ีมา: Ministry of Manpower, Singapore 
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เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดของพลเมืองผู้มีงานทําน้ัน ไม่น่าแปลกใจเลยท่ีผู้มีการศึกษาส่วน
ใหญ่จะสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2557 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31.94 ของพลเมืองผู้มีงาน
ทําท้ังหมด รองลงมาคือ พลเมืองผู้ได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรวิชาชีพ มีสัดส่วนร้อยละ 19.54 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.30) 

ตารางที่ 4.30 จํานวนพลเมืองท่ีมีงานทําในประเทศสิงคโปร์ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่าง 
ปี 2546-2557 

หน่วย: พันคน 
ระดับการศึกษาสูงสุด 2546 2549 2550 2552 2554 2556 2557 

ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า 272.9 281.8 273.2 254.1 251.9 241.8 242.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 213.7 223.0 227.5 195.2 175.4 164.6 162.6 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 415.9 433.4 431.5 454.2 402.2 384.5 375.4 
วิทยาลัย (Post-Secondary) 144.9 155.5 159.3 145.2 234.8 237.6 240.5 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรวิชาชีพ 228.3 278.6 289.6 318.7 365.4 378.5 410.9 
อุดมศึกษา 329.7 424.4 422.2 502.1 569.3 649.1 671.8 

รวม 1,605.4 1,796.7 1,803.2 1,869.4 1,998.9 2,056.1 2,103.5 
ท่ีมา: Ministry of Manpower, Singapore 

 
9. ประเทศไทย 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศไทยจัดทํา
โดยสํานักงานสถติแิห่งชาต ิสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงข้อมูล LFS ของประเทศท่ี
เป็นลักษณะรายไตรมาสมีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา โดยจะทําการสํารวจในช่วงเดือนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

• รอบที่ 1 สํารวจในเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นช่วงหน้าแล้งนอกฤดูการเกษตร 

• รอบที่ 2 สํารวจในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่กําลังแรงงานใหม่ที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาเร่ิมเข้าสู่
กําลังแรงงาน 

• รอบที่ 3 สํารวจในเดือนสิงหาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดูการเกษตร 

• รอบที่ 4 สํารวจในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดําเนินการเป็นรายเดือนซึ่งมีช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลในวันท่ี 1-12 ของทุกเดือน 
โดยกําลังแรงงานปี 2557 มีจํานวนท้ังส้ิน 38.58 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทําประมาณ 38.07 ล้านคน และมี
อัตราการว่างงานท่ีต่ํามาก คือ น้อยกว่าร้อยละ 1.00 อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างประชากรก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อกําลังแรงงานของประเทศ เห็นได้จากกําลังแรงงานเร่ิมมี
จํานวนลดลงตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา คือจาก 38.92 ล้านคนในปี 2554 เหลือ 38.57 ล้านคนในปี 2557 
(ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที่ 4.31 กําลังแรงงานของประเทศไทย ระหว่างปี 2546–2557 
 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2557 

กําลังแรงงานท้ังหมด (พันคน) 34,901.72 36,131.98 36,941.98 38,426.76 38,921.50 39,383.78 38,576.23 
การมีงานทํา (พันคน) 33,841.03 35,257.17 36,249.46 37,706.32 38,464.66 38,906.88 38,077.43 
การว่างงาน (พันคน) 754.20 662.98 508.48 572.33 264.34 283.52 322.68 
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%) 72.24 72.53 72.37 72.75 72.07 71.58 70.34 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
เมื่อพิจารณาตามลักษณะอาชีพของผู้มีงานทําในประเทศไทย พบว่าแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในด้าน

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงคิดเป็นร้อยละ 30.89 ของผู้มีงานทําท้ังหมดในปี 2557 
อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ประกอบอาชีพน้ีจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา โดยลดลง
จากสัดส่วนร้อยละ 35.94 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 30.89 ในปี 2557 สําหรับกลุ่มอาชีพท่ีมีจํานวนผู้มีงานทํา 
สูงเป็นลําดับสองคือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด คิดเป็นร้อยละ 19.08 ของผู้มีงานทํา
ท้ังหมดในปี 2557 ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมีสัดส่วนแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด (ตารางท่ี 4.32) 

ตารางที่ 4.32 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศไทย จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2546–2557 
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2546 2549 2550 2552 2554 2556 2557 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ

อาวุโส และผู้จัดการ 
2,419.18 2,514.05 2,508.40 1,043.78 1,005.69 1,452.74 1,533.34 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1,221.43 1,410.51 1,417.32 1,518.78 1,861.39 1,943.78 2,097.84 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค

สาขาต่างๆและอาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

1,260.38 1,443.34 1,550.10 1,525.65 1,288.69 1,479.12 1,745.22 

4. เสมียน 1,174.12 1,285.63 1,339.80 1,470.31 1,349.21 1,288.61 1,500.77 
5. พนักงานบริการและพนักงาน

ในร้านค้าและตลาด 
4,560.59 5,033.78 5,200.11 6,677.43 7,550.29 6,942.95 7,273.57 

6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 

12,163.21 11,844.34 12,699.53 13,210.03 13,573.60 14,113.34 11,774.03 

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่
เกี่ยวข้อง 

4,022.78 4,182.63 4,047.92 4,566.52 4,533.79 4,324.14 4,461.35 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและ
เคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ 

2,680.92 2,972.41 3,053.60 2,971.34 3,065.32 3,193.70 3,602.19 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ  4,322.70 4,526.32 4,376.17 4,703.23 4,173.43 4,106.76 4,067.05 
x. อาชีพซ่ึงมิได้จําแนกไว้ในหมวด

อ่ืน 
15.73 44.17 56.53 19.26 63.28 61.75 64.30 

รวม 33,841.03 35,257.17 36,249.46 37,706.32 38,464.67 38,906.89 38,117.41 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
กิจกรรมด้านเกษตรยังคงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักท่ีมีสัดส่วนผู้มีงานทําสูงท่ีสุด อย่างไรก็ดีเห็น

ได้ว่าผู้อยู่ในภาคเกษตรมีจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือจากประมาณ 13.88 ล้านคนในปี 2546 เหลือเพียง 
12.73 ล้านคนในปี 2557 โดยกิจกรรมในภาคการผลิต และการค้าถือเป็นกิจกรรมท่ีมีจํานวนผู้ทํางานสูงเป็น
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อันดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ในปี 2557 มีผู้ทํางานในภาคการผลิตสูงถึง 6.39 ล้านคน และการขายส่งและ
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ จํานวน 6.18 ล้านคน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอัตราการ
เติบโตโดยเฉล่ียของแตล่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่าการเงินการธนาคาร ถือ
เป็นกิจกรรมที่มีความคึกคักมากท่ีสุด โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.61 ต่อปี (ตารางที่ 4.33) 

ตารางที่ 4.33 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศไทย จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2546-2557 
หน่วย: พันคน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2546 2549 2550 2552 2554 2556 2557 
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการ

ประมง 
13,880.09 13,616.98 14,306.01 14,692.55 14,883.10 15,406.95 12,732.72 

2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 46.72 56.59 63.06 51.20 49.96 65.89 68.98 

3. การผลิต 5,298.72 5,587.89 5,619.23 5,373.91 5,301.37 5,435.25 6,393.46 
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ํา และระบบปรับ

อากาศ 
94.84 106.87 101.77 102.21 101.29 99.07 117.09 

5. การจัดหาน้ํา การจัดการ และการ
บําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

    88.78 88.57 105.45 

6. การก่อสร้าง 1,880.68 2,129.39 2,148.74 2,302.96 2,371.90 2,542.59 2,269.20 
7. การขายส่ง และการขายปลีก การ

ซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
5,199.18 5,553.27 5,574.40 6,047.63 6,037.02 6,007.83 6,184.87 

8. การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 1,049.62 1,108.05 1,058.06 1,140.82 937.32 947.92 1,192.30 
9. กิจกรรมโรงแรม และการบริการ

ด้านอาหาร 
2,147.24 2,348.53 2,342.96 2,592.91 2,545.71 2,299.98 2,567.80 

10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร     181.42 199.21 247.95 
11. กิจกรรมทางการเงินและการ

ประกันภัย 
288.86 316.95 341.86 375.27 395.45 440.49 526.83 

12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 557.42 647.35 717.33 744.10 105.83 131.72 159.15 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

และเทคนิค 
    268.18 257.27 316.66 

14. กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

    394.34 393.94 495.29 

15. การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

953.99 1,109.78 1,250.96 1,348.69 1,596.39 1,639.95 1,589.36 

16. การศึกษา 973.01 1,044.25 1,045.93 1,132.67 1,287.40 1,180.62 1,152.72 
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน

สังคมสงเคราะห์ 
514.29 601.66 633.41 698.92 671.01 645.30 683.68 

18. ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

    230.11 237.56 255.91 

19. กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 682.04 736.87 750.33 837.60 739.56 630.43 736.09 

20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 255.59 243.35 233.16 237.65 247.29 203.60 216.30 

21. องค์การระหว่างประเทศ 1.01 1.48 2.00 2.29 3.24 2.96 4.23 

22. อ่ืนๆ 17.72 47.93 60.26 24.97 28.02 49.82 61.40 

รวม 33,841.03 35,257.17 36,249.46 37,706.32 38,464.67 38,906.89 38,117.41 
หมายเหตุ: กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2554 เป็นต้นไปไปจัดกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คําจํากัดความของ ISC Rev.4 ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิก่อน

หน้าปี 2554 กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คําจํากัดความของ ISIC Rev.3 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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เมื่อพิจารณาผู้มีงานทําตามระดับการศึกษาพบว่าผู้มีงานทําส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการศึกษาท่ีสูงมากนัก 
กล่าวคือมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า อย่างไรก็ดีแนวโน้มของผู้มีการศึกษาระดับนี้เร่ิมมีจํานวน
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีพบว่าสัดส่วนผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คือ มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 5.66 โดยเฉลี่ยต่อปี (ตารางท่ี 4.34) 

ตารางที่ 4.34 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่างปี 2546-2557 
หน่วย: พันคน 

ระดับการศึกษา 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2557 
ไม่มีการศึกษา 1,166.36 1,260.59 1,227.48 1,128.23 1,135.41 1,270.65 1,307.72 
ต่ํากว่าประถมศึกษา 12,635.10 12,152.25 11,597.55 11,323.80 10,483.45 9,084.44 8,365.20 
ประถมศึกษา 7,610.01 7,781.79 8,254.06 8,520.30 8,711.71 9,408.62 8,729.63 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4,609.68 4,985.03 5,320.95 5,792.01 6,149.15 6,438.16 6,096.25 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,610.30 4,103.92 4,522.46 5,029.37 5,418.93 5,755.84 5,773.03 
- สายสามัญ 2,497.67 2,898.45 3,326.24 3,730.62 4,093.49 4,488.29 4,439.95 
- สายอาชีวศึกษา 1,096.50 1,188.96 1,182.22 1,285.06 1,310.10 1,256.21 1,325.10 
- สายวิชาการศึกษา 16.13 16.52 14.00 13.69 15.34 11.34 7.99 
อุดมศึกษา 4,107.04 4,795.72 5,157.24 5,801.02 6,443.09 6,770.55 7,530.50 
- สายวิชาการ 2,034.38 2,543.43 2,808.78 3,252.65 3,691.24 4,058.60 4,885.16 
- สายวิชาชีพ 1,302.36 1,427.24 1,593.24 1,783.54 1,965.18 1,988.51 1,931.34 
- สายวิชาการศึกษา 770.30 825.05 755.22 764.83 786.67 723.44 713.99 
การศึกษาอ่ืน ๆ 19.91 24.73 30.64 26.38 35.82 35.15 89.59 
ไม่ทราบ 82.63 153.14 139.08 85.21 87.12 143.48 185.53 

รวม 33,841.03 35,257.17 36,249.46 37,706.32 38,464.67 38,906.89 38,077.43 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

10. ประเทศเวียดนาม 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ของประเทศเวียดนาม
จัดทําโดย General Statistic Office ซ่ึงข้อมูล LFS ของประเทศมีการเผยแพร่เป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากข้อจํากัดของการเข้าถึงข้อมูลทําให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ฉายภาพตั้งแต่ปี 2553 จนถึงไตรมาสท่ี 3 ของ 
ปี 2557 เท่านั้น โดยพบว่าในไตรมาสท่ี 3/2557 พบว่ามีกําลังแรงงาน 69.69 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทํา
ประมาณ 54.30 ล้านคน ขณะท่ีอัตราการว่างงานไม่ต่ํามาก อยู่ท่ีร้อยละ 1.93 (ตารางท่ี 4.35)  

ตารางที่ 4.35 กําลังแรงงานของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี 2553–2557 
 2553 2554 2555 2556 ไตรมาส3/2557 

กําลังแรงงานท้ังหมด (พันคน)  65,711   67,165   68,195   68,687   69,691.5  
การมีงานทํา (พันคน)  50,837   51,724   52,348   53,246   54,307.2  
การว่างงาน (พันคน)  1,344   1,045     926   1,038   1,048.8  
อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน (%)    77.40     77.00     76.80     77.50         77.90  

ท่ีมา: General Statistic Office, Vietnam 
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เมื่อพิจารณาจํานวนผู้มีงานทําในอาชีพต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด โดยในปี 2557 สูงถึง 8.46 ล้านคน รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง (6.61 ล้านคน) และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าท่ี
เกี่ยวข้อง (6.53 ล้านคน) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.36) อย่างไรก็ดี แม้ว่าข้อมูลทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ
ไม่สมบูรณ์มากนัก แต่จากแผนภาพท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่า แนวโน้มผู้ทํางานอยูใ่นภาคเกษตรจะลดลงมาโดยตลอด 
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของ
กําลังแรงงานยังคงพบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ีต่ํา กล่าวคือกว่าร้อยละ 80 ไม่เคยได้รับการศึกษาหรือ
การอบรมใดๆ เลย 

ตารางที่ 4.36 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศเวียดนาม จําแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2553–2557  
หน่วย: พันคน 

ประเภทอาชีพ 2553 2554 2555 2556 ไตรมาส3/2557 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส 

และผู้จัดการ 
     445.45       557.47       514.22  574.288 527.7 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    2,524.19     2,685.99     2,828.21  2,975.856 3,161.9 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขา

ต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
   1,831.28     1,773.77     1,748.35  1,722.864 1,554.9 

4. เสมียน      692.92       760.19       822.75  887.536 925.8 
5. พนักงานบริการและพนักงานใน

ร้านค้าและตลาด 
   7,226.12     7,601.85     8,227.52  8,457.696 8,468.4 

6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 

   7,671.57     7,145.74     6,530.59  6,264.96 6,601.0 

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าท่ีเก่ียวข้อง 

   6,236.24     6,132.16     6,067.80  6,264.96 6,535.8 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

   3,464.58     3,547.53     3,753.81  3,654.56 3,999.1 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ   19,352.15   20,474.32   20,877.33  21,457.49 21,341.0 
x. อาชีพซ่ึงมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น     132.8 

รวม 49,494 50,679 51,422 52,208 52,208 
ท่ีมา: General Statistic Office, Vietnam 
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แผนภาพที่ 4.2 สัดส่วนผู้มีงานทําในประเทศเวียดนาม จําแนกตาม 3 ภาคเศรษฐกิจหลัก ระหว่างปี 2543-2556 

 
ท่ีมา: 2000-2012: The Statistics Yearbook; 2012: The 2013 labour force survey, General Statistic Office, Vietnam 
 
ตารางที่ 4.37 จํานวนผู้มีงานทําในประเทศเวียดนาม จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2556 และ 2557  

หน่วย: พันคน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2556 ไตรมาส3/2557 

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง  24,433.34  24,792.0 
2. การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน      261.04  233.8 
3. การผลิต    7,309.12  7,881.5 
4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ      156.62  157.8 
5. การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล            -    
6. การก่อสร้าง      104.42  127 
7. การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์            -    
8. การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า    3,236.90  3,174.5 
9. กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร    6,526.00  6,471.2 
10. ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร    1,514.03  1,594.3 
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย    2,192.74  2,330.3 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์      261.04  322.4 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค      313.25  313.4 
14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน      156.62  162.6 
15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ      261.04  224.8 
16. การศึกษา      208.83  252.3 
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์    1,670.66  1,665.9 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ    1,827.28  1,819.1 
19. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ      522.08  469.4 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล      261.04  277.3 
21. องค์การระหว่างประเทศ      783.12  763.5 
อ่ืนๆ      156.62  180 

รวม 52,208 53,248.5 
ท่ีมา: General Statistic Office, Vietnam 
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ตารางที่ 4.38 จํานวนกําลังแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ระหว่างปี 2553–2557 
หน่วย: พันคน 

2553 2554 2555 2556 2557 
No technical training or  
qualification 

 
 43,414.80  

 
 43,758.50  

 
 43,658.23  

 
 43,714.97  

 
 44 188.4  

Vocation training    1,931.81     2,068.96   43,658.23     2,822.04   2 673.8  
Secondary vocation school    1,728.46     1,913.79   43,658.23     1,970.10   2 014.2  
College      864.23        879.31   43,658.23     1,064.92   1 145.5  
University and over    2,897.71     3,155.16   43,658.23     3,673.97   4 144.3  
No Identify 

    
141 

รวม 50 837 51 724 52 348 53 246 54 307.2 
ท่ีมา: General Statistic Office, Vietnam 
 
4.2 อุปทานตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.2.1 โครงสร้างทางประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน 

จํานวนประชากรของอาเซียนน้ันหากรวมจํานวนประชากรในทุกประเทศสมาชิกจะมีจํานวนสูงเป็น
อันดับสามของโลก (636.51 ล้านคน) รองจากประเทศจีน (1,355.69 ล้านคน) และอินเดีย (1,236.34 ล้านคน)  
อีกท้ังมีจํานวนสูงกว่าสหภาพยุโรป (511.43 ล้านคน) และสหรัฐอเมริกา (318.89 ล้านคน) ตามลําดับ ซ่ึงหาก
นับประเทศอินโดนีเซียเพียงประเทศเดยีวพบว่ามีประชากรสูงเปน็ลําดบัท่ี 5 ของโลก (253.60 ล้านคน)8ข้อมูล
จากองค์การสหประชาชาติ (ตารางท่ี 4.39) ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มประชากรในอาเซียนจะยังคงเพ่ิมสูงขึ้น จนถึง
ปี 2618 และหลังจากน้ันจํานวนประชากรจะลดลง โดยปัจจุบันอายุเฉล่ียโดยประมาณของประชากรชาว
อาเซียนคือ 28.9 ซึ่งถือว่าอาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคท่ีมีวัยกําลังแรงงาน (Young Worker) ค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ 

ตารางที่ 4.39 โครงสร้างประชากรในภาพรวมของอาเซียน 

 
2543 2548 2553 2558 2563 2573 2593 2618 2643 

จํานวนประชากร  
(หน่วย: พันคน) 524,410  561,840  597,097  633,031  666,110  722,790  787,535  791,517  758,021  

ความหนาแน่น  
(คนต่อตร.กม.) 117 125 133 141 148 161 175 176 169 

อายุเฉล่ีย  
(มัธยฐาน) 24.2 25.6 27.2 28.9 30.5 33.6 38.9 42.8 45.0 

ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
 

โครงสร้างทางประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเทศบรูไน 

ประเทศบรูไนถือเป็นประเทศท่ีมีจํานวนประชากรน้อยท่ีสุดในอาเซียน ข้อมูลจาก CIA พบว่า ในปี 2557 
ท่ีผ่านมาบรูไนมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 422,675 คน อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศบรูไนยังคงมีประชากรใน 
วัยทํางานเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยในปี 2555 มีสัดส่วนกําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 70.40 ของ

                                         
8 อ้างจาก CIA: The World Factbook 
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ประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ดี ประชากรในประเทศบรูไนนั้นอาจมีแนวโน้มลดลง โดยอัตรการเพิ่มของ
ประชากรในปี 2555 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.34 ของประชากรท้ังหมดซึ่งก็มีแนวโน้มท่ีลดลงมาโดยตลอด 
(ตารางท่ี 4.40) 

ตารางที่ 4.40 โครงสร้างประชากรในประเทศบรูไน 

2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน)  360,797   374,697   388,017   400,569   412,238   417,784  

สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 29.22 28.47 27.53 26.59 25.75 25.32 

สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 67.68 68.27 69.05 69.75 70.20 70.40 

สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไป (ร้อยละ) 3.10 3.26 3.42 3.66 4.04 4.28 

สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 49.27 49.24 49.27 49.31 49.33 49.34 

อัตรการเพิ่มของประชากร (ร้อยละต่อปี) 2.00 1.85 1.71 1.55 1.40 1.34 

Fertility rate, total (births per woman) 2.21 2.14 2.09 2.05 2.01 
 

ท่ีมา: World Bank 

 
จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศบรูไน พบว่า หากประชากร

มีอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุดในปี 2593 และ
จะเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ 5 แสนคนในปี 2643 ปัจจุบันปิรามิดประชากรของประเทศบรูไนยังคงมี
ฐานกว้างที่วัยทํางานหนุ่มสาว ขณะท่ีวัยสูงอายุยงัคงมฐีานปิรามิดท่ีแคบ ในปี 2593 ซ่ึงเป็นปีท่ีประมาณการว่า
จะมีประชากรมากท่ีสุดนั้นจะมีจํานวนวัยกําลังแรงงานสูงท่ีสุดด้วย และจะเร่ิมมีลักษณะเป็นปิรามิดฐานควํ่าใน
ปี 2643 (แผนภาพที่ 4.3-4.4) 

แผนภาพที่ 4.3 การประมาณการประชากรของประเทศบรูไน 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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แผนภาพที่ 4.4 ปิรามิดประชากรของประเทศบรูไน 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
2. ประเทศอินโดนีเซยี 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในอาเซียน ข้อมูลจาก CIA พบว่า  
ในปี 2557 ท่ีผ่านมามีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 253,609,643 คน พบว่าสัดส่วนประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุ
ระหว่าง 15–54 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.4 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด แม้ว่า
ประเทศอินโดนีเซียจะยังคงมีประชากรเพ่ิมขึ้นก็ตามแต่อัตราการเพ่ิมของประชากรเร่ิมมีแนวโน้มลดลง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (ตารางท่ี 4.41) 

ตารางที่ 4.41 โครงสร้างประชากรในประเทศอินโดนีเซีย 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 221,293,797  227,709,821  234,243,489  240,676,485  246,864,191  249,865,631  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 30.02 30.00 30.02 29.83 29.27 28.89 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 65.13 65.10 65.04 65.16 65.60 65.89 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 4.84 4.89 4.94 5.01 5.13 5.22 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 49.84 49.76 49.72 49.69 49.69 49.69 
อัตรการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.43 1.43 1.41 1.33 1.25 1.21 
Fertility rate, total (births per woman) 2.486 2.495 2.479 2.434 2.37 

 
ท่ีมา: World Bank 
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จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศอินโดนีเซีย พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุดในปี 2593 
และจะเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณสูงกว่า 300 ล้านคนในปี 2643 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2643 
สัดส่วนเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอยา่งมาก ในขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายเุพ่ิมขึน้จนกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายอุย่าง
สมบูรณ์แบบ (แผนภาพที่ 4.5-4.6) 

แผนภาพที่ 4.5 การประมาณการประชากรของประเทศอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
 
แผนภาพที่ 4.6 ปิรามิดประชากรของประเทศอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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3. ประเทศกัมพูชา 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมากัมพูชามีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 15,458,332 คน อย่างไร
ก็ดี พบว่าประเทศกัมพูชายังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยในปี 2557 มีสัดส่วน
กําลังแรงงานสูงถงึร้อยละ 59.40 ของประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ดีพบว่าแนวโน้มประชากรในประเทศกัมพูชา
ยังคงมีอัตราอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1.4–1.8 (ตารางท่ี 4.42) 

ตารางที่ 4.42 โครงสร้างประชากรในประเทศกัมพูชา 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 13,149,386  13,555,054  13,940,518  14,364,931  14,864,646  15,135,169  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 36.99 35.10 33.21 31.84 31.23 31.08 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 58.75 60.39 62.01 63.13 63.51 63.56 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 4.26 4.51 4.78 5.03 5.25 5.35 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 51.45 51.42 51.35 51.28 51.22 51.20 
อัตรการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.65 1.48 1.40 1.55 1.76 1.80 
Fertility rate, total (births per woman) 3.31 3.16 3.05 2.97 2.89 

 
ท่ีมา: World Bank 
 

จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศกัมพูชา พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุด 
ในปี 2618 คือประมาณ 24 ล้านคน และจะเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ 23 ล้านคนในปี 2643 ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่าโครงสร้างของประเทศที่ผ่านการทําสงครามกลางเมืองในยุคหลังจากปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ทําให้
โครงสร้างประชากรในช่วงปี พ.ศ. 2553 มีฐานประชากรที่เว้าแหว่งในบางช่วงกลุ่มอายุ อย่างไรก็ดีในช่วง 
พ.ศ 2593 น้ันโครงสร้างประชากรในประเทศกัมพูชายงัคงเป็นปิรามิดฐานกว้าง และยังคงมีวัยกําลังแรงงานสูง
อยู่ และฐานปิรามิดจะเร่ิมแคบลง คือ มีประชากรวัยเด็กน้อยลง ในขณะท่ีประชากรส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่วัยชรา
ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าในปี พ.ศ. 2643 (แผนภาพท่ี 4.7-4.8) 

แผนภาพที่ 4.7 การประมาณการประชากรของประเทศกัมพูชา 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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แผนภาพที่ 4.8 ปิรามิดประชากรของประเทศกัมพูชา 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
4. ประเทศลาว 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาลาวมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 6,803,699 คน อย่างไรก็ดี 
พบว่าประเทศลาวยังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยในปี 2557 มีสัดส่วนกําลัง
แรงงานสูงถึงร้อยละ 61.4 ของประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ดี อัตราการเพ่ิมของประชากรในประเทศลาวเร่ิมมี
แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ยังคงมีอัตราอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1.85 แต่ยังคงมีอัตราการเกิดท่ีสูง 
กล่าวคือในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการให้กําเนิดบุตรอยู่ท่ี 3.11 (ตารางท่ี 4.43) 

ตารางที่ 4.43 โครงสร้างประชากรในประเทศลาว 

2546 2548 2550 2552 2554 2555 
จํานวนประชากร (คน) 5,699,112  5,895,930  6,139,127  6,395,713  6,645,827  6,769,727  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 41.11 39.63 38.13 36.77 35.61 35.18 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 55.16 56.62 58.13 59.50 60.64 61.03 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไป (ร้อยละ) 3.73 3.75 3.74 3.73 3.76 3.79 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 50.47 50.51 50.43 50.32 50.25 50.22 
อัตรการเพิ่มของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.41 1.80 2.07 2.02 1.89 1.85 
Fertility rate, total (births per woman) 3.62 3.52 3.43 3.29 3.11 

 
ท่ีมา: World Bank 

 
จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศลาว พบว่า หากประชากรมี

อัตราการเพิ่มขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุดหลังปี พ.ศ. 2593 
และจะเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ 11 ล้านคนในปี 2643 ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรยังคงเป็น 
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ปิรามิดฐานกว้างคือยังคงมีอัตราการเกิดท่ีมาก และจะเร่ิมมีสัดส่วนกําลังแรงงานเพิ่มสูงในช่วงปี พ.ศ. 2593 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2643 สัดส่วนเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจน
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ (แผนภาพท่ี 4.9-4.10) 

แผนภาพที่ 4.9 การประมาณการประชากรของประเทศลาว 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
 
แผนภาพที่ 4.10 ปิรามิดประชากรของประเทศลาว 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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5. ประเทศมาเลเซีย 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมามาเลเซียมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 30,073,353 คน อย่างไรก็ดี 
พบว่าประเทศมาเลเซียยังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยในปี 2557 มีสัดส่วน
กําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 65.7 ของประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ดี อัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศ
มาเลเซียเร่ิมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 1.89 ในปี พ.ศ. 2546 เหลือร้อยละ 1.62 ในปี พ.ศ. 2555 (ตารางท่ี 
4.44) 

ตารางที่ 4.44 โครงสร้างประชากรในประเทศมาเลเซีย 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 25,365,089  26,327,098  27,302,348  28,275,835  29,239,927  29,716,965  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 30.83 29.69 28.68 27.68 26.65 26.11 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 64.90 65.85 66.70 67.48 68.19 68.54 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 4.27 4.46 4.62 4.84 5.16 5.36 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 50.12 50.66 51.12 51.42 51.49 51.47 
อัตรการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.89 1.85 1.81 1.73 1.66 1.62 
Fertility rate, total (births per woman) 2.31 2.15 2.05 2.00 1.98 

 
ท่ีมา: World Bank 
 
 จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศมาเลเซีย พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุด และจะ
เร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลอืประมาณ 43 ล้านคนในปี 2643 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในปีปัจจุบันโครงสร้างประชากรยังคง
เป็นปิรามิดฐานกว้าง คือ ประชากรวัยเดก็มีจํานวนท่ีมากกว่าวัยแรงงานและวัยสูงอาย ุและสัดส่วนวัยเด็กเร่ิมลดลง 
แต่วัยทํางานยงัคงมีสดัส่วนมากอยูใ่นปี พ.ศ. 2593  และจะเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเติมท่ีในปี พ.ศ. 2643 
(แผนภาพท่ี 4.11-4.12) 

แผนภาพที่ 4.11 การประมาณการประชากรของประเทศมาเลเซีย 

 

ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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แผนภาพที่ 4.12 ปิรามิดประชากรของประเทศมาเลเซีย 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
6. ประเทศเมียนม่า 

ข้อมูลจาก CIA9 พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาเมียนม่ามีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 55,746,253 คน 
อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศเมียนม่ายังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยในปี 2557  
มีสัดส่วนกําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 68.4 ของประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ดี อัตราการเพิ่มของประชากรใน
ประเทศเมียนม่าเร่ิมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 2.18 ในปี พ.ศ. 2546 เหลือร้อยละ 1.96 ในปี พ.ศ. 2555 
(ตารางท่ี 4.45) 

ตารางที่ 4.45 โครงสร้างประชากรในประเทศเมียนม่า 

 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 49,875,169  50,500,070  51,174,018  51,931,231  52,797,319  53,259,018  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 28.56 27.66 26.85 26.07 25.28 24.91 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 66.56 67.39 68.13 68.84 69.56 69.87 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไป (ร้อยละ) 4.89 4.95 5.02 5.09 5.16 5.22 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 51.23 51.34 51.43 51.47 51.48 51.46 
อัตรการเพิ่มของประชากร (ร้อยละต่อปี) 0.60 0.63 0.68 0.76 0.85 0.87 
Fertility rate, total (births per woman) 2.18 2.10 2.05 2.00 1.96 

 
ท่ีมา: World Bank 

  

                                         
9 ในการประมาณการจะคํานวณปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมและลดของประชากร อาทิ การติดเชื้อ HIV-AIDs ท่ีอาจเป็นสาเหตุของการลดอัตรา
การเกิด รวมถึงอัตราการเกิดมีชีพ อัตราการตาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ และเพศของประชากร 
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จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศเมียนม่า พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุดก่อนใน
ปี 2593 และจะเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณสูงกว่า 48 ล้านคนในปี 2643 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
ประเทศเมียนม่าเร่ิมมีสัดส่วนวัยเด็กน้อยกว่าวัยกําลังแรงงานและสูงอายุ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2593 สัดส่วนเด็ก
และวัยแรงงานจะลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
แบบ (แผนภาพท่ี 4.13-4.14) 

แผนภาพที่ 4.13 การประมาณการประชากรของประเทศเมียนม่า 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
 
แผนภาพที่ 4.14 ปิรามิดประชากรของประเทศเมียนม่า 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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7. ประเทศฟิลิปปินส์ 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาฟิลิปปินส์มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 107,668,231 คน ซ่ึงสูง
เป็นอันดับท่ี 13 ของโลก พบว่าประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 
โดยในปี 2557 มีสัดส่วนกําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 61.8 ของประชากรท้ังหมด นอกจากน้ี ยังพบว่าอัตราการ
เพ่ิมของประชากรในประเทศฟิลิปปินส์เร่ิมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 1.95 ในปี พ.ศ. 2546 เหลือร้อยละ 1.73 
ในปี พ.ศ. 2555 (ตารางท่ี 4.46) 

ตารางที่ 4.46 โครงสร้างประชากรในประเทศฟิลิปปินส์ 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 84,231,329  87,366,573  90,371,287  93,444,322  96,706,764  98,393,574  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 37.39 36.74 36.03 35.28 34.53 34.14 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 59.23 59.78 60.38 61.00 61.64 61.96 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 3.38 3.48 3.60 3.72 3.83 3.90 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 49.72 49.77 49.82 49.87 49.90 49.91 
อัตรการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.95 1.78 1.67 1.68 1.72 1.73 
Fertility rate, total (births per woman) 3.57 3.40 3.26 3.15 3.08 

ท่ีมา: World Bank 
 

จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรยังคงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จนถึงปี พ.ศ. 2643 แม้ว่าในช่วงน้ันจะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นลดลงก็ตาม โดยในปีดังกล่าวประเทศ
ฟิลิปปินส์จะมีประชากรประมาณเกือบถึง 190 ล้าน ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรยังคงเป็นปิรามิดฐาน
กว้างคือยังคงมีอัตราการเกิดท่ีมาก และจะเร่ิมมีสัดส่วนกําลังแรงงานเพิ่มสูงในช่วงปี พ.ศ. 2593 และต่อมา 
ในปี พ.ศ. 2643 สัดส่วนเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจนกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ 

แผนภาพที่ 4.15 การประมาณการประชากรของประเทศฟิลิปปินส์ 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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แผนภาพที่ 4.16 ปิรามิดประชากรของประเทศฟิลิปปินส์ 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
8. ประเทศสิงคโปร์ 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาสิงคโปร์มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 5,567,301 คน พบว่า
ประชากรในวัยทํางานมีสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยในปี 2557 มีสัดส่วนกําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 78.1 
ของประชากรท้ังหมด นอกจากน้ียังพบว่าอัตราการเพ่ิมของประชากรในประเทศสิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มขึ้นลง 
โดยในปี 2555 อัตราการเพิ่มของประชากรคิดเป็นร้อยละ 1.62 (ตารางท่ี 4.47) 

ตารางที่ 4.47 โครงสร้างประชากรในประเทศสิงคโปร์ 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 4,166,700  4,401,400  4,839,400  5,076,700  5,312,400  5,399,200  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 19.60 18.76 18.07 17.34 16.48 16.06 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 72.33 72.90 73.35 73.65 73.78 73.75 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 8.08 8.34 8.58 9.01 9.74 10.19 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 50.30 50.44 50.57 50.66 50.66 50.65 
อัตรการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.25 3.13 5.32 1.77 2.45 1.62 
Fertility rate, total (births per woman) 1.26 1.28 1.28 1.15 1.29 

 
ท่ีมา: World Bank 
 

จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศสิงคโปร์ พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะถึงจุดสูงสุดในช่วง
ก่อนหน้าหรือหลังจากปี พ.ศ. 2593 เล็กน้อย และจะเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณสูงกว่า 6 ล้านคน 
ในปี 2643 จากปิรามิดประชากรจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว 
โดยมีสัดส่วนวัยเด็กน้อยกว่าวัยกําลังแรงงานอยู่อย่างเห็นได้ชัด (แผนภาพท่ี 4.17-4.18) 
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แผนภาพที่ 4.17 การประมาณการประชากรของประเทศสิงคโปร์ 

 

ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
แผนภาพที่ 4.18 ปิรามิดประชากรของประเทศสิงคโปร์ 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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9. ประเทศไทย 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 67,741,401 คน  
ซ่ึงสูงเป็นอันดับท่ี 21 ของโลก พบว่าประเทศไทยยังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 
โดยในปี 2557 มีสัดส่วนกําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 72.8 ของประชากรท้ังหมด นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการ
เพ่ิมของประชากรในประเทศไทยต่าํมาก ซึ่งต่ําที่สุดในอาเซียนและยังคงลดลงอยา่งตอ่เนื่องเร่ิมมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 0.92 ในปี พ.ศ. 2546 เหลือร้อยละ 0.34 ในปี พ.ศ. 2555 (ตารางที่ 4.48) 

ตารางที่ 4.48 โครงสร้างประชากรในประเทศไทย 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 65,087,400  65,883,961  66,185,340  66,402,316  66,785,001  67,010,502  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 22.77 21.81 20.53 19.33 18.47 18.15 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 69.75 70.26 71.09 71.80 72.12 72.14 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 7.49 7.93 8.38 8.87 9.42 9.71 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 50.96 50.94 50.95 50.98 51.01 51.03 
อัตรการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละต่อปี) 0.92 0.49 0.16 0.19 0.31 0.34 
Fertility rate, total (births per woman) 1.56 1.52 1.48 1.44 1.41 

 
ท่ีมา: World Bank 
 

จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศไทย พบว่ามีลักษณะแปลก
กว่าประเทศสมาชิกอาเซยีนในทุกประเทศ หากประชากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) 
กล่าวคือ ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มประชากรในจุดสูงสุดหลังจากปี พ.ศ. 2593 แต่ประเทศไทย
กลับมีจํานวนประชากรสูงสุดก่อนหน้าคือประมาณช่วงปี พ.ศ. 2568 หรืออีกเพียงสิบปีหลังจากน้ี แนวโน้ม
ประชากรจะลดลงอย่างมีอัตราเร่งท่ีรวดเร็ว เหลือประมาณ 40 ล้านคนในปี 2643 ซึ่งต่ํากว่าจํานวนประชากร
ท่ีมีอยู่ในขณะน้ีราวเกือบ 20 ล้านคน (แผนภาพท่ี 4.19-4.20) 

แผนภาพที่ 4.19 การประมาณการประชากรของประเทศไทย 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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แผนภาพที่ 4.20 ปิรามิดประชากรของประเทศไทย 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
10. ประเทศเวียดนาม 

ข้อมูลจาก CIA พบว่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาเวียดนามมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 93,421,835 คน ซ่ึงสูง
เป็นอันดับท่ี 15 ของโลก พบว่าประเทศเวียดนามยังคงมีประชากรในวัยทํางานเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 
โดยในปี 2557 มีสัดส่วนกําลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 70.0 ของประชากรท้ังหมด นอกจากน้ียังพบว่าอัตราการ
เพ่ิมของประชากรในประเทศเวียดนามเร่ิมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 1.20 ในปี พ.ศ. 2546 เหลือร้อยละ 1.05  
ในปี พ.ศ. 2555 

ตารางที่ 4.49 โครงสร้างประชากรในประเทศเวียดนาม 

 
2546 2548 2550 2552 2554 2555 

จํานวนประชากร (คน) 81,437,700  83,313,000  85,122,300  86,932,500  88,772,900  89,708,900  
สัดส่วนผู้มีอายุ 0 – 14 ปี (ร้อยละ) 27.99 26.26 24.67 23.49 22.87 22.70 
สัดส่วนผู้มีอายุ 15 – 64 ปี (ร้อยละ) 65.44 67.17 68.78 69.97 70.58 70.72 
สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไป (ร้อยละ) 6.56 6.57 6.55 6.54 6.55 6.58 
สัดส่วนประชากรเพศหญิง (ร้อยละ) 50.77 50.74 50.68 50.62 50.59 50.58 
อัตรการเพิ่มของประชากร (ร้อยละต่อปี) 1.20 1.11 1.06 1.05 1.06 1.05 
Fertility rate, total (births per woman) 1.90 1.89 1.86 1.82 1.77 

 
ท่ีมา: World Bank 
 

จากการประมาณการแนวโน้มประชากรและปิรามิดประชากรของประเทศเวียดนาม พบว่า หาก
ประชากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับกลาง (Medium Variant) พบว่าแนวโน้มประชากรจะคล้ายๆ กับ
ประเทศไทย เพียงแต่จํานวนประชากรจะมีจํานวนสูงสุดก่อนหน้าปี พ.ศ. 2593 เล็กน้อย และจะเร่ิมมีแนวโน้ม
ลดลงเหลือประมาณ 80 ล้านคนในปี 2643 สําหรับปิรามิดประชากรจะเห็นได้ว่าสัดส่วนวัยเด็กในปัจจุบัน
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ลดลงต่ํากว่าจํานวนวัยแรงงานแล้ว แต่เนื่องจากวัยแรงงานยังคงมีจํานวนมากอยู่ อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2643 
สัดส่วนเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอยา่งมาก ในขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายเุพ่ิมขึน้จนกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายอุย่าง
สมบูรณ์แบบ (แผนภาพที่ 4.21-4.22) 

แผนภาพที่ 4.21 การประมาณการประชากรของประเทศเวียดนาม 

 

ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 

 
แผนภาพที่ 4.22 ปิรามิดประชากรของประเทศเวียดนาม 

 
ท่ีมา: World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division 
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4.2.2 โครงสร้างทางการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

สําหรับโครงสร้างทางการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในภาพรวมอาจไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก
ในรายละเอียด อย่างไรก็ดีโครงสร้างทางการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 โครงสร้างใหญ่ๆ ตามหลักสากล คือ 
ประถมศึกษา (Primary Education) มัธยมศึกษา (Secondary Education) และอุดมศึกษา (Tertiary 
Education) โดยส่วนใหญ่เดก็จะเร่ิมเข้าสู่ระบบการศึกษาอยา่งเป็นทางการเมื่ออาย ุ6 ปีขึ้นไป แต่จะมีประเทศ
เมียนม่าที่เด็กเร่ิมเข้าสู่การศึกษาในอายุ 5 ปี และประเทศอินโดนีเซียเร่ิมเข้าสู่การศึกษาในอายุ 7 ปี สําหรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนการศึกษาของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย (ตารางท่ี 4.50) 

ตารางที่ 4.50 โครงสร้างการแบ่งส่วนการศึกษาของแต่ละประเทศ 

โครงสร้างจํานวนปีการศึกษา 
(ประถมศึกษา+มัธยมศึกษาตอนต้น+มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ประเทศ 

6+3+3 กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย 
5+4+4 ลาว และเวียดนาม 
6+4+2 Philippines, Singapore** 
6+3+2 มาเลเซีย 
6+5 บรูไน 

5+4+2 เมียนม่า 
ท่ีมา: IBE (2011), อ้างจาก Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues, 
UNESCO 2014. 

 
สําหรับข้อมูลในด้านการศึกษาน้ัน แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน และอาจไม่สามารถจําแนกเป็น

ช่วงระยะเวลาของข้อมูลในทุกๆ ปี ดังน้ัน คณะวิจัยจึงใช้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งท่ีเชื่อถือได้ในการอธิบาย
ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลด้านการศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่  

1. Barro-Lee Dataset (2557) – ท่ีทําการเก็บข้อมูลทุกๆ 5 ปีใน 144 ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 
2517–2553 

2. World Bank – ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก UNESCO Institute for Statistics (UIS) ท่ีทําการเก็บ
ข้อมูลใน 133 ประเทศ และมีข้อมูลล่าสุดคือปี 2556 

โดยตารางที่ 4.51 แสดงข้อมูลโครงสร้างการเข้ารับการศึกษาของประชากรประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี
มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2543 2548 และ 2553 โดยเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ในเกือบทุกประเทศประชากรมี
แนวโน้มสัดส่วนผู้ไม่ได้รับการศึกษาลดลง เม่ือเปรียบเทียบการเข้าถึงการศึกษาในแต่ละระดับชั้น พบว่า
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่น้ันประชากรจะเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนมาก ในขณะท่ีประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้วอย่างบรูไน มาเลเซีย รวมถึงประเทศสิงคโปร์นั้น การศึกษาส่วนใหญ่ของประชากรอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปีการศึกษาโดยเฉล่ียแล้วพบว่ามีประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียเพียงสอง
ประเทศเดียวท่ีมีปีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกว่า 10 ปี ในขณะท่ีประเทศบรูไนและฟิลิปปินส์มีจํานวนปีการศึกษา
เฉล่ียสูงเป็นอันสามและอันดบัส่ี คือประมาณ 8 ปี ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่กลุม่เดียวกับประเทศเวียดนามและ
อินโดนีเซีย คือมีการศึกษาเฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 7 ปี และสุดท้ายกลุ่มประเทศ CLM เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด คือประมาณต่ํากว่า 5 ปี และเพ่ือให้เห็นตัวเลขจํานวนนักเรียนแต่ละประเทศ ตารางท่ี 4.52 จะแสดง
จํานวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  
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4.3 ค่าจ้างของตลาดแรงงานในอาเซียน 

ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ค่าจ้างในแต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกัน 
อย่างเห็นได้ชัด ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์จะมีค่าจ้างสูงถึง 1.02 แสนบาทต่อเดือนในขณะท่ีประเทศ
กลุ่ม CLMV จะมีค่าจ้างอยู่เพียงราวหนึ่งพันกว่าบาทหรือสูงกว่าน้ันเล็กน้อยต่อเดือน (ตารางที่ 4.53)  

ตารางที่ 4.53 โครงสร้างค่าจ้างของตลาดแรงงานในอาเซียน จําแนกตามประเทศ  

ประเทศ ปี  
ค่าจ้างเฉล่ียต่อเดือน 

(Nominal Average Wage) 
ค่าจ้างท่ีแท้จริงเฉล่ียต่อเดือน 

(Real Average Wages) 
ดอลล่าร์สหรัฐ บาท ดอลล่าร์สหรัฐ บาท 

กัมพูชา 
2550 70.84  2,296.28           67.08           2,107.40  
2552 76.77  2,488.40           58.54           1,839.20  

อินโดนีเซีย 

2549 74.92  2,428.49           79.91           2,510.34  
2550 78.60  2,547.94           78.60           2,469.32  
2551 84.58  2,741.67           77.05           2,420.42  
2552 89.02  2,885.63           77.37           2,430.52  
2553 99.85  3,236.75           82.54           2,593.16  

มาเลเซีย 

2549 526.62  17,070.64         579.56         18,207.10  
2550 554.22  17,965.45         597.83         18,781.23  
2551 565.33  18,325.51         578.55         18,175.30  
2552 568.86  18,439.91         578.68         18,179.60  
2553 601.50  19,497.90         601.66         18,901.56  
2554 645.22  20,915.06         625.38         19,646.72  

เมียนม่า 
2549 16.96  549.67             1.68               52.90  
2550 22.88  741.54             1.71               53.69  
2551 31.15  1,009.81             1.90               59.68  

ฟิลิปปินส์ 

2549 154.90  5,021.09         154.93           4,867.05  
2550 157.71  5,112.24         153.22           4,813.34  
2551 164.97  5,347.45         148.15           4,654.27  
2552 171.95  5,573.85         148.21           4,656.12  
2553 181.29  5,876.69         150.55           4,729.71  
2554 187.76  6,086.18         148.83           4,675.71  

สิงคโปร์ 

2549 2,595.26  84,126.63       2,842.23         89,289.92  
2550 2,755.18  89,310.57       2,955.41         92,845.74  
2551 2,904.15  94,139.45       2,921.97         91,795.05  
2552 2,827.47  91,654.00       2,828.20         88,849.46  
2553 2,985.94  96,790.60       2,904.66         91,251.36  
2554 3,164.84  102,589.98       2,925.25         91,898.28  

ไทย 

2549 242.19  7,850.60         247.70   8,029.30  
2550 249.42  8,085.10         249.50   8,087.80  
2551 274.95  8,912.70         260.78   8,453.40  
2552 268.21  8,694.20         256.56   8,316.50  
2553 285.73  9,262.20         264.66   8,579.00  
2554 306.49  9,935.00         273.47   8,864.70  
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ประเทศ ปี  
ค่าจ้างเฉล่ียต่อเดือน 

(Nominal Average Wage) 
ค่าจ้างท่ีแท้จริงเฉล่ียต่อเดือน 

(Real Average Wages) 
ดอลล่าร์สหรัฐ บาท ดอลล่าร์สหรัฐ บาท 

เวียดนาม 

2549 48.10  1,559.23           35.69           1,121.37  
2551 67.08  2,174.35           37.32           1,172.28  
2552 98.99  3,208.70           51.60           1,621.05  
2553 118.39  3,837.77           56.51           1,775.39  

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2558 เว็ปไซด์ www.xe.com ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเทศกัมพูชา 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 4,099.03 เรียล 
 2. ประเทศอินโดนีเซีย 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 12,963.94 รูปี 
 3. ประเทศมาเลเซีย 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 3.66 ริงกิต  
 4. ประเทศเมียนม่า 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 1,037.89 จ๊าด 
 5. ประเทศฟิลิปปินส์ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 44.10 เปโซ 
 6. ประเทศสิงคโปร์ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 1.37 ดอลล่าร์สิงคโปร์ 
 7. ประเทศไทย 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 32.42 บาท 
 8. ประเทศเวียดนาม 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 21,276.60 ดอง  
ท่ีมา : ILO 

สําหรับค่าจ้างขั้นต่ําของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน พบว่า ในหลายปีท่ีผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจโลก
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีทําให้โครงสร้างค่าจ้างของประเทศสมาชิกอาเซียน
เปลี่ยนแปลงไปด้วย หลายประเทศอาเซียนมีค่าจ้างอย่างก้าวกระโดด บางประเทศอ้างอิงตามผลิตภาพของ
แรงงานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยค่าจ้างขั้นต่ําของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี10 

- ประเทศบรูไน – ยังไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอย่างเป็นทางการ แต่เร่ืองการกําหนด
ค่าจ้างนั้นได้มีการดําริขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และในปีท่ีผ่านมาได้มีการพิจารณาอีกคร้ังในเดือนมีนาคม ส่วนหนึ่ง
เพ่ือต้องการสร้างความมั่นใจแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนํ้ามันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ 

- ประเทศอินโดนีเซีย – จากกฎหมายแรงงานของประเทศ รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถมี
อํานาจในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ําเองได้ ด้วยเหตุนี้ทําให้ค่าจ้างขั้นต่าํของอินโดนีเซียในแต่ละภูมิภาคมีอัตราท่ี
แตกต่างกันไป โดยค่าจ้างขั้นต่ําในจากาต้าอยู่ท่ี 7,686 บาทต่อเดือน (22,00,000 รูปี) จนถึงประมาณ 2,900 
(830,000 รูปี) ในจังหวัดชวากลาง ในปี พ.ศ. 2556 มีค่าจ้างเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18  

- ประเทศกัมพูชา – แม้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในประเทศกัมพูชายังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และ
ยังไม่ได้มีการประกาศค่าจ้างกลางอย่างเป็นทางการ แต่พบว่าในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญอย่างเสื้อผ้าและรองเท้า
ได้มีการกําหนดค่าจ้างโดยแบ่งตามระดับทักษะท่ีแรงงานมี ซ่ึงในช่วงทดลองงานจะต่ําสุดที่ประมาณ 1,072 
(126,000 กัมพูชาเรียล) เม่ือผ่านช่วงทดลองงานแล้วอาจสูงถึง 2,000 บาทต่อเดือน (235,200 กัมพูชาเรียล)  

- ประเทศลาว – ปัจจุบันประเทศลาวไดป้ระกาศอัตราคา่จ้างขัน้ต่ํารายเดือนอัตราใหม่จาก 1,476 บาท 
(348,000 ลาวกีบ) ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 2,652 (626,000 ลาวกีบ) นอกจากน้ีรัฐบาลยังกําหนดให้นายจ้าง 
มีสวัสดิการค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างอีกวันละ 37.33 บาท (8,500 ลาวกีบ)  

                                         
10 สรุปจาก Minimum Wage Levels Across ASEAN เข้าถึงได้โดย 
http://www.aseanbriefing.com/news/2013/04/16/minimum-wage-levels-across-asean.html#sthash.03WRQ3TQ.dpuf 
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- ประเทศมาเลเซีย – ประเทศมาเลเซียไดม้ีการประกาศอัตราขัน้ต่ําเป็นคร้ังแรกในวันท่ี 1 มกราคม 
2556 โดยมีอัตราอยู่ท่ี 10,045.49 บาทต่อเดือน (900 มาเลเซียริงกิต) สําหรับผู้ท่ีอยู่ในคาบสมุทรมลายู และ 
8,925 บาทต่อเดือน (800 มาเลเซียริงกิต) สําหรับซาบาร์ ซาราวัก และลาบวน โดยนายกรัฐมนตรีจะ
กําหนดให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในทุกๆ 2 ปี ซ่ึงจะผลักดันให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีรายได้
ระดับสูงภายในปี พ.ศ 2563 เน่ืองจากเป็นการประกาศค่าจ้างขั้นต่ําเป็นคร้ังแรกจึงอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและรายย่อย (SMEs) สามารถขยายเวลาในการจ้างงานด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ําไปจนปลายปีพ.ศ. 
2556 นอกจากน้ันนายจ้างจะไม่สามารถหักค่าจ้างเพื่อนํามาชําระค่าภาษี (Levies) หรือค่าสวัสดิการที่พัก 
หรือค่าเบ้ียเล้ียงอื่นๆ ท่ีเคยให้ได้ สําหรับผู้ประกอบการอื่นๆ นั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาค่าจ้างแห่งชาติ (The 
National Wage Consultative Council: NWCC) จะยืดเวลาให้มีการปรับค่าจ้างภายในวันที่ 30 มิถุนายนใน
ปีนั้น สําหรับในสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่จะอนุญาตให้หักเงินค่าจ้างได้ แต่จะต้องไม่เกิน 50 มาเลเซีย
ริงกิตต่อเดือนสําหรับแรงงานต่างด้าว และจะต้องมีการรายงานต่อกรมแรงงานถึงเหตุผล 

- ประเทศเมียนม่า – กฎหมายใหม่ของประเทศเมียนม่าได้อนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นเม่ือ
วันท่ี 9 มีนาคม 2555 โดยการจัดตัง้สหภาพแรงงานไดน้ั้นจะต้องประกอบไปดว้ยสมาชิก 30 คนเป็นอย่างน้อย 
และอนุญาตให้มีการประท้วงหยดุงานได ้โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 14 วัน สําหรับค่าจ้างขั้นต่ําน้ันประเทศเมียน
ม่ายังไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ อย่างไรก็ดีพนักงานภาครัฐจะได้รับการจ่ายค่าจ้างต่ําสุดประมาณ 1,927 บาท
ต่อเดือน (50,000 จ๊าด) ในขณะท่ีกรรมกรจะได้รับเงินค่าจ้างราว 78 บาทต่อวัน (2,000 จ๊าด) 

- ประเทศฟิลิปปินส์ – ค่าจ้างขั้นต่ําของประเทศฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้อยู่ใน 
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สําหรับนอกภาคเกษตรในพื้นท่ีเมืองหลวงมะนิลาและโดยรอบจะมีอัตราตั้งแต่ 
346–376 บาทต่อวัน (419–456 ฟิลิปปินส์เปโซ) สําหรับผู้ที่อยู่นอกภาคเกษตรในเมืองอื่นๆ จะอยู่ท่ีประมาณ 
170 บาทต่อวัน (205 ฟิลิปปินส์เปโซ) แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าแรงงานอกภาคเกษตรจะมีรายได้โดยเฉลี่ย 
230.77 ต่อวัน (280 ฟิลิปปินส์เปโซ) 

- ประเทศสิงคโปร์ – ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา แม้ว่าในเดือนมีนาคม 2556 
รัฐสภาของประเทศได้นําเอาอัตราค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นมาพิจารณา อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่เห็นว่าการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ํา
เป็นมาตรการในการแทรกแซงตลาดแรงงานของประเทศท่ีเป็นตลาดเปิดท่ีมีการแข่งขันอย่างเสรี ปัจจุบันผู้ท่ี
ได้รับค่าแรงขั้นต่ําจะได้รับการดูแลจาก 3 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย (1) Workfare Income Supplement 
(WIS) (2) Workfare Training Scheme (WTS) และ (3) the Labor Movement’s Progressive Wage 
Model (PWM) โดยท้ังสามหน่วยงานจะช่วยพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทาง
เพ่ิมค่าแรงงานของแรงงานในอีกทางหน่ึง  

- ประเทศไทย – ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ค่าแรง 300 บาทท่ัวประเทศตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยเร่ิมต้นมีการประกาศใช้เพียง 7 จังหวัดตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555  
เป็นต้นมา จากการประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับท่ี 7) ของสํานักงานคณะกรรมการค่าจ้างกําหนดให้ค่าจ้าง
ขั้นต่ํา 300 บาท คงท่ีต่อเน่ืองไปจนปี พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558 หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศผันผวน
อย่างรุนแรงจนกระทบต่อค่าครองชีพ คณะกรรมการค่าจ้างจะสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ําได้
ตามความเหมาะสม โดยปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการศึกษาแนวทางการขึ้นค่าจ้างสําหรับปี พ.ศ. 
2559 เอาไว้ 5 รูปแบบ คือ (1) ให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอมาตามปกติ (2) ค่าจ้างลอยตัว (3) ค่าจ้าง
ตามการพัฒนาเศรษฐกิจ 18 กลุ่มจังหวัด (4) ค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม และ (5) ค่าจ้างในลักษณะ
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ผสมผสานหลายรูปแบบ รวมท้ังจะนําข้อเสนอในเร่ืองโครงสร้างค่าจ้างมาพิจารณาประกอบด้วย โดยคาดว่าจะ
สามารถสรุปผลได้ในเดือนตุลาคมปีนี้  

- ประเทศเวียดนาม – การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดทําให้รัฐบาลต้องกลับมาสนใจ
ค่าจ้างขั้นต่ําที่เฟ้อเกินจริง อันส่งผลอัตราค่าแรงขั้นต่ําของประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 26.8 ต่อปี  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549–2553 ปัจจุบันอัตราค่าแรงขั้นต่ําของประเทศในพ้ืนท่ีห่างไกลอยู่ท่ีประมาณ 2,685 บาท
ต่อเดือน (1.65 ล้านเวียดนามดอง) ในขณะที่เมืองใหญ่ๆ อาทิ ฮานอย ไฮฟอง และโฮจิมินซิตี้ จะอยู่ท่ีราว 
3,821 บาทต่อเดือน (2.35 ล้านเวียดนามดอง) 



 

บทที่ 5 
บริบทที่เกือ้หนุนตลาดแรงงานอาเซียน 

นอกจากตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ อุปทาน และค่าจ้างในตลาดแรงงานแล้ว ยังมีบริบทท่ี
เกื้อหนุนและเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลในด้านต่างๆ ต่อตลาดแรงงานอาเซียน ได้แก่ (1) ระบบ
ประกันสังคม (2) การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ (3) ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

5.1 ระบบประกันสังคม 

ระบบประกันสังคมเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีช่วยดูแลสวัสดิการในการทํางานของแรงงาน ส่วนมากใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบบประกันสังคมจะครอบคลุมแรงงานท่ีอยู่ท้ังในและนอกระบบ สําหรับในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เนื่องจากมีความแตกต่างในโครงสร้างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทําให้ระบบ
ประกันสังคมของประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันไป โดยรายละเอียดระบบประกันสังคมในแต่ละประเทศมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

5.1.1 ประเทศบรูไน 

ระบบประกันสังคมของประเทศบรูไนเร่ิมต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 โดยกฎหมายแรงงานที่ให้ความสําคัญ
ด้านประกันสังคมฉบบัแรกในชว่งปีดงักล่าว จะให้ความสําคัญกับการประกันบํานาญวัยเกษยีณอายแุละประกนั
ผู้สูงอายุ ต่อมาได้มีการพัฒนากฎหมายแรงงานมาอย่างต่อเน่ือง จนกระท่ังในปี พ.ศ.2500 เกิดกองทุนเงิน
ทดแทนขึ้นในประเทศบรูไน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด ประเทศบรูไนมีรูปแบบระบบ
ประกันสังคมโดยใช้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund) ในการให้บริการด้านประกันบํานาญ
วัยเกษียณอายุและประกันผู้สูงอายุร่วมกันกับระบบประกันบํานาญเสริม (Supplementary Pension) ผู้ท่ีจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในส่วนของ
ระบบประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุจากการทํางานประเทศบรูไนจะใช้รูปแบบของรัฐสวัสดิการในการให้
ความคุ้มครองประชาชน รวมไปถึงผู้พักอาศัยในประเทศบรูไน ซ่ึงระบบประกันสังคมของประเทศบรูไนได้
กําหนดให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล 
และมีรูปแบบการให้บริการประกันสังคมดังต่อไปน้ี 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ซ่ึงจะดูแลประสานงานกับ
โรงพยาบาลและสถาบันฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ รวมไปถึงคลินิกเอกชน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น 
ผู้รับรองว่าหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพเหล่าน้ีสามารถให้บริการประชาชนและจะได้รับเงินค่ารักษาจาก
ทางรัฐบาลได้ เนื่องจากประเทศบรูไนมีลักษณะการให้บริการในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ โดยสิทธิประโยชน์ท่ี
จะได้รับของผู้รับบริการจะเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก รัฐบาลจะคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลท้ังหมด แต่มีเง่ือนไขว่าจะต้องเข้ารับบริการจากทางโรงพยาบาลหรือสถานท่ีให้บริการทางการ
แพทย์ที่รัฐบาลรองรับ โดยสิทธิประโยชน์จะรวมท้ังประชาชนชาวบรูไนและผู้พํานักอาศัยภายในประเทศ 
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• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรของประเทศบรูไนดําเนินการในลักษณะ
ของรัฐสวัสดิการ เนื่องจากรัฐบาลมีรายได้และเงินคงคลังค่อนข้างสูง ทําให้มีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบรัฐสวัสดิการ ประกอบกับจํานวนประชากรของประเทศท่ีมีไม่มากทําให้ประสิทธิภาพใน
การคุ้มครองและการให้บริการด้านประกันสุขภาพและการคลอดบุตรสามารถทําได้อย่างทั่วถึง 

2. การประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ กรมแรงงาน ส่วนงานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางาน  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย โดยกฎหมายฉบับที่ใช้ในปัจจุบันคือ พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน 
พ.ศ. 2500 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงแรงงานท้ังหมดภายในประเทศบรูไนท้ังท่ีเป็นสัญชาติบรูไนและ
เป็นผู้พํานักอาศัยอย่างถาวร แต่ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ แม่บ้าน และผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน ซ่ึงระบบ
ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานของประเทศบรูไนจะใช้ระบบกองทุนเงินทดแทนของภาคเอกชนโดยนายจ้าง 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้าง ซ่ึงสิทธิประโยชน์ต้อง
เป็นไปตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2500 ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีได้รับบาดเจ็บจากการทํางานทําให้ทุพพลภาพชั่วคราว จะจ่ายเงินทดแทนเป็นเงินเดือน
อัตราร้อยละ 66.7 ของเงินเดือนท่ีได้รับเฉล่ีย 6 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ โดยจะจ่ายเงินทดแทนให้ทุกเดือน
นับตั้งแต่วันท่ี 4-5 หลังจากเกิดทุพพลภาพชั่วคราว และหากพักรักษาตัวตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป จะจ่ายเงินทดแทน
ย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 1-5 หลังจากเกิดทุพพลภาพชั่วคราว โดยอัตราการจ่ายเงินทดแทนต่อเดือนสูงสุดคือ  
3,251 บาท (310 ดอลลาร์บรูไน)  และหากได้รับเงินทดแทนทุพพลภาพชั่วคราวเกิน 6 เดือนขึ้นไป หลังจาก  
6 เดือน ได้รับเป็นเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร ลบกับจํานวนเงินทดแทนท่ีจ่ายให้ในช่วง 6 เดือนแรก 

2) กรณีได้รับบาดเจ็บจากการทํางานทําให้ทุพพลภาพถาวร จะได้รับเงินทดแทนโดยคิดจาก
เงินเดือนเฉล่ียในช่วง 6 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ คูณกับ 48 แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 240,103 บาท (9,600 ดอลลาร์
บรูไน) และหากผู้ประกันตนต้องการมีผู้ช่วยเหลือ จะได้รับเงินทดแทนอัตราร้อยละ 25 ของเงินทดแทนกรณี
ทุพพลภาพถาวรท้ังหมด  

3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงการฟ้ืนฟูต่างๆ นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการ
จ่ายเงินท้ังหมดท่ีนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากประกันสุขภาพและการคลอดบุตรในลักษณะแบบรัฐ
สวัสดิการ โดยโรงพยาบาลและสถานท่ีให้บริการทางการแพทย์นั้นๆ จะต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุขบรูไน 

4) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีผู้ประกันตน
กําหนดจะได้รับเงินทดแทนเป็นจํานวนเงิน 36 คูณกับอัตราเงินเดือนเฉล่ียในช่วง 6 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ 
แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 180,077.8 บาท (7,200 ดอลลาร์บรูไน) โดยสิทธิประโยชน์จะต้องเป็นของคู่สมรส และ
บุตร แต่หากผู้ประกันตนไม่มีผู้รับสิทธิประโยชน์ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทําศพให้ด้วย 

• การจ่ายเงินสมทบ 

นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนเงินทดแทนท่ีสมัครให้ลูกจ้าง ใน
ส่วนของแรงงานนอกระบบและแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามกฎหมายยังไม่ให้ความคุ้มครองถึงแรงงาน
ในส่วนนี้ ดังน้ันในปัจจุบันการจ่ายเงินสมเข้ากองทุนเงินทดแทนของประเทศบรูไนจึงเป็นหน้าท่ีหลักของ
นายจ้างท่ีมีการจ้างงานในระบบ 
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เน่ืองจากประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็ก มีจํานวนประชากรไม่มาก อีกท้ังปกครองด้วย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทําให้รัฐบาลสามารถดูแลประชาชนได้ท้ังหมดจากรายได้ของอุตสาหกรรม
พลังงานซึ่งเป็นของภาครัฐท้ังหมด ทําให้สวัสดิการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างเตม็ท่ีจากภาครัฐ ทําให้ระบบ
ประกันสังคมของประเทศบรูไนใช้ระบบกองทุนสํารองเล้ียงชีพคู่กันกับระบบรัฐสวัสดิการ โดยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพจะให้ความม่ันคงในช่วงวัยเกษียณแก่ประชาชนชาวบรูไน แต่รัฐสวัสดิการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
รายได้ของรัฐบาล จะดูแลในส่วนของประกันสุขภาพและการคลอดบุตร ซ่ึงให้ความคุ้มครองแก่แรงงานใน
ประเทศบรูไนท้ังสัญชาติบรูไน และผู้พํานักอาศัยถาวร ในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจะเป็นหน้าท่ีของ
นายจ้างท่ีจะต้องให้ลูกจ้างสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในกองทุนเงินทดแทนของภาคเอกชน โดยสิทธิประโยชน์
จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5.1.2 ประเทศอินโดนีเซีย 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ประเทศอินโดนีเซียได้มีการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม (The 
National Social Security System: SJSN Law) ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวได้ขยายความคุ้มครองถึงกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ โดยเปิดโอกาสให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าเป็นสมาชิกได้อย่างสมัครใจ นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครอง
ไปสู่แรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานในอินโดนีเซียตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ปัจจุบันหน่วยงานท่ีดูแล คือ Workers 
Social Security Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan: BPJS) โดยแบ่งออกเป็น 
หน่วยงานย่อย 2 หน่วยงาน ได้แก่ BPJS(I) หรือ Health Social Security Agency ดูแลระบบประกันสุขภาพ
ของประชาชนชาวอินโดนีเซีย และ BPJS(II) หรือ Manpower Social Security Agency ซึ่งดูแลระบบ
ประกันสังคมของแรงงานชาวอินโดนีเซีย สําหรับการบํานาญวัยเกษียณอายุและประกันผู้สูงอายุจะใช้ระบบ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เข้ามาเป็นระบบสนับสนุน ระบบประกันสังคมของประเทศอินโดนีเซียมีการให้บริการ
ในรูปแบบต่อไปนี้ 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

รับผิดชอบโดย BPJS(I) โดยอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2572 ประชาชนทุกคน
จะต้องมีระบบประกันสุขภาพรองรับ โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการขยายความคุ้มครองถึงแรงงานท่ีอยู่ท้ังใน
และนอกระบบ สําหรับแรงงานในระบบกําหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือมีบัญชีเงินเดือน
ตั้งแต่ 2,560 บาท (1,000,000 อินโดนีเซียรูปี) ส่วนแรงงานนอกระบบสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกระบบ
ประกันสุขภาพได้ในอย่างสมัครใจ เช่นเดียวกันกับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดย
แรงงานทุกกลุ่มจะต้องเขา้มาอยูใ่นความคุ้มครองของ BPJS(I) ภายในปี พ.ศ. 2558 สําหรับสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ ได้แก่  

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตร โดยจ่ายเงินเดือนให้มารดาอัตราร้อยละ 100 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือนเม่ือคลอดบุตร และการจ่ายเงินเดือนให้บิดาอัตราร้อยละ 100 เป็นเวลา 2 วัน ค่าใช้จ่ายใน
การคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการคลอดบุตรไม่เกิน 3 คน โดยจะจ่ายให้คร้ังละไม่เกิน 
1,280 บาท (500,000 อินโดนีเซียรูปี)  

2) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ โดยสิทธิประโยชน์จะรวมไปถึง
การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ปว่ยใน โดยมีข้อกาํหนดไม่เกนิ 256 บาท (100,000 อินโดนีเซียรูปี) และ
มีระยะเวลาการรักษาตัวไม่เกิน 60 วัน นอกจากน้ียังครอบคลุมถงึคา่ทันตกรรม ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผูป่้วย
นอก ค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการออกกเกณฑ์การจ่ายเงินสําหรับ
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การรักษาพยาบาลเหล่านี้ ในส่วนของผู้ประกันตนท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน 
จะต้องจ่ายค่าบริการส่วนต่างด้วยตนเอง  

3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว ซ่ึงบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย
หมายถึง คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน โดยบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี เป็นผู้ว่างงานและยังโสด โดยสิทธิ
ประโยชน์และอัตราการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจะได้รับเช่นเดียวกันกับผู้ประกันตน  

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพของ BPJS(I) กําหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอัตรา
ร้อยละ 1 ของเงินเดือน และอัตราร้อยละ 1 ของเงินเดือนสําหรับครอบครัวและผู้รับสิทธิประโยชน์ โดยอัตรา
เงินเดือนสูงสุดท่ีจะนํามาคํานวณคือ 12,031 บาท (4,700,000 อินโดนีเซียรูปี) ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัคร
เข้ากองทุนในภาคสมัครใจจะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 64 - 152 บาท (25,000 –59,500 อินโดนีเซียรูปี) 
และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้ต่อเดือนของบริษัท โดยเงินได้สูงสุดท่ีจะนํามา
คํานวณคือ 12,031บาท (4,700,000 อินโดนีเซียรูปี) 

2. การประกันอุบติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

มีหน่วยงาน BPJS(II) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยระบบประกันอุบัติเหตุจากการทํางานเร่ิมต้นมาตั้งแต่
กฎหมายแรงงานพ.ศ. 2494 และพัฒนาจนถึงปัจจุบัน แรงงานในระบบจะต้องเป็นสมาชิกในระบบประกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานทันที ในกรณีท่ีนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือมีบัญชีเงินเดือนตั้งแต่  
2,560 บาท (1,000,000 อินโดนีเซียรูปี) ขึ้นไป โดยลูกจ้างท่ีมีสัญญาจ้างน้อยกว่า 3 เดือน จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพียงแค่การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชิวิตเท่านั้น แรงงานนอกระบบจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ 
ในภาคสมัครใจ ซึ่งรวมไปถึงแรงงานต่างประเทศท่ีเข้ามาทํางานในอินโดนีเซียตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดย
ผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันอุบัติเหตุจากการทํางานดังต่อไปนี้ 

1) กรณีได้รับบาดเจ็บจากการทํางานทําให้ทุพพลภาพชั่วคราว จะจ่ายเงินทดแทนเป็นเงินเดือน
อัตราร้อยละ 100 ของเงินเดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ ในช่วง 4 เดือนแรก อัตราร้อยละ 75 ในช่วง 8 เดือน
หลังจากได้รับบาดเจ็บ และอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ จนกระทั่งฟื้นฟูสมรรถภาพ
กลับมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งระดับของการทุพพลภาพจะเป็นหน้าท่ีของแพทย์ในการวินิจฉัยรับรอง 

2) กรณีได้รับบาดเจ็บจากการทํางานทําให้ทุพพลภาพถาวร จะได้รับเงินทดแทนคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 70 ของเงินเดือน 80 เดือนรวมกัน และจ่ายเงินเดือนละ 512 บาท (200,000 อินโดนีเซียรูปี) ไปอีก
เป็นระยะเวลา 24 เดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บ โดยระดับของการได้รับบาดเจ็บและอัตราการจ่ายเงินทดแทน
จะเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําการจ่ายเงินทดแทนในแต่ละปี  

3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มีอัตราการจ่ายเงินสูงสุด 30,720 บาท 
(14,200,000 อินโดนีเซียรูปี) และมีค่าใช้จ่ายสําหรับการขนส่งจากจุดเกิดอุบัติเหตุไปสู่โรงพยาบาลตั้งแต่ 
1,920–5,120 บาท (750,000–2,000,000 อินโดนีเซียรูปี)  
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4) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน จ่ายเงินทดแทนให้ผู้ได้รับผลประโยชน์
ตามท่ีผู้ประกันตนกําหนดไว้ โดยมีอัตราเงินทดแทน ร้อยละ 60 ของเงินเดือน 80 เดือนรวมกัน และจ่ายเงิน
สมทบ 512 บาท (200,000 อินโดนีเซียรูปี) ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 24 เดือนหลังจากผู้ประกันตนเสียชีวิต 
และได้รับเงินก้อนทดแทนอีก 36,350 บาท (14,200,000 อินโดนีเซียรูปี) ได้เงินทดแทนค่าทําศพ 5,120 บาท 
(2,000,000 อินโดนีเซียรูป)ี โดยอัตราการจ่ายเงินทดแทนเม่ือเสียชีวิตจะเป็นสิทธิของผู้รับผลประโยชน์ตามท่ี
ผู้ประกันตนกําหนดไว้ หรือเป็นไปตามกฎหมาย  

• การจ่ายเงินสมทบ 

สําหรับการจ่ายเงินสมทบน้ันภาระหลักจะอยู่ท่ีนายจ้าง โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบแบ่งเป็นภาวะ
ความเส่ียงของงาน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ร้อยละ 0.24 ของบัญชีเงินเดือน ระดับท่ี 2 ร้อยละ 0.54 ระดับที่ 3 
ร้อยละ 0.89 ระดับท่ี 4 ร้อยละ1.27 และระดับท่ี 5 ร้อยละ 1.7 ของบัญชีเงินเดือน ในส่วนของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ท่ีแจ้งต่อกรมสรรพากร ซึ่งหน่วยงาน BPJS(II) จะเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารกองทุนเงินทดแทนและจ่ายเงินทดแทนรวมไปถึงการเก็บเงินสมทบจาก
ผู้ประกอบการ 

ระบบประกันสังคมของประเทศอินโดนีเซียได้รับการปฏิรูปไปมาก โดยให้ความสําคัญกับการ
ประกันสังคมและประกันสุขภาพแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน ซึ่งภายใต้กฎหมายใหม่น้ันได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี
พ.ศ. 2572 ประชาชนทุกคนจะต้องเขา้ถึงระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคมของประเทศอย่างท่ัวถึง
และครอบคลุม 

5.1.3  ประเทศกัมพูชา 

ระบบประกันสังคมของประเทศกัมพูชามีจุดเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2545 โดยเร่ิมต้นจากการให้ความ
คุ้มครองในรูปแบบประกันบํานาญวัยเกษียณ และประกันสังคม โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการให้
ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น จึงเกิดการใช้กฎหมายประกันสังคมปี พ.ศ. 2555 โดยมีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องคอื สถาบันประกันสังคมสาํหรับพนักงานราชการ (The National Social Security Fund for Civil 
Servant: NSSFC) ดูแลในส่วนของข้าราชการ สถาบันประกันสังคมสําหรับข้าราชการทหาร (The National 
Social Security Fund for Veterans หรือ NFV) ดูแลในส่วนของข้าราชการทหารท้ังหมด และสถาบัน
ประกันสังคมแห่งชาติ (The National Social Security Fund หรือ NSSF) ดูแลในส่วนของระบบ
ประกันสังคมสําหรับภาคเอกชนและประชาชนทั้งหมด รวมไปถึงการให้บริการประกันบํานาญผู้สูงอายุ สําหรับ
ผู้ประกันตนท่ีมีอายุตัง้แต ่55 ปีขึ้นไป โดยเป็นสมาชกิประกันสังคมมาไม่ต่าํกว่า 20 ปี และมีการจ่ายเงินสมทบ
มาไม่น้อยกว่า 60 เดือนภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนอายุครบ 55 ปี สําหรับรูปแบบการให้ความคุ้มครองด้าน
อ่ืนๆ มีดังน้ี 

1. ประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Health and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ประกันสุขภาพและการคลอดบุตรให้บริการโดยสถาบันประกันสังคมแหง่ชาติ (NSSF) โดยใช้กฎหมาย
ประกันสังคม พ.ศ. 2555 ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน โดยประกันสุขภาพและการคลอดบุตรจะให้
ความคุ้มครองแก่แรงงานทุกคนตามความหมายของกฎหมายแรงงาน คือ ลูกจ้างและนายจ้าง ท่ีทํางานใน
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ประเทศกัมพูชา โดยมีสัญญาการจ้างงานหรือมีการรับจ่ายเงินเดือน โดยจะรวมไปถึงแรงงานที่ทํางานอยู่ใน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และแรงงานนอกเวลาตามฤดูกาล โดยสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตร ผู้ประกันตนท่ีคลอดบุตรจะสามารถลาได้ 90 วัน 
โดยจะได้รับเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ตอ่วัน ซ่ึงนายจ้างจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี โดย
มีเง่ือนไขคือผู้ประกันตนจะต้องเป็นลูกจ้าง นายจ้างคนเดียวกันในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

2) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย
นอก หรือผู้ป่วยใน รวมไปถึงค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆ อีกท้ังผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยเมื่อต้องมีการ
หยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้ต่อวัน โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่า
จําเป็นต้องหยุดงาน 

3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนของครอบครัว โดยพ่อแม่ คู่สมรส และบุตรจะได้สิทธิ
ประโยชน์เช่นเดียวกันกับผู้ประกันตน 

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบจะเป็นหน้าท่ีของผู้ประกันตน โดยจะจ่ายเงินสมทบในส่วนของประกันสุขภาพและ
ค่าบริการทางการแพทย์ในอัตราร้อยละ 1.6 - 2.3 ของเงินเดือนท่ีได้รับ และประกันการคลอดบุตรอัตราส่วน
ร้อยละ 1.2 ของเงินเดือนท่ีได้รับ ในส่วนของนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 0.8 ของเงินเดือนท่ี
ผู้ประกันตนได้รับ 

2. การประกันอุบติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานเป็นรูปแบบประกันสังคมที่หน่วยงาน NSSF ให้ความคุ้มครองแก่
แรงงานทุกคนตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งหมายถึงลูกจ้างและนายจ้างที่ทํางานในประเทศกัมพูชา โดยมีสัญญา
การจ้างงานหรือมีการรับและจ่ายเงินเดือน รวมไปถึงแรงงานท่ีอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และแรงงาน
ตามฤดูกาล แต่ท้ังน้ีจะไม่รวมไปถึงแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ สําหรับสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับ
มีดังต่อไปน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในส่วนน้ี ส่วนเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ต่อวัน ทาง
สถาบัน NSSF จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 70 ของเงินได้ท่ีได้รับต่อวัน โดยจะเร่ิมจ่ายในวันที่ 2 หลังจากได้รับ
การบาดเจ็บ และจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนเป็นเงินบํานาญ
เมื่อสูญเสียสมรรถภาพเหลือเพียงอัตราร้อยละ 20 ทําให้สภาพร่างกายของผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานได้
ตามปกติ โดยแพทย์จากโรงพยาบาลท่ีสถาบัน NSSF รับรองจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ประกันตนทุพพลภาพ
อัตราส่วนเท่าใด 

3) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน ผู้รับสิทธิประโยชน์ได้แก่พ่อและแม่ หรือคู่
สมรส บุตรท่ีมีอายุไม่เกิน 21 ปี และไม่มีงานทํา ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตนกําหนดสิทธิประโยชน์ให้กับใคร โดยสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับจะรวมไปถึงการจ่ายเงินค่าทําศพ เป็นจํานวนเงิน 8,381 บาท (1,000,000 กัมพูชาเรียล) 
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• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบจะเป็นภาระหน้าท่ีหลักของนายจ้าง โดยจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.8 ของ
เงินเดือนผู้ประกันตนก่อนหกัภาษ ีโดยเงินเดอืนขัน้ต่ําที่นํามาคิดคือ 1,676 บาท (200,000 กัมพูชาเรียล) และ
เงินเดือนสูงสุดท่ีจะนํามาคิดคือ 8,381 บาท (1,000,000 กัมพูชาเรียล) 

ระบบประกันสังคมของประเทศกัมพูชาได้รับการพัฒนาท่ีดีขึ้น ถึงแม้ว่าแรงงานในหลายๆ ส่วนยัง
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม แต่ในอนาคตคาดว่ารัฐบาลของกัมพูชาน่าจะให้ความสําคัญกับ
ระบบประกันสังคมมากขึ้นเพ่ือดึงดูดให้แรงงานชาวกัมพูชาและแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทํางานใน
กัมพูชามากขึ้น 

5.1.4 ประเทศลาว 

 ระบบประกันสังคมของประเทศลาวมีจุดเร่ิมต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีกฎหมาย
ประกันสังคมฉบับแรกเกิดขึ้น ซ่ึงในปัจจุบันประเทศลาวได้พัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศโดยได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมมาเปน็กฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2556 และมีผลใช้ในปี พ.ศ. 2557 โดยมีกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการทางสังคม ทํางานร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมในการจัดเก็บเงินสมทบทุน
จากผู้ประกันตน ประเทศลาวจะมีระบบประกันสังคมเพียงระบบเดียวในการให้บริการด้านความคุ้มครองต่างๆ
แก่ประชาชนภายในประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ โดยรูปแบบความ
คุ้มครองท่ีระบบประกันสงคมประเทศลาวให้บริการมีดังต่อไปน้ี 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคม ทํางานร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม
ดําเนินการร่วมกับสถานพยาบาลเพ่ือคอยให้บริการรักษาความเจ็บป่วย โดยในระบบการประกันสุขภาพภาค
บังคับนั้นจะครอบคลุมถึงข้าราชการ พนักงานเอกชนรัฐวิสาหกิจ รวมถึงทหารและตํารวจ ส่วนระบบการ
ประกันสุขภาพแบบสมัครใจน้ันจะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้ารับการ
คุ้มครองได้ โดยมีสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับดังนี้ 

1) การจ่ายเงินทดแทนเม่ือเจ็บป่วย จะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนท่ีจะเจ็บป่วย ซ่ึงจะได้รับเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บ และจะได้รับ
เงินทดแทนในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนเฉล่ีย เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเจ็บป่วย และถ้าหาก
ผู้ประกันตนยังไม่สามารถทํางานได้อีกหลังจากท่ีเกิดความเจ็บป่วยเกิน 1 ปีจะถูกประเมินว่าเป็นความทุพพล
ภาพถาวร โดยมีเงือ่นไขการจ่ายเงนิสมทบคอื ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือน โดยจะต้อง
เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลท่ีทางรัฐบาลรับรอง   

2) การจ่ายเงินทดแทนการคลอดบุตร จะได้รับเงินประกันตน อัตราร้อยละ 80 ของเงินเดือน
เฉล่ียในระยะเวลา 6 เดือนก่อนท่ีจะหยุดทาํงาน โดยจะจ่ายให้เป็นระยะเวลาท้ังหมด 3 เดือน และจะได้รับเป็น
เงินบําเหน็จโดยเท่ากับ อัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนเฉล่ียในระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะคลอดบุตร โดยมี
เงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนคือ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบทุนอย่างน้อย 6 เดือนในระยะเวลา 12 เดือน
ก่อนท่ีจะให้กําเนิดบุตรหรือแท้งบุตร 
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3) การจ่ายเงินทดแทนค่าทําศพ จะจ่ายให้เป็นบําเหน็จโดยยึดตามเงินเดือนเฉลี่ยในระยะเวลา 
6 เดือนก่อนเสียชีวิต คูณ 12 ถ้าหากว่าผู้เสียชีวิตคือผู้ประกันตน คูณ 6 ถ้าเป็นการเสียชีวิตของคู่สมรส และ
คูณ 3 สําหรับบุตรท่ีเสียชีวิต โดยมีเงื่อนไขคือผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือน 

• การจ่ายเงินสมทบ 

1) สําหรับผู้ประกันตน เงินจ่ายค่ารักษาการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้อง
จ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 1.25 ของเงินเดือนผู้ประกันตน และผู้ประกันจะต้องจ่ายอัตราร้อยละ 0.75 ของ
เงินเดือนผู้ประกันตนให้กับการประกันสุขภาพ โดยเงินเดือนขั้นต่ําสุดท่ีใช้ในการคํานวณจะเท่ากับเงินเดือนขั้น
ต่ํา ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ําถูกกฎหมายอยู่ที่ 2,605 บาท (626,000 กีบ) และเงินเดือนสูงสุดท่ีใช้ในการคํานวณเงิน
สมทบทุนจะคิด 8,325 บาท (2,000,000 กีบ) ต่อเดือน 

2) สําหรับพนักงานอิสระ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินร้อยละ 2.5 ของเงินเดือนท่ีผู้ประกันตน
ได้รับสําหรับจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยและการคลอดบุตร และผู้ประกันจะต้องจ่ายอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินเดือน
ผู้ประกันตนให้กับการประกันสุขภาพ โดยเงินเดอืนต่าํสุดท่ีใช้ในการคํานวณสมทบทุนจะเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ํา 
ซ่ึงเงินเดือนขั้นต่ําถูกกฎหมายอยู่ท่ี 2,605 บาท (626,000 กีบ) และเงินเดือนสูงสุดท่ีใช้ในการคํานวณเงิน
สมทบทุนจะคิด 8,325 บาท (2,000,000 กีบ) ต่อเดือน 

3) สําหรับนายจ้าง เงินจ่ายค่ารักษาการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
สมทบอัตราร้อยละ 1.25 ของเงินเดือนผู้ประกันตน และผู้ประกันจะต้องจ่ายอัตราร้อยละ 0.75 ของเงินเดือน
ผู้ประกันตน โดยเงินเดือนต่ําสุดที่ใช้ในการคํานวณสมทบทุนจะเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ํา เงินเดือนขั้นต่ําถูก
กฎหมายอยู่ที่ 2,605 บาท (626,000 กีบ) และเงินเดือนสูงสุดท่ีใช้ในการคํานวณเงินสมทบทุนจะคิด 8,325
บาท (2,000,000 กีบ) 

2. การประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคม ทํางานร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม
ดําเนินการร่วมกับทางโรงพยาบาลเพ่ือที่จะคอยให้บริการรักษาความเจ็บป่วย โดยในระบบการประกันสุขภาพ
ภาคบังคับน้ันจะครอบคลุมถึงข้าราชการ พนักงานท้ังเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงทหารและตํารวจ โดยมี
สิทธิประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว จะได้รับเงินทดแทนเป็นเงินเดือนเฉล่ียของ
ผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ70 ของเงินเดือนก่อนท่ีได้รับบาดเจ็บ ในช่วง 6 เดือนแรก และได้รับเงินทดแทน
เป็นเงินเดือนเฉล่ียของผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 60 ในช่วงหกเดือนหลัง และถ้าหากผู้ประกันตนยังไม่
สามารถทํางานได้อยูอี่กหลังจากท่ีเกดิอบัุตเิหตขุึน้หนึ่งปี จะถูกประเมินว่าเป็นผู้ท่ีมีความทุพพลภาพอย่างถาวร  

2) สิทธิและผลประโยชน์หากผูป้ระกันตนไดรั้บบาดเจ็บจากการทํางานจนทําให้ทุพพลภาพถาวร 
เงินทดแทนในแต่ละเดือนท่ีได้รับจะเท่ากับในรูปแบบบํานาญ จะคิดจากอัตราร้อยละของความทุพพลภาพ
อย่างถาวรคูณด้วยรายได้ผู้ประกันตนโดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนก่อนท่ีจะเกิดทุพพลภาพ โดยผู้ประกันตนจะถูก
หักบํานาญอัตราร้อยละ 50 ถ้าหากว่าผู้ประกันตนยังทํางานอยู่ และทางคณะสํานักงานประกันสังคม (The 
Social Security Organization’s Medical Board) จะทําการประเมินระดับทุพพลภาพในทุกๆ สามปี แต่ถ้า
หากรับเป็นบําเหน็จ จะได้เงินประกันตนเท่ากับ สิบสองเท่าของเงินเดือนผู้ประกันตนโดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือน
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ก่อนท่ีจะเกิดทุพพลภาพคูณด้วยอัตราร้อยละของการทุพพลภาพ  ส่วนผลประโยชน์ของผู้ดูแลจะได้รับอัตรา
ร้อยละ 70 ของเงินบํานาญจากผู้ประกันตน 

โดยเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ท้ังการทุพพลภาพชั่วคราวและถาวรคือ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเบ้ีย
ประกันอย่างน้อยหน่ึงเดือน และถูกประเมินระดับทุพพลภาพอย่างน้อยอัตราร้อยละ 41 คณะกรรมการ
สํานักงานประกันสังคม (The National Social Security Fund’s Medical Committee) จะเป็นหน่วยงาน
ในการประเมินระดับทุพพลภาพ 

• การจ่ายเงินสมทบ   

การจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพ กําหนดให้ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ ส่วนผู้
ประกอบอาชีพอิสระไม่สามารถเข้าร่วมโครงการน้ีได้ ส่วนนายจ้างต้องจ่ายอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินเดือนเป็น
เงินประกันตน โดยเงินเดือนต่ําสุดท่ีใช้ในการคํานวณสมทบทุนจะเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ํา โดยเงินเดือนขั้นต่ํา
อย่างถูกกฎหมายอยู่ท่ี 2,605.75 บาท (626,000 กีบ) และเงินเดือนสูงสุดท่ีใช้ในการคํานวณเงินสมทบทุนจะ
คิด 8,325.15 บาท (2,000,000 กีบ) ต่อเดือน 

3. กรณีชดเชยการว่างงาน 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

การประกันการว่างงานจะครอบคลุมในส่วนของพนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับคือ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนโดยคิดจากรายได้เฉล่ียในอัตราร้อยละ 60 ของ
เงินเดือนเฉลี่ย 6 เดือนก่อนการว่างงาน โดยจะได้เงินทดแทนถงึ 3 เดือน ในกรณีท่ีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 3 ปี  
ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 6 ปี จะได้เงินทดแทน 6 เดือน ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 ปี ได้เงิน
ทดแทน 9 เดือน และได้เงินสมทบ 12 เดือน ถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 ปี  โดยสิทธิประโยชน์เหล่าน้ีจะ
ไม่ได้รับ ถ้าหากว่าผู้ว่างงานน้ันปฏิเสธข้อเสนอในการจ้างงาน โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินสมทบคือ เม่ือ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในช่วงระยะเวลา 24 
เดือนที่ผ่านมา และจะต้องเป็นการว่างงานอยา่งไม่สมัครใจ โดยต้องลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานอย่างน้อย 30 วัน 
ตั้งแต่วันว่างงาน ส่วนการฝึกอบรบในการประกอบอาชีพจะต้องเป็นผู้ว่างงานและมีความต้องการท่ีจะฝึกอบรม 

• การจ่ายเงินผู้ประกันตน  

ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 1 ของเงินเดือนเฉล่ีย นายจ้างจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 1  
ของเงินเดือนเฉล่ีย ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่สามารถเข้ารับบริการได้ 

 รูปแบบการให้บริการด้านประกันสังคมของประเทศลาวได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก จากเดิมตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2542 ท่ีเกิดกฎหมายประกันสังคมขึ้นฉบับแรก มาจนถึงการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมในปี พ.ศ. 2556 
ทําให้ประเทศลาว มีรูปแบบการให้บริการด้านประกันสังคมท่ีครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของประกัน
การว่างงาน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการขยายความคุ้มครองในส่วนของแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างชาติท่ีเข้า
ไปทํางาน แต่กฎหมายประกันสังคมฉบับปี พ.ศ.2556 ทําให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่ประชาชน
ภายในประเทศได้รับการพัฒนาท่ีดีมากขึ้น 
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5.1.5 ประเทศมาเลเซีย 

 ระบบประกันสังคมของประเทศมาเลเซียแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบประกันสังคมท่ีดูแลให้
ความคุ้มครองประชาชนด้านประกันผู้สูงอายุ และประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  (2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
( Employee’s Provident Fund: EPF) ที่ให้ความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพและการคลอดบุตร สําหรับ
ระบบประกันบํานาญและระบบประกันผู้สูงอายุจะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตนท่ีมีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยระบบ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพจะแบ่งเป็น 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีท่ี 1 สําหรับกองทุนประกันบํานาญ ประกันผู้สูงอายุ 
และใช้สําหรับลงทุนในกองทุนเอกชนต่างๆ บัญชีท่ี 2 สําหรับกองทุนการศึกษา ระบบประกันสุขภาพและการ
คลอดบุตร และสามารถใช้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยระบบประกันสังคมของประเทศมาเลเซียพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องจนกระท่ังในปัจจุบัน ระบบประกันสังคมของประเทศมาเลเซียใช้กฎหมายกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ฉบับปีพ.ศ. 2534 และใช้กฎหมายประกันสังคมปี พ.ศ. 2512 โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของรูปแบบการ
ให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบประกันสังคม ได้แก่ กระทรวงแรงงาน 
และสถาบันประกันสังคมแห่งชาติ (Social Security Organization:  SOCSO) ท่ีบริหารหน่วยงานโดย
คณะกรรมการไตรภาคี โดยดแูลดา้นการเก็บเงินสมทบและการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน สําหรับด้านกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ มีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานด้านนโยบาย และมีคณะกรรมการไตรภาคีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ (Employee’s Provident Fund Tripartite Governing Board: KWSP) เป็นคณะกรรมการหลักใน
การบริหารจัดการเงินทุน กําหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน อีกท้ังยังมีระบบ
การช่วยเหลือทางสังคมท่ีดูแลรับผิดชอบโดยกระทรวงพัฒนาสตรี ครอบครัวและชุมชน (Ministry of 
Women, Family and Community Development: KPWKM) โดยทุกหน่วยงานได้ให้บริการด้าน
ประกันสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรให้บริการโดยระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยในส่วนของ
ประกันสุขภาพจะรับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้คําปรึกษาในระดับนโยบาย และมีกระทรวง
แรงงานทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายนโยบายให้กับการจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตร โดยท้ังสองรูปแบบการ
คุ้มครองจะมีคณะกรรมการไตรภาคีกองทุนเงินทดแทน ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายปฏิบัติการดูแลด้านการจ่ายเงิน
สมทบ และการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่สมาชิก ซ่ึงระบบการประกันสุขภาพในภาคบังคับจะให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างทุกคน ส่วนในภาคสมัครใจจะเปิดโอกาสให้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานต่างชาติ 
และแรงงานทํางานบ้าน สามารถสมัครเขา้เป็นสมาชกิได ้แต่ในส่วนของการจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตร
จะให้ความคุ้มครองแรงงานในระบบเท่าน้ัน ไม่รวมไปถึงแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ 
โดยสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตร โดยอัตราการจ่ายเงินทดแทนจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนท่ี
ได้รับของผู้ประกันตน และอัตราการจ่ายเงินทดแทนของคา่รักษาพยาบาลในแต่ละปีท่ีถูกกําหนดโดยกระทรวง
แรงงาน โดยจะจ่ายเงินทดแทนการคลอดบุตรอย่างน้อย 60 วันขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนคือ
ผู้ประกันตนจะต้องได้รับการจ้างงานจริงในระยะเวลา 4 เดือน และได้รับการจ้างงานจากนายจ้างคนเดียวกัน
ในระยะเวลา 9 เดือนก่อนคลอดบุตร ซึ่งผู้รับภาระจะต้องเป็นนายจ้างของผู้ประกันตนเป็นผู้จ่ายเงินทดแทน
การคลอดบุตร ดังน้ันสิทธิประโยชน์ในส่วนน้ีจึงไม่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างชาติ 
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2) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ โดยอัตราการจ่ายเงินจะเบิกจ่าย
จากบัญชีท่ี 2 ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของผู้ประกันตน โดยจะต้องเป็นโรคเจ็บป่วยท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการไตรภาคีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยในปัจจุบันมีโรคที่สามารถเบิกเงินจากบัญชีที่ 2 ไปจ่ายได้ 
55 โรคด้วยกัน และยังต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้เงินทุนสนับสนุน โดย
สิทธิประโยชน์ในส่วนน้ีจะรวมไปถึงแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างชาติในภาคสมัครใจ 

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรจะใช้รูปแบบเดียวกันกับการจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพกล่าวคือ แบ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอัตราส่วนร้อยละ 11 ของ
เงินเดือนท่ีได้รับ โดยจะแบ่งเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70 ของการจ่ายเงินสมทบจะเข้าบัญชีท่ี 1 ส่วนอีกร้อยละ 30 
จะเข้าสู่บัญชีท่ี2 โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบขั้นต่ําต่อเดือนจะต้องไม่น้อยกว่า 90.9 บาท (10 มาเลเซียริงกิต) 
โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของผู้ประกันตนสามารถนําไปหักภาษีได้แต่ต้องไม่เกิน 
54,555 บาท (6,000 มาเลเซียริงกิต) สําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระจะจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 455-45,462 บาท 
(50–5,000 มาเลเซียริงกิต) ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับรายได้ท่ีแจ้งต่อกรมสรรพากร และแรงงานผู้ประกอบอาชีพ
อิสระและผู้ทํางานบ้านจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเข้าสู่บัญชีที่ 1 อีกอัตราส่วนร้อยละ 10 ของเงินที่จ่าย
สมทบ แต่ต้องไม่เกิน 1,090 บาท (120 มาเลเซียริงกิต) ต่อปี และผู้รับภาระในส่วนสุดท้ายคือ นายจ้าง โดยมี
อัตราการจ่ายเงินสมทบร้อยละ 13 ของรายได้ท่ีได้รับ โดยอัตราส่วนร้อยละ 70 ของการจ่ายเงินสมทบจะเข้าสู่
บัญชีท่ี 1 และอัตราส่วนร้อยละ 30 จะเข้าสู่บัญชีที่ 2  

2. การประกันอุบติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

การประกันอุบัติเหตุจากการทํางานจะให้ความคุ้มครองแก่แรงงานที่มีค่าจ้างไม่เกิน 27,277 บาท 
(3,000 มาเลเซียริงกิต) ต่อเดือน หากมีค่าจ้างมากกว่านี้จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ในภาคสมัครใจโดย
จะต้องตกลงกับนายจ้างในส่วนของอัตราส่วนของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ท้ังน้ีระบบประกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานทํางานบ้าน และแรงงานต่างชาติ โดยสิทธิ
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1) กรณีได้รับบาดเจ็บจากการทํางานทําให้ทุพพลภาพชั่วคราว จะได้รับเงินทดแทนอัตราส่วน
ร้อยละ 80 ของรายได้ต่อวัน เฉล่ียในช่วง 6 เดือนก่อนท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 272 บาท (30 
มาเลเซียริงกิต) และมีอัตราการจ่ายเงินทดแทนสูงสุด 715 บาท (78.7 มาเลเซียริงกิต) โดยจะจ่ายเงินทดแทน
ให้ในช่วงท่ีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษา 

2) กรณีได้รับบาดเจ็บจากการทํางานทําให้ทุพพลภาพถาวร หากทุพพลภาพ อัตราส่วนร้อยละ 
100 จะได้รับเงินทดแทน อัตราร้อยละ 90 ของรายได้ต่อวันเฉล่ียในช่วง 6 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ แต่ท้ังน้ี
ต้องไม่น้อยกว่า 272 บาท (30 มาเลเซียริงกิต) และต้องไม่เกิน 795 บาท (88.5 มาเลเซียริงกิต) หาก
ผู้ประกันตนท่ีได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพถาวรต้องการท่ีจะมีผู้ดูแล จะได้รับเงินทดแทนแก่ผู้ดูแล อัตราส่วน
ร้อยละ 40 ของเงินทดแทนท่ีผู้ประกันตนได้รับ แต่ต้องไม่เกิน 4,546 บาท (500 มาเลเซียริงกิต) ต่อเดือน และ
สําหรับผู้ประกันตนท่ีมีสมรรถภาพลดลงน้อยกว่าอัตราส่วนร้อยละ 20 สามารถรับเงินทดแทนเป็นเงินเหมาจ่าย
ได้เพ่ิมเติม 
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3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่สมาชิก
ผู้ประกันตนในการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมไปถึงค่าบริการทางการแพทยอ์ืน่ๆ โดยจะต้องเป็น
สถานพยาบาลท่ีสถาบันประกันสังคมแห่งชาติรับรอง 

4) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน สามีภรรยาจะได้รับเงินทดแทนเป็นเงิน
บํานาญอัตราร้อยละ 60 ของรายได้ต่อวันของผู้ประกันตน และบุตรได้รับเงินบํานาญทดแทนอัตราส่วนร้อยละ 
40 ของรายได้ต่อวันของผู้ประกันตน โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี และยังไม่สมรส อีกท้ังพ่อ
แม่ของผู้ประกันตนยังได้รับเงินทดแทนเป็นจํานวนเงินอัตราส่วนร้อยละ 40 ของรายได้ต่อวันของผู้ประกันตน 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 272 บาท (30 มาเลเซียริงกิต) และไม่เกิน 795 บาท (88.5 มาเลเซียริงกิต) สําหรับค่าทํา
ศพจะมีอัตราการจ่ายเงินทดแทนอยู่ท่ี 13,638.8 บาท (1,500 มาเลเซียริงกิต) 

• การจ่ายเงินสมทบ 

สําหรับการจ่ายเงินสมทบน้ันจะแบ่งผู้รับภาระออกเป็น ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราส่วน
ร้อยละ 0.5 ของเงินเดือนท่ีได้รับ นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบอัตราส่วนร้อยละ 1.25 ของเงินเดือนท่ีได้รับ โดยไม่
มีการกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําท่ีจะนํามาคํานวณ แต่มีการกําหนดอัตราเงินเดือนสูงสุดไว้ท่ี 27,277 บาท 
(3,000 มาเลเซียริงกิต) โดยภาระการจ่ายเงินสมทบจะเป็นของนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนภาครัฐไม่ได้มีการ
สนับสนุนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ระบบประกันสังคมของประเทศมาเลเซีย โดยอาศัยระบบประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการไตรภาคีซ่ึงมีตัวแทนจากภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ทําให้ระบบประกันสังคมตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น 

5.1.6 ประเทศเมียนม่า 

ระบบประกันสังคมของประเทศเมียนม่ามีขึ้นคร้ังแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเกิดกฎหมายประกันสังคม
ฉบับแรกขึ้นมา โดยในระยะเร่ิมต้นให้บริการเฉพาะระบบประกันสุขภาพของประชาชน แต่ในปัจจุบันระบบ
ประกันสังคมของประเทศเมียนม่าได้รับการพัฒนาไปอย่างมากจากการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  
เป็นต้นมา โดยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2557 ทําให้มีรูปแบบการให้บริการด้านประกันสังคม 
ท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยประเทศเมียนม่าใช้ระบบประกันสังคมเป็นระบบหลักในการให้ความคุ้มครอง โดยมี
หน่วยงานของภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ กระทรวงแรงงานและความม่ันคงทางสังคม ทํางาน
ร่วมกันกับคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติ ทําให้ประเทศเมียนม่ามีระบบประกันบํานาญวัยเกษียณอายุ
และประกันผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 180 เดือน จึงจะได้รับ
สิทธิประโยชน์เต็มอัตรา และผลของการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมคร้ังนี้ทําให้ระบบประกันสังคมของ
ประเทศเมียนม่าได้ให้บริการด้านประกันสังคมดังต่อไปน้ี 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ    

ระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรภาคบังคับจะคุ้มครองแรงงานในระบบ ข้าราชการพลเรือน
และข้าราชการทหาร และไม่รวมไปถึงแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในภาคเกษตรกรรม แรงงาน
ต่างชาติ แรงงานองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร โดยแรงงานในส่วนน้ีสามารถสมัครเข้าระบบประกันสุขภาพและ
การคลอดบุตรได้ในภาคสมัครใจ ซ่ึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) การจ่ายเงินทดแทนเม่ือเจ็บป่วย อัตราการจ่ายเงินร้อยละ 60 ของเงินเดือนเฉล่ีย 4 เดือน
ก่อนที่จะเจ็บป่วย โดยเร่ิมจ่ายตั้งแตวั่นแรกท่ีเขา้รับการรักษา โดยมีกําหนดการจ่ายเงินทดแทนไม่เกิน 26 อาทิตย์
หลังจากเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งอัตราการจ่ายเงินขั้นต่ํา 31 บาท (1,000 จ๊าด) และจ่ายไม่เกิน 188 บาท 
(6,000 จ๊าด) โดยผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ คลินิก หรือร้านขายยาท่ี
คณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติรับรอง โดยระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรคต่างๆ ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินท่ีบ้าน รวมไปถึง
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 4 เดือน 
ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประกันสังคมว่าเจ็บป่วยจน
ไม่สามารถทํางานได้ 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีคลอดบุตร โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินทดแทนรายเดือน อัตราการ
จ่ายเงินร้อยละ 70 ของเงินเดอืนเฉลี่ย 12 เดือนก่อนคลอดบุตร โดยจะจ่ายเงินทดแทนให้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 
6 - 8  สัปดาห์ ตั้งแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยอัตราการจ่ายเงินทดแทนขั้นต่ํา 35 บาท (1,116.7 จ๊าด) และขั้น
สูงสุด 219 บาท (7,000 จ๊าด) โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปภายในระยะเวลา 12 
เดือนที่ผ่านมา การจ่ายเงินทดแทนแบบเหมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินทดแทนร้อยละ 50 ของอัตราเงินเดือน
เฉล่ียในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา และหากมีลูกแฝดจะจ่ายเงินทดแทนอัตราร้อยละ 75 ของเงินเดอืนเฉล่ีย และ
จ่ายเงินทดแทนอัตราร้อยละ 100 หากคลอดบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนแบบเหมา
รวมให้ผู้ประกันตน จะให้สิทธิประโยชน์นี้กับสุภาพสตรีทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของระบบประกันสุขภาพและการ
คลอดบุตร 

3) การจ่ายเงินทดแทนให้กับผู้เป็นสามีเม่ือภรรยาคลอดบุตร โดยมีรูปแบบการจ่ายเงินทดแทน 
2 รูปแบบ ได้แก่ การจ่ายเงินทดแทนแบบรายเดือน โดยมีอัตราการจ่ายเงินทดแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือน
เฉล่ียในช่วง 12 เดือนก่อนภรรยาคลอดบุตร โดยระยะเวลาการจ่ายเงินไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่ภรรยาคลอด
บุตร โดยเง่ือนไขการจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายให้เม่ือสามีหรือภรรยาเป็นสมาชิกระบบประกันสุขภาพและการ
คลอดบุตร โดยจะต้องจ่ายเงนิสมทบอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปภายในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา รูปแบบการ
จ่ายเงินทดแทนต่อมาคือ การจ่ายเงินทดแทนแบบเหมาจ่าย โดยมีอัตราการจ่ายเงินทดแทนร้อยละ 50 ของ
เงินทดแทนแบบเหมาจ่ายท่ีจ่ายให้กับภรรยา โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนแบบเหมาจ่ายน้ีภรรยาจะต้อง
ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตร 

4) การจ่ายเงินค่าทําศพกรณีผู้ประกันตนเสยีชีวิต จะจ่ายเงินให้เป็น 5 เท่าของเงินเดือนเฉล่ียใน
ระยะเวลา 4 เดือนท่ีผ่านมา โดยจะจ่ายเงินจํานวนนี้ให้กับผู้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีผู้ประกันตนกําหนด แต่ถ้า
ไม่ได้ระบุจะจ่ายเงินให้กับ คู่สมรส บุตร หรือพ่อแม่ 

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
ระบบประกันสังคมแห่งชาติ จะถูกรวมไว้ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวด้วยเช่นกัน 
โดยข้อกําหนดของการจ่ายเงินสมทบมีดังต่อไปน้ี ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของ
เงินเดือนท่ีได้รับ โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบขั้นต่ํา 31 บาท (1,000 จ๊าด) และสูงสุดไม่เกิน 188 บาท 
(6,000 จ๊าด) แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีเป็นสมาชิกในภาคสมัครใจจะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 4 
ของเงินเดือนที่แจ้งต่อกรมสรรพากร โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบต่ําสุดและสูงสุดเช่นเดียวกันกับแรงงานใน
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ระบบ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของบัญชีเงินเดือนท่ีจ่ายให้พนักงาน โดยมีอัตราการ
จ่ายเงินสมทบต่ําสุดไม่เกิน 47 บาท (1,500 จ๊าด) และสูงสุดไม่เกิน 282.3 บาท (9,000 จ๊าด) สําหรับภาครัฐ
จะจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของระบบประกันสังคมและการคลอดบุตรในแต่ละปีหรือตามท่ี
คณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติเห็นสมควร 

2. การประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ผู้ประกันตนท่ีสามารถเรียกร้องการประกันอุบัติเหตุจากการทํางานได้จะต้องเป็นแรงงานในระบบ
เท่านั้น โดยไม่รวมไปถึงแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงานองค์กรท่ีไม่แสวงหา
กําไร โดยแรงงานเหล่านี้สามารถเข้าเป็นสมาชิกประกันอุบัติเหตุจากการทํางานได้ในภาคสมัครใจ ซ่ึงสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับมีความเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว จะจ่ายเงินทดแทนให้ อัตราร้อยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉล่ีย 4 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ โดยจะจ่ายเงินทดแทนให้ตั้งแตวั่นที่ได้รับบาดเจ็บ ยาวนานถึง 12 เดือน 
โดยมีอัตราการจ่ายเงินต่ําสุด 35 บาท (1,116.7 จ๊าด) และสูงสุดไม่เกิน 219 บาท (7,000 จ๊าด) โดยโรงพยาบาล 
หรือสถานท่ีให้บริการทางการแพทย์ที่คณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับรองจะเป็นผู้วินิจฉัยว่า
ผู้ประกันตนทุพพลภาพรุนแรงเท่าใด โดยหากผู้ประกันตนทุพพลภาพไม่รุนแรงตามท่ีได้วินิจฉัยในช่วงแรก 
คณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติมีสิทธ์ิยกเลิกการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร จะจ่ายเงินทดแทนให้อัตราส่วนร้อยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉล่ีย 4 เดือนก่อนท่ีจะได้รับบาดเจ็บ โดยจะจ่ายเงินทดแทนให้ทุกเดือน อัตราการจ่ายเงินขั้นต่ํา 
1,097 บาท (35,000 จ๊าด) และสูงสุดไม่เกิน 6,587 บาท (210,000 จ๊าด) ต่อเดือน โดยหากผู้ประกันตนระบุ
ว่าต้องการให้มีคนช่วยเหลือ หรือคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติเห็นว่าทุพพลภาพถึงขั้นต้องมีคน
ช่วยเหลือ จะมีการจ่ายเงินสนับสนุนอีกอัตราร้อยละ 10 ของการจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรต่อเดือน 
ให้กับผู้ดูแล และหากคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติรับรองว่าผูป้ระกันตนมีสมรรถภาพลดน้อยกว่าอัตรา
ร้อยละ 20 ของสมรรถภาพปกติ จะได้รับเงินทดแทนเป็นเงินเหมาจ่าย จํานวนเงิน 60 คูณกับอัตราการ
จ่ายเงินทดแทนต่อเดือน 

3) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน โดยแบ่งสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับตาม
ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ได้แก่ จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป อัตราการจ่ายเงินทดแทนเป็นจํานวน
เงิน 30 คูณกับอัตราเงินเดือนเฉล่ีย 4 เดือนก่อนเสียชีวิต ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 60-119 เดือน อัตรา
การจ่ายเงินทดแทนเป็นจํานวนเงิน 50 คูณกับเงินเดือนเฉลี่ย 4 เดือนก่อนเสียชีวิต ระยะเวลาการจ่ายเงิน
สมทบ 120-239 เดือน อัตราการจ่ายเงินทดแทนเป็นจํานวนเงิน 60 คูณกับอัตราเงินเดือนเฉล่ีย 4 เดือนก่อน
เสียชีวิต และหากจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 240 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนเป็นจํานวนเงิน 80 คูณ
กับอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 4 เดือนก่อนเสียชีวิต โดยผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางานจะเป็น
ผู้รับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนกําหนด หรือหากไม่ได้กําหนดจะเป็นของคู่สมรส บุตร หรือพ่อแม่ สําหรับการ
จ่ายเงินค่าทําศพจะอยู่ในส่วนของระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้น 
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• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน หรือระบบประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ภาคบังคับจะ
เป็นหน้าท่ีของนายจ้าง โดยมีอัตราการจ่ายเงนิสมทบร้อยละ 1 ของบัญชีเงนิเดอืนท่ีจ่ายใหลู้กจ้าง ภาคสมัครใจ
ในส่วนของแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระจะจ่ายเงินสมทบอัตราส่วนร้อยละ 1 ของเงินเดือนท่ีแจ้งต่อ
กรมสรรพากร ในส่วนของภาครัฐไม่ได้มีการจ่ายเงินสนับสนุนกองทุนเงินทดแทนแต่อย่างใด 

3. ประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ประกันการว่างงานเป็นระบบการให้บริการทางประกันสังคมรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศเมียนม่า 
โดยเกิดขึ้นจากการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมในปี พ.ศ. 2555 และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี  
พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักคือ กระทรวงแรงงานและความม่ันคงทางสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนของท่ีปรึกษาด้านนโยบายและด้านกฎหมาย ร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติ ท่ีเป็น
ผู้ดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมไปถงึการจัดเก็บเงินสมทบและการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน ซ่ึงประกัน
บํานาญเปิดโอกาสให้แรงงานในระบบทุกคนเป็นสมาชิกในภาคบังคับ แต่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงานต่างชาติ แรงงานองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้
ในภาคสมัครใจ โดยสิทธิประโยชน์ของท้ังสองส่วนไม่มีความต่างกัน โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน จ่ายเงินทดแทนอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเฉล่ียในปีท่ี
ผ่านมา โดยจ่ายเงินทดแทนให้เป็นระยะเวลา 2 เดือนหลังจากว่างงาน โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนกรณี
ว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน ซ่ึงหากระยะเวลาที่จ่ายเงิน
สมทบมากกว่า 36 เดือนเกิน 1 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลา 4 เดือนหลังจากว่างงาน 

2) การจ่ายเงินทดแทนให้กับคูส่มรส โดยจะจ่ายเงินเป็นจํานวนเงินอัตราส่วนร้อยละ 10 ของเงิน
ทดแทนกรณีการว่างงานท่ีจ่ายให้ผู้ประกันตนในแต่ละเดือน 

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบ คณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติได้กําหนดภาระของการจ่ายเงินสมทบไว้
ดังต่อไปนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 1 ของเงินเดือนท่ีได้รับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและ
กลุ่มอาชีพในภาคสมัครใจจะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่แจ้งต่อกรมสรรพากร นายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 1 ของบัญชีเงินเดือน ในส่วนของรัฐบาลไม่ได้มีการจ่ายเงินสนับสนุนแต่
อย่างใด 

4. กองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( Family Allowance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

กองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเป็นระบบการให้บริการทางประกันสังคมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเมียนม่า โดยเกิดขึ้นจากการปฏรูิปกฎหมายประกันสังคมในปี พ.ศ. 2555 และได้ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับประกันการว่างงาน แรงงานในระบบทุกคนจะเป็นสมาชิกในภาคบังคับ 
ในขณะที่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงานต่างชาติ แรงงานองค์กรไม่แสวงหา
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ผลกําไร สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อย่างสมัครใจ โดยสิทธิประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ครอบครัวมี
ดังต่อไปนี้  

1) การสงเคราะห์ค่าการศึกษา โดยกองทุนสงเคราะห์ครอบครัวจะออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
บุตรผู้ประกันตนทั้งหมด แต่ท้ังน้ีมีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินสมทบระยะเวลา 36 เดือนขึ้นไป และต้องมีรายได้ต่ํา
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติจะเป็นผู้กําหนด  

2) การจ่ายเงินทดแทนให้กับครอบครัวกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะจ่ายเงินทดแทนเป็นจํานวนเงิน
อัตราส่วนร้อยละ 40 ของเงินเดือนเฉล่ียปีท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะเกิดภัยพิบัติ โดยเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์
ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 36 เดือนขึ้นไป 

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ครอบครัวจะถูกรวบรวมอยู่ในการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบ
ประกันสุขภาพและการคลอดบุตรอยู่แล้ว ท้ังอัตราการจ่ายเงินสมทบ และภาระการจ่ายเงินสมทบทั้ง
ผู้ประกันตน นายจ้าง และแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

5.1.7 ประเทศฟิลิปปินส์ 

ระบบประกันสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ เร่ิมขึ้นโดยกฎหมายแรงงานฉบับแรกในปี พ.ศ. 2497 โดย
ได้รับการพัฒนาขยายขอบเขตของความคุ้มครองมาโดยตลอด ท้ังในส่วนของประกันการคลอดบุตร ประกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน และสิทธิประโยชน์ในส่วนของประกันบํานาญผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และ 
มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินสมบทไม่ต่ํากว่า 10 ปี ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ระบบประกันสังคม เป็นระบบหลัก 
ในการให้บริการความคุ้มครองรูปแบบต่างๆ ต่อประชาชน ซ่ึงแบ่งเป็นระบบประกันสังคมและระบบประกัน
สุขภาพ แต่ท้ังสองตา่งอยูภ่ายใต้ระบบประกันสังคมแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผดิชอบ ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน คณะกรรมการประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงท้ังสามหน่วยงานจะเป็นฝ่ายนโยบายดูแลกํากับ
ทิศทางของระบบประกันสังคมในภาพรวมของประเทศ โดยมีสถาบันประกันสังคมเป็นฝ่ายปฏิบัติการในการ
จัดเก็บการจ่ายเงินสมทบ รวมไปถึงการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ อีกทั้งยังมีสถาบันประกันสุขภาพ
ฟิลิปปินส์ ท่ีเป็นหน่วยงานปฏิบัติการให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการจ่ายเงินสนับสนุนสถานบริการทาง
การแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนและบริหารงบประมาณด้าน
ประกันสุขภาพ รวมไปถึงให้ความคุ้มครองในส่วนของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศอีกด้วย โดยระบบ
ประกันสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ให้บริการรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ขอบเขตการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการคลอดบุตรจะครอบคลุมถึงพนักงานในภาคเอกชน  
ผู้ที่ทํางานในครัวเรือน รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ สําหรับผู้ท่ีมีสัญชาติฟิลิปปินส์ท่ีทํางานอยู่ต่างประเทศจะ
ได้รับความคุ้มครองในภาคสมัครใจ ซึ่งจะไม่รวมสิทธิประโยชน์ไปถึงคู่สมรส นอกเหนือจากนั้นท้ังภาคบังคับและ
ภาคสมัครใจจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆ โดยจะต้อง
จ่ายเงินสมทบ ไม่ต่ํากว่า 748.6 บาท (1,000 เปโซ) สิทธิประโยชน์น้ีรวมไปถึงผู้เกษียณอายุท่ีมีการจ่ายเงินสมทบ
อย่างน้อย 120 เดือนขึ้นไป ไม่ว่าจะจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานบริหาร
แรงงานในต่างประเทศ (Philippines Oversea Employment Administration: POEA) จ่ายเงินสมทบให้  
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ซ่ึงระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรมีหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการระบบ
ประกันสังคมเป็นฝ่ายนโยบาย โดยมีกองทุนระบบประกันสังคมทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมไปถึงการ
เก็บเงินสมทบ อีกท้ังยังร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันประกันสุขภาพฟิลิปปินส์ ที่ช่วยดูแลในส่วน
ของสถานพยาบาลและโรงพยาบาล โดยมีสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ ดังน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนเม่ือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินประกันทดแทนในอัตราร้อยละ 90 
ของรายได้ต่อวัน โดยจ่ายเงินทดแทนเป็นระยะเวลา 3 ถึง 120 วันให้หลังจากการยื่นเร่ืองขอรับสิทธ์ิ (ยกเว้น
กรณี การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงท่ีทางกระทรวงสาธารธสุขกําหนด) โดยการขอรับเงินทดแทน
น้ันผู้ป่วยจะสามารถได้รับเงินทดแทนสูงสุดได้ไม่เกิน 240 วัน ของการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 1 ปี ต่อการ
รักษา 1 โรค โดยเงินทดแทนจากรายได้ประจําวัน คิดจากเงินได้ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา โดยเอา 6 เดือน 
ท่ีมีรายได้สูงสุดมารวมกัน ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีได้รับก่อนช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีกําหนด กล่าวคือ มกราคม–มิถุนายน  
เมษายน–กันยายน  กรกฎาคม–ธันวาคม หรือตุลาคม–มีนาคม หากบาดเจ็บในช่วงใด จะต้องคิดรายได้จาก  
6 เดือน หรือรอบเดือนก่อนที่ได้รับบาดเจ็บ หารด้วย 180 โดยมีเ ง่ือนไขในการรับสิทธิประโยชน์คือ 
ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมบทอย่างน้อย 3 เดือน ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนท่ีจะมีการเจ็บป่วย และผู้
ได้รับการประกันจะต้องเข้ารับการรักษา หรือพักฟ้ืนท่ีบ้านอย่างน้อย 4 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพ่ือยืนยัน
การเจ็บป่วย 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินประกันทดแทนในอัตรา 
ร้อยละ 100 สําหรับ 60 วัน โดยแต่ละคร้ังจะครอบคลุมถึง การคลอดบุตรไม่เกิน 4 คน หรือการคลอดก่อน
กําหนด (78 วัน ของการผ่าคลอด) โดยเงินทดแทนจากรายได้ประจําวัน คิดจากเงินได้ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
โดยเอาจํานวนเงินได้ 6 เดือนท่ีมีรายได้สูงสุดมารวมกัน ซ่ึงเป็นรายได้ที่ได้รับก่อนช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ี
กําหนด กล่าวคือ มกราคม–มิถุนายน  เมษายน–กันยายน  กรกฎาคม–ธันวาคม หรือตุลาคม–มีนาคม  
หารด้วย 180 โดยมีเง่ือนไขในการรับสิทธิประโยชน์คือ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมบทอย่างน้อย 3 เดือน 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนคลอดบุตร โดยสิทธิประโยชน์จะครอบคลุมถึงการคลอดบุตร 4 คน  และการ
คลอดก่อนกําหนด ผู้ท่ีได้รับประกันจะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบสูติบัตรแรกเกิดของเด็ก เพ่ือมายืนยันใน
การของรับสิทธ์ิ 

3) สิทธิประโยชน์จากการเข้ารักษาพยาบาลของพนักงาน สถานประกอบการสุขภาพท่ีได้รับการ
รับรองจะให้บริการทั้ง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  ซ่ึงได้รับการสนับสนุนเงินโดยตรง จากกองทุนประกันสุขภาพ 
ตามอัตราค่าบริการทางการแพทย ์ (ค่าธรรมเนียมสําหรับการรักษา และอัตราค่ารักษาสําหรับการจ่ายยา และ
การผ่าตัด) ส่วนค่ารักษาแบบท่ัวไป และแบบเฉพาะทาง ร่วมถึงค่าบริการของโรงพยาบาล เช่น การใช้ห้องแลบ็ 
ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าผ่าตัด และค่าจ่ายยา ในส่วนน้ีผู้รับสิทธ์ิจะต้องจ่ายเงินค่าบริการเพิ่มเติมจากท่ีประกันสุขภาพ
จะจ่ายให้ แต่สําหรับผู้ท่ีมีเงินเดือนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ หรือไม่มีฐานเงินเดือนท่ีแน่นอน และผู้ท่ีทํางานให้กับ
หน่วยงานของรัฐบาล ภาครัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้ทั้งหมด สิทธิประโยชน์ของการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย
ภายในนั้นมีระยะเวลา 45 วัน และสําหรับผู้ป่วยภายในท่ีเข้ารับการรักษาในต่างประเทศสามารถยื่นเร่ือง 
เพ่ือขอรับการคืนเงินได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันหลังการจ่ายค่ารักษา โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ
ประโยชน์คือ ผู้ประกันตนจะต้องเป็นลูกจ้างท่ีจ่ายเงินสมบทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนจะเข้ารับการรักษา 
จากโรงพยาบาล สําหรับผู้ประกันตนในภาคสมัครใจและ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องจ่ายเงินสมบทไม่น้อยกว่า 
3 เดือน ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเข้ารับการรักษา และจะต้องจ่ายเงินสมบทไม่น้อยกว่า 9 เดือน  
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ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีการผ่าตัด แต่สําหรับกรณีท่ีผู้ประกันตนเป็นผู้มี
เงินเดือนต่ํา ผู้ที่ไม่มีเงินเดือน หรือผู้ท่ีเกษียณอายุแล้ว ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินสมบทในส่วนน้ี 

4) สิทธิประโยชน์สําหรับพ่อแม่ คู่สมรสและบุตร สิทธิประโยชน์สําหรับค่ารักษาพยาบาลของ 
คู่สมรสและบุตรจะเหมือนกับของผู้ท่ีได้ทําประกันเอาไว้ สําหรับบุตรจะมีเงื่อนไขคือ เด็กท่ียังไม่ได้แต่งงาน 
และไม่มีงานทํา (รวมถึงเด็กกําพร้า) ท่ีมีอายุต่ํากว่า 21 ปี (ไม่มีกําหนดอายุหากเป็นผู้พิการ) และ พ่อแม่ท่ีมี
อายุ 60 ปี หรือแก่กว่า  

• การจ่ายเงินสมบท 

การจ่ายเงินสมบทเขา้ประกันสุขภาพและคลอดบุตรกําหนดใหผู้้ประกันตนจ่ายเงินสมบทอัตราร้อยละ 3.6 
ของเงินเดือน แต่สําหรับผู้สมัครในกองทุนภาคสมัครใจจะต้องจ่ายเงินสมบทในอัตราร้อยละ 11 ของเงินเดือน 
ในส่วนของสมาชิกกองทุนภาคสมัครใจที่ต้องการให้ประกันสุขภาพและการคลอดบตุรครอบคลมุไปถงึคู่สมรสท่ี
ไม่มีงานทําจะต้องจ่ายเงินสมบทเพ่ิมเติมในอัตราร้อยละ 11 ของเงินเดือนคร่ึงหน่ึงของคู่สมรส ในส่วนของการ
จ่ายเงินสมทบเข้าประกันการรักษาพยาบาลน้ัน ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 1.3 ของฐานเงินเดือน
ท่ีได้รับ เงินเดือนขั้นต่ําที่ใช้ในการคิดเงินสมทบคือ 5,984บาท (8,000 เปโซ) เงินเดือนสูงสุดที่ใช้ในการคิดเงิน
สมทบคือ 26,183บาท (35,000 เปโซ) โดยทางระบบประกันกําหนดให้ผู้ท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างจะต้อง
จ่ายเงินสมทบแบบรายเดือน ส่วนผู้ท่ีทํางานในต่างประเทศจะต้องจ่ายแบบรายปี ในส่วนของผู้ประกันตนแบบ
ภาคสมัครใจอื่นๆ สามารถเลือกจ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี สําหรับการจ่ายเงินสมบทเข้า
ประกันสุขภาพและคลอดบุตร ของผู้ประกอบอาชีพอิสระน้ันจะเหมือนกับผู้ประกันตนปกติท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 
แต่ในส่วนของการจ่ายเงินสมทบเพ่ือเข้ารับสิทธิประโยชน์ดา้นการรักษาพยาบาล ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้อง
จ่ายเงินจํานวน 1,795 บาท (2,400 เปโซ) ต่อปีหากมีรายได้ไม่เกิน 18,702 บาท (25,000 เปโซ) หรือ 2,693 บาท 
(3,600 เปโซ) ต่อปี หากมีเงินเดอืนสงูกว่า 18,702 บาท (25,000 เปโซ) โดยทางระบบประกันสังคมกําหนดให้
ผู้ที่ทํางานในต่างประเทศจะต้องจ่ายเงินสมทบรายปี แต่สําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ และผู้ประกันตน
แบบภาคสมัครใจอ่ืนๆ สามารถจ่ายเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายคร่ึงปี หรือรายปี นอกเหนือจากน้ัน ผู้ท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบ 1,795 บาท (2,400 เปโซ) ต่อปี เฉพาะผู้ท่ีมีรายได้ต่ํา 
หรือไม่มีเลย  

2. การประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ( work injury insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ขอบเขตการรับผิดชอบของประกันอุบัติเหตจุากการทํางานจะครอบคลมุถงึพนักงานในภาคเอกชน ผู้ท่ี
ทํางานในครัวเรือน พนักงานในภาครัฐแต่จะไม่รวมถึงผู้ประกอบการอิสระ โดยประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของฟิลิปปินสจ์ะไม่มีในส่วนของภาคสมัครใจ จะมีเพียงแต่การให้ความคุ้มครองแบบภาคบังคับ โดยหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน โดยมีกองทุนเงินทดแทนภายใต้การบริหารโดยกระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการดา้นประกันอุบัตเิหตจุากการทํางาน มีสถาบันประกันสังคมเป็นหน่วยงานท่ี
บริหารจัดการกองทุนเก่ียวกับการจ่ายเงินสมทบรวมไปถึงการจ่ายประโยชน์ทดแทน โดยสิทธิประโยชน์ท่ี
ผู้ประกันตนจะได้รับ ได้แก่ 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว เงินประกันทดแทนรายได้เฉล่ียประจําวันจะถูก
จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ตั้งแต่วันแรกท่ีได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน หรือวันท่ีป่วย โดยจะจ่ายเป็นระยะเวลา
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สูงสุด 120 วัน และอาจจะยื่นอายุวันต่อไปได้ถึง 240 ในกรณีท่ีต้องเข้ารับการรักษาเพ่ิมเติม โดยเงินทดแทน
จากรายได้ประจําวัน คิดจากเงินได้ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา โดยเอา 6 เดือนที่มีรายได้สูงสุดมารวมกัน ซึ่ง
เป็นรายได้ท่ีได้รับก่อนช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่กําหนด (กล่าวคือ มกราคม-มิถุนายน  เมษายน–กันยายน  
กรกฎาคม–ธันวาคม หรือตุลาคม–มีนาคม) โดยนํารายได้เฉล่ีย หารด้วย 180 แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่า 7 บาท 
(10 เปโซ) และไม่เกิน 149 บาท (200 เปโซ) สิทธิประโยชน์จะถูกละเว้นหากไม่มีการรายงานผลประจําเดือน
ของแพทย์ผู้ดูแล 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญสําหรับผู้พิการ
ตลอดชีวิต โดยเงินบํานาญประจําเดือนจะถูกจ่ายใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) อัตราร้อยละ 115 ของเงินสะสม
ท้ังหมดมูลค่า 224 บาท (300 เปโซ) หรือ 2) อัตราร้อยละ 20 ของรายได้ต่อเดือนรวมกันกับอัตราร้อยละ 2 
ของรายได้เฉล่ียในแต่ละปีท่ีเข้ารับการรักษาเกิน 10 ปีขึ้นไป หรือ 3) อัตราร้อยละ 40 ของเงินประกันทดแทน
รายได้เฉล่ียรายเดือน ซึ่งจะถูกจ่ายในอัตราร้อยละ 115 ขึ้นอยู่กับว่าการคิดสิทธิประโยชน์แบบไหนจะมากกว่า
กัน เงินทดแทนรายได้เฉล่ียต่อเดือนคิดจากเงินได้ 60 เดือนล่าสุด ก่อนช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดการพิการ 
(กล่าวคือ มกราคม–มิถุนายน  เมษายน–กันยายน  กรกฎาคม–ธันวาคม หรือตุลาคม–มีนาคม) ซ่ึงจะถูกหาร
ด้วย 60 หรือคิดผลรวมจากเงินทดแทนรายเดือนท้ังหมดที่จ่ายก่อนช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดการพิการ 
(กล่าวคือ มกราคม–มิถุนายน  เมษายน–กันยายน  กรกฎาคม–ธันวาคม หรือตุลาคม–มีนาคม) ซ่ึงจะถูกหาร
ด้วยจํานวนเดือนที่จ่ายค่าสมบทในระยะเวลาน้ัน ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกไหนท่ีให้สิทธิประโยชน์มากกว่ากัน  
ในส่วนของการจ่ายเงินทดแทนแก่พ่อแม่ คู่สมรสและบุตรนั้น จะได้รับเงินทดแทนเป็นเงินบํานาญโดยถกูจ่ายได้
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินบํานาญทั้งหมดท่ีผู้ประกันตนได้รับ แต่ต้องไม่เกิน 186 บาท (250 เปโซ) โดยมี
เงื่อนไขจ่ายเงินทดแทนให้บุตรท่ีมีอายุต่ํากว่า 21 ปี (ไม่มีกําหนดอายุสําหรับผู้พิการ) ท่ีไม่ได้แต่งงาน และไม่มี
งานทํา จํานวน 5 คนท่ีมีอายุน้อยที่สุด ในกรณีท่ีระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบต่ํากว่า 1 ปี ผู้เข้ารับสิทธ์ิจะ
ได้รับเป็นเงินเป็นก้อนแทน โดยเงินบํานาญเพ่ิมเติมผู้ประกันตนจะได้รับ 430 บาท (575 เปโซ) ต่อเดือน มี
เงื่อนไขสําหรับผู้ประกันตนคือ จะต้องมีเกณฑ์ประเมินระดับทุพพลภาพไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 20 นอกจากน้ันการ
ประเมินระดับทุพพลภาพจะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ของระบบประกันสังคม โดยที่เงินบํานาญจะถูก
ยกเว้นในกรณีที่ผู้พิการไม่ได้รับการตรวจร่างกายและการรายงานผลตรวจจากแพทย์ทุกๆ 3 เดือน  

3) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนตามท่ี
ผู้ประกันตนได้กําหนดไว้จะได้รับเงินบํานาญ อัตราร้อยละ 100 ของเงินทดแทนจากการทุพพลภาพถาวรท่ี
ผู้ประกันตนจะได้รับ สําหรับครอบครัวของผู้ประกันตนนอกเหนือจากผู้รับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนกําหนด 
จะได้รับเงินทดแทนเป็นเงินบํานาญอัตราร้อยละ 10 ของเงินบํานาญกรณีทุพพลภาพถาวรท่ีผู้ประกันตนจะ
ได้รับ โดยจะจ่ายให้กับบุตรท่ีมีอายุไม่เกิน 21 ปี ยังไม่แต่งงาน และยังไม่มีงานทํา ซ่ึงเงินบํานาญในส่วนน้ีจะ
จ่ายให้กับบุตรและคู่สมรส แต่ทั้งนี้จะต้องมีรายไดไ้ม่เกิน 224 บาท (300 เปโซ) ต่อเดือน ในกรณีท่ีไม่มีคู่สมรส 
หรือบุตร เงินประกันทดแทนรายเดือนจะถูกจ่ายให้กับพ่อแม่ของผู้ประกันตนนานถึง 60 เดือน แต่จะต้องลบ
ออกไปจากจํานวนเงินที่จ่ายให้ผู้ประกันตนในกรณีที่ทุพพลภาพและอยู่ระหว่างการรักษาตัวก่อนท่ีจะเสียชีวิต 
นอกจากน้ียังมีเงินทดแทนค่าทําศพ จํานวน 14,947.1 บาท (20,000 เปโซ) จะถูกจ่ายให้กับบุคคลซ่ึงจัดงาน
ศพ 
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• การจ่ายเงินสมบท 

การจ่ายเงินสมบทประกันการบาดเจ็บจากการทํางานกําหนดให้ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
เนื่องจากภาระการจ่ายเงินสมทบจะตกอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก โดยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทเข้ากองทุนเงิน
ทดแทน 22 บาท (30 เปโซ) ต่อเดือน ในกรณีท่ีมีเงินเดือนอย่างน้อย 11,210 บาท (15,000 เปโซ) หรือ 7.5 
บาท (10 เปโซ) ในกรณีที่เงินเดือนต่ํากว่า 11,210 บาท (15,000 เปโซ) ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระจะไม่ได้อยู่
ในประกันประเภทน้ี 

ประกันสังคมของฟิลิปปินส์ได้พยายามขยายความคุ้มครองแก่แรงงานทุกภาคส่วน ถึงแม้ในส่วนจะยัง
ไม่คุ้มครองไปถึงแรงงานนอกระบบและแรงงานผู้ประกอบอาชพีอิสระ แต่ในภาพรวมแรงงานประเทศ
ฟิลิปปินส์ก็ได้รับสวัสดิการท่ีดีมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับแรงงานท่ีไปทํางานในต่างประเทศ โดย
มี POEA ประสานงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการประกันสังคม 
สถาบันประกันสังคมแห่งชาติ สถาบันประกันสุขภาพแห่งชาติ ทําให้การจัดเก็บเงินสมทบและการจ่ายเงิน
ทดแทนแก่ผู้ประกันตนมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น 

5.1.8 ประเทศสิงคโปร ์

ระบบประกันสังคมของประเทศสิงคโปร์มีจุดเร่ิมต้นจาก กฎหมายประกันสังคมพ.ศ. 2476 โดยในยุค
เร่ิมแรกมีการให้บริการประกันสังคมเฉพาะในส่วนของประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน จนต่อมาในปีพ.ศ. 
2496 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมให้มีประกันบํานาญสําหรับวัยเกษียณ โดยจะครอบคลุมถึง
ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และประกันสุขภาพและการคลอดบุตร โดยปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ใช้
ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund: CPF) ในการให้บริการรูปแบบประกันสังคมแบบ
ต่างๆ โดย CPF จะแบ่งบัญชีท่ีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) Ordinary Account 
(OA) ท่ีใช้สําหรับการลงทุนส่วนตัวและการจ่ายเงินในส่วนของท่ีพักอาศัย (2) Special Account (SA) ท่ีใช้
สําหรับการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆในวัยเกษียณ (3) Medisave Account (MA) สําหรับค่ารักษาพยาบาล
และประกันสุขภาพ และ (4) Retirement Account (RA) บัญชีสําหรับเงินบําเหน็จบํานาญในวัยเกษียณ ซ่ึง
ระบบประกันสังคมของสิงคโปร์มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงแรงงาน ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายนโยบายให้
คําปรึกษาแก่คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพแห่งชาติ และทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนต่างๆ จัดเก็บ
เงินสมทบรวมไปถึงการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ระบบประกันสังคมของประเทศสิงคโปร์
ให้บริการดังต่อไปน้ี 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

การประกันสุขภาพและการคลอดบุตรของประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันใช้กฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง
รูปแบบการให้บริการจะแบ่งเป็น การจ่ายเงินทดแทนในการรักษาพยาบาลและการคลอดบุตร ในส่วนน้ีจะเป็น
ภาระของนายจ้าง ส่วนกองทุนสํารองเล้ียงชีพจะจ่ายเงินทดแทนในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา
รักษาโรค และค่าบริการเข้ารับการรักษาต่างๆ จากโรงพยาบาล ร่วมกันกับระบบสังคมสงเคราะห์ (Social 
Assistance) ของสิงคโปร์ ระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรคุ้มครองแรงงานทุกคนท่ีทํางานอยู่ในระบบ
แต่ท้ังน้ีไม่รวมแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรจะมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบคือ กระทรวงแรงงาน ท่ีกํากับด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมไปถึง
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นโยบายเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (CPF Board) ทําหน้าท่ี
บริหารกองทุน และมีกระทรวงสาธารณสุขให้ความดูแลด้านเก่ียวกับหน่วยงานท่ีให้บริการด้านประกันสุขภาพ 
โดยสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับได้แก่ 

1) การจ่ายเงินทดแทนจากการเจ็บป่วยหรือการคลอดบุตร ซ่ึงเป็นภาระของนายจ้างท่ีจะต้อง
จ่ายเงินทดแทนในส่วนนี้ โดยได้กําหนดไว้ว่านายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนรายได้อัตราร้อยละ 100 ของ
เงินเดือนผู้ประกันตน โดยจะจ่ายเงินสูงสุด 14 วัน แต่ถ้าหากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะต้องจ่าย
เป็นระยะเวลา 60 วัน สําหรับการคลอดบุตร นายจ้างจะจ่ายเงินทดแทนรายได้เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ 
100 ของเงินเดือนผู้ประกันตน โดยจะจ่ายเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ สําหรับการคลอดบุตร 2 คนแรก แต่
ท้ังน้ีจํานวนเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 500,660.7 บาท (20,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) แต่หากมีการพักรักษาตัว
เกิน 16 สัปดาห์ จะได้รับเงินทดแทนรายไดแ้ตต่้องไม่เกิน 1,001,321.5 บาท  (40,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) โดย
เงื่อนไขท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์คือ จะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป 
และได้รับใบรับรองจากแพทย์ ในกรณีท่ีคลอดบุตรจะต้องเป็นลูกจ้างมาอย่างน้อย 90 วันก่อนท่ีจะคลอด 

2) การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย ์ค่ายารักษาโรค กองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน โดยจะหักเงินจากบัญชี Medisave Account หรือ MA โดยจะจ่ายค่า
เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 35,046.3 บาท (1,400 ดอลล่าห์สิงคโปร์) ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของผู้ประกันตน 
โดยผู้ประกันตนสามารถสมัครเขา้บริการเสริมของประกันสุขภาพ คือ Medishield และ Medisave-Approve 
Plans ซ่ึงจะขยายวงเงินให้อีก 15,059.6 บาท (600 SGD) หรือผู้ประกันตนสามารถเบิกจ่ายเงินจากประกัน
ทุพพลภาพ หรือ Eldershield และ Eldersheild supplement ซ่ึงผู้ประกันตนสามารถเบิกจ่ายจากบัญชี
เหล่าน้ีของตนเองให้กับครอบครัว และบุตรได้ ซ่ึงค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จะรวมไปถึง การผ่าตัดเล็ก ยารักษา
โรค และค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆ แต่ต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีรัฐบาล
รับรอง โดยค่ารักษาพยาบาลจะถูกหักออกจากบัญชี MA ซ่ึงผู้ประกันตนสามารถเบิกใช้เงินจากบัญชี MA ใน
กรณีท่ีจ่ายค่าบริการในการคลอดบุตรได้อีกดว้ย แต่ท้ังน้ีพ่อหรือแมท่ี่มีบญัช ีMA จะต้องมีเงินรวมกันในบัญชีไม่
น้อยกว่า 375,495.5 บาท (15,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) สําหรับค่าบริการทางการแพทย์จะมีการสนับสนุนจาก
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งกองทุนสังคมสงเคราะห์ของสิงคโปร์จะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือให้ แต่จะใช้งบประมาณจาก 
Medical Endowment Fund มาจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลท่ีผู้ประกันตนท่ียากไร้เข้ารับการรักษา ซ่ึงเงื่อนไข
ท่ีกองทุนสังคมสงเคราะห์จะจ่ายเงินให้ ผู้ประกันตนจะต้องเป็นผู้ยากไร้ ท่ีได้เงินเดือนต่ํากว่ารายได้ขั้นต่ํา ซ่ึง
เงื่อนไขในการเข้ารับสิทธิประโยชน์คอืผู้ประกันตนจะต้องเป็นสมาชกิกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพโดยมีการสมัครเข้า
โครงการ Medisave Program ซึ่งผู้ประกันตนจะมีสิทธิเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมจาก Medishield และ
สามารถสมัครเข้ากองทุน Eldershield เม่ือมีอายุ 40 ปีขึ้นไปได้ 

3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์แก่พ่อแม่ คู่สมรส และบุตรของ
ผู้ประกันตน ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจะเหมือนกันกับผู้ประกันตนทุกอย่าง  

• การจ่ายเงินสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบจะแบ่งเป็น การจ่ายเงินสมทบในส่วนของประกันสุขภาพและการคลอดบุตร 
สําหรับในส่วนนี้ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ แต่จะเป็นภาระของนายจ้างท่ีจะต้องจ่ายเงินตามท่ีกฎหมาย
กําหนด แต่ในส่วนของการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์และค่ายารักษาโรคต่างๆ จะหักจากเงินจ่ายสมทบ
ตามท่ีผู้ประกันตนจ่ายเขา้กองทุนเงินทดแทน โดยจะแบ่งเปน็ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอัตราส่วนร้อยละ 21 ของ
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เงินเดือนท่ีได้รับ สําหรับผู้ท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 18,775 บาท (750 ดอลล่าห์สิงคโปร์) ขึ้นไป และจ่ายเงิน
สมทบอัตราร้อยละ 5-18 สําหรับผู้ท่ีมีเงินเดือนระหว่าง 12,516–18,749 บาท (500–749 ดอลล่าห์สิงคโปร์) 
แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับอายุของผู้ประกันตนด้วย ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ําท่ีนํามาคิดคือ 12,516.5 บาท (500 ดอลล่าห์
สิงคโปร์)  เงินเดือนสูงสดุท่ีนํามาคดิคอื 125,160.5 บาท (5,000 ดอลล่าห์สงิคโปร์) ซึ่งเงินท่ีจ่ายสมทบจะเข้าสู่
บัญชี MA อัตราร้อยละ 7–9.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชี MA ได้เพียงอย่างเดียว และ
จะได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะในส่วนของคา่บริการทางการแพทย์ ซ่ึงมีอัตราการจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3.5–9.5 
แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 105,138–142,688 บาท (4,200–5,700 ดอลล่าห์สิงคโปร์) ขึ้นอยู่กับรายได้และอายุของ
ผู้ประกันตน ในส่วนของนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 16 ของเงินเดือนท่ี
จ่ายให้ผู้ประกันตน หรืออัตราร้อยละ 6.5–14 หากลูกจ้างมีรายได้มากขึ้นและอายุท่ีมากกว่า 50 ปี โดย
เงินเดือนขั้นต่ําท่ีจะนํามาคิดคือ 1,251 บาท (50 ดอลล่าห์สิงคโปร์) เงินเดือนสูงสุดท่ีนํามาคิดคือ 125,160 บาท 
(5,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) ซ่ึงเงินสมทบในส่วนของนายจ้างจะเข้าสู่บัญชี MA ของลูกจ้างในอัตราส่วนร้อยละ  
7–9.5 เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะมีเฉพาะการจ่ายให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีรับบาลเห็นว่าควรให้
การสนับสนุน และการจ่ายเงินสนับสนุนส่วนของการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ท้ังหมดรัฐบาลจะเป็น 
ผู้จ่ายเงินสนับสนุนให้ 

2. การประกันอุบติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานเกิดขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งถูกพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองจนใน
ปัจจุบันใช้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กระทรวงแรงงาน ส่วน
งานของกองทุนเงินทดแทน และความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน ทํางานร่วมกันกับคณะกรรมาธิการนายจ้าง
และลูกจ้าง ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการเกิดอุบัตเิหตจุากการทํางาน ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานจะ
เป็นภาระหน้าที่ของนายจ้างท่ีจะต้องรับผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายตา่งๆ โดยให้ความคุ้มครองแก่แรงงานไร้ทักษะทุก
คน และแรงงานทักษะสูงท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 42,250.9 บาท (1,600 ดอลล่าห์สิงคโปร์) แต่จะไม่รวมแรงงาน 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานทํางานบ้าน ทหาร ตํารวจ หรือข้าราชการ โดยสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะ
ได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนอัตราร้อยละ 
100 ของเงินเดอืนท่ีไดรั้บในระยะเวลา 12 เดือนก่อนบาดเจ็บ โดยจะได้รับสูงสุด 14 วัน หากไม่ต้องรักษาตัวท๋ี
โรงพยาบาล และได้รับเงินทดแทนสูงสุด 60 วันหากต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซ่ึงจะได้รับเงิน
ทดแทนอัตราร้อยละ 66.7 ของเงินเดือนในระยะเวลา 12 ปีก่อนบาดเจ็บ โดยมีเงื่อนไขการได้รับเงินทดแทน
คือจะต้องแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บจากการทํางานภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีได้รับบาดเจ็บ 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร หากผู้ประกันตนทุพพลภาพถาวรทุกส่วน จะได้รับ
เงินบําเหน็จทดแทนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุและรายได้ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บของผู้ประกันตน 
โดยจะได้รับเงินบําเหน็จระหว่าง 72 ถึง 181 เท่าของเงินเดือนท่ีได้รับในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการได้รับ
บาดเจ็บ โดยเงินบําเหน็จขั้นต่ําที่จะได้รับคือ 1,827,411 บาท (73,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) และสูงสุดคือ 
5,457,201 บาท (218,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) และหากผู้ประกันตนต้องการมีผู้ช่วยเหลือ จะได้รับเงินทดแทน
เพ่ิมอีกในอัตราร้อยละ 25 ของเงนิท่ีไดรั้บท้ังหมด แต่ท้ังน้ีแพทยจ์ะต้องรับรองว่าตอ้งมีผู้ดแูล และมีการทุพพลภาพ
ถาวรทุกส่วน สําหรับผู้ประกันตนท่ีทุพพลภาพบางส่วนจะได้รับเงินทดแทนตามอัตราส่วนท่ีกฎหมายกําหนด 
ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์รับรองว่าทุพพลภาพคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด 
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3) กรณีเสียชีวิตจากการทํางาน ผู้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีผู้ประกันตนกําหนดจะได้รับเงิน
ทดแทน 48 ถึง 136 เท่า ของเงินเดือนเฉล่ียในช่วง 12 เดือนก่อนได้รับบาดเจ็บ โดยเงินทดแทนขั้นต่ําคือ 
1,426,883 บาท (57,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์) และเงินทดแทนสูงสุด 4,255,616 บาท (170,000 ดอลล่าห์
สิงคโปร์)  

• การจ่ายเงินสมทบ 

สําหรับการจ่ายเงินสมทบในประกันอุบัติเหตุจากการทํางานจะเป็นภาระหน้าที่ของนายจ้างฝ่ายเดียว 
โดยนายจ้างจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าทดแทนอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดให้กับลูกจ้างที่เ กิด
อุบัติเหตุ ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีของนายจ้างท่ีต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

3. ประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ประกันการว่างงานของสิงคโปร์จะไม่มีการจ่ายเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน แต่จะเป็นการจ่ายเงิน
สนับสนุนในส่วนของการฝึกทักษะแรงงานของผู้ประกันตน ซึ่งทางประเทศสิงคโปร์มีแผนเพ่ิมทักษะแรงงาน 
(The Workfare Training Support Scheme) จะเป็นแผนงานหลักที่ดูแลผู้ว่างงานให้มีทักษะเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้มีการจ้างงานในท่ีสุด โดยจะจ่ายเงินสนับสนุนการฝึกทักษะสูงสุดไม่เกิน 112.7 บาท (4.5 ดอลล่าห์
สิงคโปร์) 

4. กองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( Family Allowances) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

กองทุนเงินสงคราะห์ครอบครัวจะมาจากนโยบายของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีแผนงาน การจ่ายเงิน
สนับสนุนแก่ผู้มรีายไดต้่าํ (The Workfare Income Supplement Scheme) ซึ่งแผนงานนี้จะจ่ายเงินสมทบ
แก่ผู้มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ําในแต่ละปี ซ่ึงจะร่วมกันสนับสนุนกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (CPF) 
สําหรับผู้มีอายุตัง้แต ่35 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 47,562.8 บาท (1,900 ดอลล่าห์สิงคโปร์) ซึ่งมีเงื่อนไขว่า
จะต้องทํางานมาอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 2 เดือน ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา โดยเงินสนับสนุนจะจ่ายให้เป็น
รายไตรมาส 

ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และแบ่งเบาภาระไปให้ ผู้ประกอบการในการ
รับผิดชอบการคุ้มครองแก่ลูกจ้างของตนเอง ทําให้หน่วยงานภาครัฐทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้กํากับฝ่ายนโยบาย 
และจะให้การสนับสนุนในส่วนท่ีต้องการการสนับสนุนจริงๆ ทําให้ระบบประกันสังคมของประเทศสิงคโปร์มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และไม่เป็นภาระแก่ภาครัฐ 

5.1.9  ประเทศไทย 

 ระบบประกันสังคมในประเทศไทยเร่ิมต้นจากการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทน ในปี พ.ศ. 2515 อันเป็น
หลักประกันสําหรับลูกจ้างในกรณีเจ็บป่วย ซ่ึงในขณะน้ันมีการดําเนินงานโดยสํานักงานกองทุนเงินทดแทน 
กรมแรงงาน ภายใต้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ในปีแรกความคุ้มครองจะครอบคลุมเฉพาะสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และมีลูกจ้างจํานวน 20 คนขึ้นไป ต่อมาจึงได้ขยายความคุ้มครองจนครบทุก
จังหวัดในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2531 จนกระท่ังได้มีการประกาศพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา ทําให้ประเทศไทยมีระบบประกันสังคมเต็มรูปแบบ และ
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ประเทศไทยได้จัดการดําเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุน คือ (1) กองทุนประกันสังคม และ (2) 
กองทุนเงินทดแทน โดยมีสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแล  

 ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงเป็นคร้ังท่ี 4 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา โดยเบ้ืองต้นได้มีการจําแนกประเภทของผู้ประกันตนออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

- ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 33 คือ ลูกจ้างท่ีมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบหา้ปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน โดยส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างเหล่าน้ีจะเป็นผู้ท่ีทํางานในระบบที่ทํางาน
ในบริษัทเอกชน โดยหลักการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมน้ัน นายจ้างและ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันคือฝ่ายละร้อยละ 4 โดยสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับในของผู้ประกันตนมาตรา 33 มีท้ังส้ิน 7 กรณี (1) กรณีประสบอันตราย 
(2) ทุพพลภาพ (3) ตาย (4) คลอดบุตร (5) สงเคราะห์บุตร (6) ชราภาพ และ (7) ว่างงาน 

- ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 39 คือ ผู้ท่ีเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นําส่งเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีลาออกจากงาน และไม่
เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม โดยหลักการจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมน้ัน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 7 ของ
ฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ผู้ประกันตนจะต้องนําส่งเงินสมทบต่อเดือน 432 บาท (ส่วนในปี 2556 
ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมกําหนดอัตราเงินสมทบเป็นเงิน 336 บาท) โดยสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับในของผู้ประกันตนมาตรา 39 มีทั้งส้ิน 6 กรณี คือ (1) กรณีประสบอันตราย (2) ทุพพลภาพ 
(3) ตาย (4) คลอดบุตร (5) สงเคราะห์บุตร และ (6) ชราภาพ 

- ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 40 คือ บุคคลท่ีมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตน
โดยสมัครใจ มาตรา 39 เรียกว่า ผู้ประกันตนโดยอิสระ โดยการจ่ายเงินสมทบของ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 น้ันมีท้ังสิ้น 3 ทางเลือกหลัก โดยแต่ทางเลือกจะมีลักษณะการ
คุ้มครองท่ีแตกต่างกันออกไป 

โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองเฉพาะกรณีมาตรา 33 มีดังต่อไปน้ี 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ และการจ่ายเงินสมทบ 

บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดการรักษาโรคตาม ประกาศ
สํานักงานประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิ โดยสิทธิการรักษาจะแบ่งเป็น 10 กรณี ดังต่อไปน้ี 

- เจ็บป่วยปกติ 
- เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ 
- ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูน) 
- กรณี บําบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยนํ้ายาแบบ

ถาวร การผ่าตัดปลูกถ่ายไต การผ่าตัดเปล่ียนไตและการให้ยาอิธิโธรปัวอิติน (Erythropoietin) 
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- กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก (วงเงิน 750,000 บาท) 
- กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา (วงเงิน 25,000 บาท) 
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค (เช่น เท้าเทียม แขนเทียม ไม้ค้ํายัน เป็นต้น 

เบิกได้ตามรายการประกาศท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด) 
- กรณีโรคเอดส์ (ผู้ประกันตนสามารถรับยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งพื้นฐาน สูตรทางเลือกและสูตร

ดื้อยา รวมท้ังการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

- กรณีท่ีมีสิทธิแต่ยงัไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (เบิกได้เช่นเดยีวกันกับกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  หากจําเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 72 ชั่วโมง ให้
รีบแจ้งสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด/สาขาเพ่ือสามารถเบิกคา่รักษาไดถ้งึวันทีอ่อก
จากโรงพยาบาล) 

- กรณีไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย ์(14 โรคยกเว้น) 

สําหรับกรณีคลอดบุตรน้ัน โดยสามารถคลอดบุตรท่ีใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหน่ึงคร้ัง สําหรับ
ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างเฉล่ียเป็นระยะเวลา 90 วัน 

สําหรับกรณีประกันสุขภาพ ผู้ประกันตนต้องอยู่ในสถานประกอบการท่ีไม่ได้รับการลดส่วนเงินสมทบ
ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย และจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ส่วนกรณีคลอดบุตร 
ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ 

2. การประกันอุบติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ และการจ่ายเงินสมทบ 

ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทํางานและทุพลภาพสามารถเลือกเข้ารับบริการในสถานพยาบาลท่ีเลือก 
หรือสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางสถานพยาบาลจะเป็น
ผู้มายื่นเร่ืองเบิกกับทางสํานักงานประกันสังคม กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน 
ผู้ป่วยนอกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ผู้ป่วยในจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท อีกท้ังมีค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท สําหรับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเข้ารับการฟ้ืนฟูในศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมจะมีค่าฟื้นฟูอีก 40,000 บาท นอกจากน้ียังได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดอืนตลอดชวิีต ค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์/อุปกรณ์ในการ
บําบัดรักษาโรค เช่น ค่าจ้างเฉล่ีย/เดือน 10,000 บาท ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย/เดือน 5,000 บาท อีกทั้ง
ผู้ประกันตนสามารถรับเงินคืนกรณีชราภาพได้ท้ังหมดในส่วนที่สะสมไว้ ให้ยื่นคําขอรับสิทธิประโยชน์ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ หากกรณีผู้ประกันตนท่ีทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ผู้จัดการศพมี
สิทธิได้รับค่าทําศพ 40,000 บาท และจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประกันตนท่ีทุพลภาพจนถึงแก่ความตายใน 2 กรณี 
ดังน้ี (1)  ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับ
ค่าจ้างเฉล่ียหน่ึงเดือนคร่ึง (2) ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  จะได้รับเงินสงเคราะห์
เท่ากับค่าจ้างเฉล่ียห้าเดือน 
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ผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธ์ิได้เม่ือจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อน
เดือนที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ และเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพล
ภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนทําให้ตาบอดท้ัง 2 ข้าง หรือประสบอันตรายจนถึงขั้น
ทุพพลภาพและไม่สามารถทํางานได้ 

3. ประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ และการจ่ายเงินสมทบ 

 การประกันการว่างงานจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

1) กรณีถูกเลิกจ้าง - ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 
50 ของค่าจ้างเฉล่ีย โดยคํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

2) กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลา - ได้รับเงินทดแทนระหว่างการ
ว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ําเดือนละ 
1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  

 เมื่อผู้ประกันตนส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน 
โดยมิต้องเสยีค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)
ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมือ่มีสทิธิตอ้งยื่นเร่ืองรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่น
ขึ้นทะเบียนว่างงานท่ีสํานักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออก
จากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันท่ีจะได้รับสิทธิไปแล้ว 
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 ผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธ์ิประกันการว่างงานได้เม่ือจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนด
ระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย 

4. ชราภาพ 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ และการจ่ายเงินสมทบ 

กรณีการใช้สิทธิชราภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

1) บํานาญชราภาพ – ผู้ประกันตนท่ีได้รับสิทธิจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน 
ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
โดยสิทธิที่จะได้รับเงินบํานาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
ท่ีใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลงกรณีท่ีมีการจ่าย กรณีเงินสมทบเกิน  
180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบํานาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก  
12 เดือน สําหรับระยะเวลาท่ีจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน 

2) บําเหน็จชราภาพ – ผู้ประกันตนท่ีได้รับสิทธ์ิได้แก่ ผู้ท่ีมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็น 
ผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย โดยจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนส้ินสุดลง  
ซ่ึงประโยชน์ทดแทนท่ีได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
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- กรณีท่ีมีการจ่ายเงินสมทบต่ํากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ มีจํานวนเท่ากับ
จํานวนเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ มีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบท่ี
ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบ
แทน ตามท่ีสํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 

- กรณีผู้รับเงิน บํานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
บํานาญชราภาพให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เท่าของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนท่ีได้รับคราว
สุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย 

5. กองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( Family Allowance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ และการจ่ายเงินสมทบ 

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธ์ิเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สําหรับบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย จํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นและบุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ผู้ท่ีรับสิทธ์ิจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน  

5.1.10 ประเทศเวียดนาม 

 ระบบประกันสังคมประเทศเวียดนามมีจุดเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2490 โดยเร่ิมต้นจากกองทุนเงินทดแทน
กรณีประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน จากนั้นได้มีการพัฒนาระบบประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 
ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการปฏิรูปรูปแบบการให้บริการด้านประกันสังคม โดยได้ขยายความคุ้มครองให้
ครอบคลุมประชาชนและแรงงานในทุกภาคส่วนมากขึ้น ซ่ึงกฎหมายประกันสังคมฉบับพ.ศ. 2557 รัฐบาล
เวียดนามคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงประเทศเวียดนามใช้ระบบประกันสังคม
เพียงระบบเดียวในการให้บริการคุ้มครองและส่งเสริมความม่ันคงทางสังคมด้านต่างๆ แก่ประชาชน โดยมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก ่กระทรวงแรงงาน สถาบันประกันสังคมแหง่เวียดนาม และกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
ได้ให้บริการประกันสังคมในรูปแบบตา่งๆ รวมไปถึงประกันบํานาญวัยเกษยีณอายท่ีุเปิดโอกาสให้แรงงานชายท่ี
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และแรงงานหญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 ปี
ขึ้นไป สําหรับรูปแบบการให้บริการด้านอื่นๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การประกันสุขภาพและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity Insurance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ประกันสุขภาพและการคลอดบุตรดูแลและรับผิดชอบโดยกระทรวงแรงงานทําหน้าที่ในส่วนของการ
กํากับนโยบาย โดยบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลในส่วนของนโยบายสาธารณสุขและดูแล
สถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ โดยท้ังสองกระทรวงมีสถาบันประกันสังคมเวียดนามเป็นหน่วยงานใน
ฝ่ายปฏิบัติการ ทําหน้าท่ีจัดเก็บเงินสมทบ จ่ายเงินทดแทนตามสิทธิประโยชน์และบริหารจัดการเงินทุนต่างๆ 
โดยประกันสุขภาพและการคลอดบุตรจะให้ความคุ้มครองแก่แรงงานทุกคนท่ีมีสัญญาการจ้างงานอย่างน้อย 3 
เดือน โดยจะคุ้มครองไปถึงแรงงานทํางานท่ีบ้าน แรงงานในภาคเกษตรกรรม แรงงานประมง เด็กที่มีอายุต่ํา
กว่า 6 ปี นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ตามท่ีรัฐบาลกําหนด โดยในปี พ.ศ. 2561 จะขยายความ
คุ้มครองไปถึงแรงงานท่ีทํางานไม่เต็มเวลา (Part-time Job) และแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานในเวียดนาม
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อย่างถูกกฎหมาย และในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 จะให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนสัญชาติเวียดนามทุกคน 
ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1) การจ่ายเงินทดแทนเม่ือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนจะได้รับรายได้ในอัตราร้อยละ 75 ของเงินเดอืน
ท่ีได้รับในเดือนที่เจ็บป่วย สําหรับผู้ท่ีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปีจะได้รับเงินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันใน 
1 รอบปีปฏิทิน สําหรับผู้ ท่ีจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 15-30 ปี จะได้รับเงินทดแทน 40 วัน และ
ผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบเกิน 30 ปี จะได้รับเงินทดแทน 60 วัน ถ้าหากผู้ประกันตนทํางานในพ้ืนที่เส่ียง
ระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนจะเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 10 วัน และในส่วนของผู้ประกันตนท่ีเป็นโรคร้ายแรง
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดจะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งในส่วนน้ีจะให้สิทธิประโยชน์
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 สําหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ จะถูกจ่ายให้ในอัตรา
ร้อยละ 25 กรณีท่ีรักษาตัวที่บ้าน และอัตราร้อยละ 40 กรณีต้องมีคนดูแล โดยระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทน
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยู่ระหว่าง 7-10 วัน ซ่ึงเงินเดือนขั้นต่ําท่ีจะนํามาคิดคือ 1,782 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง) 
โดยประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองกับค่ารักษาพยาบาลของบุตรผู้ประกันตนด้วย โดยจะจ่ายเงินทดแทนให ้
อัตราร้อยละ 75 ของเงินได้ท่ีผู้ประกันตนได้รับ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 20 วัน ท้ังน้ีผู้ประกันตนจะต้องหยุด
งานเพ่ือไปดูแลบุตรท่ีป่วย และบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี  

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนอัตราร้อยละ 100 ของ
เงินเดือนท่ีไดรั้บตั้งแต่ 5 วันก่อนท่ีจะคลอด จนไปถึงระยะเวลา 6 เดือนท่ีลาคลอด ซ่ึงจะรวมไปถึงผู้ประกันตน
ท่ีรับเด็กทารกท่ีมีอายุน้อยกว่า 4 เดือนมาเลี้ยง (ปี พ.ศ. 2559 จะเพ่ิมขึ้นเป็นทารกอายุไม่เกิน 6 เดือน)  
ในกรณีที่มีบุตรแฝด จะได้รับการจ่ายเงินทดแทนมากขึ้นด้วย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ผู้ประกันตนท่ี
อุ้มท้องแทน จะได้รับการจ่ายเงินทดแทนกรณีการคลอดบุตรเช่นกัน และผู้ประกันตนที่เป็นมารดาที่แท้จริงจะ
ได้รับเงินทดแทนเม่ือผูท่ี้อุ้มท้องแทนคลอดบุตรจนกระทั่งบุตรมีอายุ 6 เดือน ผู้ประกันตนที่คลอดบุตรสามารถ
กลับมาทํางานก่อนกําหนดการลาคลอดได้ โดยหากกลับมาก่อน 60 วัน จะได้รับเงินทดแทนและเงินเดือน
ควบคู่กันไป (ขยายระยะเวลาเป็น 120 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559) ท้ังน้ีต้องได้รับคํารับรองจากแพทย์
และนายจ้าง สําหรับการจ่ายเงินทดแทนในส่วนของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินในอัตราร้อย
ละ 25 ของเงินเดือนท่ีได้รับในกรณีพักฟ้ืนท่ีบา้น และอัตราร้อยละ 40 ในกรณีที่มีคนดูแล (เดือนมกราคม พ.ศ.
2559 เปล่ียนเป็นอัตราร้อยละ 30 ท้ังสองกรณี) โดยจะจ่ายเงินเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากกลับมาทํางาน 
เงินเดือนขั้นต่ําท่ีจะนํามาคิดคือ 1,782 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง) สําหรับในส่วนของสามีที่ภรรยาคลอด
บุตร ในปี พ.ศ. 2559 จะได้รับเงินทดแทนกรณีหยดุงานไปเพื่อดแูลภรรยาเป็นอัตราร้อยละ 100 ของเงินเดือน
เฉล่ียที่ได้รับในช่วง 6 เดือนก่อนคลอดบุตร โดยจะจ่ายเงินเป็นระยะเวลา 5 วันหลังจากคลอดบุตร โดยมี
เงื่อนไขว่าสามีจะต้องเป็นผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบในระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรด้วย 
นอกจากน้ียังมีส่วนของเงนิทดแทนท่ีเป็นบาํเหน็จโดยจะจ่ายให้ผู้ประกันตน 2 เท่าของเงินเดอืนท่ีไดรั้บ สําหรับ
การคลอดบุตรแต่ละคน และถ้าหากผู้เป็นพ่อเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรก็จะไดรับ
เงินบําเหน็จเป็นจํานวน 2 เท่าของเงินเดือนด้วยเช่นกัน โดยเงินเดือนขั้นต่ําท่ีนํามาคิดคือ 1,782 บาท
(1,150,000 เวียดนามดอง) เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์คือ จะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน
ระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา 

3) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนได้รับ
จะรวมไปถึงการตรวจสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าบริการในการฝากครรภ์ (ปี พ.ศ. 2559 จะรวมไป
ถึงผู้ท่ีอุ้มท้องแทน) รวมไปถึงค่าขนส่งเคล่ือนย้ายระหว่างโรงพยาบาล โดยจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละ 100 
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95 80 70 50 และ 30 ของค่ารักษาพยาบาลนั้นๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการและประเภทสมาชิกของ
ผู้ประกันตน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกนิ 40 เท่าของเงินเดือนผู้ประกันตน ในส่วนของผู้ขาดรายได้และผู้ยากไร้จะได้รับ
การรักษาฟรี โดยเงื่อนไขของผู้ประกันตนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์น้ีคือ เป็นการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการ
ทํางาน และจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  

4) การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนในครอบครัว ครอบครัวของผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เช่นเดียวกันกับผู้ประกันตน แต่สําหรับค่ารักษาพยาบาลเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี และคนยากไร้ จะ
ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี 

• การจ่ายเงินสมทบ 

 การจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพและการคลอดบุตรจะแบ่งผู้ท่ีรับภาระจ่ายเงินสมทบ
ออกเป็น ผู้ประกันตน จะจ่ายเงินสมทบเฉพาะในส่วนของการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและบริการทาง
การแพทย์ โดยจ่ายเงินอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินเดือนท่ีได้รับ โดยเงินเดือนขั้นต่ําที่นํามาคิดคือ 1,782.1 บาท
(1,150,000 เวียดนามดอง) และเงินเดือนสูงสุดท่ีนํามาคิดคือ 20 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ําท่ีกําหนดในแต่ละปี 

 ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของเงินทดแทนการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร
แต่จะได้รับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ซ่ึงแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้อง
จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4.5 ของเงินเดือนขั้นต่ําท่ีได้รับ (อัตราร้อยละ 3.15 สําหรับแรงงานทํางานบ้าน 
2 คน อัตราร้อยละ 2.7 สําหรับแรงงานทํางานบ้าน 3 คน อัตราร้อยละ 2.25 สําหรับ 4 คน และอัตราร้อยละ 
1.8 สําหรับสมาชิกแรงงานทํางานบ้านตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป) ครอบครัวท่ีรายได้ต่ําแต่ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ํา
จ่ายเงินสมททบอัตราร้อยละ 1.35 ของเงินเดือน และนักเรียนนักศึกษาจ่ายเงินสมทบอัตราร้อยละ 2.1 โดย
เงินเดือนขั้นต่ําที่นํามาคิดคือ 1,782.1 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง) และเงินเดือนสูงสุดท่ีนํามาคิดคือ 20 
เท่าของเงินเดือนขั้นต่ําที่กําหนดในแต่ละปี 

 นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือนท่ีจ่ายให้ผู้ประกันตน โดยเงินเดือนขั้น
ต่ําท่ีนํามาคิดคือ 1,782.1 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง)  และเงินเดือนสูงสุดท่ีนํามาคิดคือ 20 เท่าของ
เงินเดือนขั้นต่ําที่กําหนดในแต่ละปี 

 ในส่วนของรัฐบาลจะจ่ายเงินสนับสนุนในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล โดย
จะจ่ายเงินสนับสนุนให้ท้ังหมดในส่วนของเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 6 ปี ประชาชนผู้ยากไร้และผู้พิการ  

2. การประกันอุบติเหตุจากการทํางาน (Work Injury Insurance)  

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

 ระบบประกันอุบัติเหตุของประเทศเวียดนามเกิดขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2490 ซ่ึงต่อมาได้พัฒนาให้มี
ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแรงงานในทุกภาคส่วนมากขึ้น โดยในปัจจุบันใช้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนฉบับ 
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจากการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2557 จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 ทําให้
กองทุนเงินทดแทนของประเทศเวียดนามขยายความคุ้มครองมากขึน้ดว้ย โดยหน่วยงานหลักทีรั่บผิดชอบไดแ้ก่ 
กระทรวงแรงงาน และสถาบันประกันสังคมเวียดนาม ทําหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทน ระบบ
ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานใหค้วามคุม้ครองแก ่แรงงานทุกคนท่ีมีสญัญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซ่ึงรวมไป
ถึงแรงงานทํางานบ้าน แรงงานในภาคเกษตรกรรม แรงงานประมง แต่ท้ังน้ีไม่รวมไปถึงแรงงานผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีดังต่อไปนี้ 
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1) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพชัว่คราว จะได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างในอัตราร้อยละ 
100 ของเงินเดือนท่ีได้รับตั้งแต่วันท่ีเจ็บป่วย จนกว่าจะหายกลับมาเป็นปกติ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น
หน่วยงานหลักท่ีตรวจสอบว่าผู้ประกันตนกลับมาเป็นปกติ หรือมีความทุพพลภาพอยู่ในระดับใด 

2) การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร ในกรณีน้ีกองทุนเงินทดแทนจะเป็นผู้จ่ายเงินทดแทนให้ 
โดยแบ่งจ่ายเงินทดแทนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เงินบํานาญ จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้ขั้นต่ํา 
ในแต่ละปี สําหรับผู้ท่ีสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน อัตราร้อยละ 31 และจะจ่ายเงินทดแทนเพ่ิมขึ้นอีกในกรณี 
ท่ีได้รับการประเมินจากแพทย์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง ว่ามีอัตราส่วนของการทุพพลภาพเพ่ิมขึ้นทุกๆ อัตรา
ร้อยละ 1 จากความเป็นปกติ โดยจะจ่ายเงินทดแทนเพ่ิมขึ้นอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนขั้นต่ํา รวมกันกับอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของเงินเดือนในเดือนก่อนท่ีจะได้รับบาดเจ็บ และอัตราร้อยละ0.3 ของเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนจ่าย 
ในแต่ละปี สําหรับผู้ประกันตนท่ีต้องการมีผู้ดูแล ผู้ดูแลจะได้รับเงินทดแทนเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี 
แต่ท้ังน้ีผู้ประกันตนจะต้องสูญเสียรายได้จากการทุพพลภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 81 ของรายได้เดิม หรือ
สูญเสียการมองเห็น สูญเสียขาหรือแขน เป็นต้น (2) สําหรับในส่วนของเงินทดแทนประเภทเงินบําเหน็จ กองทุน
เงินทดแทนจะจ่ายให้จํานวน 5 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี สําหรับผู้ท่ีทุพพลภาพอัตราร้อยละ 5 และ 
ในกรณีท่ีผู้ประกันตนได้รับการประเมินจากแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีอัตราส่วนของการทุพพลภาพ
เพ่ิมขึ้นทุกๆ อัตราร้อยละ 1 จากความเป็นปกติ จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนขั้นต่ํา 
รวมกันกับอัตราส่วนร้อยละ 50 ของเงินเดือนท่ีได้รับก่อนได้รับบาดเจ็บ และอัตราร้อยละ 30 ของจํานวนเงินท่ี
จ่ายสมทบในแต่ละปี สําหรับในส่วนของการจ่ายเงินทดแทนค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ในกรณีท่ีรักษาตัวท่ีบ้านจะจ่าย
ให้อัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี และในส่วนกรณีท่ีมีผู้ดูแลจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 40 ของ
เงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี โดยจะจ่ายให้เป็นระยะเวลา 5-10 วันต่อปี โดยอัตราเงินเดือนขั้นต่ําในปี พ.ศ. 2557 
คือ 1,782.1 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง) 

3) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ เงินบํานาญแก่ผู้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีผู้ประกันตนกําหนด โดยจะได้รับเงินบํานาญในอัตราส่วนร้อยละ 50 
ของเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจํานวน 4 คน และหากมีผู้รับสิทธิ
ประโยชน์คนเดียว จะได้รับเงินบํานาญเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 70 ของเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี โดยจะจ่ายให้
เมื่อผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการทํางาน ซ่ึงผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องเป็น สามีท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป และเป็นภรรยาท่ีมีอาย ุ55 ปีขึ้นไปของผู้ประกันตน บุตรท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี (ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
จะเพิ่มเป็นอายุไม่เกิน 18 ปี) และพ่อแม่ท่ีไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่ํากว่าเงินเดือนขั้นต่ําท่ีกฎหมายกําหนด 
เงินเดือนขั้นต่ําในปี พ.ศ. 2557 คือ 1,782.1 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง) ในส่วนของเงินบําเหน็จ ผู้รับ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนกําหนดจะได้รับเงิน 36 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี แต่ถ้าหากผู้ประกันตน
ไม่ได้กําหนดในส่วนของผู้รับสิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทนจะจ่ายเงินบําเหน็จให้ 1.5 เท่าของจํานวนปีท่ี
จ่ายเงินสมทบ คูณกับเงินเดือนที่ผู้ประกันตนได้รับก่อนเสียชีวิต (ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 อัตราการ
จ่ายเงินจะเป็น 2 เท่าของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ คูณกับเงินเดือนผู้ประกันตน) แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่า  
3 เท่าของเงินเดือนผู้ประกันตน และต้องไม่เกิน 48 เท่าของเงินเดือนผู้ประกันตน สําหรับค่าทําศพจะจ่ายเงิน
ให้เป็นจํานวนเงิน 1,782.1 บาท (1,150,000 เวียดนามดอง) 

• การจ่ายเงินสมทบ 

 การจ่ายเงินสมทบเข้าประกันอุบัติเหตุจากการทํางานจะเป็นภาระหน้าที่หลักของนายจ้าง โดย
กําหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 1 ของเงินเดือนท่ีจ่ายให้ผู้ประกันตน ในส่วนของแรงงาน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้มีการให้ความคุ้มครอง และรัฐบาลไม่ได้มีการจ่ายเงินสนับสนุนให้ในส่วนน้ี 
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3. ประกันการว่างงาน 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

 ประกันการว่างงานเป็นการให้บริการด้านประกันสังคมรูปแบบใหม่ของเวียดนาม โดยเกิดขึ้นคร้ังแรก
ในปีพ.ศ. 2549 และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองจนในปัจจุบันใช้เป็นกฎหมายประกันสังคมฉบับท่ีปฏิรูป
ในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2559 โดยประกันการว่างงานจะให้ความคุ้มครอง
ประชาชนชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในภาคเอกชนหรือราชการ หรือลูกจ้างตามฤดกูาล รวมไปถึง
แรงงานท่ีทํางานไม่เต็มเวลา (Part-time Job) แต่ท้ังน้ีไม่รวมไปถึงแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับมีดังต่อไปนี้ 

 การจ่ายเงินชดเชยกรณีการว่างงาน จ่ายเงินให้อัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนเฉล่ียที่ได้รับในช่วง 6 
เดือนก่อนว่างงาน โดยจะจ่ายให้ในระยะเวลา 3 เดือนในกรณีท่ีจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 12–36 เดือน 
และจะขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยให้ 1 เดือน ทุกๆ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบท่ีเพ่ิมขึ้น 12 เดือน แต่ท้ังน้ี
ระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยจะไม่เกิน 1 ปี นับจากว่างงาน โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ 15 วันหลังจากท่ีว่างงาน 
และมีจํานวนเงินชดเชยไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ําในแต่ละปี โดยอัตราเงินเดือนขั้นต่ําในภาคเอกชนจะ
แบ่งเป็น ประเภท1 จํานวน 4,803.9 บาท (3,100,000 เวียดนามดอง) ประเภท2 จํานวน 4,261.5 บาท 
(2,750,000 เวียดนามดอง) ประเภท3 จํานวน 3,719.1 บาท (2,400,000 เวียดนามดอง) และประเภทที่4 
จํานวน 3,331.7 บาท (2,150,000 เวียดนามดอง) สิทธิประโยชน์จะรวมไปถึงประกันสุขภาพขณะว่างงาน 
และเงินสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์คือ จะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อย
กว่า 12 เดือน ในระยะเวลา 24 เดือนก่อนท่ีจะว่างงาน และจะต้องลงทะเบียนว่าเป็นผู้ว่างงาน โดยใน
ระยะเวลา 15 วันหลังจากลงทะเบียน จะต้องไม่ได้รับการจ้างงานใดๆ โดยในส่วนของแรงงานตามฤดูกาล 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน  

• การจ่ายเงินสมทบ 

 การจ่ายเงินสมทบเข้าประกันการว่างงานจะแบ่งการจ่ายเงินสมทบออกเป็นดังนี้ ผู้ประกันตน จะต้อง
จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 1 ของเงินเดือนท่ีได้รับ โดยอัตราการเงินเดือนขั้นต่ําสําหรับลูกจ้างภาค
ราชการคือ 17,820.1 บาท (11,500,000 เวียดนามดอง) และอัตราสูงสุดต้องไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนขั้น
ต่ํา ในส่วนของลูกจ้างภาคเอกชนจะมีฐานเงินเดือนขั้นต่ําแบ่งเป็น 4 ประเภท ได่แก่ ประเภท1 จํานวน 
4,803.9 บาท (3,100,000 เวียดนามดอง) ประเภท2 จํานวน 4,261.5 บาท (2,750,000 เวียดนามดอง) 
ประเภท3 จํานวน 3,719.1 บาท (2,400,000 เวียดนามดอง) และประเภทท่ี4 จํานวน 3,331.7 บาท 
(2,150,000 เวียดนามดอง)  ในส่วนของนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 1 ของเงินเดือนที่จ่าย
ให้กับผู้ประกันตน โดยอัตราเงินเดือนขั้นต่ําและสูงสุดของท้ังภาคราชการและเอกชนเป็นอัตราเดียวกันกับการ
จ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามที่ไดก้ล่าวไปข้างต้น ภาระการจ่ายเงินสมทบสุดท้ายจะเป็นของรัฐบาลซ่ึงจะ
เป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนสําหรับผู้ประกันตนที่เข้าสมัครเป็นสมาชิกทุกคน โดยจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 1 ของ
เงินเดือนท่ีผู้ประกันตนได้รับ 

4. กองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( Family Allowance) 

• ขอบเขตการรับผิดชอบ 

กองทุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นรูปแบบการให้บริการประกันสังคมท่ีเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2550 โดย
เป็นรูปแบบท่ีให้บริการเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตแก่ประชาชนชาวเวียดนาม โดยมีหน่วยงานท่ี
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รับผิดชอบได้แก่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
บูรณาการร่วมกันกับสถาบันประกันสังคมเวียดนาม ซ่ึงรูปแบบกองทุนสงเคราะห์ครอบครัวจะให้ความคุ้มครอง
แก่ประชาชนชาวเวียดนามทุกคน โดยสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1) จ่ายเงินสงเคราะห์แก่เดก็กําพร้า โดยจะจ่ายเงินให้ 278.9 บาท (180,000 เวียดนามดอง) ต่อ
เดือนสําหรับเดก็ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป และ 418.4 บาท (270,000 เวียดนามดอง) สําหรับเด็กท่ีมีอายุ
ต่ํากว่า 18 เดือน หรือหากมีอายุเกิน 18 เดือนจะต้องเป็นเด็กท่ีมีโรคร้ายแรงเช่น HIV เป็นต้น 557.9 บาท 
(360,000 เวียดนามดอง) สําหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 เดือนและเป็นโรคร้ายแรงเช่น HIV เป็นต้น โดย
เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์จะต้องเป็นเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 18 ปี ท่ีพ่อและแม่เสียชีวิต หรือหายสาบสูญ รวม
ไปถึงเป็นโรคร้ายแรงเช่น HIV เป็นต้น 

2) จ่ายเงินสงเคราะห์สําหรับผู้รับเด็กไปเล้ียง โดยจะจ่ายเงินให้เป็นจํานวน 557.9 บาท 
(360,000 เวียดนามดอง) ให้ทุกเดือน สําหรับการรับเด็กอายุเกินกว่า 18 เดือน 697.3 บาท (450,000 
เวียดนามดอง) สําหรับการรับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 เดือน หรืออายุมากกว่า 18 เดือนแต่เป็นโรคร้ายแรงเช่น 
HIV เป็นต้น 836.8 บาท (540,000 เวียดนามดอง) สําหรับการรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 18 เดือนและเป็นโรค
ร้ายแรง โดยจะจ่ายให้กับครอบครัวที่รับเด็กกําพร้า หรือเด็กยากไร้ไว้ในอุปการะ 

3) จ่ายเงินสงคราะห์สําหรับพ่อและแม่ โดยจะจ่ายเงินให้ 278.9 บาท (180,000 เวียดนามดอง) 
ต่อเดือนสําหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป และ 418.4 บาท (270,000 เวียดนามดอง) สําหรับเด็กท่ีมีอายุ
ต่ํากว่า 18 เดือน หรือหากมีอายุเกิน 18 เดือนจะต้องเป็นเด็กท่ีมีโรคร้ายแรงเช่น HIV เป็นต้น 557.9 บาท 
(360,000 เวียดนามดอง) สําหรับพ่อแม่ที่มีเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือนและเป็นโรคร้ายแรงเช่น HIV เป็นต้น โดย
เงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์จะจ่ายให้กับพ่อแม่ที่มีบุตรอายุต่ํากว่า 16 ปี และจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 

4) จ่ายเงินสงเคราะห์สําหรับผู้ติดเชื่อ HIV โดยจะจ่ายเป็นจํานวนเงิน 418.4 บาท (270,000 
เวียดนามดอง) ต่อเดือนสําหรับผู้ติดเชื้อท่ีไม่มีงานทํา หรือไม่สามารถทํางานได้ 

5) จ่ายเงินสงเคราะห์สําหรับค่าการศึกษา โดยจะจ่ายเงินค่าการศึกษาในอัตราร้อยละ 100 ใน
ส่วนของการศึกษาภาคยกเว้นท้ังหมด และอัตราส่วนร้อยละ 50 ของค่าการศึกษาในส่วนของภาคยกเว้น
บางส่วน โดยจะจ่ายให้ครอบครัวท่ีมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี โดยหากเกิน 18 ปีจะเป็นการจ่ายเงินสมทบในส่วน
ของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แทน 

6) จ่ายเงินสงเคราะห์ด้านสุขภาพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลพ้ืนฐาน และ
ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีจําเป็นในด้านต่างๆ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์คือจะต้องเป็นครอบครัวท่ีมี
บุตรอายุน้อยกว่า 6 ปี และมีความต้องการด้านความช่วยเหลือ 

• การจ่ายเงินสมทบ 

 การจ่ายเงินสมทบจะเป็นการจ่ายเงินสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กองทุน
สงเคราะห์ครอบครัวท้ังหมด เพ่ือเป็นการเพ่ิมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ชาวเวียดนาม 

 ประเทศเวียดนามไดมี้การพัฒนาด้านการให้บริการประกันสังคมไปอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 จะ
เป็นปีท่ีกฎหมายประกันสังคมท่ีปฏิรูปในปี พ.ศ. 2557 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทําให้รูปแบบการ
ให้บริการแก่ประชาชนในประเทศมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกคนมากขึ้น อีกท้ังสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
มีจํานวนและปริมาณที่มากขึ้น ตรงตามความต้องการของประชาชน ทําให้แรงงานในประเทศเวียดนามมีความ
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ม่ันคงในชีวิตมากขึ้น ระบบประกันสังคมถือเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีรัฐบาลของประเทศเวียดนามให้
ความสําคัญอย่างมาก 

5.2  การเคล่ือนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค  

 5.2.1 การย้ายถิ่นในภาพรวม 

 ในการเปิดประชาคมอาเซียน การเคล่ือนย้ายคนและแรงงานเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีจะเกิดขึ้น
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในการเคลื่อนย้ายแรงงานน้ัน โดยท่ัวไปภายในภูมิภาคจะทําได้ใน 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานระดับล่าง และการเคลื่อนย้ายแรงงานระดับบน ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การเคล่ือนย้ายแรงงานระดับล่าง (Low – Semi Skilled Workers)  – ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) แบบรัฐต่อรัฐ เพ่ือเติมเต็มแรงงานระดับล่างใน
กรณีท่ีจํานวนกําลังแรงงานของคนในประเทศนั้นๆ ไม่เพียงพอ  

2. การเคล่ือนย้ายแรงงานระดับสูง (Skilled – Professional Workers) อาจเป็นได้เป็นหลาย
ลักษณะ คือ  

- การเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) ของอาเซียน ซึ่งได้กําหนดเอาไว้ 7 วิชาชีพ + 1 กลุ่มวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวเอาไว้ในบทท่ี 2  

- การเคลื่อนย้ายแรงงานลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ซ่ึงจะอยู่ในลักษณะของการลงทุนทํา
ธุรกิจในประเทศต่างๆ แล้วนําพนักงานของธุรกิจนั้นๆ ไปทํางานหรือฝึกอบรม 

ข้อมูลในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศอาจมีไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากความสามารถในการเก็บข้อมูลของแตล่ะประเทศ อย่างไรก็ดี ข้อมูลการย้ายถิน่ของ Department of 
Economic and Social Affair จาก UN1 ถึงแม้จะเป็นข้อมูลเฉพาะการย้ายถิ่นของประชากรแต่อาจทําให้
มองเห็นภาพในด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานได้บ้าง (ตารางที่ 5.1)  

 

  

                                         
1 UN ได้กําหนดคําจํากัดความของผู้ย้ายถิ่นออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้  
1. การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบชั่วคราว – คือกลุ่มแรงงานท่ีย้ายไปทํางานนอกประเทศเป็นเวลาชั่วคราว เพ่ือส่งเงินกลับมายังจุนเจือครอบครัวใน
ประเทศต้นทาง 
2. การเคลื่อนย้ายแรงงานระดับสูง หรือการเคลื่อนย้ายทางธุรกิจ – ในกลุ่มแรงงานธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างเทคนิคชํานาญเฉพาะทางการท่ี
เคลื่อนย้ายไปทํางานในประเทศต่างๆ ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีจะเป็นท่ีดึงดูดในประเทศปลายทางต่างๆ 
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ปกติ – ผู้ท่ีย้ายเข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายในประเทศปลายทาง หรือผู้ท่ีไม่มีใบอนุญาตทํางาน 
4. แรงงานบังคับ – แรงงานต่างชาติท่ีถูกบังคับให้ทํางานในภาวะแวดล้อมท่ีไม่ปกติ นอกจากน้ียังรวมถึงกลุ่มผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นด้วย 
5. กลุ่มครอบครัวซ่ึงเป็นผู้ติดตาม  
6. ผู้คืนถิ่น – กลุ่มผู้ท่ีย้ายกลับเข้ามาในถิ่นฐานของตน 
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ตารางที่ 5.1 จํานวนผู้ย้ายถิ่นมายังประเทศปลายทาง ณ กลางปี (International migrant stock at mid-year) 

ประเทศปลายทาง 
ประเภท
ข้อมูล 

จํานวนผู้ย้ายถิ่นจากประเทศอื่นๆ 
2533 2543 2553 2556 

บรูไน B   73,200   104,128   179,761   206 173 
อินโดนีเซีย C R   465,612   292,307   286,829   295,433 
กัมพูชา B   38,375   146,085   81,977   75,566 
ลาว C R   22,866   21,734   21,479   21,801 
มาเลเซีย C  1,014,156  1,613,797  2,357,603  2,469,173 
พม่า B R   133,538   98,024   100,714   103,117 
ฟิลปิปินส์ C R   159,430   322,667   204,896   213,150 
สิงคโปร ์ B   727,262  1,351,691  2,164,794  2,323,252 
ไทย B R   528,693  1,257,821  3,224,131  3,721,735 
ติมอร์-เลสเต B   8,954   9,274   10,984   11,569 
เวียดนาม C R   28,118   56,754   61,756   68,290 

รวมภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  3,200,204  5,274,282  8,694,924  9,509,259 
รวมภูมิภาคเอเซีย  49,910,609  50,414,639  67,781,526  70,846,771 

ทั่วโลก  154,161,984  174,515,733  220,729,300  231 522 215 
หมายเหตุ: (1) ข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ Stock ณ เดือนกรกฎาคม 
 (2) ประเภทข้อมูล อธิบายได้ดังน้ี B หมายถึง ชาวต่างชาติ (Foreign-born) ท่ีเกิดในประเทศปลายทางท่ีย้ายถิ่นเข้า หรือ C 
หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ถือสัญชาติในประเทศปลายทางท่ีย้ายถิ่นเข้า (Foreign Citizen) R หมายถึง รวมกรณีผู้ลี้ภัยจาก UNHCR 
ท่ีมา:  UN, Department of Economic and Social Affair (Population Division) 

 
ข้อมูลจากตารางท่ี 5.1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางท่ีมีผู้ย้ายถิ่นเข้ามามากท่ีสุด

ท้ังรูปแบบการย้ายถิน่แบบปกต ิและลักษณะผู้ลี้ภัย (3.72 ล้านราย) ส่วนหน่ึงเน่ืองจากประเทศไทยมีพรมแดน
ทางบกติดกับหลายประเทศ อีกทั้งบางประเทศยังคงมีปัญหาในด้านภัยสงคราม นอกจากน้ี ประเทศมาเลเซีย
และประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศปลายทางท่ีมีผู้ย้ายเข้ามาสูงเป็นอันดับท่ี 2 และ 3 คือ 2.46 ล้านคน และ 
2.32 ล้านคน ตามลําดับ แต่ท้ังสองประเทศดังกล่าวไม่มีการย้ายเข้าในลักษณะผู้ลี้ภัย โดยลักษณะการย้ายเข้า
ของชาวต่างชาติของท้ังสองประเทศน่าจะเป็นการย้ายเข้าเพ่ือทํางานมากกว่า เน่ืองจากท้ังสองประเทศนั้นมี
นโยบายดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาทํางาน นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศต้นทางและประเทศ
ปลายทาง พบว่า อาเซียนมีการย้ายถิ่นภายในภูมิภาคสูงมาก แสดงดังตารางที่ 5.2  
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ตารางที่ 5.2 จํานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายในอาเซียน  
ประเทศ

ปลายทาง 
ปี 

ประเทศต้นทาง (หน่วย: คน) 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

บรูไน 2533     3,324    40,306    7,837  1,499  6,612    
2543 

    6,248    48,939    13,640  1,562  
14,57

8    
2553 

    307    561    3,024  1,992  
22,19

1    
2556 

    352    643    3,468  2,285  
25,45

1    
กัมพูชา 2533   49  121  80  24  71  57  14,34

9  
16,971  

2543   208  513  339  102  301  242  60,84
4  

71,963  

2553   117  288  190  57  169  136  34,14
2  

40,382  

2556   108  265  175  53  156  125  31,47
2  

37,225  

อินโดนีเซีย 2533         5,406    3,472  4,346  1,458    
2543         1,748    1,122  1,405  471    
2553 

        1,921    3,415  19,108  
19,10

8    
2556 

        1,979    3,517  19,681  
19,68

1    
ลาว 2533   1,398        404      2,277  13,852  

2543   1,197        282      1,648  11,411  
2553   1,183        278      1,628  11,278  
2556   1,201        282      1,652  11,447  

มาเลเซีย 2533 
4,713  1,089  368,270      6,658  152,622  45,569  

45,36
1  18,765  

2543 
3,778  3,765  801,547      21,280  195,121  49,375  

38,04
3  59,979  

2553 5,705  13,249  1,003,723      236,572  20,381  74,564  7,770  81,836  
2556 5,975  13,876  1,051,227      247,768  21,345  78,092  8,137  85,709  

ฟิลิปปินส์ 2533 110  29  3,883    254  57    138  187  18,807  
2543 817  189  4,779    321  338    235  122  610  
2553 79  38  3,196    767  408    793  329  400  
2556 82  40  3,325    798  424    825  342  416  

สิงคโปร์ 2533     21,507    195,428    1,176    1,438    
2543     58,466    605,990    4,683    5,724    
2553 

    136,979    971,827    12,820    
15,65

8    
2556 

    152,681    1,044,994    14,176    
17,64

4    
ไทย 2533   73,756  545  165,019  1,293  229,504  1,266  809    18,879  

2543   153,382  549  289,386  1,290  734,129  1,264  803    8,340  
2553 

  611,508  621  829,240  1,216  
1,648,60

2  1,213  675    6,519  
2556   750,109  645  926,427  1,191  1,892,48 1,196  632    5,966  
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ประเทศ

ปลายทาง 
ปี 

ประเทศต้นทาง (หน่วย: คน) 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

0  
เวียดนาม 2533 14  21,490  570  474    1,017  415  85  125    

2543 74  18,135  3,992  2,473    5,371  1,748  310  343    
2553 109  2,247  6,937  3,874    8,847  264  421  463    
2556 121  2,485  7,671  4,284    9,783  292  466  512    

หมายเหตุ: ไม่มีการรายงานจํานวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามายังประเทศพม่า 
ท่ีมา: UN, Department of Economic and Social Affair (Population Division) 

 
จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่าการย้ายถิ่นจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางท่ีมีจํานวนสูง

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรณีท่ีประเทศมีพรมแดนตดิกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผู้ย้ายถิ่นมา
จาก พม่า ลาว และกัมพูชาเป็นจํานวนสูงมาก ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์น้ันมีผู้ย้ายถิ่นจากประเทศมาเลเซีย
เป็นจํานวนสูงท่ีสุด หรือในประเทศมาเลเซียท่ีมีผู้ย้ายถิ่นมาจากประเทศอินโดนีเซียสูงที่สุด  

5.2.2 การเคลือ่นย้ายแรงงานในบางประเทศสมาชิกอาเซียน  

เนื่องจากข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนย้ายแรงงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการเคล่ือนย้ายแรงงานในส่วนนี้จึงจะนําเสนอ 3 ประเทศ คือ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้ และเป็นประเทศหลักท่ีมีการนําเข้าแรงงานเป็นอย่างมาก  ซ่ึงมีรายละเอียดถึงการ
เคล่ือนย้ายแรงงานของกําลังแรงงานภายในภูมิภาคของแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
เห็นได้จากสัดส่วนของผู้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาลดลงจากร้อยละ 61 ในปี พ.ศ. 2533 เหลือเพียง
ร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2553 แต่สัดส่วนผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากร้อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2533 
กลับเพิ่มเป็นร้อยละ 56 ในปี พ.ศ. 2553 เช่นเดียวกันสัดส่วนผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2553 จากการวิเคราะห์ของธนาคารโลก พบว่าในช่วง
ระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา ตลาดแรงงานของประเทศมาเลเซียมีความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
(1) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้จบการศึกษาในระดับสูงเพ่ิมขึ้น (2) อัตราการว่างงานท่ีต่ํา (3) การเปล่ียนแปลง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากท่ีเคยเป็นเกษตรนํา ปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และ (4) การส่งออกและกิจกรรมบริการในประเทศยังเป็นกิจกรรมหลักท่ีช่วยสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยภาวะตลาดแรงงานท่ีตึงตัวของประเทศมาเลเซีย แต่ความต้องการแรงงานยังคงมี
เป็นจํานวนมากในภาคเอกชน ด้วยเหตุน้ีประเทศมาเลเซียจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการนําเข้าแรงงาน
ต่างชาติ เพ่ือเติมเต็มการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานก่ึงทักษะ 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองของประเทศมาเลเซีย ทําให้ดึงดูดแรงงาน
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ประเทศมาเลเซียมีการจ้างงานชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น 
โดยการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงเวลาน้ันๆ กล่าวคือ ในช่วงพ.ศ. 2533 
การจ้างงานชาวต่างชาติในภาคเกษตรมีปริมาณสูงมาก ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2543 แนวโน้มการจ้างแรงงาน
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ชาวต่างชาติในภาคเกษตรลดลง แต่เพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมไม้ และในช่วงปีพ.ศ. 2553 แนวโน้มการจ้างงาน
เพ่ิมในกิจกรรมที่พักและภัตตาคาร 

แรงงานต่างชาติที่ทํางานอยู่ในประเทศมาเลเซียได้นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) งานไร้-ก่ึงทักษะ – ต้องได้รับใบอนุญาตประเภททํางานชั่วคราว (Visa Pass (Temporary 
Stay) : VP(TE)) หรือเรียกเป็นภาษามาเลย์ว่า Pas Lawatan (Kerja Sementara) – PL(SK) จากหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทํางานดังกล่าวสามารถทํางานได้ 6 ประเภท คือ (1) 
ก่อสร้าง (2) บริการ (3) เกษตรกรรม (4) งานในไร่ (5) อุตสาหกรรม และ (6) รับใช้ภายในบ้าน พบว่าส่วนใหญ่
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 35) รองลงมา คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 26) และ 
ก่อสร้าง (ร้อยละ 20) ตามลําดับ โดยแรงงานต่างชาติทุกคนจะได้รับการปกป้องและสิทธิท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทํางานเท่าเทียมกับประชากรในประเทศ   

2) แรงงานทักษะ และผู้เชี่ยวชาญ – แรงงานกลุ่มนี้จะได้รับใบอนุญาตทํางานประเภท 
Employment Pass (EP) พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีกลุ่มแรงงานเหล่านี้ประมาณ 44,938 คน โดยร้อยละ 35 
อยู่ในกลุ่มกิจการประเภทบริการ รองลงมาเป็น ปิโตรเลียม (ร้อยละ 19.3) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 
18.7) ตามลําดับ 

ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรมนุษยข์องประเทศมาเลเซีย รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2554 นั้นมาเลเซียมี
แรงงานต่างชาติเป็นจํานวนกว่า 1.57 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานท่ีเข้าเมืองและได้รับการอนุญาตให้ทํางานอย่าง
ถูกกฎหมาย  อย่างไรก็ดี กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะมีแรงงานระหว่าง 1 – 2 ล้าน
รายท่ีเป็นแรงงานท่ีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เม่ือพิจารณาถึงพ้ืนที่แล้วพบว่าร้อยละ 82.44 ของแรงงาน
ต่างชาติเป็นผู้ท่ีทํางานในพ้ืนท่ีคาบสมุทรมลายู ในส่วนท่ีเหลือน้ันจะทํางานอยู่บนรัฐซาบาร์ และซาราวัก ที่อยู่
บนเกาะบอร์เนียว จากตารางท่ี 5.3 พบว่าข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ประเทศมาเลเซียมีแรงงานต่างชาติ
ท้ังส้ิน 2.25 ล้านคน โดยเป็นแรงงานจากประเทศอินโดนีเซียสูงท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.06 ของ
แรงงานต่างชาตทิั้งหมด นอกจากน้ียังพบว่าแรงงานท่ีมาจากประเทศบังคลาเทศ อินเดีย และเนปาลมีสัดส่วนท่ี
สูง แม้ว่าจะไม่มากเท่ากับแรงงานจากอินโดนีเซียก็ตาม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการมีศาสนาและวัฒนธรรม
ท่ีใกล้เคียงกับประชากรของประเทศมาเลเซีย ส่วนแรงงานท่ีมาจากประเทศไทยน้ันถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้าง
น้อย คือ 17,044 คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.67 ของแรงงานต่างชาติท้ังหมด  

  



5-38 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

ตารางที่ 5.3 จํานวนแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานในประเทศมาเลเซีย จําแนกตามประเทศ ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2543 - 2556 

ป ี อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ พม่า อื่นๆ รวม 
2543      603,453       2,335     14,651       3,444       183,213       807,096  
2544      634,744       2,508     11,944       6,539       194,094       849,829  
2545      788,221     20,599     21,234     27,870       209,605     1,067,529  
2546      988,165     10,158     17,400     48,113       273,144     1,336,980  
2547    1,024,363       5,463     16,663     61,111       362,490     1,470,090  
2548    1,211,584       5,751     21,735     88,573       487,595     1,815,238  
2549    1,174,013     13,811     24,088   109,219       548,078     1,869,209  
2550    1,148,050     18,456     23,283   104,305       750,711     2,044,805  
2551    1,085,658     21,065     26,713   144,612       784,548     2,062,596  
2552      991,940     19,402     24,384   139,731       742,689     1,918,146  
2553      792,809     17,209     35,338   160,504       812,021     1,817,881  
2554      785,236       5,838     44,359   146,126       591,502     1,573,061  
2555      746,063       7,251     44,919   129,506       643,850     1,571,589  
2556    1,021,655     17,044     69,126   161,447       981,050     2,250,322  

หมายเหตุ: ประเทศอ่ืนๆ อาทิ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล เป็นต้น 
ท่ีมา: Ministry of Home Affair อ้างจาก Practical Guideline for Employers on the Recruitment, Placement, Employment, and 
Repatriation of Foreign Workers in Malaysia (2014) 
 

2. ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศต้นแบบของหลายๆ ประเทศในการนําเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ 
ท้ังในรูปแบบแรงงานทักษะ และแรงงานก่ึงทักษะ ส่วนหน่ึงก็เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีดีติดอันดับต้นๆ 
ของโลก การเป็นหน่ึงในประเทศท่ีพัฒนาแล้วในภูมิภาคเอเซีย ความสามารถในการจ้าง และการเป็นเมืองท่า
ในสมัยก่อน ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศสิงคโปร์  

ปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์กว่าร้อยละ 40 ถือเป็นชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ถือสัญชาติสิงคโปร์ 
หรือผู้มีถิ่นถาวร (Permanent Residents - PRs) ในประเทศสิงคโปร์ โดยในจํานวนดังกล่าวสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละ 21 ของประชากรชาวต่างชาติเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ถือ
สัญชาติสิงคโปร์หรือ PRs ซึ่งจะถือใบอนุญาตประเภท Long-term Visit Passed ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีรวมถึงคู่สมรส
ท่ีแต่งงานกับผู้ถือสัญชาติสิงคโปร์ (2) ร้อยละ 14 เป็นผู้ทํางานรับใช้ภายในบ้าน (Foreign Domestic 
Workers – FDWs) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงท่ีทํางานในเคหะสถาน ดูแลเด็ก หรือคนชรา และ (3) กลุ่ม
สุดท้ายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66 ของท้ังหมด เป็นกําลังแรงงานท่ีถือใบอนุญาตในการทํางาน ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- กลุ่มแรงงานไร้-ก่ึงทักษะ – คิดเป็นร้อยละ 46 ของประชากรชาวต่างชาติทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่
จะทํางานประเภทที่ไม่สามารถหาแรงงานชาวสิงคโปร์ทําได้ อาทิ ก่อสร้าง งานทางทะเล 

- กลุ่มแรงงานทักษะระดับกลาง – คิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรชาวต่างชาติท้ังหมด ซึ่งอาจ
ช่วยเติมเต็มกําลังแรงงานในบางสาขา อาทิ ขายปลีก อาหารและเคร่ืองดื่ม การผลิต (อาทิ อิเล็กทรอนิกส์) 
และสาขาบริการสุขภาพ (อาทิ พยาบาล หรือ การบริการด้านสุขภาพ)  
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- กลุ่มแรงงานผู้เชี่ยวชาญ – คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรชาวต่างชาติท้ังหมด อาทิ 
ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้จัดการ ซึ่งจะถือใบอนุญาตทํางานประเทศ Employment Passes (EP) โดยแรงงานกลุ่ม
เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเป็นกลุ่มหลักท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของประเทศสิงคโปร์ โดย
แรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกลุ่มบริการทางการเงิน วิศวกรรมอากาศยาน และงานที่เก่ียวข้องกับ
วิจัยและพัฒนา 

ซึ่งใบอนุญาตในการทํางานของแรงงานต่างชาติในแต่ละประเภท แสดงดังตารางท่ี 5.4 

ตารางที่ 5.4 ประเภทใบอนุญาตในการจ้างงาน 
ประเภทในอนุญาต ประเภทงาน ข้อจํากัด  

P1 Employment Pass Professionals, 
Managers, Executives 
or Specialists 

- เงินเดือนอย่างน้อย 8,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์ 
- มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ 

P2 Employment Pass Professionals, 
Managers, Executives 
or Specialists 

- เงินเดือนอย่างน้อย 4,500 000 ดอลล่าห์สิงคโปร์ 
- มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ 

Q1 Employment Pass Professionals, 
Managers, Executives 
or Specialists 

- ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ต้องจบการศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงหากมีรายได้เป็นอย่างน้อย 3,000 ดอลล่าห์
สิงคโปร์ 

- หากจ้างเงินเดือนมากกว่านั้น จะต้องแสดงให้เห็นว่ามี
คุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ  

S Pass Mid-level skilled workers 
(เช่น ช่างเทคนิค) 

- เงินเดือนอย่างน้อย 2,200 ดอลล่าห์สิงคโปร์ 
- ผู้ที่เคยสมัครก่อนหน้านี้และมีคุณสมบัติตรงต่อความ

ต้องการจะต้องได้รับเงินเ ดือนที่สูงกวาที่ กําหนดไว้ 
เนื่องจากมีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น 

ใบอนุญาต (Work Permit) แ รง งาน ก่ึ งทั กษะ  และ 
ไร้ทักษะ 

 

ใบอนุญาตสําหรับผู้รับใช้ในบ้าน 
(Work Permit for FDW) 

ผู้รับใช้ในบ้าน  

ท่ีมา: Department of Statistics, Singapore 

 
สําหรับจํานวนแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ แม้ข้อมูลที่นําเสนอจากสํานักงานสถิติและ

กระทรวงกําลังคนของสิงคโปร์จะไม่ได้แสดงตามสัญชาติ แต่ข้อมูลจากตารางที่ 5.5 แสดงให้เห็นว่าจํานวน
แรงงานชาวต่างชาตขิองประเทศสงิคโปร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดในทุกระดับทักษะ และเมื่อพิจารณาถึง
อัตราการเติบโตของในแต่ละระดับแล้ว พบว่า ผู้ถือใบอนุญาตทํางานประเภท S Pass มีอัตราการเพ่ิมสูงที่สุด 
โดยเพ่ิมจาก 82,800 คนในปี พ.ศ. 2552 เป็นกว่า 1.70 แสนคน ในปี พ.ศ. 2557 หรือเติบโตร้อยละ 15.49 
ต่อปี โดยเฉลี่ย รองลงมาคือ EP หรือระดับทักษะสูงหรือผู้เชี่ยวชาญท่ีมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 9.37 ต่อปี 
ในขณะท่ีแรงงานระดับกึ่งทักษะหรือไร้ทักษะ แม้จะถือว่าเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ท่ีสุดแต่กลับมีการเพิ่มขึ้นต่ํามาก 
ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัแสดงให้เห็นไดว่้าประเทศสงิคโปร์ให้ความสําคัญกับการนําเข้าแรงงานระดับกลาง
ขึ้นไปเป็นอย่างมาก 
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ตารางที่ 5.5 จํานวนแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ 

หน่วย: คน 
ประเภท 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

Employment Pass (EP) 114,300 143,300 175,400 173,800 175,100 178,900 
S Pass 82,800 98,700 113,900 142,400 160,900 170,100 
Work Permit (รวม) 851,200 865,200 901,000 942,800 974,400 991,300 
- Work Permit (Foreign Domestic Worker) 196,000 201,400 206,300 209,600 214,500 222,500 
- Work Permit (ก่อสร้าง) 245,700 248,000 264,400 293,300 318,900 322,700 
ประเภทอ่ืนๆ  5,200 6,000 7,600 9,300 11,300 15,400 

รวม 1,053,500 1,113,200 1,197,900 1,268,300 1,321,600 1,355,700 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 
ท่ีมา: Ministry of Manpower, Singapore 

 
3. ประเทศไทย 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความพิเศษกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ของอาเซียน กล่าวคือ ประเทศ
ไทยถือเป็นประเทศท่ีมีทั้งการนําเข้าและส่งออกแรงงาน คือ มีจํานวนแรงงานไทยเป็นจํานวนมากที่ไปทํางาน
ยังประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ ในขณะท่ีประเทศไทยก็เปิดรับแรงงานจากประเทศอื่นๆเข้ามา
ทํางานในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการเคล่ือนย้ายแรงงานดังต่อไปน้ี 

1. การเคล่ือนย้ายออกไปทํางานต่างประเทศของแรงงานไทย (Emigration) 

การเคล่ือนย้ายแรงงานของไทยไปทํางานในต่างประเทศเร่ิมต้นมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 70 (ประมาณ 
ปี พ.ศ. 2513) เม่ือประเทศแถบตะวันออกกลาง เร่ิมมีการพัฒนาประเทศสําหรับการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทําให้ต้องการแรงงานเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้าง ต่อมาในช่วงวิกฤตการอ่าว
เปอร์เซีย (พ.ศ. 2533–2534) และเคร่ืองเพชรในซาอุดิอาระเบียทําให้ตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ซบเซาลง และในช่วงเดียวกันตลาดแรงงานในเอเซีย อาทิ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน กําลัง
เร่ิมพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงต้องการแรงงานเป็นจํานวนมากทําให้แรงงานไทยเร่ิมหัน
มาสู่แรงงานในประเทศดังกล่าวแทนท่ีจะไปทํางานในแถบตะวันออกกลางในอดีต โดยส่วนใหญ่แล้วแรงงาน
ไทยในต่างประเทศมักจะเป็นแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ อุดรธานี และนครราชศรีมา โดยจะ
ทํางานในประเภทช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และบริกร ในการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่างๆ  

ปัจจุบันแม้ว่าการเคลื่อนยา้ยแรงงานของไทยไปต่างประเทศจะลดลง อันเนื่องจากประเทศไทยยังคง
มีความต้องการแรงงาน และค่าจ้างท่ีคํานวนแล้วอาจแตกต่างกันไม่มาก แต่ยังคงมีแรงงานไทยบางส่วนท่ีไป
ทํางานต่างประเทศอยู่ ข้อมูลจากสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า ไต้หวันยังคงเป็น
ปลายทางท่ีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานมากท่ีสุด แม้ว่าความต้องการเดินทางไปทํางานไต้หวันของแรงงาน
ไทยจะลดลงเน่ืองจากค่าจ้างไม่จูงใจเช่นในอดีตและแรงงานไทยมีทางเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณา
เฉพาะภูมิภาคอาเซียน จะพบว่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ยังคงเป็นประเทศท่ีดึงดูดแรงงานไทยสูงท่ีสุดใน
ภูมิภาค (ตารางท่ี 5.6) จากการวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ใน 3 ประเทศ 
(สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ, 2556) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

- ประเทศสิงคโปร์ – ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชายท่ีทาํงานในสาขาอาชพีงานพ้ืนฐาน อาทิ คนงาน
ท่ัวไป กรรมกร และทํางานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ เช่น ช่างประกอบท่อ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก ช่าง
ไม้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะได้รับใบอนุญาตแบบ S Pass และ Work Permit ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว แรงงานไทย
ยังคงเป็นท่ีต้องการของประเทศสิงคโปร์อยู่เนื่องจากมีฝีมือท่ีดี อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากประเทศ
สิงคโปร์กําหนดให้แรงงานระดับต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบทักษะ ดังน้ันสิงคโปร์จึงอาจเป็นที่ไม่ค่อยสนใจใน
แรงงานรุ่นใหม่ๆ มากนัก  
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- ประเทศมาเลเซีย – แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียกระจายตัวอยู่ในหลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาทิ ในภาคบริการ ได้แก่ พนักงานในร้านอาหาร ประเภทต้มยํา ร้านอาหารประเภทไทยสากล 
พนักงานโรงแรม รีสอร์ท พนักงานนวดแผนไทย พนักงานรับโทรศัพท์ และแม่บ้าน ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
พนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเคร่ืองประดับ ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ผลิตแหอวน ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ และผลิตบัตรเครดิต ภาคก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรมและการเพาะปลูก ได้แก่ ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มไก่
ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ นาข้าว สวนปาล์ม สวนยาง และไร่อ้อย เป็นต้น นอกจากกลุ่มเหล่าน้ียังพบว่ามี
แรงงานท่ีไปทํางานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
พ้ืนที่ 5 จังหวัดท่ีมีชายแดนติดกันประเทศมาเลเซีย คนกลุ่มน้ีจะเข้าไปทํางานโดยใช้ใบผ่านแดน (Border 
Pass) ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 1.9 แสนราย 

- ประเทศบรูไน - แรงงานส่วนใหญ่ที่ไปทํางานในประเทศบรูไนเป็นแรงงานไร้ฝีมือทํางานใน
กิจการก่อสร้าง รองลงมาเป็นเกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผ้าสําเร็จรูปเพ่ือการ
ส่งออก ประเทศบรูไนยังคงต้องการแรงงานต่างชาติเป็นจํานวนมากในทุกระดับ เน่ืองจากมีจํานวนประชากร
น้อย และประชากรท่ีอยู่ในวัยทํางานส่วนใหญ่ไม่สนใจงานประเภทท่ีต้องใช้แรงงานเป็นหลัก และมีค่านิยม
ทํางานกับภาครัฐ โดยยังคงขาดแคลนแรงงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับไร้ฝีมือ จนถึงแรงงานระดับทักษะ 
กล่าวคือ ตั้งแต่ผู้ใช้แรงงานระดับล่าง (งานก่อสร้าง เก็บขยะ และกวาดถนน) พนักงานบริการ จนถึงระดับ
ผู้บริหาร แพทย์ ครู นอกจากน้ี สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศยังได้วิเคราะห์ว่าการส่งเสริมการ
จ้างงานแรงงานไทยในประเภทกิจการก่อสร้างยังคงน่าสนใจ แม้จะได้รับค่าจ้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ อย่างไรก็ดีค่าครองชีพในบรูไนก็ต่ําเช่นเดียวกัน ส่วนอุตสาหกรรมนํ้ามันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก ยังคง
ต้องการแรงงานฝีมือระดับสูงขึ้นไป เช่น วิศวกร และช่างเทคนิค อย่างไรก็ดี แรงงานไทยยังไม่สามารถเปิด
ตลาดให้กว้างได้ เน่ืองจากข้อจํากัดในด้านภาษา แม้ว่าแรงงานไทยยังคงเป็นท่ีต้องการของนายจ้างบรูไนอย่าง
ต่อเน่ือง แต่นายจ้างบรูไนไม่สามารถหาแรงงานไทยเข้ามาทํางานได้ เน่ืองจากขาดแรงจูงใจด้านค่าจ้างและ
แรงงานไทยมีทางเลือกในตลาดแรงงานต่างประเทศเพ่ิมขึ้นซึ่งมีค่าจ้างจูงใจกว่า 

ตารางที่ 5.6 จํานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2557 

หน่วย: คน 

ประเทศ 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 

รวม* 
Re-

Entry 
รวม* 

Re-
Entry 

รวม* 
Re-

Entry 
รวม* 

Re-
Entry 

รวม* 
Re-

Entry 
รวม* 

Re-
Entry 

บรูไน 1,447 2,408 1,593 2,132 1,159 2,195 529 2,168 486 2,003 317 1,627 
กัมพูชา 3 47 2 54 35 30 53 5 183 7 532 64 
อินโดนีเซีย 159 347 173 683 353 936 667 1,813 814 2,396 694 2,409 
ลาว 445 289 1,030 935 563 279 801 308 1,077 192 701 340 
มาเลเซีย 1,099   948 2,682 1,425 2,896 1,947 2,494 1,141 2,709 963 2,274 
พม่า 149 77 88 120 85 55 124 107 551 107 166 142 
ฟิลิปปินส์ 111 34 107 39 62 73 94 62 34 86 36 56 
สิงคโปร์ 2,561 11,441 2,126 10,596 1,852 9,609 2,595 9,269 2,155 8,573 865 7,326 
เวยีดนาม 260 278 280 219 516 279 624 388 474 347 447 760 

หมายเหตุ: รวม คือ จํานวนผู้เดินทางไปทํางานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี (1) บริษัทจัดหางานจัดส่ง (2) กรมการจัดหางานจัดส่ง
(3) เดินทางไปทํางานด้วยตนเอง (4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทํางาน (5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 
ท่ีมา: สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ, กระทรวงแรงงาน 
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2. การเคล่ือนย้ายเข้ามาทํางานของคนต่างชาติในประเทศไทย (Immigration) 

แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยจะต้องได้รับการดูแลภายใต้พระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยหลักๆ แล้วแรงงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาทํางานในประเทศไทยประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ คือ แรงงานไร้/ก่ึงฝีมือ 
และ แรงงานฝีมือ ในปีพ.ศ. 2557 สํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าวได้มีการเก็บข้อมูลเฉพาะแรงงานประเทศ
สมาชิกที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย โดยพบว่ามีแรงงานสมาชิกอาเซียนท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็น
จํานวนทั้งสิ้น 1.26 ตําแหน่งงาน แบ่งเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ-ฝีมือ 21,173 ตําแหน่งงาน และกว่า 1.24 ล้าน
ตําแหน่งงาน เป็นแรงงานไร้ฝีมือ (ตารางท่ี 5.7) ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแต่ละประเภท จะพบว่าในมาตรา 9 (ท่ัวไป) 
และมาตรา 12 (ส่งเสริมการลงทนุ) แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ สําหรับประเภทอาชีพ
ท่ีมีการจ้างงานมากท่ีสุดในมาตรา 9 (ท่ัวไป) ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จํานวน 9,671 
ตําแหน่ง รองลงมาคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จานวน 6,138 ตําแหน่ง และ 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 1,084 ตําแหน่ง ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทอาชีพพบว่า  
ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอนมีจํานวนสูงท่ีสุด คือ 7,030 ตําแหน่ง ซึ่งก็สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรม  
ท่ีการศึกษาได้รับอนุญาตให้ทํางานสูงท่ีสุด ในขณะท่ีโครงสร้างการจ้างงานในมาตรา 12 (ส่งเสริมการลงทุน)  
มีความแตกต่างกับมาตรา 9 (ทั่วไป) เล็กน้อย กล่าวคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ  
มีการจ้างงานเป็นจํานวนสูงท่ีสุด คือ 1,763 ตําแหน่ง รองลงมาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 360 ตําแหน่ง 
และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 291 ตําแหน่ง ตามลําดับ โดยหมวดอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูง
ท่ีสุด คือ การผลิต (1,360 ตําแหน่ง) และประเภทกิจกรรมท่ีมีการจ้างงานสูงท่ีสุด คือ การขายส่งและการค้า
เพ่ือค่านายหน้า 261 ตําแหน่ง รองลงมาคือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม (196 ตําแหน่ง) และการ
ผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยุ โทรทัศน์ (176 ตําแหน่ง) ตามลําดับ ส่วนในประเภทแรงงานไร้ฝีมือน้ัน 
แรงงานจากประเทศพม่ายังคงมีจํานวนท่ีสูงท่ีสุด คือ 929,219 ตําแหน่ง รองลงมา คือ กัมพูชา 194,570 
ตําแหน่ง และลาว 53,840 ตําแหน่ง ตามลําดับ 

ตารางที่ 5.7 จํานวนแรงงานอาเซียนที่เข้าทํางานในประเทศไทย ณ ปี 2557  
หน่วย: ตําแหน่ง 

ประเทศ รวมท้ังหมด 
ประเภทลักษณะงานก่ึงฝีมือ/ฝีมือ ประเภทลักษณะงานไร้ฝีมือ 

รวม 
มาตรา 9 
(ท่ัวไป) 

มาตรา 12 
(ส่งเสริมการลงทุน) 

รวม พิสูจน์สัญชาติ นําเข้า MoU 

บรูไน 14 14 13 1 - - - 
กัมพูชา 205,117 218 202 16 204,899 107,303 97,596 
อินโดนีเซีย 1,254 1,254 1,001 253 - - - 
ลาว 62,660 136 111 25 62,524 32,545 29,979 
มาเลเซีย 2,693 2,693 1,914 779 - - - 
พม่า 982,739 1,746 1,584 162 980,993 841,720 139,273 
ฟิลิปปินส์ 12,470 12,470 11,572 898 - - - 
สิงคโปร์ 1,905 1,905 1,483 422 - - - 
เวียดนาม 737 737 656 81 - - - 
รวม 1,269,589 21,173 18,536 2,637 1,248,416 981,568 266,848 

ท่ีมา : สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2557 
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5.3 การนําเอาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification Framework) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวัดสมรรถนะของกําลังแรงงาน 

ปัจจุบันอาเซียนได้มีการจัดทํา ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) เพ่ือเป็น
กรอบเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพของแต่ละประเทศ โดยรูปแบบของ AQRF จะเทียบเคียงประสบการณ์ การให้
ความสําคัญในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา และอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน รูปแบบของ 
AQRF ยังไม่มีการบังคับแต่เป็นลักษณะนํารูปแบบไปใช้โดยสมัครใจ โดยคาดว่าจะเร่ิมต้นได้ในปี พ.ศ. 2559 
เพ่ือให้มีความยั่งยืน จะต้องอาศัยการสนับสนุนโครงสร้างจากภาครัฐ การประกันคุณภาพ รูปแบบการ
เทียบเคียง และยุทธศาสตร์ในการส่ือสารเป็นสําคัญ โดยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ AQRF เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์หลักของ AQRF แสดงดังแผนภาพที่ 5.1 

แผนภาพที่ 5.1 วัตถปุระสงคข์อง ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)

 
ท่ีมา: AANZFTA. May 2015. Fact Sheet: The ASEAN Qualifications Reference Framework and its role in facilitating the 
movement of skilled labour and professionals เขา้ถึงได้จาก 
http://aanzfta.asean.org/uploads/docs/AECSP_Factsheets_2/AECSP_Fact_Sheet_AQRF_May15_rev.pdf เข้าถงึเมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 

 
 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นเคร่ืองมือในการวัดสมรรถนะของกําลังแรงงาน อันประกอบไปด้วยความรู้ 
ทักษะ ความสามารถจากประสบการณ์ท่ีมี การวัดสมรรถนะดังกล่าวจะทําให้ทราบถึงช่องว่าง (Gap) ระหว่าง
สมรรถนะของแรงงานท่ีมีอยู่ รวมถึงความคาดหวังของนายจ้าง เพ่ือให้แรงงานพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของตนเพ่ือเติมเต็มให้ตรงตามความต้องการของนายจ้าง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มสมรรถนะท่ี
ตลาดแรงงานต้องการ  การพัฒนาทักษะและสมรรถนะจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาในการพัฒนาตนเอง 
กําลังแรงงานที่มีทักษะและสมรรถนะจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบัน
หลายประเทศในอาเซียนเร่ิมมีการนําเอาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาใช้แล้ว โดยจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน
ออกเป็นตามบริบทของประเทศ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือของประเทศพันธมิตรภายนอก
อาเซียน สําหรับรายงานวิจัยฉบับน้ีจะนําเสนอกรอบคุณวุฒิในบางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

AQRF

สนับสนุนการ
เทียบเคียง

ประสบการณ์ พัฒนากรอบ
คุณวุฒิเพ่ือ
สร้างให้เกิด
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

พัฒนารูปแบบ
การศึกษาแบบ
อ่ืนๆให้เทียบ

เคียบกับ
การศึกษาใน

ระบบ
สนับสนุนให้
เกิดการศึกษา

และการ
เคล่ือนย้ายของ

ผู้เรียน

สนับสนุนการ
เคลื่อนย้าย
แรงงาน

เสริมสร้าง
ความเข้าใน
ระบบคุณวุฒิ

สนับสนุน
ระบบคุณวุฒิ

ระดับสูง
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 5.3.1 ประเทศกัมพูชา 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพประเทศกัมพูชา (The Cambodian Qualification Framework: CQF) มี
กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษา (National Supreme Council of Education) ซึ่งขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักท่ีดําเนินนโยบาย CQF ของประเทศกัมพูชา โดยจะทํางานร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาของประเทศและพัฒนาประชาชน
ภายในประเทศให้มีการศึกษาสูงขึ้นเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นระหว่างระบบการศึกษา และระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการท้ังฝั่ง
นายจ้าง และลูกจ้าง ทําให้ตลาดแรงงานของประเทศพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพเป็น 8 ระดับ (ตารางที่ 5.8) 3 ประเภทตามรูปแบบการศึกษา คือ (1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) 
ระดับเทคนิคและอาชีวศึกษา และ (3) ระดับอุดมศึกษา  

ตารางที่ 5.8 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศกัมพูชา 
ระดับ สายเทคนิคและอาชีวศึกษา สายอุดมศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยกิตข้ันต่ํา 

8 Doctoral Degree of 
Technology/Engineering/Business 

Doctoral Degree - 54 

7 Master’s Degree of 
Technology/Engineering/Business 

Master’s Degree - 45 

6 Bachelor of Technology/Engineering/Business Bachelor’s 
Degree 

- 120 

5 Higher Diploma of Technology/Business Associate Degree - 60 
4 Technical and Vocational Certificate3 - 

Upper Secondary 
Certificate 

30 
3 Technical and Vocational Certificate2 - 30 
2 Technical and Vocational Certificate1 - 30 

1 Vocational Certificate - Lower Secondary 
Certificate 

30 

ท่ีมา : Kingdom of Cambodia, Cambodia Qualifications Framework, 2012  
 
 โดย CQF กําหนดทักษะของแต่ละระดับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์ในการ
กําหนดทักษะ 

รายละเอียด 

Knowledge Skill มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของงาน ทฤษฎีและข้ันตอนต่างๆ ในการทํางาน โดยสามารถอธิบายและให้
ข้อมูลแก่ผู้อ่ืนได้ 

Cognitive Skill มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและข้ันตอนต่างๆ โดยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป 

Psychomotor 
Skills 

มีความสามารถในการใช้ทักษะและข้ันตอนต่างๆอย่างชํานาญ สามารถดําเนินงานได้โดยอัตโนมัติ สามารถทํางาน
หลายๆอย่างพร้อมกันได้ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ตลอดจนสามารถทบทวนข้ันตอนต่างๆ ในการ
ทํางานได้อย่างครบถ้วน แม่นยํา และสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนเหล่าน้ันได้อย่างสมบูรณ์ โดยข้ันตอนการ
ทํางานส่วนใหญ่จะเป็นข้ันตอน ตามทฤษฎีที่กําหนด มากกว่าการนําประสบการณ์มาใช้ 

Interpersonal 
Skills and 

Responsibility 

มีความสามารถในการรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถทํางานเป็นทีมได้ดีและสามารถแสดง
ตนเป็นผู้นําได้ในบางกรณี รวมไปถึงมีการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นมืออาชีพและมีพื้นฐานการทํางานตั้งอยู่
บนจริยธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม 

Communication, 
Information 

Technology and 
Numeracy Skills 

มีความสามารถในการส่ือสารรวมไปถึงการให้ข้อมูลท้ังทางการพูดหรือการเขียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 
รวมไปถึงการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

ท่ีมา : Kingdom of Cambodia, Cambodia Qualifications Framework, 2012. 
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 5.3.2 ประเทศลาว 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศลาวอยู่ในระหว่างการจัดทําขึ้นโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
ร่วมกันกับ Invent/GIZ ประเทศเยอรมันนี มาช่วยสนับสนุนหน่วยงานพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีวศึกษา
ของประเทศลาว (VEDI) ซึ่งมีการร่วมมือกันในการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2553 ซ่ึงใน
ปัจจุบันได้มีการกําหนดระดับคุณวุฒิของอาชีวศึกษาไว้ท้ังหมด 5 ระดับ และได้ศึกษากรอบทักษะของอาชีพ 7 
อาชีพด้วยกัน ได้แก่ กราฟฟิกดิไซน์ ช่างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ช่างตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี ช่างพิมพ์ ช่างตกแต่ง ช่าง
ก่อสร้าง และช่างทําตู้ ในส่วนของประเภทการศึกษาอ่ืนๆ ได้ถูกจัดอยู่ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ โดยได้มี
การกําหนดระดับทักษะไว้ท้ังหมด 8 ระดับ ซึ่งระบบ NQF ของประเทศลาวนี้ยังไม่ได้รับการรับรองและ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 5.9 

ตารางที่ 5.9 (ร่าง) ระดับระบบคุณวุฒิของประเทศลาว 

ระดับทักษะ การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาสายอาชีวศึกษา การฝึกฝีมือแรงงานจากกระทรวง
แรงงาน 

8 Ph.D/Specialist/Master’s Degree 
/Graduate/Diploma 

  

7 Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree  
6 Associate Degree Higher Diploma/High 

Technician 
Foreman/Skilled Level4 

5  Certificate 
5/Diploma/Technician 

Trades man/Skill Level3 

4  Certificate 4/Skilled Worker Skilled Labour/Skill Level2 
3  Certificate3 Semi-Skill Level1 
2  Certificate2 Award 
1  Certificate1 Award 

ท่ีมา : UNESCO, Policy Review of TVET in Lao PDR., หน้า36. 
 

 5.3.3 ประเทศมาเลเซีย 

กรอบคุณวุฒิมาเลเซีย (Malaysian Qualification Framework: MQF) เป็นระบบการกําหนด
คุณวุฒิมาตรฐานของประเทศ โดยรวบรวมคุณวุฒิการศึกษาในสายการศึกษาต่างๆ มาจัดระบบให้มีมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ โดยมีหน่วยงาน The Malaysian Qualifications Agency (MQA) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดมุ่งหมายของแนวทางการศึกษาภายใต้ MQF เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามสภาพจริง และเปิดโอกาสแก่บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิพ้ืนฐานที่มีความรู้ความสามารถจาก
ประสบการณ์การทํางานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับคุณวุฒิในระดับท่ีสูงขึ้น โดยกรอบคุณวุฒิมาเลเซียได้
แบ่งคุณวุฒิออกเป็น 3 ประเภทตามรูปแบบการศกึษา คือ (1) สายทักษะอาชีพ (2) สายเทคนิคและอาชีวศึกษา 
และ (3) สายอุดมศึกษา ระดับคุณวุฒิจําแนกออกเป็น 8 ระดับ แสดงดังตารางที่ 5.10 
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ตารางที่ 5.10 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศมาเลเซีย 

ระดับ 
MQF 

สายการศึกษา หน่วยกิต  
ข้ันตํ่า 

การเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ทักษะอาชีพ เทคนิคและอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

8 - - Doctoral Degree - 

Accreditatio
n for Prior 

Experiential 
Learning 
(APEL) 

7 - - 
Master's Degree 40 

Postgraduate Diploma 30 
Postgraduate Certificate 20 

6 - - 
Bachelor's Degree 120 
Graduate Diploma  60 

Graduate Certificate 30 
5 Advanced Diploma Advanced Diploma Advanced Diploma 40 
4 Diploma Diploma Diploma 90 
3 Skills Certificate 3 

Vocational & 
Technical Certificate 

Certificate 60 
2 Skills Certificate 2 

- 
1 Skills Certificate 1 

หมายเหตุ: (1) Skills Certificate หน่วยกิตขั้นตํ่าข้ึนอยู่กับระดับและทักษะ (According to skills and levels) 
(2) Master Degree มี 2 ประเภท คือ (1) Fully or Partly Taught Masters ซ่ึงต้องมีหน่วยกิตขั้นตํ่า 40 หน่วยกิต และ (2) Research 
Masters ไม่ต้องใช้หน่วยกิต 

 
 5.3.4 ประเทศฟิลิปปินส์ 

ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการอนุมัติกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ The 
Philippines Qualification Framework (PQNF) โดยใช้ประเภทของการศึกษามาแบ่งระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินสแ์บ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) การศึกษาพ้ืนฐาน ซ่ึงดูแลโดยกระทรวง
การศึกษา (Department of Education: DepEd) ภายใต้กฎหมายการศึกษาพื้นฐาน (RA 9155) ในปี พ.ศ. 
2544 (2) การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดูแลโดย Technical Education and Skilled Development 
Authority (TESDA) (3) ระดับอุดมศึกษา มีหน่วยงานที่ดูการศึกษาในระดับสูง เช่น วิทยาลัยชุมชน 
(Community College) มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเฉพาะทาง โดยการดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(Commission on Higher Education: CHED)  

Technical Vocational and Training (TVET) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ TESDA ท่ีจะ
ทําการดูแลในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือแม้แต่พัฒนา 
ผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน เพ่ือประสานความต้องการของทักษะท่ีตลาดแรงงานต้องการ หรือยกระดับของผู้ท่ี
ต้องการพัฒนาตนเองเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ PNQF โดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง PNQF จะแบ่งออกเป็น 8 ระดับ โดยในแต่ละระดับจะประกอบไปด้วย 3 เกณฑ์ 
คือ 

• Knowledge, Skills and Values : ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการทํางาน 

• Application : บริบทและคุณสมบัตขิองความรู้และความสามารถท่ีใช้ในการทํางาน 

• Degree of Independence : ขอบเขตความรับผิดรับชอบในการทํางาน 
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โดย PNQF ได้ถูกพัฒนาเพ่ือสร้างแนวทางในด้านคุณวุฒิของประเทศฟิลิปปินส์จะครอบคลุมในส่วน
ของโลกการศึกษาท้ังระบบ สามารถสร้างความเชื่อม่ันแก่ ผู้ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ จากคุณภาพการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางน่ันเอง  PNQF แบ่งมาตรฐานทักษะ
คุณวุฒิตามประเภทของการศึกษาออกเป็น 8 ระดับ โดยรายละเอียดดังตาราง 5.11 

ตาราง 5.11 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพประเทศฟิลิปปินส์ (PNQF) 

ระดับทักษะ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สายเทคนิคและอาชีวศึกษา สายอุดมศึกษา 
8   Doctoral Degree 
7   Master’s Degree 
6   Bachelor’s Degree 
5  Diploma  
4  NCIV  
3  NCIII  
2 Grade12 NCII  
1 Grade10 NCI  

ท่ีมา : Professional Regulation Commission,The Philipines Qualification Framework(PQF). 

 
 5.3.5  ประเทศไทย 

 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework: NQF) ถือเป็นร่มใหญ่ในการดูแล
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย โดยมีสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
หลักในการดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการกําลังคนท่ีมี
คุณภาพของภาคการผลิตและภาคการศึกษา (2) สนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือให้มีมาตรฐานเทียบเคียงนานาชาติ (3) สร้างความเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศของไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน สําหรับระเทศไทยแบ่งระดับคณุวุฒิออกเป็น 9 ระดับ (แผนภาพท่ี 5.2) โดยในแต่
ละระดับจะประกอบไปด้วย (1) รายละเอียดองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และ (2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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แผนภาพที่ 5.2 กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 
ท่ีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

 
 5.3.6 ประเทศเวียดนาม 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศเวียดนามมีจุดเร่ิมต้นจากการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวง
แรงงาน (MoLISA) และกระทรวงศึกษาธิการ (MOET) วัตถุประสงค์หลักในการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
ประเทศเวียดนามไดแ้ก่ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพกําลงัในภาคอาชีวศึกษาตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เพื่อให้
แรงงานท่ีกําลังทํางานอยู่และกําลังจะเร่ิมทํางานได้ทราบถึงคุณสมบัติและทักษะที่จําเป็นในการทํางานด้าน
ต่างๆ เพ่ือช่วยส่งสเริมการตัดสินใจในการสมัครงานและการคํานวนค่าแรงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ตลอดจนเพ่ือให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศมีความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศเวียดนามได้มีการแบ่งตามรูปแบบของ
การศึกษาท่ีได้รับออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) การศึกษาสายเทคนิคและอาชีวศึกษา 
และ (3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตารางท่ี 5.12) โดยในแต่ละระดับจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ 3 ประเภท
เพ่ือจําแนกความแตกต่างในแต่ละระดับ คือ (1) ขอบเขตของการทํางาน และความซับซ้อนของขั้นตอนการ
ทํางาน (2) ความยืดหยุ่นในการทํางานและความจําเป็นในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน และ  
(3) การทํางานเป็นทีม การติดต่อส่ือสารระหว่างกัน รวมไปถึงขอบเขตการรับผิดชอบ  
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ตารางที่ 5.12 กรอบคุณวุฒิประเทศเวียดนาม 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสายเทคนิคและ
อาชีวศึกษา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดบัของทักษะ 

- - Doctoral Degree 5 
- - Master Degree 4 
- - Bachelor Degree 3 
- Vocational College College 
 

Secondary School 
Certificate of 
Education 

Secondary Vocational Secondary Technical 2 
Vocational Certificate -  

1 Certificate - 
Certificate - 
Certificate - 

ท่ีมา : Cao Quang Dai and Bui The Dung,พ.ศ.2554. 

  

 
 

 



บทที่ 6 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน คณะวิจัย
ได้มีการจัดทําศึกษาข้อมูลเชิงลึกของตลาดแรงงานอาเซียนในบางประเทศ และนําข้อมูลท่ีได้มาประกอบกับ 
ข้อค้นพบจากบทก่อนหน้าเพ่ือศกึษาเปรียบเทียบตลาดแรงงานอาเซียน โดยในบทที่ 6 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ (1) ข้อสรุปที่น่าสนใจจากการจัดทํารายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานเชิงลึกในบางประเทศอาเซียน และ 
(2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

6.1 ข้อสรุปที่น่าสนใจจากการจัดทํารายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานเชิงลึกในบางประเทศอาเซียน 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงลึกในบางประเทศที่สนใจ คณะวิจัยจึงได้คัดเลือกประเทศท่ีจะทําการศึกษา
เชิงลึกมา 3 ประเทศ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการคัดเลอืกคอื (1) เป็นประเทศในกลุ่ม CLMV และ นอก CLMV  
(2) เป็นประเทศท่ีมีการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างไทยและประเทศน้ันๆ ท้ังแรงงาน Semi-Skilled และ 
Skilled Labor และ (3) เป็นประเทศท่ีเร่ิมมีการพัฒนาต่างๆ รวมถึงด้านกําลังแรงงานใกล้เคียงกับประเทศ
ไทย และอาจเป็นคู่แข่ง/คูค่้าท่ีสําคัญของไทยในอนาคต เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึง
ทําให้คณะวิจัยได้ทําการคัดเลือกมา 3 ประเทศ คือ ประเทศเมียนม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดย
รายละเอียดรายงานฉบับเต็มในภาษาอังกฤษอยู่ในภาคผนวก ข ซ่ึงสามารถสรุปข้อค้นพบท่ีน่าสนใจมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

6.1.1 ประเทศเมียนม่า 

1. สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศเมียนม่า 

ประเทศเมียนม่าได้มีการสํารวจกําลังแรงงานเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2533 จากการสนับสนุนของ ILO 
และ UNDP โดยตัวเลขในขณะน้ันยังคงเป็นตัวเลขประมาณการ เน่ืองจากว่าในประเทศยังมี “เศรษฐกิจมืด” 
และผู้ย้ายถิ่นผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากและถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ จากการประมาณการเบื้องต้น
ของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554 มีกําลังแรงงานท้ังส้ิน 37.44 ล้านคน และมีการจ้างงาน 30.13 ล้านคน โดยในปี
พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดทําการสํารวจการมีงานทําภายใต้ชื่อ 2014 Myanmar Population and Housing 
Census โดยกรมประชากร กระทรวงการย้ายถิ่นและประชากร (Ministry of Immigration and 
Population) โดยพบว่าร้อยละ 64.4 ของประชากรท้ังหมดเป็นผู้มีงานทํา ปัจจุบันเมียนม่าเร่ิมมีการเปิด
ประเทศ ส่งผลให้มีการหล่ังไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี
จากกลุ่มสหภาพยุโรป (General Specified Preferences: GSP) ยิ่งส่งผลให้กระตุ้นการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในกิจกรรมทางด้านพลังงาน ส่ิงทอ IT และอาหารและเคร่ืองดื่ม อย่างไร
ก็ดีเม่ือพิจารณาสัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคการผลิตพบว่าภาคเกษตรยังคงมีสัดส่วนผู้ทํางานสูงที่สุด (ร้อยละ 
60 โดยประมาณ) ในขณะที่มีสัดส่วน GDP ของประเทศคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือภาคบริการมีผู้ทํางาน



6-2 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้ทํางานท้ังหมด แต่กลับมีสัดส่วน GDP สูงที่สุดคือร้อยละ 41.7 ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีผู้ทํางานอยู่น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 10) และมีสัดส่วน GDP น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 20.3  

เมื่อพิจารณาแรงงานในแต่ละภาคการผลิต พบว่าภาคเกษตรในปัจจุบันไม่สามารถสร้างโอกาสการ
ทํางานได้มากเหมือนเม่ือก่อน ในขณะท่ีกําลังแรงงานยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรมาสู่ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ สําหรับในภาคอุตสาหกรรม พบว่าแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมเร่ิมดี
ขึ้นมาโดยตลอด ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกเป็นจํานวนมากตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2546 เมียนม่าจะถูกควํ่าบาตรจากสังคมตะวันตก ซึ่งทําให้
เศรษฐกิจในประเทศ ณ ขณะน้ันตกต่ําเป็นอย่างมาก จนในปี พ.ศ. 2555 ท่ีกลุ่มสหภาพยุโรปเร่ิมให้สิทธ์ิ GSP 
จึงทําให้แนวโน้มการส่งออกในภาคสิง่ทอเร่ิมดขีึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ิงทอเพียงอย่างเดียวมีสัดส่วน GDP 
สูงถึงร้อยละ 24.7 ในปีพ.ศ. 2557 สําหรับในภาคบริการ พบว่า ปัจจุบันหลายภาคส่วนได้เห็นความสําคัญมาก
ขึ้น เน่ืองจากช่วยเพ่ิม GDP ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเท่ียวเน่ืองจากประเทศเมียนม่ามี
แหล่งท่องเท่ียวในหลายรูปแบบท้ังในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงพยายาม
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  

สําหรับทักษะของแรงงาน เนื่องจากการศกึษาภาคบังคับประเทศแบ่งออกเป็น การศึกษาภาคบังคับ 5 
ปี (เกรด 1 – 5) มัธยมศึกษาตอนตน้ (เกรด 6 – 9) มัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 10 – 11) โดยพบว่าประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศจะจบการศึกษาเพียงภาคบงัคับ 5 ปี ส่งผลให้เมยีนม่าเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาคที่มีอัตรา
การรู้หนังสือต่ําเกือบสุดท้าย (ร้อยละ 89.5) การเข้าถึงการศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นถึงทักษะของแรงงาน ทําให้
แรงงานของประเทศเป็นแรงงานที่มีทักษะต่าํ ส่วนหน่ึงเน่ืองจากโอกาสการเข้าถึงการศึกษามีน้อย และนักเรียน
ท่ีจบชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 จึงนิยมออกจากโรงเรียนมาทํางานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวอีกท้ังโรงงานส่วนใหญ่ก็
กําหนดให้ระดบัการศึกษาของผูท่ี้ต้องการมาทํางานเพียงระดับประถมศึกษาเท่าน้ัน และสําหรับผู้จบการศึกษา
ระดับวิทยาลยั/วิทยาลยัเทคนิค/อุดมศกึษา จากการสํารวจของ ILO ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใน
ประเทศให้ความเห็นว่าทักษะของแรงงานท่ีมีการศึกษาในระดับดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ ด้วย
เหตุดังกล่าวประเทศเมียนม่าจึงเร่ิมหันมาสนใจการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยเร่ิมต้นจากการเร่ิม
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีใหค้วามสําคญัในเชิงฐานความรู้ ทั้งน้ียังได้เร่ิมจัดทํายุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาในระยะสั้น
และระยะยาว โดยมีกระทรวงศกึษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนากําลังแรงงาน
มีกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ
พัฒนาทักษะแรงงาน อีกท้ังยังเร่ิมจัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือรับรองทักษะและสมรรถนะของแรงงาน 
โดยเฉพาะในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อย่างไรก็ดีในด้านสถานการณ์แรงงานเมียนม่าในปัจจุบัน พบว่า เมียนม่ายังคงขาดแคลนแรงงานทั้ง 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับในเชิงปริมาณยังคงขาดแคลนแรงงานในระดับทักษะ อาทิ นักเคมี  
นักธรณีวิทยา สําหรับแรงงานก่ึงทักษะก็ยังคงขาดแคลนอยู่เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งก็เน่ืองมาจาก
แรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายมาทํางานในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เน่ืองมาจาก
ความแตกต่างระหว่างค่าจ้างของประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางยังคงมีอยู่อย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันประเทศ
เมียนม่าจะไม่ได้มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ําแต่โดยเฉล่ียแล้วจะอยู่ท่ีราว 4 ดอลล่าห์สหรัฐต่อวัน (136 บาท) 

จากการปิดประเทศมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ สะสมในประเทศ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีย่ําแย่ ความล้าหลังในการพัฒนากําลังคน การคอร์รัปชั่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันเมียนม่า
เร่ิมให้ความสําคัญในการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีน้ี อีกทั้งให้



การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 6-3 

 

ความสําคัญกับมิตรประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงที่มีความสัมพันธ์ท่ีดีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นเวลา
ยาวนาน อย่างประเทศไทย จีน และอินเดีย สําหรับในเชิงเศรษฐกิจมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว (30 ปี) 
ระยะสั้น (5 ปี) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในมิติต่างๆ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zones: SEZs) คือ ทวาย (Dawei), Thilawa และ Kyaukphyu โดยคาดว่า SEZs จะทําให้เกิดการเพ่ิม
จํานวนของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และขยายโอกาสการจ้างงาน  

2. กรณีศกึษาอุตสาหกรรมทีส่ําคัญในประเทศ 

• อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของประเทศเป็นอย่างมาก 

โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก วัตถุดิบที่ใช้จะนําเข้ามา ดังน้ันส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประกอบวัตถุดิบและส่งสินค้าที่ผลิตได้ออกไปต่างประเทศ ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานของคนใน
อุตสาหกรรมน้ีเน่ืองจากอัตราการเข้า-ออกท่ีสูง จึงทําให้นายจ้างเร่ิมให้ความสนใจในการพัฒนากําลังคน 
ร่วมกับการมีส่วนร่วมทางสังคมเพ่ือดึงดูดให้แรงงานทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษาเข้ามา
ทํางานในอุตสาหกรรมน้ีเพิ่มขึ้น และเน่ืองจากอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโน้มการก่อให้เกิดมลพิษได้ง่าย ปัจจุบันจึงได้รับความร่วมมือจาก ILO ในการให้ความรู้เก่ียวกับระบบ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ   

• อุตสาหกรรมพลังงาน 
พลังงานเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้แก่ประเทศเป็นจํานวนมาก แม้ว่าเมียนม่าเป็น

ประเทศที่มีการพัฒนาท่ีน้อยท่ีสุดในภูมิภาค แต่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแม่นํ้าท่ีสามารถ
สร้างไฟฟ้าพลังนํ้า (Hydropower) ท่ีมีประสิทธิภาพได้ ปัจจุบันประเทศมีแนวโน้มที่จะลงทุนไฟฟ้าพลังน้ํา
เพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลคาดว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าถึง 92 แห่ง และจะมีกําลังการ
ผลิตได้ 46.1 Gigawatt คาดว่าจะใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 10 และท่ีเหลือจะส่งออกให้ประเทศไทยและจีน 
ซ่ึงแผนการสร้างแหล่งไฟฟ้านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแรงงานทักษะระดับวิศวกร และช่างเทคนิคเป็น
จํานวนมากเพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐ   

6.1.2 ประเทศฟิลิปปินส์ 

1. สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศฟิลิปปินส์ 

เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศฟิลิปปินส์มีความผูกพันกับเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้วิกฤต
เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาจึงกระทบต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
โครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ไม่แตกต่างจากประเทศกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และเวียดนามมากนัก กล่าวคือ แนวโน้มแรงงานในภาคเกษตรเร่ิมลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาคุณลักษณะของกําลัง
แรงงาน พบว่า ยังมีคุณภาพต่าํมากส่งผลให้ผลิตภาพรวมของกําลังแรงงานในประเทศค่อนข้างต่ํา และมีค่าแรง
ท่ีต่ํา ซ่ึงส่วนหนึ่งก็เน่ืองจากระบบการศึกษา และการพัฒนาท่ียังมีอยู่อย่างจํากัด 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างการว่างงานของประเทศพบว่ากว่าร้อยละ 50 ของผู้ว่างงานมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี 
และผู้ว่างงานท่ีมีการศึกษาระดับวิทยาลัย/อุดมศึกษาจะมีแนวโน้มการว่างงานท่ีสูงมาก ปรากฏการณ์เช่นน้ีดู
เหมือนจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ในภูมิภาค แต่กลับเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจว่าปรากฏการณ์การว่างงานในแรงงานวัยรุ่น 
และการว่างงานในผู้ได้รับการศึกษาสูงเกิดขึ้นเกือบทุกประเทศในภูมิภาค สาเหตุหลักท่ีสําคัญต่อการว่างงาน



6-4 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

ของประเทศเนื่องมาจากจํานวนงานท่ีไม่เพียงพอต่ออุปทานกําลังคนในประเทศ ด้วยเหตุนี้ชาวฟิลิปปินส์ส่วน
ใหญ่จึงนิยมไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งการส่งเงินกลับของผู้ไปทํางานในต่างประเทศมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของ
ประเทศสูงถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าเศรษฐกิจท้ังหมดของประเทศ นอกจากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐก็อํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ท่ีต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านการออม โดยผู้ไปทํางาน
ต่างประเทศสามารถซ้ือพันธบัตร/หุ้นกู้เพ่ือการลงทุนในอัตราท่ีต่ํา (ประมาณ 100 ดอลล่าห์สหรัฐ) อย่างไรก็ดี
รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่ิมเห็นว่าการส่งเงินกลับเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศอาจไม่มีความยั่งยืนเม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงก่อนอันเน่ืองมาจากแนวโน้มการจ้างงานของแรงงานท่ีไปทํางานในต่างประเทศเร่ิม
เปลี่ยนเป็นการจ้างงานแบบสัญญาระยะสั้น จึงเ ร่ิมไม่มีความมั่นคง กอรปกับปัจจุบันแรงงานที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเร่ิมมีผลิตภาพแรงงานท่ีสูงขึ้น ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงเร่ิมให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนใน
อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมหลักๆ ท่ีรัฐให้ความสนใจคือ อุตสาหกรรมเกษตร (Agroindustry) การผลิต 
และก่อสร้าง นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมบริการในด้านอื่นๆ อาทิ Logistics เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Information Technology and Business Process Management: 
IT-BPM) 

เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการแบบ SMEs มีการจ้างงาน
ประมาณ 3.5 ล้านตําแหน่งงานในปี พ.ศ. 2553 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของการจ้างงานทั้งหมด เนื่องจาก
ข้อจํากัดในการเข้าถึงการเงินจึงทําให้ลูกจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ SMEs อาจไม่สามารถพัฒนา
ตนเองได้ โดยตัวอย่างความสําเร็จในการพัฒนาแรงงานส่วนใหญ่ไมได้มาจากภาครัฐ แต่กลับมาจากสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ในภาคเอกชน  

 สําหรับแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2558 
รัฐบาลฟิลิปปินส์ไม่ได้น่ิงนอนใจ มีการเร่งพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ 

- Skilled Occupational Shortage List (SOSL) คือ กลุ่มอาชีพท่ีมีการขาดแคลนแรงงานท้ังใน
กลุ่มของแรงงานฟิลิปปินส์เอง หรือหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ยาก  

- Philippine Qualifications Framework (PQF) คือ การจัดทํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ืออธิบาย
ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของแรงงาน รวมถึงนํามาเทียบเคียงกับ ASEAN Qualifications Reference 
Framework (AQRF)  

- Philippine Services Coalition (PSC) คือ คณะทํางานหลายๆ ภาคส่วน มีวัตถุประสงค์ในการ
รวมตัวเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการค้าและบริการของประเทศฟิลิปปินส์สู่ตลาดโลก 

- อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายการเข้ามาในประเทศอย่างเสรีของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ 

สําหรับการเคล่ือนย้ายแรงงานภายใต้กรอบข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Arrangement: MRAs) โดยปัจจุบันชาวต่างชาติท่ีจะเข้ามาทํางานในอาชีพภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นยังไม่
สามารถทําได้หากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ ปัจจุบันการวางรูปแบบข้อกําหนดภายในประเทศของ
ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ระหว่างการจัดทํา แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา
ทํางานในฟิลิปปินส์เ พ่ิมขึ้น ด้วยหวังว่าการเข้ามาของคนกลุ่มน้ีจะนํามาซ่ึงความรู้ ความสามารถ และ
เทคโนโลยีท่ีสามารถถ่ายทอดต่อให้คนฟิลิปปินส์ได้  
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2. กรณีศกึษาอุตสาหกรรมทีส่ําคัญในประเทศ 

การร่วมมือกันระหว่างโตโยต้า ฟิลิปปินส์กับสถาบันอาชีวศึกษา (Technical Education and Skill 
Development Authority: TESDA) แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศฟิลิปปินส์จะมีขนาดเล็กเมื่อ
เปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้านอยา่งไทย และอินโดนีเซีย โดยในปี พ.ศ. 2551 อุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในด้านการผลิตคิดเป็นร้อยละ 4 และมีการจ้างงานคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของภาคการผลิต แต่กลับมีมูลคา่การ
ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด ในปีที่ผ่านมาการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
เร่ิมมีความเข้มขน้มากขึน้ โดยผลิตครู (Trainer) กลุ่มคนจ้างและผู้ประกอบเป็นเสริมสร้างขีดความสามารถแก่
คนในกลุ่มนี้ โดยหลักสูตรที่สอนน้ันจะให้ความสําคัญกับสมรรถนะแรงงานเป็นหลัก (Competency-based 
Learning Modules) 

นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว อุตสาหกรรมประเภท Logistic ถือเป็นอุตสาหกรรมแถวหน้าอีก
อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีรัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษ เม่ือพิจารณาขีดความสามารถในด้าน Logistic แล้วพบว่า
ประเทศฟิลิปปินส์มีขีดความสามารถในด้านน้ีในระดับต้นๆ แต่อาจตามหลังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย ตามลําดับ อย่างไรก็ดี ส่ิงสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม Logistic ลําดับแรก คือ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

6.1.3 ประเทศเวียดนาม 

1. สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศเวยีดนาม 

ผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Doi Moi) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ทําให้โครงสร้างตลาดแรงงาน
ของประเทศเปล่ียนแปลงไปในเชิงบวก อย่างไรก็ดีตลอดเกือบ 3 ทศวรรษท่ีผ่านมาน้ันตลาดแรงงานเวียดนาม
ยังคงประสบกับความท้าทายต่างๆ อาทิ (1) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงปริมาณในบางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (2) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างแรงงานจากภาคเกษตรมาสู่นอกภาคการเกษตร (3) ค่าจ้างท่ีไม่สมดุล
กับกิจกรรมในตลาดแรงงาน และ (4) ปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงาน อย่างไรก็ดีรัฐบาลเวียดนามไม่ได้นิ่งนอนใจ 
และยังมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอ้ืออํานวยต่อการทํางานของประชาชนในชาติมากที่สุด 
โดยในปีพ.ศ. 2555 รัฐบาลได้มีการประกาศกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ําเป็นคร้ังแรก (Decree 31/2012/ND-CP) 
การประกาศมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2556 ของประเทศกําหนดให้ประชากรทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพในการทํางาน และเลือกงานท่ีตนเองต้องการทํา นอกจากน้ียังกล่าวถึงค่าจ้างและระบบประกันสังคม
สําหรับลูกจ้างอีกด้วย 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน พบว่า เวียดนามมีโครงสร้างประชากรท่ีเรียกว่า 
“Golden Population” หมายถึงยังคงมีอัตราพ่ึงพิงต่ํากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงเม่ือพิจารณาอัตราการมีส่วนร่วม
ของกําลังแรงงาน พบว่า เวียดนามมีอัตราคิดเป็นร้อยละ 77.5 ซ่ึงถือว่าสูงกว่าหลายๆ ประเทศ อาทิ ไทย (ร้อยละ 
64) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 51) เป็นต้น ตามท่ีกล่าวมาแล้ว การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากเวียดนามเร่ิมมีการเปิดประเทศให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment: 
FDI) มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีแรงงานท่ีทํางานในกิจการ FDI ประมาณ 1.83 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 10.2 ของผู้มีงานทําท้ังหมด แม้จะมีแนวโน้มกิจการ FDI จะเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด แต่กําลังแรงงานส่วนใหญ่
ของประเทศยังคงอยู่ในภาคนอกระบบ ซ่ึงยังคงได้รับค่าจ้างที่ต่ํา และงานท่ีอาศัยทักษะน้อย เม่ือพิจารณา
อัตราการว่างงานของประเทศเวียดนามพบว่ามีโครงสร้างที่แปลกกว่าประเทศอ่ืนๆ คือ อัตราการว่างงานใน



6-6 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

ผู้หญิงมีสัดส่วนสูงกว่าชาย อัตราการว่างงานในเมืองสูงกว่าในชนบท แรงงานวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15 – 24 ปี) 
มีอัตราการว่างงานสูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ และท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ อัตราการว่างงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
วิทยาลัยและอุดมศึกษาสูงถึงร้อยละ 20.75 ของจํานวนผู้ว่างงานทั้งหมด ทั้งนี้จากการคาดการของกระทรวง
แรงงาน (MOLISA) พบว่าสาเหตุที่ทําให้อัตราการว่างงานระดับวิทยาลัยและอุดมศกึษาสูงขึ้นเนื่องจากความไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของประเทศ และเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้เกิดความซบเซาทางเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางประชากรของประเทศเวียดนาม พบว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในหลายๆ
ประเทศที่มีอัตราการเร่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเร็ว ด้วยเหตุน้ีหลายฝ่ายในประเทศจึงมีความเป็นห่วง
ว่า ประชาชนในประเทศจะแก่ก่อนรวย (Become old before become rich) อีกท้ังจะทําให้ผลิตภาพ
แรงงานมีแนวโน้มลดลง ในทางตรงข้ามสวัสดิการและประกันสังคมจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น โดยจากแผนภาพที่ 6.1 
จะเร่ิมเห็นได้ว่า แนวโน้มปิรามิดประชากรในเวียดนามจะเร่ิมมีฐานวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวที่แคบลง  
ซ่ึงสอดคล้องกับแผนภาพท่ี 6.2 ท่ีแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนโครงสร้างอายุของแรงงานเวียดนามท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้น
ไปเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

แผนภาพที่ 6.1 ปิรามิดประชากรของประเทศเวียดนาม ในปีค.ศ. 1989, 1999, 2009  และ 2013 

 
ท่ีมา: General Statistics Office (2013) 
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แผนภาพที่ 6.2 สัดส่วนการจ้างงานในกลุ่มอายตุ่างๆ 

 

ท่ีมา: General Statistics Office (2013) 

 
ในด้านการศึกษาพบว่าปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศเวียดนามได้มีการพัฒนาไป

อย่างมาก อีกทั้งเวียดนามยังได้มีการจัดทํา Roadmap ด้านการศึกษาทุกๆ 10 ปี โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนการ
พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2554 – 2564 (Vietnam’s Education Improvement Strategies: 2011 - 2020)  

เมื่อพิจารณาในด้านค่าจ้าง พบว่า ค่าจ้างโดยเฉล่ียท่ัวประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน
ค่าจ้างโดยเฉล่ียของลูกจ้างอยู่ประมาณ 4.36 ล้านดองต่อคนต่อเดือน (6,810.7 บาท) ในขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ํา 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานต่างๆ ในชีวิตประจําวัน (แผนภาพท่ี 6.3) 
จนได้มีข้อโต้แย้งจากหลายฝ่ายว่าค่าจ้างขั้นต่ําสูงกว่าเส้นความยากจนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน โดยค่าจ้างจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี กล่าวคือ ในเมืองใหญ่อย่าง โฮจิมินซิตี้ หรือ ฮานอย จะมีค่าจ้างสูงกว่าเมือง
อ่ืนๆ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีชาว
เวียดนามกว่า 5 แสนคนท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1992 เป็นต้นมา 
(แผนภาพท่ี 6.4) โดยในจํานวนดังกลา่วจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ีไปทํางานถูกกฎหมาย หรือเป็น
แรงงานในภาคเศรษฐกิจในระบบ ส่วนใหญ่จะไปทํางานในประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น และ
ในกลุ่มท่ีไปทํางานชั่วคราวซ่ึงอาจไปทํางานแบบผิดกฎหมายจึงยังไม่สามารถเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ 
โดยกลุ่มหลังน้ีส่วนใหญ่จะไปทํางานในกลุ่มประเทศ GMS อาทิ กัมพูชา ลาว ไทย และบางส่วนของมณฑล 
ยูนานในประเทศจีน  
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แผนภาพที่ 6.3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ในและนอกเขตเทศบาล) กับค่าจ้างขั้นต่ําของประเทศ
เวียดนาม 

หน่วย: พันเวียดนามดอง 

 
ท่ีมา: ข้อมูลจาก General Statistics Office คํานวณโดยคณะวิจัยจากประเทศเวียดนาม จากข้อมูล Vietnam Household Living Standard 
Survey (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) 

 
แผนภาพที่ 6.4 จํานวนชาวเวียดนามท่ีไปทํางานต่างประเทศระหว่างปีค.ศ. 1992 – 2013 

 
ท่ีมา: Ishizuka (2013) 

 
จากข้อมูลตลาดแรงงานทีไ่ด้กล่าวมาขา้งตน้ พบว่าปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตลาดแรงงานที่เวียดนามยงัคง

ต้องเผชิญในปัจจุบันคือความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ข้อมูลจากการสํารวจของ 
MOLISA ในปี พ.ศ. 2554 เก่ียวกับความต้องการทักษะแรงงาน (Skill Gap) พบว่า กว่าร้อยละ 85 ของ
นายจ้างเห็นว่าผู้สมัครงานขาดทักษะที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างมาก โดยปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ใช่
ปัญหาใหม่ในประเทศ เน่ืองจากความไม่สอดคล้องในด้านทักษะและการศึกษาถือเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีสําคัญ
จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2549 โดยปัจจุบันระดับของปัญหาเร่ิมทวีความรุนแรงมากกว่าเม่ือ 5 ปีที่แล้วหรือ
จากการสํารวจในคร้ังก่อน ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงต้นตอของปัญหาก็พบว่า การศึกษายังคงเป็นจําเลยหลัก
เช่นเดียวกับประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศ คือ ไม่สามารถผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ และอีกส่วนหนึ่งคือ การไม่ทํางานแบบบูรณาการร่วมระหว่างกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําให้ภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องทําการช่วยเหลือตัวเอง โดยการอบรมทักษะระหว่างการ
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ทํางาน (On the Job Training) อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณในแต่ละสถานประกอบการ 
จึงทําให้โอกาสในการพัฒนากําลังคนของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน   

2. กรณีศกึษาอุตสาหกรรมทีส่ําคัญในประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามได้คัดเลือกอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นกรณีศึกษา ท้ังน้ีพบว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในปี พ.ศ. 2556 สูงถึง 9.5 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ (3.23 แสนล้านบาท) 
จํานวนนักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศเวียดนามเพ่ิมจาก 1.35 ล้านคนในปี พ.ศ. 2533 เป็น 6.25 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลเวียดนามได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2554 - 2563) ซึ่งคาดว่าจะขยายการจ้างงานในประเทศจาก 2.2 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 3 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันพบว่าแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของแรงงานทั้งหมด และมีสัดส่วน GDP คิดเป็นร้อยละ 4.3 ด้วยเหตุน้ีเป้าหมายท่ีสําคัญ
ท่ีสุดประการแรกคือต้องพัฒนาแรงงานในภาคการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยรัฐบาลเวียดนาม
ได้รับความร่วมมือจากสหภาพยุโรปในการออกแบบรูปแบบมาตรฐานทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
(Development Occupational Skill Standard in Tourism Industry) ท้ังส่วนของภาคการศึกษาและภาค
แรงงาน และได้มีการจัดทํามาตรฐานอาชีพใน 13 สาขา1 หรือเรียกว่า Vietnam Tourism Occupational 
Skill Standards (VTOS) เพ่ือให้แรงงานมีทักษะตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมี คณะกรรมการ
รับรองการท่องเท่ียวแหง่เวียดนาม (Vietnam Tourism Certification Board: VTCB) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการชุดใหญ่ คือ คณะกรรมการบริหารการท่องเท่ียวแห่งเวียดนาม (Vietnam National 
Administration of Tourism) ปัจจุบัน VTOS ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย
รัฐบาลเวียดนามหวังเอาไว้ว่า VTOS จะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่จะช่วยคัดกรองแรงงานสําหรับการเปิดประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

6.1.4 ข้อค้นพบจากการศึกษา 3 ประเทศเชิงลึก 

เพ่ือก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศเร่ิมเร่งให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติ ข้อค้นพบท่ีเป็นอุปสรรคหลกัๆ ของการพัฒนาคนในประเทศ
ของทุกประเทศท่ีศึกษา คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแรงงานยงัไม่ตรงและสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของผู้ประกอบการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยยังคงไม่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทํางานได้ 
และพร้อมที่เข้าสู่ตลาดแรงงานทันที ความไม่สอดคล้องในด้านคุณภาพไม่ใช่เร่ืองใหม่ของหลายๆ ประเทศใน
ภูมิภาค แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ และนับวันระดับปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ผล
การศึกษาของทั้งสามประเทศ ยังเห็นตรงกันอีกว่า ค่าจ้างท่ีแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละประเทศเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้แรงงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับทักษะจนถึงไร้ทักษะต้องการเคลื่อนย้ายไปทํางานในประเทศท่ีรายได้
สูงกว่า สําหรับแรงงานทักษะในเวียดนามท่ีไปทํางานในตา่งประเทศน่าจะเป็นคู่แขง่ท่ีสาํคญักับแรงงานไทยทีไ่ป
ทํางานต่างประเทศ เนื่องจากมีประเทศปลายทางท่ีไม่แตกต่างกัน (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย) สําหรับแรงงานกึ่งทักษะ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศปลายทางท่ีสําคัญของเมียนม่า และ
เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเวียดนามท่ีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย 

                                         
1 ประกอบไปด้วย Front-Office, Housekeeping, Food and Beverage Service, Western Food Preparation, Vietnamese Food 
Preparation, Pastry and Bakery, Small Hotel Management, Hotel Security, Travel Operations, Tour Operations 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลทุกประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษ พบว่า การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระดับต้นๆ ท่ีรัฐบาลแต่ละประเทศให้ความสําคัญทั้ง 3 ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ ครบเหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างท่ีอาจทําให้ประเทศไทย
โดดเด่นกว่า 3 ประเทศ คือ ประเทศไทยสามารถเท่ียวไดต้ลอดท้ังปีอนัเน่ืองจากที่ตัง้ของประเทศ แตกต่างจาก
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ และมีความปลอดภัยมากกว่าเม่ือเทียบกับประเทศเมียนม่า อีกท้ังโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทยท่ีพร้อมกว่าและการบริการต้อนรับท่ีดีกว่า ทําให้สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากกว่า แต่
ประเทศไทยยังคงไม่สามารถชะล่าใจได้เนื่องจากทุกประเทศให้ความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเป็นต้องพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป ใน
ส่วนของกิจกรรมด้านการผลิต แต่ละประเทศมีเป้าหมายการผลิตท่ีแตกต่างกันออกไป พบว่าประเทศเมียนม่า 
และเวียดนาม เร่ิมมีการลงทุน FDI เพ่ิมขึ้นในขณะที่ประเทศไทยเร่ิมตึงตัวแล้ว 

สําหรับในภาพรวม พบว่า ทุกประเทศให้ความสนใจในการพัฒนาทุนมนุษย์ท้ังในการพัฒนาระบบ
การศึกษา และแรงงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว โดยทุกประเทศมีความกระตือรือร้นท่ีจะเร่งพัฒนากําลังคน
ให้เข้าสู่อาเซียนผ่านกระบวนการ แผนพัฒนา และเคร่ืองมือต่างๆ นอกจากน้ีระบบคุณวุฒิวิชาชีพดูเหมือนจะ
เป็นเคร่ืองมือหลักที่ทุกประเทศใช้หรือเร่ิมพัฒนาเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

6.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในส่วนน้ี 
คณะวิจัยได้นําข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาในบทท่ี 2 – 5 รวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากการจัดทํารายงานของ
ประเทศเมียนม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และข้อมูลปฐมภูมิจากการประชุมกลุ่มสนใจย่อย (Focus Group 
Discussion) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและทํางานใกล้ชิดกับตลาดแรงงานอีก 5 ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบจาก The Global 
Competitiveness Report 2014–2015 และ The Human Capital Report 2015 (HCR) จาก World 
Economic Forum (WEF) เน่ืองจากข้อมูลท่ีเก็บจาก WEF น้ันมีข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียนครบเกือบทุก
ประเทศยกเว้นเพียงประเทศบรูไน สําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ 3 หัวข้อ คือ (1) นโยบายและภาพรวมตลาดแรงงาน  
(2) คุณภาพกําลังคนในตลาดแรงงาน และ (3) คุณภาพชีวิตของแรงงานท่ีอยู่ในตลาดแรงงาน  โดยท้ัง 3 หัวข้อน้ี 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

6.2.1 นโยบายและภาพรวมตลาดแรงงาน 

จากการวิเคราะห์นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน พบว่า นโยบายหลักของทุกประเทศไม่ได้
แตกต่างกนัมากนัก กล่าวคือ ทุกประเทศจะให้ความสําคัญในด้านหลัก 4 ประการ คือ (1) เสริมสร้างการมีงาน
ทําและโอกาสในการมีงานทํา (Employment and Employability) (2) เสริมสร้างทักษะความรู้ 
ความสามารถท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ (Capacity Building) (3) ลดอัตราการว่างงาน 
(Lower Unemployment Rate) และ (4) พัฒนาระบบประกันสังคมและการคุ้มครองแรงงาน (Social 
Security System) แต่ในบางประเทศจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ กลุ่ม CLM จะให้
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือให้หลุดพ้นจากความเป็นประเทศยากจน 
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ในขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ บรูไน หรือมาเลเซีย จะให้ความสําคัญในการพัฒนากําลังคนให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญในระดับสูง (High-Skilled Worker) โดยการดึงดูดให้ชาวต่างประเทศที่มีทักษะสูง
เข้ามาทํางานในประเทศ  

เมื่อพิจารณาทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วพบว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมีความ
เปลี่ยนแปลงไปมากตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ภาคเกษตรอาจไม่ใช้ภาคเศรษฐกิจของภูมิภาคเห็นได้จาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเกษตรในเกือบทุกประเทศมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมยังคงมี
สภาวะคงตัว แต่ภาคบริการกลับมีแนวโน้มท่ีโดดเด่นมากขึ้น ท้ังนี้สัดส่วนการจ้างงานสะท้อนให้เห็นถึง
ภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก  สําหรับโครงสร้างกําลังแรงงานในอาเซียน พบว่า 
อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคท่ีมีกําลังแรงงานสูงเป็นลําดับต้นๆ เม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น อีกท้ังอายุเฉลี่ย
ของแรงงานในอาเซียนอยู่ท่ี 28 ปีโดยประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นอายุเฉล่ียท่ียังน้อย และยังมีอัตราการว่างงานท่ีต่ํา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยมีอัตราการว่างงานต่ําท่ีสุดในอาเซียน คือ ต่ํากว่าร้อยละ 1 อย่างไรก็ดี 
เมื่อแบ่งช่วงอายุของกําลังแรงงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) กลุ่มผู้เข้าสู่กําลังแรงงานใหม่ (15 – 24 ปี) และ 
(2) กลุ่มกําลังแรงงานภาพรวม (15 – 54 ปี) พบว่า จากการเปรียบเทียบอันดับของ WEF แล้ว ประเทศกลุ่ม 
CLMV อัตราการมีส่วนร่วมกําลังแรงงานของท้ังกลุ่มแรงงานเข้าใหม่ และกลุ่มแรงงานในภาพรวมมีอันดับสูง
กว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเกา่อย่างสิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผู้เข้าสู่กําลังแรงงานใหม่ อันดับ (Ranking) ของประเทศในกลุ่ม CLMV อยู่ในอันดับต้นๆ จากการจัดอันดับ
ของ WEF ท้ังส้ิน 144 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงอาจสะท้อนให้เห็นว่ากําลังแรงงานของประเทศเหล่าน้ีมีความพร้อม 
ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเก่า เน่ืองจากผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานบางส่วนยังคงอยู่ใน
ภาคการศึกษา และยังไม่พร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน สําหรับกลุ่มกําลังแรงงานภาพรวมอัตราการมีส่วนร่วม
กําลังแรงงานของประเทศไทยยงัคงอยูใ่นอันดบัตน้ๆ (อันดับท่ี 25) แม้จะตามหลังกลุ่มประเทศ CLMV อยู่บ้าง 
(ตารางท่ี 6.1) 

ตารางที่ 6.1 การจัดอันดับอัตราการมีส่วนร่วมกําลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) เลือก
เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศ 
กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี กลุ่มอายุ 15 – 54 ปี 

อัตราการมีส่วนร่วม
กําลังแรงงาน (ร้อยละ) 

อันดับ 
อัตราการมีส่วนร่วม

กําลังแรงงาน (ร้อยละ) 
อันดับ 

อินโดนีเซีย 50.3 49 78.0 94 
กัมพูชา 72.7 6 91.6 17 

ลาว 63.3 20 93.8 7 
มาเลเซีย 40.0 79 76.2 103 
เมียนม่า 57.4 34 93.6 8 
ฟิลิปปินส์ 47.5 61 77.4 97 
สิงคโปร ์ 39.9 80 86.2 51 

ไทย 48.3 54 88.8 25 
เวียดนาม 63.6 19 92.2 11 

ท่ีมา: The Human Capital Index 2015, WEF 
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จากตารางท่ี 6.1 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มกําลังแรงงานใหม่จากประเทศ CLMV ยังคงมีความพร้อมท่ีจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ในขณะที่ขนาดของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV เองยังคงไม่ได้มีอุปสงค์
มากเพียงพอท่ีจะรองรับอุปทานแรงงานเหล่าน้ี อันเน่ืองจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิกเก่ายังคงมีความต้องการแรงงานอยู่มาก ในขณะที่แรงงานใน
ประเทศยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ อันเน่ืองมาจากการขยายโอกาสทางการศึกษาทําให้ผู้ท่ีอยู่ในกําลัง
แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานช้าลง รวมถึงหลายประเทศเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกท้ังค่าครองชีพท่ีสูงกว่ากลุ่ม
ประเทศ CLMV ด้วยเหตุน้ีจึงก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ือหาโอกาสท่ีดีกว่า  

ค่าจ้างถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างแรงจูงใจในการทํางานหรือแม้แต่ในการตัดสินใจโยกย้ายถิ่น เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกท่ีแตกต่างกัน ตั้งแต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจนไปถึงประเทศกําลังพัฒนา
ส่งผลให้โครงสร้างค่าจ้างของประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก จากผลการศึกษาของคณะวิจัย
พบว่า ประเทศสิงคโปร์ บรูไน เมียนม่า และกัมพูชายังไม่ได้มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา สําหรับสามประเทศ
หลังนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาและกําหนดค่าจ้าง ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ไม่เห็นความสําคัญของการ
กําหนดค่าจ้างเน่ืองจากต้องการให้ตลาดมีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และเน้นการพัฒนาขีดความสามารถใน
กําลังคนให้มากท่ีสุด อย่างไรก็ดีมีหน่วยงานท่ีช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับค่าจ้างน้อย สําหรับประเทศท่ีมีการกําหนด
ค่าจ้างขั้นต่ําอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประเทศที่มีค่าจ้างขั้นต่ําแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น/ภูมิภาค 
ประกอบไปด้วย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในขณะที่ประเทศไทย ลาว กําหนดให้
มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเท่ากันทั่วประเทศ โดยตารางท่ี 6.2 แสดงให้เห็นว่าหากไม่นับค่าแรงในบางเกาะของ
ประเทศฟิลิปปินส์ ค่าแรงขั้นต่ําของไทยสูงอยู่ในอันดับต้นๆ จึงไม่น่าแปลกใจว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศ
ปลายทางท่ีดึงดูดแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตารางที่ 6.2 ค่าแรงขั้นต่ําของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศ 
รายวัน  รายเดือน  

ดอลล่าห์สหรัฐ บาท ดอลล่าห์สหรัฐ บาท 
กัมพูชา 4.13 136.29 123.92 4,089.36 
อินโดนีเซีย 2.78 - 6.81 91.74 - 224.73 83.27 - 204.39 2,747.91 - 6,744.87 
ลาว 1.40 46.2 42.01 1386.33 
มาเลเซีย 7.30 - 8.21 240.9 - 270.93 219.06 - 246.44 7,228.98 - 8,132.52 
ฟิลิปปินส์ 5.84 - 10.76 192.72 - 355.08 175.14 - 322.77 5,779.62 - 10,651.41 
ไทย 8.87 292.71 266.00 8,778 
เวียดนาม 3.28 - 4.73 108.24 - 156.09 98.42 - 141.91 3,247.86 - 4,689.03 

หมายเหตุ: 1) อัตราค่าจ้างข้ันตํ่าประเทศกัมพูชา เฉพาะในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าและรองเท้า 
 2) อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของประเทศอินโดนีเซีย เฉพาะเมืองจาการ์ต้าและชวากลาง 
ท่ีมา : Department of Labor and Employment, The Philippines ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558  

 
จากแผนภาพท่ี 6.5 ของ TradingEconomics.com ชี้ให้เห็นถึงเงินเดือนในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ซึ่งยังคงเห็นได้ว่าผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์มีได้มากกว่า
อินโดนีเซียถึงเกือบ 20 เท่า สําหรับประเทศไทย รายได้ของผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอันดับที่ 3  
แต่เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียแล้วยังมีความห่างกันราวเท่าตัว 
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แผนภาพที่ 6.5 เงินเดือนในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยของบางประเทศสมาชิก 
หน่วย: บาทต่อเดือน 

 
หมายเหตุ : (1) ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ ณ เดือนกันยายน 2555 ข้อมูลประเทศมาเลเซีย ณ เดือนเมษายน 2558 ข้อมูลจากประเทศไทย ณ เดือน
มีนาคม 2558 และ ข้อมูลจากประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ณ เดือนธันวาคม 2557 

 (2) เงินเดือนของประเทศฟิลิปปินส์เป็นเงินเดือนท่ัวไป ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมา: http://www.tradingeconomics.com เข้าถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม 2558 
 

แม้ว่าข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านกําลังแรงงานจากกลุ่มประเทศ 
CLMV ให้ความเห็นตรงกันว่า รัฐบาลของประเทศ CLMV ไม่มีนโยบายสนับสนุนแรงงานให้ไปทํางานใน
ประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากรัฐบาลยังคงต้องการกําลังแรงงานเหล่าน้ีในการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก ซ่ึงสังเกตได้จากอัตราการว่างงานของกลุ่มประเทศ CLMV ไม่ได้มีอัตราท่ีสูงมากนัก อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ 1–2 เท่าน้ัน แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถห้ามความสมัครใจในการไปทํางานต่างประเทศของกลุ่มแรงงานได้ 
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาผู้ย้ายถิ่นจากในบทที่ 5 จะเห็นว่าประเทศไทยมีพลเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ย้ายเข้ามาเป็นจํานวนมากท่ีสุด สาเหตุหลักที่สําคัญ ก็เน่ืองจากการมีพ้ืนท่ีติดต่อกับกลุ่มประเทศเหล่าน้ีมาก
ท่ีสุด ซึ่งแนวโน้มการย้ายเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีทั้งการย้ายเพ่ือเข้ามาทํางาน หรือเพ่ือแวะพักและ
รอเพื่อไปทํางานยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ต่อไป เห็นได้ชัดจากตัวอย่างของประเทศมาเลเซียท่ีแรงงาน
เมียนม่ามีแนวโน้มย้ายเข้าสูงขึ้นในตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา คือ เพ่ิมจากประมาณสามพันคนในปี พ.ศ. 
2543 เป็นราว 1.6 แสนคนในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่าสังเกตว่ารูปแบบการย้ายถิ่นของแรงงานและ
ประชากรในภูมิภาคจะเป็นการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกันหรือมีศาสนาและวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน 
โดยแผนภาพที ่6.6 จะฉายภาพการอธิบายได้เป็นอยา่งด ีแสดงให้เห็นว่าในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีดินแดนติดกับ
ประเทศมาเลเซียมีชาวมาเลเซียยา้ยถิน่เขา้เป็นสัดสว่นสูงท่ีสดุ เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีมีพ้ืนที่ชายแดนตดิกบั
ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ก็จะมีผู้อพยพย้ายถิ่น 3 สัญชาติย้ายเข้ามาเป็นสัดส่วนท่ีสูงที่สุด และเม่ือ
พิจารณาเชิงลึกพบว่าในประเทศไทยมีผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเน่ืองจากว่าประเทศไทยมี
ชายแดนติดกับพม่ายาวกว่าลาวและกัมพูชา ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียจะอธิบายการย้ายถิ่นใน
รูปแบบศาสนา และวัฒนธรรมได้ดีที่สุดดังเห็นได้ว่าสัดส่วนชาวอินโดนีเซียท่ีย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศมาเลเซีย 
มีสัดส่วนสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 
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แผนภาพที่ 6.6 สัดส่วนผู้ย้ายถิ่นเข้า (Stock) ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ปีพ.ศ. 2556  

 
ท่ีมา: UN: Trends in International Migration Stock: The 2013 Revision Database อ้างจาก ASEAN Community 2015: Managing 
integration for better jobs and shared prosperity 

 
สําหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (Mutual Recognition 

Agreement: MRA) ใน 7 + 1 วิชาชีพ แม้ว่าในแต่ละประเทศมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือจัดทํา
ข้อตกลง แนวทางและคู่มือต่างๆ แต่ปัจจุบันอาจไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนหน่ึงก็เน่ืองมาจากความ
แตกต่างของกฎหมาย ข้อบังคับ ระบบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงข้อกําหนดของสภา/สมาคมวิชาชีพ
ในประเทศน้ันๆ อีกท้ังข้อตกลงความร่วมมือเป็นเพียงกรอบแนวคิดเบ้ืองต้น ไม่ได้มีการบังคับ โดยการยอมรับ
จะเป็นไปตามความสมัครใจของสมาชกิ แต่เน่ืองจาก MRA ในทุกวิชาชีพยังไม่มีผลบังคับใช้จึงอาจไม่เห็นผลต่อ
ตลาดแรงงานเป็นรูปธรรมมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ ข้อค้นพบจาก Philippine Institute 
for Development Studies (PIDs)2 พบว่า ความก้าวหน้าในการดําเนินการด้าน MRAs ในประเทศเป็นไปได้
ช้ามาก และเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุความล่าช้าพบว่า มาจากข้อจํากัดของกฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศ
ท่ีจะมารองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ MRAs นอกจากนี้ยังขาดการสนับสนุนต่างๆ จากทางภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในด้านงบประมาณเพื่อให้ภาคเอกชน และสภา/สมาคมวิชาชีพ มีการพัฒนา
คนในอาชีพ หรือในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาท่ีประเทศฟิลิปปินสเ์ผชญิน้ัน ไม่ได้มีความแตกต่างกับประเทศ
ไทยมากนักท้ังในด้านขอ้จํากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม้แต่การขาดการสนับสนุนและความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ท่ีส่วนใหญ่ปล่อยใหส้ภา/สมาคมวิชาชีพโดดเดี่ยว และหาทางดูแลกันเอง นอกจากนี้ข้อค้นพบจากบาง
แหล่งข้อมูลยงัพบว่า หลังจากการเปิดประชาคมอาเซยีนเตม็รูปแบบในปลายปี พ.ศ. 2558 ถึงต้นปี พ.ศ. 2559 
การเคลื่อนย้ายแรงงานในรูปแบบ MRAs อาจจะไม่เห็นผลทันที หรือในระยะสั้นหลังจากเปิดประชาคม
อาเซียนแล้ว ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการกีดกันกันเองของประเทศสมาชิกในเชิงท่ีไม่ใช้มาตราการทางภาษีใน
รูปแบบต่างๆ  ดังน้ันการจะเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ MRAs จึงอาจเป็นไปในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างความเข้าใจใน MRAs  

                                         
2 Rafaelita M. Aldaba. 2013. ASEAN Economic Community 2015: Labor Mobility and Mutual Recognition Arrangements on 
Professional Services. Discussion Paper Series No. 2013-04. PIDs: Makati City 
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6.2.2 คุณภาพกําลังแรงงาน 

คุณภาพกําลังแรงงานถือเป็นเคร่ืองมือชี้วัดศักยภาพกําลังคนของประเทศต่อความสามารถในการ
แข่งขันในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อน้ีจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคอื (1) คุณภาพกําลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
และ (2) คุณภาพกําลังคนในตลาดแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพกําลังคนกอ่นเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

คุณภาพกําลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานถือเป็นการเตรียมพร้อมกําลังคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามท่ี
ตลาดแรงงานต้องการ รวมถึงการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการทํางานในด้านต่างๆ โดยส่ิงสําคัญลําดับแรกในการ
เตรียมคนเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานคือการเตรียมพร้อมในด้านการศึกษา ปัญหาท่ีอาเซียนกําลังเผชิญอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยคือ อัตราการเกิดและจํานวนประชากรท่ีมีแนวโน้ม
ลดลง ส่งผลให้จํานวนผู้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของประเทศเร่ิมมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ สําหรับใน
ประเทศไทยแม้ว่าข้อมูลการเข้าถึงการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 
กล่าวคือ ข้อมูลจาก Barro-Lee และกระทรวงศึกษาธิการชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันจํานวนปีการศึกษาของคนไทยอยู่
ท่ี 8.1 ปี ซ่ึงยังเกาะกลุ่มเป็นลําดับท่ี 3 หรือ 4 รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย คุณภาพ
การศึกษาถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของแรงงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เมื่อพิจารณาคุณภาพ
การศึกษาด้านต่างๆ ของประเทศไทยแล้วกลับไม่ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางบวก ในทางกลับกัน WEF ได้ทํา
การเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศในแต่ละด้าน พบว่า ในเกือบทุกด้านคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยล้วนอยู่ในลําดับท้ายๆ โดยคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา และคุณภาพของ
การศึกษาท้ังระบบของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนกลับอยู่ในอันดับท่ี 3 จากรอง
สุดท้าย ในขณะท่ีคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ยังคงอยู่ในอันดับท้ายๆ คืออันดับท่ี 4  
(แผนภาพท่ี 6.7)  

แผนภาพที่ 6.7 คุณภาพการศึกษาในหัวข้อต่างๆ 
คุณภาพระบบการศกึษา คุณภาพการศกึษาระดับประถมศึกษา คุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ อันดับท่ีได้จากการจัดอันดับ 144 ประเทศ 
ท่ีมา:  The Global Competiveness Report 2014 – 2015, WEF 
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จากแผนภาพที่ 6.7 เห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงตามหลังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศลาวในด้านระบบการศึกษา และคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา ท้ังๆ ท่ี
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในส่วนของด้านการศึกษา รวมถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐในด้าน
การศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศในลําดับแรกๆ ท่ีมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในส่วนของ
ด้านการศึกษา และเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านการศึกษาสูงท่ีสุดในอาเซียน (แผนภาพท่ี 6.8) 
อย่างไรก็ดีการแข่งขันในคุณภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอาจจะยังพอแข่งขันกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้อยู่บ้าง เห็นได้จากผลการทดสอบ PISA Test ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีประเทศสมาชิก
อาเซียน 6 ประเทศท่ีเข้าร่วม ประกอบไปด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม โดย
เมื่อเรียงลําดับคะแนนแล้ว พบว่า ประเทศสิงคโปร์ และเวียดนามอยู่ในลําดับท่ีดีกว่าประเทศไทย และท้ังสอง
ประเทศยังมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ PISA ในขณะท่ีประเทศไทยน้ัน มีคะแนนเฉลี่ยของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ต่ํากว่าคะแนนเฉล่ียของ PISA อยู่มาก แม้จะมีคะแนนเฉลี่ยรวมในท้ัง
สามหัวข้อสูงกว่าประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ตาม (แผนภาพที่ 6.9) ทั้งนี้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์น้ันถือเป็นหัวใจหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรม คุณภาพ
การศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีต่ําจึงทําให้การจัดอันดับในด้านความเพียงพอของจํานวน
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในประเทศไทยยังอยู่ในลําดับที่ 4 ของอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย ตามลําดับ สําหรับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท่ีถือเป็นจุดอ่อนหลักของทั้งผู้ท่ีกําลังจะเข้าสู่กําลัง
แรงงาน หรืออยู่ในกําลังแรงงานงานแล้ว ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Yearbook 2013 
รายงานว่าจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ TOEFL ในปี พ.ศ. 2554 จาก 59 ประเทศทั่วโลก พบว่า จาก
คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนน TOEFL เฉล่ียของประเทศไทยอยู่ท่ีอันดับท่ี 56 (75 คะแนน) ถือเป็นอันดับ
ท่ีต่ําที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ทั้งสิงคโปร์ (99 คะแนน) มาเลเซีย (89 คะแนน) 
ฟิลิปปินส์ (88 คะแนน) และ อินโดนีเซีย (78 คะแนน) ตามลําดับ 

แผนภาพที่ 6.8 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการศึกษา และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของรัฐ 

 
ท่ีมา: UNESCO Institute for Statistics อ้างจาก ILO (2015) The road to the ASEAN Economic Community 2015: The challenges 
and opportunities for enterprises and their representative organizations 

Share of government Expenditure (right axis) 
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แผนภาพที่ 6.9 คะแนน PISA ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปีพ.ศ. 2555 

 

ท่ีมา: PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and 42 what they can do with what they know, OECD 

 
เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมพร้อมกําลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกับ

ตลาดแรงงานพบว่า ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ อาทิ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ พบว่าการว่างงานในผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอัตราการเติบโตสูงสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับการศึกษาในระดับอ่ืนๆ สําหรับในประเทศฟิลิปปินส์แม้ว่าอัตราการการว่างงานในการศึกษา
ระดับมัธยมปลายจะมีสัดส่วนสูงท่ีสุด แต่ก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้ามอัตราการ
ว่างงานในระดับอุดมศึกษากลับเพ่ิมสูงขึ้น โดยเพิ่มจากร้อยละ 32.9 ของจํานวนผู้ว่างงานท้ังหมด ในปี พ.ศ. 
2555 เป็นร้อยละ 35.3 ของจํานวนผู้ว่างงานท้ังหมดในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาการว่างงาน
ในประเทศฟิลิปปินส์พบว่าส่วนใหญ่มากจากความไม่สอดคล้องในด้านทักษะ (Skill Mismatch) และการไม่
สามารถสร้างเสริมกําลังแรงงานให้มีคุณภาพ3 เช่นเดียวกันกับประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลล่าสุดในเดือน
พฤษภาคม 2558 ของประเทศมาเลเซีย พบว่า มีผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถูกรวมให้อยู่ในกลุ่มผู้
ว่างงานกว่า 4 แสนรายท่ัวประเทศ โดยในจํานวนน้ีมีผู้ว่างงานท่ีอายุระหว่าง 20 – 24 ปีสูงถึง 1.6 แสนราย
และส่วนใหญ่จบการศึกษามาแล้วกว่า 6 เดือน4 ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซีย พบว่า แนวโน้มผู้ว่างงานใน
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการว่างงานในระดับการศึกษาอื่นๆ กล่าวคือ 
มีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาสูงถึงร้อยละ 4.06 ต่อปี ในขณะท่ีการว่างงานในระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียไม่ไดน่ิ้งนอนใจกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นแต่อย่างใด 
โดยปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งขยายโครงสร้างการศึกษาภาคบังคับ พร้อมท้ังส่งเสริมด้านอาชีวศึกษา สําหรับ
ประเทศไทยยังคงพบปัญหาเช่นเดียวกับทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น คืออัตราการว่างงานของผู้จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเพ่ิมจากร้อยละ 31.02 จากจํานวนผู้ว่างงานท้ังหมดในปี พ.ศ. 2548 

                                         
3 Inadequate Skills + Insufficient Jobs = High Unemployment/Underemployment เข้าถึงได้จาก 
www.investphilippines.info/arangkada/growth/inadequate-skills-insufficient-jobs-high/ เข้าถงึเมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 
4 Graduates among 400,000 currently unemployed in Malaysia, says minister เข้าถึงได้จาก 
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/graduates-among-400000-currently-unemployed-in-malaysia-says-minister เข้าถงึ
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 
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เป็นร้อยละ 44.60 ของผู้ว่างงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 โดยข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน พบว่า กําลัง
แรงงานของประเทศมีการศึกษาสงูขึน้ แต่กลับมีคณุภาพต่าํลง แรงงานท่ีจบการศึกษาระดับปริญญามีอัตราการ
ว่างงานในจํานวนท่ีสูงมาก เน่ืองจากอยากเรียนสูง เพ่ือให้มีรายได้มากขึ้น โดยเม่ือพิจารณาสาขาที่จบกลับ
พบว่า ผู้จบระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จบสาขาบริหารธุรกิจสูงเป็นอันดบัแรก รองลงมาคือวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศ และมนุษศาสตร์ ตามลําดับ ซึ่งทั้งสามสาขากลับไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
นอกจากน้ีพบว่าผู้ท่ีจบการศึกษาระดับ ปวช. ส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนต่อปริญญาตรี 

2. คุณภาพของแรงงานในตลาดแรงงาน 

ผลิตภาพแรงงานเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพกําลงัแรงงานของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลิตภาพ
แรงงานใน 3 ภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ในปี พ.ศ. 2556 
ของ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน (แผนภาพท่ี 6.10) พบว่าประเทศบรูไนกลับมีผลิตภาพแรงงานในด้าน
การเกษตรสูงที่สุด แม้ว่าจะมีจํานวนแรงงานท่ีอยู่ในภาคการเกษตรน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนท้ังหมด รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมในด้านเกษตรกรรมสูงที่สุดในอาเซียนแต่กลับมีผลิตภาพแรงงานด้านเกษตรสูงเป็นลําดับ 3 สําหรับ
ประเทศไทยมีผลิตภาพแรงงานดา้นเกษตรในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น 98,000 บาทต่อคนโดยประมาณ ซ่ึงสูงเป็น
ลําดับท่ี 4 ของอาเซียน สําหรับผลิตภาพแรงงานในด้านอุตสาหกรรม พบว่า ประเทศบรูไนยังคงมีผลิตภาพ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด คิดเป็น 5.13 ล้านบาทต่อคนต่อปี ท้ังน้ีเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการผลิต
นํ้ามันและเชื้อเพลิงยงัคงเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของประเทศบรูไน รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ท่ียังคง
เป็นหน่ึงในผู้นําด้านผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอยู่ สําหรับประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 4 คิดเป็น 6.51 
แสนบาทต่อคนต่อปี ซึ่งเม่ือพิจารณาในกลุ่มผู้นําทั้ง 3 ประเทศ คือ บรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซีย พบว่าท้ัง 3 
ประเทศนั้นมีผลิตภาพแรงงานในด้านอุตสาหกรรมเกิน 1 ล้านบาทต่อคนต่อปีแทบท้ังส้ิน สําหรับด้านบริการ 
พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีผลิตภาพแรงงานในด้านบริการสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ประเทศบรูไน และมาเลเซีย
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยผลิตภาพแรงงานในด้านบริการยังคงอยู่ในลําดับ 4 ของประเทศสมาชิก เม่ือ
เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานในภาพรวม ประเทศไทยยังคงอยู่ในลําดับท่ี 4 รองจากประเทศบรูไน สิงคโปร์ 
และมาเลเซียอยู่ โดยในปี พ.ศ. 2556 ผลิตภาพแรงงานรวมของประเทศไทยอยู่ท่ี 3.24 แสนบาทต่อคนต่อปี 
โดยประมาณ ซึ่งจากการจัดลําดับผลิตภาพแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้ว
ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 4 ส่วนประเทศมาเลเซียจะอยู่ในลําดับท่ี 3 ของการจัดอันดับเกือบทุกหัวข้อ
เช่นเดียวกัน และเมื่อทําการเปรียบเทียบตัวเลขระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียแล้วพบว่า ผลิตภาพ
แรงงานของประเทศไทยยังคงมีช่วงห่างกับประเทศมาเลเซียในทุกภาคการผลิตเกือบเท่าตัว ในขณะท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามที่แม้ว่าจะมีผลิตภาพแรงงานน้อยกว่าประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้มีความห่าง
มากนัก สอดคล้องกับการจัดอันดับของ WEF ในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีจัดให้ประเทศไทยมี
อันดับความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในอันดับท่ี 33 ของจัดอันดับรวม และถือเป็นอันดับท่ี 3 ของอาเซียน
รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งสามารถอธิบายไดว่้า บริษัทเอกชนในไทยยงัคงเป็นทีด่ึงดดูในตลาดนานาชาติ
ท้ังในด้านค่าแรงงาน ผลิตภาพ และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  
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แผนภาพที่ 6.10 ผลิตภาพแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน จําแนกตามภาคเศรษฐกิจหลัก  

 
หมายเหตุ: (1) คํานวณ ณ ปีพ.ศ. 2556 ยกเว้นประเทศบรูไน คํานวณ ณ ปีพ.ศ. 2553 และประเทศลาว ปีพ.ศ. 2554   
 (2) ข้อมูลจาก World Bank แสดงหน่วยเงินเป็น ดอลล่าห์สหรัฐ คณะวิจัยแปลงเป็นเงินบาท โดยใช้ โปรแกรม xe.com ท่ีอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 คือ 32.86 บาท ต่อ 1 ดอลล่าห์สหรัฐ 
ท่ีมา: คณะวิจัยคํานวณจากข้อมูลของ World Bank 
 

ในการพัฒนากําลังคนเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมี
สถาบันวิจัยและอบรมท่ีเพียงพอเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้แก่กําลังคน กลับพบว่าประเทศไทยไม่ได้มีความ
ดึงดูดมากนัก โดย WEF จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 69 และเป็นอันดับท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยไม่ไดม้ีสถาบันท่ีสง่เสริมการวิจัยและอบรมเฉพาะทางเพียงพอนัก 
แม้ว่าในภาคเอกชนจํานวนพนักงานที่ทํางานฝึกอบรมจะมีจํานวนเพียงพอ อีกท้ังบริษัทต่างๆ มีความพร้อมท่ี
จะลงทุนในการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม เม่ือพิจารณาระดับทักษะของผู้มีงานทําในประเทศ
สมาชิกอาเซียน (แผนภาพท่ี 6.11) จะเห็นได้ว่า ในงานทักษะระดับท่ี 4 ซ่ึงถือเป็นงานวิชาชีพ หรืองานใน
ลักษณะผู้บริหาร ในประเทศไทยกลับมีสัดส่วนผู้ท่ีทํางานในระดับดังกล่าวน้อยกว่าสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน 
และมาเลเซีย เช่นเดียวกับงานทักษะระดับท่ี 3 ซึ่งเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับระดับเทคนิคท่ีประเทศไทยมีสัดส่วน 
ผู้ทํางานประเภทน้ีต่ําเป็นอันดับ 4 รองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ซึ่งสัดส่วนของประเทศไทยน้ัน 
มีมากกว่าประเทศเวียดนามเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ขณะท่ีงานทักษะระดับท่ี 2 ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่จําเป็นต้องใช้
ความรู้ความสามารถ และไม่จําเป็นต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางมากนัก ประเทศไทยกลับมีผู้ทํางานระดับน้ีเป็น
สัดส่วนที่สูงท่ีสุดอันดับ 3 รองจากประเทศลาว และกัมพูชา การท่ีประเทศไทยมีแรงงานกึ่งฝีมือท่ีเป็นสัดส่วน
ค่อนข้างสูงทําให้ภาคเอกชนไม่สนใจท่ีจะนําเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาพัฒนาในกิจการของตน ผลจากการ
สํารวจ จาก WEF ชี้ให้เห็นว่าภาคเอกชนไทยยังไม่เห็นความสําคัญในการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ดังนั้นการยกระดับทักษะแรงงานจากก่ึงฝีมือให้เป็นแรงงานท่ีมีทักษะจึงอาจทําได้ช้า ซึ่งจากการจัดอันดับของ 
WEF นั้นประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 5 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
นอกจากน้ีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนยังคงน้อยมาก โดย WEF จัดให้ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 6 ของอาเซียน ตามหลัง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว ตามลําดับ  
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แผนภาพที่ 6.11 สัดส่วนผู้มีงานทําในระดับทักษะต่างๆ 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2556 ยกเว้นประเทศบรูไน คํานวณ ณ ปีพ.ศ. 2553 และประเทศลาว ปีพ.ศ. 2554   
ท่ีมา: LFS ของประเทศต่างๆ  

 
3. ความสอดคล้องของอุปสงค์ อุปทานแรงงานทั้งในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศมีเป้าหมายการพัฒนาสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง
กันไป ส่งผลให้ต้องมีการวางแผนการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการจ้างงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรายละเอียด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแสดงดังตารางที่ 6.3 ดังน้ันจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาคนให้
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ท้ังในด้านการศึกษา การพัฒนากําลังคนท่ีอยู่ในกําลัง
แรงงานอยู่แลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพัฒนาคนทํางานให้มีสมรรถนะท่ีตรงกับความต้องการของนายจ้าง ด้วย
เหตุน้ีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification Framework) จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการวัด
สมรรถนะ และเป็นแนวทางในการชี้ให้เห็นถึงช่องทางในการพัฒนาสมรรถนะในอนาคต แม้ว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในการพัฒนาคนโดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  
และพยายามผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่เน่ืองจากความสามารถในการเข้าถึง 
การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่าย อีกทั้งคุณวุฒิวิชาชีพยังคงเป็นเร่ืองใหม่ในภูมิภาค การพยายามโน้มน้าวใน
แรงงานหรือแม้แต่ภาคเอกชนนํามาใช้จึงถือเป็นเร่ืองท่ีท้าทายสําหรับรัฐบาลต่างๆ ของประเทศสมาชิก 

ตารางที่ 6.3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก 
บรูไน เกษตร, กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับนํ้ามันและแก๊ส และกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานความรู้  

มาเลเซีย น้ํามันและแก๊ส น้ํามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง บริการทางด้านการเงิน 
อินโดนีเซีย เกษตร, เหล็ก, ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ฟิลปิปินส ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อู่ต่อเรือ ธุรกิจประเภท Business process outsourcing  

ไทย ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบริการ โรงแรมและที่พัก 
สิงคโปร ์ เทคโนโลยีสีเขียว การบริการทางการเงิน  Biotechnology เคมีและปิโตรเคมี 

ท่ีมา: ILO (2015) ASEAN Economic Community 2015 : enhancing competitiveness and employability through skill development 
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ผลจากการศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมิและข้อมูลจากการจัดทํารายงานและสัมภาษณ์ พบว่า ประเทศสมาชิก
อาเซียนเกือบทุกประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ สําหรับในเชิงปริมาณนั้นทุกประเทศ
ยังคงขาดแคลนแรงงานไม่แตกตา่งกันมากนัก กล่าวคือ ประเทศมาเลเซียและไทย ยังคงขาดแคลนแรงงานท้ังใน
ระดับล่าง อีกท้ังทัศนคติของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ คนรุ่นใหม่มักนิยมเรียน
ระดับปริญญาตรี ไม่อยากเรียนอาชีวศึกษาเน่ืองจากเห็นว่ามีรายได้ที่สูงกว่า รวมถึงต้องการเลือกจะทํางานท่ีมี
ความเปน็ตวัของตวัเองสูง จึงมองข้ามงานระดับล่าง ทําให้ท้ังมาเลเซียและไทยนิยมนําเข้าแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน ในขณะท่ีกลุ่มประเทศ CLM เองยังคงมี
ความต้องการแรงงานในประเทศอยูม่าก แต่แรงงาน CLM กลับมีค่านิยมในการไปทํางานตา่งประเทศ นอกจากน้ี
แล้วคุณภาพของแรงงานยงัคงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาข้อคน้พบของเกือบทุกประเทศสมาชิกพบว่าแรงงานยังคง
ขาดทักษะท่ีผู้ประกอบการต้องการเป็นอย่างมาก สําหรับในประเทศไทยการศึกษายังคงเป็นจําเลยหลักท่ีไม่
สามารถพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้หรือนายจ้าง เช่นเดียวกันกับประเทศ
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียท่ีพบว่านักเรียนที่จบน้ันไม่สามารถทํางานได้เลย และเป็นภาระให้
ผู้ประกอบการตอ้งทําการฝึกใหม่ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะตรงกับงานท่ีทํา สําหรับคุณภาพแรงงานในกลุ่ม
ประเทศ CLM อาจแตกตา่งกันไปบ้าง กล่าวคือ ในเมียนม่าก็ยงัพบว่าผูจ้บการศกึษาในระดับมหาวิทยาลัยยงัไมมี่
ความรู้ และทักษะเพียงพอในการทํางาน และไม่ไดต้รงกับความตอ้งการของผู้ประกอบการ แต่จากขอ้คน้พบของ
คณะวิจัย พบว่า การท่ีแรงงานกลุ่มประเทศ CLM ยังคงมีทักษะท่ีไมต่้องกับความตอ้งการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านอุตสาหกรรม ก็เน่ืองจากการขาดบรรยากาศในการเรียนรู้ในด้านอุตสาหกรรม จึงทําให้แรงงานไม่สามารถ
จินตนาการการใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ หรือแม้แต่การถูกฝึกให้ทํางานอย่างปลอดภัยและเป็นระบบอย่างมี
มาตรฐาน นอกจากทักษะในรูปแบบ Hard Skill ท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ัน ข้อมูลจาก ILO การสํารวจจาก The 
Economist ยังให้ความเหน็พ้องกันว่า แรงงานในภูมภิาคยงัตอ้งมกีารพัฒนาทักษะ Soft Skill ควบคู่กันไปด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการส่ือสาร และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตามทักษะท่ีสอดคล้องกับ
การจ้างงานอาจแตกตา่งกันไปตามบริบทของรูปแบบการคา้ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ กลุ่มประเทศชั้นนําทางเศรษฐกิจอย่างสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะดึงดูดชาวต่างชาติ
ระดับทักษะเข้ามาทํางานในประเทศ โดยมุ่งหวังว่าทักษะที่ชาวต่างชาติเหล่าน้ีนําเข้ามาจะเป็นเคร่ืองมือช่วย
พัฒนาทักษะของคนในประเทศอีกทางหน่ึง ในขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้พยายามเร่งการพัฒนาและวิจัย 
(Research and Development) รวมถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Technology) 
เพ่ือพัฒนาใหค้นในประเทศมีทักษะในระดบัสูง ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีมีระดับเศรษฐกิจรองลงมาอย่างประเทศ
ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นอกจากจะใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเหมือนดัง 3 ประเทศข้างต้นแล้ว เพ่ือเร่งให้
เป็นกลุ่มประเทศชัน้นําทางเศรษฐกิจทักษะในดา้นการสื่อสาร ภาษาตา่งประเทศ การแก้ปัญหา และทักษะต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง (Behavior Skill) 

6.2.3 คุณภาพชีวิตแรงงาน 

คุณภาพชีวิตแรงงานถือเป็นสิ่งสําคัญในการดึงดูดให้กําลังแรงงานอยู่ในตลาดได้ยาวนานขึ้น ท้ังน้ี
คุณภาพชีวิตแรงงานจะรวมถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ดี ข้อค้นพบจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทยในเร่ืองการคุ้มครองแรงงาน5 พบว่า “ระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน
                                         
5 รายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 2 “โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดทําฐานข้อมูล
ระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ” โดย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, มิถุนายน 2558 
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ส่วนมากยังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนา ซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่หลายประเทศเพิ่งได้รับเอกราชจาก
ประเทศเจ้าอาณานิคมหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ใหม่ที่เน้นการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศมาเป็นเวลานาน โดยภาครัฐยังคงเป็น
หน่วยงานหลักในการดูแล” นอกจากน้ีแล้ว สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยยังค้นพบว่ากฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของทุกประเทศในอาเซียนน้ันคุ้มครองให้แรงงานมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานท่ีถือ
สัญชาติของประเทศน้ันๆ หรือแม้ต่างแรงงานต่างสัญชาติภายใต้ข้อผูกพันท่ีให้ไว้กับองค์การสหประชาชาติ 
และองค์การแรงงานระหว่างประเทศแต่รายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันไปภายใตบ้ริบทของแต่
ละประเทศ 

สําหรับระบบประกันสังคมถือเป็นเคร่ืองมือหลักในการคุ้มครองสุขภาพของแรงงานท้ังในและนอกการ
ทํางาน จากข้อมูลระบบประกันสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนในบทท่ี 5 พบว่าเกือบทุกประเทศ (ยกเว้น
เมียนม่า) มีระบบประกันสังคมท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ จะ
มีรูปแบบการประกันสังคมที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เกือบทุกประเทศจะครอบคลุมในด้านการ
ประกันสุขภาพ คลอดบุตร อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน และระบบบําเหน็จบํานาญจากการชราภาพ โดยใน
แต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดกองทุนท่ีแตกต่างกันออกไป6 อาทิ ประเทศสิงคโปร์ และบรูไน จะอยู่ใน
รูปแบบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประเทศลาว เมียนม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนามจะอยู่ในรูปแบบระบบ
ประกันสังคม ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทยใช้ท้ัง 2 ระบบ นอกจากน้ีแล้วพบว่า
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยอนุญาตให้แรงงานต่างชาติสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เป็น
ต้น ท้ังน้ีพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวที่มีการคุม้ครองสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ กล่าวคือมี
การคุ้มครองถึง 8 ประเภท คือ การเจ็บป่วย การคลอดบุตร อุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการทํางาน ทุพพล
ภาพ ชราภาพ การสงเคราะห์ครอบครัว การเสียชีวิต การว่างงาน สําหรับการประกันการว่างงานพบว่า
ประเทศสิงคโปร์จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากประเทศอื่นๆเล็กน้อย กล่าวคือ สิงคโปร์จะไม่มีการจ่ายเงินทดแทน
ระหว่างการว่างงานเหมือนในประเทศไทย หรือประเทศอ่ืนๆ แต่จะเป็นการจ่ายเงินสนับสนุนในส่วนของการ
ฝึกทักษะแรงงานของผู้ประกันตน สําหรับประเทศบรูไนจะมีรูปแบบการประกันสังคมที่มีความแตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนๆเล็กน้อย เน่ืองจากมีการจัดรูปแบบการประกันตนเป็นแบบรัฐสวัสดิการเหมือนในประเทศท่ี
พัฒนาแล้วแถบสแกนดิเนเวีย นอกจากน้ีแล้วการจัดรูปแบบการประกันสังคมของประเทศมาเลเซียก็มีความ
น่าสนใจเช่นเดียวกัน เน่ืองจากประเทศมาเลเซียให้ความสําคัญกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นอย่างมาก ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมาเลเซียมีการเตรียมความพร้อมในด้านการออม 
และการมีความมั่นคงทางรายได้หลังเกษียณอายุ เพ่ือคนเหล่าน้ันจะไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต สําหรับ
ประเทศฟิลิปปินส์ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีแรงงานย้ายออกไปทํางานต่างประเทศเป็นจํานวนมาก รัฐบาลก็มี
ระบบประกันสุขภาพแบบสมัครใจเป็นทางเลือกสําหรับกลุ่มแรงงานเหล่าน้ี และท้ายสุดประเทศอินโดนีเซียมี
รูปแบบการประกันสังคมทัง้กลุ่มแรงงานในและนอกระบบ ซ่ึงสําหรับแรงงานนอกระบบน้ันก็มีเคร่ืองมืออํานวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีดึงดูดให้แรงงานเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกันตน 

 

                                         
6 สราวุธ ไพฑูรย์พงษ,์ 2557, ประกันสังคมในอาเซียนกับไทย เข้าถงึได้จาก http://tdri.or.th/tdri-insight/social-security-in-thailand-and-asean/ เขา้ถึง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 



บทที่ 7 
การสังเคราะหผ์ลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจถือเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ 
และสังคมอีกบทหนึ่งของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมในแนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
คํานึงถึง คณะวิจัยจึงได้สังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษาเพ่ือนํามากําหนดเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 

7.1 การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศกึษา 

7.1.1 ข้อได้เปรียบในด้านตลาดแรงงานของประเทศไทย 

ในส่วนของตลาดแรงงานของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีอัตราการว่างงานต่ํา
ท่ีสุดในอาเซียน ในขณะเดียวกันอุปสงค์ด้านกําลงัคนยงัคงมอียูอ่ยา่งตอ่เนื่องในทุกระดับทักษะ ในขณะท่ีแรงงาน
ท่ีมีระดับทักษะการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนเพ่ิม
สูงขึ้น นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงสัดสว่นโครงสร้างประชากร พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนโครงสร้างประชากรท่ี
อยู่ในวัยกําลังแรงงานท่ีค่อนข้างสูง จึงถือเป็นข้อได้เปรียบของประเทศในการเร่ิมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

เมื่อพิจารณาตามภาคเศรษฐกิจหลัก 3 ภาค คือ เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ พบว่าประเทศไทย
ยังคงเป็นฐานการผลิตหลักของภาคเกษตรในการส่งออกสินค้าเกษตรไปท่ัวโลก เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม 
พบว่าในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญๆ อย่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตท่ีสําคัญ ขณะเดียวกันในภาคบริการ กิจกรรมทางด้านโรงแรมและการท่องเท่ียวเป็นแหล่งดึงดูดของ
ประเทศ โดยแรงงานยังคงเป็นปัจจัยการผลิตหลักที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมการผลิตท้ังหมดท่ีส่งผลให้
ประเทศไทยอยู่ในลําดับต้นๆ ของภูมิภาค สอดคล้องกับการจัดลําดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยพบว่าโดยรวมสูงเป็นอันดับท่ี 31 จากการจัดอันดับทั้งสิ้น 144 ประเทศของ WEF และสูงเป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเล่ือนขึ้นมา 6 อันดับจากปี พ.ศ. 2556 โดยข้อได้เปรียบหลักจาก
การวิเคราะห์ WEF พบว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความพร้อมเป็นอย่างสูง ตลอดจนสถานการณ์ใน
เชิงเศรษฐกิจของประเทศท่ีม่ันคง แม้ว่าประเทศไทยจะประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจใหญ่ๆ ถึง 3 คร้ังตลอดช่วง
ระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา อันได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจ Sub-Prime ใน
ปี พ.ศ. 2551–2552 และวิกฤตมหาอุทกภัยในปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทุกวิกฤตน้ันส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ตลาดแรงงานของประเทศท้ังสิ้น แต่ตลาดแรงงานกลับมีการฟื้นคืนตัวได้อย่างเป็นปกติในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

7.1.2 ข้อจํากัด 

ข้อค้นพบประการหน่ึงของการศึกษา พบว่าเม่ือพิจารณากลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงประเทศไทย คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศไทยยังคงมีข้อเสียเปรียบประเทศ
เหล่าน้ันอยู่หลายปัจจัย อาทิ ผลิตภาพแรงงานของไทยยังคงห่างประเทศมาเลเซียอยู่เกือบช่วงตัว แรงงานไทย
ยังคงเป็นแรงงานท่ีมีทักษะต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์ หรือคุณภาพทางการศึกษาไทยยังอยู่ใน
อันดับท่ีต่ํากว่าประเทศมาลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากน้ีค่าแรงที่สูง ประกอบกับความสามารถใน
การดึงดูดการเข้ามาลงทุนโดยตรงของต่างชาติในประเทศเร่ิมมีแนวโน้มตึงตัว ไม่น่าดึงดูดเหมือนประเทศ CLMV 



7-2 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

ซ่ึงเร่ิมมีการเปิดประเทศ และมีค่าแรงที่ถูกกว่า ในขณะท่ีตลาดแรงงานในประเทศยังคงมีลักษณะการใช้แรงงาน
เข้มข้น พ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก  

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงดึงดูดแรงงานระดับก่ึงฝีมือจากกลุ่ม CLM ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ 
เนื่องจากค่าจ้างที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก และค่านิยมทางสังคมของประชากรกลุ่ม CLM จากส่ือต่างๆ ท่ี
ต้องการมาทํางานในประเทศไทย ขณะท่ีตลาดแรงงานของกลุ่ม CLMV ยังคงมีข้อจํากัดและไม่สามารถดูดซับ
แรงงานเหล่าน้ันได้ท้ังหมด ค่าจ้างท่ีแตกต่างระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการมีสภาพภูมิประเทศท่ี
สามารถเคล่ือนย้ายเข้าออกโดยสะดวกทําให้แรงงาน CLM สามารถเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ง่าย 

ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง พบว่าการท่ีประเทศสิงคโปร์เปลี่ยนเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือแม้แต่การ
ประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาของประเทศมาเลเซีย คือ การมีนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและ
ดําเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ข้อได้เปรียบหลักอีกประการของท้ังสองประเทศน้ันคือ การ
มีรัฐบาลท่ียาวนาน จึงมีส่วนทําให้การดําเนินนโยบายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีประเทศไทยกลับมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ีบ่อยคร้ัง ส่งผลให้การสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ของประชาชนเกือบจะไม่สามารถเป็นไป
ได้ นอกจากน้ีแล้วนโยบายของรัฐบาลมักมีความสําคัญนําหน้า (Dominate) นโยบายในการพัฒนาประเทศ ทําให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของทิศทางการพัฒนาประเทศบ่อยคร้ัง หรือต้องเร่ิมนับหน่ึงใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล ส่งผลให้สูญเสียทิศทางการพัฒนาท่ีควรจะเป็น  

จะเห็นได้ว่าข้อค้นพบจากการวิจัยกล่าวโดยสรุปคือจุดอ่อนหรือข้อจํากัดหลักอาจแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย 
คือ (1) สถาบันท่ีอ่อนแอ  (2) คุณภาพแรงงานและการศึกษาที่อ่อนแอ และ (3) การนิยมใช้แรงงานที่เข้มข้น
มากกว่าทุนประเภทอ่ืนๆ โดยท้ังสามปัจจัยนั้นจะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการทิศทางของประเทศแทบท้ังสิ้น 

7.1.3 ความท้าทาย 

ความท้าทายหลักของประเทศไทยท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรงกับตลาดแรงงานคือ ประเทศไทยยังคงติด
กับดักรายได้ปานกลาง ปัญหาหลักของประเทศคอื ประเทศไทยยังคงผลิตสินคา้แบบไม่ซับซ้อน กล่าวคือ ยังไม่
มีนวัตกรรม หรือสามารถสร้างนวัตกรรมใดๆเพื่อเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ นอกจากนี้เรายังคง
ยึดติดกับการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นในเกือบทุกภาคการผลิต ยังคงใช้ทุนในด้านแรงงานมากกว่าการลงทุนใน
เทคโนโลย ีอีกทั้งค่าแรงงานทีมี่แนวโน้มเพ่ิมขึน้จะทําให้ความสามารถในการจ้างงานลดลง ขณะเดียวกันปัญหา
ความท้าทายอีกประการหนึ่งของตลาดแรงงานไทย ปัจจุบันสัดส่วนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไปอยู่ท่ีร้อยละ 10 
โดยประมาณ ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก ถือได้ว่าประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงทําให้ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ด้วยเหตุน้ีหากประเทศไทย
ยังคงมุ่งพัฒนาแบบเดมิ ในขณะที่สัดส่วนกําลังแรงงานในประเทศเร่ิมลดลงการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
จึงดูเป็นความหวังที่เลือนลาง 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาจึงได้จัดทําข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

7.2.1 ด้านอุปสงค์ 

ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า เกือบทุกประเทศในภูมิภาคยังคงมีความต้องการและขาดแคลน
แรงงานอยู่ ซ่ึงระดับความรุนแรง และระดับทักษะที่ต้องการอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง ดังน้ันหากประเทศ
ไหนสามารถเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ตรง และรวดเร็วกว่าจะถือเป็นข้อได้เปรียบ 
คณะวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางออกเป็น 2 ช่วงคือ ระยะส้ันและระยะกลาง 
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• ในระยะสั้น หรือในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า อาจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนําเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงการนําเข้าจะต้องอยู่ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ มีกําหนดระยะเวลาการอยู่อาศัยในประเทศไทย
อย่างชัดเจน แรงงานเหล่าน้ีจะต้องไม่มีผู้ติดตามเพ่ือลดภาระทางสังคมของภาครัฐ โดยกระบวนการดังกล่าวมี
การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบอย่างจริงจัง รวมถึงมีบทลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ หรือปัญหาสังคมต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ
ของประเทศ 

• ในระยะกลาง หรือ 3 ปีข้างหน้าต่อจากน้ี ประเทศไทยต้องกําหนดทิศทาง (Positioning) การ
พัฒนาประเทศอย่างชัดเจน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้มีการกําหนดเป้าหมาย
ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย เพ่ือพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยสมมติกรณีหลัก 4 กรณี  
ซ่ึงจะกําหนดว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต้องอยู่ระหว่างร้อยละ 3.3–5.0 ต่อปี  
มุ่งเป้าการพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สูงผ่านเคร่ืองมือต่างๆ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ คือ Digital Commerce การผลิตในรูปแบบสีเขยีว ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับอาหารและพลังงาน พัฒนาการคมนาคมและแหล่งท่องเท่ียว การเป็นศูนย์กลางในด้านสุขภาพต่อยอด
อุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงการผลิตในฐานรายได้หลัก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ จากรูปแบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ทําให้เราไม่สามารถผลิตแบบเดิมได้อีก ส่วนหนึ่งเน่ืองจากค่าแรงท่ีสูงกว่า
ประเทศโดยรอบ การผลิตแบบใช้แรงงานเข้มข้นจึงไม่สามารถตอบสนองรูปแบบตลาดแบบเดิมได้ เราจึงต้อง
เน้นการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการโดยอาศัยนวัตกรรมต่างๆ เป็น
เคร่ืองมือ อย่างไรก็ตามสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภท SMEs ซ่ึงอาจไม่มีเงินลงทุน
มากนัก ในทางกลับกันสถานประกอบการเหล่านี้เป็นฟันเฟืองหลักที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้รัฐจึง
จําเป็นต้องให้การสนับสนุนการลงทุนทางเทคโนโลยีและเคร่ืองจักร โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่าในบางส่วน (Government Subsidizes) การสนับสนุนมาตราการทางภาษี การให้เงินกู้โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีถูก หรือการให้คําปรึกษา ขณะเดียวกันอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียม (Levy) ท่ีสูงขึ้นในสถาน
ประกอบการที่ยังคงมีการใช้เทคโนโลยีท่ีน้อยแต่มีการใช้แรงงานที่เข้มข้น โดยอาจทําการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ 
วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากเป็นการลดการใช้แรงงานไร้ทักษะอีกทางหน่ึง  

7.2.2 ด้านอุปทาน 

ข้อจํากัดหลักในเชิงอุปทานตลาดแรงงานในประเทศไทย คือการลดลงของอัตราการเกิด และการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประชากรสูงอายุ ด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาคนท่ีมีอยู่ให้มีศักยภาพผ่าน
การศึกษาและการอบรม อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเชิงอุปทานอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะส้ัน หรืออาศัย
อํานาจรัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนอันเป็นปัจจัยท่ีสําคัญเพื่อให้ประเทศ
ไทยเคลื่อนไปได้ในข้างหน้า โดยข้อเสนอะแนะในด้านอุปทาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการศึกษา – การศึกษาจะต้องตอบสนองแนวทางของการพัฒนาประเทศในด้านความ
ต้องการกําลังคนของประเทศ  ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสํานึก และคุณธรรมต่อคนในชาติ เพ่ือสร้างความมั่นคง
และม่ังคั่งในเชงิเศรษฐกิจและคุณธรรม ด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ 
ภาคท้องถิ่น โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการภาคเอกชน ดังต่อไปน้ี 

• นโยบายการศึกษา – โดยรัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบาย และท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยต้อง
กําหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาในเชิงคุณภาพในทุกระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน  
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- สําหรับการศึกษาในปฐมวัย ต้องให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือดึงจุดแข็ง และความ
สนใจของผู้เรียนออกมา อันเป็นผลต่อการกําหนดอาชีพของผู้เรียนในอนาคต นอกจากนี้ต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เชิงวิชาการ การศึกษาควรจัดให้อยู่ในรูปแบบขององค์รวม (Holistic 
Education) เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากน้ีต้องนําเอาเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดความคุ้นชิน ในการใช้เทคโนโลยีอันจะเป็นผลดีสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอนาคต 

- สําหรับการศึกษาในระดับสูง การร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น ท้ังใน
ด้านหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียน และให้ความสําคญักับการนําเทคโนโลยมีาใช้
ประกอบการศึกษา อันเป็นการเตรียมพร้อมต่อกําลังแรงงาน โดยภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ผ่าน
รับมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี หรือการลงทุนในด้านเคร่ืองจักรท่ีมีความทันสมัยจากภาครัฐ และเพ่ือลด
การผลิตและพัฒนาท่ีซ้ําซ้อนเกินความต้องการอันอาจก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานในกลุ่มการศึกษาระดับสูง 
การจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมต้องคํานึงถึงการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีของแต่ละภูมิภาค อีกท้ังรัฐควรต้อง
พิจารณาสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาใหม่ โดยสนับสนุนการเรียนสาขาอาชีวศึกษาสาย
อุตสาหกรรมให้สูงขึ้น รวมถึงระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดการสนับสนุนสาขาสังคม 
(Social Science) หรือสาขาท่ีตลาดแรงงานมีความต้องการต่ํา 

• ครู – เน่ืองจากครูนั้นเป็นรากฐานสําคัญในการสื่อกลางในการนําเข้า (Input) ความรู้และสร้างความ
เข้าใจ ตัวอย่างจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์จะให้ความสําคัญในการอบรมครูมากกว่าการเรียนการสอน
ในวิชาชีพครู กล่าวคือผู้ที่เป็นครู ไม่จําเป็นต้องจบในสาขาครุศาสตร์ แต่สามารถมาฝึกอบรมทักษะ และสมรรถนะ
เพ่ิมเติมในการสอน รวมถึง ครูจะต้องเป็นผู้ปลูกฝังหลักจริยธรรมท่ีดี เป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือของ
ผู้เรียน เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ลึกซ้ึง ดึงจุดเด่นของผู้เรียนออกมาได้ โดยครูท่ีอยู่ในอาชีพแล้วจะมีหน่วยงานท่ี
ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับผิดชอบในการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง 

• นักเรียน และผู้ปกครอง – สร้างจิตสํานึกแก่ผู้เรียนและครอบครัวของผู้เรียน รวมถึงแรงสนับสนุน
จากครอบครัวผู้เรียน ในประเทศท่ีถูกจัดลําดับคุณภาพการศึกษาให้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ ฟินแลนด์ 
สิงคโปร์ มักให้ความสําคัญในครอบครัวของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ค่านิยมในการเรียนต่อในการเลือกสาขาของ
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลมาจากแรงสนับสนุนจากครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ค่านิยมในจบปริญญาตรีทําให้ผู้เรียน
สาขาอาชีวศึกษาเลือกท่ีจะเรียนต่อแทนท่ีจะทํางาน หรือการเรียนสาขาสังคมเป็นสาขาท่ีจบง่ายแต่กลับไม่มี
ตลาดแรงงานรองรับ เป็นต้น ค่านิยมในครอบครัวจึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ตลาดแรงงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้กระบวนการสร้างจิตสํานึกแก่ผู้เรียนและครอบครัวจึงเป็น 
ส่ิงสําคัญ โดยสร้างความเข้าใจถึงความท้ายทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยู ่รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคท่ีผ่านมา
ในอดีต 

2. ด้านกําลังแรงงาน – การลดลงของจํานวนประชากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่กําลังแรงงานทําให้ประเทศไทย
ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึน้ นอกจากนี้จากเป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาค เราจําเป็นต้อง
พัฒนาคนให้มีศักยภาพเพ่ือดึงดูด การย้ายเข้าของทุนจากต่างประเทศ และโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
คณะวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางออกเป็น 2 ช่วงคือ ระยะส้ัน และระยะกลาง 

• ระยะส้ัน – ในอดีตท่ีผ่านมาโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาท่ีจํากัดทําให้แรงงานส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของประเทศไทยท่ีจะต้อง
ยกระดับคนกลุ่มน้ีให้เป็นแรงงานท่ีมีทักษะสูง ดังน้ันในระยะส้ันจะเป็นต้องอาศัยการอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะ
ทาง (Re-Training) ให้แก่คนกลุ่มน้ี 
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• ระยะกลาง – ประการสําคัญท่ีจะทําให้เราก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจน คือ การลงทุนทาง
เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น และยกระดับคนผ่านการฝึกอบรมต่างๆ อย่างไรก็ดีต้องทําความเข้าใจอีกทางหน่ึงว่า 
เราไม่สามารถยกระดับกําลังแรงงานในทุกๆคนได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ พบว่าแรงงานท่ีอยู่ในระดบั
บริหารระดับกลาง (Middle Level Management) มักเปลี่ยนอาชีพเป็นคนขับรถบริการสาธารณะ (Taxi)  
ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มากไปกว่านี้จากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยไีด้ ดังน้ันรัฐจึงต้องควรพิจารณาตลาดแรงงานที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ นอกจากน้ีการเปิดประชาคม
อาเซียนจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานผ่านรูปแบบการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ ดังน้ันรัฐจึงต้อง
สนับสนุนให้ระบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (National Qualification Framework: NQF) ให้เกิดขึ้นและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพ่ือทําการเทียบเคียงกับ AQRF อันเป็นการคัดกรองประชาชนอาเซียนท่ี
เข้ามาทํางานในประเทศไทยผ่านรูปแบบการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการอื่นๆท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ตาม
พิมพ์เขียวอาเซียน ท้ายสุดต้องสร้างค่านิยมในการตื่นรู้ รวมถึงการสร้างค่านิยมในการพัฒนาตนเองผ่าน
กระบวนการทดสอบต่างๆ แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีหน่วยงานต่างๆเป็นหน่วยงานกลางในการทําการทดสอบฝีมือ
แรงงาน อาทิ ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ แต่สถานประกอบการส่วนใหญ่กลับไม่
เห็นถึงความสําคัญจึงไม่ค่อยสนับสนุนให้แรงงานของตนเองไปเข้าร่วมทดสอบ ทั้งที่การทดสอบเหล่านี้เป็น
เคร่ืองมือในการช่วยยกระดับของแรงงานอีกทางหนึ่ง ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย น้ันต่างสนับสนุนให้
แรงงานเข้ารับการทดสอบสมรรถนะอย่างแพร่หลายในทุกสาขา 

7.2.3 การเปิดประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย 

ข้อค้นพบของคณะวิจัยพบว่า หลายๆประเทศ เห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าประชาคมอาเซียนอาจไม่
เห็นรูปแบบท่ีชดัเจนภายในระยะเวลาอันส้ัน หรือ 1 – 2 ปีนับจากนี้ ด้วยข้อจํากัดหลายๆประการของประเทศ
ไทย ทําให้เราไม่อาจขับเคลื่อนประเทศไปไดอ้ยา่งรวดเร็วนัก การเปิดประชาคมอาเซยีนถอืเป็นโอกาสอันดท่ีีจะ
ทําให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากประเทศเพื่อนบ้านผ่านการแลกเปล่ียนระหว่างกัน ท้ังนี้การ
เคล่ือนย้ายแรงงาน หากมองในด้านบวก ประเทศไทยยังคงต้องการแรงงานทักษะ (Brain) เป็นจํานวนมาก 
เพ่ือช่วยยกระดับแรงงานของไทย ขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติกึ่งทักษะ (Hand) ก็ยังไม่สามารถตัดขาดได้ 
เนื่องจากภาคเอกชนยังคงมีความขาดแคลนแรงงานอยู่ นอกจากน้ีแล้วข้อกําหนดกฎระเบียบระหว่างประเทศ
และภูมิภาค ทําให้ประเทศไทยไม่อาจปฏิเสธแรงงานจากภูมิภาคให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเคลือ่นยา้ยแรงงานภายใต้ MRAs แม้ว่าหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจะได้ทําการกําหนดคุณสมบัตแิรงงาน
ต่างชาติท่ีจะเข้ามาบา้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง ส่วนหน่ึงเน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ 
ด้วยเหตุนี้รัฐจึงต้องควรเข้าไปสนับสนุนในด้านงบประมาณ เพ่ือช่วยให้กระบวนการต่างๆสามารถขับเคล่ือนไป
ได้ อีกท้ังในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ัวไปในทุกระดับ ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและมาตรการท่ี
เหมาะสมในการรับคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการเข้ามาทํางานในประเทศ กระบวนการคัดกรองแรงงานท่ีมี
คุณภาพ และควบคุมปริมาณแรงงานให้มีจํานวนที่พอเหมาะ ที่จะไม่แย่งงานจากแรงงานไทย รวมถึงไม่สร้าง
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ 

ในส่วนของด้านกําลังคน ข้อค้นพบจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัยต่างๆ เห็นว่า
ประเทศไทยไม่มีมาตราการเชิงรุกในการเตรียมพร้อมหรือสนับสนุนกําลังคนให้แข่งขันในระดับภูมิภาค 
กล่าวคือ มาตราการภาครัฐส่วนใหญ่เป็นแนวทางป้องกันกําลังคนไม่ให้ไปทํางานต่างประเทศ (Brain Drain) 
ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กลับเห็นประโยชน์ต่อการไปทํางานในระยะภูมิภาคและ
นานาชาติ อันเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ โดยมีการเตรียมคนสําหรับไปทํางานในต่างประเทศในรูปแบบ
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ผู้เชี่ยวชาญ หรือแรงงานในระดับทักษะสูง ดังน้ันจึงควรสนับสนุนแรงงานไทยและธุรกิจของไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ เพื่อเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถของคนใหเ้ป็นท่ีรู้จักในระดับภูมิภาค อีกท้ังเป็นการต่อ
ยอดหรือขยายฐานสินค้าและบริการของประเทศไทยได้มากขึ้น 

สําหรับเชิงเศรษฐกิจ พบว่าข้อจํากัดเร่ืองสิทธิพิเศษทางภาษี หรือการชะลอตัวจากการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ อีกท้ังเมื่อเพดานความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของผู้ประกอบการท่ีไม่สามารถเพ่ิมขึ้นได้ 
ประกอบกับแรงงานในประเทศเร่ิมขาดแคลน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่ิมมองหาพันธ์มิตรจากประเทศเพื่อน
บ้านเพ่ือแนวร่วม ทั้งน้ีอาจใช้ต้นแบบของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้ แบบจําลอง Thailand Plus One โดยประเทศ
ไทยยังเป็นศูนย์กลางในการผลิต และกระจายการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ 
ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตหลัก แต่ให้ความสําคัญในรูปแบบการผลิตท่ีเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
ดังนั้นแนวทางน้ีจึงถือเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย อย่างไรก็ดีภาครัฐจึงควรต้องหาแนวทางในการเร่งต้องเพ่ิม
สมรรถนะของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างแท้จริง รวมถึงการลงทุนในด้านวิจัยและ
พัฒนา เพื่อยกระดับแรงงานไทยให้มีสมรรถนะสูง นอกจากนี้การลงทุนกระจายการผลิตไปยังประเทศเพื่อน
บ้านจะก่อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะในด้านคมนาคมสําหรับการขนส่งสินค้า ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน และการขยายตัวของเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง 
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Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA (รายงานฉบับสมบูรณ์). 
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ภาคผนวก ก 
สรุปผลการสมัภาษณผู้์เช่ียวชาญและประชุมกลุ่มย่อย 

ส่วนหน่ึงของการดําเนินโครงการในการสํารวจข้อมูลปฐมภูมิ จะประกอบไปด้วยการประชุมกลุ่มสนใจย่อย (Focus 
Group Discussion) และการสัมภาษณ์กลุ่มที่เก่ียวข้องกับตลาดแรงงานอาเซียน โดยประกอบไปด้วย 

1. การประชุมกลุ่มสนใจย่อย “ตลาดแรงงานของไทยและแนวโน้มในอนาคต” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 
8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับตลาดแรงงาน 5 ประเทศ ดังต่อไปนี้ 

- ประเทศมาเลเซีย : ทําการสัมภาษณ์ประธานหอการค้ามาเลเซีย – ไทย (Mr. Yeap Swee Chuan)  
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ AAPICO Hitech Public Company อาคาร CTW  

- ประเทศลาว : ทําการสัมภาษณ์รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และรองประธานสภาธุรกิจไทย-
ลาว (คุณธนโชติ โชติบุณยศักด์ิ) ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพฯ 

- ประเทศกัมพูชา : ทําการสัมภาษณ์รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และคณะ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 
2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อาคาร C-ASEAN กรุงเทพฯ 

- ประเทศอินโดนีเซีย : ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จึงตอบคําถามการสัมภาษณ์มาทาง E-Mail 
- ประเทศสิงคโปร์ : สัมภาษณ์วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ หอการค้าสิงคโปร์ไทย 

โดยผลการประชุมและสัมภาษณ์มีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 

1. การประชุมกลุ่มสนใจย่อย “ตลาดแรงงานของไทยและแนวโน้มในอนาคต” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงการดังนี้ 

- ในงานที่เก่ียวกับการก่อสร้างเป็นงานที่ต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน (Cross Function) ปัจจุบัน
ถือว่ามีความเชื่อมโยงในระดับอาเซียนแล้ว กล่าวคือ มีประชาชนอาเซียนทํางานอยู่ในเกือบทุกระดับ ยกตัวอย่างเช่น ใน
โครงการมหานครที่ถือว่าเป็นโครงการการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ในปัจจุบันถือว่ามีแรงงานต่างชาติจํานวนมาก โดย
จะมีชาวพม่าและกัมพูชาเป็นแรงงาน แรงงานชาวฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียจะเป็นระดับผู้จัดการ และดูแลด้านเทคโนโลยี 
ผู้ดูแลงาน (Project Manager) เป็นคนไทย โดยเจ้าของส่วนใหญ่เป็นคนตะวันตก ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการสื่อสาร ซึ่งผู้ดูแลงานชาวไทยยังคงมีจุดอ่อนด้านภาษาจึงไม่สามารถที่จะส่ือสารให้เข้าใจได้ ด้วยเหตุนี้ใน
บางครั้งจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการจ้างคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษมาแปลเพื่อสื่อสารเรื่องงานให้เข้าใจกัน อย่างไรก็ดี ปัญหาจาก
การแปลอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เน่ืองจากคนแปลอาจไม่มีความรู้เชิงเทคนิค ซ่ึงทําให้ความหมายผิดเพี้ยนไปได้  

- ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามเร่งร่วมมือและประสานงานร่วมกับภาคการศึกษาและทางเอกชนในการทํา
มาตรฐานอาชีพ เพื่อที่ในอนาคตเราจะสามารถผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการ โดยสถาบันฯยินดีที่จะร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณวุฒิและทักษะของกําลังแรงงาน โดยปัจจุบันมีการจัดทํามาตรฐานอาชีพสูงถึง 200 อาชีพ 

- ข้อมูลจากหลายแหล่งชี้ให้เห็นว่าในอนาคตของประเทศไทย มีโอกาสที่จะพัฒนาไปทางธุรกิจบริการมากกว่า
อุตสาหกรรม จึงเห็นควรให้รัฐมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในด้านการบริการให้มากขึ้น 

- สําหรับในธุรกิจประเภทโรงแรมและที่พัก พบว่าปัจจุบันมีจํานวนห้องที่ถูกต้องจํานวนประมาณ 3.8 แสนห้อง แต่ถ้า
เทียบกับโรงแรมทั้งหมดในประเทศประมาณ 8 แสนห้อง ซ่ึงหากคํานวนเป็นจํานวนแรงงานแล้วน่าจะสูงถึงประมาณหน่ึงล้าน
คน อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวพบคือ ค่านิยม เด็กที่จบปริญญาตรีมาจะไม่มีความต้องการที่จะมา
ทํางานทางด้านบริการ ถึงแม้ว่าทางสมาคมโรงแรมได้ทําทวิภาคีในนักเรียนระดับ ปวส. กับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแต่สามารถผลิตได้ประมาณ 10,000 คน  ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากเสนอให้มการฝึกงานในระดับ 
ปวช. ด้วย  
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- ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ต้ังคณะอนุกรรมการ TPBC (Tourism Professional Board Committees) 
เพื่อดูแลบุคลากรวิชาชีพใน 32 ตําแหน่งงาน ในด้านหลักสูตรและการเทียบโอน โดยคาดว่าจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
Certificate 2 – 3 และ Diploma 1 – 3 อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังคงมีปัญหาในการเทียบโอนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่ทํางาน
และผู้เรียนว่าจะต้องเทียบอย่างไร 

- เช่นเดียวกับบุคลากรวิชาชีพและแรงงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ บุคลากรในด้านการท่องเที่ยวยังคงมีข้อจํากัด
ด้านภาษาซ่ึงเป็นอุปสรรคหลักที่สําคัญ ในบางคร้ังอาจต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษในตําแหน่งงาน ซ่ึงหากเป็นการสอบ 
TOEIC จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังน้ันจึงเสนอให้น่าจะมีการช่วยเหลือบางส่วนจากรัฐ 

- แม้ว่าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจะดูเหมือนงานในส่วนภาคบริการ แต่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สถาบัน SMEs 
น่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือได้ 

- ในการจะเพิ่ม GDP จะต้องอาศัยเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งมาจากการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร แต่ในประเทศไทยกลับมี
ค่านิยมผิดๆ เก่ียวกับเรื่องการศึกษาที่คนเรียนสูง จะได้งานดี ทําให้สมรรถนะแรงงานของไทยจากเดิมที่อยู่ในคุณภาพดีมี
คุณภาพแย่ลง ถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบทางด้านภาษาก็ตาม 

- จากการสํารวจข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน พบว่า กําลังแรงงานของประเทศมีการศึกษาสูงขึ้น แต่กลับมี
คุณภาพตํ่าลง นอกจากนี้แรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญากลับมีอัตราการว่างงานในจํานวนที่สูงมาก เนื่องจากอยากเรียน
สูงๆ เพื่อจะได้เงินเดือนมากๆ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้จบระดับปริญญาตรีน้ันจบสาขาบริหารธุรกิจสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศ และมนุษศาสตร์ ตามลําดับ ซึ่งทั้งสามสาขานั้นไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เลย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากผู้จบ ปวช. พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนต่อปริญญาตรี  

- แรงงานของเรามีการศึกษาสูงข้ึนแต่ว่าคุณภาพของฝีมือลดต่ําลง เนื่องจากค่านิยมเรื่องการศึกษาที่คนเรียนสูง จะได้
งานดี และนักศึกษาที่จบมานั้นไม่ตรงกับความต้องการตลาด แต่ก็ยังคงมีโอกาสของตลาดแรงงานในการเปิดประชาคมอาเซียน 
แต่จุดด้อยคือการอ่อนทางด้านภาษา และยิ่งแย่ไปมากกว่านั้นคือ แรงงานสามสัญชาติ CLV สามารถพูดภาษาไทยได้ทุกคน แต่
เราพูดภาษาพวกเค้าไม่ได้ และเห็นควรให้ลดการใช้แรงงานต่างด้าวเน่ืองจากไม่ม่ันคงและยั่งยืน ถ้าประเทศที่กําลังพัฒนาเค้า
อาจดึงแรงงานกลับ  ทําให้ผู้ประกอบการมีปัญหาได้ โดยการลดลงของแรงงานต่างด้าวนั้นควรที่จะลดลงไปทีละข้ันๆ และให้
ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในประเทศโดยกิจการนั้นใช้เทคโนโลยีเข้มข้น เห็นควรที่จะให้สิทธิพิเศษเป็นการสนับสนุน อาทิ 
การลดหย่อนภาษี 

- ข้อมูลทางด้านจํานวนแรงงาน หรือการว่างงานน้ันควรที่จะมีหน่วยงานที่จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 
เนื่องจากการที่ขาดข้อมูลทางด้านการว่างงาน การวิเคราะห์ วางแผนต่างๆ อาจเกิดความคลาดเคล่ือนได้ 

- ในเรื่องแนวทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยก่อนและหลังเปิดประชาคมอาเซียน เราลงนาม MRA ปี2552 
ในส่วนที่เก่ียวกับทันตแพทย์น้ันมองว่า ไม่เกิดประโยชน์เน่ืองจากมีการกําหนด Domestic Regulation หรือกฎหมายของแต่
ละประเทศ ทําให้เป็นเหมือนอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย อนุญาตให้เกิดสถานทัน
ตกรรมเฉพาะเมืองสุราเวสีเท่านั้น ประเทศมาเลเซียไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพทันตกรรม และอนุญาตให้เปิด
สถานทันตกรรม 100 Unit ขึ้นไปเท่านั้น ประเทศพม่าไม่มีการออกใบอนุญาตวิชาชีพทันตกรรมให้ชาวต่างชาติ เป็นต้น 
เช่นเดียวกัน บุคคลต่างประเทศต้องการที่จะมาเปิดสถานพยาบาลในประเทศไทย ตามกฎหมายจะต้องมีที่อยู่ถาวรในประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงตั้งสถานพยาบาลไม่ได้ หรืออาจเกิดปัญหาในกรณีประเทศฟิลิปปินส์มีการสอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่ยากมาก พอ
เปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ทันตแพทย์ที่สอบไม่ผ่านมีโอกาสที่จะเข้ามาประเทศไทยเป็นทันตแพทย์เถ่ือน 

- การเข้ามาทํางานของต่างด้าว อาชีพต่างๆ อาทิ แพทย์ วิศวกร นั้นถูกสงวนสิทธ์ิให้คนไทยทําเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะ
พยายามแก้กฎหมายแล้วก็ตามแต่ไม่สําเร็จ นอกจากน้ีประเทศไทยยังไม่เคยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งนโยบายการ
ย้ายเข้าและย้ายออกอย่างจริงจัง 

- สภาวิชาชีพไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่หลายท่านคิดไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากนัก การเปิดศูนย์
วิชาชีพมีปัญหาในด้านการรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ บุคลากรที่เราได้ผลิตข้ึนมาน้ันยังไม่มีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษ 
และมองว่าควรได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ รัฐบาลสนับสนุนผิดฝ่ายคือไปสนับสนุนฝ่ายการศึกษา ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ใน
การสร้างบุคลากรวิชาชีพ และมองว่ารัฐบาลไม่ได้กําหนดกลยุทธ์ที่จะจัดการปัญหาในด้านนี้ 



สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและประชุมกลุ่มย่อย ก-3 

 

 

- ความคืบหน้าใน MRA ในปัจจุบันประเทศไทยมีวิศวกรที่ข้ึนทะเบียนอาเซียนแล้ว 24 คน โดยทั้งอาเซียนมี 1,252 คน
โดยสภาวิศวกรกําลังดําเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องกฎระเบียบ และปรับปรุง พ.ร.บ.วิศวกร ให้เป็นสากล และกําลังจัดทํา
หนังสือคู่มือ ในการให้คําแนะนําในการไปทํางานที่ต่างประเทศ จุดอ่อนของบุคลากรทางวิศวกรของประเทศไทยน้ันคือ ทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และการเขียนรายงาน 

- ปัญหาโครงสร้างแรงงานไทยคือ แรงงานที่ผลิตออกมาไม่ตรงกับความต้องการ และมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ เกรง
ว่าในอนาคตแรงงานไทยจะไปทํางานที่อ่ืน เกิดภาวะสมองไหล ปัญหาทางด้านค่านิยม ส่วนใหญ่คนที่จบปริญญาตรีน้ันไม่ชอบที่จะ
มาทํางานทางด้านบริการ อีกทั้งกระแสเทคโนโลยีทําให้คนทํางานที่บ้าน และทําให้ความคิดคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพโรจน์  เกียรติโกมล  กรรมการสายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. นายสิงหเดช  ชูอํานาจ  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. นางสาวหรรษา  โอเจริญ  กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

4. นายอรรณพ  วิริยะวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. นางสาวอรชร  เสาเวียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. นางสาวปณิตา  พลเหิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7. นางอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย์  คณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการค้าไทย (แทน) 

8. นางสาวกนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ สภาวิศวกร 

9. นายนิติศักดิ์  ชอบดํารงธรรม อนุกรรมการกํากับดูแลฯ สภาสถาปนิก 

10. นางสาวสุวิมล  โชควิถีจิตต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ สภาสถาปนิก 

11. ดร. พร  วิรุฬห์รักษ์  กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12. นางนฤมล  พิมพลีชัย  นักวิชาการ สภาการพยาบาล 

13. นางสาวกิตตินันท์  เกษมสุข นักวิชาการวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล 

14. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล  เทพสิทธา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระมราชูปถัมภ์ 

15. นายอุดม  ศรีมหาโชตะ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย 

16. นายสุชาญ  ไวยธีตา   นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

17. นายสุพจน์  ชาญวินิจถาวร  นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

18. คุณชลยา  กุมาลย์วิสัย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

19. ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสด์ิ  รองประธานฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

20. นางสาวอรวรรณ ผลิตาผล  กระทรวงแรงงาน 

21. นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์  สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน 

22. นางสาวจุติมา เกรียงเดชาสันติ นักวิชาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

23. นายฐิติพงษ์ หนุนเทอม  สมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

24. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

25. นางสาวขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

26. นางสาวอัจฉรียา อนันตทัศน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

27. นายธีสิษฐ์ ราชรักษ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

28. นางสาวสุนีย์ แซ่คู  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 



ก-4 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

 

2. สรุปผลการสัมภาษณ์ประธานหอการค้ามาเลเซีย-ไทย (Mr. Yeap Swee Chuan) วันที่ 11 พฤษภาคม 2558  
เวลา 10.00 น. ณ AAPICO Hitech Public Company อาคาร CTW ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงการดังนี้ 

- ปัจจุบันตลาดแรงงานของประเทศมาเลเซียกําลังขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงต้องมีการจ้าง
แรงงานจากต่างชาติจากหลายๆ ประเทศเพื่อมาเสริมกําลังแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพที่มีการใช้แรงงาน
เข้มข้น อาทิ พนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ก่อสร้าง แม่บ้าน ตัดผม และหันมาใช้แรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศต่างๆ ทดแทน อาทิ บังคลาเทศ เนปาล อินโดนีเซีย อินเดีย เห็นได้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานแล้ว เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่เพิ่งจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปีที่ผ่านมา 

- ตอนนี้ประชาชนชาวมาเลเซียเริ่มมีลูกน้อยลง ทําให้ประชากรวัยเด็กเริ่มลดลง แม้ว่าขณะนี้ประเทศมาเลเซียยังไม่
ประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุมากนัก แต่คาดว่าในอนาคตก็อาจเกิดปัญหาเดียวกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศมาเลเซียประกอบ
ไปด้วยหลายเชื้อชาติ ทั้งมาเลย์ จีน อินเดีย แม้ว่าปัจจุบันชาวจีนจะนิยมมีบุตรน้อย อย่างไรก็ดีชาวมาเลย์ยังคงนิยมมีบุตรเป็น
จํานวนมากอยู่ แม้จะไม่ได้มากเหมือนก่อน  

- ปัจจุบันประเทศมาเลเซียเริ่มสนใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านไฮเทค กิจกรรมทางด้านยางที่เคยเป็นกิจกรรมนํา
ของมาเลเซียน้ัน รัฐบาลเริ่มให้ความสนใจน้อยลง นอกจากนี้แล้วรัฐยังให้ความสนใจในสาขาการท่องเที่ยว และ การเป็นเมือง
ตากอากาศสําหรับผู้เกษียณอายุเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

- ข้อได้เปรียบหลักของประเทศมาเลเซียคือ การที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของประเทศมาเลเซีย
จะมีวาระต่อเนื่องยาวนาน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้การประกาศใช้นโยบายต่างๆ มีความต่อเนื่องกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการ
ตรวจสอบ/ประเมินที่โปร่งใส ในทางตรงกันข้ามสําหรับประเทศไทย ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลยังคงต่ําก่อให้เกิดความไม่
ต่อเน่ืองในการใช้นโยบายต่างๆ  

- มาเลเซีย และสิงคโปร์มีแนวโน้มดึงคนต่างชาติที่มีทักษะเข้ามาทํางานในประเทศพร้อมมอบสัญชาติให้ โดยสิงคโปร์
เป็นประเทศแม่แบบในการนํารูปแบบดังกล่าวมาใช้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการได้สัญชาติสิงคโปร์ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
ในขณะที่มาเลเซีย ยังมีกระบวนการที่ล่าช้าอยู่ การให้สัญชาติอาจเป็นหน่ึงในส่ิงที่ดึงดูดให้คนต่างชาติที่มีทักษะเข้ามาทํางานใน
ประเทศเพิ่มข้ึน 

- ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียมีความต่อเนื่อง และมีมาตรฐานเทียบเท่ากันทั่วประเทศ และเนื่องจาก
มาเลเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษจึงมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษา และแนวทางการวางรากฐานในระบบ
การศึกษา ยกตัวอย่างเช่น หากเรียนในสายอาชีวะ (Technical School) เมื่อจบการศึกษาสามารถไปสอบเพื่อปรับคุณวุฒิที่ 
City & Guilds ซ่ึงเป็นหน่วยงานในการรับรองคุณวุฒิและพัฒนาทักษะแรงงานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร โดยการ
ไปสอบวัดระดับน้ันไม่ได้เป็นการบังคับแต่นักเรียนส่วนใหญ่สมัครใจที่จะไปสอบเนื่องจากหากได้รับประกาศนียบัตรจาก City 
& Guilds แล้วถือว่าเป็นใบเบิกทางในการทํางานอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ดีปัญหาหลักในด้านการศึกษาคือ โรงเรียนด้าน
อาชีวศึกษายังไม่เพียงพอ อีกทั้งนักเรียนไม่ต้องการเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่มุ่งไปเรียนระดับปริญญาตรี และยังมี
ค่านิยมว่างานที่เก่ียวข้องกับช่างเทคนิคเป็นงานระดับล่าง (Second Class) และจ่ายค่าแรงงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับอุดมศึกษา 

- ค่าแรงขั้นต่ําของประเทศมาเลเซียไม่แตกต่างกับประเทศไทยคือประมาณ 9,000 บาท ต่อเดือน แต่มาเลเซีย
กําหนดให้มีการจ่าย Employee Provident Fund  ที่จะได้รับเงินเมื่อเกษียณ อย่างไรก็ดี อาจถอนได้บางส่วนเม่ืออายุ 50 ปี  

- จากประสบการณ์ส่วนตัวของประธานหอการค้ามาเลเซีย-ไทย พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช.-ปวส. ไม่
สามารถนําความรู้จากโรงเรียนมาใช้หรือมาปรับใช้ได้เลย  อีกทั้งระบบการศึกษาไทยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรร 
หรือคิดริเร่ิมอะไร อีกทั้งเห็นว่าส่ิงนี้คือปัญหาหลักในการพัฒนาประเทศของไทย  

- มาเลเซียเป็นประเทศผู้ก่อตั้ง ASEAN Business Club ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และมี
การประชุมร่วมเพื่อจัดทํา Blueprint นําเสนอแก่อาเซียนและรัฐบาลของประเทศสมาชิก ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ
พัฒนา และลดกําแพงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน โดยในกลุ่มจะมีกลุ่มย่อยในสาขา
เศรษฐกิจต่างๆ รวมอยู่ 



สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและประชุมกลุ่มย่อย ก-5 

 

 

- การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้น เห็นได้ว่ารัฐสมาชิกพยายามตั้งกําแพงเพื่อกีดกันในด้านต่างๆ ของ
ประเทศสมาชิกด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ดี กําแพงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเขื่อน และน้ําใน
เขื่อนเปรียบเสมือนการหล่ังไหลและความต้องการในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งหากเราต้ังกําแพงที่สูง เศรษฐกิจจากฝ่ังหน่ึงไม่สามารถ
ไหลไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้ ก่อให้เกิดความแตกต่างของเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ัง อย่างไรก็ดี ในอนาคตเชื่อว่าแนวโน้มความต้องการต่างๆ 
จะส่งผลให้ระดับความแตกต่างทางเศรษฐกิจลดลงตามลําดับ ดังน้ันในอนาคตอันใกล้ อาจจะเห็นผลได้ช้า แต่จะมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว 

3. สรุปสัมภาษณ์สภาธุรกิจไทย – ลาว (คุณธนโชติ โชติบุณยศักด์ิ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และรอง
ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว) วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพฯ  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงการดังนี้ 

- ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีลักษณะตลาดแรงงานที่แปลกกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค กล่าวคือ ลาวมีประชากร
ค่อนข้างน้อย อีกทั้งลักษณะประเทศมีลักษณะเป็นหุบเขาทําให้ยากต่อการติดต่อส่ือสารและเชื่อมโยงในด้านข่าวสารและ
ข้อความต่างๆ จากรัฐบาล 

- เน่ืองจากความยากลําบากในการสื่อสารดังกล่าว ประชาชนลาวจะเข้าถึงข่าวสารได้ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซ่ึง
ส่วนใหญ่สามารถรับสื่อทั้งข่าวสาร และสาระบันเทิงจากทางประเทศไทย เน่ืองจากมีความเข้าใจในการสื่อสารเน่ืองจากมีภาษา
ที่ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนชาวลาวช่ืนชมวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตอย่างคนไทยที่มีแสงสี มีความสะดวกสบาย 
เหมือนคนไทยที่ช่ืนชมในวัฒนธรรมเกาหลี หรือประเทศตะวันตก 

- แสงสี ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรมที่ทันสมัยของประเทศไทย กอรปกับลาวเริ่มเปิดประเทศทําให้ลัทธิทุน
นิยมเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้น จึงเป็นส่ิงดึงดูดให้ชาวลาววัยรุ่นเข้ามาทํางานในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วงอายุ 15–21 ปี 
ซึ่งแรงงานกลุ่มน้ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต การเข้ามาทํางานจึง
เปรียบเสมือนการเข้ามาซึมซับวัฒนธรรม ไม่ได้มาเพื่อต้องการยกระดับฐานะเศรษฐกิจครอบครัวเหมือนแรงงานพม่า หรือ
กัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย และส่วนใหญ่จะเลือกทํางานประเภทบริการมากกว่าทํางานในโรงงาน หรือก่อสร้าง  

- อย่างไรก็ดีในสังคมชาวลาวยังถูกปลูกฝังเรื่องการแต่งงานมีครอบครัว ดังนั้นชาวลาวที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทย
ในช่วงวัยรุ่นก็จะกลับไปแต่งงานเม่ือมีอายุ 19 – 22 ปี ซึ่งหากเป็นเพศชายจะมีโอกาสกลับมาทํางานในประเทศไทยอีกครั้ง ซ่ึง
การกลับมาครั้งน้ีจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากการมาทํางานในช่วงอายุ 15 – 21 ปี กล่าวคือ เริ่มทํางานหาเงินเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีในชีวิตครอบครัว ในขณะที่ชาวลาวเพศหญิงจะไม่กลับมาแต่จะทําหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก หรือทํางานเล็กๆน้อยๆ 
เพื่อช่วยเศรษฐกิจในครอบครัว 

- ด้วยเหตุนี้ชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีอายุตั้งแต่ 22 ปีเป็นต้นไปนั้นจะมีรูปแบบเหมือน
ชาวไทยในภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเม่ือประมาณ 30 ปีก่อน หรือในช่วงที่ประเทศไทยให้
ความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ชาวลาวอาจใช้เวลาที่ส้ันกว่าคือ 10 ปีที่ผ่านมา คือกลุ่มคนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ทํางานเพื่อยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไม่มีความผูกพันกับประเทศไทยที่จะต้องอยู่ยาวหรือตั้งรกราก 
กล่าวคือ ทุกคนหวังที่จะทํางานเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เพื่อเก็บเงิน จากน้ันจะกลับบ้านไปหาครอบครัว และประกอบอาชีพ
เล็กๆน้อยๆหลังจากนั้น  

- ลักษณะชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นรูปแบบ connection ของเครือญาติ แม้ว่าปัจจุบันประเทศลาว
เริ่มเปิดประเทศมากข้ึนก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น แต่ชาวลาวก็นิยมมาทํางานในประเทศไทยเน่ืองจากค่าครองชีพที่ดีกว่า 
และประเทศมีการพัฒนามากกว่า 

- แม้ว่ามีชาวลาวเป็นจํานวนมากที่ต้องการเข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป แต่รัฐบาลลาว
ไม่ได้สนับสนุนให้คนลาวเข้ามาในทํางานในประเทศไทย เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วประเทศลาวยังคงขาดแคลนแรงงานอยู่
เป็นจํานวนมากทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แม้ว่ารัฐบาลลาวจะมีงบประมาณในการลงทุนด้านกําลังคนไม่มากนัก แต่ก็
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจากประเทศต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากําลังคนในด้านต่างๆ ทั้งการสร้างโอกาส 
การศึกษา และการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะนั้น ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเป็นอย่าง
มาก โดยสนับสนุนการอบรมด้านทักษะแก่แรงงานชาวลาวในบริเวณจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย 



ก-6 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

 

- ประเทศลาวแบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ คือ ภาคเหนือ ประกอบไปด้วย 13 แขวง ภาคกลาง 2 แขวง และภาคใต้ 5 
แขวง ซึ่งแต่ละแขวงจะมีบทบาททางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน คือ ภาคกลางจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ที่มีการลงทุนจาก
ชาวต่างชาติ อีกทั้งมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่หลายแห่ง อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน ซ่ึงเชื่อมเศรษฐกิจของ 3 
ประเทศ ในขณะที่ภาคใต้เป็นแหล่งเกษตรกรรมชั้นดี  โดยเฉพาะกาแฟ กะหล่ําปลี เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นเขตภูเขาไฟ จึงทําให้
ดินมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์ ปัจจุบันโรงงานผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศลาว ส่วนภาคเหนือมีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับทั้งภาคกลางและภาคใต้ เ น่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณหุบเขา มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ยากลําบาก และมีจํานวนแขวงมากกว่าในภาคกลางและภาคใต้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ภาคเหนือของประเทศลาว เป็นภูมิภาคที่
ยากจนที่สุดของประเทศ ยกเว้นเพียงพื้นที่เมืองหลวงพระบาง และนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น  

- ด้วยโครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศลาวยังคงมีข้อจํากัดอยู่มากมายหลายด้าน ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
o เชิงปริมาณ – ประเทศลาวมีประชากรเพียง 6 ล้านคน ซ่ึงเมื่อคํานวนเป็นกําลังแรงงานอาจจะมีจํานวนที่

น้อยกว่านี้ อีกทั้งมีแรงงานบางส่วนที่ไปทํางานในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ พื้นที่อุตสาหกรรมนั้นจําเป็นต้องใช้แรงงาน
เป็นจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน ตั้งเป้าหมายการลงทุน 4 แสนล้านบาทและใช้แรงงานทั้งสิ้น 
7 – 8 หมื่นคน แต่กลับไม่มีจํานวนแรงงานตามเป้า ด้วยเหตุน้ีจึงมีแรงงานจากประเทศเวียดนามเพื่อเติมเต็มจํานวนแรงงานใน
ประเทศให้มีความเพียงพอ อีกทั้งด้วยค่าแรงงานของประเทศลาว ยังสูงกว่าประเทศเวียนาม (ค่าแรงขั้นต่ําของประเทศลาว
ประมาณ 110 บาทต่อวัน ในขณะที่เวียดนาม ประมาณ 93 บาทต่อวัน) จึงทําให้ดึงดูดแรงงานจากประเทศเวียดนามให้มา
ทํางานในประเทศลาว นอกจากนี้แล้วต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจะชอบแรงงานจากเวียดนามมากกว่า เนื่องจากพื้นฐานของ
แรงงานจะมีความอดทนและสู้งานมากกว่า 

o เชิงคุณภาพ – สมรรถนะแรงงานของประเทศลาวยังคงต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในด้าน
อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเนื่องจากแรงงานชาวลาวอาจไม่เคยสัมผัสหรือใช้ชีวิตประจําวันอะไรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเลย จึงทํา
ให้การสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก อย่างไรก็ดีรัฐบาลลาวต้องการพัฒนาประเทศไปใช้ด้านบริการมากกว่า เนื่องจากไม่
ต้องใช้ทักษะแรงงานที่ซับซ้อนมากนัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ ทั้งนี้อุตสาหกรรม
เกือบทั้งหมดของประเทศลาวเป็นการลงทุนจากต่างชาติ ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมมากข้ึน  

- ปัจจุบัน มีชาวลาวที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2 แสนราย และคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
ประเทศลาวเริ่มเร่งการพัฒนาให้ทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ กอรปกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มข้ึน 

4. สรุปสัมภาษณ์สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา1 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อาคาร C-ASEAN 
กรุงเทพฯ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงการดังนี้ 

- รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้มีเป้าหมายในการส่งคนไปทํางานต่างประเทศเหมือนประเทศฟิลิปปินส์ แต่เน่ืองจากค่าแรงที่
แตกต่างจากในประเทศอย่างมาก จึงไม่สามารถห้ามคนไปทํางานในต่างประเทศได้ 

- ปัจจุบันประเทศกัมพูชาประสบปัญหาขาดแคลนเหมือนกับประเทศลาว ที่แรงงานนิยมไปทํางานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานเป็นจํานวนมาก ส่วนหนึ่งเน่ืองมาจากค่าแรง
ที่แตกต่างกันมา ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงในกัมพูชาโดยเฉลี่ยจะตกประมาณ 128 ดอลล่าห์สหรัฐ หากบวกค่าล่วงเวลาไปด้วยจะ
อยู่ที่ 180 ดอลล่าห์สหรัฐ แต่ในกัมพูชามีค่าครองชีพที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทยมีค่าแรงที่สูง
กว่า จึงทําให้ชาวกัมพูชานิยมเข้ามาทํางานในประเทศไทย 

- อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยกลับไม่ได้เป็นประเทศแรกที่ชาวกัมพูชาเลือก โดยชาว
กัมพูชาที่มีทักษะฝีมือที่ดีจะเลือกไปยังประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่ต้องมีการทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน
อย่างเข้มข้น และเป็นไปในลักษณะแบบรัฐต่อรัฐ ด้วยเหตุนี้ชาวกัมพูชาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในประเทศเหล่านี้จะเลือกมาที่
ประเทศไทยซ่ึงอาจเป็นอันดับรองลงมา 

- นอกจากการขาดแคลนกําลังคนในเชิงปริมาณแล้ว กัมพูชายังคงประสบปัญหาการขาดแคลนกําลังคนในเชิง
คุณภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านอุตสาหกรรม ความสามารถในการเรียนรู้และเจตคติที่เ ก่ียวข้องกับ

                                         
1  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบไปด้วย (1) คุณดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา (2) ม.ล.ลือศักด์ิ จักรพันธุ์ ท่ีปรึกษาสภาธุรกิจฯ และ  
(3) คุณนฤมล รินเรืองสิน ผู้ช่วยกรรมการสภาธุรกิจฯ 



สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและประชุมกลุ่มย่อย ก-7 

 

 

อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากคุณภาพการศึกษาที่ยังคงตํ่าอยู่มาก กอรปกับสังคมของกัมพูชายังคงเป็นสังคมเกษตร จึงยัง
ไม่มีพื้นฐานของการเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากนัก แต่เน่ืองจากความต้องการที่จะพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ทําให้
รัฐบาลเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมให้เพิ่มขึ้น 

- ด้วยปัญหาดังกล่าวรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากข้ึน โดยพยายามดึงนักลงทุน
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ โดยมีประโยชน์ทางตรงคือการเร่งเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และประโยชน์อ้อม
คือ การนําเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาเร่งพัฒนาคนในประเทศอีกทางหนึ่ง 

- ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) อยู่ในหลายจังหวัด อาทิ 
เกาะกง สีหนุวิลล์ สวายเรียง บันเตียเมียนเจย (หรือ ศรีโสภณ) กัมปอต พนมเปญ และจังหวัดรอบๆ (ตาแก้ว กันดาล) โดยบาง
แห่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เป็นต้น  

- นอกจากปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น งานภาคอุตสาหกรรมที่จํานวนคนไม่เพียงพออยู่แล้วน้ัน ยังเกิดการ
แย่งตัวคนงานระหว่างบริษัทกับบริษัทอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ในขณะนี้ อีกทั้งยังคงประสบปัญหาการเคล่ือนย้ายเข้ามาทํางานของคนเวียดนาม และคนจีนอีกด้วย 

- แม้ว่าประเทศกัมพูชาจะมีข้อจํากัดในด้านตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นประเทศที่เราไม่สามารถมองข้ามไปได้ 
ในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากรัฐบาลของประเทศกัมพูชาได้มีการเร่งพัฒนาในด้านต่างๆ อีกทั้งการที่ต่างชาติมาลงทุนจะ
เป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในด้านกําลังคนของประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งเ ช่ือว่าภายปี 2020 ส่ิงต่างๆ อาจเร่ิมเห็นเป็น
รูปธรรมมากข้ึนแล้ว  

5. สรุปข้อคิดเห็นเก่ียวกับตลาดแรงงานอินโดนีเซีย2 โดย ดร.สุกิต เอ้ือมหเจริญ เลขาธิการหอการค้าอินโดนีเซีย-ไทย 
(Indonesia-Thai Chamber of Commerce: INTCC) ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงการดังต่อไปนี้  

- ตลาดแรงงานหลังเปิดประชาคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เน่ืองจากการเปิดการค้าเสรีโดยมีฐานของความรู้ 
ความสามารถ ภาษา และความถนัดที่หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงมีพื้นฐานของค่าแรงเป็นตัวจักรสําคัญ ในประเทศอินโดนีเซียเอง 
ยังไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามามาก เพียงแต่ในอนาคตที่มีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น มีบริษัทจากประเทศอินโดนีเซีย
เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ก็จะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานของอินโดนีเซียอย่างแน่นอน 

- ในส่วนของอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมด้านการเกษตร การเกษตรแปรรูป และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศอินโดนีเซียจะเปิดกว้างมากกว่าเดิมข้ึน โดยที่แรงงานที่เข้ามาจะเป็นในรูปแบบของการฝีมือ เทคนิค และทักษะ
พิเศษในแต่ละด้าน ที่ต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถจากต่างชาติ และให้เกิดการเรียนรู้ในหมู่แรงงานอินโดนีเซียในระยะหน่ึง 
จนเกิดความชํานาญไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า 

- การเคลื่อนย้ายจะเพิ่มข้ึนและสูงขึ้นเร่ือยๆ เพราะผู้จ้างแรงงานจะมีความหลากหลายในด้านเช้ือชาติจะทําการดึง
แรงงานที่เป็นคนของชาติตนเองมาทํางาน และเพิ่มทักษะความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องใช้เป็นอันดับแรก และค่อยๆ 
เพิ่มแรงงานในอีกหลายด้านเข้ามา ปัจจัยที่ผลักและดึง คือ ค่าแรงงาน ภาษาการส่ือสาร และความเข้าใจในวัฒนธรรมเดียวกัน 
จะมีผลต่อการจ้างแรงงานในอนาคต 

- ความเพียงพอของกําลังคนในเชิงปริมาณและคุณภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันกําลังเข้าข้ันวิกฤตในเชิงคุณภาพของ
แรงงาน โดยที่ปริมาณจะเป็นสัดส่วนที่เทียบจากคุณภาพลดลงแต่ปริมาณเพิ่ม 

- ผลจากระบบการศึกษาและวัฒนธรรมที่ส่งผลจากมนุษยศาสตร์ของแต่ละประเทศ เช่น คนอินโดนีเซีย จะมีความ
อดทนน้อยกว่าคนเวียดนาม เพราะการกดดันและแรงเสียดทานที่ทําให้มีวิถีชีวิตความต้องการที่แตกต่างกัน 

- โครงสร้างประชากร การศึกษา และทักษะต่างๆ ลักษณะของแรงงานในตลาดแรงงานปัจจุบันและคุณภาพที่เพียงพอ
ต่อตลาดแรงงาน ทุกปัจจัยที่กล่าวมาจะมีผลต่อตลาดแรงงานทุกอย่างในรูปแบบของคุณภาพและปริมาณที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประเภทของธุรกิจ เช่น ในกรณีของธุรกิจประมงในอินโดนีเซีย ต้องการแรงงานฝีมือพื้นฐานที่

                                         
2 ตอบคําถามผ่านทาง E-Mail 
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มากกว่าแรงงานทักษะพิเศษ จึงทําให้ความต้องการแรงงานมีแตกต่างกัน ผนวกกับหากเป็นนโยบายของรัฐบาล ความต้องการ
สร้างแรงงานประเภทฝีมือพื้นฐานก็จะมีมากขึ้นตามลําดับ (ในระบบของ Demand VS Supply) 

- ผลกระทบเชิงบวกและลบของตลาดแรงงานต่อภาคธุรกิจ พบว่า ธุรกิจใดที่พึ่งแรงงานมากกว่าเครื่องจักรและ
เทคโนโลยี จะต้องระวังการขาดแคลนแรงงาน และการด้อยคุณภาพของฝีมือแรงงาน เป็นสําคัญ และจะต้องเตรียมแผนรองรับ
เพื่อหาแรงงานทดแทนให้ได้ทันด้วย 

6. สรุปการสัมภาษณ์ประธานหอการค้าสิงคโปร์ไทย (Mr. Oh Lock Soon) วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. 
ณ หอการค้าสิงคโปร์ไทย (Singapore-Thai Chamber of Commerce) อาคาร เลครัชดา กรุงเทพฯ ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการดังนี้ 

- กําลังแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์เป็น Blue Collar เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศยังคงถือเป็น 
Industrial Output และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สาเหตุ
จ้างแรงงานต่างชาติเป็นจํานวนมากเน่ืองจากกําลังแรงงานในประเทศไม่เพียงพอ กอรปกับชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ทํางานภาค 
White Collar มากกว่า 

- ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติเหล่านั้น โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานจากการลงทุนในด้านเครื่องจักรและเทคโนโยโลยี ยกตัวอย่างเช่น จากงานที่เคยจ้างคนงาน 10 คน ก็พยายาม
ลดลงเหลือ 3 คนแต่ใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีมาทดแทนกําลังคนที่หายไป เพื่อดึงดูดให้คนในประเทศเห็นความสําคัญและมี
การลงทุนในด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี รัฐบาลสิงคโปร์มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวในบางส่วน โดยการลงทุนดังกล่าว
นั้น ไม่เพียงแค่ลงทุนเฉพาะภาคอุตสาหกรรม แต่มีการลงทุนในภาคบริการด้วย ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร การรับเมนู ส่งเมนู
ไปยังครัว ทุกอย่างใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น 

- การลงทุนเพื่อสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้งานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้เริ่มมาในช่วงระยะเวลา 5 – 10 ปี 
ที่ผ่านมา แต่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1970 สาเหตุส่วนหน่ึงเน่ืองมาจาก เม่ือประมาณ 30 – 40 ปีที่แล้วประเทศสิงคโปร์มีการ
พึ่งพาแรงงานต่างชาติที่เป็นแรงงานก่ึงทักษะมาก โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศมาเลเซีย และไทย ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจทาง
ตะวันออกกลางมีความคึกคัก แรงงานไทยที่เป็นแรงงานกลุ่มหลักย้ายออกไปทํางานในตะวันออกกลางเกือบหมด ส่งผลให้
สิงคโปร์ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก ในที่สุดรัฐบาลจึงต้องนําเข้าแรงงานจากบังคลาเทศ อินโดนีเซีย จีน (แผ่นดินใหญ่) 
ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจอินเดีย หรือประเทศในกลุ่มแอฟริกามีความต้องการแรงงาน ชาวบังคลาเทศเริ่มย้ายออก ทําให้ปัจจุบัน
แรงงานก่ึงทักษะกลุ่มหลักของสิงคโปร์คือ ชาวจีน (แผ่นดินใหญ่)  

- ประเทศไทยดูเหมือนกําลังประสบปัญหาในเชิงการพัฒนา ซึ่งจะต้องหาวิธีให้หลุดพ้นไปได้ ปัจจุบันประชากรของ
ประเทศก็มีแนวโน้มลดลง แรงงานส่วนใหญ่คงไม่มีใครไปทํางานในภาคเกษตร ประเทศไทยยังคงมีแรงงานไร้ทักษะอยู่เป็น
จํานวนมาก ในขณะที่ค่าจ้างของไทยสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ การจ้างงานแรงงานจากต่างชาติเป็นจํานวนมาก
ท้ายสุดก็จะอาจเกิดปัญหาสังคม หรือในระยะยาวแรงงานเหล่าน้ีก็จะกลับบ้าน ดังนั้นรัฐบาลไทยควรจะต้องลงทุนการเพิ่ม
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภาพของคนในประเทศ 

- ประเทศที่มีอัตราการเกิดของประชากรติดลบอย่างในกลุ่มสแกนดิเนเวีย อาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้กําลังคนที่มีอยู่
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเหล่าน้ัน มีการใช้กําลังคนในหลักสิบสําหรับการก่อสร้าง 1 site 
ในขณะที่ประเทศไทยใช้กําลังคนเป็นหลักร้อย ดังน้ันประเทศไทยจึงควรศึกษาแนวทางการใช้กําลังคนจากประเทศที่ประสบ
ปัญหาจํานวนการเกิดของประชากร เริ่มจาก กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเหล่านี้ใช้กําลังคนได้อย่างคุ้มค่าในระดับสูงมาก หรือ
อาจดูตัวอย่างใช้กําลังอย่างคุ้มค่าในระดับสูงอย่างประเทศญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ ตามลําดับ ปัญหาเหล่านี้ถือเป็น Classical 
Human Resources Problem ที่ทุกประเทศจะต้องเผชิญ 

- ประเทศส่วนใหญ่ในโลก SMEs เป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นรัฐควร
ส่งเสริมการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยี โดยเชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวจะทําให้ผลิตภาพแรงงานมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในทาง
ทฤษฎีแล้วการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะมุ่งไปหาประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่า ในประเทศไทย มาเลเซีย
เป็นประเทศที่เนื้อหอมจากการลงทุน FDI แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ย้ายไปยังประเทศจีน ซ่ึงในอนาคตก็อาจย้ายไปยังประเทศอ่ืนๆ
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ที่มีต้นทุนต่ํากว่าก็เป็นได้ ดังนั้นหากเราไม่เริ่มพัฒนาตนเองให้มีผลิตภาพแรงงานที่สูงแล้ว ท้ายสุดเม่ือ FDI หมดไปแล้ว เรา
อาจจะไม่เหลืออะไร  

- ยุคแห่งการผลิตต้นทุนต่ําอาจใกล้จะผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมกับยุคใหม่คือการใช้แรงงาน
ที่เก่งและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่มีการพูดถึงมาอย่าง
ยาวนานแล้ว แต่ระดับการพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สูงย่ิงๆ ขึ้นไปอาจต้องอาศัยความซับซ้อนมากขึ้น ยุคน้ีจึงอาจเป็นการ
เปล่ียนผ่านจากการใช้มือมาเป็นสมอง (Transition from Hand to Brain) 

- ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ประกอบไปด้วย 6 มหาวิทยาลัย โพลีเทคนิค ITE ซึ่งโดยรวมแล้วน่าจะมีประมาณ 30–40 
สถาบันทั้งประเทศ คนที่เรียนเก่งในประเทศที่ผ่าน A Level (ประมาณร้อยละ 5–10) จะไปเรียนมหาวิทยาลัย ส่วนคนที่เรียน
เก่งรองลงมาจะไปเรียนวิทยาลัย Polytechnic ผู้ที่เรียนจบระดับนี้สามารถไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ จะได้รับการ
ยกเว้น (Exempt) 1–2 ปี หรือหากไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะได้รับการยกเว้น 2 ปี แต่ส่วนใหญ่คนที่จบ 
Polytechnic จะไม่เรียนต่อเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สูง ดังนั้นจึงมักออกมาทํางานเลย เน่ืองจากรายได้ก็ไม่ได้ต่างกัน 
ส่วนคนที่เรียนไม่เก่ง (O Level) จะไปเรียน Institute of Technical Education (ITE)  

- นอกจากการศึกษาแล้ว สิงคโปร์ให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานเป็นอย่างมาก แต่การพัฒนาทักษะ
แรงงานส่วนใหญ่จะข้ึนกับตัวแรงงานเอง ซึ่งหากแรงงานไม่พัฒนาตัวเองก็อาจติดกับดักการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น คนขับ
แท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่ จะเป็น Middle Level Manager ที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
Singapore Workforce Development Agency (WDA) ถือเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่จะหาเคร่ืองมือและทุนสนับสนุนแก่
แรงงานผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ  

- เมื่อเร็วนี้ประเทศสิงคโปร์ได้มีหน่วยงานใหม่ Workforce Advancement Federation (WAF) ประกอบไปด้วย
นายจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนากําลังแรงงาน หรือแนวทางการสร้างผลลัพธ์ 
(Output) จากแรงงานให้สูงที่สุด และลดปริมาณการจ้างงานให้น้อยที่สุด  ยกตัวอย่าง เมื่อลิฟท์เสีย ลูกค้าจะโทรผ่าน call 
center โดย call center จะส่งงานผ่าน Mobile Device  ซึ่งช่างเทคนิคจะต้องมีประจําตัวแต่ละคน และเมื่อถึงหน้างานจะ 
Lock in เพื่อทําการ Check in งาน ซึ่ง HR จะทราบการเริ่มงาน และการเสร็จงานของแต่ละคน โดยไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษ 
หรือการโทรแจ้งเข้าส่วนกลางแต่อย่างใด  

- หากผู้ประกอบการต้องการอบรมพนักงานให้มีความรู้ในสาขาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์จะมีหลายส่วน ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังสามารถสมัครทุนอุดหนุนจากรัฐบาล สมาคม สภา หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย การ
อบรมไม่เพียงจะทําเฉพาะผู้ถือสัญชาติสิงคโปร์ หรือ PR เท่านั้น แต่ให้ความคัญกับการอบรมแรงงานในทุกระดับ จนบางครั้ง
ประเทศสิงคโปร์เหมือนเป็น Training Center ให้แก่ผู้ที่เคยทํางานในสิงคโปร์แล้วไปทํางานยังประเทศอ่ืนๆ ซึ่งทั้งหมดจะ
คํานึงถึงผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพการผลิตในภูมิภาค (Community Business and Productivity Concern) 

- เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ประเทศสิงคโปร์เริ่มมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology) หลายประเทศใช้
สิงคโปร์เป็นแหล่งทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปร์มีความยินดีและเปิดรับ ยกตัวอย่างการผลิตต้นแบบ (Prototype) 
ยา Anti-Biotic ชนิดหน่ึง ที่เป็น Bio-based Chemical มีการร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก
กว่า 70–80 คน มาร่วมผลิต  

- สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกหลายแห่ง โดยเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของ Shell ในการกลั่น
น้ํามัน เป็นประเทศที่ทําเครื่องขุดเจาะนํ้ามัน (Oiling Driller) ที่ใหญ่ที่สุดของโลก สําหรับอุตสาหกรรมการบิน ปัจจุบัน Rolls-
Royce ผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน มาตั้งโรงงานในสิงคโปร์ โดยให้บริการตั้งแต่การทดสอบ การดูแลรักษา ฯลฯ โดย
สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีโรงงาน Rolls-Royce ต้ังอยู่นอกสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีท่าเรือที่คึกคัก
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทันสมัยที่นําหน้าประเทศอ่ืนๆ ประมาณ 20 ปี ถามว่าทําไมโรงงานใหญ่ๆ เหล่านี้มาตั้งอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ คําตอบคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ IT Backbone  รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้า 
(Power Supply) ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่สําคัญความเสถียรของกําลังไฟฟ้า (Voltage Fluctuation) เป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
ประเทศที่มีความเสถียรของกําลังไฟฟ้าต่ํา FDI จะไม่ค่อยอยากมาลงทุน หรือ FDI จะเลือกไปประเทศจีน เนื่องจากรัฐบาลจีน
ผลิตโรงงานไฟฟ้าใกล้ๆ แหล่งอุตสาหกรรม 
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- การพัฒนาประเทศที่ก้าวหน้าของสิงคโปร์เป็นผลมาจาก การมองการไกล การวางแผนในระยะยาว นโยบายของ
ภาครัฐ ในการพัฒนากําลังคนของประเทศเป็นสําคัญ โดยนโยบายภาครัฐต้องสอดคล้องการวางแผนพัฒนาในระยะยาว เมื่อใด
ที่นโยบายภาครัฐเด่นนําการวางแผนพัฒนาเมื่อนั้นจะเกิดปัญหา เนื่องจากการแก่งแย่งอํานาจของนโยบายจะนํามาซึ่งความไม่
สอดคล้องต่อเน่ืองของแผนการพัฒนา 

- ปัจจุบันผู้ที่ต้องการมาลงทุนในอาเซียน ร้อยละ 90 จะเข้ามาที่สิงคโปร์ก่อนเพื่อใช้สิงคโปร์เป็นถ่ายหลัก และฐาน
เงินทุนในการโอนย้ายไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนต่อไป 
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I. GENERAL BACKGROUND 

Labor market is a concept indicating the relationship between labor supply (number of people available 

and willing to work), labor demand (number of available jobs) and wages.  

In Vietnam, after the Doi moi (reform) in 1986, the labor market has hadmany remarkable 

improvements thanks to different institutional reforms, for instanceopening the economy, allowing multi-

components economic system, providing labors with freedom to choose their employments, allowing free labor 

movement, etc. However, after nearly 3 decades, labor market of Vietnam is still sufferingwith challenges, for 

instance (1) the lagging of labor structure compared to that of economic structure, (2) the limited shift of labor 

from agricultural sector towards non-agricultural sectors (Ba et al, 2006; Thai, 2002), (3) the remuneration of 

public sector does not correspond to the market value and (4) migrated labors are facing with various obstacles 

such as the burden of residence registration (“ho khau”), poor living standard, difficulties in having access to 

social security (UNFPA, 2007; Linh and Loan, 2010). These problems have impeded the development of the 

labor market of Vietnam.  

This study is conducted to review the current situation of the labor market of Vietnam and put forward 

some policy implications to facilitate the economic integration between ASEAN economies in the forthcoming 

period. 

II.  THE DEVELOPMENT OF LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF LABOR 

MARKET OF VIETNAM 

At the beginning of 1980s, Vietnamese economy fell into a serious crisis and depression, mostly due to 

the poor performance of a centrally controlled economic regime and remaining consequences of the war. To 

escape from such a bad situation, the Vietnamese Communist Party in the Congress VI in 1986 decided to 

initiate an economic reform, aiming at transforming the Vietnamese economy from a centrally controlled to a 

market economy. Since then the legal and institutional framework of Vietnam have been continuously 

implemented and consolidated, together with an introduction of different important markets of the economy, 

including the labor market.  

Labor market is one of the most essential markets for an economy, together with commodity market, 

money market, real estate market, etc…Consequently, it must also comply with all market principles. In 

Vietnam, labor market on one hand is determined by market factors (e.g. supply and demand), but on the other 

hand it must also follow instructions and adjustments of the State.  

From 1986 until now, the labor market of Vietnam has undergone different developing phases. In every 

one of those phases, the State and the Government of Vietnam always try to facilitate the market’s development 

by providing appropriate rules and regulation to supervise and adjust different relationship within the market.  

2.1. From 1986 to 1997 

During this period, Vietnam had escaped from the crisis and recovered gradually. The economic 

growth started to rise, particularly during the 1992-1997 period when average growth rate was above 8% per 

annum. Compared to the previous period, the economy of Vietnam had performed truly well. 

Along with the overall economic development, labor market also received special attention and care 

from the Government of Vietnam. This is illustrated in the Constitution of Vietnam 1992, which stipulated that 

“Working is the right and duty of the citizens. The State and society are responsible for creating more and more 
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jobs for the labors
1
”. “The State shall formulate policy and mechanism for protecting the labors. The State shall 

define the working hours, wages and salaries, holidays, and insurance for public servants and wageemployee; 

encourages other forms of labor protection
2
”. Hence, it could be seen that the labor and employment related 

regulations have appeared in the supreme legal document of Vietnam. However, these were just preliminary 

regulations. Only after introduction of the Vietnam Labor Law, all relationships between different factors of the 

labor market could have been regulated and adjusted clearly and transparently.  

The Vietnam Labor Law was approved by the National Assembly of Vietnam in June 23th, 1994 and 

came into effect in January 1
st
, 1995. The most fundamental and special content of the Law is that it allows 

labors to choose their job or fields of work that meet their needs and preferences. The Law encourages job 

creation, self-employment or other manufacturing work that can attract a large number of labor. It also gives 

labors the right to negotiate wages with employers rather than setting some fixed rates. Whether the wage is 

high or low depends on the labor’s productivity and efficiency, but if a labor thinks that the wage is 

inappropriate, he can renegotiates with his employer. All the regulations related to wage-related complains and 

appeals are also stipulated by the Law. 

 In general, the institutions and policies for labor market during the 1986-1997 period are relatively 

sufficient to regulate all market relationships. Meanwhile, they are also suitable for the new market economy 

like Vietnam at that time.  

2.2. From 1997-2007 

The labor market of Vietnam during this period was still subject to the Labor Law 1994 (amended for 3 

times in 2002, 2006 and 2007 to meet with practical situation). 

During the period, Vietnam has expanded her trade relationship with neighboring countries, and start 

sending labors abroad. Consequently, the country introduces the Law on Vietnamese migrant workers on 

November 29, 2006. The Law consists of 8 chapters and 80 articles which explicitly determine all rights and 

duties for stakeholders (pension, working conditions, salary, social insurance, etc.). According to the Law, if a 

Vietnamese labor would like to work in a foreign country and has fulfilled all recruiter’s requirement, the State 

shall provide him/her with legal and financial supports. Furthermore, the labors will be protected and taken care 

of after they come back to Vietnam. As stipulated in Article 59 and 60 of the Law: “The State shall encourage 

enterprises to recruit workers who have just finished working abroad”, “The State shall provide facilitating 

environment to labors who have come back from abroad, encouraging them to invest in production and business 

of Vietnam in order to create more jobs. If a labor meets difficulties, he can apply for preferential loan with low 

interest to create his/her own job”. 

Another Law that should be mentioned during this period is Law on Social Insurance of Vietnam. This 

Law consists of 11 chapters and 141 articles about rights and duties of stakeholders when participating in 

volunteer insurance and mandatory insurance. This Law determines wages, pension, insurance of working 

accident, etc… for labors, as well as having specific regulations for female labors. It also specifies the right and 

duties for labor unions.  

                                         
1 Article 55, Chapter V, the Constitution of Vietnam 1992 
2 Article 56, Chapter V, the Constitution of Vietnam 1992 
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2.3. From 2007 until now 

 There is a number of remarkable changes in regard to labor market during this period. Due to the 

demand from international integration, particularly from the WTO accession of Vietnam, the Labor Law must 

be amended to fit with new socio-economic situation. Consequently, the Labor Law 2012 was approved on June 

18
th
, 2012 and came into effect in May 1

st
, 2013. The Law is comprised of 17 chapters (242 articles). It is an 

improved version of the Labor Law 1994 in several issues such asemployment, labor contracts, labor union, 

wages and salaries, etc. In particular, regarding the wages and salaries, the Law stipulated for an establishment 

of Vietnam National Wage Council – the consulting agency of the government in setting and adjusting the 

minimum wage rates in order to protect Vietnamese labors. 

 In 2012, the Government of Vietnam enforces Decree 31/2012/ND-CP about the minimum wage rate. 

This is the first document that ever dealing with this issue. Furthermore, for protecting the labors, the Labor 

Union Law of Vietnam was also enforced on June 20th, 2012. The law consists of 6 chapters (33 articles) that 

specifies comprehensively all rights and duties of labor union and stakeholders.  

 Until 2013, the Constitution 1992 of Vietnam has been existing for 20 years. After 20 years, several 

points stipulated by the Constitution have become no longer appropriate. Therefore, in the 6thsession of the 

Vietnam National Assembly on November 28
th
, 2013, the revised Constitution (Constitution 2013) was 

approved to replace the Constitution 1992. With regards to labor market, Article 35 of the Constitution 2013 

says that: “a citizen shall have right to work, to choose his/her job and the working place”. Also in Article 35 of 

the Constitution 2013, there are other regulations concerning to wage and social policy for the labors.  

 In short, labor market has been one of the priorities of the Government of Vietnam during the past 

decades. For every changing and fluctuation of the market, the Government always strive to react by adjusting 

the institutional and legal framework. Given a fast changing situation of Vietnam and the world today, it is 

obvious to see that further work should be done in the time to come in order to adapt Vietnam’s labor and labor 

market with an international playground.  

III. THE CURRENT SITUATION OF LABOR MARKET OF VIETNAM 

3.1. Review the demand of labor market 

3.1.1. Overview 

Vietnam is a global economic development success story. Since the launch of the reforms in the late 

1980s, Vietnam has seen rapid economic growth, which catapulted it to middle income status in 2010, and 

contributed to one of the fastest declines in poverty ever recorded. This economic miracle was associated with 

substantial productivity increases and a rapid movement of labor out of agriculture and into wage employment. 

In large part, this transformation was driven by rising levels of education, and an influx of foreign and domestic 

capital investment. Vietnam’s focused investments over the last decades into universalizing primary education 

completion and expanding access at all levels has paid off and has allowed increasing shares of the population to 

take advantage of expanding economic opportunities. 

 The reforms and the transition from central planning to a market economy with a socialist orientation 

triggered a period of remarkable growth in the 1990s and throughout much of the 2000s.As shown in Figure 1, 

real GDP growth averaged 7.5 percent from 1995 to 2007, slightly below China’s average of 10 percent. 

Compared to other countries in the region, Vietnam’s economic growth has been remarkably robust to both the 

1998 Asian financial crisis and the 2008-2009 global economic crisis. Growth dipped to about 5 percent in 
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1998, but then quickly rebounded to 7 percent in 2000, before starting to slow to 5 to 6 percent in the late 2000s. 

Vietnam experienced a growth slowdown since 2008which, in most recent years, has been driven by domestic 

macroeconomic and structural challenges. Real GDP growth fell to 5 percent in 2008, temporarily rebounded to 

7 percent in 2010, and fell again to  

6 percent in 2011 and an estimated 5 percent in 2012. 

Figure 1: Real GDP growth in Vietnam and its neighbors, 1995-2000 

 
Source: Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 

Fast increases in labor productivity have been key to Vietnam’s impressive growth performance. Figure 2 

indicates that Vietnam has seen the second fastest growth in labor productivity in the region since 1990 after China, 

albeit from a very low base. The reallocation of labor across sectors, most notably from low productivity agriculture 

into non-agricultural wage employment, has been a particularly important component, accounting for 2.6 of 4.2 

percent of labor productivity growth. Despite this fast growth, labor productivity remains low relative to its peers, with 

GDP per person (at constant 1990 GDP) at 10 percent of the United States. 

Figure 2: Labor productivity in Vietnam has grown fast since “Doi moi” but remains low  

compared to its peers 

 
Source: Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 
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3.1.2. Labor participation rate 

Vietnam is one of the countries that have young population. According to the forecast of the World 

Bank, a “golden population”
3
 of Vietnam will be lasting from 2010 to 2040. During the past two decades, an 

increase of population within working age and a falling of children rate in total population have reduced the 

dependency ratio. While labor participation rate of Vietnam in 1990 was just about 44.6%, the figure jumped up 

to 59.3% in 2013 and the dependency ratio fell down to 40.7%. 

Figure 3: Labor participation rate of Vietnam, 1990-2012 

 

Source: General Statistics Office 

Among people at working age (from 15 to 60 years old), more than three fourth (77.5%) are 

participating in labor force
4
. In which, the participation rate of male is higher than that of female (82.1% vis-à-

vis 73.2% in 2013), and the rate of rural areas is higher than the urban rate (81.1% vis-à-vis 70.3%) (Labor and 

Employment Survey, 2013). The labor participation rate of Vietnam is relatively higher than many other 

countries. For instance, in 2012 the rate of Thailand is 64%, the one of Indonesia is 51%, Japan 48%, South 

Korea 50% (World Bank, 2014)
5
.  

3.1.3. Employment 

a. Composition of employment by industrial sector 

Reforms under “DoiMoi” have had far-reaching effects on the labor market, pulling large numbers of 

workers out of less productive agriculture and into more productive wage jobs. In developing countries, jobs in 

the agricultural sector tend to be the least productive and worst-paid. As countries develop, workers first shift 

into non-farm self-employment, and then into wage work. In Vietnam, the strong growth during the 1990s was 

associated with a substantial reduction in agricultural employment, driven by the dramatic decline in collective 

farming, and a jump in the share of workers in salaried jobs. Over half of Vietnam’s workforce is now working 

outside of agriculture, and is increasingly focused on wage employment: Vietnam’s economy is modernizing. 

Figure4 indicates a shift in the labor structure between the three main industrial sectors over the past 10 

years including: Agriculture, forestry, fishing; Industry and construction; and Services. Until now, “Agriculture, 

                                         
3 “Golden population” is defined as the dependency ratio is lower than 50%. 
4 Labor force or economic population includes employed and unemployed labors who are above 15 in the studied week 

(Labor and Employment Survey 2013, GSO) 
5http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS/countries 
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forestry, and fishing” accounted for 48.4% of labor (a decline of 13.8 percentage point compared to 2000), 

“Industry and construction” accounts for 21.3% and "Services" for 30.3%. 

Figure 4: Structure of employment by industrial sectors 

 

Source:General Statistics Office6 

b. Composition of employment by ownership 

 Thanks to the change in economic policy that provides job freedom, Vietnamese labors today can 

either work for companies in non-state sector, state owned enterprises or state organizations.  

 In recent decade, the shifting of jobs between three economic sectors (state, non-state and FDI) are 

quite slow. Although non-state sector is the one that creates most of new job annually, their share in total 

employments has decreased a little bit (from 90.1% in 2000 to 86.4% in 2013) due to an increase in 

attractiveness of public sector and FDI enterprises. One of the biggest problems of Vietnamese non-state sector 

enterprises is that it mainly consists of self-employments or family enterprises with poor working condition and 

low wages. 

 Although the Government of Vietnam has implemented the preferential policy to attract foreign capital 

for more than 20 years, FDI sector still performs quite poorly in terms of creating new employments. In 2013, 

only 1.785 million of labors (equivalent to 3.4% of total employed labors) are working in FDI sector. 

 In the meantime, although the Government of Vietnam has formulated several measures to decrease its 

personnel and equitizing the state-owned enterprises, the number of labors who would like to work for this 

sector keeps increasing every year. Specifically, in 2000 public sector accounts for 9.3% total labor force (3.5 

mil. people), the figure increases to 10.2% (5.33 mil. people) in 2013. One should note that the 1.83 million 

increased is even bigger than total number of labor of FDI sector.  

 

 

                                         
6 “Employed population at 15 years of age and above as of annual 1July by types of ownership” [Data set]. Available from: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=774 
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Figure 5: Structure of employment by economic sectors 

 

Source: General Statistics Office website7
 

c. Composition of employment by education 

Education has played an important role in supporting and promoting structural change of Vietnam.  

Expanding educational attainment of Vietnam’s workforce has contributed to the shifts of labor market. 

Over the last decades, the share of Vietnamese without primary education has declined significantly and many 

workers, especially in professional and technical occupations now have secondary and higher degrees.  

Modern skill-intensive jobs are becoming more prominent in Vietnam’s labor market and carry high 

returns. Most non-farm jobs in Vietnam today are in blue collar occupation (craftsmen, machine operators and 

manual workers) and in the service and sales sector. Better educated professionals and technicians make up less 

than a quarter of the non-agricultural workforce.  

The quality of Vietnamese labor has been improved but their current capability is still limited due to a 

very low starting point. Furthermore, only a small proportion of labor force have taken training courses.  

Skill and qualifications are one of the most crucial problem for development of the country. The 

portion of labor with technical skills in Vietnam remains quite small, with a very modest growth rate. In 2000, 

the portion was just 10.3% and in 2013, this number only reached 18.2%.  

  

                                         
7“Employed population at 15 years of age and above as of annual 1 July by types of ownership”[ Data set]. Available from:  

http://www.gso.gov.vn/SLTKE/pxweb/en/02.%20Population%20and%20Employment/-/E02.31.px/?rxid=5a7f4db4-634a-
4023-a3dd-c018a7cf951d 
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Figure 6: Percentage of trained employed workers
8
 

 
Source: General Statistics Office9 

Although the education profile of today’s workforce varies considerably across occupations, basic 

general education at a primary level and below or at a lower secondary level continues to dominate the 

education profile of the bulk of Vietnam’s workforce today (Figure 7). In fact, few craftsmen come with even 

basic vocational training, while some 30% of machine operators havecompleted a certain level of vocational 

training. Vocational education and training is predominant among technicians: almost half of technicians hold a 

professional education and training degree and another 30% a higher education degree. Apart from technicians, 

the best educated are professionals, with almost 80% holding a university degree and another ten percent a 

college degree. There is an important demographic aspect to this: young workers are not only better educated 

than older workers, they are also significantly more likely to work in professional and technical occupations. 

(Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald, 2014) 

                                         
8Trained employed workers are those who have ever attended and graduated from a school/class/center of technique and 
qualification training of the educational level or the equivalent level of training belonging to the National Education System 

for 3 months and over (with degree or certificate of training results). 
9 “Percentage of trained employed workers by sex and residence” [Data set]. Available from: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=467&idmid=3&ItemID=12881 and “Report on Labor Force Survey 2013” 
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Figure 7: Highest level of education attainment by occupation (2010) 

 
Source: Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 

d. Employment by occupations 

The occupational structure of employments of Vietnam is still backward. Until the end of 2013, 

approximately 40% of total labor are having unskilled occupations, only about 9% working for skilled 

occupations and just more than 1% are in leaders/managers positions. 

Table 1: Employment by occupations of Vietnam, 2009-2013 

Occupation (thousand persons) 2009 2010 2011 2012 2013 

Leaders/managers 0.96% 0.95% 1.07% 1.03% 1.06% 

High level professionals 4.65% 5.09% 5.31% 5.48% 5.69% 

Mid-level professionals 3.81% 3.64% 3.52% 3.39% 3.25% 

Clerks 1.64% 1.44% 1.52% 1.63% 1.69% 

Personal services, protective workers and sales worker 15.57% 14.56% 14.98% 15.97% 16.21% 

Skilled agricultural, forestry and fishery workers 14.77% 15.47% 14.04% 12.70% 12.03% 

Craft and related trade workers 12.53% 12.62% 12.04% 11.78% 12.02% 

Plant and machine operators and assemblers 6.68% 7.00% 6.97% 7.25% 6.97% 

Unskilled occupations 39.39% 39.00% 40.33% 40.51% 40.85% 

Others . 0.22% 0.21% 0.25% 0.24% 

Source: General Statistics Office (2010, 2014)  
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3.1.4.Unemployment 

Compared with other countries, Vietnam has the lowest unemployment rate. As illustrated in Figure 

8.During the last two decades, the unemployment rate of Vietnam has remained around 2%, in which the rate of urban 

areas has a decreasing trend, falling from 7.4% (after the Asian economic crisis in 1997-1998) to 3.6% in 2013.  

By looking only at the figure, one may reckon that labor market of Vietnam is being in an excellent 

condition and the labor force is almost fully employed. However, that is not the case. Reasons behind such an 

impressive number rest on special job characteristics and quality requirement of Vietnam which are different 

from those in other countries. Due to poor quality/income as well as other conditions, job requirements in 

Vietnam are relatively simple, and thus it is fairly easy for a labor to find a job, no matter if he/she is qualified 

or not, or if he/she is old or young. Most of the jobs are created in an informal sector where wages are usually 

very low, working condition are poor and labor protections are usually neglected.  

Figure 8: Unemployment rate of Vietnam (%) 

 

Source: World Bank Development Indicators, 2014 

The unemployment of Vietnam has several special features. First, while low overall, the unemployment 

rates of women is always higher than that of men, yet the gapis narrowing down. The unemployment rate of 

urban is higher than rural (by approximately 2.4 times) and the gap is also having a decreasing trend. Second, 

youth unemployment (15-24 year old) accounts for around 44-50% of total unemployment rates and more 

remarkably, young graduate from colleges and universities face an alarming unemployment rate of 20.75% 

(MOLISA, 2014). This figure reveals the significant mismatches and the relevance of technical vocational 

education and training (TVET). It also reflects the economic slowdown in Vietnam in recent years. 

3.2. Review supply of labor market 

3.2.1. Population structure by gender, age and education attainment 

a. Gender 

The population of Vietnam has been increasing gradually since 1990 with average annual growth rate 

of about 1.4%. It reached approximately 90 million in 2013. The population of Vietnam today is relatively 

balanced in terms of gender, with female accounts for approximately 50.5% in 2013 compared to the 49.5% of 

male. However, the fact that the share of female keep decreasing, though slightly, during the last few decades, 

have raised a concern about future gender imbalance of Vietnam in about 20 years from now.  
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In addition, the population growth rate of Vietnam is decreasing, reflecting the effect of the family 

planning policy of the government, as well as a current trend of thought among Vietnamese people that one 

should have less children in order to raise them better.  

Figure 9: Total population of Vietnam, 1991-2013 

(Unit: thousand persons) 

 
Source: General Statistics Office10 

b. Age 

Table 2 below shows that Vietnam has the “young” population. The proportion of population age 

between 0 and 14 went down from 33.1% in 1999 to 24.2% in 2013. However, this advantage of Vietnam is 

diminishing since the portion of the elderly (above 60) is getting bigger, particularly in the recent times. To be 

specific, the ageing index (which is calculated as a number of 60 years old or over per hundred persons under 

age 15) of Vietnam increases from 18.2% in 1989 to 24.3 in 1999 and 43.5 in 2013 (GSO, 2013). Vietnam is 

one of the countries with the highest speed of population aging, and this problem presents a big challenge to the 

country because Vietnamese people may “become old before become rich”. Rapid aging will reduce the 

productivity of labors and increase demand for social security and protection.  

Table 2: Proportion of population aged under 15, 15-64, 60 and above, 65 and above and  

Aging Index in the 1989-2013 period 

 
Source: General Statistics Office (2013) 

                                         
10 “Average population by sex and residence” [Data set]. Available from: 

http://www.gso.gov.vn/SLTKE/pxweb/en/02.%20Population%20and%20Employment/-/E02.02.px/?rxid=5a7f4db4-634a-
4023-a3dd-c018a7cf951d 
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Total dependency ratio in Vietnam has tended to declined rapidly over period of time, dropping from 

78.2% in 1989 to 63.6 in 1999 and 46.0% in 2013. This decline is mainly derived from the efficiency of 

population and family planning programs, leading to a decline of fertility. As a result, the young dependency 

ratio has decreased intensively. The improved life expectancy at birth that is, the elderly can live longer, also 

results in an increase of old dependency ration.  

Table 3: Dependency ratio in the 1989 – 2013 period 

Source: General Statistics Office (2013) 

One useful tool for describing the population structure by sex and age group is the population pyramid (a.k.a 

age pyramid). The pyramids reflect an overall picture of fertility, mortality and population growth of birth cohorts as 

of the reference point time. According to the pyramids shown in Figure 10 below, Vietnam’s population has tended 

ageing with the proportional decline of young population and the proportional increase of older age groups. 

Narrowing three age bars at the base of population pyramid for both males and females in 2013, as compared to those 

of 1989, 1999 and 2009 reveals that the fertility in Vietnam has declined continuously and rapidly. 

Figure 10: Population pyramid of Vietnam in 1989, 1999, 2009 and 2013 

 

Source: General Statistics Office (2013) 
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c. Education 

The country’s population have become increasinglywell-educated. The share of population with less 

than primary school has plummeted over time, and those born in the period following the “DoiMoi” reform have 

attained higher levels of education than any other generation in the history of Vietnam. (Figure 11) 

Figure 11: Percent of the population by educational qualification 

 

Source: Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 

3.2.2. Workforce by gender, age and education attainment 

The labor force in Vietnam is expanding. In 2013, the labor force consists of 52.2 million employed 

person and 1.0 million unemployed persons. During the recent times (2010-2013), the average growth rate of 

labor force is 1.51% per annual, remarkably higher than the growth rate of population. This fact reflects the 

“benefit” of the Vietnamese “golden population”. 

a. Gender 

In Vietnam, women accounted for a lower share of the labor force than men (48.6% compared to 51.4% in 

2013). Moreover, despite substantial growth in the urban share of the labor force in the last decade, a majority 

(approximately 69.9% in 2013) of labor force of Vietnam was still concentrated in rural areas (~70% in 2013). 

Figure 12: Labor force of Vietnam by gender and residence, 2000-2013 

 

Source: General Statistics Office website11 

                                         
11 “Labor force of Vietnam by gender and residence”. [Data set]. Available from: 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=774 
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b. Age structure 

There is a clear change in age structure of labor force of Vietnam in parallel with the aging trend of the 

population of the country. The share of labors belong to group 15-24 keeps decreasing while the share of 50+ 

group is increasing.  

Figure 13: Labor force of Vietnam by age structure, 2000-2013 

 

Source: General Statistics Office12 

c. Education 

 Quality of labor force improved slowly. The share of labor who have attended vocational training and 

higher increased from 15% in 2010 to 18% in 2014. In which, vocational training increased from 3.8% in 2010 

to 4.91% in 2014. The labors that have studied in colleges or universities increased rapidly, from 7.4% in 2010 

to 9.78% in 2014. (Table 4)  

Table 4: Highest technical training and qualification attained (%) 

2010 2011 2012 2013 

No technical training or qualification 85% 84% 83% 82% 

Vocational training 4% 4% 5% 5% 

Secondary vocational school 4% 4% 4% 4% 

College 2% 2% 2% 2% 

University and above 6% 6% 6% 7% 
Source: General Statistics Office (2014)13 

  

                                         
12 “Labour force at 15 age and above by age group”. [Data set]. Available from: 

www.gso.gov.vn/SLTKE/pxweb/en/02.%20Population%20and%20Employment/-/E02.29.px/?rxid=5a7f4db4-634a-4023-

a3dd-c018a7cf951d 
13 Report on Labor Force Survey 2013 
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3.2.3. Students by level of education 

On the roadmap of implementing Vietnam’s education improvement strategies in the 2001-2010 period 

and the 2011-2020 period, Vietnam has had significant achievements in education such as finalizing the 

illiterate elimination and the universal primary education, and continuously implementing the universal lower-

secondary education in the entire country. Vietnam’s national education system has been evaluated as quite 

comprehensive, unifiable and plentiful with a variety of degrees, kinds of training and educational levels 

provided from pre-school to post-graduate. The school network for general education and, vocational and 

professional training has been distributed all over the nation.  

According to Vietnam’s Education Law, the general education system is divided into three levels, 

corresponding with specific requirements on duration and ages, as follows: (1) primary education includes 

grades 1 to 5 and the age for attending grade 1 is exact age 6; (2) lower secondary education consists of grades 6 

to 9 and, the requirements that for attending grade 6, the primary education is required to complete and the age 

for attending is exact 11; (3) upper secondary education comprise grade 10 to 12 and the requirements that for 

attending grade10, the lower secondary education is required to complete and the age for attending are exact 15. 

Apart from the general education, there is also tertiary education including under graduate (college and 

university) and post-graduate (master and PhD).  

Figure 14: Students of Vietnam by level of education, 2000-2013 

(Unit: thousand persons) 

 
Source: General Statistics Office website14 

  

                                         
14 “Education”. [Data set]. Available from: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=782 
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Literacy
15

 

 The literacy rate of Vietnam in 2013 of people aged 15 and above stands at 94.8%. Literacy rates in 

urban areas are found higher than those of rural areas due to the development gaps between two areas. However, 

owing to the policies for universal primary education and illiterate elimination in the recent years, the urban-

rural differential on literacy rates has remained much small, just 4.2 percent points (97.6% in urban areas 

compared to 93.4% in rural areas). 

Table 5: Literacy rate of population aged 15 and above by sex, urban/rural residence 

Unit: percentage 

Sex/socio-economic region Total Urban Rural  Urban - Rural differential 

Entire country 94.8 97.6 93.4 4.3 

Male 96.6 98.4 95.7 2.7 

Female 93.1 96.8 91.3 5.5 
Source: General Statistics Office (2013) 

3.2.4. Wage Structure 

a. Average annual income 

In 2014, monthly income of Vietnamese labor increases and reachesVND4.362 million 

/person/month. Monthly income of female is lower than that of their male counterpart, though the difference is 

becoming smaller and smaller (the ratio of average women’s income to average men’s income in 2009 is 80%, 

lower than 91% in 2014). 

 The average monthly income of rural labors is found to be lower than that of urban labors. 

Nevertheless, the difference is being narrowed down, too. 

Table 6: Average labor income, 2010-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Average annual income of wage 

employee (thousand VND) 

2084 2519 3105 3757 4120 4362 

Men 2292 2298 3359 3923 4287 4540 

Women 1834 2008 3047 3515 3884 4111 

Urban 2767 2304 3825 4466 4919 5124 

Rural 1780 2083 2754 3166 3476 3750 

Ratio of women/men,% 80% 87% 91% 90% 91% 91% 

Ratio of rural/urban, % 64% 90% 72% 71% 71% 73% 

Source: Nguyen ThiLanHuong (2015) and General Statistics Office (2014)  

b. Structure of income by occupations 

 Labors with elementary occupations have the lowest income rate (approximately VND3 million/month 

in 2014). In contrary, “Leaders, managers and administrators” have the highest wage rate (~ VND 6 

million/month in 2014). The second best is a group of “Professional” (VND 6.38 million/month), which is more 

than 2.15 times the rate of the lowest income group.  

  

                                         
15 Literacy is the ability to read and write a simple paragraph in the daily life in the national language, ethnic minority’s 
language or foreign language. 
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Table 7: structure of income of Vietnam, 2009-2014 

Occupation 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Leaders, managers and administrators 5,132 3,606 5,457 6,055 6,910 6,938 

Professionals 3,913 2,893 5,251 5,799 6,313 6,380 

Technicians and associate professions 3,465 2,201 3,643 3,999 4,594 4,907 

Clerks 2,133 1,769 3,063 3,353 3,850 4,144 

Service workers and market sales 2,452 1,758 2,618 3,194 3,548 3,665 

Skill agricultural, forestry and fishery 

workers 

1,757 2,736 3,281 3,894 3,789 3,939 

Craft and related workers 1,874 2,139 2,740 3,308 3,545 3,992 

Plant, machine operator and assemblers 2,389 1,932 3,221 3,984 4,346 4,570 

Elementary occupations 1,451 1,896 2,180 2,464 2,685 2,972 

Source: General Statistics Office website16 

c. Minimum wage 

Minimum wage in the state sector 

The wage rates in public sector are based onacademic degrees and professional certificates rather than 

by productivity and efficiency. The wage for public officials now is determined by “wage multiplier” times the 

base rate (minimum wage rate). The increase of salary/wage rate of government officials is rarely based on any 

achievement in work. Instead, the wage is increased periodically after a couple of years and occasionally in 

response to inflation.  

The minimum wage rate is set by the Government of Vietnam based on proposal of Ministry of Labor, 

War Invalids and Social Affairs and Ministry of Finance. The rate is determined in the way that it can ensure the 

minimum living standard for labors, as well as be in line with price fluctuation.  

Table 8: Comparing the growth rate of minimum wage, inflation and GDP (%) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CPI 0.8 4.0 3.0 9.5 8.4 6.6 12.6 19.9 6.5 11.8 18.1 

GDP 6.8 6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5 6.2 6.3 6.8 

Minimum wage 0 0 38.1 0 20.7 28.6 0 20.0 20.4 12.3 13.7 

Source: GSO website 

Comparing the minimum wage of period 2002-2012 with average personal spending in urban and rural 

areas has revealed that the increase in of minimum wage rate was relatively behind that of personal spending, 

particularly the spending of urban labors. While the minimum wage in 2006 is equal to 55.4% of personal 

spending of urban area, in 2012 it could only cover 45.9% of average personal expenditure.  

 

  

                                         
16 “Monthly average income per employee in state sector at current prices by kind of economic activity”. [Data set]. 

Available from:  http://www.gso.gov.vn/SLTKE/pxweb/en/02.%20Population%20and%20Employment/-
/E02.47.px/?rxid=5a7f4db4-634a-4023-a3dd-c018a7cf951d 
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Figure 15: Comparing minimum wage with personal spending at urban and rural areas  

(unit: thousand VND) 

 

Source: Data of General Statistics Office and author’s own calculation based on Vietnam Household Living Standard 

Survey (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) 

Several studies have pointed out that though the minimum wage has been raised several times, it is still 

unable to satisfy the basic needs of labors. A research by Tran Van Tu (2009) indicated that the minimum wage in fact 

has only been able to cover 60-65% of the people’s basic need, and it is actually very close to the poverty line.  

In the conference of “evaluating the outcomes of reforming wage policy for public servants and 

officials since 2003 and setting orientation for the reform of period 2011-2020” held in Ho Chi Minh City 

(2011), the Ministry of Home Affairs estimated the total expenditure needed for a person’s “minimum basic 

need”. They found that the rate set currently by the Government is only equal to 50% of the rate determined by 

“minimum basic need” method. Specifically, in 2003, the minimum wage of government officials is 

VND290.000/month while the amount to satisfy minimum demand of a person must be VND576.000/month. 

Similarly, the wage in 2011 is VND830.000/month while VND1.410.000/month is needed to cover the 

minimum individual basic need.  

Table 9: Comparing minimum wage rate and minimum basic demand of a labor 

 
Minimum wage rate based on 

“minimum basic need” method  

Minimum wage rate set by 

the Government 

Minimum wage 

rate/minimum basic 

need 

2003 576.000 290.000 50,35% 

2008 1.048.000 540.000 51,53% 

2011 1.410.000 830.000 58,87% 

Source: Ministry of Home Affairs (2011). Conference “Evaluating the outcomes of reforming the wage policy for  

public servants and officials since 2003 and setting orientation for the reform of period 2011-2020”. Ho Chi Minh City, 

September 2011. 

In reality, despite the shortfall of salary rates in state sector compared with the minimum basic need, 

many people are still favorably inclined towards working for this sector due to the fact that wages and salaries in 

some cases only account for small portion of public servant’s total income. Quality and efficiency of work are 

referred to very slightly when setting wage rates. Currently, the wage/salary system of the public sector of 



รายงานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในบางประเทศสมาชิกอาเซียน ข-29 

 

 

Vietnam obviously does not follow market mechanism. It, therefore, must be adjusted or reformed in order to 

yield the best efficiency and quality.  

Wage and salaries in non-state sector 

Based on the minimum wages at their regions, private and FDI companies will negotiate the wage 

payment with their employees. However, until now there has been a gap between minimum wage of FDI 

companies and that of domestic companies (FDI companies’ rate is higher). 

Nevertheless, recently it has been observed that the wage rates are actually not in line with labor 

productivity. The wage paid by private enterprises are not consistent with labor’s productivity and achievement. 

A recent calculation conducted by Institute of Labor Science and Social Affairs (2012) reveals that there is no 

significant correlation between the increase of wage rates and the surge of labor productivity. Hence, it could be 

concluded that the wage setting in private sector of Vietnam has not followed market principle.  

Wage and salary byindustries 

There is a big difference between income of labor working in agriculture sector and those in industry 

and service. In 2013, average wage of wage employees in agriculture is VND2.63 million, while the one of 

those in mining industry is VND5.71 million. Similarly, labors working in banking, real-estates, information 

and communication, and science and technology would have significantly higher wage than those in agricultural 

sector.  

Table 10: Salary by industry, 2009 and 2013 

    2009 2013 

1 Agriculture, forestry and fishing 1.411 2.630 

2 Mining and quarrying 2.774 5.709 

3 Manufacturing 1.998 3.924 

4 Electricity, gas, stream and air conditioning supply 2.767 5.635 

5 Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 2.307 4.215 

6 Construction 2.012 3.632 

7 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 2.175 4.077 

8 Transportation and storage 2.777 5.184 

9 Accommodation and food service activities 1.657 3.391 

10 Information and communication 3.475 6.262 

11 Financial, banking and insurance activities 4.101 7.230 

12 Real estate activities 4.192 6.395 

13 Professional, scientific and technical activities 3.19 6.532 

14 Administrative and support service activities 2.478 4.794 

15 

Activities of Communist Party, socio-political organizations; public 

administration and defense; compulsory security 1.933 4.638 

16 Education and training 2.531 5.000 

17 Human health and social work activities 2.504 5.000 

18 Arts, entertainment and recreation 2.034 4.268 

19 Other service activities 1.801 3.109 

20 Domestic helpers 1.285 2.346 

21 NGOs 4.585 11.229 
Source: General Statistics Office, (2010, 2014) 
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Wage and salary by economic sectors 

The salary of state sectors is always higher than other sectors despite their low efficiency and 

productivity. In 1999, average monthly salary in the State sector is higher than that of FDI sector and 

approximately 1.4 times higher than that of non-state sector. Till 2013, the difference has become even bigger. 

Despite being more productive and efficient, the wage rate of non-state and FDI sectors are lower, reflecting that 

the wage and salary system of the State sector is distorted and do not follow market principle.  

Figure 16:Monthly salary of wage employee, by economic sectors (thousand VND) 

 
Source: General Statistics Office, (2010, 2014) 

Another interesting example of non-market characteristics of State sector of Vietnam is given in a 

study conducted by Nguyen Viet Cuonget al. (2009). In this study, the authors evaluate impact of economic 

recession on employment in Vietnam. At the end, the study concluded that “economic recession has no 

significant impact on employment in the State sector”, meaning that no matter how bad the business activities 

become, labors working in the State sector of Vietnam are not affected and still able to receive salary as usual. 

That abnormality could rarely happen in non-State sector, where all relationships are determined based on 

market principles. 

IV. SITUATION REVIEW OF LABOR MARKET 

4.1. Situation of the labor market and the mismatch between demand and supply of labor 

4.1.1. General situation of the current labor market 

As of 1
st
 July 2014, the Vietnam’s total working age population (aged 15 years and above) was 69.3 

million, of which 53.7 million were in the labour force. The overall labour participation rate was 77.5 percent. 

There was a significant difference between rural areas (81.2 percent) and urban areas (70 percent), between 

males (81.9 percent) and females (73.4 percent). The labor force consisted of 52.8 million employed persons 

and 0.9 million unemployed persons (unemployment rate remained low at 1.84%). However, youth 

unemployment was much higher counting for 5.09% in the same time period.
17

 

The labor force in Vietnam is characterized by an improving educational level during the last decade. 

However, the proportion of trained workers remains low. In 2014, of the total 53.7 million person labor force, 

                                         
17 Source: GSO (General Statistic Office): labor force Survey, 7/2014. 
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only 9.805 million (18.2 percent) had ever been trained. In spite of a young labor force, Vietnam still suffers 

from low professional and technical qualifications. This poses a big challenge for the country in improving labor 

quality. Moreover, the highest proportion of workers with professional or technical training is reported to be 

concentrated in the more developed regions such as the Red River Delta (including Hanoi), while that of the 

Mekong Delta was the lowest. The proportion of workers with university degrees differed significantly across 

regions, with the highest in the south-east (10.1 percent), followed by the Red River Delta (8.2 percent), while 

being the smallest in the Mekong Delta (2.9 percent) in 2011. Male workers with university degrees 

outnumbered their female counterparts in all areas and regions.  

There has been a remarkable shift in employment structure, mostly due to the country’s strong policy 

of economic restructuring towards industrialization and modernization. The share of labor employed in industry 

increased from 14.9 percent in 1999 to 21.1 percent in 2014. The share in services rose from 15.7 percent to 

31.8 percent, and the proportion in agriculture fell from 69.4 percent to 47.1 percent in the same time period. 

Already since 2010, labor structure has reached the target set out at the 10th National Party Congress of 

reducing the number of workers employed in agriculture, forestry and fishery to less than 50 percent by the end 

of the socio-economic development plan 2006-10. However, the proportion of waged employment remains 

small despite the ongoing structural changes. A major part of the labor force continues to work in agriculture 

and in the informal sector. In 2011, around 62 percent of Vietnam’s workforce was concentrated in informal 

employment, while only nearly 35 percent were waged or salaried workers. Of wage workers, around 45 percent 

had an oral contract or no contract. Typically, informal workers face harsh working conditions and earn far less 

than those in the formal sector.  

High mobility is another typical characteristic of labor in Vietnam. The national population censuses in 

1989 and 1999 showed that roughly 4.5 million people had changed their location and thus workplaces during 

the previous decade, of which 1.6 million were labor migrants from rural to urban areas, mainly to Ho Chi Minh 

City and Hanoi, the two biggest economic centers in the country. The number of rural-urban migrants is 

expected to be much higher during recent years. The migration survey (2004) and urban poor survey (conducted 

in Ho Chi Minh and Hanoi in 2010) revealed that the main cause of labor migration rests on economic reason. 

Seven of ten migrants answered that they moved for a “better paid job”. However, the surveys also indicated 

that most of these migrants had to stay in very poor living conditions: up to 55 percent of them lived in boarding 

houses; 47 percent registered for a temporary residential permit, implying they would very likely face difficulty 

in accessing basic social services. Fifty-seven percent did not have health insurance.  

Apart from that, there about 500,000 Vietnamese laborers have currently worked overseas. The total 

number of laborers formally emigrated from Vietnam for temporary work abroad has increased steadily since 

the early 1990s, from around 1000 in 1991 to more than 88,300 in 2011. The main destinations for formal 

overseas laborer are the countries of East and Southeast Asia such as Malaysia, Taiwan, South Korea and Japan. 
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Figure 17: Number of labors who are working abroad, 1992-2013 

 

Source: Ishizuka (2013) 

In addition, Vietnamese labors also go for temporary work and earnings within the GMS countries 

(primarily to Cambodia, Laos, Thailand and, to lesser extent, Yunnan province of China), though there is no 

official statistics or empirical study available on their number, distribution and trends. This is because the 

workers have moved to these destinations mostly via informal and even illegal channels. Doubtlessly, these 

workers lack access to all social benefits such as secure employment and social security, and are not protected 

by any labor association or union. They are also excluded from any opportunity for professional education and 

training, which often comes with formal employment. 

At the same time, after becoming a member of WTO, Vietnam has to open its labor market for foreign 

professional workers to come in. Although there is no statistical evidence available on number and state of 

international labor currently working in the country, it is widely recognized that the total number is increased. 

 Quality of labor poses a great challenge for the government. According to the World Bank’s analysis, the 

quality of human resources of Vietnam reached 3.79 points (out of 10), ranking 11
th
 out of 12 countries surveyed in 

Asia. In the meantime, South Korea scored 6.91 points, India 5.76 points, and Malaysia 5.59 points. Vietnam’s human 

resources is regarded week at quality, lack of dynamism and creativity, and industrial working style  

 Labor productivity of Vietnam, in 2014 nominal price, is approximately VND73 million/person (in 

nominal price) or about VND50 million/person (in real value). During the period 2010-2014, the labor 

productivity in real price increase by around 4% per annum (agriculture 2.7%, industry and construction 4.4%, 

and service 3.1%) 
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Table 11: The labor productivity of Vietnam by economic sectors (in VND million) 

Labor productivity 
(mil. VND) 

Total 

Agriculture, 

Forestry and 
Fishery 

Industry and 
Construction 

Service 

1. Nominal value         

2010 42.45 16.47 74.78 61.49 

2011 53.74 22.3 95.63 74.54 

2012 62 25.73 112.96 82.34 

2013 67.32 26.44 121.63 91.12 

2014 72.91 28.63 133.53 97.32 

2. Real value         

2010 42.45 16.47 74.78 61.49 

2011 44.32 16.94 79.87 63.07 

2012 46.09 17.55 83.85 63.68 

2013 47.77 17.93 86.92 65.47 

2014 50.1 18.3 88.7 70.3 

Source: Nguyen Thi Lan Huong (2015)  

 

 The labor productivity of Vietnam is one of the lowest in Asia-Pacific area. In 2013, the productivity of 

Vietnamese labors was among the worst 4 countries of the ASEAN, namely Vietnam ($5,440), Laos ($5,396); 

Cambodia ($3,989) and Myanmar ($2,828 in constant 2005 U.S. dollars, PPP based). This rate is just equivalent 

to 55% of Indonesia ($9,848); 53% of Philippines ($10,026); 40% of Thailand ($14,754); 20% of Malaysia 

($35,751) and 1/15 of Singapore ($98.072). (Nguyen Thi Lan Huong, 2015). 

 Last but not least, although the salary system has been reformed for two times – 1993 and 2004, 

improving the wage/salary system towards market principles. However, the minimum wages and income are 

insufficient to ensure a very fundamental living standard for the labors. The official minimum wage is now 

lower than market’s real minimum wage by around 20% and just equivalent to approximately 45% of average 

minimum wage of the ASEAN. (Bui Sy Loi, 2015) 

4.1.2. Labor market mismatch 

To promote high economic growth, significant efforts have been made in Vietnam to have high skill 

workers capable in increasing productivity and providing high-tech and high value-added products and services. 

Various programs targeting on vocational training and employment generation (such as the National Program on 

Employment, and the National program on Vocational training for Rural Labor) have been implemented. 

Incentives are given to encourage the investment in TVET institutions, including preferential land rental to the 

newly established training institutions, concessional loans and tax exemptions to both public and private TVET 

establishments, and special financial support to the TVET boarding schools for ethnic minority students. The 

major proportion (63%) of the funds received by the TVET system is provided from the state budget, against 

that of 16% from the private sector (including 3% from FDI businesses, 10% from domestic enterprises and 3% 

from private TVET institutions). The remaining (21%) comes from tuition fees (MOLISA, 2009)
18

. Many 

                                         
18 Appendixes to the Proposal on TVET Development and Innovation to 2020 Resolution, to be issued by the Prime Minister 
in 2010, GDVT, 2009 
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TVET institution and training courses have been established through these government financed initiatives, 

which primarily aim at the young in rural areas (Figure 18) 

Figure 18. Number of Training Institutions by types, school year 2009-2010 

 

Source: CIEM and NVIT, 2012. 

Despite a huge government’s efforts, significant skills gaps have emerged between what is provided 

by primarily a supply driven training system and what the evolving market economy requires. The Survey on” 

Skills gaps” by ILSSA and MOLISA in 2011 found that 85% of the enterprises stated that they suffered 

difficulties with recruitment of needy skilled workers
19

. Middle managers and engineers are in significant 

shortage (reported by 70.4% and 60% respectively for each type by the survey responding firms than general 

semi- or unskilled workers (22%)20. Besides, the lack of skilled labor remains a big obstacle to enterprises. 

However, these difficulties are not a new phenomenon. In reports dating back to 2006, labor skills and education 

were considered the third most severe obstacles to business entry and development
21

. Today, this problem 

become more severe, especially as economic growth has made recruitment of skilled and semi-skilled labor 

scarcer and more costly for firms. 

Table 12: Extent of skill shortage of Vietnam compared to that of China and India 

  China India Vietnam 

Management High Medium High 

Engineers Low Low High 

Technicians Cao Medium Medium 

Skilled manual Low High High 

Customer services Medium Medium Low 

Ordinary labours Low Low High 
Source: ILSSA/ManpowerGroup Survey, 2011 

There have also been strong concerns about the quality of skills development programs. Most of the 

graduates from universities, colleges and technical, vocational schools have failed to acquire the skills required 

by industry. Many enterprises (e.g. 44% of the FDI enterprises) have to organize training courses by themselves 

for their newly recruited workers, 25% of TVET graduates cannot satisfy the skill and knowledge requirements 

in FDI enterprises (Hanh, 2008). 

                                         
19 Report on the Survey on Skills Gaps, ILLSA (MOLISA), 2011 
20Japan External Trade Organizationsurvey, Mori, et. al., 2008. 
21World Bank.2006. Investment Climate Assessment, Viet Nam 
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Mismatch in labor market is caused by many problems, key of them are found in the current TVET 

system. The first problem is rooted in overlap in one hand and fragmentation in the other hand in the 

administration and organizational structure. There are two main agencies (MOLISA and MOET) that are at the 

same time responsible for TVET. Another problem is featured in the poor school-industry coordination. Despite 

some efforts in enhancing school-industry partnership, the overall picture of cooperation between TVET 

institutions and enterprises remains very poor(Mori et al., 2009). Many TVET schools provide what they have, 

but not what is demanded by industry. As consequence, a large proportion of TVET graduates are unable to find 

jobs after completion of the training courses.  

For dealing with the skill gaps and occupational skill shortages, many firms provide on-the-job training 

to their workers. However, this is not given equally to everyone. As reported in a recent study by Bodewig, 

Badiani-Magnusson and Macdonald (2014), more than half of firms reported that they have provided internal 

training in the 12 months prior to the time when they were surveyed. In line with the picture from across the 

world, larger firms conduct training more than smaller firms. Additionally, it is also reported that more firms are 

providing internal on-the-job training to blue collar workers than to white collar workers. The pictures is 

different when looking at external training (Figure xxx). The difference between large and smaller firms 

becomes severe, and more provide training to white collar than to blue collar workers.  

Figure 19: Many firms provide on-the-job training, but mainly internally, and  

external training is concentrated among larger firms 

 

Source:Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 

Despite high shares of firms providing on-the-job training, workers do not benefit from training 

equally. Labors who are initially better educated and those who in more advance occupations are more likely to 

have been trained, making the skill gaps even bigger. More notably, wage employees in the state administration, 

domestic private firms and even state-owned enterprises (SOE) are more likely to receive training than labors in 

foreign owned companies. All in all, these trends are making the problem of skill gap and mismatch starker. 
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Figure 20: Few wage labors actually participate in training and mostly the better educated 

 

Source:Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 

4.2. Relationship among stakeholders (government, employers, employees, education institution) in term 

of human resources development 

4.2.1. Government of Vietnam (GOV) 

Human resource development (HRD) concept is enshrined in the Vietnamese Constitution, as well as in 

successive national socio-economic development strategies and plans. Vietnam’s Constitution sets out the 

Government’s responsibility to ensure and constantly foster “the people’s rights as masters in all social spheres, 

and realize the targets of building a prosperous life for its people and to ensure the well-being, freedom and 

happiness of all citizens”
22

. The Government of Vietnam (GoV) concretizes the concept through localization of 

the Millennium Development Goals (MDGs), implementation of the Comprehensive Poverty Reduction and 

Growth strategy (CPSGS) 2002 and the 5-year socio-economic development plans (SEDPs). For instance, in the 

SEDP 2006-2010, specific targets for human development in primary and secondary education, maternal and 

child health were set up for implementation. The socio-economic development strategy (SEDS) for 2011-2020 

states the commitment of the GoV to harmonize economic growth with social progress and equity. The Table 13 

below shows some key targets for HRD in Vietnam as set out in the SEDS 2011-202. 

                                         
22 Vietnam’s Constitution, 1992. 
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Table 13: Key target for HRD in the period of 2011-2020 

Targets Year 2010  2015  2020 

I. Enhancing knowledge and labor skills         

1. Share of trained labor (%) in total labor force 40,0 55,0 70,0 

2. Share of labor having vocational training (%) 25,0 40,0 55,0 

3. Number of university and college students/ 10.000 people 200 300 400 

4. Number of international standards vocational training 

establishments (school) 

- 5 > 10 

5. Number of universities reaching international standards 

(excellence),   (university) 

- - > 4 

6. Number of labor force having high qualification in the 

“breakthrough” sectors (person), of which: 

      

-  Public administration, policy making and international law. 15.000 18.000 20.000 

-  Teaching staff in universities and colleges  77.500 100.000 160.000 

- Scientific and technology  40.000 60.000 100.000 

- Health and health care 60.000 70.000 80.000 

- Financial and banking 70.000 100.000 120.000 

- Information Technology 180.000 350.000 550.000 

II.  Physical human development       

1.  Average life expectancy (year) 73 74 75 

2. Average human height (meter) > 1,61 > 1,63 > 1,65 

3. Under-5-year child malnutrition rate (%) 17,5 < 10,0 < 5,0 

Source: Government of Vietnam, SEDS 2011-2020. 

Both the SEDS and SEDP identify the development of healthy, well-educated population as “key 

policy breakthroughs”.  As an “inner circle” actor for HRD, the government plays a key role not only in 

realization of the concept, education and training policy and decision making porcess, but also in the process of 

the service delivery.  

4.2.2. Employers 

So far, the role of employers in term of HRD in Vietnam is limited in provision of some vocational 

training to their own workers. Many of the businesses have an inadequate coordination with the HRD providers, 

especially TVET institutions. Businesses have very little knowledge and understanding on training curricula, 

number of graduates and their time of graduation. Little efforts have been made to find an effective instrument 

for assessment of the quality or skill competence of the graduates, except the expensive and lengthy interview 

processes. The lack of information and loose linkage between businesses the TVET system is reported to be the 

main cause for isolation between them (CIEM & NITV, 2012). 

The Vietnam Chamber for Commerce and Industry (VCCI)was established in the early 1990s. In the 

regards to labor market, VCCI acts as a representative of employers. In practices, VCCI’s functions and 

mandate as an organization representing interests and responsibility of employers in HRD have not been clearly 

identified up to now. Although within the VCCI the Bureau for Employment and Labor has been set up, not 

much has been done so far for the purpose of promoting the job creation or labor skill improvement.   

4.2.3. Training institutions 

A large number government supported training institutions, including TVET establishments, health and 

education related training and academic research institutes, have involved in HRD processes. In Vietnam, under 

direct MOET supervision there are universities, polytechnics, professional colleges and technical/professional 

secondary schools. Under MOLISA there are training vocational colleges, vocational secondary schools and 
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vocational training centers (Box4.1). In addition, public TVET institutions have been established under other 

ministries and agencies at national and local levels. Also, there are many non-training institutions and 

enterprises offer TVET programs. For instance, a relatively large number of TVET institutions has been run by 

local authorities (163 vocational training institutions) and state owned corporations (37 vocational centers and 

vocational secondary schools), like Viet Nam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) and Petro Viet 

Nam. (MOLISA, 2011).  

Box 1. Number of TVET institutes in Vietnam, 2008 

Under supervision MOLISA: 

+ 40 Vocational Colleges 

+ 232 Vocational Secondary Schools 

+ 599 Vocational training centers 

About 30% of these institutions are run by the private sector 

Under supervision of the MOET: 

+ 272 Technical Secondary Schools 

+ 228 Colleges und Universities 

About 25% of institutions are private. 

Source: www.tvet-vietnam.org (2008) 

Also, the currently implemented GOVs policy on “socialization of public services” facilitates massive 

flows of resources (financial, land, material, and labor) into provision and payment for the HRD services, both 

from individuals, private enterprises or civil society organizations (CSOs).  

Private training providers, allowed since 1998, now make up an important share of vocational training 

institutions, including 25% of vocational colleges and 33% of vocational secondary schools, as well as 39% of 

vocational training centers. Private trainers tend to concentrate on low cost fields (in terms of equipment 

required to undertake training), such as ICT and foreign languages. The regulatory environment for private 

training providers become increasingly favorable. Private training providers can set their own fee levels, 

provided they inform the responsible state authority. However, while the Law on Vocational Training 

encourages the private sector to provide TVET for skills development, the number of private institutions and 

enterprises registered as TVET institutions remains limited.  

4.2.4. Employees 

In Vietnam, participation of employees in term of HRD is rather week. Mostly their involvement is 

made through The Vietnam’s General Confederation of Labor (VGCL). In the relations to labor market, the 

VGCL acts as a representative for laborers - one of the parties involved in the labor market transactions. As a 

representative of laborers, the VGCL's mandate is to protect likelihood and interests of working people in 

relations to both the government and employers. The VGCL participates directly in the negotiations with other 

parties in labor market on minimum wage level, bonus, part-time salary, compensations, as well as in labor 

dispute settlement, etc. VGCL also takes function of labor control and inspection over implementation by the 
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two parties of the Labor Code on one hand, and provides a labor law propaganda and instruction to workers on 

the other hand. 

4.3. Case study of human resource development in a tourism industry of Vietnam 

4.3.1. Background 

Vietnam has become one of the most important and attractive tourism destination in South East Asia. In 

the recent years, number of foreign visitors increases gradually, from 1,351,300 (1990) to approximately 6,250,900 

(2011).With its revenues in the end of 2013 developed to approximately 9.5 billion USD, the Industry played an 

important role in attracting foreign currencies as well as creating new jobs for labor market. Despite suffering from 

impact of the global economic crisis in 2008-2009, the growth rate had been so high since then, reaching 31.2% on 

average from 2010 to 2013. The Government’s Strategy for Tourism Development in Vietnam 2011-2020 

estimated that up to 2.2 million workers will be needed in the tourism sector by 2015 and 3 million by 2020. 

Currently, the sector accounts for approximately 4.3% of total GDP of Vietnam and 3.7% of all jobs. 

4.3.2. Workforce challenges in tourism 

 Nevertheless, in order to be competitive in international market and to be able to provide internationally 

recognized standards for tourists, Vietnam must have a workforce with proper skill to deliver products and services of 

appropriate quality. For many years, there has been a significant shortfall in well-qualified staff for the tourism 

industry in Vietnam. Education and training institution have been unable to produce graduates with sufficient skills 

and knowledge to meet the need and requirements of the tourism industry. 

4.3.3. Responding to the need of the market 

 In response to this issue, the GoV, with assistance from the European Union, launched a project to 

design and develop occupational skills standards for the tourism industry, both through the college education 

system and in-company, particularly for hotels and medium to large tour and travel companies. Thirteen 

occupational standards were developed through analyzing and establishing the tasks that people performed to 

fulfill the requirements of a specific job. These standards are called Vietnam Tourism Occupational Skills 

Standards (VTOS). They include front-office, housekeeping, food and beverage service, western food 

preparation, Vietnamese food preparation, pastry and bakery, small hotel management, hotel security, travel 

operations, tour operations and others.  

4.3.4. The VTOS standards development process 

 First of all, the skills and knowledge required for competent job performance were defined and 

categorized into tasks and sub-tasks. Second, these were divided into a sequence of steps and performance 

levels, along with an explanation of why the process must be carried out in a particular way. Third, the resulting 

“standards” with a clear and systematic set of processes were provided to in-company trainers. The trainers will 

then direct their company’s staff to put into practice these internationally accepted operating standards. Finally, 

the work performance will be improved.  

 The program team worked closely and consulted with industry members, trade bodies, colleges and 

government agencies to ensure the needs of the industry were met and that the standards developed were 

practical and appropriate to entry level staff. Additionally, technical working groups were set up to review and 

provide feedback into the standards and the development process. The standards were then pilot tested with the 

target groups to ensure that they were applicable, and were subsequently refined and updated.  
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4.3.5. Impact on the Industry 

 The final process before implementation of VTOS was accreditation. The Vietnam Tourism 

Certification Board (VTCB, part of the Vietnam National Administration of Tourism) was established to 

provide the assessment guidelines and quality insurance system for the new occupational standards. More than 

3,000 trainers were trained in a national “Trainer Development Program” and certified by VTCB; over 140 

assessors were trained in work-based assessment techniques with almost 1,100 trainees assessed in their 

workplaces and the fully equipped assessment centers in the tourism colleges. In parallel with the workplace 

training and assessment activities, fourteen tourism colleges have signed up to introduce VTOS Standards into 

their curriculum and became partners in this initiative.  

Figure 21: the framework of VTOS 

 

Source: Source:Bodewig, Badiani-Magnusson and Macdonald (2014) 

This development process is one that could be used effectively by other industries, in particular to 

ensure that industry practices are in line with international standards and to provide skilled employees with 

recognition of their existing professional competence. 

4.3.6. Future developments 

 In the time to come, with the mobility of labor through the ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

for Tourism Professional by 2015, the VTOS system must be updated and amended for wider use in hotels and 

tour and travel companies, as well as in the curriculum of tourism and hospitality colleges. It must also include 

new standards for community-based tourism business in rural and mountainous areas of Vietnam. 

 VTOS will also include new standards covering environmental and sustainable practice and expand 

from frontline staff through management levels. Additionally, it will ensure compatibility with the Ministry of 

Culture, Sports and Tourism occupational standard and align with the ASEAN Common Competency Standards 

for Tourism. 
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V.  PREPARATION POLICY/STRATEGY/WORK PLAN IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

FOR THE BECOMING OF ASEAN COMMUNITY 

Under stewardship of MOLISA, a number of regulatory and policy documents has been developed 

specifically addressing issues of development of human resources for becoming a full membership of the 

ASEAN economic community (MOLISA, 2015).  For instance, a draft of “National Strategy for labor and social 

international integration until 2020 and vision to 2030” is prepared by MOLISA in cooperation of other 

ministries and government agencies. 

However, up to date these regulations and policies have still been under the process of preparation 

and are unlikely be soon taken into effect. With AEC coming in 2015, Vietnam has to prepare itself to meet with 

the new inflows of skilled labor from ASEAN members, as well as with the challenge of possible outbound 

movement of its professional workers. The country’s demand for professional workers to move in and move out, 

and demand of business owners in order to hire professional workers after ASEAN becoming an Economic 

Community should be the first subject for the GOV of Vietnam to consider. 
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INTRODUCTION 

After Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) was formed in 1967 by the ten members state 

including Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos and 

Myanmar, regional governments strongly emphasis on the collaboration of greater utilization of economic 

growth through the expansion of international trade and the improvement of regional transportation. Together 

with the idea of focusing on trade and liberal market economy, the demand of labor market has been 

dramatically increasing. More important, ASEAN Economics Community (AEC) planned to be established at 

the end of 2015 aims to transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, 

skilled labor, and free flow of capital (ASEAN, 2008). More considerably, one of the key goals in the AEC 

Blueprint is the free flow of skilled labor, allowing for the managed mobility of or facilitated entry for the 

movement of persons across borders and engaged in investment related activities (ASEAN, 2008). Therefore, in 

order to prepare and take advantage of these flows, each country essentially identifies its situation, strengths and 

weaknesses in which human resource is considered as the crucial foundation, thus sets up strategies, policies or 

work plans to moving forward.  

Myanmar, the largest country in mainland South East Asia (SEA) with the total area of 676,578 sq km 

and the total population of over 51.4 million (DOP, 2015), joined ASEAN in 1997. The country’s mainstream 

economy is agro-based and labor intensive industries. The agro supportive industries play key parts in 

processing and manufacturing sectors because of its rich in natural resources with petroleum, timber, natural 

gas, hydropower, etc. Currently, Myanmar has started to reform both political and economic sectors ahead of 

AEC. Together with the economic development, the Government has invited a large number of foreign investors 

into labor intensive industries which bring various potential employment opportunities in preparation of AEC. 

The main goals of the Government in labor market are inclusive and sustainable development.   

Thus, this report aims to analyze labor market situation in Myanmar and identify opportunities and 

challenges in terms of policy implications in order to prepare for the country’s integration into AEC. The first 

section of the report addresses the demand of labor market in Myanmar by analyzing available labor force, 

economic situation by sectors, education attainment in economic sectors, and policy in economic and labor 

demand. The second part focuses on the supply of labor market with identification of population structure, 

student education, work force by genders, and policy in education and human resource development. In the next 

two parts, the report explores wage structure and examines the labor market situation; points out the 

opportunities and challenges in the labor force market and the mismatch between demand and supply, industrial 

relations and illustrates some case studies. The conclusion of the report discovers the forthcoming policies, 

strategies, and work plans in human resource development in order to prepare for integrating to ASEAN 

Community.  

THE LABOR MARKET SITUTATION IN MYANMAR AND ITS PREPARATION FOR THE 

ASEAN INTEGRATION  

1. Demand of Labor Market    

1.1. Labor force participation rate in Myanmar  

Since the official survey on labor force was conducted in 1990 by the Department of Labor cooperating 

with ILO and UNDP (MOLES, 2011), figures on labor market in Myanmar are approximations. Tax avoidance, 

a large “black economy”, and illegal migration are the key important reasons for complicated assessment. 
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Official statistic from government in 2011 estimates that the country has 37.44 million labor in working age and 

30.13 million working labor (MOLES, 2011), which takes account of 72.8% and 58.6% of total population 

respectively. Currently, the latest labor force survey named 2014 Myanmar Population and Housing Census 

(MPHC) was carried out in 2014 by Department of Population (DOP), Ministry of Immigration and Population.   

While the World Bank (WB) defines the labor force participation rate is the proportion of the 

population ages between 15 and 59 years old, the country’s DOP identifies that labor force age ranges from 15 

to 64 years old. The last updated data from WB illustrates that total labor force in 2014 takes account of more 

than 40 million with 64.4% employed and 4% unemployed (Table 1) 

Table 1: Labor force, employment and unemployment rate 

Source: DOP (2015b); WB (2014) 

The above census illustrates that 64.4% of total labor in working age between 15 and 64 are currently 

employed while remaining (35.6%) are either unemployed or are not part of the labor force in which the 

unemployment rate accounts 4% at the Union level. They are labors who are actively searching for and are 

ready to take up an employment opportunity. There is a remarkable difference in the unemployment rates 

between regions as shown in Table 2. Notably, the highest unemployment rates in Rakhine State with 10.4% 

and Kayin State with 7.5% while Shan State, Kayah State and in Nay Pyi Taw union territory see the 

particularly low rate with below 3%. 

Table 2: Labor Force Participation Rate, Unemployment Rate and Employment-to-Population Ratio by 

States/Regions in 2014 

 Labor Force Participation Rate 

(15-64) 

Unemployment Rate 

(15-64) 

Employment to Population 

Ratio (15-64) 

 Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Union 67.0 85.2 50.5 4.0 3.9 4.1 64.4 81.9 48.4 

Urban 62.6 80.5 46.8 4.8 4.9 4.7 59.6 76.4 44.6 

Rural 69.1 87.5 52.2 3.6 3.4 3.8 66.6 84.5 50.2 

Kachin 67.2 85.7 45.9 3.7 3.5 4.3 64.6 82.6 44.0 

Kayah 74.2 88.1 60.4 2.7 2.7 2.6 72.3 85.7 58.9 

Kayin 60.7 81.4 41.2 7.5 7.8 7.1 56.2 75.1 38.3 

Chin 64.8 77.6 53.8 5.4 5.9 4.7 61.4 73.0 51.3 

Sagaing 72.3 87.5 59.1 3.6 3.4 3.9 69.7 84.5 56.8 

Tanintharyi 64.2 86.3 42.3 4.6 4.3 5.2 61.3 82.7 40.1 

Bago 62.4 85.4 42.0 5.1 4.7 5.8 59.2 81.4 39.5 

Magway 71.3 86.8 58.5 3.3 3.1 3.6 69.0 84.1 56.4 

Mandalay 67.9 85.4 52.4 3.1 3.1 3.2 65.7 82.8 50.7 

Mon 61.0 81.2 43.0 6.2 6.1 6.4 57.2 76.2 40.3 

Rakhine 58.8 83.2 38.1 10.4 9.1 12.8 52.6 75.6 33.2 

Yangon 63.1 81.8 46.4 4.1 4.3 3.9 60.5 78.3 44.6 

Shan 77.5 88.6 66.4 2.0 2.1 1.9 75.9 86.8 65.1 

Ayeyawady 63.8 85.6 43.5 3.4 3.2 3.8 61.6 82.9 41.8 

Nay Pyi Taw 69.8 87.1 53.7 2.9 2.9 2.9 67.8 84.5 52.1 

Source: DOP (2015b) 

Year 2010 2011 2012  2014 

Labor Force 30,137,771 30,543,793 31,008,550 31,433,674 40,988,693 

Employment Ratio 76% 76% 76% 76% 64.4% 

Unemployment Ratio 3.5% 3.4% 3.3% 3.4% 4% 
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1.2. Situation of Economic Sectors  

Since the country’s transition from military government to civilian government in 2011, Myanmar has 

implemented a liberal approach to its economy which targets at attracting foreign direct investments (FDI) and 

reintegrating into the ASEAN and global economy. The ongoing economic reform includes managing the stable 

exchange currency rate of Myanmar Kyat in 2012, upgrading the operational trend of the Central Bank in July 

2013 and enacting a new anti-corruption law in September 2013. Together with political opportunity of 

subsequent easing of Western sanctions and general specified preferences (GSP) from European Union, the 

country’s economy accelerated in 2012 and 2013. The Government commits to reform and attract FDI in the 

energy sector, garment industry, information technology, and food and beverages with the advantages of 

abundant natural resource and young labor force, which moves towards to be one of Asian dynamic economies.   

Agriculture sector 

As an agriculture-based economy, the Government priorities agriculture sector as a tool for poverty 

alleviation and rural development. More than 60 percent of total labor force participates in the sector and 

agriculture contributes up to 38 percent of total GDP in the country (Table 3) 

In order to boost the development of agriculture sector, lands are expanding for the cultivation use, 

encouraging multi cropping and introducing new crops items in the regions. The labor demand in agriculture is 

estimated as the highest amongst sectors. However, the youth labor force in agriculture sector has been turning 

to migrate from rural to urban area and look for job opportunities in industrial and service sector. In fact, the 

country’s agriculture sector mostly depends on women labor forces who are also housewives. Thus, only 

agriculture cannot create enough employment opportunities for the increasing labor force and it will not be a 

leading sector in the long term.  

Table 3: Contribution of GDP and labor force in each economic sector in Myanmar 

 Agriculture (%) Industrial (%) Service (%) 

GDP 38 20.3 41.7 

Labor Force Rate 60 10 30 

Source: CIA (2014) 

Industrial sector 

As above table, Myanmar’s industrial sector contributing 20.3 percent to total GDP has employed 

around 10 percent of total labor force in 2014. The sector includes mostly labor-intensive industries such as 

garment and other manufacturing industry. This sector has been increased steadily its manufactured goods for 

exporting from 1990s until the beginning of the 21st century. However, the exports have greatly declined since 

2003 because the U.S. imposed an import ban on all Myanmar's products. This ban led to a sharply decline in 

Myanmar's manufactured goods export by 2005. More notably, since the Western sanctions were lifted and GSP 

was implemented in 2012, the country’s economy, especially industrial sectors, has experienced the dramatic 

increase from 2010 to 2014. Specifically, as shown in Table 4, the GDP growth rate of the country soared up 

from 5.3% in 2010 to 8.5% in 2014 with the total GDP increased 33.5% from nearly 40 thousand billion MMK 

(about US$ 49.6 billion) in 2010 to over 53 thousand billion MMK (about US$ 65.3 billion) in 2014. In which, 

the proportion of investment made up about 16% of total GDP in 2010 and about 24.7% in 2014.  Notably, the 

export volume accounted for 9.8% of total GDP in 2010 and 22.6% in 2014, which more than twofold.  

Thus, Myanmar's labor intensive industry has significantly fluctuated over the past two decades due to 

influence of international environment and consequent availability and fluctuation of market access. 
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Table 4: GDP growth rate and indicators from 2010 to 2014 

 

Source: EconomyWatch (2015) 

Service sector 

The country’s service sector taking account of 41.7% of total GDP employs about 30% of total labor 

force. The most effective area in service sector and potential for economic growth is tourism because of its rich 

in natural beauty and culture diversification. In order to promote for its tourism, Myanmar has been actively 

involved in regional as well as sub-regional cooperation efforts for the development of both intra-regional and 

inter-regional tourism development.  

In spite of its advantage in tourism, its development has been currently only at modest level and limited 

due to lack of standardized tourism infrastructure. Furthermore, tourism development can bring a number of 

employment opportunities for young labor force in the country but many young people are lack of formal 

education and English language skills which is important for working in tourism sector. Myanmar service sector 

currently has experienced facing a shortage of skilled workers. Qualified workers mostly look for job 

opportunities abroad and those remaining in the country therefore demand high salaries. Besides, most 

jobseekers mainly depend on vacancy announcement in journals, agencies and websites, thus online job findings 

will be more popular in the future since accessing to mobile phone and internet widely spreads within three 

years. Notably, labor demand for communication and transportation sector has been forecasted to increase 

within two years.    

1.3. Education Attainment in Economic Sectors 

In terms of education background of the labor force in Myanmar, most of Myanmar citizens generally 

have formal schooling comparing to some neighboring countries such as Bangladesh, Cambodia and Laos. 

Basic education from 1
st
 grade to 5

th
 grade is popularized for every citizen, even the farmers working in 

agriculture. Moreover, due to only basic education requirement in industrial sector, most of students often quit 

schools for moving to urban areas and working in factories in order to contribute to family earning, get better 

income and living standard while reaching the labor age starting from 15. Only a few students choose to 

continue their education after getting into high schools in the cities.  

In fact, it is difficult to get access to socio-economic information of the labors in Myanmar from 

official government statistics, especially the status of education background, most of general statistics have been 

collected by International Labor Organization (ILO) together with other countries. Its latest survey on skills and 

competitiveness of 240 interviewed ASEAN employs conducted in May 2014 provides some insightful 

Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 

GDP growth 5.3 % 5.9 % 7.3 % 8.25 % 8.5 % 

GDP (billion) 39,872.55 42,228.50 45,311.18 49,049.36 53,218.55 

GDP per Capita 801,611.76 865,467.28 946,837.47 1,074,093.35 1,231,501.85 

Investment 

(% of GDP) 

16.013 % 14.907 % 18.006 % 23.367 % 24.721 % 

Import volumes of 
goods and services 

14.87 % 23.009 % 17.248 % 21.041 % 16.049 % 

Export Volume 9.841 % 9.582 % 5.048 % 21.169 % 22.607 % 

Unit: Myanmar Kyat (MMK) 
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information in workers’ skills and ability of educational providers in Myanmar (Figure 1-5). Surprisingly, 

amongst workers with different educational levels (high school, university graduate, vocational training), labors 

with vocational skills are ranked the highest in matching employers’ requirements and needs with approximate 

40% of enterprises’ agreement while the recognized levels of high school and university graduate workers are 

10% and 20% consecutively (Figure 1-3).  More remarkable, about 40% of employers think employees with 

skills of university graduate do not meet their needs, which alerts the higher education system in the country 

(Figure 2).  The ability of public and private education providers likely explain for this caution. While over 60% 

of interviewees evaluate that private providers have good ability to provide the essential skills for employees to 

meet the market labor demand, public providers, totally contrast to the private ones, are appraised to have poor 

(by about 40% of employers) and even extreme poor ability (over 60% of employers) (Figure 4 – 5). 

Figure 1: Skill of High School Match Enterprise Need 

 

Source: ILO (2014) 

 

Figure 2: Skill of University Graduate Match Enterprise Need 

 
Source: ILO (2014) 
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Figure 3: Skill of Vocational/ Education training Match Enterprise Need 

 
Source: ILO (2014) 

 

Figure 4: Ability of Private Education Provider 

 
Source: ILO (2014) 

 

Figure 5: Ability of Public Education Provider 

 

Source: ILO (2014) 
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1.4. Policies in economic and labor demand  

Myanmar is one of members of the World Trade Organization (WTO), ASEAN and Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sectoral Technical (BIMSTEC) and shares good trade relations with its neighboring 

countries including India, Thailand and China. The prior Government’s isolationist policies and economic weak 

management have left the country with poor infrastructure, widespread corruption, underdeveloped human 

resources, and inadequate access to capital (Business, 2009). Slowly, the recent Government has addressed 

obstacles to economic development such as an incomprehensible revenue collection system and out-of-date 

banking system (EconomyWatch, 2015). Currently, Myanmar has adopted simultaneously national long-term 

thirty-year and short-term five-year plan for economic development carried out by the Ministry of National 

Planning and Economic Development (Tin, 2013). The long-term national plan targeting from FY 2001 to FY 

2030 covers the development plans for agriculture, livestock and fishery, forestry, energy, mining, processing 

and manufacturing sector, electric power, construction, industry, trade, transportation, communication, financial, 

social and administrative services, rentals and other services sector. Amongst those sectors, human resources are 

prioritizing for agriculture and industrial sector are prioritized to utilize abundant human resources in the 

country (Webster & Htway, 2013).  

In terms of policies for economic growth, the Government emphasizes on policies for the development 

of special economic zones (SEZs) projects such as Dawei, Thilawa and KyaukPhyu SEZs. Those SEZs are 

considered as providing a large number of potential employment opportunities and promoting development of 

small and medium enterprises (SMEs) in the integrated process into AEC. The Government revised the foreign 

investment law of 1988 into FDI law in 2012 (Sett, 2013). Meanwhile, as mentioned above, Myanmar has been 

making progress with the political opportunities from the release of U.S. sanctions in 2012 and the acquirement 

of GSP from EU in 2013. Thus, clearly, international environment influences largely to the state interests on 

expanding labor-intensive manufacturing industries. The SEZ law enacted in 2011 has been also procedure as 

industrial zone law. The newly formed ministry, Ministry of National Planning and Economic Development 

(MNPED), plays as a major contributor in managing the manufacturing sector. The industrial sector is 

forecasted to gradually replace the agriculture and to become the largest sector in the long term. The five-year 

national plan FY 2011 to FY 2015 targets to reduce the agricultural share from 36.4% to 29.2% in the total GDP 

share and to increase the industrial share from 26.0% to 32.1% in that (Kudo, Kumagai, & Umezaki, 2013). 

Therefore, the labor demand for industrial sector has increased gradually. 

Regards to policies related to labor force, Myanmar has conducted a large number of legislations 

(Table 5).  It is evaluated that most of these laws, despite still effective, are out of dated and do not meet the 

rapid transformation of economic and working reality in Myanmar, even lies behind other countries in the 

region (TSR, 2012). 
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Table 5: List of legal documents related to labor force in Myanmar 

No. Name of documents Published year 

1 Workmen’s Compensation Act 1923 

2 Trade Disputes Act  1929 

3 Payment of Wages Act (Draft)  1936 

4 Employment Statistics Act 1948 

5 Minimum Wage for Agricultural Workers Act 1948 

6 Employment and Training Act  1950 

7 Leave and Holidays Act  1951 (amendments in 2014) 

8 Factories Act  1951 

9 Oilfields Labor and Welfare Act  1951 

10 Shops and Establishments Act 1951 

11 Social Security Act 1954 

12 Employment Restriction Act  1959 

13 Labor Organization Law  2012 

14 Labor Dispute Law 2012 

15 Social Security Act 2013 

16 Minimum Wages Act and Rules 2013 
Source: ILO (2015a) 

Significantly, the authorities was compiled the legislation to enact a new minimum wage law passed in 

March 2013 which set up by negotiating with employers and employees more than 30 times. The Minimum 

Wage Law stipulates equal payment such as “employees, regardless of gender, have the right to be treated and 

compensated equally (article 14 (h))”, (Bu & Naing, 2013) which is the first legalization in relation to 

discrimination in labor laws. The amount of civil service pensions has also increased that promoted using money 

on education and health issues. Moreover, the Government plans to amend several labor laws and cooperate 

with ILO to reform the Labor Organization Law (2012) in counterpart with the ASEAN labor standards. Since 

labor standards are one of the most concerned elements of multi-national companies and foreign direct investors 

while investing into the country, the Government and enterprises strive to build the good cooperation and 

affiliations with labor organizations by conducting good industrial practices and policies.  

The international trade and international financing become the government’s focuses and priorities 

particularly for the GDP growth and economic development. Figure 6 shows the export and import of economic 

sectors (the data based on the 1990 survey) update in 2013 and mentioned the rate of FDI inflows, outflows and 

ODA received. Clearly, international trade with the volume of exports and imports in the country increased 

spectacularly from 1990 to 2013. Together with the development in economic, demand of skillful and well- 

educated labors are raising. After changing the leaders from military to civilian government, the new 

government invited the labors living abroad back to the country and contributes into the country’s development. 
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Figure 6: Total and intraregional exports and imports in Myanmar, 1990-2013 

 

Source: UNESCAP (2014), pp.96 

2. Supply of labor market 

Due to the advantage of the abundant supply of labor market, Myanmar has become the one of the most 

appealing country to FDI in ASEAN. The Government’s MPHC survey below on available labor supply 

conducted in 2014 highlights the population structure as well as gender, age, education and workforce.  

2.1. Population Structure  

According to the MPHC, total population in Myanmar is estimated at 51,486,253, in which the number 

of males are 24,824,586 and females are 26,661,667 accounting for 48.2% and 51.8% of total population 

respectively. This overall number includes an estimated population of 1,206,353 persons who were not 

enumerated in certain specific areas of the country. The census was enumerated a total population of 

50,279,900. The current total population size represents an increase of 46% compared with the 1983 census. The 

distribution of the total population by gender and states/regions is shown in Table 6
23

. 

  

                                         
23The italics numbers are estimates of people who were not enumerated in the census. The bold numbers are the sum of the enumerated and 

the estimated population in the affected States. The numbers in this table do not include Myanmar people living outside the country at the 

time of the census, except those people who were working in Myanmar diplomatic missions abroad; this population of 972 people is 

included in the population figure for Nay Pyi Taw. 
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Table 6: Distribution of Population by Gender and State/Region 

State/Region Total Male Female 

Union 51,486,253 24,824,586 26,661,667 

Union (enumerated) 50,279,900 24,228,714 26,051,186 

Union (not enumerated) 1,206,353 595,872 610,481 

Kachin 1,689,441 878,384 811,057 

Kachin (enumerated) 1,642,841 855,353 787,488 

Kachin (not enumerated) 46,600 23,031 23,569 

Kayah 286,627 143,213 143,414 

Kayin 1,574,079 775,268 798,811 

Kayin (enumerated) 1,504,326 739,127 765,199 

Kayin (not enumerated) 69,753 36,141 33,612 

Chin 478,801 229,604 249,197 

Sagaing 5,325,347 2,516,949 2,808,398 

Tanintharyi 1,408,401 700,619 707,782 

Bago 4,867,373 2,322,338 2,545,035 

Magway 3,917,055 1,813,974 2,103,081 

Mandalay 6,165,723 2,928,367 3,237,356 

Mon 2,054,393 987,392 1,067,001 

Rakhine 3,188,807 1,526,402 1,662,405 

Rakhine (enumerated) 2,098,807 989,702 1,109,105 

Rakhine (not enumerated) 1,090,000 536,700 553,300 

Yangon 7,360,703 3,516,403 3,844,300 

Shan 5,824,432 2,910,710 2,913,722 

Ayeyawady  6,184,829 3,009,808 3,175,021 

Nay Pyi Taw 1,160,242 565,155 595,087 
Source: DOP (2015b) 

Population by Gender 

As mentioned above, the country’s population is made up of 48.2% men and 51.8% women as females 

out-number males by 1.83 million. The gender ratio of the population calculated as number of males for every 

100 females at the country level is 93 (DOP, 2015b). The differences in the sex ratio in Myanmar may be 

attributed to migration and higher male mortality, starting from adolescence.  

Figure 7 illustrates that the sex ratio in the population by five-year age groups (the sex ratio at birth) is 

102.4. The ratio is over 100 in all age groups under 15 years. After age 15, the sex ratio decreases to below 100 

and reduces further with increasing age. This pattern is assessed as normal and can be observed in most 

populations. At birth, boys are born in greater numbers than girls with a sex ratio of 102 to 105. However as 

males get older, they have a higher mortality rate than females (DOP, 2015b). 
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Figure: 7 Sex Ratio by Age, 1983 and 2014  

 

Source: DOP (2015b) 

Population by Age 

The population is divided into three age groups including those less than 15 years, 15-64 years, and 65 

years and over (DOP, 2015b). The distribution of the Myanmar population among these groups in 2014 shows 

that the proportion of those under 15 years (child population) accounts for 28.6% of the total population, the 

population between 15 and 64 years (productive age) contains the highest number with 65.6%, while the 

population 65 years and over (aged population) makes up only 5.8%.   

Trend analysis below shows that the proportion of these broad age groups has significantly changed 

since 1973. While the child population decreased sharply from 41.5% in 1973 to 28.6% in 2014, the productive 

population saw a considerably increase from 54.9% in 1973 to 65.5% in 2014. During that time, the aged 

population witnessed a slightly rise from 3.7% in 1973 to 5.8% in 2014 (Figure 8). 

Figure 8: Population Distribution of Selected Broad Age Groups, 1973, 1983 and 2014  

 

Source: DOP (2015b) 
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Population by Education  

The population at the age of 5 years old and over was collected in the survey with various 

elements such as literacy, school attendance, and the highest level of completed education. 

� Literacy  

As illustrated in Table 7, about 30.37 million out of 33.9 million people aged 15 years and over are 

literate, representing a literacy rate of 89.5%. This means there are over 3.55 million people who are illiterate, 

accounting for 10.5% of the total population. Furthermore, Table 7 also shows that the literacy rate of male in 

the country (92.6%) is higher than of female (86.9%). Notably, the literacy rate in the urban areas is slightly 

higher than in the rural about 8%. This might be explained by the easier ability of accessing to the basic 

education in urban than in rural areas.  

Table 7: Population 15 years and over by Literacy Status, Sex and by State/Region 

 Both sexes Percent Literate 

 Total Literate  Illiterate  Both Sexes    Male  Female 

UNION 33,934,631 30,378,819 3,555,812 89.5 92.6 86.9  
Urban 10,399,334 9,902,101 497,233 95.2 97.1 93.7  
Rural 23,535,297 20,476,718 3,058,579 87.0 90.7 83.8  

Source: DOP (2015b) 

Furthermore, as a comparison to other ASEAN countries, Myanmar’s adult literacy rate (age 15 and 

above) is equal to the average literacy rates for those countries (Figure 9) (UNDP, 2014). 

Figure 9: Literacy rates in ASEAN and other selected countries 

 

Source: UNDP (2014) 

� School Attendance 

According to MPHC, the official age for attending primary education in Myanmar is 5 years. In the 

total of 43,517,147 persons aged 5 years and over living in conventional households, 8,461,477 are currently 

attending school (account for 19.4%). Remarkably, of those currently attending school, 71.2% are aged 5-9 

years and 76.2% are aged 10-13 years while 21.8% are aged 16-20 years and only 0.9% are aged 21 years and 

over (Table 8). 
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Table 8: School Attendance for Persons Aged 5 years and Over Living in Conventional Households 

 

 

Total  

(5 years and 

above) 

Age groups in years 

5-9 10-13 14-15 16-20 21 and above 

Union  43,517,147 4,724,561 3,907,608 1,850,492 4,313,615 28,720,871 

Never 

Attended 

5,605,333 20.3% 4.5% 53% 6.7% 14.2% 

Previously 

Attended  

29,450,337 8.5% 19.3% 44.2% 71.5% 84.9% 

Currently 

Attending 

8,641,477 71.2% 76.2% 50.5% 21.8% 0.9% 

Source: DOP (2015b) 

In the comparison between male and female school attendance, it is noted that the proportion of males 

and females are similar up to the age of 15. After the age of 15, the number of males attending school is higher 

than females (Figure 10) (DOP, 2015a).  

Figure 10: Percentage of males and females currently attending school 

 

Source: DOP (2015a) 

� Highest Level of Education  

Population 5 years and over (including institutions) by highest level of education completed, sex and 

special age groups, urban and rural can be seen in Table 9.   
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Table 9: Population by highest level of education urban and rural age from 5 to 50+ 

 Highest grade 

Age Total None Primary 

school 
(grade  

1-5) 

Middle 

school 
(grade 

6-9) 

High 

school 
(grade 

10-11) 

Diploma University/ 

College 

Post-

graduate 
and 

above 

Vocational 

training 

Other 

UNION 

Both 

sexes 

45,807,770 6,468,807 20,692609 9,916,261 4,699,781 115,002 3,226,966 134,585 60,270 493,489 

Male 21,965,931 2,741,946 9,568,802 5,321,098 2,496,917 72,597 1,400,071 48,041 36,903 279,556 

Female 23,841,839 3,726,861 11,123,807 4,595,163 2,202,864 42,405 1,826,895 86,544 23,367 213,933 

URBAN 

Both 
sexes 

13,796,815 977,836 4,384,609 3,557,415 2,469,333 64,299 2,150,203 99,063 34,477 59,580 

Male 6,564,640 386,969 1,952,401 1,872,731 1,297,577 41,250 924,781 34,985 21,352 32,594 

Female 7,232,175 590,867 2,432,208 1,684,684 1,171,756 23,049 1,225,422 64,078 13,125 26,986 

RURAL 

Both 

sexes 

32,010,955 5,490,971 16,308,000 6,358,846 2,230,448 50,703 1,076,763 35,522 25,793 433,909 

Male 15,401,291 2,354,977 7,616,401 3,448,367 1,199,340 31,347 475,290 13,056 15,551 246,962 

Female 16,609,664 3,135,994 8,691,599 2,910,479 1,031,108 19,356 601,473 22,466 10,242 186,947 

Source: DOP (2015b) 

As shown in the above table, the two highest levels of education which population 5 years and over 

obtain primary education from 1
st
 to 5

th
 grade with over 45% and middle school from 6

th
 to 9

th
 grade with 21.6% 

of the population. In the primary education level, the proportion of women acquiring this education level out of 

the population (46.6%) is slightly higher than male (43.5%). The same pattern is identified in the urban and rural 

areas. However, at the secondary level, the number of males attaining this level which accounts for 24.2% of the 

population is higher than females whose percentage makes up only 19.2%. This configuration is addressed 

similarly to urban and rural areas.    

2.2. Workforce by gender, age, education attainment 

Myanmar count started from aged 10 years and above as workforce who are economically active. 

According to the 2014 Myanmar census report, information on this topic was collected for all 40,988,693 people 

aged 10 and above. The proportion of the population in the labor force among the population aged 10 and above is 

57%, and among the population aged between 15 and 64 years (labor force participation rate) is 67%. More 

importantly, it is seen that the percentage of males in the labor force (85.2%) is much higher than that of females 

(50.5%) (Table 10). Furthermore, the labor force participation rate by age-group among men remains the same 

between age 25 and 50 years, while the rate among women steadily decreases from age 20 onwards (Figure 11). 

This decline number of women joining the labor force may possibly be explained due to marriage, child care, etc.    
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Figure 11: Labor Force Participation Rate, males and females aged 15-64 years 

 

Source: DOP (2015a) 

Moreover, as mentioned in the first part of the paper, the employment-to-population ratio defined as the 

ratio of the total labor force currently employed to the total working age population is 64.4%. Table 10 

demonstrates that that ratio is much higher for males at 81.9% and lower for females at 48.4%. Noteworthy, the 

employment-to-population rates in both men and women in rural areas are higher than that in urban areas, which 

needs to be researched further. More notably, the unemployment rate in the country remains only 4%.   

Table 10: Population 10 years and over by usual activity status, labor force participation rate, 

 unemployment rate and employment to population ratio by gender and age group (15 to 64) 

Age Usual activity status  

Total Employed Unemployed Economically 

inactive 

Labor force 

participation 

rate (%) 

Unemployment 

rate (%) 

Employment to 

population 

ratio (%) 

UNION 

Both 

sexes 

32,982,768 21,237,454 873,428 10,871,886 67.0 4.0 64.4 

Male 15,722,510 12,884,484 517,617 2,320,409 85.2 3.9 81.9 

Female 17,260,258 8,352,970 355,811 8,551,477 50.5 4.1 48.4 

URBAN 

Both 

sexes 

10,406,599 6,203,728 313,860 3,889,011 62.6 4.8 59.6 

Male 4,922,116 3,759,756 193,000 969,360 80.3 4.9 76.4 

Female 5,484,483 2,443,972 120,860 2,919,651 46.8 4.7 44.6 

RURAL 

Both 

sexes 

22,576,169 15,033,726 559,568 6,982,875 69.1 3.6 66.6 

Male 10,800,394 9,124,728 324,617 1,351,049 87.5 3.4 84.5 

Female 11,775,775 5,908,998 234,951 5,631,826 52.2 3.8 50.2 

Source: DOP (2015b) 
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Table 11 below illustrates more about the activity status the labor force in the country involve in. In 

which, the number of males is higher than that of females who are employed in governments, privates or 

working as employers or own account workers. In contrast, the proportions of women involving in higher 

education, family business or household activities are higher than that of men. Especially, it is estimated that 

there is 7,233,494 women out of 7,501,642 people working as household workers (accounts for 96.4%).  

Table 11: Population 10 years and over by usual activity status and gender 

Source: DOP (2015b) 

2.3. Policy in education and human resource development  

Amongst Myanmar’s education policies and strategies, compulsory primary education system and 

upgrading education standards to international levels play significant goals to ensure the access to education. 

Specifically, Myanmar aims to move forward to knowledge-based economy instead of current resource-based 

economy in order to advance the human resource development (HRD) (Myint, 2012). HRD is one of major 

spheres in the reforms process of Myanmar and the vital elements for the development of economic, politic and 

social sectors. The strategic plans and policies for HRD started in 2012.  

In order to accelerate to HRD and knowledge-based economy and achieve the vision that “to create an 

education system that will generate a learning society capable of facing the challenges of the knowledge age”, 

the country has proposed the special four-year (for short-term) and thirty-year long-term education development 

plan for both basic education and higher education sectors (Htay, 2012). In which, the Ministry of Education 

(MOEd) plays a central role in carrying out the policies and programs through basic education to higher 

education following the existing education laws (Htay, 2012). Considerably, MOEd together with other 12 

ministries take responsibility with higher education, especially the two ministries with the highest number of 

higher education institutions are MOEd (64 out of 161 institutions) and Ministry of Science and Technology 

(MOST) (61 institutions) (Gyi, 2012). Furthermore, due to the importance of workers with practical and 

essential skills to the labor market, the national priority in education also focuses on promoting Technical and 

Vocational Education Training (TVET) which MOST takes responsible for. As of 2012, two departments under 

MOST have been conducting undergraduate and graduate courses on various fields in technology. In which, 

Department of Technical and Vocational Education (DTVE) and Department of Advanced Science and 

Technology (DAST) manage 31 technological universities, 4 government technological colleges, 11 government 

technical institutes, 36 government technical high schools and 25 universities of computer studies (Aung, 2012). 

More important, the expansion of economic zones has controversially considered as opening job 

opportunities for skilled workers. The new special economic zones (SEZ) and ports may create potential 

opportunities for skilled workers in labor-intensive sectors, thus a professional training system needs to establish 

to take advantage of this prospect. The Ministry of Labor, Employment and Social Security (MOLES) acts as a 

 

Usual activity status 

Total 
Employee 

(government) 

Employee 

(private) 
Employer 

Own 

account 

worker 

Unpaid 

family 

worker 

Sought 

work 

Did not 

seek 

work 

Full time 

student 

Household 

worker 

Pensioner, 

retired, 

elderly 

Ill, 

disabled 
Other 

UNION 40,988,693 1,355,370 7,376,308 1,045,982 8,714,545 3,923,374 954,506 172,514 5,665,349 7,501,642 2,355,665 312,879 1,610,559 

Male 19,527,559 776,765 4,813,683 777,280 5,657,550 1,570,015 567,329 105,905 2,786,807 268,148 975,288 161,950 1,066,839 

Female 21,461,134 578,605 2,562,625 268,702 3,056,995 2,353,359 387,177 66,609 2,878,542 7,233,494 1,380,377 150,929 543,720 
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leading role in establishing unified system with 13 ministries in order to develop that skills training system. The 

national skills qualifications framework, with particular emphasis on recognizing and certifying the new skills 

have been identified as one of the most important for the development of the economic zones. 

3. Wage structure  

3.1. Minimum wage 

According to the first Minimum Wages Act of 1949, the national minimum wage in Myanmar was set 

up by a minimum wage council. Until the military government of 1962, the minimal wage was supplemented by 

cost of living allowance (CLA) indexed to the price of rice. As mentioned in the first part of the research, a new 

Law on Minimum Wages replacing the 1949 Minimum Wages Act was passed in March 2013 and the 

Government approved the related by-laws in July 2013 (MOI, 2015). However, the new minimum wage is not 

announced yet by November 2013 (Park, 2014) and expected to be finalized in 2015 (MOI, 2015). In the new 

law, a temporal minimum wage has been set by MOLES in 2012 at 56,000 kyat (US 65$) per month including 

overtime pay and allowance or US 32$ per month without allowance and overtime, which is the region’s lowest 

cost labor (Kent, 2012). Nevertheless, because of large reserves of unemployed labor arising from its large 

population and serious demand constraint problems such as lack of employment creation, a considerable number 

of workers accept salaries lower than even the least developing countries (LDCs) such as Laos (Kent, 2012).  

Regards to minimum wage structure, five different options have been proposed by MOLES to establish 

the minimum wage including one for the entire country, another for state and region, for sector, for skill levels 

and lastly for the work priority. The minimum wage structure is based on standard working hours regulated by 

Factories Act 1951 which are 8 working hours per day or 44 hours per week (Park, 2014) and monthly pay is 

count on 30 days. The official minimum wage would not include bonuses, CLA and overtime pay. The statistics 

about wage structure in Myanmar is difficult counted exactly since the rules and regulations have been on the 

process phases. An official survey on minimum wage structure conducted by a national committee in 108 

townships gathered the data on daily expenses of families, sizes of families, regional price indexes for basic 

commodities and income, as well as the occupations of able‐bodied family members in 2013 from governmental 

officials and representatives from employees and employers (MOI, 2015).  

3.2. Wages and salaries 

In the context of increasing demand in labor market and expanding job opportunities, wages and 

salaries are one of the most concerned issues for employees as well as for employers doing business in 

Myanmar. In Yangon, where concentrates the most population in labor age and contributes 70% of total GDP in 

the country, salaries for a particular employment and a given position will diverge widely depending on the 

industry sector, the type of firms (national, international or multinational) or the country of origin firms (Brown 

& Thauk, 2014). It is studied that foreign companies as the highest paying employers (TSR, 2012).  For 

instance, the commercial capital, university educated managers and professionals for international NGOs and 

professional employees such as lawyers, accountants and engineers with five years of experience are earning 

base salaries averaging about US$1,388 per month (Brown & Thauk, 2014). Furthermore, salaries for unskilled 

and semi-skilled workers and factory operators have been evaluated to be increased around 10% per year in 

years of 2013 and 2014 (Brown & Thauk, 2014). Base wages for unskilled workers average about US$59 and 

semi-skilled workers about US$99.5 (Table 12). The low wages for those workers could be explained by the 

expansion of industrial zones and factories employed over 300,000 workers. At the moment, labor organizations 
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representing for workers have been requesting for a minimum wage at about US$4 for an 8-hour work day 

(about US$120 per month) which excludes welfare benefits, overtime and bonus payments. The request is 

equivalent to the recent modest pay rise of civil servants. However, in terms of employer side, only the 

minimum wage at US$1.5 for an 8-hour work day (about US$45 per month) has been agreed although some 

owners of factories such as wood‐processing factories are willing to accept a minimum wage of US$3 per day 

(US$90 per month). 

Table 12: Wage Structure in Yangon (monthly average) 

Positions Monthly average 

salary (US$) 

Daily minimum wage N/A 

General worker (temporary) 59 

General staff (non-manufacturing) 99.5 

Shop staff for apparel or restaurant  110.5 

Supervisors, Engineers, Technicians  305 

Department Head-level Managers (both manufacturing and non-manufacturing) 1,388.5 

Source: Tractus Research, cited in Brown and Thauk (2014) 

 

More considerably, foreign companies are forecasted as the biggest driver of wages and salaries in the 

labor market in the country while FDI is likely the biggest driver of its economy (TSR, 2012). This could be 

considered as important influence in general improvements in the labor market as well as education patterns.  

4. Situation review in labor market  

4.1. Situation of the labor market and the mismatch between demand and supply of labor  

In the comparison to countries in the region, Myanmar encompasses a number of strengths in its labor 

resources. As pointed out above, the country has abundant and cheap labor which remains the steady and 

attractive labor supply source. Furthermore, as the improvement in the political situation, the country has been 

stepping into global economy while the U.S. eased the importation ban and EU reinstated the duty free trade 

preferences in 2012 and regional economy while the country participates in AEC in 2015 tentatively. This 

creates the favorable environment to attract foreign companies doing business, and thus increases the labor 

demand and generates potential opportunities for employment. 

In spite of these advantages, the country has confronted to some crucial challenges making the gap 

between the supply and demand in labor market including lack of proper laws, the shortage of workers with 

qualified skills, and high employee turnover rate. First and the foremost, labors from various sectors have been 

worked in inadequate working conditions without proper practice of laws to protect them in the case of labor 

rights. Due to that, the wave of protests in industrial zones requesting for minimum wage and appropriate 

working conditions occurred in 2012 following with the enacted of labor organization law which allowed legal 

register labor unions and organizations. Second, although the abundant labor resources, Myanmar has 

experienced the shortage of skilled workers because the majority of workers are unskilled or low-skilled (TSR, 

2012). At the same time, the skills from university graduates (like chemistry, geography, etc.) often do not meet 

or match the demand of employers. Moreover, with the vacancies with high demand such as senior managerial-
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level work, the labor supply in the country has not encountered with the demand which might be explained by 

the lack of proper formal training provided in these fields in the country (TSR, 2012). More importantly, 

migration to another country for working also contributes to the shortage of the labor resource in the country. It 

is estimated that there are approximately 2 million former household members reported to be living outside of 

Myanmar, in which up to 70% of those members migrated to Thailand (DOP, 2015a). Last but not least, the 

alarming turnover rate in employees makes the gap between the labor supply and demand further. The situation 

of employee turnover is quite high in Myanmar, especially at entry level due to low payment, long working 

hours or ambiguous responsibilities (Tip, 2013). Several companies strive to reduce turnover by long term 

contract, subsidizing meals, transportation, training programs offer or improvement of working environment, 

but only few companies considers about developing pension, loan programs and health insurance (Tip, 2013).   

4.2. Relationship among stakeholders in term of human resource development (HRD) 

In order to gain the strengths and tackle the challenges in labor market in the country which leads to the 

mismatch between the supply and demand, it is fundamental to understand the relationship amongst 

stakeholders by analyzing the roles and situations of government, employers and employees in promoting HRD 

in the country.  

Regards to the Government side, at the policy planning level, it is mentioned that most of the laws 

related to workers, despite still effective, are out of dated and do not meet the rapid transformation of economic 

and working reality in Myanmar, even lies behind other countries in the region (TSR, 2012). Furthermore, at the 

policy implementing level, based on the analysis in the second part of the paper, the MOEd and MOLES are two 

ministers playing fundamental roles in improving HRD. In which, the MOEd plays a central role in carrying out 

the policies and programs through basic education to higher education (Htay, 2012), and MOST takes 

responsible for promoting Technical and Vocational Education Training (TVET). As of 2012, there have been 

counted as total of 161 higher educational institutions in the country(Gyi, 2012). This prepares for workers with 

relevant educational level, as well as practical and essential skills to the labor market. In addition, the MOLES 

plays an important role on the human resource development programs focus on the employment settlement, 

vocational training, and social security plan (MODiNS, 2000). For instance, the MOLES in accordance with 

investors develop professional training system with national skills qualifications framework to building capacity 

for on-job workers in industrial zones or new SEZs. Besides, the MOLES has cooperated with international 

organizations, for examples, ILO, UNDP, etc. to organize trainings programs for the labor in some sectors.  

In terms of employer’s side, most of HRD programs carried out are capacity building programs and 

corporate social responsibility (CSR) projects in order to attract labor for better productivity and promote social 

dialogue. Employers encourage representative of stakeholders discussing by level talk on job. As international 

companies pay attention on international labor rights, employers in Myanmar reconsider about the relationship 

with labors. On the other hand, the social movement approaches of labor unions change their attitude to talk 

with employer instead of protest. The factors of social and culture of labors changes turn to positive sign after 

2013 as government corporate with International Labor Organization for better policy and regulation in settling 

employee-employer disputes and labor conflicts. However, some employer not yet accepts to form association 

in factory since that can confuse in management role. They concerned that the leader of the association would be 

weak on duties while doing association responsibilities. 
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Related to employee’s side, most of HRD have been implemented by labor unions whose major 

responsibilities are supporting workers on negotiating social welfare such as health and decent working 

conditions. The unions are allowed to active again based on the new Labor Organization Law released in 2011 

and enacted in 2012 whose vital goals are to protect the workers’ rights, to promote good relationships between 

employees and employers and amongst workers, and to enable to form and carry out the labor organizations 

systematically and independently (Hluttaw, 2011). According to MOLES’s records, the number of registered 

basic labor organizations (BLOs) at the factory level increased from more than 500 BLOs by June 2013 to 959 

BLOs in January 2014 (Michener, 2014). Aside from the BLOs, there have been also some township-level 

organizations and newly created federation-level unions. Until 2014, there are total 1092 ‘labor and employer 

organizations’ officially registered (Michener, 2014). After permission of registering legally labor unions in 

2011, local unions are active on human resource development trainings and workshops. Currently, due to 

workers’ poor wages, working conditions and the lack of respect from their employers, there were continuous 

labor strikes after 2012 around various industrial zones in Yangon (ILO, 2015b). The unions was trying to 

negotiate with employers in the constructive way later after the employers organized employer associations 

create more closed relations with labors and started to participate in the labor conferences lead by ILO.   

In spite of the important role of each stakeholder and their efforts in improving HRD in the country, the 

cooperation between those stakeholders has been considered as a lack of consistency and understanding.  For 

example, in some cases, it is seen that the new rights-based industrial relations framework drift towards a 

conflict model. This risk has been increased by the perceptions created by several high-profile disputes and a 

lack of consistency in enforcing labor laws – a recognized weakness in Myanmar (MCRB, 2014). Hence, the 

practice of good industrial relations among stakeholders needs to be considered in order to promote HRD in the 

long term. Government, businesses and workers should engage more cooperation on the human resource 

development by capacity building, policies and procedures improving and cooperation enhancing. 

4.3. Case study of human resource development (HRD) in target industrial sectors  

4.3.1. Case study of HRD in garment manufacturing sector 

The fist case study analyzes the HRD in garment manufacturing sector, focusing on Yangon where 

contributes 70% of total GDP in the country with 29 industrial zones employed more than 300,000 labors in 

over 3000 factories. The industrial zones are mostly labor intensive sector especially doing Cutting, 

Manufacturing and Production (CMP) system which required large amount of capital on labor cost (Kudo, 

2001). Almost all of the garment manufacturers who export the products are doing CMP work as opposed to 

Free-On-Board (FOB) which involves the full process from production to exporting. The garment factories in 

Myanmar acquires the raw material from the side of the buyer or trading house abroad and incorporates the 

textile into a finished good and ships out to the buyer or trading house, thus earn a processing charge to 

manufacture the garment. 

Currently, more attention has been paid by the employers on development of labor which is considered 

as the prioritized way to solve shortage of skilled workers. The new investments into the industries come 

together with the corporate social responsibility (CSR) activity which encourages vocational training and 

scholarship opportunities for the graduated workers. Moreover, labor unions in the factories have cooperated 

to the Government and ILO for the development of labor associations to support the transparent and efficient 

means of worker representation as well as promote the active participation of factory management and owners 
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in constructive negotiations (BSR, 2014). However, because of the job requirement of long-hour working and 

the mismatch between the content of trainings and education level of workers, the vocational trainings have 

been considered as time consuming and unlikely effective. Furthermore, the number of employers who really 

concern about the HRD in the garment sector accounts for only a few comparing to other industries. Due to its 

importance and contribution to the country’s economic openness and growth, it is crucial to build a favorable 

condition for the development of the sector, in which HRD plays a central role. Specifically, the sector is 

necessary to be developed modern human resource practices based on internationally accepted standards 

including relevant in-factory capacity building; fair payment, contracts and benefits; working hours consistent 

with optimal productivity as well as other health and safety procedures (BSR, 2014). In doing so, the garment 

sector in the country would likely remain competitive and sustainable in the long term. 

4.3.2. Case study of HRD in energy sector  

One of key targeted industrial sector in Myanmar is the energy sector. As pointed out above, Myanmar is the 

least developing countries in ASEAN region but rich in natural resources especially rivers producing hydropower 

electricity. Thus, the country is one of the greatest prospects for future production of electricity from hydropower in 

the region. Together with the development of more electricity producing in Myanmar, the consumption can also be 

raise within 50 years while currently only 13 percent of households in the country can use electricity (WB, 2010). 

More importantly, ahead of AEC, the electricity consumption and demand has been forecasted to be boosted 

significantly for economic growth amongst ASEAN countries, which becomes the key reason of increasing number of 

hydropower dams in Myanmar. As of 2012, 92 large-scale hydropower sites on its main river basins have been 

identified, with an estimated total installed capacity of 46.1 GW (ADB, 2012) in which only 10% of electricity is 

planned to use for domestic use and the rest aims to export to China and Thailand.  

Myanmar's energy policy framework has been published with four main goals: (i) maintaining energy 

independence; (ii) promoting the wider use of new and renewable sources of energy; (iii) promoting energy 

efficiency and conservation; and (iv) promoting household use of alternative fuels (ADB, 2012). While 

Myanmar has abundant renewable energy resources, the core problems of the sector are addressed as poor and 

inadequate infrastructure, institutional, and human resources capacity to provide reliable and sustainable energy 

resources (ADB, 2012). Those problems of energy sector development drives the Government emphasizes in 

improving human resource, especially in policy planning levels with a wide range of targeted groups, such as 

personnel of related government officials, research institutions, NGOs, and local governments. In term of 

improving policy planning capacity, since 2014, a large number of lectures and training sessions targeting a 

wide range of human resources have been held as an Energy Policy Workshop to meet the HRD demand of the 

country in this sector (Yamaguchi, 2015). The sessions focusing on 10 energy policy-related themes selected in 

conjunction with the Myanmar government were participated by related stakeholders ranging from middle-

ranking managers, government officials, organizations, etc. The results of those meetings were policy proposals 

to the Government on specific policy themes (Yamaguchi, 2015). Furthermore, it is suggested that in order to 

promote reliable and sustainable renewable energy sector, the country need to create a more supportive 

environment for HRD including improving inter-ministerial cooperation and coordination; promoting of private 

sector participation; and distributing technology for rural use (ADB, 2012). 
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PREPARATION STRATEGIES IN HRD FOR BECOMING OF ASEAN COMMUNITY 

Overall, prior to the theme of AEC establishment in 2015 and way forward to ASEAN integration, 

Myanmar’s goals are promoting sustainable and inclusive development in which HRD is considered as a basic 

foundation for human capital and long term development. Thus, HRD plays a leading role in the political, 

economic and social development, which is necessary to be prioritized by the country.  

In term of economic growth, in order to achieve the purpose of moving from the resource-based to 

knowledge-based economy and focusing on labor intensive sectors as well as manufacturing and value-added 

export, the Government has proposed several policies for HRD to match the labor demand and supply. On one 

hand, the labor demand has been created largely by foreign investors and managed by the Government under the 

new Foreign Investment Law (FIL) in 2012 in which investors are required to state the number of skilled workers, 

technicians and staff for skilled business, as well as the number of unskilled workers that the projects demand 

(Greenlee, 2013). Besides, the FIL obligates foreign investors increase over time the use of local Myanmar staff in 

skilled positions and have clear and detailed plan in training the local staff in order to improve the skills of 

Myanmar citizens (Greenlee, 2013). On the other hand, the labor supply has been prepared to match to its demand 

with the priority on building educated and trained human capital in order to position Myanmar as the country with 

value-added, productive and competitive human resources, not as a source of “cheap labor” (Htun, 2012). As 

mentioned in the second part of the paper, the country visions to improve the human capital mainly by enhancing 

education system that will generate a learning society. In which, the Government country has proposed the special 

four-year (for short-term) and thirty-year long-term education development plan for both basic education and 

higher education sectors (Htay, 2012). Achieving these would improve the capacity of human resources and 

contribute to lessen the gap between the employment demand and supply. More importantly, this also corresponds 

to “ASEAN Vision 2020” with agreement by ASEAN countries to enhance human resource development in all 

sectors of the economy through quality education, upgrading of skills and capabilities and training. Furthermore, 

the Government must to prepare a supportive and favorable environment for both employers and employers. 

Significantly, the minimum wages need to apply to private-sector employers and employees. At the moment, the 

Government plans to implement a minimum wage index for different industries which will be updated every two 

years (Greenlee, 2013) and publish the official minimum wage in 2015.   

Regards to social development, the new Government has conducted some recent HRD initiatives not only to 

prepare for AEC participation but also to accelerate Millennium Development Goals (MDGs) and inclusiveness. First 

and most important, poverty reduction becomes a national campaign and priority across the country. As a result, 

national poverty incidence fallen from 32% in 2011 to 25% in 2012 (Oo, 2012). Besides, in order to improve social 

safety nets, the Government has increased social expenditures in which health and education expenditure increased 

from 5.4% of the total budget in 2011 to 7.5% of that in 2012 (Oo, 2012). Moreover, the pension rates for state 

employees escalated to adjust with current levels of living costs (Oo, 2012).   

Last but not least, creating a stable political environment also contributes to HRD as well as the boost 

of labor market in the country. Currently, the Government has implemented the comprehensive reform with the 

purpose of moving from transition to consolidation of democratic changes in the country through the significant 

founding elections in 2015.  
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In conclusion, as being a member of ASEAN, Myanmar’s Government has been striving to keep in line 

with other ASEAN countries by taking advantage of its abundant natural and human resources, its improvement 

in political situation and its expansion to global economy. However, as being a newcomer, Myanmar has 

presently been considered as participating in the beginning stage of integration comparing to other country 

members, thus preparing for the AEC plays as the first priority of the Government in every sector. By pointing 

out the strengths and weakness of the labor market situation, the country needs to modify or change the national 

strategies as well as policies for HRD as well as the labor market to tackle the challenges of the mismatch 

between the labor demand and supply and gain from opportunities creating by internal conditions as well as free 

flows of AEC. In doing so, Myanmar would potentially become one of the countries with the most value-added, 

productive and competitive human resources competing to other countries in ASEAN as well as in the region.   
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Developing the ASEAN Labor Market The Philippine Case 

As a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Philippines accounts for 

nearly one in six of the region’s labour force. By the end of 2015, the ASEAN Economic Community (AEC), 

envisioned as a single common market and production base, will be realized.  Deeper regional integration under 

the AEC has the potential to increase flows of trade and investment, spur changes in the country’s economic 

structure and create new jobs.  

A recent ADB and ILO (2014) report finds that deepening trade integration as envisaged under the 

AEC could bring significant gains for the Philippines, with GDP expanding by 7.5 per cent and total 

employment by 6.2 per cent by 2025 (representing an additional 3.1 million jobs), compared to a baseline 

scenario without deeper trade integration.  These gains however are likely to be distributed unevenly between 

women and men, sectors or skill levels, highlighting the need for appropriate policies to ensure that economic 

integration leads to inclusive growth and shared prosperity. 

This paper argues that a more diversified economy and improved skills for the majority of the workers 

can bring about more inclusive growth.  Hence, the creation of an ASEAN community can assist the Philippines 

in spurring all sectors, especially in exports, to increase its scale of production and diversifying its sources of 

growth.  An integrated value chain can be developed especially for the small medium scale industries in the 

agricultural sector.  Since the early 1990s, international production networks have developed in ASEAN and 

surrounding East Asia.  Production networking and regional division of labor has been pursued, resulting in 

massive vertical intra-industry trade in parts and components within the region. The international trade statistics 

clearly presents the recent advancement of de facto economic integration in the ASEAN. 

The paper consists of five main sections.  The first section discusses labor demand to determine the key 

drivers of growth in the Philippines and in which sectors workers are found.  The second presents the supply 

side in order to assess the available amount of human resources as well as the quality of these workers.  The 

third examines the wage structure especially as this reflects the demand and supply conditions.  The fourth 

section provides a synthesis and considers challenges faced by the Philippine labor market in light of the coming 

AEC.  The last section provides the specific labor market preparations that had been undertaken by the 

Philippines. 

1. Labor Demand  

At the start of the new millennium, the Philippine saw an increase in economic growth that is quite 

different from the previous growth experiences in the last decade of the twentieth century.  Despite the world 

economic crisis and weak fiscal position in 2005 and 2009, the Philippine economy has remarkably remained 

strong despite the numerous natural calamities and political uncertainties.  When the country was able to evade 

the world financial and fiscal crisis in middle of 2000, the foundation for fiscal and financial consolidation was 

put in place, allowing it to sustain relatively moderate to high growth rates. 

In the last four years, growth was spurred mainly by continued high consumption, supported by 

substantial remittances, and the unexpected increase in domestic investments.  Growth was somewhat restricted 

in 2010 at the start of the Aquino administration as the new government took stock of its underperforming 

investments, which in turn led to various fiscal reforms and prudent monetary management.  With the 

improvement in governance, the combination of high consumption and gross domestic capital formation has 

resulted in three consecutive years of continued growth since 2011, as seen in Figure 1.  The proportion of 
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government expenditures to total income has been reduced as the fiscal balance is the one of the key objectives 

of the Government.  More importantly, despite the low export performance, the increase in domestic investment 

has been quite stable, an element that has not observed in previous years.   

Figure 1. Gross Domestic Product by Expenditures and GDP Growth 

 
Source:  National Income Accounts, Philippine Statistical Authority (PSA) 

One of factors in recent years resulting in substantial growth is the upsurge in remittances (see Figure 1). 

Faced with the prospect of limited incomes or productive jobs in the domestic economy, many Filipino workers 

have opted to work abroad.  Estimates of the stock of overseas workers vary from 4.5 million (based on the 

Commission to Filipino Overseas) to 3.5 million (World Bank) to a low of one million. The continued increases 

in remittances have caused both consumption and domestic investment to rise in the last four years.
24

  

Households in particular have been able to purchase durable equipment, such as cars and houses, which in turn 

resulted in the observed increase in gross domestic formation.   

Figure 2 Total Remittances Received and Workers Deployed 

 
Source: Philippine Overseas Employment Administration, Bangko Sentral ng Pilipinas 

                                         
24 Since the growth is fundamentally more consumption led, it is likely that the remittances may have contributed more to 
consumption than investments. 
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Apart from its magnitude, the graph shows the steady increases in the last few years.  The rise in 

remittances has three main consequences.  First, the infusion of large funds to the economy has made it easier 

for the government to manage both the fiscal and monetary sectors.  Interest rates in particular had been low in 

the recent years Current account position has also improved with the influx of foreign currency, making it less 

costly for the country to meet its external needs, particularly imports.   Second, working age members of 

households receiving these funds can conceptually decide to wait for the opportune time to participate in the 

labor market as they can afford not to go to work.  Unfortunately, only those households that were able to invest 

in migration would benefit from these remittances.  Third, those looking for work but are jobless, i.e., the 

unemployed, can probably be nonpoor as the remittances from other members of the family allow them to 

satisfy their basic needs. 

Remittance-driven growth can be challenging but can be unsustainable since these external funds can 

divert the government from undertaking crucial reforms needed to sustain growth (see Medalla, et. al., 2014).  

Large investments in production are often set aside since consumption is financed externally and consumer 

goods are merely imported.  With the increased supply of foreign currency, the value of the peso appreciates, 

thus eroding manufacturing and export competitiveness.  This causes investment in and production of certain 

manufacturing sectors to decline.
25

     Clearly, a dependence on remittance cannot be sustainable since it is 

infeasible to produce indefinitely qualified workers that can be hired in other countries.    In fact, in recent years, 

most of the migrants are temporary overseas Filipino workers who generally have low education (Opiniano and 

Ang, 2014), and the growth in deployed overseas Filipino workers has declined in recent years. 

The sustainability of the current growth thus depends on how the government is able to manage the 

remittances coming from the OFWs.  In this case, it is crucial for the government in the face of these challenges 

to revive production that will allow the creation of jobs, without causing other sectors to weaken.  Even as the 

country revives its manufacturing sector, economies of scope-arising from investment coordination with other 

sectors- can be exploited.  It may be cheaper for the economy to produce a range of products jointly than 

specialize on any single sector.  Such economies can come from interrelationships in the business process such 

as cross-selling one product alongside another or using the outputs of one sector as inputs of another. 

1.1. Performance of Economic Sectors 

In order to assess the performance of each sector, their contributions to the GDP growth is computed as 

shown in Figure 3.  Three points are noteworthy.  First, services have been a perennial contributor to GDP 

growth, accounting for more than half of the growth rate for the whole period.  Second, industry is experiencing 

a revival that resulted to an almost equal contribution to GDP growth as services in 2013.  This is a major 

accomplishment in the sense that manufacturing tends to demand more (low-skilled) labor   Third, the growth of 

the agriculture has declined, and its share to the GDP has declined substantially.  Over the last ten years or so, 

most government incentives had been on services and manufacturing at the expense of agriculture. 

  

                                         
25 This can be seen as a variant of “Dutch Disease”, referring to the negative impact on the Dutch manufacturing industry of 
the discovery of the North Sea oil in the 1970s.   
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Figure 3 Contribution of Economic Sectors to GDP Growth 

 
Source:  Philippine National Income Accounts, PSA 

The resurgence of industry can be traced to rise of manufacturing (see Figure 4).  In recent years, the 

revival of manufacturing has been touted as one of the accomplishments of the Aquino administration. This is 

expected to provide the jobs which the services sector with its high requirement for skills has not been able to 

provide. For manufacturing, from 2010 to 2014, the top contributor is food manufacturing, followed by 

electronics and chemical products.   

Figure 4 Contributions of Industry Sub-Sectors to Industry Growth 

 
Source:  Philippine National Income Accounts, PSA 

The rest of the other industry sub-sectors have not contributed as much or are just beginning to grow.  

Given that food is dependent on agriculture for inputs and for food, the continued decline of the agricultural 

sector poses a threat to the sustainability of this growth pattern.  As a country industrializes and as more workers 

find work in manufacturing due to incentives and leave agriculture, it is crucial for labor productivity in 

agriculture to increase in order to keep food prices at a manageable level and to support the manufacturing 

sector.
26

 

The declining contribution of agriculture explains for much of the dependence of the GDP on a few 

sectors, predominantly services and recently manufacturing.  Apart from the continued occurrence of natural 

                                         
26 To a certain extent, the increased migration can be a response to the low labor productivity in agriculture. 
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calamities, the lack of institutional support in the agriculture sector has hampered the output growth of the 

agricultural sector.  These weaknesses include weak local governance, inadequate infrastructure, limited access 

to long-term financing, low technological innovation and the lack of access to private lands,  stemming mainly 

from the poor and slow implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).  It is crucial 

for the economy to have diversified sources of growth in order to distribute the benefits of growth. 

Indeed, while economic growth can be achieved by means of accumulating more capital (such as 

remittances) or by improving technology, growth that arises from labor is more sustainable.   It is expected that 

as an economy grows, labor force participation is increased as opportunities for higher earnings improve.
27

  The 

country can do well to raise the productivity of human resources that can sustain the present growth.  This 

means that employment is not the only concern but creating an enabling environment for improved productivity 

and greater social protection. 

1.2. Employment by Sectors 

Table 1 shows the total employment by sector.  In order to determine the magnitude of employment 

relative to total population, Figure 5 shows the employment to population ratio, and the contributions of service, 

agriculture and industry sectors to the ratio.  The ratio is one of the MDG indicators, showing the total number 

of employed persons above 15 years old over the total population of the same age group.   

The ratio is often interpreted as indicating the capacity of the economy to provide employment for its 

workers.  However, a high ratio in conjunction with high poverty for the working population can mean that 

workers are forced to take than less decent and productive work to survive.  It can be noted that the total 

employment is only 60 percent, indicating that a substantial amount (close to 40 percent) are not working.  The 

figure shows that the ratio is generally constant with the service sector as the main contributor to the 

employment-population ratio, followed by agriculture and industry.   Services are also the sector where most of 

the workers are in low productivity jobs such as retail trade. 

Table 1 Employment by Sectors 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

All Industries 27,453 30,062 31,613 32,636 34,089 36,035 37,600  38,094  

Agriculture 10,181 11,122 11,381 11,682 12,031 11,956 12,093  11,588  

Industry 4,454 4,695 4,998 4,997 5,047 5,399 5,743  6,070  

Services 12,817 14,246 15,236 15,957 17,011 18,682 19,764     20,436  

Source: Labor and Employment Statistics, Philippine Statistical Authority 

  

                                         
27 Based on recent data, labor participation rose with increased income as most of the discouraged have now seen it feasible 
to obtain a job.  
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Figure 5 Employment-Population Ratio and Sectoral Contributions 

 
Note:  Population refers to working age population. 

Source:  Labor Force Surveys and National Census, PSA 

Despite the recent gains in industry, and manufacturing in particular, the country continues to rely on 

services and agriculture for its jobs (see Figure 6).  Note also that the contribution of agriculture has gradually 

declined, as manufacturing has increased. This suggests that the country in the last three years has been able to 

raise employment in industry and service but at the same time reducing the number of jobs in agriculture.  

Figure 6  Share of Sectors to Total Employment 

 
Source:  Labor Force Surveys and National Census, PSA 

1.3. Employment Structure 

Figures 7, 8 and 9 examine the distribution of the employed persons in terms of their gender, age and 

education.  The following points are noteworthy:  First, the majority of employed are males and in recent years, 

the share of females in the work force has remained the same.  Economic growth has apparently not improved 

the likelihood of working for women.  Nonetheless, growth seems to have made it easier for women to enter the 

workforce.   Second, a larger proportion of the work force, more than 40 percent, is found in the two youngest 

age ranges, i.e., between 15 to 24 and between 25 to 34 years.  Third, the average educational background of the 

employed is high school, with college graduates covering less than thirty percent of the distribution. The share 

of college graduates and postsecondary graduates has slightly increased in recent years.  These characteristics 

are associated often with low experience and human capital formation which in turn is correlated with low 
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productivity and earnings.  This actually reflects the fact that most of labor force has limited schooling and 

training, as higher education and training remains unavailable to a number of workers. 

Figure 7.  Distribution of Employed Persons by Gender 

 
Source:  Labor Force Surveys and National Census, PSA 

 

Figure 8.  Percentage Distribution of Employed Persons by Age Groups 

 
Source:  Labor Force Surveys and National Census, PSA 

 

Figure 9.  Employed Persons by Highest Educational Attainment 

 
Source:  Labor Force Surveys and National Census, PSA 
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Figure 10 which shows the distribution of employed workers by major occupation indicates most of the 

workers are generally in lower skilled jobs.   Following the education pattern, the largest proportion of workers 

are those who are laborers and unskilled, followed by farmers and farm workers.  The increase in employment is 

associated with increases in these types of occupations as well. 

Figure 10 Distribution of Employed Persons by Major Occupation Group 

 
Source:  Labor Force Surveys and National Census, PSA 

1.4. Structure of Unemployment  

Table 2 shows the unemployment picture in the Philippines and provides the characteristics of the 

unemployed from 2006 to 2014
28

.  The country has been able to reduce steadily its unemployment rate from a 

high of 8 percent in 2000 to 6.8 percent in 2014.  The following points are important.   First, as in the case of the 

employed persons, greater proportion of the unemployed consists of men, and the proportion of women to total 

unemployment is almost the same.   This means that women are as equally possible to be unemployed as the 

years before the recorded economic growth.  Second, the unemployment problem is primarily a youth 

phenomenon with about 50 percent of the unemployed falling between the ages of 15 to 24.  Third, a greater 

proportion of the unemployed have reached college or a postsecondary degree level.   

  

                                         
28 Data for the characteristics of the unemployed are only available after 2005 when a new definition of unemployment was 
enforced.  
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Table 2 Unemployment and Percentage Distribution by Sex, Age Group and Highest Grade Completed 

Indicators 

Years 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Panel A:  

Number Unemployed  

(in thousands) 
2,829 2,653 2,716 2,831 2,859 2,814 2,826 2,905 2,789  

Unemployment Rate 8.0 7.3 7.4 7.5 7.4 7.0 7.0 7.2 6.8 

Panel B:  Gender 

Both Sexes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Male 63.56 63.14 63.11 62.52 63.24 62.97 62.53 62.58 63.01 

Female 36.44 36.86 36.89 37.51 36.76 37.03 37.47 37.42 58.71 

 Panel C: Age Group 

All Age Groups 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

15 - 24 50.02 50.32 51.14 50.76 51.07 50.36 49.96 48.50 49.12 

25 - 34 28.49 28.76 29.01 29.49 29.63 29.71 29.02 30.36 30.41 

35 - 44 10.92 10.52 9.72 9.54 9.30 9.77 10.12 10.57 10.02 

45 - 54 7.03 6.48 6.33 6.32 6.33 6.36 6.72 6.40 6.55 

55 - 64 2.97 3.20 3.13 3.21 3.04 3.09 3.40 3.44 3.26 

65 years and over 0.57 0.72 0.70 0.67 0.66 0.68 0.74 0.69 0.61 

 Panel D: Highest Educational Attainment 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

No grade completed 0.67 0.68 0.52 0.46 0.49 0.43 0.50 0.52 0.38 

Elementary 15.13 15.08 13.99 13.32 13.08 12.58 13.20 13.05 12.19 

- Undergraduate 6.61 6.94 6.37 5.90 6.09 5.69 5.80 5.92 5.43 

- Graduate 8.55 8.18 7.62 7.42 7.03 6.86 7.40 7.13 6.77 

High School 45.71 46.02 45.54 45.18 45.23 45.06 45.12 44.37 43.77 

-  Undergraduate 13.26 13.38 12.44 12.15 12.70 11.48 11.82 11.53 10.81 

-  Graduate 32.45 32.68 33.10 33.06 32.53 33.55 33.30 32.84 32.97 

College and Post-Secondary 38.49 38.18 39.95 41.05 41.13 41.97 41.19 42.07 43.65 

-   Undergraduate 20.18 20.13 21.13 21.87 21.72 21.78 15.71 15.52 14.97 

Graduate and Higher 18.31 18.06 18.85 19.22 19.48 20.18 25.48 26.54 28.68 

 

This seems to suggest that the unemployed are mostly young but relatively educated men in search of 

better options, thereby making the unemployment also a middle income phenomenon.  Figure 11 shows the 

distribution of highest grade attained by employed and unemployed persons aged 15 to 24 for 2012 and 2013.  It 

can be seen that a larger proportion of this age group who are unemployed have reached college.  Those who are 

mostly employed in this group have only elementary or secondary schooling.   For both the employed and the 

unemployed, the challenge of the youth is the acquisition of the right skills needed for production.  For the 

employed, it refers to expanding one’s skills from further schooling and for the unemployed, it may pertains to 

the deepening of one’s existing skills.  
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Figure 11 Distribution of Employed and Unemployed Youth (Aged 15-24) by Highest Grade Achieved, 2012-2013 

 
Source: Labor Force Surveys, PSA 

1.5. Labor Force Participation Rate 

Figure 12 provides a description of labor force participation rates and the labor force  in the Philippines 

from 2006 to 2013
29

. The labor force participation rate has remained fundamentally the same at 64 percent 

during this period.  This suggests a strong potential to engage more individuals into the economy.   This means 

that roughly 40 percent of the population are not participating in the labor market.  A deeper analysis of the 

labor force will be provided in Section 2.2.   Nevertheless, it can be pointed out here that initially growth can 

lead to lower labor participation rates due to low quality of jobs available but as the economic growth improves, 

with better quality jobs, these rates may increase. 

Figure 12 Labor Force and Labor Force Participation 

 
Source:  Labor Force Survey, PSA 

                                         
29 Data on labor participation before 2005 are not comparable to the recent data because of the new definitions on labor participation 
that were adopted in 2005.  Also, the official labor force participation rates have not been officially published yet. 
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1.6. Policy in Economic and Labor Demand 

With remittances by overseas Filipinos representing about 10 per cent of the economy, concerted policy 

efforts to help citizens channel remittances towards investments could help the rebalancing towards investment.  

Important policy initiatives have already been undertaken in this regard, such as encouraging commercial banks to 

offer specialized investment products and services; the issuance of overseas Filipino bonds (which allow overseas 

Filipinos to invest in the bond instrument for as low as US$100 or €100); and undertaking financial literacy 

campaigns. Another key measure includes the establishment in 2011 of a multi-stakeholder Remittance for 

Development Council (ReDC), which inter alia, recommends policies and programs to help improve the business 

environment which will attract overseas Filipinos’ investments, entrepreneurship, and savings. 

However, it is not clear whether such remittances can be sustained over the long-term.  For one, the amount 

of permanent migrants has declined over the last few years.  More of the remittances in the last few years are coming 

from Overseas Filipino Workers (OFWs) that have fixed contractual arrangements.  Secondly, the pool of workers 

who can be deployed abroad with short-terms contracts has diminished (as shown in Figure 1).   

Recently, government policy is focused on the structural shift in the labor market towards industry, 

where levels of labor productivity are highest  The Philippine Development Plan recognizes this challenge and 

aims to support agroindustry, manufacturing and construction, in addition to services sectors such as 

information technology and business process management (IT-BPM) and logistics.  Moreover, a number of 

industry roadmaps have been developed in the Philippines that are intended to spur industrialization in the 

country.  The sectors that committed to formulate their industry roadmaps were air logistics, copper and copper 

products, fine jewelry, auto parts, rubber and rubber products, tool and die, metal casting, coconut and coconut 

products, hogs, poultry, coffee, medical travel/medical tourism, retirement industry, flat glass, plastics, paints 

and coatings, printing ink, garments and textiles. 

Also included were chemicals, motorcycle and motorcycle parts, iron and steel, petrochemicals, 

handicrafts, furniture, business process outsourcing, hotel, mass housing, engineered bamboo and biodiesel.  

Electronics and business process outsourcing are among the sectors that had already crafted their own roadmaps. 

The electronics industry, for one, had successfully followed its own roadmaps in 1997, 2002 and 2010. 

However, it is not clear how the industries which became part of the industries were chosen.  In particular, 

with more than 30 per cent of workers in the Philippines employed in agriculture, increased agricultural output would 

seem to be more efficient to both raise productivity in agriculture and reduce working poverty.  Investments in 

climate-resilient agricultural facilities, including irrigation and drainage systems, are important elements of raising 

agricultural output and in raising the productivity of workers based in the agriculture, forestry and fishery sector. 

There is also a need to strengthen the linkages between primary agriculture and the agro-industry, including through 

the provision of appropriate training to agricultural workers to find off-farm employment opportunities in agro-

industry, whether to diversify incomes or seek higher paid jobs. 

As seen in Figure 1.  another main feature of the current growth is the apparent lack of contribution 

coming from the export sector.   The years 2003 to 2007 were relatively high growth years due to the strong 

world growth brought about by low world interest rates during that period and thriving global trade fueled by 

high real estate investments in the Western world.  But what is is striking is the growth rates in household 

consumption, government consumption expenditure, and fixed capital formation (or gross investments) during 

the current Aquino period. Thus the Aquino high growth performance depended more on growth in the domestic 
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economy and domestic demand rather than external demand. This of course was due to the aftershocks of the 

Great Recession in the US, the EU debt crises and slowdown in Japan and China -- all important export markets 

for the Philippines. But the high confidence in the Philippine economy resulted in higher growth in 

consumption, investments and government spending.  This discounts the idea that the recent growth was export-

led growth strategy. The more participative role of government in spurring domestic demand should nonetheless 

be noted as the Philippines became fiscally stronger.  With the expected increase in trade due to the AEC, 

greater stimulus for growth is to be anticipated. 

1. Labor Supply 

Figure 13 shows that the Philippines in recent years has experienced a lower population growth, thus starting 

what is expected to be a demographic transition.  This change in the age composition can bring about a demographic 

dividend as more individuals are able to participate in the labour market and potentially increase the more productive 

inputs.  If managed effectively, the country’s labor resource can be a viable source of growth. 

Figure 13 Philippine Population and Growth Rate 

 
Source: Census of Population and Housing, PSA 

2.1 Population Distribution by Age, Gender and Educational Attainment 

As shown in Table 5, of the household population in 2010, 33.4 percent were under 15 years of age or 

30.7 million. Children below 5 years old comprised 11.1 percent of the household population in the entire 

country. Children aged 5 to 9 years accounted for 11.2 percent of the household population, and those aged 10 

to 14 years, another 11.0 percent.   Males and females each comprise 50 percent of the total population, with 

roughly the same pattern in the share of each age group to the total population.    
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Table 3 Projected Population by Five Year Age Group, Sex and Five-Year Interval, 2000-2015 

Indicators 2000 2005 2010 2015 

Total 76,946,500 85,261,000 94,013,200 102,965,300 

0-4 9,902,800 10,422,900 10,984,800 11,386,600 

5-9 9,683,000 9,830,900 10,370,300 10,950,900 

10-14 8,960,400 9,647,600 9,801,500 10,343,600 

15-19 8,010,600 8,915,700 9,603,300 9,757,800 

20-24 7,115,000 7,952,200 8,857,500 9,544,900 

25-29 6,120,400 7,051,800 7,892,000 8,795,500 

30-34 5,591,700 6,067,400 7,001,500 7,842,700 

35-39 4,898,700 5,527,500 6,008,400 6,942,200 

40-44 4,177,900 4,811,000 5,442,300 5,924,800 

45-49 3,342,500 4,071,500 4,702,100 5,330,100 

50-54 2,638,400 3,214,600 3,931,600 4,554,700 

55-59 1,917,300 2,490,300 3,050,800 3,747,900 

60-64 1,640,400 1,765,800 2,307,800 2,843,700 

65-69 1,147,600 1,436,800 1,559,300 2,055,900 

70-74 801,900 937,000 1,189,400 1,305,700 

75-79 505,800 589,000 700,500 904,200 

80+ 492,100 529,000 610,100 734,100 
Source: PSA 

By comparison, in 2000, children under 15 years old accounted for 37.1 percent of the household 

population in the country. Children below 5 years of aged comprised 12.7 percent of the total household 

population. As seen in Figure 2, the proportion of children (aged 0-14 years) to people in their working ages (15 

to 64 years old) have declined from 63 percent in 2000 to 53 percent in  2010, and is projected to decrease even 

more onwards to 2015.  The increased proportion of older persons has also resulted in a more experienced 

population and a lower dependency ratio as shown in Figure 14. 

Figure 14 Dependency Ratio 

 
Source:  Author’s Computations based on projections from PSA 
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In the latest Census of Population and Housing (2010), the household population for persons aged 5 

years old and over was recorded at 81.9 million, comprising 88.9 percent of the total household population in 

the country. Of this household population, 19.1 percent had finished at most high school, 11.7 percent 

completed at most elementary education, 10.1 percent were academic degree holders, and 2.7 percent were post 

secondary graduates. Among those with college/academic degrees, females (56.1 percent) outnumbered males 

(43.9 percent). Similarly, there were more females (58.0 percent) than males (42.0 percent) among those with 

post baccalaureate courses.   

Table 4. Distribution of Population by Education and Gender, 2000 and 2010 

Indicators 

2010 2000 

Total Male Female Total Male Female 

Total 81,866,777  41,167,131  40,699,646  66,666,156  33,466,673  33,199,483  

No grade completed 3,309,530  1,727,636  1,581,894  5,505,214  2,805,266  2,699,948  

Elementary 

Undergraduate 
22,507,670  12,130,365  10,377,305  17,572,487  9,286,482  8,286,005  

Elementary Graduate 9,539,024  4,812,065  4,726,959  10,352,283  5,131,346  5,220,937  

High School 

Undergraduate 
11,774,863  5,949,657  5,825,206  10,327,642  5,129,950  5,197,682  

High School Graduate 15,676,471  7,545,077  8,131,394  8,575,483  4,226,906  4,348,577  

Post-secondary 

Undergraduate 
324,604  182,428  142,176  874,013  484,817  389,196  

Post-secondary 

Graduate 
2,172,583  1,136,548  1,036,935  1,687,970  843,139  844,831  

College 

Undergraduate 
7,708,625  3,785,036  3,923,589  6,685,949  3,284,681  3,421,268  

College Graduate 8,291,282  3,942,352  4,648,930  2,876,616  1,211,446  1,665,170  

Post Baccalaureate 241,242  101,220  140,822  267,713  111,709  156,004  

Not reported 320,883  154,747  166,136  1,940,786  970,931  969,855  

 

Compared on previous population data, the educational attainment of the population in the country had 

improved since year 2000. The proportions of graduates of both secondary and tertiary (college) levels had 

increased from 2000 to 2010.   In 2010, high school graduates accounted for 19.1 percent compared to only 12.9 

percent in 2000. College graduates increased from 4.3 percent in 2000 to 10.1 percent in 2010. On the other 

hand, the proportion of those with no grade completed had decreased from 8.3 percent to 4.0 percent.  All these 

point to a more educated work force. 

Table 5 shows the distribution of the people who are schooling age and above by age groups and 

educational attainment in 2010.  Among children 6 to 12 years old, 81.1 percent had reached or finished at most 

elementary education while 5.6 percent had no grade completed. More than two-thirds (68.8 percent) of the 

household population aged 13 to 16 years reached or completed at most high school. About 36.3 percent of the 

persons aged 17 to 24 years had post secondary and college education. 

Those who had not completed any grade or level of schooling among the secondary and tertiary school 

age population comprised less than 2.0 percent. Among aged 13 to 16 years old, 1.2 percent had no grade/year 

completed while among those aged 17 to 24 years, 1.1 percent had no grade completed. On the other hand, of 

the household population 25 years old and over, 2.5 percent had no grade/year completed. 
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Table 5. Distribution of Population 6 years and older by Age Groups and Educational Attainment, 2010 

Total 6-12 13-16 17-24 25 and over 

Total 79,773,648  14,415,482  7,899,642  14,124,010  43,334,514  

No grade completed 2,132,471  805,288  95,814  159,676  1,071,693  

Preschool 1,740,206  1,715,742  8,618  7,598  8,248  

Elementary Undergraduate 19,861,483  10,690,158  1,256,169  1,251,985  6,663,171  

Elementary Graduate 9,539,024  1,001,353  939,646  994,877  6,603,148  

High School Undergraduate 11,774,863  186,244  4,596,811  2,334,356  4,657,452  

High School Graduate 15,676,471   -  840,373  4,148,999  10,687,574  

Post-secondary Undergraduate 324,604   -  10,401  91,562  222,641  

Post-secondary Graduate 2,172,583   -   -  485,009  1,687,574  

College Undergraduate 7,708,625   -  91,387  3,147,994  4,469,244  

College Graduate 8,291,282   -  -  1,403,590  6,887,692  

Post Baccalaureate 241,242   -  -  10,747  230,495  

Not reported 301,794  16,697  60,423  87,617  146,057  

Source: Census of Popuation and Housing, PSA 

2.2.  Structure of the Labor Force  

Based on Figure 12, the labor force of the Philippines has increased by an average of 2. 1 percent from 

2006 to 2013.  This changes depending on labor force participation which as was already noted is associated 

with economic activity.  As the prospect of employment rises, as a result of growth, the participation rate also 

increases.  However, a significant increase can be seen in 2009 despite the slowdown in the economy due to the 

worldwide recession.  In this year, a significant increase in government expenditures was made precisely to 

pump prime the economy and raise employment caused an increase in employment and labor force 

participation.  The improved economic conditions after 2009 sustained this increase in the workforce.   

But apart from economic activity, other factors such as educational attainment, fertility rates, social 

norms, and other factors.  Standard labor force participation rates paint only a partial picture of the work. More 

important is an understanding the quality of employment.  In 2012, although the growth rate in 2012, the 

increase in the labor force was only 1.0 percent.  This can be attributed to the fact that workers were looking for 

better options.  The structural change in the economy as more industries are being revived made the more 

vulnerable jobs less acceptable to some workers, making them decide not to join the labor force.  

Tables show the labor force by age groups, educational attainment from 2006-20013.  Note that the age 

group between 15 and 34 years cover close to 50 percent of the total work force.  At the same time, roughly 40 

percent of the work force has high school education while 30 percent were able to reach college education.   
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Table 6 Labor Force Participation Rates and Labor Force by Age, Educational Attainment and Regions 

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Panel A: Age Group 100 100 100 100 100 100 100 100 

   15 - 19 Years 9.32 9.21 9.02 8.95 8.45 8.60 8.44 7.99 

   20 - 24 Years 13.08 12.78 12.63 12.61 12.83 13.08 13.16 13.33 

   25 - 34 Years 26.69 26.67 26.63 26.58 26.67 26.51 26.59 26.72 

   35 - 44 Years 22.52 22.45 22.44 22.21 22.02 21.89 21.97 22.06 

   45 - 54 Years 16.21 16.41 16.65 16.79 16.94 16.88 16.91 16.98 

   55 - 64 Years 8.31 8.55 8.74 8.98 9.17 9.22 9.15 9.17 

   65 Years & Over 3.85 3.94 3.90 3.88 3.92 3.81 3.77 3.75 

   Age Not Reported 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 

Panel B: Highest Grade 

Completed 100 100 100 100 100 100 100 100 

No Grade Completed 1.89 1.88 1.79 1.73 1.67 1.57 1.67 1.52 

Elementary 31.98 31.55 31.04 30.20 29.22 28.82 28.56 27.81 

Undergraduate 15.93 15.78 15.14 14.89 14.59 14.44 14.27 13.80 

- Graduate 16.06 15.77 15.90 15.31 14.62 14.38 14.29 14.02 

High School 38.71 38.93 39.28 39.35 39.79 40.21 40.25 40.54 

- Undergraduate 13.84 13.77 13.39 13.43 13.27 13.38 13.05 12.75 

- Graduate 24.87 25.16 25.89 25.92 26.52 26.83 27.20 27.80 

College 27.42 27.63 27.89 28.72 29.33 29.40 29.53 30.12 

- Undergraduate 13.20 13.32 13.27 13.82 14.13 14.08 10.81 10.66 

- Graduate and Higher 14.22 14.32 14.61 14.90 15.21 15.32 18.72 19.46 

Panel C: Regions 100 100 100 100 100 100 100 100 

National Capital Region 12.96 12.80 12.73 12.60 12.70 12.57 12.43 12.50 

Cordillera Administrative 

Region 
1.88 1.91 1.90 1.88 1.92 1.92 1.90 1.88 

Region I -  Ilocos Region 5.30 5.28 5.31 5.38 5.39 5.41 5.16 5.19 

Region II - Cagayan Valley 3.84 3.86 3.80 3.81 3.73 3.77 3.69 3.71 

Region III - Central Luzon 10.40 10.46 10.43 10.44 10.47 10.47 10.54 10.65 

Region IV-A - 

CALABARZON 
12.63 12.64 12.56 12.67 12.77 12.92 12.91 13.00 

Region IV-B - 
MIMAROPA 

3.15 3.15 3.21 3.28 3.24 3.28 3.22 3.15 

Region V - Bicol Region 5.74 5.71 5.75 5.69 5.66 5.57 5.97 5.98 

Region VI - Western 

Visayas 
8.22 8.22 8.18 8.18 8.23 8.23 7.97 7.89 

Region VII - Central 
Visayas 

7.57 7.61 7.66 7.63 7.82 7.77 7.79 7.70 

Region VIII - Eastern 

Visayas 
4.64 4.62 4.58 4.64 4.52 4.54 4.62 4.72 

Region IX - Zamboanga 

Peninsula 
3.58 3.64 3.70 3.72 3.70 3.68 3.57 3.52 

Region X - Northern 
Mindanao 

5.11 5.08 5.10 5.08 5.03 5.03 5.08 5.00 

Region XI - Davao Region 4.91 4.84 4.89 4.78 4.72 4.82 4.93 4.85 

Region XII - 

SOCCSKSARGEN 
4.30 4.34 4.37 4.42 4.35 4.37 4.34 4.31 

Caraga  2.72 2.72 2.74 2.74 2.70 2.67 2.73 2.81 

Autonomous Region in 

Muslim         

Mindanao 3.05 3.13 3.09 3.07 3.05 2.96 3.15 3.14 
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The following points are important.  First, the labor force consists mainly of workers within the ages of 

25 to 44 years old, amounting to about 48 percent of the labor force.  This implies that the demand is somewhat 

restricted to these groups of workers who are believed to be more experienced.   This highlights the need for 

greater training to the younger workers.   Second, the labor participation rate of the college graduates is seen to 

be substantially high, indicating that the work may be easier to obtain only for these groups.  Third, as an 

economy improves especially for a low income one, the labor participation rate is also expected to increase.  In 

the case of the Philippines, however, this is not seen presently.   This can be because the growth in the 

Philippines is not broad based and can affect only a few regions.  The labor force increased consistently in only 

three regions where growth has been concentrated.  These are the National Capital Region and its adjacent 

regions of Central Luzon and CALABARZON where most of industrial programs are being implemented.   As 

the industrialization program of the country intensifies, the demand for labor in the service sector may have 

remained the same and in the case of agriculture even declined 

Figure 15 presents the only available data on the disaggregation of the labor force by gender from 2009 

to 2013.  Similar to employment, females comprise roughly 40 percent to the total labor force.  Note however 

that growth in labor force for the women is three percentage points lower in 2012 compared to 2011, while the 

growth for the males have declined by only one percentage point.  Conceptually, female participation rates are 

highest in poor countries, where women are engaged in subsistence activities, but fall in middle-income 

countries because of the transition mainly of men towards industrial jobs.  This pattern is expected to change as 

growth in services may pick up after industry.  The point is that women can be a potential source of labor but 

only if growth becomes more diversified.  Table 7 shows that the participation rate of women has generally 

remained constant in the period from 2006 to 2013 (most recent data) but can be improved in the next few years 

as service sector expands. 

Figure 15.  Labor Force Percentage Distribution by Gender 

 
Source: Labor Force Survey, PSA 
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Table 7  Labor Force Percentage Distribution by Gender 

  Male Female 

2006 79.1 48.8 

2007 78.3 48.2 

2008 78.9 48.6 

2009 78.8 49.3 

2010 78.9 49.7 

2011 80.4 52.2 

2012 78.3 49.7 

2013 78.1 49.8 

 

2.3. Students by Level of Education 

Figure 16 shows the number of student enrolled by level of education and academic year.  Several 

points are noteworthy.  First, the number of students has been increasing in the same way as the increase in 

population.  This places some pressure on the labor markets to constantly increase the number of jobs available. 

Second, while the average growth rate of students is 2.5 percent, the standard deviation is however almost as 

high, indicating that a substantial number of students for whatever reason may be dropping out of school.  The 

greatest variability is found at the tertiary level.  Third, students at the secondary level constitute the largest 

proportion of the country’s enrolment.  Fourth, college students increased significantly in the last few years as a 

result of the country’s progress.   In summary, the data indicate a large pool of educated secondary workers, and 

an increasing number of college students who can take supervisory and management positions 

Figure 16 Students by education level 

 
Source: Department of Education 

2.4. Policy in Education and Human Resource Development 

At the end of 2012, the Reproductive Health (RH) bill was passed.  This measure guarantees universal 

access to methods on contraception, fertility control, sexual education, and maternal care. While there is general 

agreement about its provisions on maternal and child health, there is however still great debate on its mandate 

that the Philippine government and the private sector will fund and undertake widespread distribution of family 

planning devices such as condoms, birth control pills, and IUDs, as the government continues to disseminate 

information on their use through all health care centers. 
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With this law, two main consequences are expected.  First, household welfare is seen to rise since 

poverty incidence is lower for families with fewer children but rises consistently with the number of children.  

Second, a smaller family size results in higher investment in human capital per child—investment that is crucial 

to breaking the vicious chain of intergenerational poverty.  There are unintended social costs (negative 

externalities) arising from mistimed and unplanned pregnancies. Parents, who are able to space their children 

and achieve their desired number, are also more likely to bear the full cost of raising and educating them. In all, 

this can result in the demographic transition which the other ASEAN nations have already experienced. 

In addition to the passing and implementation of the RH bill which defines the country’s population 

control policy, the government has placed into operation the K-12 program.  This means that two years to basic 

education is added to the previous 10 year schooling.  This involves kindergarten, six years of elementary 

education, four years of junior high school (Grades 7-10), and two years of senior high school (Grades 11-12). 

The two years of senior high school intend to offer time for students to consolidate acquired academic skills and 

competencies. The curriculum will allow specializations in science and technology, music and arts, agriculture 

and fisheries, sports, business and entrepreneurship.  The change is two-fold:  provide focus not only to the 

curriculum enhancement and to the transition management as well. The intention of K to 12 is not merely to add 

two years of schooling but more importantly, to enhance the basic education curriculum. 

The Department of Education (DepEd) which is spearheading the program noted that the previous ten-

year curriculum is congested wherein students are forced to absorb all the knowledge and skills necessary in a 

short and limited span of time.  Consequently, high school graduates are often unprepared for employment, 

entrepreneurship, or even higher education. They do not yet possess the basic competencies or even emotional 

maturity essential for the world outside the school. High school graduates who do not pursue higher education 

are thus unproductive or vulnerable to exploitative labor practices. In the same context, those who may be 

interested to put up their own business cannot enter into legal contracts yet. This partly explains why the number 

of unemployed Filipinos is increasing at an alarming rate.  

The short duration of the basic education system is also a disadvantage for the overseas Filipino 

workers (OFWs), especially the professionals, and those who intend to study abroad. DepEd further claims that 

the Filipino graduates are not automatically recognized as professionals abroad because the ten-year curriculum 

is usually perceived as insufficient. 

Certain sectors however question the relationship of the education cycle length and education quality. 

The various trends cited in Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) revealed that 

longer education cycles do not necessarily result in better performance of students. But one of the major 

concerns of the critics is the additional expense to be incurred by the parents. The longer education cycle would 

be an added burden to households and would later on translate to higher dropout rates. While the government 

can provide free public education, the allowances, transportation, school supplies, and other schooling expenses 

are still to be shouldered by the parents.  

Meanwhile, some are worried about the rush to implement the K to 12 program. For one, according to a 

study conducted by a group of researchers from the Philippine Institute for Development Studies (Albert, et.al., 

2012), the rush implementation of the program may have unintended effects on social equity if publicly funded. 

This is because many poor families do not reach beyond the secondary level of educational attainment. In 

addition, the revised curriculum is not yet fully tested.  
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Finally, the study also raised concerns about the many reforms the DepEd is trying to implement all at 

the same time, including the implementation of the K to 12 program, which might result in similar reform 

failures in the past. It also expressed concern on the fact that DepEd might lose administrative concentration by 

spreading itself too thinly. 

2. Wage Structure 

Aggregate data reveal that Philippine labor productivity
30

 has been rising over time on average, while 

the real daily wage rate seems to be declining. These two variables seem to be negatively correlated. Figures 17 

and 18 present these observations for the economy as a whole as well as for the industrial, agricultural, and 

services sectors
31

. 

Figure 17. Labor Productivity by Sectors 

 
Source:  Paqueo, et. al. (2014) 

Figure 18.  Real Wages by Sectors (in Php) 

 
Source: Paqueo, et.al. (2014) 

  

                                         
30 This is defined as real output divided by total number of workers per sector. 
31 These data were gathered from the Census of Philippine Business and Industry and the Annual Survey of Philippine 
Business and Industry. 
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The wage decline is rather surprising in the face of rising labor productivity. Standard neoclassical 

economic theory predicts that a rise in labor productivity should lead to wage increases. Competition is 

supposed to induce employers to pay workers the value of their contribution to total output. Why the wage rate 

is declining is a puzzle that needs further research, beginning with an analysis of data quality. One issue here is 

that the wage data might not capture accurately nonwage benefits.  

In analyzing the employment issue vis-à-vis labor productivity and wage policy, a model of an economy with 

unlimited or superabundant labor surplus can be a useful guide. The underlying view is that the Philippines can be 

characterized as an economy with “unlimited” supply of labor.  In such an economy, the real wage of a predominantly 

unskilled labor force would tend to settle at around some natural minimum wage (NMW) equilibrium.   The presumption 

is that there is a wage level below which employers will find it disadvantageous to bid wages further down. One reason is 

that below that wage level, the productivity of workers would become so low due to ill health and malnutrition effects 

that it does not pay to hire them at wages lower than NMW. Conversely, if for some reason such as increased minimum 

wage, the real wage of unskilled workers goes beyond the NMW, competition among surplus laborers would push the 

real wage back to NMW (with a time lag). 

The labor surplus model predicts that ceteris paribus, labor productivity would be uncorrelated with the 

wage rate of unskilled workers. Similarly, a minimum wage higher than the equilibrium wage rate will render 

increases in labor productivity uncorrelated with increases in wage rate. The demand for unskilled labor, 

however, is expected to rise with increased productivity and, therefore, reduce joblessness. 

In any case, the combination of the two graphs suggests that agriculture has the highest unit labor cost 

(or more accurately labor cost share) since its productivity is quite low even its real wage is the lowest.  Industry 

on the other hand seems to have the lowest unit labor cost, followed by services.  This would then make industry 

the most competitive while the agriculture is the least competitive. 

In the case of the minimum wages, Figure 6 shows that while the nominal minimum wage has increased 

over time, the real minimum wage has remained constant if not slightly lower.  The idea is that minimum wages have 

been set in consonance with the inflation rate to ensure that the purchasing power of the worker remains.   

Figure 19.  Nominal and Real Minimum Wages (in Php) 

 
Source:  Author’s computations using data from National Wages and Productivity Commission. 
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This however creates two problems. First, since minimum wages are constant and have to be followed, 

employers will be hard pressed to hire new workers who need to be trained.  Training involves another type of 

cost which may prove too expensive for firms complying with law.  Second, in connection to the first point, 

workers from agriculture who are expecting to be absorbed into higher productivity sectors will not be able to 

do so because of the training costs required for such a process.   In effect, the process of structural 

transformation will be difficult because of the minimum wages. 

3. Synthesis:  Labor Market Situation   

As already discussed, a key  characteristic  of  the  labor  market  in  the Philippines is a fast growing 

labour force. This presents both an opportunity and challenge for the Philippines. If economic progress 

translates into more and better jobs, the country could reap significant  benefits  from  this demographic bonus.  

Figure 20 presents the number of persons in the labor force, the number of employed and the 

unemployed.  The graph shows that the number of new jobs is not enough to both absorb the new entrants in the 

labor force and the unemployed.  The previously observed “jobless growth process” is thus not because of 

absence of jobs emanating from economic growth but points to the insufficient number of jobs being created in 

the economy to accommodate the new workers.  To examine closely the welfare implication of this process, the 

composition of employed and unemployed will be examined. 

Figure 20. Labor Force, Employed and Unemployed in the Philippines (in thousands) 

 
Source: Labor Force Survey, PSA 

The challenge then for the country is how to sustain the current growth so that job creation is greater 

than the number of people entering the labor force.    While data reveal the elasticity of employment to growth 

has been low (see Paqueo, et.al., 2014) , the lack of relationship between growth and employment is partly 

attributable to statistical noise and more search unemployment.   Open unemployment is partly voluntary in 

nature as a positive correlation of open unemployment with income and education has been noted.   Individuals 

with income and education are perhaps looking for better options.    

The challenge then is not to increase employment per se but to increase productive employment.  Over 

the last three to four years, the country has experienced a remarkable growth record.  This can be sustained 

however only if the workers are moved from the low productivity to the high productivity sectors.  New 
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dissolved.  It is expected that with growth, certain workers may be displaced.  It is crucial then that these 

workers are absorbed into the high productivity sectors. 

Furthermore, in the process of growth, large firms may have been instrumental in increasing 

production.  However, as growth is being achieved, the marginal productivity from these firms is likely to 

diminish.  To sustain growth, it is therefore crucial to develop further the micro, small and medium scale 

enterprises (MSMEs).   

As of 2010
32

, there were a total of 777,687 business enterprises in the Philippines. The small industries 

can been divided into the Micro enterprises (1-9 employees) and the Small enterprises (10-99 employees).   Of 

this figure, SMEs represented 99.6 percent with 774,664 establishments while large enterprises represented 0.4 

percent with 3,023 establishments. Micro enterprises comprised 91.6 percent (709,899) of the total number of 

SMEs while small and medium enterprises accounted for 8 percent (61,979) and 0.4 percent (2,786), 

respectively. 

In terms of employment generation, however, SMEs provided a total of 3,532,935 jobs2 in 2010 or 

only 62.3% of the total jobs generated by all types of business establishments. Large enterprises generated 

2,136,362 jobs. Among SMEs, micro enterprises created 1,729,100 (30.5%) jobs while small and medium 

enterprises generated 1,417,672 (25%) and 386,163 (6.8%) jobs, respectively. SME employment by industry 

generally follows the same structure as the number of establishments per industry, with SMEs engaged in the 

wholesale and retail trade generating 1,237,917 jobs in 2010 followed by 617,634 jobs in manufacturing, and 

479,668 jobs in hotels and restaurants. 

The process of growth should then involve increasing the scale of manufacturing and transforming the 

rural areas and agriculture by developing off-farm activities.  This will involve creating connectivities (or supply 

chains) between manufacturing , services and agriculture.  A coordinated system of investments that will spur 

the productivity not only of services and manufacturing but also of agriculture will be necessary. 

For labor, three points are important.  First, displaced workers from the growth process should be 

trained to work in the highly productive sectors.  Second, young workers currently employed should be given 

more years of schooling in order to enhance their capacities.  Third, social protection in the form of conditional 

cash transfers (CCT) or unemployment insurance in order to support the workers from the vagaries of the 

market. 

In the end, sustained growth will depend greatly on human capital investments.  It must be emphasized, 

that while growth will entail greater inputs, increases in labor and capital do not automatically mean more 

human capital. This is illustrated by international experience with training programs. Training is often the first 

intervention that comes to minds among people interested in helping low income households get more gainful 

jobs. A review of country experiences, however, reveals that some programs are effective; sadly, most public 

training programs are not. In general, the effectiveness of training programs is mixed, depending on program 

design and implementation (Betcherman et al (2004), J-PAL(2013), Worldbank  (2013). 

Little has been done to evaluate the impact of training in the Philippines. Available evidence, though, 

suggests that in the Philippines the results are also mixed. This gap in knowledge about the effectiveness of 

Philippine training programs and other interventions to improve skills needs to be addressed systematically, 

                                         
32

 Data is based on the 2010 List of Establishments conducted by the National Statistics Office, now renamed 

Philippine Statistical Authority. 
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going forward. Creative destruction of jobs and enterprises arising from accelerating technological progress and 

greater global competition necessitates constant training and re-training of workers. The challenge is to find 

efficient ways by which the Philippines and its workers can make timely and effective adaptation to the rapidly 

changing environment.  

On this score, there are several fundamental issues that need to be addressed (see Paqueo, Orbeta and 

Albert 2011). According to the Annual Poverty Indicator Survey (APIS) in 2008, only 3.0 percent of the labor 

force has TVET education. Another (related) issue is lack of opportunities for enterprise-based training. This 

type of training, which is the most effective in terms of employment, needs expansion. In 2010, only 4 percent 

of TVET graduates come from enterprise based training (Orbeta and Abrigo 2013). A large part of the 

explanation of the lack of enterprise-based training opportunities is that labor regulations create unintended 

disincentives against firms investing in job-based human capital accumulation. 

At the forefront of this TVET effort is the Technical Education and Skills Development Authority 

(TESDA) and associated firms. The successful cases are not exactly many because training at the company level 

are not widespread.  Nonetheless, there are instances when the collaboration of various stakeholders is seen.     

For instance, TESDA and Toyota Motor Philippines instituted a joint program to train select trainers in the 

automotive industry.  The automotive sector in the Philippines is relatively small in number of players and 

vehicle sales especially if compared to its ASEAN neighbors such as Thailand, Malaysia and Indonesia. The 

sector contributed around 4 percent to gross value added in manufacturing in 2008, and 1 percent of total 

employment in the manufacturing sector in 2008-2009. Exports of machinery and transport equipment 

composed, on average 4.3 percent of total Philippine exports in 2004-2010. 

Despite the relatively small size, the automotive industry has received continued support from 

government through policies that aim to increase the size and improve the competitiveness of the industry.   

With the sector’s potential for deep forward and backward linkages, it is envisioned by government to provide a 

strong industrial base for the Philippines. 

In addition, the automotive industry is part of the production network not only in ASEAN but also the 

East Asia region, as well as trade linkages with some parts of Europe and America. In this regard, aside from 

policies to improve competitiveness, trade facilitation initiatives and strategies are significant in policy making. 

As much as automotive firms, e.g. vehicle assemblers or first-tier firms, wish to procure materials 

locally, the Philippines is lacking in local suppliers – not only in terms of numbers but also in terms of quality 

that is acceptable to customers.  Past government policies for the automotive sector were not able to encourage 

establishment of a good number of vehicle assemblers and suppliers (parts manufacturers) in the country, in 

comparison with neighbors such as Thailand which currently has a large supply base. Car development 

programmers in the Philippines that had started and evolved since the 1970s seemed to have only encouraged 

the entry of MNCs to establish assembling facilities in the country and have missed out on developing a fine 

base of domestic suppliers 

Because of this, TESDA's Automotive Trainers for Industry Immersion for 2014 recently is a crucial 

step towards increasing workers and assemblers.  With the collaboration with Toyota,  TESDA offers a batch of 

trainers capability-building training to keep them updated with the current trends and practices as well as with 

emerging technologies in the automotive industry.   This will keep the trainers of workers ahead in the industry.  
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They are also expected to help continuously enhance the existing curricula and competency-based learning 

modules (CBLM) being used in their respective training institutions. 

Another case where collaborations between firms and the government can be seen is in the logistics 

industry.  Logistics services are an important infrastructure of efficient global and regional trade of goods and 

services. It is now well known that efficient logistics matter to efforts directed at tapping into global markets for 

increased trade and growth. Arvis and others (2010) observed that based on the 2007 Logistics Performance 

Index computed at the World Bank, better logistics performance is strongly associated with trade expansion, 

export diversification, ability to attract foreign direct investments, and economic growth. Nesathurai (2003) also 

indicated that the benefits of logistic excellence in terms of maintaining the cost competitiveness of business, 

attracting foreign direct investors to establish importing, production, and distribution facilities, thereby 

increasing employment opportunities, and minimizing import and export prices, and inflation are enormous. An 

economy characterized by logistics excellence has a tremendous edge in an increasingly competitive world. 

Liberalizing logistics services markets, for example, can encourage local service providers to increase quality 

and price competitively. This is particularly important in sectors such as trucking and customs brokerage that are 

considered essential to efficient service delivery by international forwarders (Arvis, et al 2010). 

Under the LPI, the Philippines has shown potential growth in logistics with its ranking of 44th place 

out of 155 countries in its 2010 survey. It leapfrogged from its former ranking of 65th place in the 2007 LPI 

ranking.  In comparison with its ASEAN neighbors, the Philippines performed relatively better but still lags 

behind Singapore, Malaysia and Thailand. 

Based on the data, the country needs to implement reforms and beef up investments especially in 

infrastructure where it generated the lowest score at 2.57. The creation of an integrated and multi-modal national 

transport and logistics system under the PDP is a significant step to catch up with its ASEAN neighbors. The 

government is on the right track with plans to complete a Logistics Master Plan under the PDP. Accordingly, the 

Logistics Master Plan will promote sub-regional economic-cum-logistics cooperation and will fully utilize the 

logistics systems that link the regions traversed by the logistics corridor (e.g., Central Luzon, Metro Manila and 

Southern Tagalog for the SCMB corridor). Moreover, it is important for the country to learn from the best 

practices of model countries such as Singapore. 

The government forecasts the growth of the industry to be about 5 to 20 percent in the next three years, 

and this will indicate an increased demand for various sensitive positions such as forklift and materials handling 

operators, and safety and quality supervisors.  Currently, a logistics curriculum is integrated in degree courses 

such as BS in Business Management which is geared towards practicing supply chain management 

professionals. There is no existing training program offered for entry level positions where the bulk of workers 

can be found. Thus, in various consultations with industry associations and government agencies concerned, 

priority skill/s requirement was determined for the industry using the technique known as the functional 

analysis. A functional analysis is part of the industry consultation process. It is a technique used to describe 

whole industry functions at a level above individual occupations or jobs. It provides an overview on how the 

sector is organized to deliver its goal. With the functional analysis map, Warehousing Services was determined 

as the in-demand skills requirement of the industry. 
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3. Specific Labor Market Preparations for the AEC 

In 2000, member-economies from ASEAN established the Labour Ministers Work Programme, 

acknowledging human capital development as a primary concern and the need to prepare the labor force amidst 

the accelerating globalization and trade liberalization. A framework was established wherein five top priorities 

include: (1) Employment Generation, (2) Labour Market Monitoring, (3) Labour Mobility, (4) Social Protection 

and (5) Tripartite Cooperation.  Later in 2007, the organization formed the ASEAN Declaration on the 

Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as one of its initiatives in establishing an ASEAN 

23 Economic Community, to be fully implemented in 2015.Box3 shows salient features of the AEC Blueprint. 

The formation of an ASEAN Community rested on three pillars: an ASEAN Security Community, an ASEAN 

Economic Community and an ASEAN Socio-Cultural Community. 

While much of the recent remittances come from the overseas work of less skilled workers in the 

Philippines, the impact of the AEC on the country will not be found from these workers but from the 

professionals from the other ASEAN economies.  Entry of foreign professionals is currently prohibited by 

Philippine laws without a special permit to practice profession or unless allowed by reciprocity clause. The 

ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs), however, allow freer movement of professionals by 

standardizing regulations and procedures for employment. Entry of foreign professionals is currently prohibited 

by Philippine laws without a special permit to practice profession or unless allowed by reciprocity clause. The 

ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs), however, allow freer movement of professionals by 

standardizing regulations and procedures for employment. 

So far, the ASEAN countries have signed MRAs for seven professions:  medical practice, engineering, 

nursing, accounting, dentistry, surveying and architecture. Since the Philippines is not a recipient but a sender of 

unskilled labor, it is quite unlikely for the situation to be different if the same pattern continues.  What can 

change the situation though is the entry of ASEAN professionals in the country.  The entry of foreign 

professionals actually presents advantages for the Philippine labor market if these foreigners bring new 

technologies and management systems that would raise professional standards, especially in the education and 

information technology (IT) sectors. 

Nevertheless, it is likely though that there will only be a few workers who will be displaced especially 

in the seven professions where the Filipinos are quite competitive.  What would seem to matter most is the 

spillover effect arising from the increased trade and investments that the AEC  is likely to have.  With the 

expected technological and production shifts in regional integration, Filipino workers will face a “skills 

challenge. Across all industries, shortage of applicants with the right competencies is the biggest recruitment 

challenge by our domestic employers. The policy response should always be to ensure that local workers have 

the right skills set.   

In response to this challenge the government has initiated the following measures: 

• Skilled Occupational Shortage List (SOSL), a “positive list” of occupations with short supply of 

local workers and where entry of foreign experts are crucial, as identified by industry and labor 

groups, and the government;  

• Philippine Qualifications Framework (PQF), a national policy that harmonizes the needed 

qualifications and procedures in employing foreign professionals, in line with the ASEAN 

Qualifications Reference Framework (AQRF);  
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• Philippine Services Coalition (PSC), a multisectoral working group revived to develop and 

implement a strategy for promoting Philippine services in the global markets; and 

•  Pending legislation that liberalizes the entry of foreign professionals 

All of these measures will be conducted in consonance with other domestic policies designed to 

increase demand and strengthen supply.  Along with the revival of manufacturing and the institution of the K-12 

education program, the AEC becomes a means towards the goal of structural transformation, ie.,  of moving 

workers from low productivity to high productivity sectors..  The desired outcome is to limit the country’s 

dependence on remittance and domestic investment and instead make exports  and foreign investments as the 

country’s engines of growth.   

However, even with an enhanced educational system and professional regulations, there are still 

workers who are not equipped for the competitive labor market. In this respect, social protection schemes will 

be necessary to temper market aberrations.   

While it is not in the AEC Blueprint, establishing a network of social protection agencies for those 

affected by regional integration is an action item in the ASEAN Socio-cultural Community (ASSC) Blueprint. A 

committee currently drafts the instrument that recognizes the obligation of both sending and receiving countries 

in protecting migrant workers’ rights. 

 

 



ภาคผนวก ค 
การจดัทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียน 

สําหรับรายละเอียดทางเทคนิคในการเตรียมจัดทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียนเบื้องต้น จะแบ่งออกเป็น  
4 ส่วน คือ (1) วิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และ (2) ตัวอย่างแนวคิดการออกแบบ web application  
(3) รูปแบบเว็ปไซด์ฐานข้อมูล  และ (4) สถานะการดําเนินการพัฒนาระบบในปัจจุบัน ซ่ึงแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1.1 สถาปัตยกรรมระบบแบบ MVC 

Model-View-Controller (MVC) คือ รูปแบบการออกแบบ (Design Pattern) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึง 
ซึ่งถือว่าเป็นแบบแผนสถาปัตยกรรม (architectural pattern) ที่ใช้ในสาขาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ รูปแบบ MVC ใช้เพื่อแยก
ส่วนซอฟต์แวร์ในส่วน ตรรกะเนื้อหา (domain logic) ได้แก่ความเข้าใจในระบบของผู้ใช้ และส่วนการป้อนข้อมูลและแสดงผล 
(GUI) ซึ่งช่วยให้การพัฒนา การทดสอบ และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ แยกออกจากกัน ทําให้ง่ายต่อการพัฒนาหรือการแก้ไข
ระบบซอฟต์แวร์ โดย MVC แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ  

1) Model หมายถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลการทํางานของระบบ ไปสู่ส่ิงที่ระบบซอฟต์แวร์ได้ถูก
ออกแบบเอาไว้ เพื่อให้ความหมายแก่ข้อมูลดิบ (ยกตัวอย่างเช่น การคํานวณว่าวันน้ีเป็นวันเกิดของผู้ใช้หรือไม่ หรือจํานวนเงิน
รวม ภาษี และค่าส่งสินค้า ในตะกร้าสินค้า) เมื่อโมเดลมีการเปล่ียนแปลง จะมีการส่งคําเตือนให้แก่ วิว ที่เก่ียวข้องเพื่อปรับค่า 
ระบบซอฟต์แวร์หลายระบบใช้ Model การเก็บข้อมูลถาวร เช่น ฐานข้อมูล (Data Base) เพื่อเก็บข้อมูล  

2) View แสดงผลค่าในโมเดลในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ในแต่ละโมเดลสามารถมีวิวได้
หลายแบบ เพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน โดยส่วนมาก View จะเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับ ผู้ใช้งาน (User) ผ่านทางหน้า
จอแสดงผลข้อมูลของซอฟต์แวร์ (Graphic User Interface หรือ GUI )  

3) Controller รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามา แล้วดําเนินการตอบสนองต่อข้อมูลน้ัน โดยเรียกใช้ logic ต่างๆ  
จากในโมเดล และส่งข้อมูลนั้นกลับไปยังส่วนแสดงผล (View) เพื่อตอบกลับไปยังผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 

1.2 เฟรมเวิร์ค Laravel 4.2 PHP Framework  

Framework คือโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม มี code ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ มีรูปแบบแผน และลักษณะการ
เขียนที่เป็นมาตรฐาน และข้อตกลงตามที่ Framework ได้วางไว้ซึ่งจะเหมาะกับการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ มีผู้พัฒนา
หลายคน เพราะจะช่วยให้ code ที่เขียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหากเกิดปัญหากับโปรแกรมที่ได้ทําการเขียนข้ึนมา ก็
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สามารถแก้ไขได้ หากมีการออกแบบมาได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนจะทําให้มีการแก้ไขเพียงน้อยนิด ไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขหลายๆ
ไฟล์ ซ่ึง Framework ที่เลือกใช้คือ Laravel 4.2 PHP Framework ซึ่งจะทําให้รูปแบบการพัฒนาระบบถุกบังคับให้เป็นไป
ตามการออกแบบระบบ (Design Pattern) แบบ (MVC หรือ Model-View-Control) 

           

1.3 ภาษา PHP (PHP: Hypertext Preprocessor ) 

PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในฝ่ัง Server (Server side Script) โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอช
พีใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําส่ังมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจา
วา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความ
ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

 

1.4 ระบบฐานข้อมูล MySql Database 

MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Relational Database Management System (RDBMS) เป็นฐานข้อมูล
ที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา เรียงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีความสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าดึงข้อมูลได้หลายๆ คนในเวลา
เดียวกันได้และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว มีการกําหนดการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 

1.5 Responsive Web Design 

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์
ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลาย ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ต่างๆ ที่มีมาตรฐานขนาดหน้าจอที่แตกต่าง
กัน ทั้งน้ี Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคของ CSS , CSS3 และ JavaScript ในการ
ออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจัดลําดับ เรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดย
อัตโนมัติ  โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร 



การจัดทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียน ค-3 

 

 

1.6 วิธีการพัฒนาแบบ Rapid Application Development (RAD) 

RAD เป็นกระบวนการที่ใช้พัฒนาระบบในที่น้ีหมายถึงระบบซอฟต์แวร์ด้วยความรวดเร็วและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ซ่ึงจะนําพวกเครื่องมือ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับลดข้ันตอนบางขั้นตอนลง เน้นการนําโปรแกรมที่สร้างขึ้น
หรือเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้ Rapid Application Development พัฒนาโครงการ คือ 60-90 วัน 
ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนหลัก (อาจจะมีลดหรือเพิ่มแล้วแต่องค์กร) 

1. Planning กําหนดและวางแผนการเก็บความต้องการ กระบวนการก็จะเหมือนๆ กับ process อ่ืนๆ แต่
อาจจะมีการนําเครื่องมือต่างๆ มาเก็บความต้องการเพื่อให้ความต้องการชัดเจนมากข้ึน 

2. Design วิเคราะห์ความต้องการที่เก็บรวบรวมมาได้กลั่นกรองความต้องการที่แท้จริงจากนั้นออกแบบ
ระบบซอฟต์แวร์ตามที่ได้วิเคราะห์มา 

3. Develop ทําการพัฒนาระบบตามความต้องจาก การ Planing และ Design 

4. Testing นําส่วนของโปรแกรมทีพ่ัฒนาเสร็จแล้วมาทดสอบแล้วรวมเข้าด้วยกัน 

 

 



ค-4 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

2. ตัวอย่างการออกแบบ web application 

2.1 หน้ารายการข้อมูล 

        

  

 

 

 



การจัดทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียน ค-5 

 
2.2 หน้าการดาวน์โหลดเอกสารรายงาน 

 

  

 



ค-6 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

2.3 หน้าข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ผู้จัดทําโครงการและ การติดต่อ 

 

 

 



การจัดทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียน ค-7 

 
3. รูปแบบเว็ปไซด์ฐานข้อมูล 

3.1 หน้าตารางข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเรียงหน้าจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  

1) ส่วนเมนูการจัดเรียงข้อมูล - สามารถทําการจัดเรียงข้อมูลตาม ชุดข้อมูล (information) และ ประเทศ (country) 
โดยข้อมูลที่ถูกจัดเรียงจะถูกจัดกลุ่ม โดยกลุ่มหลักจะถูกจัดตามชุดข้อมูลที่ถูกเลือกและกลุ่มย่อยจากข้อมูลที่ไม่ได้เลือก  

2) ส่วนเลือกช่วงเวลาการแสดงข้อมูล – ข้อมูลที่จะถูกแสดงในส่วนแสดงตารางข้อมูลจะถูกกรองเมื่อทําการเลือก
ช่วงเวลาที่จะมีการแสดงผล 

3) ส่วนแสดงตารางข้อมูล - ข้อมูลที่ถูกเลือกจาก ส่วนเลือกช่วงเวลาการแสดงข้อมูล จะถูกนํามาแสดงในส่วนน้ี 

 

 

 

 

 



ค-8 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

3.1.1  ส่วนเมนูการจัดเรียงข้อมูล 

     

3.1.2  ส่วนเลือกช่วงเวลาการแสดงข้อมูล 

 

 

 



การจัดทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียน ค-9 

 
3.1.3  ส่วนแสดงตารางข้อมูล 
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3.2 หน้าดาวโหลดเอกสารรายงาน 

 

ในหน้าดาวน์โหลดเอกสารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบหลักคือ  

1) ส่วนค้นหาเอกสารรายงาน – แสดงรายการเอกสารรายงานที่ต้องการจากการค้นหาโดยเลือกจากเอกสารรายงาน
ที่มีคําค้นหาตรงกับข้อความอธิบายรายละเอียดเอกสารรายงาน 

2) ส่วนแสดงเอกสารรายงาน - แสดงเอกสารรายงานที่อับโหลดข้ึนเว็บไซต์เรียงตามวันเวลาที่อับโหลดเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดทําฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานอาเซียน ค-11 

 
3.2.1  ส่วนค้นหาเอกสารรายงาน 

   

3.2.2  ส่วนแสดงเอกสารรายงาน 

 



ค-12 โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

3.3 หน้าเก่ียวกับโครงการ *อยู่ในระหว่างการนําข้อมูลเข้า 

 

4. สถานะการดําเนินการพัฒนาระบบในปัจจุบัน 

ลําดับ รายการการพัฒนา สถานะ 
1 หน้าแสดงค้นหารายการข้อมูล (user) ดําเนินการแล้ว 100% 
2 หน้าแสดงค้นหารายการข้อมูล (admin) ดําเนินการแล้ว 60% 
3 หน้าดาวโหลดเอกสารรายงาน (user) ดําเนินการแล้ว 100% 
4 หน้าดาวโหลดเอกสารรายงาน (admin) ดําเนินการแล้ว 70% 
5 หน้าเก่ียวกับโครงการ (user) ดําเนินการแล้ว 80% 
6 ส่วนแสดงข้อมูลและ link ที่เก่ียวข้อง (user) ยังไมได้ดําเนินการ 
7 ส่วนแสดงข้อมูลและ link ที่เก่ียวข้อง (admin) ดําเนินการแล้ว 20% 
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