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บรรณาธิการแถลง 

จากวิกฤตโรคระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ ้นทั ่วทุกมุมโลกนับตั ้งแต่ต้นปี 2563 จนกระทั่ง 
ถึงบัดนี้ ทำให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจอย่างจริงจังในการทบทวนการดำเนินงานที ่ผ ่านมา รวมไปถึงการมอง 
ถึงอนาคตข้างหน้าภายหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาด (Post - COVID) เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูภูมิทัศน์ของโลกใหม่ 
ไมเ่ฉพาะแค่เรื่องระบบเศรษฐกิจหรือสภาพสังคมซ่ึงได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้จนยากท่ีจะประมาณการได้ 

 เนื้อหาในรายงานเล่มแรกประจำไตรมาส 4/2563 ได้นำเสนอบทวิเคราะห์จำนวน ๒ หัวข้อ ได้แก่ 
รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศตลาดแรงงานซึ ่งเป็นเนื ้อหาเก ี ่ยวกับ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยเป็นการศึกษาปรากฎการณ์รูปแบบการทำงานที่บ้านหรือ Work from 
Home และหัวข้อการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเรื่อง “จากเมืองไทยสู่ไต้หวัน แหล่งโอกาสแรงงานไทย”  

สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประจำไตรมาส 1/2564 ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของวิกฤตการณ์
โควิดที่ส่งผลต่อโลกของการทำงาน โดยได้มองไปถึงสถานการณ์อนาคตของตลาดแรงงานกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่  
“งานที่มีคุณค่ากับเศรษฐกิจสีเขียว” ด้วยเล็งเห็นว่าบทเรียนจากวิกฤตการณ์โควิดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้   
เป็นสัญญาณเตือนในการให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและรักษา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศในหัวข้อ “แรงงานกับการเปลี่ยนผ่าน
สู ่ เศรษฐกิจสีเขียว (Labour and the Transition to  the Green Economy)” นำเสนอข้อมูลการเปลี ่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานที่เกี ่ยวข้องกับมิติด้านสิ ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” โดยเนื ้อหา
ประกอบด้วย ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว แนวโน้มการจ้างงานในสาขาพลังงานของโลก แนวโน้มการจ้างงาน 
ในสาขาพลังงานหมุนเวียนของไทย และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับงานที่มีคุณค่า รวมไปถึงข้อสรุป
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับสิทธิด้านแรงงาน โดยภาครัฐอาจมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อแรงงาน มีการ
ฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ มีการสนับสนุนทางการเงิน เช่น การประกันการว่างงาน โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป 
เป็นต้น สำหรับสถานประกอบการ โดยอาจมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างในการฝึกอบรม
และพัฒนาแรงงานและข้อสุดท้ายคือ ภาครัฐและสถานประกอบการ อาจมีข้อมูลที่สามารถแจ้งให้แรงงานทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีโอกาสตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้แรงงานได้เตรียมพร้อมและสามารถลด
ระยะเวลาของการว่างงานจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้  
   นอกจากนี้รายงานในไตรมาสนี้ ได้นำเสนอในหัวข้อเรื ่อง “ประเทศไทยกับแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ” 
(Thailand and Migrant Workers of 3 Nationalities) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ 
3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว ที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้แรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาติดังกล่าวนิยมเข้ามาทำงานในประเทศ
ไทย ข้อดีและข้อเสียของแรงงานข้ามชาติที่ส่งผลต่อประเทศไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติของประเทศไทย ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ ภาครัฐ นายจ้าง 
และส่วนอ่ืน ๆ รวมถึงแนวโน้มความต้องการแรงงานข้ามชาติในอนาคต โดยสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานทั้งสอง
หัวข้อไดใ้นฉบับหรือโดยการสแกน QR Code ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง   
 กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู ้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั ้งทางด้านเศรษฐกิจการแรงงาน 
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่าง
คณะผู้จัดทำและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์การลิตผลงาน 
ทางวิชาการต่อไป ซ่ึงคณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
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แนวโน้มการจ้างงานในสาขาพลังงานหมุนเวียน

ของไทย 

การจ้างงานพลังงานหมุนเวียนในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

จากปี 2559 และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นจาก 17,758 ต าแหน่ง 

เป็น 27,415 และ 172,164 ต าแหน่ง ในปี 2562 และ 2593

ตามล าดับ แต่ไทยยังคงมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน ฯลฯ 

ซึ่งมีการจ้างงาน จ านวนมากอยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ 

แนวโน้มการจ้างงานในสาขาพลังงานของโลก  

สาขาพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2562 และมีการจ้างงาน 

ในสาขาพลังงานหมุนเวียนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม

ประมาณ 11.5 ล้านต าแหน่ง ซึ่งต าแหน่งงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

จะแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีและภูมิภาค  

เศรษฐกิจสีเขียวคืออะไร ? 

เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการพัฒนาสังคมให้ ดีขึ้น 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับงานที่มีคุณค่า  

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่เศรษฐกิจ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสิทธิด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน

ร่วมในการรับรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนบนแปลงด้านพลังงาน ซึ่งจะก่อให้เกิด

การจ้างงานที่มีคุณค่า ทั้งนี้ ILO ได้เสนอยุทธศาสตร์การสร้างงานที่มีคุณค่า  

4 ประการ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 

2) การส่งเสริมโอกาสในการมีงานท าและสร้างรายได้ 

3) การให้ความคุ้มครองทางสังคม 

4) การส่งเสริมการเจรจาทางสังคม 

ข้อเสนอแนะ 

1) ภาครัฐ : ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อแรงงานที่ ได้รับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 

2) ภาครัฐและสถานประกอบการ: ควรมีข้อมูลที่แจ้งให้แรงงาน

ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับต าแหน่งงานที่มีโอกาสตกงานหรือถูกเลิกจ้าง 

บทสรุปผู้บริหาร 

แรงงานกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

(Labour and the Transition to the Green Economy) 

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับงานที่มีคุณค่า  

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่เศรษฐกิจ 

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

     โดย ILO ได้เสนอยุทธศาสตร์การสร้างงานที่มีคุณค่า 4 ประการ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 

2) การส่งเสริมโอกาสในการมีงานท าและสร้างรายได้ 

3) การให้ความคุ้มครองทางสังคม 

4) การส่งเสริมการเจรจาทางสังคม 

ที่มา: IRENA 



บทสรุปผู้บริหาร
ตลาดแรงงานไทยและการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน

Thai Labour Market and the Dependence on Foreign Labour from Neighbouring Countries

จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
ณ เดือนธันวาคม 2563 พบว่า จ านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

มีจ านวนทั้งสิ้น 2,323,124 คน แยกเป็น

สัญชาติเมียนมา
จ านวน 1,583,272 คน 
ร้อยละ 63

สัญชาติกัมพูชา 
จ านวน 515,600 คน 
ร้อยละ 20

สัญชาติลาว 
จ านวน 224,002 คน 
ร้อยละ 9

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8 จะเป็น
แรงงานข้ามชาติสัญชาติอื่นๆ

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

5 อันดับ ประเภทงานที่ท ามากที่สุด

1 กิจการก่อสร้าง ร้อยละ 18.15

2 กิจการต่อเนื่องทางการเกษตร ร้อยละ 11.39

3 กิจการเกษตรและปศุสตัว์ ร้อยละ 10.18

4
กิจการให้บริการต่างๆ ยกเว้นกิจการรับเหมาฯ 
ร้อยละ 9.43

5
กิจการผลิต หรือจ าหน่ายสินคา้ และเครื่องดื่ม 
ร้อยละ 8.92

สาเหตุและปัจจัยในการเข้ามาท างาน

1 ความแตกต่างทางเศรษฐกจิ

2 ค่าตอบแทนจากการท างาน 

3 สวัสดิการด้านแรงงานของประเทศไทย

4 การขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย

5
ลักษณะทางภูมิประเทศที่สะดวกต่อ
การเดินทาง 



แรงงานกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

แรงงานกับการเปลี่ยนผ่าน 

สูเ่ศรษฐกิจสีเขียว 

(Labour and the Transition to the Green Economy) 
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แรงงานกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
(Labour and the Transition to the Green Economy) 

บทนำ 
ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ซึ ่งเกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2313 – 2403 

เป็นจุดเปลี ่ยนครั ้งสำคัญด้านแรงงาน นายทุนกลายเป็นผู ้มีบทบาททางเศรษฐกิจ มีการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมและนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนที่แรงงานคนและแรงงานสัตว์ในการผลิตสินค้า ทำให้แรงงาน 
ซึ ่งเดิมเคยมีสถานะเป็น “เกษตรกร กลายเป็น กรรมกร” และเข้ามาทำงานอยู ่ในโรงงานอุตสาหกรรม  
จึงกลายเป็นที่มาของคำว่า “นายจ้าง และ ลูกจ้าง” เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
บริการ และนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการใช้ไป
ในการผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม “ภาวะโลกร้อน 
(Global Warming)” ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤต
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จากจุดเริ่มต้นที่ได้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภ ู ม ิ อากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และได ้ มี  
การดำเนินการทบทวนพันธกรณีมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลให้เกิดเป็นความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็น 
ตราสารกฎหมายรับรองภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติฯ เพื่อกำหนดกติการะหว่างประเทศที่มีความมุ ่งมั่น  
มากยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมของภาคีในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก แรงขับเคลื่อนดังกล่าวได้กลายเป็น
ตัวกำหนดให้ประเทศภาคี (รวมถึงประเทศไทย) ต้องดำเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และในปีพ.ศ. 2555 ที่ได้มีการประชุม Rio + 20 (United Nations Conference on 
Sustainable Development: UNCSD) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 
Programme: UNEP) คำว่า “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ถูกเสนอขึ ้นเพื ่อเป็นวิธีการกระตุ้น 
ให้เกิดการพัฒนานโยบายระดับประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 
(สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ ่งแวดล้อม, 2555 อ้างถึงใน โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2562) รวมถึง 
เพื่อรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ที่มีการบรรจุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
การผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั ่งยืน แสดงให้เห็นว่า  
เศรษฐกิจสีเขียวไดเ้ข้ามามบีทบาทสำคัญสำหรับกระบวนการกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต 

เศรษฐกิจสีเขียว จากแรงผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การระดับโลก ทำให้ประเทศภาคีต้องมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียที่เป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ
และจัดการอย่างถูกต้อง ลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลือง 
เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการดังกล่าวนี้ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในสาขาพลังงาน การคมนาคมขนส่ง 
กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย ซึ ่งเป็นแหล่งจ้างงานจำนวนมาก และจะมีผลไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในอนาคต จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ถึงแนวโน้มด้านตลาดแรงงานในมิติ 
ที่เก่ียวโยงกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในสาขาพลังงาน  
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เศรษฐกิจสีเขียวคืออะไร (What is a Green Economy?) 
 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ให้ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจสีเขียวไว้ว่า  
"เป็นแนวคิดที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และความเท่าเทียมกันทางสังคม ในขณะที่ลดความเสี่ยง
ด้านสิ ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนทางระบบนิเวศ” (UNEP, 2012) สอดคล้องกับการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: 
UNCTAD) ที่ได้เสนอเพิ ่มเติมว่า เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างความเสมอภาคในระยะยาว และลดความเสี ่ยง 
ให้กับประชาชนรุ ่นหลังในด้านสิ ่งแวดล้อมและปัญหาการเสียสมดุลของระบบนิเวศ  (UNCTAD, ม.ป.ป  
อ้างอิงใน โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2562) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุไว้ว่า เป็นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก รวมถึง 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , ม.ป.ป) และหอการค้านานาชาติ 
(International Chamber of Commerce : ICC) ระบุว่า “การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการเสริมแรงซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น” 
(Sustainable Development Goals, 2555) 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจสีเขียว เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน 
ก็สนับสนุนการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการสร้างความเสมอภาคในระยะยาว เนื่องจาก 
ลดความเสี ่ยงให้กับประชาชนรุ ่นหลังและลดปัญหาการขาดความสมดุลด้านสิ ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่  
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

แนวโน้มการจ้างงานในสาขาพลังงานของโลก (Trend of Employment in Energy Sector in the World)  
หลังจากที่โลกประสบกับปัญหาวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศมาอย่างยาวนาน จนในปีพ.ศ. 2558  

ได้มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกร้อน คือ การจัดทำความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) เพื ่อกำหนดกฎกติการ ่วมกันของภาคีในการมีส ่วนร ่วมแก้ไขปัญหาการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศนั้น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มมีบทบาทสำคัญกับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว (Advanced Economy) ตัวอย่างเช่น กลุ่มประเทศ OECD1 ที่ได้มีการกำหนดมาตรการสนับสนุน
การฟื ้นฟูเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ ่งแวดล้อม เน้นการลงทุนและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจ 
ที่ใช้พลังงานสะอาด (ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, 2563) ส่งผลให้อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนภายในกลุ่ม
ประเทศฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนเข้มข้นไปสู่คาร์บอนต่ำจึง
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่นำไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน   

จ ากร าย ง าน  Renewable Energy and 
Jobs ประจำปี 2563 พบว่า การจ้างงานในสาขา
พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 และจากข้อมูลในปีพ.ศ. 
2562 พบว่า มีการจ้างงานในสาขาพลังงานหมุนเวียน 
ท ั ้ งทางตรงและทางอ ้อมรวมประมาณ 11.5  
ล้านตำแหน่ง (รูปที่ 1)  

 
 ท่ีมา: IRENA 

รูปท่ี 1 แนวโน้มการจ้างงานในสาขาพลังงานหมุนเวียน 
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พลังงานน ้า พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวภาพ พลังงานลม
เครื่องท้าน ้าร้อน ความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทติย์ อื่น ๆ 
จ้านวนการจ้างงานทั งหมดในพลังงานทดแทน

1 (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 37 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรั ฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อังกฤษ  
และสหรัฐอเมริกา (OECD, 2564) 
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นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2593 
ทั ่วโลกจะมีการจ้างงานในภาคพลังงานเกือบ 100  
ล ้านตำแหน่ง  จากจำนวน 58 ล ้านตำแหน่งในปี  
พ.ศ. 2560 (เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 172) และจะเห็นได้ว่า 
ตำแหน่งงานประมาณ 34.5 ล้านตำแหน่ง จะเกิดขึ้น 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นำโดยประเทศจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ประมาณ 10.5 ล้านตำแหน่งซึ ่งอยู ่ในประเทศ
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย (รูปที ่2) 
 

 
ตำแหน่งงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะแตกต่าง

กันไปตามเทคโนโลยีและภูมิภาค สาขาพลังงาน
หมุนเวียนจะมีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานมากที่สุด 
ในทุกภูมิภาคทั ่วโลก (IRENA, 2563) และแน่นอนว่า 
เมื่อมีตำแหน่งงานเพ่ิมขึ้นในกลุ่มหนึ่ง ก็ต้องมีกลุ่มที่จะ
สูญเสียการจ้างงานไปเช่นกัน นั ่นคือ กลุ ่มสาขา
พลังงานเชื ้อเพลิงฟอสซิล ซึ ่งจะได้ร ับผลกระทบ 
อย่างมากและจะมีจำนวนการจ้างงานลดลงในทุก ๆ 
ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
และภูมิภาคเอเชียอื ่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม 
ของภูมิภาคดังกล่าวจะยังได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ที่ดียิ่งข้ึนนั่นเอง (รูปที่ 3)  

จากข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า หลายประเทศทั่วโลกได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยี  
ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
จำนวนการจ้างงานในสาขาพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเดิมพลังงานหมุนเวียนเคยเป็นเพียงแค่
พลังงานสำรอง อาจจะกลายเป็นพลังงานหลักในกระบวนการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ ่งนั ่นหมายถึง  
จะกลายเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญของสาขาพลังงานของโลกในอนาคตก็เป็นได้ 

แนวโน้มการจ้างงานในสาขาพลังงานหมุนเวียนของไทย (Trend of Employment in Renewable 
Energy Sector of Thailand) 

หลายประเทศได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมากำหนดเป็นนโยบายของประเทศ เช่น การดำเนิน
นโยบายการปฏิรูปภาษีพลังงาน การส่งเสริมพลังงานทดแทน สาธารณูปโภคสีเขียว และการคมนาคมที่ยั่งยืน 
ของสหพันธรัฐเยอรมนี นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่มีการจ้างงานสีเขียวของญี่ปุ่น (โสภารัตน์ จารุสมบัติ,  
นิตยา โพธิ์นอก และจารุพล เรืองสุวรรณ, 2562) การประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ของเกาหลีใต้ (South Korea’s Green New Deal) ที่เน้นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการจัดการ
ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งกองทุน National Green Development 
Fund เพื่อลงทุนทางด้านการจัดการมลพิษ การพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาระบบ
ขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจีน เป็นต้น (ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ และอติเดช พงศ์หว่าน, 2563)  

ท่ีมา: IRENA 

รูปท่ี 2 ตำแหน่งงานสาขาพลังงานในปีพ.ศ. 2593 

ท่ีมา: IRENA รูปท่ี 3 ตำแหน่งงานที่เกิดข้ึนในสาขาพลังงาน: ความเสียหายที่มากกว่าในทุกภูมิภาค 
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สำหรับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง เห็นได้จากการให้สัตยาบันในความตกลงปารีสเมื่อปีพ.ศ. 2559 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
ม.ป.ป.) มีการบรรจุการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศไว้ทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11 การกำหนดเป้าหมายระยะยาวในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ ่งอยู ่ในยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั ่งยืน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า และให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร  
ต่อสภาพภูมิอากาศ ที ่มุ่งเป้าสู ่การลงทุนที ่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ม.ป.ป.) 
นอกจากนี้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558 – 2593) มีเป้าหมายระยะยาว 
(พ.ศ. 2593) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อย
คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
เป็นต้น (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม , 2558) ส่งผลให้ประเทศไทย 
มีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะในภาคเอกชนที ่ได ้รับ  
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ ่งการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนนี ้ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ  
ในการจ้างงานให้กับประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ 
และยังสร้างรายได้ให้กับภาคการเกษตร จากการรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

เดชรัตน์ สุขกำเนิด (2561) ได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประมาณการณ์การจ้างงานในสาขาพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย (กรณีมีการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 100) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากในปี 
พ.ศ. 2559 จากเดิมท่ีมีการจ้างงานอยู่ที่ 17,758 ตำแหน่ง 
เป็น 27,415 และ 172,164 ตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2562  
และ 2593 หรือเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 154.38 และ 969.50 
ตามลำดับ (คำนวณจากฐานปี 2559) (รูปที่ 4) แต่อย่างไร
ก็ตาม อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยยังคงมีการใช้
เช ื ้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน เป็นต้น ซึ ่งมีการจ้างงาน 
จำนวนมากอย ู ่ ในอ ุตสาหกรรมเหล ่าน ี ้  ทำให ้ เกิด 
ความกังวลเป็นอย่างมากกับปัญหาที่จะตามมาหลังจากที่มีการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน  

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยังมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนกันด้านพลังงาน ตัวอย่างเช่น 
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่และเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญของไทย แตอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสูงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next - Generation Automotive) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve) ที่จะเป็นกลไก

 ท่ีมา: Greenpeace 

รูปท่ี 4 ประมาณการการจ้างงานในสาขาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ
ไทย 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น  
ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล จะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผลิตเครื่องยนต์สันดาปเปลี่ยนไปเน้นการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า และจะมีผลต่อธุรกิจพลังงานสะอาดเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและเกื้อหนุน
กันด้านพลังงาน 

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย พบว่า มีการจ้างงานโดยประมาณ 890,000 คน 
ประกอบด้วย แรงงานของผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ประมาณ 100,000 คน ตัวแทนจำหน่าย 200,000 คน  
และผู ้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ 590,000 คน ซึ ่งยังไม่รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรมอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  
และในจำนวนนี ้อยู ่ในประกันสังคม ณ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 380,802 คน คิดเป็นร้อยละ 43  
ของการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (เสาวณี จันทะพงษ ์และชฎาธาร โอษธีศ, ม.ป.ป.) 
ทั้งนี้ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ทักษะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น แต่ใช้ทักษะด้านเครื่องยนต์ 
และโลหะน้อยลง โดยงานที่เกิดข้ึนในยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นงานทีมี่ทักษะสูงหรือกึ่งทักษะ ทำให้ตำแหน่ง
งานที่ใช้ทักษะต่ำจะลดลงอย่างมากในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต (กิริยา กุลกลการ, 2562)  

จากข้อมูลข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามของไทยที่จะขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมสี
เข ียว แนวโน้มของการจ ้างงานในสาขาพลังงาน
หมุนเวียนของไทยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศ
ทางการจ้างงานด้านพลังงานของโลก แตข่ณะเดียวกัน
ก็ย ังม ีข ้อจำกัดบางประการ เช ่น ทักษะแรงงาน  
การพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ ที่อาจส่งผลให้การพัฒนา
เกิดความล่าช้า ทั ้งนี ้ ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องวาง
แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันบนพื้นฐานของการคำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นธรรมเพื่อผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับงานที่มีคุณค่า (The Transition to Green Economy 
With Decent work) 
 “การเปลี ่ยนผ ่านที ่ เป ็นธรรม (Just Transition)” เป ็นการเปลี ่ยนแปลงเช ิงโครงสร ้างส ู ่ เศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทุกฝ่ายทั้งนายจ้าง แรงงาน ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และภาครัฐ ได้มีส่วนร่วม  
ในการคัดสรรเทคโนโลยี และเจรจาจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน (กิริยา กุลกลการ, 2561) ซึ ่งในที ่นี ้ คือ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างตลาดแรงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้นั้น ทำให้เกิดการเรียกร้องถึงสิทธิ 
ที่เป็นธรรมสำหรับแรงงาน “แรงงานไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง” สิ่งนี้เองได้กลายเป็นที่มา
ของการหยิบยกประเด็นเรื ่องการเปลี ่ยนผ่านที่เป็นธรรม มาเป็นแนวปฏิบัติเพื ่อคำนึงถึงสิทธิที ่แรงงาน 
ควรจะได้รับและเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดีขึ น คุณภาพชีวิตแรงงาน
ต้องดีขึ  นเช่นกัน” และเพื ่อรับรองเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะในเป้าหมายที ่ 8  
“งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)” ซึ่งให้ความสำคัญ
กับงานที่มีคุณค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างมาก 
ในการใช้พล ังงานสะอาดเน ื ่องจากเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และเพื ่อให ้เก ิดการจ ้างงานที ่มี ค ุณค่า  

ท่ีมา: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/15860.pdf 

รูปท่ี 5 ระดับทักษะและตำแหน่งงานในสาขากิจกรรม 
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เสนอว่า การสร้างงานที่มีคุณค่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ 
4 ประการ ดังนี้ 

 

  เห็นได้ว่า การเปลี ่ยนผ่านที ่เป็นธรรมกำลังแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องความต้องการเกี ่ยวกับ 
ชีวิตการทำงานของแรงงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างงานที่มีคุณค่า ซึ่งเศรษฐกิจสีเขียวได้ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
เพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานใหม่ได้ ทั้งนี้ ควรมีการเปิดโอกาสในการมี 
ส่วนร่วมหรือเจรจาต่อรองเพื่อรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับแรงงาน ซึ่งแรงงานยังขาดการตระหนักรู้ 
และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน หรือการเรียกร้องถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ที่ควรจะได้รับเมื่อเกิดการเอารัดเอาเปรียบ และการมีหลักประกันในการทำงานที่เหมาะสมทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อให้มั่นใจว่า “จะไม่มีผู้ใดถูกทอดทิ งไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต  

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เป็นผลให้เกิดการกำหนดและใช้นโยบาย  

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ ้นพร้อม ๆ กัน ผลจากนโยบายฯ  
ได้ส่งผลกระทบต่อการลดลงของอุตสาหกรรมเดิม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงานเชื ้อเพลิงฟอสซิล  
หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษสู่ชั ้นบรรยากาศ เป็นต้น การลดลงของอุตสาหกรรมเดิมนี ้เอง 
ได้เชื่อมโยงกับกลไกการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมาพร้อมกับ
ตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแน่นอนว่าจะมีตำแหน่งงานสีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลดลงของอุตสาหกรรมเดิมได้ส่งผลกระทบต่อการการจ้างงานจำนวนมาก 
อย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ แนวคิดการเปลี ่ยนผ่านที ่เป็นธรรมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับสิทธิที่แรงงานควรจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน อีกท้ังยังเป็นการก่อให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า 

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ภาครัฐ อาจมีการจัดตั้งกองทุนเพื ่อแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี ่ยนผ่านด้านพลังงาน  

โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานเพื ่อรองรับตำแหน่งงานใหม่ มีการสนับสนุน 
ทางการเงิน เช่น การประกันการว่างงาน โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป อาจมีการกำหนดระยะเวลา 
ในการจ่าย การกำหนดจำนวนเงินในการจ่ายที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ อาจมีการจ่ายเงินชดเชยในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อหางานใหม่และค่าใช้จ่ายยังชีพ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นกับแรงงาน 
แต่มักจะเป็นต้นทุนที่ถูกมองข้าม (Invisible) รวมถึงการกำหนดมาตรฐานแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งจะเกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือสร้างงานที่มีคุณค่า 
1. การส่งเสริมหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน สิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง 
2. การส่งเสริมโอกาสในการมีงานทำและสร้างรายได ้ แรงงานทกุคนมีโอกาสในการทำงานตามความสามารถของตน 
3. การให้ความคุ้มครองทางสังคม แรงงานทกุคนมีหลักประกันในการทำงานทั้งที่จัดหาให้โดยภาครัฐ

หรือภาคเอกชน 
4. การส่งเสริมการเจรจาทางสังคม การต่อรอง การปรึกษาหารือ และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารใน

ทุกรูปแบบระหว่างผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และฝ่ายแรงงาน ใน
ประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ที่มา: กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
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กับการให้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน และยังเป็นโอกาสทำให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันมากขึ้น อีกทั้ง 
ทำให้เกิดแรงจูงใจพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
จากความแตกต่างของระดับค่าจ้างที่เคยได้รับจากตำแหน่งงานเดิม 

สถานประกอบการ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน ซึ ่งโครงการฯ ถือเป็นส่วนสำคัญและมีบทบาทต่อการออกแบบนโยบาย 
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมด้านแรงงาน ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโครงการฯ 
มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแต่ละพื้นที่ ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประโยชน์ 
จากผู ้ฝ ึกอบรมซึ ่งเป็นผู ้เชี ่ยวชาญในอุตสาหกรรม และช่วยยกระดับความเป็นอยู ่ของแรงงานให้ดีขึ้น 
ซ่ึงจะนำไปสู่การจ้างงานที่ม่ันคง 

ภาครัฐและสถานประกอบการ อาจมีข้อมูลที ่สามารถแจ้งให้แรงงานทราบล่วงหน้าเกี ่ยวกับ 
ตำแหน่งงานที ่ม ีโอกาสตกงานหรือถูกเล ิกจ้าง จะมีส ่วนช่วย ให้แรงงานมีเวลาในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งงานใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาของการว่างงานในกรณีที่แรงงาน
ตกงานหลังจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รวมถึงยังมีผลดีต่อการได้รับค่าจ้างที่ดีขึ้นหรือไม่แตกต่างไปจาก
ตำแหน่งงานเดิม 
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ตลาดแรงงานไทยและการพึง่พาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 
(Thai Labour Market and the Dependence on Foreign Labour from 

Neighbouring Countries)  
บทน า 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง ซึ่งสถานการณ์
ตลาดแรงงานปัจจุบันเฉพาะประเทศไทยจะพบว่า ไทยยังคงขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ อีกทั้งโครงสร้างการผลิตของไทยก็ยังต้องการแรงงานทักษะต่่า
จ่านวนมากที่มีค่าจ้างราคาถูก และยังเป็นแรงงานนอกระบบที่มากถึง 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด โดยเฉพาะ
แรงงานในภาคเกษตรกรรม และแรงงานระดับล่าง เนื่องด้วยปริมาณของวัยท่างานของไทยลดลง ส่วนวัยพึ่งพา
กลับเพิ่มข้ึน และอัตราการเกิดที่ลดลง ท่าให้แรงงานในระดับล่างของไทยขาดแคลน จากผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า ตลาดแรงงานไทยพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทักษะต่่าเพิ่มสูงข้ึนมาก 
โดยส่วนใหญ่ท่างานในประเภท 3D คือ งานหนัก (difficult job) งานสกปรก (dirty job) และงานอันตราย 
(dangerous job) ซึ่งเป็นงานที่คนไทยไม่นิยมท่า และยังขยายขอบเขตไปในหลายกิจกรรมมากข้ึน นอกจากนี้ 
ยังพบว่า บริษัทที่พึ่งพาแรงงานข้ามชาติในระดับสูง มักเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการ
ใช้แรงงานเข้มข้น รวมทั้งบริษัทเหล่าน้ียังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันชัดเจนในแต่ละประเภทธุรกิจ (ชมนาถ 
นิตตะโย, 2563) 
 ภาพของตลาดแรงงานในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทโลก ท่าให้เห็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคการผลิตและภาคบริการที่มากข้ึน ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ตลาดแรงงานไทยก่าลัง
เผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่มีการน่าระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงาน 
ในภาคการผลิต การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน และระบบค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้อง 
กับผลิตภาพแรงงาน จากข้อมูลแบบส่ารวจภาวะการท่างานของประชากรไทย ส่านักงานสถิติแห่งชาติ  
สะท้อนถึงแนวโน้มการออกไปสู่นอกก่าลังแรงงานที่เพิ่มสูงข้ึนของกลุ่มวัยกลางคนในระยะหลัง ท่าให้สาขาที่ใช้
แรงงานเข้มข้นอย่างภาคเกษตรกรรม ประมงและก่อสร้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในงานที่คนไทยไม่นิยมท่าเพราะเห็นว่าเป็นงานหนัก สกปรก และอันตราย (งานในประเภท 3D) 
จึงส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทส่าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น 
 ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา จ่านวนการจ้างงานแรงงานข้ามชาติทักษะต่่าปรับสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีนโยบายส่าคัญ คือ ช่วงที่มีการข้ึนค่าแรงข้ันต่่าในปี 2555 และช่วงที่มีการผ่อนผันการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างด้าวในปี 2561 จึงท่าให้จ่านวนและสัดส่วนแรงงานต่างด้าวทักษะต่่าปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา หากพิจารณาการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวของไทยกับประเทศอื่น ๆ พบว่า ประเทศไทย
ถือเป็นประเทศที่มีการไหลเข้าของแรงงานข้ามชาติอยู่ในระดับที่สูง ติดอันดับที่ 17 ของโลก และถือเป็นอันดับ
หนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน การที่ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศ 
เพื่อนบ้านน้ัน ปัจจัยหนึ่งที่มีความส่าคัญ คือ ปัจจัยด้านค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาท่างานในไทยส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างข้ันต่่า ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าจ้างข้ันต่่าของประเทศ
เพื่อนบ้าน ประมาณ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับค่าแรงข้ันต่่าของประเทศเมียนมา ด้วยเหตุน้ีเองค่าแรงไทยที่สูงกว่า
จึงถือว่าเป็นตัวแปรส่าคัญในการดึงดูดแรงงานข้ามชาติทักษะต่่า โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานเมียนมา กัมพูชา 
และลาว ที่มีเครือข่ายชุมชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย ท่าให้การเข้าถึงข้อมูล และกระจายแหล่งงานต่างๆ  
ท่าได้ทั่วถึงและรวดเร็ว  
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 อย่างไรก็ดีการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกเสมอมา แรงงานจากประเทศ 
ที่มีรายได้ต่่ากว่า มักจะนิยมไปท่างานหรือแม้แต่ตั้งรกรากในประเทศที่รายได้สูงกว่า ประเทศไทยจึงเป็น
ประเทศปลายทางหลักของประเทศเพ่ือนบ้านในการเคลื่อนย้ายมาท่างานจากเมียนมา ลาว กัมพูชา ดังนั้น  
ในบทความนี้จึงจะเน้นการศึกษาถึงแรงงานข้ามชาติ 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว ซึ่งเป็น
แรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย โดยจะน่าเสนอถึงข้อมูล สถิติ ช่วงเวลา ประเภทของงานที่เข้ามาท่า
ในประเทศไทย มาตรการส่งเสริมดูแลของรัฐบาลไทย รวมไปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติในอนาคต 

1. สถิติจ านวนแรงงานข้ามชาติ 
 จากข้อมูลของส่านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน พบว่า สถิติจ่านวนแรงงานข้ามชาติ  
ในประเทศไทยย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
จ่านวนแรงงานข้ามชาติเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี และพบว่ารูปแบบแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท่างานใน
ประเทศไทยตามฤดูกาล และการเป็นวัฏจักรมีความไม่แน่นอน เนื่องจากสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ  
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ในช่วงเวลานั้น ๆ แต่ทั้งนี้ พบว่า มีบางช่วงเวลาที่มีจ่านวนของแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นแบบผิดปกติ ดังจะเห็นได้จากช่วงต้นปี พ.ศ.2555 จ่านวนแรงงานข้ามชาติ
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก อันเนื่องมาจาก มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยปี พ.ศ.2554 ท่าให้ภาวะเศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลให้การผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส่าคัญหดตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อปัญหาอุทกภัยคลี่คลายลงภาคธุรกิจต่าง ๆได้มีการเร่งฟ้ืนฟูกิจการ 
จึงท่าให้มีความต้องการแรงงานที่สูง จ่านวนแรงงานข้ามชาติในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 จนถึงต้นปี พ.ศ.2555  
จึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในช่วงกลางปี พ.ศ.2555 จ่านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีการปรับลดลง
แบบผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง เป็นผลมาจาก รัฐบาลในช่วงเวลานั้นได้มีนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่่าเป็นวันละ 300 บาท 
การเพ่ิมค่าแรงนั้นท่าให้กิจการต้องแบกรับต้นทุนด้านค่าจ้างคนงานที่เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับการที่กิจการก่าลัง
ฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติน้่าท่วมในปีก่อนหน้า ท่าให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมไม่เพียงพอ
ต่อการจ้างแรงงานในอัตราค่าจ้างจ้างข้ันต่่าที่รัฐบาลประกาศได้ เจ้าของสถานประกอบการต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมขึ้น ท่าให้บางสถานกิจการจ่าเป็นต้องลดจ่านวนแรงงานเพ่ือให้สามารถมีเงินเพียงพอในการจ้างแรงงาน  
ที่เหลืออยู่ตามนโยบายค่าจ้างขั้นต่่าของรัฐบาล จึงท่าให้บางกิจการต้องมีการลดจ่านวนคนงานลงไป ส่งผลต่อ
จ่านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว 
 ในช่วงกลางปี พ.ศ.2562 เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่จ่านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ผิดปกติ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้มีการผ่อนปรนแนวทาง 
การบริหารจัดการการท่างานของแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ.2562 – 2563 โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส่าหรับ
คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพ่ือผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่การอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรสิ้นสุด อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 
ให้ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินก่าหนด (Over Stay) รวมถึงการอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา เข้ามาท่างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาต
ท่างานสิ้นสุดสามารถท่างานไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และใช้บัญชีรายชื่อความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานออกให้ และใบอนุญาตท่างานฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาตท่างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท่างานของคนต่างด้ าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาต
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เดือน

หลงัเหตุการณม์หาอุทกภยั ปี 2554

ปรบัค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาท

ผอ่นผนัการออกนอกประเทศ

ของแรงงานต่างดา้ว

วกิฤติโควดิ-19

จากนายทะเบียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงท่าให้จ่านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่าจากมติครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จะประกาศให้แรงงานข้ามชาติสามารถท่างานอยู่ในประเทศ
ไทยต่อได้ แต่ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 กอปรกับมาตรการการปอ้งกนัการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรสัโควิด-19 ท่าให้จ่านวนแรงงานข้ามชาติลดลงตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางป ีพ.ศ.2563 จนกระทั้งประมาณ
เดือนกันยายน 2563 จ่านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเริ่มกลับมาเพิ่มข้ึนอีกครั้ง หลังจากลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 มีสถานการณ์ที่ดีข้ึน 
ประกอบกับมติครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้แรงงานต่างด้าวสามารถต่อใบอนุญาตท่างานในประเทศ
เพื่อท่างานได้ถึง 31 มีนาคม 2565 (รูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงจ่านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – 2563 

 และเมื่อวิเคราะห์ถึงประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ จะพบว่า ในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่ใน
ประเทศไทย นอกเหนือจาก 3 สัญชาติดังกล่าวแล้วจะเป็นแรงงานสัญชาติอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 
รวมถึงชนกลุ่มน้อย เป็นต้น เมื่อดูสัดส่วนของจ่านวนแรงงานข้ามชาติ จะพบว่า แรงงานข้ามชาติที่มีสัดส่วน 
มากที่สุด คือ แรงงานสัญชาติเมียนมา ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 57 ถึงร้อยละ 74 ของจ่านวนแรงงานข้ามชาติ
ทั้งหมดในประเทศไทย รองลงมา คือ แรงงานสัญชาติกัมพูชา มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 24 และ
แรงงานสัญชาติลาว มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 11 ของจ่านวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมดในประเทศไทย 
จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาตินี้จะมีถึงร้อยละ 87 ถึงร้อยละ 94 ส่วนที่เหลืออีกร้อย
ละ 6 ถึงร้อยละ 13 เป็นแรงงานจากสัญชาติอื่นๆ จึงถือว่าแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาตินี้เป็นแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะในตลาดแรงงานที่ใช้ทักษะต่่าและเป็นงานใน
ประเภท 3D (difficult, dirty, and dangerous) 
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 เมื่อพิจารณาถึงแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาตินี้แล้ว จะพบว่า ประเทศไทยจะมีการพึ่งพาแรงงาน 
ข้ามชาติจาก 3 สัญชาติน้ีในลักษณะของแรงงานทักษะต่่า ซึ่งส่วนใหญ่จะท่างานในประเภท 3D และมีแนวโน้ม
ที่จะขยายขอบเขตไปในหลายกิจกรรมมากขึ้น จากข้อมูลของส่านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  
ณ เดือนธันวาคม 2563 จะเห็นได้ว่า จ่านวนแรงงานข้ามชาติจากทั้ง 3 สัญชาติที่ท่างานในประเภทงาน 3D  
มีจ่านวนทั้งสิ้น 2,119,973 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา จ่านวน 1,583,272 คน ร้อยละ 63 
สัญชาติลาว จ่านวน 224,002 คน ร้อยละ 9 และสัญชาติกัมพูชา จ่านวน 515,600 คน ร้อยละ 20 (รูปที่ 2) 
และพบว่าประเภทของงานที่แรงงานข้ามชาติจากทั้ง 3 สัญชาตินี้ท่ากันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. กิจการ
ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 18.15 ของจ่านวนแรงงานข้ามชาติที่ท่างานในประเภทงาน 3D 2. กิจการต่อเนื่อง
ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 11.39 3. กิจการเกษตรและปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 10.18 4.กิจการให้บริการ
ต่างๆ ยกเว้นกิจการรบัเหมาฯ คิดเป็นร้อยละ 9.43 และอันดับที่ 5.กิจการผลติ หรือจ่าหน่ายสินค้าและเครื่องดื่ม 
คิดเป็นร้อยละ 8.92 โดยประเภทของงานทั้ง 5 อันดับนี้ มีจ่านวนแรงงานคิดเป็นร้อยละ 58.06 ของจ่านวน
แรงงานข้ามชาติที่ท่างานในประเภทงาน 3D ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากโครงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเศรษฐกิจการเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ ที่พบว่า แรงงานข้ามชาติทักษะต่่า
ส่วนใหญ่ทนต่อสภาพการท่างาน และมักท่างานประเภท 3D ได้แก่ งานหนัก (difficult job) งานสกปรก 
(dirty job) และงานอันตราย(dangerous job) ซึ่งเป็นงานที่คนไทยไม่นิยมท่า ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 8 จะเป็น
แรงงานข้ามชาติสัญชาติอื่นๆ 
 

 
รูปที่ 2 แสดงสัดส่วนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2563  และสัดส่วนแยกตามประเภทของงาน 

หมายเหตุ A คือ กิจการก่อสร้าง, B คือ กิจการต่อเนื่องการเกษตร, C คือ กิจการเกษตรและปศุสัตว์, D คือ กิจการให้บริการต่างๆ ยกเว้นกิจการ
รับเหมาฯ, E คือ กิจการผลิต หรือจ่าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม, F คือ กิจการผลิต หรือจ่าหน่ายเสือผ้าส่าเร็จรูปฯ, G คือ งานบ้าน, H คือ กิจการ
ผลิต หรือจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ, I คือ กิจการผลิต หรือจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับโลหะ, J คือ กิจการค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาดฯ,  
K คือ กิจการแปรรูปสัตว์น้่า, L คือ กิจการผลิต หรือจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ 

 สาเหตุที่การจ้างแรงงานข้ามชาติมีมากข้ึนและขยายขอบเขตไปยังประเภทธุรกิจต่างๆ มีอยู่หลาย
สาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งที่นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ให้ความเห็นไว้ ว่าอาจเนื่องมาจาก
การที่ไทยมีนโยบายการน่าเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีลักษณะเป็น “employer-driven” กล่าวคือการน่าเข้า
แรงงานต่างด้าวจะข้ึนอยู่กับความต้องการของนายจ้าง โดยนายจ้างจะเป็นผู้แสดงความจ่านงขอจ้างแรงงาน
ต่างด้าวต่อรัฐบาลว่าต้องการมากน้อยเพียงใด แม้แต่ในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และมาเลเซียจะใช้ระบบ 
“employer-driven” เช่นกัน แต่จะมีการก่าหนดเงื่อนไขอื่นควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตามนโยบายของไทย
ค่อนข้างเปิดกว้างส่าหรับนายจ้าง ยังไม่มีการก่าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องการแรงงานต่างด้าวทักษะต่่าจ่านวน
เท่าไหร่ หรือต้องการให้มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมใดบ้าง มีเพียงการก่าหนดรายการประเภทงานที่ห้าม
แรงงานต่างด้าวท่า ซึ่งการใช้นโยบายในลักษณะนี้มีข้อพึงระวังที่นายจ้างอาจจะมีแรงจูงใจในการลดต้นทุนด้วย

เมียนมา
63%

ลาว
9%

กัมพูชา
20%

อ่ืนๆ
8%

A. 18%

B. 11%

C. 10%
D. 10%E. 9%

F. 6%
G. 5%

H. 5%

I. 4%

J. 4% K. 4%
L. 2% อื่นๆ. 12%
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การจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคนไทยมากข้ึน ซึ่งอาจน่าไปสู่ปัญหาการแย่งงานแรงงานไทยในอนาคตได้ (ชมนาถ 
นิตตะโย, 2563) 
 ทางด้านของบริษัทหรือธุรกิจที่มีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย  
อึ๊งภากรณ์ พบว่า ระดับการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและขนาดของบริษัท 
โดยบริษัทที่มีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวสูงมักจะเป็นบริษัทที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น และเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ขณะที่บริษัทที่มีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวต่่ามักเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี 
ในการผลิต รวมทั้งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งการที่นายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานต่างด้าวทักษะต่่าได้มากนั้น 
อาจเป็นแรงจูงใจให้พยายามลดต้นทุนโดยจ้างแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานในพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากค่าแรง 
ที่ถูกกว่า หรืออาจลดแรงจูงใจในการลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งอาจเป็นปัจจัย
กดดันค่าจ้างของแรงงานทักษะต่่าในประเทศ ท่าให้ค่าจ้างปรับเพิ่มข้ึนได้ยากข้ึน (ชมนาถ นิตตะโย, 2563) 

2. สาเหตุและปัจจัยท่ีท าให้แรงงานข้ามชาติ นิยมเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 การอพยพเข้ามาท่างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวจ่านวนมาก เป็นปรากฏการณ์ที่เกิด ข้ึน
ต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา เหตุที่ประเทศไทยเป็นที่นิยมมาท่างานของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาตินี้ มาจากสาเหตุและปัจจัย
หลายประการด้วยกัน (เชียงใหม่นิวส์, 2563) เช่น 
 1. ความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้ง เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ซึ่งแรงงานไทยได้รับการพัฒนาและยกระดับไปสู่ความเป็นแรงงานที่มีฝีมือ (Skilled Labor) มีค่าแรง
สูงกว่าแรงงานไร้ฝีมือ (Non-Skilled Labor) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยังเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่
ต้องการแรงงงานไร้ฝมีือและค่าแรงถูกอยู่ ประกอบกับ ประเทศเพื่อนบ้านดังกลา่ว ยังไม่มีงานในประเทศรองรับ
แรงงานของตนอย่างเพียงพอ จึงเกิดแรงงานว่าง อพยพมาหางานท่าในประเทศไทย 
 2. ค่าตอบแทนการท่างาน ประเทศไทยมีกฎหมายก่าหนดค่าแรงข้ันต่่าไว้ชัดเจน แม้จะไม่สูงมากนัก
เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันของไทย แต่เมื่อเทียบกับประเทศทั้ง 3 ประเทศนั้นแล้ว ถือว่าสูงกว่ามาก 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท่างานในเมืองไทย ได้รับอานิสงส์ของค่าแรงที่ไม่ต่่ากว่าค่าแรงข้ันต่่าตามกฎหมาย  
ซึ่งค่าแรงข้ันต่่านี้เมื่อเทียบกับค่าแรงในบ้านของแรงงานต่างด้าวแล้วก็ถือว่าดีกว่า หากใช้จ่ายอย่างประหยัด  
ก็สามารถเก็บเป็นเงินออมน่ากลับไปใช้จ่ายในบ้านเกิดได้อย่างสุขสบาย 
 3. ประเทศไทยเต็มไปด้วยการขาดแคลนแรงงานในหลายประเภทที่คนไทยไม่ท่ากัน เช่น งานคนรับใช้
ในบ้าน พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารซึ่งค่าจ้างถูก งานประมงและอุตสาหกรรมประมง เหล่านี้เป็นต้น จึงเป็น
โอกาสและช่องทางของแรงงานต่างด้าว ที่จะสมัครเข้ามาท่างานทดแทนแรงงานขาดแคลนและคนไทยไม่ท่า 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ให้สามารถด่าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
 4. สวัสดิการด้านแรงงานของไทย นับว่ามีสวัสดิการแรงงานที่ดี โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการกองทุนเงินทดแทน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดย  
ถูกกฎหมายและสบทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมร่วมกับนายจ้าง จะได้สิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนประกันสังคม และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท่างาน เช่นเดียวกับแรงงานคนไทย รวมถึงการซื้อประกันสุขภาพตัวเองได้อีกด้วย 
 5. ไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน การข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยท่าได้สะดวก 
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งค่าพาหนะและค่าโดยสารเดินทางค่อนข้างถูก ประกอบกับมีกลุ่มเพื่อนและญาติ
สนิทท่างานอยู่ในประเทศไทยจ่านวนมาก การท่างานในประเทศไทย จึงรู้สึกมีความอบอุ่น เสมือนหนึ่งท่างาน
อยู่ในดินแดนบ้านตัวเอง 
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 ความนิยมเข้ามาท่างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา น่าจะยังคงมีอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตข้ึนมา 
และให้ผลตอบแทนแรงงานของตนได้ทัดเทียมกับประเทศไทย และตราบใดที่ผู้ประกอบการไทยยังคงมีความ
ต้องการแรงงานค่าแรงถูก ไม่สามารถหาได้จากแรงงานคนไทย เหล่านี้ ยังคงเป็นแรงจูงใจให้แรงงาน 
ต่างด้าวเดินทางมาขายแรงงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวจากประเทศใด แต่แรงงาน 
ต่างด้าวเหล่านี้ ก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ ถ้าหากไม่มีพวกแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ อาจท่าให้ผู้ประกอบการไทยหลายรายต้อง 
ปิดฉากการท่าธุรกิจลง ส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ้

3. แรงงานข้ามชาติต่อประเทศไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 จากข้อมูลของส่านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจ่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ระบุไว้ว่า แรงงาน
ข้ามชาติ ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร หรือประกอบอาชีพใดก็ตามล้วนส่งผลทางด้านดี และด้านเสีย
ต่อประเทศไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายด้านทั้งนั้น (ประชา วสุประสาท, 2553) โดยข้อดี
ของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อประเทศไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีดังนี ้
 1. ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกจิที่ใช้แรงงานอย่าง
เข้มข้น เช่น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร เป็นต้น แรงงานข้ามชาติในปจัจบุันมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ทีป่ระมาณ 4.3% ถึง 6.6% ของ GDP เทียบกับส่วนแบง่ในการจา้งงาน 4.7% 
 2. ช่วยรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะสั้นจากการใช้แรงงานราคาถูก 
 3. ช่วยควบคุมระดับเงินเฟ้อที่เกิดจากค่าจ้างหรือราคาสินค้าที่สูงข้ึน 
 4. เอื้ออ่านวยให้สตรีไทยได้เข้าสู่ในตลาดแรงงานได้มากข้ึน (โดยการจ้างแรงงานข้ามชาติมาท่างาน
บ้านแทน ท่าให้สตรีไทยสามารถไปท่างานนอกบ้านได้สะดวก) 
 5. ช่วยขยายโอกาสในการจ้างงานแรงงานไทย (การจ้างแรงงานข้ามชาติยังเป็นการสร้างงานให้กั บ
แรงงานไทยมากข้ึนทั้งในแง่ปริมาณต่าแหน่งงานใหม่หรือจ่านวนช่ัวโมงการท่างานที่มากข้ึน) 
 6. ช่วยเกื้อหนุนให้มีการจดัสรรทรพัยากรใหม่ ท่าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยออกจากภาคการผลิต
ที่มีผลิตภาพต่่า ไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูง หรือที่เรียกกันว่า occupational switching การเปลี่ยนอาชีพ 
 แม้ว่าแรงงานข้ามชาติจะสง่ผลทางด้านบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ก็มีรายงาน
การศึกษาหลายฉบับที่พบว่ามีผลกระทบด้านต่างๆ เช่น 
 1. การที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาในตลาดแรงงานไทยมากขึ้นท่าให้ค่าจ้างแรงงานโดยรวมลดลงเพียง
เล็กน้อย เช่น การเพิ่มจ่านวนแรงงานข้ามชาติร้อยละ 10 ท่าให้ค่าจ้างภาพรวมลดลงเพียงร้อยละ 0.23 และ
ไม่ได้ล่งผลกระทบต่อค่าจ้างส่าหรับแรงงานไทยมากนัก 
 2. แรงงานไทยที่ได้รับกระทบมากที่สุดจากการย้ายถ่ินเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ คือแรงงานไร้ฝีมือ 
แรงงานหนุ่มสาว และแรงงานในภาคการเกษตร กล่าวคือ เนื่องจากค่าจ้างส่าหรับแรงงานไทยจะถูกก่าหนด
ตามค่าแรงข้ันต่่าตามกฎหมาย ดังนั้น การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติราคาถูกมีผลท่าให้แรงงานไทยว่างงาน
มากข้ึน จากการศึกษาพบว่า ถ้าอัตราส่วนของแรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยในท้องถ่ิน (จังหวัด) เพิ่ มข้ึน 
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้เกิดอัตราว่างงานของแรงงานไทยสูงข้ึนร้อยละ 0.5 
 3. มีช่องว่างเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าของทุนที่เพิ่มข้ึน (capital gains) กับความสูญเสียด้านรายได้ของ
แรงงาน (labour losses) ช้ีให้เห็นถึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) ก่าไรส่วนเกินที่มาจากการ
แสวงหาประโยชน์ในการจ้างแรงงานมีทักษะต่่า และแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสั งคม 
นอกจากนี้ช่องว่างดังกล่าวท่าให้เกิดการจัดตั้งของขบวนการใต้ดินลักลอบน่าพาแรงงานข้ามชาติเข้าเมือง  
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การจ้างงานที่ผิดกฎหมาย การกรรโชคขูดรีด การติดสินบนเจ้าหน้าที่ และการจ้างงานที่เอารัดเอาเปรียบ เช่น 
การท่าสัญญาเหมาช่วง 

4. การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาตขิองประเทศไทย 
 ภาคเศรษฐกิจด้านต่างๆของประเทศไทยมีความจ่าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติในการผลิต 
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจาก 3 สัญชาติ อันได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ
ดังกล่าว เป็นแรงงานที่เข้ามาท่างานในประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน รวมถึงแรงงานที่
ลักลอบเข้าเมืองได้รับการปรับสถานะเป็นเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตท่างาน (หรือเป็นแรงงานต่างด้าว
ตามมาตรา 9 และมาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติการท่างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551) ดังนั้น การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวจึงเป็นส่วนที่มีความส่าคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ในภาครัฐ เช่น รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ เป็นต้น (กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2561) 
 การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ถูกก่าหนดกรอบแนวทางให้ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อให้ส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง น่าไปเป็นกรอบ
แนวทางก่าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการด่าเนินภารกิจที่ เกี่ยวข้อง 
ให้สอดคล้องกัน เช่น ในปัจจุบันน้ีรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและที่ถูกกฎหมายที่ประสงค์จะท่างานต่อในประเทศไทย  
ต้องเข้ารับการตรวจพิสจูน์สญัชาติโดยใหม้ีการรบัรองความเปน็พลเมืองของประเทศต้นทาง ดังนั้น เพื่อสนับสนุน
นโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้มีการประกาศใช้ พระราชก่าหนดการบริหารจัดการการท่างานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานให้เป็นมาตรฐานสากล ปรับปรุงอัตราโทษ และดึงภาค 
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์จากแรงงานต่างด้าว, ในปีพ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อาทิเช่น การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวท่างาน
ในประเทศไทย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, การด่าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อการจัดท่าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน, การจัดท่าทะเบียนประวัติและบัตร
ประจ่าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรให้กับแรงงานต่างด้าว ที่ อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเพื่อการท่างาน หรือการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระบบฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว  
โดยมีกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลกัในการด่าเนินการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 
 และในปัจจุบัน ขณะที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท่างานของคนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่ม
ต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนต่อใบอนุญาตในประเทศได้ ได้แก่  

 กลุ่มท่ี 1 คนต่างด้าวที่เข้ามาท่างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) วาระการจ้างงานครบ 4 ปี  
ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท่างาน 
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         กลุ่มท่ี 2 คนต่างด้าวที่เข้ามาท่างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่การอนุญาตท่างานสิ้นสุด 
เนื่องจากการถูกเลิกจา้งและไม่สามารถหานายจา้งรายใหม่ได้ทนัภายในเวลาที่กฎหมายก่าหนด 
ตามมาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55 แห่งพระราชก่าหนดการบริหารจัดการการท่างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่
ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท่างาน 

กลุ่มท่ี 3 คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับเอกสารประจ่าตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสาร  
เดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ซึ่งการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาต
ให้ท่างานสิ้นสุดตั้งแต่วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2563  
แต่นายจ้างไม่ได้ด่าเนินการยื่นขอรับบัญชีรายช่ือความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้าง 
ที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท่างาน 

กลุ่มท่ี 4 ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม ในกลุ่มที่ 3 ที่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ
ของคนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ 

เมื่อด่าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถท่างานได้จนถึง 31 มีนาคม 2565 ซึ่งแรงงานดังกล่าวกลุ่มนี้ โดยปกติ
จะต้องท่าการกลับประเทศต้นทางและด่าเนินการ MoU ใหม่ แต่ด้วยมติครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สามารถ
ให้แรงงานด่าเนินการในไทยได้ โดยแรงงานจะได้บัตรประจ่าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 

5. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติ ภาครัฐ นายจ้าง และส่วนอ่ืนๆ 
สถานการณ์แรงงานข้ามชาติช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากรัฐบาลไทยประกาศใช้ พ.ร.ก.

บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่มีงานท่าถึง 3 แสนกว่าคน โดยคาดว่าตัวเลขนี้มีจ่านวนน้อยกว่าจ่านวนของแรงงาน
ข้ามชาติที่ประสบปัญหาจริง ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 7 แสนคน แรงงานข้ามชาติจ่านวนหนึ่งถูกเลิกจ้าง  
และบางส่วนนายจ้างไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้ นอกจากนี้หลายกิจการไม่มีการน่าแรงงานข้ามชาติเข้าเป็น
ผู้ประกันตนในกองทนุประกันสงัคม ท่าให้ไม่ได้รับการช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉิน และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรฐั
ตามโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนทีม่ีสญัชาติไทยเท่านั้น แรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้าง หรือถูกสั่ง
ให้พักงานอย่างไมถู่กกฎหมาย ไม่มีการจา่ยชดเชยหรอืค่าจ้าง รวมทั้งการเข้าถึงกลไกคุ้มครองและเยียวยายังเต็ม
ไปด้วยอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการยื่นค่าร้องตามช่องทางปกติ ที่ต้องยื่นค่าร้องที่ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และส่านักงานประกันสังคมไม่สามารถท่าได้ เนื่องจากหลายพื้นที่มีการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่  
และเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในมาตรการท่างานจากบ้าน ขณะที่การยื่นค่าร้องในระบบออนไลน์ท่าได้ยากเนื่องจาก
เว็บไซต์ที่ใช้ยื่นมีเพยีงภาษาไทย (มีภาษาอังกฤษในบางสว่น) และมีเงื่อนไขเรื่องเอกสารและหลักฐานการยื่นอื่นๆ 
ค่อนข้างมาก 

การที่รัฐมีนโยบายตึงตัวในการจัดการแรงงานข้ามชาติ จะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
จ้างแรงงานปัจจุบันได้ แรงงานข้ามชาติเมื่อถูกเลิกจ้างไม่สามารถย้ายนานจ้างได้โดยง่าย เนื่องจากกฎหมาย
ก่าหนดให้แรงงานข้ามชาติจะต้องพิสจูน์ใหเ้จ้าหน้าที่เหน็ว่าเป็นความผดิของนายจ้างเดิม หรือชดใช้ค่าเสียหายให้
นายจ้างเดิม และจะต้องหานายจ้างใหม่ภายใน 30 วัน ซึ่งไม่สามารถท่าได้ในช่วงการระบาดของโควิด ซึ่งการยึด
กฎหมายเปน็หลกัโดยไม่ผอ่นปรนในกรณีนี้ทา่ให้แรงงานข้ามชาติจ่านวนหนึ่งหลุดจากการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย 
นอกจากนั้นแล้วยังพบนายจ้างจ่านวนหนึ่งที่เลิกจ้างโดยใช้วิธีการไม่ต่อใบอนุญาตท่างานที่ก่าลังด่าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล 
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ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการ
ท่างานของคนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
แต่ก็ช่วยแก้ปัญหาได้น้อยกว่าจ่านวนแรงงานข้ามชาติที่หายไป 

 
ที่มา : ประชาไท, 2563 
 

 โดยในช่วงโควิด-19 ประกันสังคมที่พยายามจะจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่เป็นแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบนั้น ซึ่งแรงงานหลายคนที่เข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมสามารถได้รบัสิทธิประโยชน์ของตนเองผ่านช่องทาง
นี้ แต่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งหมายความว่าแรงงานเหล่าน้ีจะไม่มีทางเข้าถึง
กระบวนการชดเชยเยียวยาของภาครฐัที่ควรจะได้ ซึ่งประเด็นนี้มองว่าเป็นปัญหามาต้ังในช่วงก่อนโควิด-19 ที่รัฐ
ไม่ได้มีความจริงจังในเรื่องการรณรงค์ให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานเห็นประโ ยชน์ของ
ประกันสังคม ซึ่งเมื่อเกิดผลกระทบเหล่าน้ีข้ึนมา แรงงานเหล่านี้เมื่อไม่ได้รับสิทธ์ิก็จะเป็นปัญหาลูกโซ่ไป ไม่ใช่
เฉพาะตัวแรงงานทีไ่ด้รับผลกระทบ ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเองก็ยังได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากว่าเมื่อไม่มี
มาตรการชดเชยเยียวยา นายจ้างเองบางครั้งก็อาจจะถูกเรียกร้องจากแรงงานให้มีการจ่ายชดเชยเยียวยาต่างๆ 
และผลกระทบของนายจ้างที่ได้รับส่วนใหญ่ คือนายจ้างต้องการจ้างงานแรงงานข้ามชาติแบบฤดูกาล  
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยจึงไม่มีแรงงานต่างด้าวแบบไปกลับหรือตามฤดูกาลอีก
ต่อไป จึงเกิดปัญหาไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยเก็บผลไม้และ/หรือท่าการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร เช่น 
เกี่ยวข้าว ถอนมัน เก็บข้าวโพด เก็บผลไม้ เป็นต้น ท่าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจกรรมที่กล่าวมาตาม
ฤดูกาล ที่ปกติกระจายอยู่ในแหล่งผลิตในแต่ละภาคและตามแนวชายแดน (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2564) 

 
6. แนวโน้มความต้องการแรงงานข้ามชาติในอนาคต 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางการย้ายถ่ินของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตอย่างมั่นคงจากการประกอบธุรกิจที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก 
ผลที่ตามมาคือประเทศไทยประสบกบัสภาวะที่ความต้องการแรงงานทกัษะต่่ามีจ่านวนมากกว่าปริมาณแรงงาน
ในประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่องว่างนี้ได้ค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยแรงงานข้ามชาติทักษะต่่าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ท่าให้ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นสามารถประกอบการต่อไปได้ จากรายงานของ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยจึงเป็นที่พ่านักของผู้ย้ายถ่ินประมาณ 
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3.5 ล้านคน จากจ่านวนน้ีประมาณ 3 ล้านคนประกอบอาชีพและท่างานในไทย ส่วนมากแล้วแรงงานข้ามชาติ 
ในไทยจะประกอบด้วยแรงงานทักษะต่่าจาก 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว โดยแรงงาน
จากประเทศเมียนมาถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยจ่านวนประมาณ 2.3 ล้านคน และคาดการณ์กันว่าในอนาคต
อันใกล้นี้ ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาก่าลังแรงงานข้ามชาติเพื่อเติมเต็มช่องว่างความต้องการที่ขยายตัวกว้าง 
ข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณอุปสงค์แรงงานที่เพิ่มข้ึนและอุปทานแรงงานที่ลดลง ซึ่งเป็นไปได้ว่าช่องว่าง  
ความขาดแคลนแรงงานนี้จะขยายเพิ่มมากข้ึนเป็น 5.36 ล้านคนในปี พ.ศ.2568 (องค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน, 2556) 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จ่านวนแรงงานข้ามชาติเฉลี่ย 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี โดยมีฤดูกาลหรือวัฏจักรของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท่างานในประเทศไทยอย่างไม่
แน่นอน เนื่องจากสาเหตุต่างๆทั้งในประเทศไทย และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ ในช่วงที่ผ่านมา
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มใหญ่ในประเทศไทย เมื่อดูสัดส่วนของจ่านวนแรงงานข้ามชาติ จะพบว่า แรงงานชาติที่มีสัดส่วนต่อแรงงาน
ข้ามชาติทั้งหมดในประเทศไทย คือ แรงงานสัญชาติ เมียนมา รองลงมา คือ แรงงานสัญชาติกัมพูชา และ
แรงงานสัญชาติลาว ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาตินี้มีถึงร้อยละ 87 - 94
ของจ่านวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมดในประเทศไทย จึงถือว่าแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาตินี้เป็นแรงงาน  
ข้ามชาติกลุ่มใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะในตลาดแรงงานที่ใช้ทักษะต่่า
และเป็นงานในประเภท 3D (difficult, dirty, and dangerous) และมีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขตไปในหลาย
กิจกรรมมากข้ึน  
 สาเหตุและปัจจัยที่ท่าให้แรงงานข้ามชาติ นิยมเข้ามาท่างานในประเทศไทย มีอยู่หลากหลายสาเหตุ 
เช่น ความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่าตอบแทนการท่างาน การขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 
สวัสดิการแรงงานของไทย รวมถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน การข้ามพรมแดน
มายังประเทศไทยท่าได้สะดวก เป็นต้น ซึ่งการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ ย่อมก่อให้เกิดทั้งข้อดี ข้อเสีย ของแรงงาน
ข้ามชาติต่อประเทศไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อดี คือ แรงงานข้ามชาติจะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือช่วยรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะสั้นจากการใช้แรงงาน
ราคาถูก ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามแรงงานไทยที่ไม่มีทักษะ แรงงานหนุ่มสาว รวมถึงแรงงานในภาค
การเกษตรอาจได้รับผลกระทบจากการเข้ามาท่างานของแรงงานข้ามชาติ 
 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย ถูกก่าหนดกรอบแนวทางให้ยึดโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อให้ส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าไปเป็นกรอบแนวทางก่าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการด่าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัตน์ ประเทศไทย
ซึ่งยังคงจ่าเป็นจะต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว  
ที่เข้ามาทดแทนความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานที่ใช้ทักษะต่่าและเป็นงานในประเภท 3 D ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันส่งเสริม เฝ้าระวัง และป้องกันการบริหารจัดการแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความสมดุล และสร้างเสถียรภาพให้กับสถานประกอบการ 
ธุรกิจ ประเทศ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน  
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 โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดท่าได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดย 
ผิดกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากการลกัลอบน่าพาคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ลงโทษเครือข่ายผู้ลักลอบ
น่าพาคนหางานข้ามแดนและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับประโยชน์อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
 2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก่าหนดระดับการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวทักษะต่่าที่
แตกต่างกันไปตามความจ่าเป็นของแต่ละอุตสาหกรรม และประเภทของธุรกิจ เพื่อช่วยไม่ให้มีการจ้างแรงงาน
ทักษะต่่ามากเกินไป หรือการเร่งสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว  เช่น  
การใช้โดรนในภาคเกษตรกรรมการใช้วัสดุส่าเร็จรูปในภาคก่อสร้าง การใช้หุ่นยนต์ท่าความสะอาดและ
ให้บริการในภาคบริการ เป็นต้น  
 3. จากการสบืค้นข้อมูล พบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่แม้จะท่างาน 3D แต่มีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขต 
การท่างานเข้าไปยังประเภทธุรกิจอื่นมากข้ึน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่แรงงานไทยจะถูกแย่งงานได้ ดังนั้นการมี
นโยบายที่ชัดเจนในการจ้างแรงงานต่างด้าวทักษะต่่าย่อมเป็นสิ่งจ่าเป็น เช่น การก่าหนดอุตสาหกรรมที่มี  
ความจ่าเปน็ในการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือการเลือกรับเฉพาะแรงงานทีม่ีทักษะตามที่ต้องการในแต่ละกิจกรรม  
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีมาตรการ และแผนการในการจัดการแรงงาน
ข้ามชาติในช่วงโควิด-19 ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้ชัดเจน ที่รับรองว่าแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิดจะต้องได้รับการคุ้มครอง เข้าถึงสิทธิและบริการ ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงจนต้องกลายเป็น
แรงงานผิดกฎหมาย 
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรก่าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาทกัษะของ
แรงงานข้ามชาติ ให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน  
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