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บทที่ 5
นโยบาย และมาตรการรองรับการเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ และสัง คม ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศที่ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การทีป่ ระเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี พ.ศ. 2558
ในบทนี้ จึงนาเสนอถึงนโยบายและมาตรการรองรับการเข้าสู่การเป็ น ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ทราบถึง
ทิศ ทางการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายของรัฐบาลปจั จุบนั ซึ่งเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ ทัง้ นี้ยงั ได้ทบทวนบทบาทหน้ าที่และการดาเนินการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ทางด้านแรงงานทีจ่ ะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี อันนาไปสู่การวิเคราะห์ถงึ ทิศทางการพัฒนาและแนวทาง
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

5.1

แนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มประเทศไทยเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ตามยุท ธศาสตร์ข องแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็ นกรอบกาหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยสอดคล้องกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community: AC) ในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) จึงได้กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
ซึง่ สรุปเนื้อหาสาคัญโดยพิจารณาตามสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 5.1-1 แนวทางการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
เสาหลักของอาเซียน

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์

แนวทางการเตรียมความพร้อม

ประชาคมการเมืองและ
ความมันคงอาเซี
่
ยน
(ASEAN Political-Security
Community: APSC)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมันคง
่
ทางเศรษฐกิ จและสังคม

1. ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด
ภัยพิบตั ิ และการแพร่ระบาดของโรคภัยทีส่ ่งผลต่อสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้านความ
มันคงแห่
่
งชีวติ เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นในภูมภิ าคโดย
1.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ปญั หาข้ามชาติดา้ นการก่อการร้าย ปญั หายาเสพ
ติด และการหลบหนี เ ข้า เมือ งทัง้ ระบบ เพื่อ ลด
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีและสร้างความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการเข้า
เมือง การจัดระเบียบชายแดน การจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าว รวมถึงการแก้ไขปญั หาสถานะและสิทธิของ
บุคคลทีช่ ดั เจน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ทัง้ ทางบกและทางทะเล
1.2 เตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน
โดยพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมภิ าค
เพื่ อ พร้ อ มรั บ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และภั ย ทาง
ธรรมชาติ โดยการสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ เร่ง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ปกป้ องธุ ร กิ จ การค้ า และการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.3 ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด
ของโรคภัยประเภทที่เกิดขึน้ ใหม่ในโลก โดยสร้าง
ศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลด้าน
สาธารณสุข รวมทัง้ การแพร่ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่
และโรคอุบตั ซิ ้า

ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN
Economic Community:
AEC)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
คนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยังยื
่ น

1. จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สนับสนุ นการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิ ดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเร่งเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้มกี ารนาคุณวุฒวิ ชิ าชีพไปใช้อย่าง
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แนวทางการเตรียมความพร้อม
เป็ นรูปธรรม เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทาง
ความก้า วหน้ าในวิชาชีพ ที่ชดั เจน และน าไปประเมิน
ค่ า ตอบแทนที่ส อดคล้ อ งกับ ความรู้ ทัก ษะอาชีพ และ
ประสบการณ์ ตามกลไกตลาด
2. เตรีย มความพร้อ มคนไทยในการรับ ประโยชน์ แ ละลด
ผลกระทบที่จะเข้ามา พร้อมกับการเข้าออกของแรงงาน
อย่างเสรี สร้างโอกาสและเพิม่ ขีดความสามารถของคนไทย
ในการออกไปทางานต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้าน
อาชีพและทัก ษะด้านภาษาควบคู่ก ับการสร้า งภู มคิ ุ้มกัน
ทางสังคมจากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
3. เร่งบริหารจัดการแรงงานต่ างด้าวอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
น าไปสู่ก ารก าหนดมาตรฐานการจ้า งงาน การคุ้ม ครอง
แรงงาน และการพัฒนาทักษะฝี มอื ทีเ่ หมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มันคงของอาหาร
่
และ
พลังงาน
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1. สร้ า งความเข้ ม แข็ง ให้ ก ั บ เกษตรกรรายย่ อ ยที่ ไ ด้ ร ั บ
ผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารทีม่ ตี ้นทุน
ต่ า อันเป็ นผลจากข้อตกลงการเปิ ดการค้าเสรี โดย
สนับสนุนการปรับตัวและเพิม่ ขีดความสามารถให้เกษตรกร
ไทย สามารถผลิต สินค้า เกษตรและอาหารให้ได้ต าม
มาตรฐาน พร้อ มทัง้ ให้ความสาคัญ กับการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสินค้าเกษตรและ
อาหารนาเข้า เพื่อป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ และส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางใน
การแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารจากการ
เป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น โดยการปรับ ปรุ ง
กระบวนการนาเข้าวัตถุดบิ มาแปรรูปให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ ในระดับพหุภาคี
และทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุ น
การวิจยั และพัฒนา ความร่วมมือในการผลิต การจัดตัง้
ระบบสารองข้าวฉุ กเฉิน ปรับปรุงกฎระเบียบ ตลอดทัง้
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกที่มอี ยู่ เพื่อให้เกิด
ความมันคงด้
่ านอาหารและพลังงาน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์

แนวทางการเตรียมความพร้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิ จสู่การ
เติ บโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยังยื
่ น

1. พัฒนาให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการใน
ภูมิภ าคอาเซีย นบนฐานปญั ญา นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมันคง
่
ทางเศรษฐกิ จและสังคม

1. พัฒ นาเขตเศรษฐกิจ ชายแดนและเมื อ งชายแดนให้ มี
บทบาทการเป็ นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน ทัง้ พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนทีพ่ ฒ
ั นาต่อเนื่องและพืน้ ที่
ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
โลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอานวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของบุคลากรและ
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้า การ
ลงทุ น การท่ อ งเที่ย ว และความสามารถในการสกัด กัน้
แรงงาน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายข้า มแดน โดย
คานึงถึงศักยภาพด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของพื้นที่ และความสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผน
แม่ บ ทการเชื่อมโยงภู มิภ าคอาเซีย นและยุ ท ธศาสตร์ใ น
ภาพรวมอื่นๆ
2. ผลัก ดัน ให้ไ ทยมีบ ทบาทน าที่สร้า งสรรค์ใ นเวทีร ะหว่ า ง
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการ
เตรียมการโดยพัฒนาบุค ลากรในทุ กภาคส่วนเศรษฐกิจ
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยกระดับการให้บริการ
ด้า นสุข ภาพและบริก ารสาธารณสุข ทัง้ บุ ค ลากรและ
มาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็ นศู นย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมภิ าค เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษา ทัง้ ของรัฐและเอกชนให้มมี าตรฐานเป็ น
ทีย่ อมรับในระดับสากล และกาหนดมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐาน
ของคุณภาพสินค้าและบริการ
3. สร้างความเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกือ้ กูลกัน
ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต และการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการเตรียมความพร้อม
4. สนับสนุ นการเปิ ดการค้าเสรีและกาหนดแนวทางป้องกัน
ผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และ
กฎระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุนอย่างเป็ นธรรม และผลักดันให้มกี าร
ประกาศใช้ก ฎหมายใหม่ๆ เพื่อ รองรับ การเปิ ดเสรี เช่ น
กฎหมายเกี่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทัง้ จัด ท า
กรอบแนวทางมาตรการตามกฎหมาย เพื่อสร้างบรรทัด
ฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบตั ิให้มีความเป็ น
เอกภาพและเสมอภาค ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ใหม่ๆ ทีร่ องรับการเปิ ดเสรีทางการค้า
5. เสริมสร้างความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างประเทศในการสนับสนุ น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม ซึง่ ไม่ส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการ 1. จัดตัง้ และพัฒนากองทุนคาร์บอน เพื่อเป็ นแหล่งรับซื้อ
คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ ASEAN Carbon
สิ่ งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น
Market ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากมาตรการ
ทางการค้า และข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศเกี่ย วกับ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะมาตรการภาษีท่ี
เก็บกักสินค้าข้างพรมแดน (Border Tax Adjustments:
BTAs) ตามบทบัญ ญัติของข้อตกลงทัวไปว่
่ าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and
Trade: GATT) ซึง่ อาจนามาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน ณ
จุดผ่ านแดน การบัง คับ ซื้อใบอนุ ญาตปล่ อยก๊ าซเรือ น
กระจก การเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านาเข้า และการใช้
มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการฉลากคาร์บอน ฉลาก
แสดงข้อมูลการใช้น้า (Water Footprint) เป็ นต้น
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
คนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยังยื
่ น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิด
การไหลเวีย นทางวัฒ นธรรมในรูป แบบการแลกเปลี่ย น
เรียนรูท้ จ่ี ะช่วยลดความเหลื่อมล้าทางความคิดและค่านิยม
และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนร่วมกัน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมันคง
่
ทางเศรษฐกิ จและสังคม

แนวทางการเตรียมความพร้อม
1. ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุข ทัง้ บุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อ
ก้าวสู่การเป็ นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมภิ าค
(Medical Hub)
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและ
เอกชนให้มมี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล ตลอดจน
การยกระดับทักษะฝี มอื แรงงานและทักษะด้านภาษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้า สู่ตลาดแรงงานใน
ภูมภิ าคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนาในอาเซียนร่วมกับ
ประเทศอื่นทีม่ ศี กั ยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการ 1. การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความร่วมมือในการพัฒนาทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น
การปรั บ ตั ว รวมทั ้ง การบริ ห ารจั ด การและการใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติร่ ว มกัน อย่ า งยัง่ ยืน อาทิ ด้า น
ทรัพยากรน้า ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้าง
แนวร่วมเพื่อสร้างอานาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้าน
การค้า การลงทุน และสิง่ แวดล้อม

จะเห็นได้ว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ง
เป็ นตัวกาหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ได้กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุมในทุกมิติ
ทัง้ ด้านความมันคง
่ สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึง่ สามารถสรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมได้ ดังนี้
1) การจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒ ิ
วิช าชีพ สนับ สนุ น การเตรีย มความพร้อ มรองรับ การเปิ ด เสรีด้า นแรงงานภายใต้กรอบความร่ว มมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเร่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มกี ารนาคุณวุฒวิ ชิ าชีพไปใช้อย่าง
เป็ นรูปธรรม เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชดั เจน และนาไป
ประเมินค่าตอบแทนทีส่ อดคล้องกับความรู้ ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ ตามกลไกตลาด
2) การเตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบทีจ่ ะเข้ามาพร้อมกับการ
เข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพิม่ ขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทางาน
ต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษาควบคู่กบั การสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมจาก
ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
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3) เร่งบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่การกาหนดมาตรฐานการจ้าง
งาน การคุ้มครองแรงงาน และการพัฒนาทักษะฝี มอื ที่เหมาะสม สอดคล้อ งกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4) สร้างความเป็ นหุ้นส่ว นทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกันผ่านกิจกรรม
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ส ถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนให้มมี าตรฐานเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนาในอาเซียนร่วมกับ
ประเทศอื่นทีม่ ศี กั ยภาพ

5.2

นโยบายรัฐบาลไทยปัจจุบนั ต่อประชาคมอาเซียน

จากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยได้กาหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน ในการนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทัง้ การเมืองและความมันคง
่ โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริม่
ดาเนินการในปี แรก คือ การเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศเพื่อสนับสนุ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไข
ปญั หากระทบกระทังตามแนวพรมแดน
่
ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสญ
ั ญาและ
กฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้อง และเร่งดาเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจสังคม และความมันคง
่ ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและ
ภายนอกภูมภิ าค นอกจากนี้ยงั มีนโยบายด้านอื่นๆ ทีเ่ ป็ นแนวทางนาประเทศไทยไปสู่การเป็ นประชาคม
อาเซียน ดังนี้
1) นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
และการเงินภายใต้ประโยชน์ ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย โดยจัด
มาตรการเตรียมพร้อมให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ และมีความ
พร้อมรองรับผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในทุกภาคส่วน
2) นโยบายด้านการท่องเทีย่ ว และการบริการ โดย
2.1) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่อ งเที่ยวเพื่อให้การประกอบการและ
ดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ พัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเทีย่ วกลุ่มคุณภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2) ผลักดันความร่วมมือของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเทีย่ วอย่างมีคุณภาพ
รวมทัง้ พัฒนามาตรฐานบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเพิม่ ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่
เกีย่ วข้องเพื่ออานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว พร้อมทัง้
ป้องกันแก้ไขปญั หาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วสู่ความยังยื
่ น
2.3) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มอี งค์ความรูเ้ สริมสร้างนวัตกรรมและทักษะ
ทัง้ ด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจ
และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคบริการไทย
3) นโยบายด้านการตลาด การค้า และการลงทุน โดยขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า
การลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตกลงทีม่ ผี ลบังคับใช้แล้ว พร้อมทัง้ วางแนวทางป้องกันผลเสียทีจ่ ะ
เกิดขึน้ กาหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ
4) นโยบายด้านการศึกษา โดยการเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน ด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต
และพัฒนากาลังคนให้มคี ุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ เร่งรัดการจัดทามาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานอาชีพ
และการจัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
5) นโยบายด้านแรงงาน โดย
5.1) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมอื ให้เป็ นแรงงานกึ่งฝีมอื และแรงงานกึ่งฝีมอื ให้เป็ นแรงงานมี
ฝีมอื โดยภาครัฐจะทางานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ใช้
แรงงานมีฝีมอื ทัง้ ระบบ
5.2) เตรียมการรองรับการเปิ ดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอานวยความสะดวก
และมาตรการการกากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานทีม่ ฝี ี มอื เข้า
ประเทศควบคู่กบั การป้องกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมอื
5.3) กาหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว โดย
คานึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคง
่
ภายในประเทศ

5-8

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

6) นโยบายด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6.1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือทัง้
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชดิ ระหว่างกันอัน
จะนาไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การขยาย
การคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุ ภูมภิ าคเพื่อส่งเสริมความ
เป็นเพื่อนบ้านทีด่ ตี ่อกัน
6.2) สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมันคง
่
6.3) เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมภิ าคต่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความ
มันคง
่
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุ ษยชน มนุ ษยธรรม สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปญั หาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมันคงของ
่
มนุษย์
6.4) สนับสนุ นการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยทีป่ ระกอบอาชีพและมีถนิ่ ฐานในต่างประเทศ ส่งเสริม
บทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย
จากนโยบายรัฐบาลเห็นได้ว่า มีการกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนไว้อย่างชัดเจน ซึง่ กาหนดเป็ นนโยบายเร่งด่วนสาหรับการเร่งดาเนินการตาม
ข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และความมันคง
่
โดยเฉพาะทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งได้กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมไว้
อย่างชัดเจนภายใต้นโยบายด้านแรงงาน โดยกาหนดให้ม เี ตรียมการรองรับการเปิ ดการเคลื่อ นย้าย
แรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ
จัดระบบอานวยความสะดวก และมาตรการการกากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภท
เพื่อดึงดูดแรงงานที่มฝี ี มอื เข้าประเทศควบคู่กบั การป้องกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงาน
ไร้ฝี มอื ในขณะเดียวกันภายใต้นโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดให้ม ี การเพิม่ ขีดความสามารถของ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่อ รองรับ การเปิ ด เสรีป ระชาคมอาเซีย น
โดยร่ ว มมือ กับ ภาคเอกชนและ
สถาบัน การศึก ษาในการวางแผนการผลิต และพัฒ นาก าลัง คนให้ม ีคุ ณ ภาพและปริม าณเพีย งพอ
สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทามาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม รวมทัง้ การคุม้ ครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะคนไทยทีป่ ระกอบอาชีพและมีถนิ่ ฐานในต่างประเทศ
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บทบาทหน้ าที่ของหน่ วยงานและการดาเนิ นงานเตรียมการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านแรงงาน

5.3.1 กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานเป็ นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน โดยการพัฒนาประชากรให้มงี านทา มี
ศักยภาพ สนับสนุ นขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลักประกันที่มนคง
ั ่ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการ
ทางาน ตลอดจนการบริหารและคุม้ ครองแรงงาน พัฒนาฝีมอื แรงงาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา
ซึง่ ในปี พ.ศ. 2558 จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้การเปิดการค้าบริการ การเปิดเสรี
การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี กระทรวงแรงงานซึง่ เป็ นหน่ วยงานทีม่ บี ทบาทสาคัญใน
การดาเนินการด้านแรงงานของไทย และเพื่อเป็ นการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีจากการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงแรงงานจึงให้ความสาคัญในการผลักดันการจัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงาน
กลางอาเซียน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ ซึง่ ขณะนี้ไทยมีความคืบหน้าไปมาก
โดยได้มกี ารจัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติไปแล้ว จานวน 214 สาขา การประกาศใช้อตั ราค่าจ้าง
ขัน้ ต่ า 300 บาท การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาอาเซียน และการเตรียมกาลังแรงงานไทยให้ม ี
ความพร้อ มรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใ นปี พ.ศ. 2558 ทัง้ นี้ ความคืบหน้ าในการดาเนินงาน
เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ มีดงั นี้
5.3.1.1 กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมอื แรงงานและศักยภาพของกาลัง
แรงงานและผูป้ ระกอบกิจการ เพื่อให้กาลังแรงงานมีฝีมอื ได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผูป้ ระกอบกิจการทีม่ คี วามสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
การเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็ นการพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานฝีมอื แรงงานเพื่อเพิม่ ผลิตภาพของแรงงาน (Labour Productivity) และรองรับ
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมอื อย่างเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความได้เปรียบการแข่งขันระดับประเทศ
ระดับภูมภิ าค และระดับโลก รวมทัง้ เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้นักลงทุนต้อง
แข่งขันหาคนงานและพนักงานทีม่ ฝี ีมอื มีความรู้ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการจ้างงาน ส่งผลให้เกิดการ
จ้างงานเพิม่ ขึน้ เกิดการทางานทีม่ คี ุณค่า (Decent Work) โดยแรงงานมีค่าแรงและเงินเดือนทีเ่ หมาะสม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเร่งรัด 9 อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสุขภาพ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง
สิง่ ทอ/เสือ้ ผ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และการเปิดเสรี
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ภาคบริการ 5 สาขา (บริการสุขภาพ ท่องเทีย่ ว การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโลจิสติกส์)
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีโครงการทีส่ าคัญ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ดาเนินการในกิจกรรมย่อย
ได้แก่
- พัฒนามาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติตามอุตสาหกรรม
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- สนับสนุ นการสร้างเครือข่ายเป็ นศูนย์ทดสอบ/ศูนย์ฝึกอบรมโดยอ้างอิงข้อกาหนดของ
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบรับรอง เช่น มาตรฐาน ISO 17024 และ ISO 17011 เป็ น
ต้น
- ยกระดับหน่ วยงานของกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม/ทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื แรงงาน เป็ น
การกระตุ้นให้แรงงานได้เห็นความสาคัญเข้ารับ การพัฒนาทักษะความรูข้ องตน เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน ซึง่ ผูผ้ ่านการทดสอบจะได้รบั หนังสือรับรองมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงาน เพื่อเป็ นหลักฐานรองรับการจ่ายอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝี มอื แรงงานจานวน 22
สาขา
3) โครงการพัฒ นาทัก ษะด้ า นภาษาเพื่อ เตรีย มพร้ อ มคนหางานที่ต้ อ งการไปท างาน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิน่ ขัน้ พืน้ ฐานให้กบั แรงงาน
ที่ต้องการเดินทางไปทางานในต่างประเทศ และลดช่องว่างความเสียเปรียบกับประเทศคู่แข่งด้าน
แรงงาน
4) โครงการกาหนดรูปแบบ (Model) ในการแก้ไขปญั หาการขาดแคลนแรงงาน ภายใต้ความ
ท้าทายใน 2 ประเด็น ดังนี้
4.1) การแก้ไขปญั หาวิกฤติการขาดแคลนแรงงาน
4.2) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะฝีมอื แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5) การเตรียมการด้านมาตรฐานสมรรถกาลังแรงงานไทย ใน 32 ต าแหน่ ง งาน สาขาการ
ท่อ งเที่ยว ซึ่ง เป็ นการพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานไทย และขับเคลื่อ นการพัฒนากาลังแรงงานของ
ประเทศไทยให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ใน 32 ตาแหน่ ง
งาน ในสาขาการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย สาขาการเดินทาง 9 ตาแหน่ง และสาขาทีพ่ กั 23 ตาแหน่ง
6) โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ รองรับรายได้แท้จริงที่เพิม่ ขึน้
ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็ นการ
ฝึกอบรมแรงงานใหม่ทจ่ี ะเข้าสู่แรงงานให้มที กั ษะฝีมอื และยกระดับแรงงานทีม่ รี ายได้ต่ ากว่า 300 บาท
ทัง้ ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสถานประประกอบกิจการขนาดใหญ่
ให้มที กั ษะฝี มอื พร้อมปลูกฝงั คุณลักษณะ ทัศนคติในการทางาน ปรับเปลี่ยนการทางานของลูกจ้างให้
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ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ รองรับรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ ตลอดจนฝึ กอบรมแรงงานนอกระบบ
แรงงานในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) ให้มที กั ษะฝีมอื
5.3.1.2 กรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานมีภารกิจในการบริหารจัดการแรงงาน อันเป็ นปจั จัยการผลิต
ทีส่ าคัญ ให้ได้รบั การคุม้ ครองดูแล มีแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานของการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง
ทางานอย่างเต็มความสามารถ และพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับนายจ้างดาเนินธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขัน
สูง กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมของผูป้ ระกอบการและแรงงานมาเป็นลาดับ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โดยมุง่ เน้นสร้างความตระหนักรูว้ ่าประเทศไทยกาลังดาเนินการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.
2558 ซึง่ นอกจากจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจแล้ว ยังต้องเชื่อมโยงประชาชนให้ประสานเป็ น
หนึ่งเดียวกัน คือ ให้ความสาคัญกับมิตทิ างด้านสังคมและให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อตกลง และอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้โอกาสจากกรอบข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีแผนงาน/
โครงการดังนี้
1) การเสริมสร้างความเชื่อมันด้
่ านแรงงานของนักลงทุนเพื่อรักษาฐานการผลิตของบริษทั ข้าม
ชาติทเ่ี ป็ นคู่คา้ ของไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันด้
่ านแรงงานในการดาเนินธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติ เพื่อให้ลูกจ้างมีความรูเ้ กี่ยวกับการจัดทาเขตการค้าเสรี การปรับตัวให้มวี นิ ัยในการทางาน ซึง่
จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ขี องลูกจ้างไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติ และเพื่อสังคมอุตสาหกรรมมี
ความสงบสุข ประเทศไทยมีบรรยากาศการลงทุนทีด่ ี ช่วงดึงดูดการลงทุนรายใหม่จากต่างประเทศ และ
รักษาฐานการผลิตจากนักลงทุนต่างชาติไว้ได้
ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดสัมมนาบรรยายให้ความรูพ้ น้ื ฐาน การอภิปรายถึงผลกระทบ การปรับตัว
และความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนต่อการเจรจาทาเขตการค้าเสรีของประเทศไทย และมีการระดมความ
คิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการเสริมสร้างความเชื่อมันด้
่ านแรงงานของประเทศไทย ซึง่ ผลการสัมมนาทา
ให้ได้มุมมองที่เป็ นประโยชน์ ทงั ้ ในด้านบทบาทลูกจ้างและนายจ้าง รวมทัง้ ภาครัฐในการเสริมสร้าง
บรรยากาศการลงทุนทีด่ ี ซึง่ เมื่อนาไปขยายผลให้กว้างขวางและมีการปฏิบตั เิ ป็ นรูปธรรมก็จะเป็ นปจั จัย
ช่วยเพิม่ โอกาสการแข่งขันของประเทศเมือ่ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) โครงการพัฒ นาระบบบริห ารแรงงานในองค์กรเพื่อ เสริมสร้า งความร่ว มมือ ทางการค้า
ระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียน ความพร้อมในการพัฒนาบุค ลากรด้านแรงงาน และระบบการจัดการที่
สร้างความเชื่อ มันให้
่ แ ก่ นัก ลงทุนเพื่อ รองรับการเปิ ดเขตการค้า เสรี ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึง่ ต้องเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 บุคคลย่อมมีสทิ ธิ
ได้รบั หลัก ประกันความปลอดภัยและสวัส ดิการในการทางาน รวมทัง้ หลักประกันในการดารงชีพใน
ระหว่างการทางานและเมื่อพ้น ภาวการณ์ ทางาน และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 84 (7) คือ
ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา คุม้ ครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบ
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ไตรภาคีทผ่ี ทู้ างานมีสทิ ธิเลือกผูแ้ ทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม้ ครองให้ผทู้ างานทีม่ คี ุณค่า
อย่างเดียวกันได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3) การสัมมนาการพัฒนาระบบบริหารแรงงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทาง
การค้าระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีผแู้ ทนจากรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจากประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทัง้ ผูแ้ ทนหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยเข้าร่วมเพื่อเรียนรูร้ ่วมกัน และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ตลอดจนกาหนดแนวปฏิบตั กิ ารบริหารแรงงาน ผลจากการสัมมนาจะได้ถ่ายทอดไปยัง
หน่วยปฏิบตั แิ ละเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารแรงงานของประเทศไทย โดยคาด
ว่าจะเป็ นผลดีต่อคุณภาพชีวติ แรงงาน ซึง่ เป็ นปจั จัยการผลิตที่สาคัญ อันนาไปสู่การเพิม่ โอกาสทาง
การค้าของประเทศและความเชื่อมัน่
ทัง้ นี้ เพื่อ ทาให้ทุกภาคส่ว นที่เ กี่ยวข้องเกิดความรู้และตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานให้เข้มแข็ง และสามารถนาแนวทางทีไ่ ด้จากการสัมมนาไปดาเนินการ
ให้สมั ฤทธิผล ผลการสัมมนาจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่าย
ตระหนักถึงความสาคัญและให้ความสนใจติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงานของประชาคม
อาเซียน ทาให้สามารถเตรียมความพร้อมได้ทนั ต่อสถานการณ์ ตลอดจนทาให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนด้านแรงงานในระดับปฏิบตั ิ ทีน่ าไปสู่เครือข่ายการประสานงานกันเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปญั หาในอนาคต รวมทัง้ การร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน
4) การดูแลให้แรงงานมีความปลอดภัยจากการทางานโดยเน้นในเรื่องสภาพแวดล้อมทีด่ ี และ
อุปกรณ์ป้องกันในการทางาน รวมทัง้ ขยายโครงการโรงงานสีขาวให้มากขึน้ โดยจะนาหน่ วยแพทย์ของ
โรงพยาบาลคู่สญ
ั ญาของสานักงานประกันสังคม (สปส.) ออกตรวจสารเสพติดในโรงงาน เพื่อป้องกัน
ปญั หาต่างๆ หากพบมีแรงงานติดสารเสพติดก็จะได้ร บั การบาบัดก่อนทีจ่ ะกลับมาทางาน โดยไม่มกี าร
เลิกจ้าง
5.3.1.3 กรมการจัดหางาน
กรมการจัด หางานมีภ ารกิจ เกี่ย วกับ การส่ ง เสริม การมีง านท าและคุ้ม ครองคนหางาน โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็ นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน
รวมทัง้ พัฒนาและส่ งเสริมระบบการบริห ารด้านการส่ งเสริมการมีงานทาเพื่อให้ประชากรมีงานทาที่
เหมาะสมกับ ความรู้ค วามสามารถและความถนัด ไม่ถู กหลอกลวง ตลอดจนได้ร บั สิท ธิประโยชน์ ท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยกรมการจัดหางานได้มแี ผนการดาเนินงานรองรับและการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยการตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยไป
ทางานต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งสูงเกินจริง รวมถึงดูแลบริษทั จัดหางานให้ม ี
มาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี และมีเงินสารอง หากเกิดปญั หาฉุ กเฉิน เช่น กรณีเกิดสงครามกลาง
เมืองขึน้ จะได้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไทยกลับประเทศได้ทนั ที
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5.3.1.4 สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม (สปส.) มีอานาจหน้าทีใ่ นการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม จัดทาทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่ งเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งได้มแี ผนการ
ดาเนินงานในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ทางด้านแรงงาน ดังนี้
1) การจัดตัง้ ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งเปิ ดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจาภาคตะวันออก (จังหวัด
ระยอง) และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยจะให้บริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพในการทางานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ซึ่งเป็ นเหตุให้ร่างกายต้อง
สูญเสียอวัยวะ หรือเป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาตชนิดทีส่ ามารถฟื้นฟูฯ ได้ นอกจากนัน้ ยังให้การฟื้นฟูฯ แก่ผู้
ทุพพลภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และด้านอาชีพ
ควบคู่ไ ปกับการฟื้ นฟู ด้านจิต ใจและสังคม รวมทัง้ ให้การพัฒนาและแนะแนวอาชีพที่เ หมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถกลับเข้าทางานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระที่
ตนเองถนัดได้ โดยศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงานได้จดั บริการที่พกั อาหาร เสื้อผ้า และของใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน ให้แก่ลกู จ้างตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
2) การปรับระบบบริการทางการแพทย์เพื่อให้ผปู้ ระกันตนสามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลใน
ระบบ สปส. ได้ทุกแห่ง เริม่ จากสามารถรับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐในเครือข่ายเดียวกันของแต่
ละสังกัดก่อน ประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม และ
โรงพยาบาลสังกัด กทม. แล้วจึงพัฒนาให้ขา้ มเครือข่ายกันได้ในภายหลัง ทัง้ นี้จะปรับปรุงวิธกี ารจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลให้เหมาะสมต่อไป รวมถึงจะมีการเพิม่ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วย ทัง้
ประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40
5.3.1.5 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอานาจหน้ าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่อใช้ใน
การกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
แปลงนโยบายเป็ นแนวทางและแผนปฏิบตั ริ าชการ จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้
เกิดการประหยัด คุม้ ค่า และสมประโยชน์ กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทัง้ ประสานการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ทนั สมัย ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขัน้
ต่ า วิจยั และพัฒนาแรงงาน ตลอดจนการดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ทอ่ี ยู่ในอานาจหน้าทีข่ องกระทรวง โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แผน
5-14

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

แม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555-2559) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับปญั หาความต้องการของผูร้ บั บริการ
จากกระทรวงแรงงาน สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนเป็ นกรอบในการทาแผนปฏิบตั กิ าร
รองรับ ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล เกิด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ ป ระชาชน ประกอบด้ว ยประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์คอื
1) การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยังยื
่ นในภาคแรงงาน
2) การเพิม่ ขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผูป้ ระกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
3) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
4) การเสริมสร้างความมันคงและและคุ
่
ณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั แรงงาน
5) การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มคี วามเลิศ
เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555-2559) ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงต่อ
การดาเนินงานเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิม่ ขีด
ความสามารถของกาลังแรงงานและผูป้ ระกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ โดยสามารถสรุปแนวทางการดาเนินการได้ดงั นี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝี มอื แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
พัฒนาขีดความสามารถของแรงงานและผูป้ ระกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
และค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มอื แรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและโดยอ้อ มจากผลของการเคลื่อ นย้ายแรงงานเสรีต ามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
(AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1) พัฒนาและขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานและผู้ประกอบการด้วย
ระบบมาตรฐานฝี มอื แรงงาน โดยเร่งสร้างระบบประเมินและรับรองมาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติโดย
การใช้หลักการประเมินตามสมรรถนะ ที่สามารถเชื่อมโยงทัง้ ระบบการศึกษา ระบบการบริหารค่าจ้าง
และระบบการประเมินและรับรองมาตรฐานฝี มอื แรงงานเป็ นระบบเดียวของประเทศ เพื่อเพิม่ ผลิตภาพ
ของแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมอื แรงงานระดับชาติ และก้าวเข้าสู่ มาตรฐานฝีมอื แรงงานระดับสากลอย่าง
ทัวถึ
่ ง รวมทัง้ การส่งเสริมการพัฒนากาลังแรงงานระดับสูงในการพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ การ
ส่งเสริมพัฒนากาลังแรงงานระดับกลางเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตและบริการควบคู่กบั การ
ยกระดับมาตรฐานฝี มอื แรงงานให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานสากล และการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานระดับกึง่ ฝีมอื และฝีมอื ให้มคี วามรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้มากกว่า 1 ทักษะงาน
เป็นต้น
2) การพัฒนาศัก ยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพื่อเพิม่ ขีดคามสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในบริบทสากล โดยการส่ งเสริมสนับสนุ น การพัฒนาศักยภาพของแรงงานและ
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ผู้ประกอบการให้มคี วามรู้ทกั ษะในด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ทกั ษะในด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) เพื่อ จัด เตรีย มแรงงานที่ม ีค วามรู้ ทัก ษะฝี ม ือ ในระดับ สู ง และมีคุ ณ สมบัติต ามมาตรฐานที่
ตลาดแรงงานในภูมภิ าคอาเซียนกาหนด โดยสามารถทางานในประเทศหรือเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทงั ้ 3 ภาคส่วนเศรษฐกิจ คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ หารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยการก าหนดมาตรการที่เ หมาะสมเพื่อ ลดทอนปจั จัยด้านลบให้ม ี
ผลกระทบน้อยทีส่ ุด ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งดาเนินมาตรการทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและแสวงหาโอกาสจาก
กระแสโลกาภิวตั น์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศให้ครอบคลุม
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาระบบข้อมูลและการศึกษาวิจยั ด้านแรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านแรงงานทัง้ ในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเขตการค้าเสรี การดาเนินมาตรการเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบูรณาการทางาน
ร่ว มกันระหว่างหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งกับการเคลื่อ นย้า ยแรงงาน โดยได้กาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) ส่งเสริมการวิจยั และกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้มรี ะบบข้อมูลทีไ่ ด้
จากการศึกษาวิจยั การวิเคราะห์ตดิ ตามสถานการณ์แรงงานในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านแรงงาน ได้มกี ารกาหนดแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1) ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ด้านแรงงานระหว่างประเทศ
1.2) ส่งเสริมให้มกี ารศึกษาวิจยั เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบในทางลบและแสวงหา
โอกาสจากการดาเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.3) ส่งเสริมการศึกษาวิจยั ในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศในบริบทต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจ้าง
แรงงานต่ า งด้า ว การศึก ษาความต้อ งการจ้า งแรงงานต่ า งด้า วรายสาขา การศึก ษาระบบการเก็บ
ค่าธรรมเนียม (Levy) การขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นมาตรการในการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว เป็นต้น
1.4) ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารก าหนดมาตรการด้า นแรงงานระหว่ า งประเทศเพื่อ รองรับ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึ่งเป็ นการเตรียมพร้อมให้กาลังแรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี
1.5) ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และ
กรอบการเจรจาเขตการค้าเสรี เพื่อเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศ
2) ดาเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับในการลดผลกระทบและแสวงหา
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โอกาสจากการดาเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีจ่ ะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 ได้มกี ารกาหนดแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1) การดาเนินการเตรียมพร้อมในด้านการพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน การฝึกอบรมภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียนให้กบั แรงงานไทย
2.2) การดาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้คาปรึกษาต่อภาคแรงงาน ผูป้ ระกอบการ
สมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้รบั ทราบและมีความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2.3) การด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ เ ตรีย มการรองรับ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื ใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ช่าง
สารวจ และบัญชี
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ โดยการพัฒนา
ระบบกลไก และการด าเนิ น การเกี่ย วกับ การจัด ส่ ง แรงงานไทยไปท างานต่ า งประเทศ การพัฒ นา
ศักยภาพ การให้ความรู้ การคุม้ ครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติ ที่ดขี องแรงงานไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแรงงานไทยที่กลับ
จากการทางานต่างประเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เป็ นศูนย์ขอ้ มูลทะเบียนคนหางานทีจ่ ะไป
ทางานในต่างประเทศ การควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศให้
เป็นไปตามกฎหมาย
รวมทัง้ การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยการพัฒนาระบบและรูปแบบการ
อนุ ญาตและผ่อนผัน การทางานของคนต่างด้าว การกาหนดแนวทางการเจรจาเปิ ดเสรีการค้า บริการ
การลงทุน และการเคลื่อนย้ายบุคลากร การพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์และ พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างมี
ประสิทธิผล

5.3.2 กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีบทบาทสาคัญในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี ุณภาพ
และศักยภาพ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาประเทศ โดยเริม่ จากการบ่มเพาะการศึกษาตัง้ แต่ขนั ้ พืน้ ฐาน
อุดมศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ทักษะ มีจติ สาธารณะ
คิดเป็น ทาเป็น มีเหตุผล และรูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ให้พร้อมดาเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
โดยการศึกษาถือเป็นพืน้ ฐานในการสร้างและผลักดันให้คนไทยมีความรูค้ วามเข้าใจในประชาคม
อาเซียน ซึง่ การศึกษาจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนคือ เสาการเมืองและ
ความมันคง
่ เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาจะเป็ นฐานในการสร้างความรูแ้ ละ
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ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลักของประชาคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็ น
พลเมืองของประชาคมอาเซียนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558
ทัง้ นี้ กระทรวงศึก ษาธิก ารในฐานะของผู้ส ร้า งและพัฒ นาทรัพ ยากรที่ส าคัญ ของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทาโครงการต่างๆ ที่เป็ นการสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมให้กบั
เยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) ส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยเสริมสร้างศักยภาพประชากรใน
ระบบการศึกษาที่ครอบคลุมตัง้ แต่ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตลอดถึง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
แรงงานให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพงานทีป่ ระเทศสมาชิกกาหนดไว้
2) เร่งสร้างแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในเวทีอาเซียน
โดยเริม่ จากการพัฒนาสัดส่ว นผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึน้ เป็ น ร้อยละ 60 จากผู้เรียนทัง้ หมด และเร่ง
ปรับเปลีย่ นทัศนคติต่อการเรียนในสายอาชีพให้ถูกต้อง มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มหี ลักสูตรการเรียนการ
สอนทีม่ คี ุณภาพและมีความหลากหลายทางด้านวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาค่าตอบแทนสาหรับแรงงาน
ในสายอาชีพให้สงู ขึน้ เพื่อจูงใจให้เรียนในสายอาชีพมากขึน้
3) การสร้างแรงงานที่มคี ุณภาพ เพื่อรองรับต่อการเปิ ดเสรีทางด้านการค้า การบริการ การ
ลงทุนและแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเริม่ จากการทาข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกอาเซียน
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน 7 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร นักสารวจ
นักบัญชี และสถาปนิก ทัง้ นี้มจี ะครอบคลุมถึงอาชีพการให้บริการด้านการโรงแรมและการท่องเทีย่ วอีก
32 สาขา ทีจ่ ะถูกนาไปพิจารณาเพื่อทาความตกลงร่วมกัน
4) เร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณภาพ มีความเชีย่ วชาญ
ในสายงาน มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) โครงการเครือข่ายสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
ภาษา โครงการพัฒนาวิชาอาเซียนศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษาเทคนิคและวิชาชีพแก่เยาวชน โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนใน
อาเซีย น ตลอดจนการจัด เวทีเ พื่อ เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนได้ แ สดงความคิด เห็น และแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ในระดับชาติและภูมภิ าค
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มกี ารแลกเปลีย่ น ICT ซึง่ เป็ นเรื่องทีส่ าคัญ เนื่องจากจะต้อ ง
เชื่อมโยงภายในประชาคมอาเซียนกันได้ โดยมีการจัดตัง้ ASEAN University และ Cyber University
เพื่อการเชื่อมโยง นอกจากนี้ยงั ได้เตรียมการเพื่อให้มกี ารรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ กบั ผูเ้ รียน ซึง่ ขณะนี้ไทย-จีน และไทย-มาเลเซีย สามารถรับรองคุณวุฒไิ ด้แล้ว แต่สาหรับ
ฟิลปิ ปินส์ยงั ไม่สามารถรับรองได้
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การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางของประชาคมอาเซียน ศธ. ได้ตงั ้ เป้าหมายให้นักเรียนทีจ่ บ
ชัน้ ป.6 สามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ จะต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรูจ้ ากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรูท้ ่มี คี วามหลากหลายมากขึน้
โดยได้เร่งผลักดันและดาเนินการในหลายด้าน ดังต่อไปนี้
1) สร้างศูนย์อานวยการเพื่อให้ครูเจ้าของภาษามาสอน ครูเกษียณอายุก่อนกาหนด และครู
อาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และฟิลปิ ปิ นส์ มาสอนภาษาในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้
2) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) จะมีการบูรณาการ
การสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้จดั ตัง้ งบประมาณเพื่อให้ครูท่ีจะสอนวิชาเหล่านี้ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ระหว่างกัน นักเรียนก็สามารถเชื่อมโยงและพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติในประชาคมอาเซียนได้
3) พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซึง่ เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ามารถ
เชื่อมโยงการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เช่น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ การสอนภาษาอังกฤษของติวเตอร์ทม่ี ชี ่อื เสียงและเป็ นทีน่ ิยม โดยครูจะเป็ นผูค้ วบคุม
การสอนและทดสอบความเข้าใจของนักเรียน หากต้องการจะให้สอนซ้าในช่วงใด ก็สามารถทาได้ทนั ที
ซึง่ จะเริม่ ดาเนินการในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจาอาเภอ และลงไปสู่โรงเรียนดีประจา
ตาบล
4) การอบรมภาษาอังกฤษให้กบั ครู เพื่อให้ครูยุคใหม่สามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ และใช้
ICT ได้ ซึง่ ในยุคปจั จุบนั ระบบการศึกษาต้องรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและครูจะต้องเท่าทัน
ต่อเทคโนโลยีดว้ ย

5.3.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ า มีอ านาจหน้ า ที่เ กี่ย วกับ การส่ ง เสริม สนับ สนุ น และพัฒ นา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามทีม่ กี ฎหมาย
กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เตรียมจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อ รองรับและการเตรียม
ความพร้อมในก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านแรงงานในปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนอบรม (Studies Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มแผนก
แม่บา้ น House Keeping ให้เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการท่องเทีย่ ว ปี พ.ศ. 2554-2558
ทีก่ าหนด รวมถึงหลักสูตรกลุ่มสาขาการโรงแรมซึง่ เป็นสาขาเร่งด่วน รวมทัง้ สิน้ 21 หลักสูตร
2) จัดทาระบบประเมินตามหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN-MRA ของบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
เพื่อให้ทราบถึงระดับความรูค้ วามสามารถของบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วของไทย
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3) จัดทาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Tourism Professionals-MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Website ASEAN
4) การจัดตัง้ เครือข่าย Tourism Professionals Certification Network (TPCN)
5) การประชาสัมพันธ์และให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องในทุกภาคส่วน
6) การบูรณาการความร่วมมือ กับกระทรวงที่ เ กี่ยวข้อ ง อาทิเ ช่น กระทรวงการต่ างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์
7) การจัดตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเทีย่ วอาเซียน ASEAN Tourism
Professional Monitoring Committee (ATPMC)
8) ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาแก่ขา้ ราชการในกระทรวงและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
9) ศึกษาผลกระทบด้านแรงงานใน 32 ตาแหน่งงาน เมือ่ มีการเปิดเสรีอาเซียน
นอกจากนี้ กรมการท่องเทีย่ วเองได้เตรียมแผนในปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ สารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านแรงงานของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว ศึกษา ส่งเสริม สนับสนุ นความต้องการสินค้า
อาเซียนด้านการท่องเทีย่ ว และพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจนาเทีย่ ว ผูน้ าเทีย่ ว และมัคคุเทศก์
ส่วนการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มกี ารเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผมู้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องภาคการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน โดยมีนายสรรเสริญ เงารังสี รองผูว้ ่าการ
ททท. เป็ นประธานคณะทางานด้านการตลาดและการสื่อสารท่องเที่ยวอาเซียนในปี พ.ศ. 2554-2555
รวมถึงส่งเสริมและจัดทายุทธศาสตร์ดา้ นการตลาดท่องเทีย่ ว เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เตรียมความพร้อมด้านสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมโยงในภูมภิ าค
5.3.3.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (สพบท.)
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเทีย่ ว (สพบท.) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา มีภารกิจหน้าที่
ในการเตรียมการด้านบุค ลากรการท่อ งเที่ยวเพื่อ รองรับข้อ ตกลงว่าด้ว ยความร่ว มมือ ในการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วในกรอบอาเซีย น ทัง้ นี้ สพบท.ท าหน้ า ที่ใ นการรับ รอง
มาตรฐานฝี มอื ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (ตามความตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพด้านการท่องเทีย่ วของอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals: MRA) ซึง่ สมาชิกแห่งอาเซียนได้ร่วมกันจัดทาและลงนามในกรอบความตกลง
ว่าด้วยการบริการของอาเซียนและกรอบความตกลงด้านการค้าบริการ ซึ่งมีแผนการดาเนินงานเพื่อ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังต่อไปนี้
1) สาขาวิชาชีพด้านการท่องเทีย่ วภายใต้กรอบอาเซียนทีจ่ ดั ทาขึน้ ตามข้อตกลง ASEAN MRA
นัน้ ประกอบด้วย 32 อาชีพ แบ่งเป็ นสาขาการโรงแรม (Hotel Service) จานวน 23 ตาแหน่ งงาน และ
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สาขาธุรกิจนาเทีย่ ว 9 ตาแหน่ งงาน ทัง้ นี้ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตบิ ุคลากรวิชาชีพ
ด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN MRA) กาหนดให้มคี ณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
1.1) คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (National Tourism Professional Board :
NTPB)
1.2) คณะกรรมการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (Tourism Professional
Certification Board :TPCB)
1.3) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism
Professional Monitoring Committee : ATPMC)
โดยที่ สพบท.ได้ด าเนิ นการจัด ตัง้ คณะกรรมการ 2 ชุดเรียบร้อ ยแล้ว คือ คณะกรรมการ
วิชาชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
(TPCB) นอกจากนี้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬายังได้ร่วมลงนามในความตกลงเข้าใจร่วมกัน หรือ
MOU (Memorandum of Understanding) กับสถาบันการอุดมศึกษา 6 แห่ง ในฐานะเป็ นศูนย์เครือข่าย
การประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเที่ยว หรือ TPCN (Tourism Professional Certification
Network) เพื่อเป็นหน่ วยงานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาขา
วิชาชีพ ด้านการท่อ งเที่ยว 32 ตาแหน่ งงานแก่ สถาบันการศึกษาทัวประเทศและประชาชนทั
่
วไป
่ ซึ่ง
สถาบันการศึกษาเครือข่ายฯ 6 แห่ง ได้แก่
- มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
- วิทยาลัยดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
2) การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเทีย่ วเพื่อรองรับการเปิ ดเสรีการค้า
บริการภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN) เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเทีย่ ว (TPCN:
Tourism Professional Certification Network) ภาคเหนือ ประจาปี พ.ศ. 2555 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN (MRA: Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional)
จากสถาบันการศึกษา หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัวทุ
่ กภูมภิ าค สนับสนุ น
การดาเนินงานของเครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทย (TPCN) ตลอดจน
การสร้างความตระหนัก รู้แ ละการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใ นการรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC (ASEAN Economic Community) เพื่อ รองรับการดาเนินการตามข้อ ตกลงร่ว มว่า
ด้ว ยการยอมรับมาตรฐานวิช าชีพ ด้า นการท่อ งเที่ย วแห่งอาเซียน หรือ ASEAN MRA ใน 6 สาขา
32 ตาแหน่ ง งาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ส ามารถรองรับ การเปิ ด เสรีก ารค้าการบริก ารในปี พ.ศ.
2558

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5-21

โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

ทัง้ นี้ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ าได้ล งนามข้อ บันทึก ความเข้า ใจร่ว มกันหรือ MOU
(Memorandum of Understanding) ร่วมกับสถาบันการศึกษา 6 แห่งทัวประเทศเพื
่
่อเป็ นเครือข่าย
TPCN (Tourism Professional Certification Network) ให้กบั กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (สพบท.) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดาเนินการจัด
ประสานงานกับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง สาหรับการจัดประชุมสัมมนาทัวประเทศ
่
โดยอาชีพ ของบุ ค ลากรด้า นการท่ อ งเที่ย วได้ม ีก ารก าหนดกรอบอาชีพ ในเบื้อ งต้น ตาม
ข้อตกลงอาเซียนทีจ่ ะช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณสมบัตขิ องวิชาชีพด้านการท่องเทีย่ วของไทยให้เป็ น
สากลมากขึน้ จานวน 32 ตาแหน่งงาน ใน 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่
1) การบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม (Food and Beverage)
2) แผนกอาหาร (Food Production)
3) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)
4) แม่บา้ น (House Keeping)
5) ตัวแทนนาเทีย่ ว (Travel Agencies) และ
6) ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว (Tour Operation)

5.3.4 กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และ
ราชการอื่นตามทีม่ กี ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการทีส่ งั กัด
กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผูบ้ ริโภคภายใต้กรอบ
กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทัง้ การค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทัง้
ธุรกิจประกันภัยคุม้ ครองด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา รวมทัง้ เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย
การเจรจาภายใต้กรอบ WTO, FTA อนุ ภูมภิ าค ภูมภิ าค ฯลฯ จัดระเบียบและบริหารการนาเข้าส่งออก
รวมทัง้ การขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสาปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่างๆ และการแก้ไขปญั หา รวมถึงรักษา
ผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งเสริมและเร่งรัด
การส่งออก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อ รองรับและการเตรียมความ
พร้อมในก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านแรงงานในปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1) การจัด งานเศรษฐกิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศมุ่ ง สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น หรือ
International Trade Day : Trade, Investment, and Tourism Cooperation towards AEC โดยการ
เชิญทูตพาณิชย์อาเซียนประจาประเทศไทย รวม 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา
ฟิลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และผูแ้ ทนจากกระทรวงพาณิชย์ของไทย เพื่อเพิม่
ศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวใน 10 ประเทศอาเซียน พร้อมให้คาปรึกษาเชิงลึกในราย
ประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจถึงแนวทางการดาเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง
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โอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในสาขาธุรกิจที่มโี อกาสหรือศักยภาพในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ตามบทบาทและหน้าทีข่ องกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
1.1) สร้างความตะหนักรูใ้ ห้ทุกภาคส่วนถึงโอกาสและความท้าทายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
1.2) รักษาผลประโยชน์ของไทยในอาเซียน โดยการติดตามและผลักดันการดาเนินการตาม
พันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน
1.3) ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของไทย เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือของไทย
ในอาเซียน และช่วยให้การเชื่อมโยงระดับภูมภิ าคภายใต้กรอบอาเซียน (เช่น การทา
FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา) มีผลเป็ นรูปธรรมตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
1.4) ส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด การใช้ ท รัพ ยากรในภู ม ิภ าคอาเซีย นอย่ า งเหมาะสม บนพื้น ฐาน
ผลประโยชน์รว่ มกัน
1.5) ด าเนิ น ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการพัฒ นาความพร้อ มรับ การแข่ ง ขัน ภายใต้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในแง่ของสร้างความตื่นตัวบน
พืน้ ฐานของความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
สร้างฐานสนับสนุ นในวงกว้าง ตลอดทัง้ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ FTA อย่างเต็มทีแ่ ละต่อเนื่อง
5.3.4.1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1) การกาหนด/ปรับปรุงกฎเกณฑ์/กฎระเบียบทีร่ บั ผิดชอบโดยกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับพันธกรณีตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทัง้ ในด้านการเปิ ดตลาดการค้าสินค้า การเปิ ดเสรีภาค
บริการ และการเปิดตลาดด้านการลงทุนให้กบั ประเทศสมาชิกอาเซียน
2) สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่ วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
แผนงานไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการจัดตัง้ คณะอนุ กรรมการดาเนินการตาม
แผนงานไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็ นประธาน และ
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานต่างๆ จานวน 47 หน่ วยงาน (ตามคาสัง่ กนศ. ที่ 1/2550 ลงวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2550)
3) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้กบั ทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อปรับตัว
ให้ทนั กับสภาพการณ์ทก่ี าลังจะเปลีย่ นแปลงไป และสามารถให้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนได้อ ย่างเต็มที่ ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่ว มกับหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งทัง้
หน่ วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการ
ส่งออก) และหน่ วยงานจากต่างกระทรวง (กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง )
จัดการเผยแพร่ความรูเ้ พื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กบั ทุกภาคส่วน เช่น
การเผยแพร่บทความ การจัดค่ายเยาวชน การจัดสัมมนา รวมทัง้ จัดวิทยากรไปบรรยาย เป็นต้น
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4) การเปิ ดศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Information Center
อย่างเป็นทางการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและให้บริการข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ให้แก่
ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัวไปที
่ ม่ คี วามสนใจ รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับ
การเจรจาเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิจสู่ความเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การจัดตัง้
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Information Center นี้ จะช่วยสร้างโอกาส
ให้กบั ทุกภาคส่วนให้ได้ใช้ประโยชน์สงู สุด
5) โครงการจัด สัม มนาเพื่อ สร้า งความรู้ ความเข้าใจต่ อ การพัฒนาอาเซีย นเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการพัฒนาการเปิดเสรีสาขาสินค้า สาขาบริการ ในอาเซียน สู่การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซีย น การสัม มนาจะเน้ น กลุ่ ม สิน ค้ า บริก ารและการลงทุ น ที่ไ ทยมีศ ัก ยภาพ เช่ น ข้า ว
ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง ปาล์มน้ ามัน และน้ ามันปาล์ม กาแฟ และมะพร้าว ให้กบั กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรูจ้ กั
ปรับตัว และรับการเยียวยาหากได้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรี เพื่อนาไปสู่การรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย
ของผู้ประกอบการ และทาให้นักธุรกิจไทยเป็ นนักธุรกิจอาเซียนในลักษณะเคลื่อนพล SMEs ไทยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีม่ คี วามเข้มแข็งอย่างยังยื
่ นในอนาคต
6) การจัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือการปรับโครงสร้างด้านการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรพื้นฐาน
ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ
7) การจัดตัง้ กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์ โดยสนับสนุ นเรื่องการวิจยั และพัฒนา จัดหาทีป่ รึกษา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
8) การจัดระบบบริหารการนาเข้า โดยการกาหนดให้ส ินค้าเกษตรบางรายการที่มคี วาม
อ่อนไหวต้องขออนุ ญาตนาเข้าตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความอ่อนไหวของสินค้า
(ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522) มาตรการรองรับ
ดังกล่าว เช่น กาหนดให้เป็ นสินค้าทีข่ ออนุ ญาตนาเข้า กาหนดคุณสมบัตแิ ละวัตถุประสงค์ของผู้นาเข้า
การขอใบรับรองกาหนดปริมาณสารพิษตกค้าง การใช้มาตรการสุขอนามัย (SPS) ทีเ่ ข้มงวด เป็ นต้น ใน
ส่วนของสินค้าข้าวที่มคี วามอ่อนไหวสูง ต้องมีใบรับรองมาตรฐานการนาเข้า การระบุชนิดข้าว และ
ปริมาณทีน่ าเข้า ติดตามการใช้ขา้ วนาเข้าและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าข้า วนาเข้า
เพื่อเป็นเงินกองทุนพัฒนาชาวนา
9) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสารวจพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพื่อติดตามศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหว ทัง้ ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชดิ และรวดเร็วเพื่อประสานหารือแนว
ทางแก้ไขปญั หา และวางมาตรการรองรับ
10) การใช้ พ.ร.บ.มาตรการปกป้องการนาเข้าทีเ่ พิม่ ขึน้ (Safeguard Measure) ในกรณีทก่ี าร
เปิ ดเสรี ซึง่ ก่อให้เกิดการนาเข้าสินค้ารายการหนึ่งรายการใดมากจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิต /
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ภาครัฐสามารถใช้อานาจตาม พ.ร.บ.มาตรการปกป้องการนาเข้าที่
เพิม่ ขึ้น (Safeguard Measure) ซึ่งสภาได้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้ว ในการปกป้องผู้ผลิต/
ผูป้ ระกอบการในประเทศได้
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5.3.4.2 กรมส่งเสริ มการส่งออก
กรมส่งเสริมการส่งออก มีบทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการส่งออกและขยายตลาดสินค้า /บริการ
ไทย โดยมีเป้าหมายคือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ พัฒนาและให้บริการด้านการค้าและการเพิม่
ศักยภาพในการส่งออก อาทิ การขยายฐานผลิตไปยังต่างประเทศ เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้ผู้
ส่งออกไทย โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน และทาการตลาดต่างประเทศได้มากขึน้
ตลอดจนส่งเสริมและสร้างภาพพจน์สนิ ค้าและบริการไทยให้เป็ นที่เชื่อถือได้ ทัง้ ในด้านคุณภาพและ
บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ได้จดั ทาโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคใต้) เพื่อรองรับ
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการ
บริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนารู ปแบบสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การตลาดส่งออกให้กบั ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ สมาชิกประเภท EL Pre-EL และ DITP
SMEs Club ผูป้ ระกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการทีส่ นใจจะเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่าง
ประเทศทีด่ าเนินธุรกิจในประเภท 1) อาหาร และเครือ่ งดื่ม 2) แฟชัน่ และสิง่ ทอ 3) เครื่องสาอาง เครื่อง
ประทินผิว และสมุนไพรไทย และ 4) เครือ่ งใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญของชาร่วย

5.3.5 กระทรวงการต่างประเทศ
กรมอาเซียน ซึ่งเป็ นหน่ วยงานหลักภายใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน ในฐานะสานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดาเนินงานความร่วมมือของอาเซียน
ให้สาเร็จและบรรลุผลตามมติทป่ี ระชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดตัง้ อาเซียน และเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิม่ อานาจ
ต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งกรมอาเซียนได้เตรียมจัดทาแผนการ
ดาเนินงานเพื่อรองรับและการเตรียมความพร้อมในก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านแรงงานใน
ปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1) การจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายมิติ ทัง้
ข่าวสาร และข้อมูลในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
2) โครงการอาเซียนสัญจรให้ความรูแ้ ก่ภาคประชาชน จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรูเ้ รื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 แก่ภาคธุรกิจและประชาชน
3) การจัดสัมมนาเรือ่ ง "ประเด็นน่ารูเ้ กีย่ วกับอาเซียน" โดยตระหนักถึงความสาคัญของการสร้าง
ความตระหนักรูแ้ ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการสร้างประชาคมอาเซียนทีม่ ปี ระชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการสัมมนาได้บรรยายถึงประเด็น พิธสี ารกฎบัตร
อาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการตามกฎบัตรอาเซียน และ
ประเด็นหัวข้อ จากสมาคมสู่ประชาคม
4) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
เพื่อให้ความรูก้ บั โรงเรียนนาร่องสู่ประชาคมอาเซียน ทีโ่ รงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่ าสามัคคี อาเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ โรงเรียนบ้านโปง่ แดงน้ าฉ่ าสามัคคีเป็ นโรงเรียน Buffer School โดยการ
บรรยายให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
5) โครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558” เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากร ในการที่กลุ่มประเทศชาติสมาชิก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) 10 ประเทศ จะได้ผนึกกาลังรวมกันให้เป็ นหนึ่งเดีย ว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในเวที
โลกใน อีก 3 ปี ข้างหน้า โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรวมตัวของ
อาเซียนในภาพรวม นาไปสู่การจัดตัง้ เป็ นประชาคมอาเซียนที่จะมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางภายในปี
พ.ศ. 2558 อย่างแท้จริง สาหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมสัมมนานัน้ ประกอบด้วยหัวหน้ าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมในกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ คณะ
ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก จานวน 1,000 คน ซึง่ มีการบรรยาย
ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับอาเซียนจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒกิ รมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ การ
เสวนาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558
6) โครงการเปิดสอนหลักสูตรสาหรับข้าราชการและหน่วยงานอื่น รวมทัง้ ข้าราชการแถบจังหวัด
ชายแดน สอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประชุมและภาษาประเทศเพื่อ นบ้าน เพื่อให้ความรูแ้ ละการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทัวทุ
่ กภาค ซึ่งประชาชนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคม
อาเซียน โดยคิดว่าทุกคนจะสามารถเดินทางข้ามประเทศไปทางานในประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่าง
เสรี ซึ่งอาชีพทีเ่ ปิดเสรีขณะนี้มเี พียง 8 สาขาเท่านัน้ คือ วิศวกร สถาปนิก ช่างสารวจ นักการบัญชี
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และธุรกิจท่องเทีย่ ว ซึง่ ต้องผ่านการทดสอบวิชาชีพจากประเทศนัน้ ๆ ด้วย

5.3.6 กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรมมีอ านาจหน้ า ที่ใ นการก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมไทย พร้อ มทัง้ ชี้น าและเตือ นภัย ภาคอุ ต สาหกรรมให้ก้ า วทัน โลก สร้า งโอกาสและ
สภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การลงทุ น และการประกอบกิจ การ สนับ สนุ น และเสริม สร้า งศัก ยภาพของ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ทัง้ มีการ
ยกระดับพืน้ ฐานทางปญั ญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้ม ี
การพัฒนาอย่างสมดุลและยังยื
่ น เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและ
สังคม บูรณาการและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
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หน่ วยงาน และภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล ซึง่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียม
จัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อ รองรับและการเตรียมความพร้อมในก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1) โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้ นฟูสถานประกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษา
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม บริษทั ทีป่ รึกษา และสถาบันการเงินฯ รวมประมาณ 30 แห่ง
ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างแผนฟื้ นฟูในเชิงลึก ที่จะมีการบริหารจัดการธุรกิจทัง้ ระบบ และเพิม่ ศักยภาพ
ตัง้ แต่การผลิตไปจนถึงการตลาด โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อ
รองรับปจั จัยเสีย่ งและการแข่งขันสาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) การสนับสนุ นเงินทุนแก่ SMEs ในการขยายฐานการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นการ
ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้า การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์
เวียดนาม จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยการสนับสนุ นเงินทุนให้แก่ SMEs ใน
การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ROAD SHOW และการให้
ความรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อมด้านการตลาดกฎหมาย การขนส่งและพิธกี ารด้านการส่งออก
3) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2555 โดยมุ่งให้ความรูแ้ ละความเข้าใจถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เน้นให้ผปู้ ระกอบการโดยเฉพาะ SMEs สามารถจัดทาแผน เตรียม
ความพร้อมของธุรกิจ (Roadmap) ทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สามารถใช้ทรัพยากรทัง้ วัตถุดบิ และแรงงานจากหลายประเทศ
เพื่อนามาใช้ในการผลิต
4) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
กรมส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรม ซึ่งเป็ นโครงการที่จดั ท าขึ้นเพื่อ ให้ข้อ มูล ความรู้ค วามเข้าใจใน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อผู้ประกอบการ โดยจัดการอบรมในหัวข้อ 1. ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 2. การวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ เพื่อการ
จัดทากลยุทธ์ 3. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Roadmap)
5) โครงการสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) โดยสามารถสมัคร E-marketplace รับเว็บไซต์ฟรี 1 ปี ทัง้ นี้ทางคณะทางานโครงการฯ จะ
คัดเลือกผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์ฯ เพื่อนาไปบ่มเพาะความรูเ้ ชิงลึกด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อม
รุกสู่สองประเทศเป้าหมายคือ เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึง่ จะมีการจัด Road Show ไปยังสองประเทศ
ดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างกันด้วย
6) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให้ไทยมีบทบาทนาทีส่ ร้างสรรค์
ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ จะต้องมีการเตรียมการ ได้แก่
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โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

6.1) พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประชาคม
อาเซียนให้ได้รบั ข้อมูลและศึกษากฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องให้เข้าใจชัดเจน เพื่อให้ม ี
ความรูแ้ ละมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการ
ขยายตลาดตามโอกาสและข้อ ตกลงใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ พร้อมทัง้ มีระบบการเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขัน
6.2) ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทัง้ บุคลากรและมาตรฐาน
การให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็ นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมภิ าค (Medical Hub) Smart
SMEs
6.3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนให้มมี าตรฐานเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนาในอาเซียนร่วมกับ
ประเทศอื่นทีม่ ศี กั ยภาพ
6.4) กาหนดมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันสินค้าและบริการ
นาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนการกาหนดคุณสมบัตขิ องแรงงานนาเข้า เพื่อให้ได้แรงงานทีม่ คี ุณภาพ และตรงกับ
ความต้องการ
7) ศึกษาเสาะหาความเป็ นไปได้ในการตัง้ ธุรกิจ โดยใช้แรงงานจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ฐานธุรกิจอยูท่ ใ่ี ดก็ได้ในอาเซียนจะสามารถใช้แรงงานจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้
ซึง่ จะช่วยแก้ไขปญั หาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื
8) โครงการพัฒนาโรงงานอุ ต สาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างมีส่ ว นร่ว ม หรือ
CSR-DIW เป็ นโครงการที่สาคัญของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และเป็ น 1 ใน 10 ของ Flagship Projects ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมได้ดาเนิ น โครงการนี้ม าอย่า งต่ อ เนื่อ งตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2551 จนถึง ปจั จุบ ัน ซึ่ง มีโ รงงาน
อุตสาหกรรมได้รบั เกียรติบตั รแล้ว 321 ราย จากผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทัง้ สิ้น 384 ราย โดยสิง่ ที่
อุตสาหกรรมจะได้รบั คือ การนามาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
(CSR-DIW) ไปปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดการยอมรับและอยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างยังยื
่ น และโรงงานอุตสาหกรรม
ได้แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล (ISO 26000 : Social Responsibility) และเป็ น
การเตรียมความพร้อมของโรงงานทีจ่ ะต้องสามารถแข่งขันการดาเนินธุรกิจอย่างเสรีเมื่อประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558
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