รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ไตรมาสที่ 3/2564

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บรรณาธิการแถลง
จากรายงานในไตรมาสก่ อ น ไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่ ม งานฯ ได้ น าเสนอรายงานสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดแรงงานไทยในอนาคตกับสังคมผู้สูงวัย : ความท้าทายของนโยบายขยายการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสถานการณ์แรงงานหญิงข้ามชาติ ในตลาดแรงงาน นั้น
สาหรับไตรมาส 3/2564 ทางกลุ่มงานฯ ขอเสนอรายงานฯ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศในหัวข้อ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับแรงงาน
ของไทย” (Robot industry and Thai workers.) นาเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยนแรงงานในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ (AI) ของไทยในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐในการเตรียมพร้อมรับมือ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น โดยเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของการสร้ า ง AI หรื อ
“ปัญญาประดิษฐ์” คืออะไร ทิศทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลก สถานการณ์แรงงานและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทย
รวมทั้ง แนวโน้มอนาคตไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2) รายงานภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้ได้นาเสนอในหัวข้อเรื่อง
“แรงงานไทย ในแดนโสมขาว ” (Thai Workers in South Korea.) จะนาเสนอข้อมูล มุ่งเน้นที่จะศึกษาแรงงานไทยที่
ทางาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ โอกาสและแนวโน้มการทางานในประเทศ
เกาหลีใต้ของแรงงานไทย โดยเนื้อหาประกอบด้วย นโยบายการจ้างงาน ของประเทศเกาหลีใต้ ขั้นตอนการคัดเลือก
และการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS ทั่วไป สถิติแรงงานไทยในเกาหลีใต้ รวมทั้ง ปัญหาของแรงงานไทยในสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานทั้งสองหัวข้อได้ในฉบับหรือโดยการสแกน QR Code ตามที่ระบุไว้
ด้านล่าง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้ านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างคณะผู้จัดทาและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์การ
ผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป คณะผู้จัดทายินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
https://qrgo.page.link/Ghaxg
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢Í§ä·Â Robot industry and Thai workers.
¨Ø´»ÃÐÊ§¤ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§ AI ËÃ×Í »˜ÞÞÒ»ÃÐ´ÔÉ°
à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹á·¹Á¹ØÉÂä´Œ
§Ò¹·Õè·ÓÁ¹ØÉÂà¤ÂµŒÍ§ÅÓºÒ¡Å§ä»·ÓàÍ§ ËÃ×Íà»š¹§Ò¹·Õè«éÓæ
ËÃ×Í§Ò¹·ÕèÁÕá¾·à·ÔÃ¹ªÑ´à¨¹ ¡ç¨Ðà»š¹§Ò¹·ÕèàËÅ‹ÒËØ‹¹Â¹µ (AI)
¶Ù¡¼ÅÔµ¢Öé¹ÁÒ·Óá·¹àÃÒ ËÃ×ÍáÁŒáµ‹§Ò¹·ÕèµŒÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅÁËÒÈÒÅ
à¡Ô¹¡Ç‹Ò·ÕèÁ¹ØÉÂ¤¹Ë¹Öè§¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Óä´Œâ´ÂäÁ‹¼Ô´¾ÅÒ´

á¹Çâ¹ŒÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ¢Í§ä·Â ?

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèãªŒËØ‹¹Â¹µÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·È
ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃãªŒ§Ò¹ËØ‹¹Â¹µÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÅÑ¡ 3 ÍÑ¹´Ñº¤×Í
1. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µáÅÐ EV ¤×Í 31.41 %
2. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ¤×Í 27.06 %
3. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉµÃáÅÐÊÔ¹¤ŒÒá»ÃÃÙ»·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ¤×Í 12.94 %
ã¹Ê‹Ç¹¢Í§»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹·ÕèãªŒËØ‹¹Â¹µÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×Í
1. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢¹¶‹ÒÂªÔé¹§Ò¹
2. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº-ÇÑ´¢¹Ò´
3. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐá»ÃÊÀÒ¾

ÃÑ°ºÒÅÁÕÁÒµÃ¡ÒÃà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µáÅÐ
ÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹ºŒÒ¹àÃÒà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ â´ÂµÑé§à»‡ÒËÁÒÂÇ‹Ò ÀÒÂã¹»‚ 2569
ä·Â¨ÐÁÕËØ‹¹Â¹µáÅÐÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ·Õè¼ÅÔµä´ŒàÍ§äÁ‹µŒÍ§¹Óà¢ŒÒªÔé¹Ê‹Ç¹ã´æ
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È µÅÍ´¨¹¢ÂÒÂä»ÊÙ‹ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ àª‹¹ ¡ÒÃá¾·Â
âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Óã¹¡ÒÃ¼ÅÔµËØ‹¹Â¹µáÅÐÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ
·Ñé§ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÃ§§Ò¹áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µä·Â
ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Í¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó·Ñé§ËÁ´
ÇÔà¤ÃÒÐË¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹ÒÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Í¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó·Ñé§ËÁ´ã¹»‚ ¾.È. 2563 ÍÂÙ‹·ÕèÃŒÍÂÅÐ 22.57
«Öè§Å´Å§¨Ò¡»‚ ¾.È. 2557 ·ÕèÃŒÍÂÅÐ 23.53
ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊËÒ¡ÃÃÁ¢Í§ä·ÂµÑé§áµ‹»‚ ¾.È. 2557-2563
ÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¤‹ÍÂæÅ´Å§
«Öè§ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ä·Âã¹»‚¾.È. 2557-2563
¡ÅÑºÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒÂã¹»ÃÐà·È

ã¹»‚ 2563 ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁã¹»ÃÐà·Èä·Â
ÍÂÙ‹·Õè 1,844 ÅŒÒ¹ºÒ·

ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ¶×Íà»š¹µÅÒ´ÊÓ¤ÑÞÍÑ¹´ÑºË¹Öè§¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µâÅ¡
ÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 60 ¢Í§µÅÒ´ËØ‹¹Â¹µ¢Í§âÅ¡

µÑé§áµ‹»‚ 2557 - 2563 ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ (ã¹ª‹Ç§»‚ 2562-2563 àÃÔèÁÁÕ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´â¤ÇÔ´-19)

»ÃÐà·Èä·Â¹Óà¢ŒÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í
¨Õ¹ 37% ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í ÞÕè»Ø†¹ 26% àÂÍÃÁÑ¹ 12% à´¹ÁÒ¡Ã¡ 10%
¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹

บทสรุ ปผู้บริหาร
แรงงานไทย ในแดนโสมขาว
Thai Workers in South Korea.

แรงงานไทยเริ่ ม เดิ นทางเข้ า ไปทํ างานในเกาหลี ใ ต้ อ ย่ างเห็ น ได้ ชัด ตัง้ แต่ ปี 2531
โดยระบบฝึ กงานอุตสาหกรรม (Industrial Training System / ITS) แต่ปัจจุบนั
รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ ปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเข้ าแรงงานต่างชาติ เป็ นระบบฝึ กงาน
ควบคู่กบั ระบบอนุญาตทํางาน (Employment Permit System / EPS)

สถิตแิ รงงานไทยในเกาหลีใต้
เดื อ นกรกฎาคม 2564 มี จํ า นวนคนงานไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ เ ดิ น ทางไปทํ า งาน
ในประเทศเกาหลีใต้ จํานวนทั ้งสิ ้น 305 คน จากการเดินทางใน 3 รูปแบบ ได้ แก่
1.กรมการจัดหางานจัดส่ง
2.นายจ้ างพาลูกจ้ างไปทํางาน
3.การแจ้ งการเดินทางด้ วยตัวเอง
จํานวนแรงงานไทยที่ยงั ทํางานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ณ เดือนกรกฎาคม
2564 ทั ้งสิ ้น 15,496 คน แยกเป็ น
เพศชาย ร้ อยละ 87.3
เพศหญิง ร้ อยละ 12.7
5 ตําแหน่งงาน ที่คนไทยไปทําในเกาหลีใต้ มากที่สดุ
1. คนงานทัว่ ไป ร้ อยละ 43.5
2. คนงานในอุตสาหกรรมทัว่ ไป ร้ อยละ 17.7
3. พนักงานทัว่ ไป ร้ อยละ 9.2
4. คนงานก่อสร้ าง ร้ อยละ 4.9
5. คนงานเกษตร ร้ อยละ 4.5
กลุม่ งานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢Í§ä·Â
Robot industry and Thai workers.

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับแรงงานของไทย
Robot industry and Thai workers.
1. บทนํา
เมื่อปี ค.ศ. 1984 กว่า 30 ปีมาแล้ว ที่โลกได้ทําความรู้จักกับ World Wide Web และการเชื่อมต่อแบบ
TCP/IP ที่ทําให้โลกของเราใกล้กันมากขึ้น และกว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่ทําให้เรามีความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถจัดการทุกอย่างได้จากโทรศัพท์มือถือ และ “หุ่นยนต์” เข้ามามีบทบาท
สําคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันของเรา แม้แต่ในตลาดแรงงานเอง ก็มีบางอาชีพที่จะต้องหายไปเพราะมี
AI (Artificial Intelligence) หรือว่า “ปัญญาประดิษฐ์” (ที่มา อว.) ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่พัฒนาเหมือนมนุษย์ เป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทําให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถ
คล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยการสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิดที่
ออกแบบให้สามารถทํางานแทนมนุษย์ในงานบางประเภท โดยทํางานด้วยคําสั่งเดิมซ้ําๆ ในรูปแบบที่มีความซับซ้อน
และยื ดหยุ่ นได้ ดี สามารถถู กปรั บเปลี่ ยนโปรแกรมให้ ทํ างานได้ หลากหลายกว่ า และอาจถู กติ ดตั้ งระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทําให้สามารถตัดสินใจเองได้ และระบบอัตโนมัติ คือ ระบบหรือกลไกที่
สามารถเริ่มทํางานได้ด้วยตัวเอง โดยทํางานตามโปรแกรมที่วางไว้ Machine Learning คือ ส่วนการเรียนรู้ของเครื่อง
ถูกใช้งานเสมือนเป็นสมองของ AI Deep Learning คือ อัลกอริทึมต้องใช้ ‘ โครงข่ายใยประสาทเสมือน’ (Artificial
Neural Networks (ANN)) ซึ่งก็เหมือนวิธีการทํางานของระบบประสาทในสมองมนุษย์ โดย AI ถือว่าเป็นศาสตร์แขนง
หนึ่ งซึ่ งมี Machine Learning เป็ นหนึ่ งในศาสตร์ ของ AI และ Deep Learning ถื อเป็ นศาสตร์ ของ Machine
Learning อีกทีนึง (The Neural Engineer, 2020)
จุดประสงค์หลักของการสร้าง AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ขึ้นมาก็เพื่อให้สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้
งานที่ทํามนุษย์เคยต้องลําบากลงไปทําเอง หรือเป็นงานที่ซ้ําๆ หรืองานที่มีแพทเทิร์นชัดเจน ก็จะเป็นงานที่เหล่า
หุ่นยนต์ (AI) ถูกผลิตขึ้นมาทําแทนเรา หรือแม้แต่งานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะ
สามารถทําได้โดยไม่ผิดพลาด อย่างไรก็ตาม งานบ้างงานความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity แทบจะเป็นสิ่งเดียวที่
ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถทําแทนมนุษย์ได้ งานจิตอาสา งานเพื่อสังคม นางพยาบาล นักบําบัด นักจิตวิทยา งาน
ที่ต้องใช้ทักษะด้านเจรจา อาชีพที่มักใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน เช่น Artists, Designers, Engineers ยังอยู่
รอดปลอดภัย เพราะอาชีพเหล่านี้ยังอาศัยทักษะ การคิดออกแบบ ไม่มีแพทเทิร์นชัดเจน (Penny, 2021)
รู ป ที่ 1 “ศาสตร์ ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ AI,
Machine Learning, Deep Learning ทั้งสาม
อย่างถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน”
ที่มา : thaikeras, 2020
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2. ทิศทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลก
ศักยภาพการทํางานของหุ่นยนต์ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของ
วัฒนธรรม ขณะเดียวกันภาคการผลิตทั่วโลกได้นําหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการทํางานมากขึ้นเป็นลําดับ จาก
ข้อมูลของบริษัท Tractica เป็นบริษัทศึกษาคาดการณ์ตลาดของสหรัฐอเมริกา พบว่า จํานวนหุ่นยนต์ที่ผลิตจะ
เพิ่มขึ้นจาก 8.8 ล้าน ล้านยูนิตในปี ค.ศ. 2015 เป็น 61.4 ล้านยูนิตในปี ค.ศ. 2020 โดยมากกว่าครึ่งมาจาก
หุ่นยนต์สําหรับผู้บริโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงกว่า 151 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 2020 โดยหุ่นยนต์สําหรับผู้ใช้ทั่วไป, หุ่นยนต์สําหรับองค์กรธุรกิจ, ยานพาหนะอัตโนมัติ และ
อากาศยานไร้ ค นขั บ จะมี ก ารเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และมากกว่ า ตลาดอุ ต สาหกรรมแบบดั้ ง เดิ ม โดยจะมี
ผู้ประกอบการและตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก (สวทช. 2015)
รูปที่ 2 มูลค่าตลาดโลกของหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ที่ใช้ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : บริษัทวิจัย Tractica

หุ่นยนต์กับกระบวนการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับเครื่องจักรด้วยกันเอง ในทางปฏิบัติแล้ว ระบบการ
ผลิตจําเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาทิ การปรับปริมาณการ
ผลิต ปรับแบบของผลิตภัณฑ์แต่ละโมเดล รวมถึงการปรับปริมาณสั่งซื้อสินค้า และการบริหารคลังสินค้า ดังนั้น
หากสามารถนําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ กระบวนการผลิตจะสามารถไหลลื่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
ภาวะคอขวด หุ่นยนต์จึงไม่เพียงแต่จะทําให้การผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้
กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น ปริมาณความต้องการหุ่นยนต์ทั่วโลกที่ขยายตัวเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นส่วน
หนึ่งเป็นผลจากภูมิภาคเอเชีย ตลาดในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63.2 ของปริมาณความต้องการ
หุ่นยนต์ในตลาดโลก ขณะที่ในภูมิภาคยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.4 ส่วนความต้องการหุ่นยนต์จากตลาด
อเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 12.1 ตลาดในภูมิภาคเอเชีย จึงมีส่วนแบ่งสูงถึงประมาณเกือบ 2 ใน 3 (Chamadanai
Marknual 2019) การคาดการณ์ ข อง international Federation of Robotic (IFR) ว่ า ในปี ค.ศ.2022
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ตลาดโลกจะมี ป ริ ม าณความต้ อ งการใช้ หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 584,000 ยู นิ ต ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ในปี ค.ศ. 2018 ที่มีปริมาณการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ 422,000 ยูนิต หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7
และจากการจัดลําดับปริมาณการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ international Federation of Robotic (IFR)
ในปี ค.ศ. 2019 เอเชียยังคงเป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยสัดส่วนการใช้งาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมคิดเป็น 2 ใน 3 หรือกว่า 60% ของจํานวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลก

รูปที่ 3 การติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตามภูมิภาค
ของโลก

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

พบว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมีจํานวนการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด
ของโลก ที่จํานวน 140,492 ยูนิต รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น จํานวน 49,908 ยูนิต ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 47,809 ยูนิต ส่วนประเทศไทยจากข้อมูลพบว่า มีการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จํานวน 2,883 ยูนิต
ลดลงจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 13 ซึ่งอยู่ในอันดับ 13 ของโลก (International Federation of Robotics,
2020)
รูปที่ 4 อันดับตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลก World Robotics 2020 Report

ที่มา World Robotics Industrial Robot 2019

8

ภาพรวมการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลกลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี ค.ศ. 2019
มี ก ารติ ด ตั้ ง หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 373,420 ยู นิ ต ซึ่ ง ลดลงจากปี ค.ศ. 2018 จํ า นวน 422,000
ยูนิต นอกจากนี้ แม้จีนจะเป็นตลาดใหญ่ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวดเร็ว แต่การระบาดของโควิดได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
หุ่นยนต์ต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสัดส่วนหุ่นยนต์ในจีนเป็นการนําเข้ามากถึง 71% ทําให้การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ
รูปที่ 5 จํานวนการติดตั้ง
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายปี
ที่มา World Robotics Industrial
Robot 2019

การใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผู้ประกอบการไทย โดยอุตสาหกรรมที่ใช้
หุ่นยนต์มาก ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ ยางและพลาสติก แต่เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของการใช้
หุ่นยนต์ พบว่า ไทยยังอยู่ในระดับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยโลก ส่วนหนึ่งเพราะทักษะแรงงานยังไม่เอื้อต่อการใช้หุ่นยนต์
ในการผลิตมากนักผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์ทํางานแทนแรงงานจึงไม่เห็นชัดในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุที่
อุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้หุ่นยนต์มาก เช่น 1.ลักษณะงานของอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนได้
2.เป็นบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน 3.ใช้หุ่นยนต์ทํางานที่เสี่ยงอันตรายแทนคน 4.รักษาความสามารถใน
การแข่งขันด้วยการผลิตที่มีต้นทุนถูกลง เป็นต้น แม้ไทยมีจํานวนหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 13
ของโลก แต่หากพิจารณาจํานวนหุ่นยนต์ต่อแรงงาน ความหนาแน่นของการนําหุ่นยนต์มาใช้ในไทยยังต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยโลกโดยไทยมีหุ่นยนต์ 60 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 113 ยูนิต ต่อแรงงาน
10,000 คน (พัชรพร bot, 2018)
รูปที่ 6 ความหนาแน่นของหุ่นยนต์โดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมการผลิต
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สาเหตุที่ทําให้ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยต่ํา นี้ส่วนหนึ่งเพราะทักษะ
แรงงานของไทยยังไม่เอื้อต่อการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตมากนัก เช่น มีจํานวนแรงงานหรือผู้ที่จบ
การศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขาดแคลนนักวิจัยและขาดแคลน
แรงงานที่มีคุณภาพในสาขาเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทักษะของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท
และเป็นข้อจํากัดของการนําหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทย (พัชรพร bot, 2018)
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2021-2022 เมื่อเกิดวิกฤติจาก COVID-19 ขึ้น ภาพของหุ่นยนต์
นั้นได้เข้ามามีบทบาทที่ทําให้การผลิตมีความมั่นคง ซึ่งภาครัฐก็เห็นด้วยกับทิศทางที่กําลังเกิดขึ้นจึงได้ออก
นโยบายผลักดันให้เกิดการใช้งานมากขึ้น หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดง
ให้เห็นจุดเด่นด้าน Social Distancing ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่
เป็นพื้นฐานมาเป็นเวลายาวนาน เมื่อการเติบโตของหุ่นยนต์และอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในแต่ละพื้นที่จึงสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วประกอบกับปัญหาการขาดแคลนซัพพลายเชนซึ่งกระจุก
ตัวอยู่ที่ประเทศจีน การย้ายฐานการผลิตเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสําคัญ
ผู้ผลิตจํานวนมากเลือกที่จะย้ายสายการผลิตกลับประเทศตัวเองและมีผู้ผลิตอีกไม่น้อยที่เลือกจะย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงโอกาส
ใหม่ ๆ อีกมากมายที่ สามารถเกิ ด ขึ้น ได้ใ นพื้ นที่เหล่ านี้ ไม่ว่าจะเป็นเวี ยดนาม อิ นโดนีเซีย หรือมาเลเซี ย
(mmthailand, 2020)
3.สถานการณ์แรงงานและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ถูกกําหนดอยู่ภายใต้ “อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขั บเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยีแ ห่ง อนาคต และในแผนพัฒ นา ฉบั บ ที่ 13 แนวโน้ ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของประเทศ โดยแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสังคม
ถ้ า จะดู ก ารจั ด อั น ดั บ การแข่ ง ขั น ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของโลก
The Global Talent Competitiveness Index ในยุคนี้ประเทศจะก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่ใช่เฉพาะในระดับแรงงานหรือพนักงานทั่วไป
แต่ ยุ ค นี้ ต้ อ งใส่ ใ จในระดั บ ผู้ ป ระกอบการด้ ว ย ในการจั ด อั น ดั บ ล่ า สุ ด ที่ ผ่ า นมาในปี ค.ศ.2020
ถ้าสังเกตอันดับจากทั้ง 9 ประเทศที่สําคัญๆ และเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลก (IFR) จะเห็นว่า
(1) Technology utilization การใช้เทคโนโลยีในประเทศอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา เยอรมัน ตาม
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ด้วย ญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยอยู่ดับที่ 46 ของโลก (2) Investment in emerging technologies การลงทุนใน
เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ อันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา เยอรมัน ตามด้วย ญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยอยู่ดับที่ 36
ของโลก (3) Robot density อันดับความหนาแน่นของหุ่นยนต์ อันดับ 1 คือ เยอรมัน สิงค์โปร และเกาหลีใต้
รองลงมา ญี่ปุ่น ประเทศไทยอยู่ดับที่ 27 ของโลก ซึ่งจะมีทิศทางไปทางเดียวกันกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ
โลก หรือ International Federation of Robotics (IFR) ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 ข้อมูลยังไม่มี
การเผยแพร่
รูปที่ 7 การจัดอันดับ The Global Talent ในหัวข้อ technology adoption
The Global Talent Competitiveness Index
2020 Rank (out of 132)
1.Technology utilisation
2. Investmen in emerging technologies
3 Robot density

อิตาลี

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา

เยอรมัน

technology adoption
59
27
1
10
59
21
1
7
8
16
7
1

สิงค์โปร

จีน

ญีป่ ุ่น

เกาหลีใต้

ไทย

12
13
1

56
32
20

11
9
4

21
33
1

46
36
27

ที่มา The Global Talent Competitiveness Index 2020
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

โลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครั้งสําคัญจากแรงงาน
จํานวนมากต้องปรับตัว ดังนั้นการผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของผู้ที่เกี่ยวข้องไทยต้องเร่ง
ยกระดั บคุณภาพทักษะแรงงาน เพื่อสร้ างขีดความสามารถการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งจะทํ าให้
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (ดร.เสาวณี จันทะพงษ ธปท, 2018)
ถ้าวิ เคราะห์ เฉพาะการจ้ างงานว่าถ้ านําหุ่นยนต์ม าใช้ในภาคอุตสาหกรรมสัดส่ วนการจ้ างงานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมต่ อ ผู้ มี ง านทํ า ทั้ ง หมดของไทยจะเป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง แน่ น อนว่ า มี แ นวโน้ ม ค่ อ ยๆลดลง
ซึ่งในปี 2557 จํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดอยู่ที่ 38.07 ล้านคน และมีสัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
อยู่ท่ีร้อยละ 23.53 และในปี 2563 จํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดอยู่ที่ 37.68 ล้านคน และสัดส่วนการจ้างงาน
ในภาคอุ ต สาหกรรมในปี 2563 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 22.57 แน่ น อนว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ในปี 2563 มี ก ารแพร่ ร ะบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทําให้มีการจ้างงานในน้อยกว่าทุกปี (ดังรูปที่ 8)
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รูปที่ 8 สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่อผู้มีงานทําทั้งหมด
สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่อผู้มีงานทําทั้งหมด

ล้านคน

39,000.00
38,500.00
38,000.00
37,500.00
37,000.00
36,500.00
36,000.00
35,500.00
35,000.00

23.52

2557

23.68

2558

ร้อยละ

23.68

2559

จํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด

22.85

22.8

22.84

2560

2561

2562

24
23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20

22.57

2563

ปี

ร้อยละผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรม

ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

จะสังเกตได้ว่า มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นมีทิศทางและแนวโน้มค่อยๆ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 1,472 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปี 2563
มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 1,844 ล้านบาท (372 ล้านบาท) แน่นอนว่าส่วนหนึ่งในปี 2562 - 2563 มีการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจทําให้การนําเข้าลดลงบางจากปี 2561 ซึ่งมีว่า มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์สูงสุด
ที่ 1,933 ล้านบาท (ดังรูปที่ 9) ถ้ามาดูประเทศที่มีการนําเข้าหุ้นยนต์มากที่สุดในไทย คือ จีนที่ 37% รองลงมา
คือ ญี่ปุ่นที่ 26% เยอรมันที่ 12% เดนมาร์กที่ 10% และสิงคโปร์ที่ 5% (ดังรูปที่ 10)
รูปที่ 9 มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทย

มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรของไทย (ล้านบาท)

ล้านบาท

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

1,933
1,801
1,472

1,522

1,844
1,712

1,622

COVID-19

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ปี

ที่มา Thai-German Institute
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
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รูปที่ 10 ประเทศที่มีการนําเข้าหุ่นยนต์

ประเทศที่มีการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมปี 2563
เดนมาร์ก, 10%

สิงคโปร์, 5%

จีน, 37%

เยอรมัน, 12%

ญี่ปุ่น, 26%
จีน

ญี่ปุ่น

เยอรมัน

เดนมาร์ก

สิงคโปร์

ที่มา Thai-German Institute
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

ภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดสําคัญอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลก มีสัดส่วนมากกว่าร้อย
ละ 60 ของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลก และข้อมูลจากเว็บไซต์ World’s Top Export ระบุว่า ปัจจุบัน
ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลกมีผู้ผลิตและส่งออกที่ครองตลาดส่งออกจํานวนน้อยราย ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่
ในประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมในสัดส่วนสูง
4. แนวโน้มอนาคตไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
แนวโน้มด้านเทคโนโลยี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ศัพท์ที่นําเสนอโดย World
Economic Forum กํ า ลั ง ถู ก ขั บ เคลื่ อ นจากพั ฒ นาการที่ ร วดเร็ ว และส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ในเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อทุกหนทุกแห่ง และพลังประมวลผลแบบทวีคูณ ปัจจัยเร่งการสร้าง
นวัตกรรมเหล่านี้จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและจะเกิดผลกระทบในแทบทุกด้านของชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่รถยนต์ที่ใช้ขับขี่ วิถีการเดินทาง หน้าที่การงานที่ทํา และการผลิตไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์
และการค้าขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายในปี ค.ศ. 2030 AI มีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่า GDP ทั่วโลก 13 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 16%) และเพิ่ม 1.2% ของอัตราการเติบโตผลผลิตประจําปีแซงหน้าผลผลิตของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อน (depa, 2017)
ภาพที่ 11 “ปี 2030 AI สามารถเพิ่ ม
มู ลค่ า GDP ทั่ วโลกได้ ถึ ง 13 ล้ านล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ”
ที่มา รายงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
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แนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย
อนาคตประเทศไทย กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนา
เศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิธีการผลิตทั้งระบบ จากการผลิตสินค้าธรรมดาทั่วไป เป็นสินค้าเชิง
นวัต กรรมสร้ างสรรค์ ขั บเคลื่ อนด้ ว ยเทคโนโลยีที่ มีค วามทั น สมัย มากกว่ า เดิ ม เพื่อเพิ่ม ขี ด ความสามารถ
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดโลก จึงได้มีการนํา “หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ” มาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ และเป็นที่
ยอมรับในตลาดสากล
นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิตของไทยในปัจจุบัน ทําให้เราต้องอาศัยแรงงาน
จากเพื่อนบ้านจํานวนมาก ซ้ําเรายังกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่จํานวนประชากรวัยทํางานลด
น้อยลงทุกวัน ยิ่งตอกย้ายถึงความสําคัญของการใช้ “หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ในภาคการผลิต ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย แต่เป็นเหมือนกันทั่วโลก และเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าแล้ว ในจํานวนแรงงาน 10,000 คน เขามีหุ่นยนต์ราว 100 - 300 กว่าตัว
ขณะที่ ไ ทยเรามี ร าวๆ 50 กว่ า ตั ว เท่ า นั้ น และคาดว่ า ในอนาคตที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ อี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ า
ความต้องการในการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลก อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเกือบ 2 เท่า
รัฐบาลจึงมีมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในบ้านเราเพิ่ม
มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2569 ไทยจะมีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตได้เอง ไม่ต้องนําเข้า
ชิ้นส่วนใดๆ จากต่างประเทศ ตลอดจนขยายไปสู่ภาคบริการ เช่น การแพทย์ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ
อื่นๆ ได้อย่างมั่นคง ก้าวสู่การเป็นผู้นําในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการของอาเซียน หุ่นยนต์เข้าไปเสริมการทํางานให้รวดเร็วและลื่นไหลมากขึ้น ขณะที่แรงงานที่เดิมเคยทํา
หน้าที่ตรงนั้น บางส่วนก็ปรับเปลี่ยนไปทําหน้าที่ในตําแหน่งงานอื่น ทําให้ธุรกิจขยายตัวได้มากขึ้น อีกส่วนได้รับ
การพัฒนาความรู้ขึ้นเป็นผู้ควบคุมระบบหุ่นยนต์แทน มีรายได้ที่สูงขึ้นตามมาด้วย (สํานักโฆษก, 2017)
5. สรุปและข้อเสนอแนะทิศทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทย
สรุป
แน่นอนว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีวิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
โดยหุ่นยนต์มีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมประจําวันของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้า ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตและการสร้างความสะดวกสบายต่างๆ การใช้งานหุ่นยนต์ขยายตัวและมีความ
หลากหลายสูงขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการนํา Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI)
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) และ Cloud Robotics มาใช้สนับสนุนให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้น การใช้งาน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระยะสั้นสําหรับประเทศไทยหรือ 3 ปีนับจากนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีการ
ปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสําหรับอุตสาหกรรมทุกขนาด สอดคล้อง
กับเทรนด์โลกซึ่งปัจจุบันภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 พบว่ามีการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น แม้ว่าเทรนด์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้น
ตลอดห้าปีที่ผ่านมา แต่ทว่าภายในปี 2021 นี้กลับเป็นปีที่การใช้งานและการลงทุนเทคโนโลยียุคใหม่พุ่งทะยาน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
ในส่วนของความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้น
โดยผู้ประกอบการมีการใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนแรงงาน มีช่างเทคนิคพื้นฐานที่สามารถ
ซ่อมแซมเครื่องจักรทั่วไปได้ แต่ทว่าขาดการทําความรู้จักและวางแผนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใช้หุ่นยนต์
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาหุ่นยนต์ ในส่วนของการใช้
งานหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมหลัก 3 ลําดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และ EV ถือว่ามีสัดส่วนในการใช้งาน
สูงสุดอยู่ที่ 31.41% อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 27.06% และอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการ
เกษตร 12.94% โดยกิจกรรมการขนถ่ายชิ้นงานมีการใช้งานมากที่สุด ตามมาด้วยกิจกรรมการตรวจสอบ-วัด
ขนาด และเทคโนโลยีหุ่นยนต์สําหรับการผลิตและการแปรสภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับเทรนด์การใช้
หุ่นยนต์ระดับสากลไม่ว่าจะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่ใช้งาน(Thos, 2020)
ในระยะเวลาอันใกล้การใช้งานหุ่นยนต์จะยังคงเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้น
อย่างการทํางานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์จะกลายเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง
ตลาดแรงงาน การทํางานของระบบอัตโนมัติและแรงงานที่มีความยืดหยุ่นตลอดจนประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการควรส่งเสริมให้มีการสอนหรือเทรนนิ่งให้กับช่างเทคนิค
พื้ น ฐานที่ ส ามารถซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รทั่ ว ไปได้ แต่ ท ว่ า ขาดการทํ า ความรู้ จั ก และวางแผนเกี่ ย วกั บ การ
ปรับเปลี่ยนใช้หุ่นยนต์ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษา
หุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ภาครัฐควรเร่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยผ่านการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสถานประกอบการ
3. สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรม โดยทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ย
สร้างสรรค์เวทีนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเข้ากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
เอกสารอ้างอิง
เทคโนโลยีเสมือนมนุษย์ AI, สืบค้นจาก
https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/661-ai
วิธีอยู่ให้รอดในยุค “หุ่นยนต์” แย่งงาน. สืบค้นจาก
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B89%
A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84ai%E0%B9%
81%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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AI, Machine Learning และ Deep Learning เกี่ยวข้องกันอย่างไร. สืบค้นจาก
https://www.4x-treme.com/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning/
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับการพัฒนาภาคการผลิตของไทย. สืบค้นจาก
https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/ri-robotic-series1-landscape
การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย 2035. สืบค้นจาก
https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/Second%20Deliverable%20RevVer%2
0TH%20V12%20140819%20FIN.pdf
IFR presents World Robotics Report 2020. สืบค้นจาก
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2 . 7 - million-robots-work-in-factoriesaround-the-globe
Industrial Robots AND ITS IMPACTS ON LABOR MARKET. สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/3 AutomationLo
bur16Aug2017.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย. สืบค้นจาก
https://www.tgi.or.th/blog/category/uptodate
Thailand's MIC EIndustry Report Robotics. สืบค้นจาก
https://elibrary.tceb.or.th/getattachment/4875dc6f-df5d-48e8-a2ea5b66d9cb87b7/5864.aspx
ศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ : ไทยอยู่ไหนและจะสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไร, สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article02Feb2018.pdf
บทสรุปหุ่นยนต์อุตฯ ปี 2020 และแนวโน้มหุ่นยนต์ในประเทศไทยปี 2021. สืบค้นจาก
https://www.mmthailand.com/robotics-2020-2021/
AI ช่วยหรือแย่งงานมนุษย์? จะรับมือกับ AI ERA อย่างไร? สืบค้นจาก
https://www.skillsolved.com/article/will-ai-steal-our-job/
รายงานการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” สืบค้นจาก
https://waa.inter.nstda.or.th/prs/pub/Robot-Whitepaper-Cover.pdf
อนาคตประเทศไทย กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ. สืบค้นจาก
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7529&filename=in
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แรงงานไทย

ในแดนโสมขาว

Thai workers in South Korea.

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

แรงงานไทย ในแดนโสมขาว
Thai Workers in South Korea
บทนํา
เกาหลีใตถือเปนอีกประเทศหนึ่งที่แรงงานจากประเทศไทยนิยมเดินทางเขาไปทํางานเปนลําดับตน ๆ
เพราะการทํางานที่ประเทศเกาหลีใตนั้นจะไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาทํางานที่ประเทศไทยมาก โดยเฉพาะ
งานดานชางฝมือ และเกษตรกรรม เนื่องจากคนเกาหลีตีคาแรงงานประเภทนี้ไวสูง แรงงานไทยเริ่มเดินทาง
เขาไปทํางานในเกาหลีใตอยางเห็นไดชัดตั้งแตป 2531 สาเหตุที่แรงงานไทยเขาไปทํางานในเกาหลีใต เนื่องจาก
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของเกาหลีใตขาดแคลนแรงงานฝมือและแรงงานไรฝมือ ปญหา
การขาดแคลนแรงงานในกิจ การเหลานี้เ กิดจากคานิยมของคนเกาหลีใต ที่ นิยมทํางานในกิจการขนาดใหญ
หรือกิจการที่มีเทคโนโลยีสูง และไมนิยมทํางานประเภท 3D คือ งานยากลําบาก (Difficult) งานสกปรก (Dirty)
และงานเสี่ยงอันตราย (Dangerous) นอกจากนั้น คาจางแรงงานในเกาหลีใตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เปนสาเหตุ
จูงใจใหแรงงานตางชาติหลั่งไหลเขาไปทํางานในเกาหลีใตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่ตามกฎหมายของเกาหลีใตกอนป
พ.ศ. 2546 ไมอนุญาตใหคนงานตางชาติทํางานในเกาหลีใต ยกเวน งานพิเศษบางประเภท และการเขาไปฝกอบรม
การทํางานหรือเขาไปทํางานผานบริษัทรวมทุนของเกาหลีใต
ที่ผ า นมาแรงงานต างชาติ รวมทั้งแรงงานไทยเขาไปทํางานโดยถูกตองตามกฎหมายของเกาหลีใต
โดยระบบฝกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training System / ITS) ผานการจัดสรรโควตาของสมาพันธธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของเกาหลีใต (KFSB) เปนเวลา 2 ป และเขาไปทํางานโดยผานการนําเขาของสมาคม
กอสรางเกาหลีโดยไดรับอนุญาตใหทํางาน 1 ป และตออายุได 1 ป โดยที่การเขาไปทํางานในรูปของการฝกงาน
หรือผานสมาคมกอสราง ผูใชแรงงานจะไมไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายแรงงาน จึงทําใหไมไดรับคาจาง
และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย รวมทั้งมีการจํากัดระยะเวลาอยูทํางานในเกาหลีใต ทําใหแรงงานตางชาติ
ที่เขาไปทํางานในระบบ ITS จํานวนมากหลบหนีจากที่ทํางานเดิมไปเปนแรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูหางไกล ดังนั้น เพื่อบรรเทาปญหาแรงงานตางชาติผิดกฎหมายและสรางความ
มั่นคงดานแรงงานแกนายจางเกาหลีใต รัฐบาลเกาหลีใตจึงไดปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเขาแรงงานตางชาติ
ในชว งปลายป 2546 โดยปรับ จากระบบฝกงานเพียงอยางเดีย วเปน การใชควบคูกับระบบอนุญาตทํางาน
(Employment Permit System / EPS) (ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี, 2562)
ดังนั้น ในบทความนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาแรงงานไทยที่ทํางาน ณ ประเทศเกาหลีใต ในมุมมองตาง ๆ
เพื่อใหทราบถึงสถานการณ โอกาสและแนวโนมการทํางานในประเทศเกาหลีใตของแรงงานไทย รวมถึงการ
เสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการกําหนดแนวทาง การวางนโยบายของภาครัฐ ในการคุมครอง
ดูแล และพัฒนาแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศเกาหลีใตในอนาคต
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1. นโยบายการจางงาน ของประเทศเกาหลีใต
นับตั้งแตป 2543 รัฐบาลเกาหลีใตไดกําหนดนโยบายดานแรงงานอยูหลายประการ เพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในและนอกประเทศ โดยในป 2547 รัฐบาลไดกําหนดชั่วโมงการทํางาน
สัปดาหละ 40 ชั่วโมง ออก พ.ร.บ.คุมครองแรงงานลูกจางชั่วคราว พ.ร.บ.สหภาพขาราชการ พ.ร.บ.สิทธิประโยชน
ผูเกษียณอายุ เพื่อขยายสิทธิแรงงานและคุมครองกลุมผูดอยโอกาส ในขณะเดียวกันก็ไดนําระบบอนุญาตจางงาน
Employment Permit System (EPS) มาใชในการจางงานแรงงานตางชาติ เพื่อสรางความมั่นคงดานแรงงาน
แกภาคอุตสาหกรรมที่มีปญหาขาดแคลนแรงงาน และเปนการคุมครองสิทธิแรงงานตางชาติขั้นพื้นฐาน
ระบบการอนุญาตจางงานแรงงานตางชาติ (Employment Permit System : EPS) มีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองโอกาสในการทํางานของคนเกาหลี แกปญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยอนุญาตนายจางที่ไมสามารถวาจางแรงงานในประเทศ ใหสามารถวาจางแรงงาน
ตางชาติในจํานวนที่เหมาะสมอยางถูกกฎหมาย รวมทั้งปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางชาติ
ดว ยการไม อนุ ญ าตให มีน ายหน า จั ดหางาน ซึ่งที่ผานมามีการเรีย กคาหัว แรงงานอยางไปเปน ธรรม ดังนั้น
การคัดเลือกแรงงานตางชาติ การวาจาง การทําสัญญาจาง จะดําเนินการผาน Employment Center หรือ
ที่เรียกวา “โคยงเซนทอ” เทานั้น
แรงงานตางชาติทุกคนที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในเกาหลีใต จะไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน
แรงงาน, พ.ร.บ.คาจางขั้นต่ํา, พ.ร.บ.ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
โดยจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทียบเทากับประชาชนเกาหลีใต ตาม พ.ร.บ.วาดวยการจางแรงงาน
ตางชาติ (แกไขเพิ่มเติม) แรงงานตางชาติที่เดินทางเขามาทํางานตามระบบ Employment Permit System
(EPS) ซึ่งถือวีซา E 9 จะไดรับอนุญาตใหทํางานในเกาหลีใต 3 ป แตหากนายจางพึงพอใจแรงงานรายใด
นายจางสามารถยื่นเรื่องตอหนวยงานที่เกี่ยวของขอจางตอได 1 ครั้ง ระยะเวลาจาง 1 ป 10 เดือน รวมเปน
ระยะเวลาจางงานตอเนื่อง 4 ป 10 เดือน โดยไมตองเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดสัญญาจาง 3 ปแรก ทั้งนี้
นายจางและแรงงานตางชาติสามารถทําสัญญาหรือตอสัญญาจางงานระยะเวลามากกวา 1 ปไดตามความสมัครใจ
ของทั้งสองฝาย แตตองไมเกินระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในเกาหลีใต
เมื่อนายจางตองการทําสัญญาจางงานแรงงานตางชาติกอนเดินทางเขามาในเกาหลีใต สามารถมอบหมาย
ใหสถาบันบริการพัฒนาบุคลากรแหงเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea)
ดําเนินการแทนได (ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, 2562)
2. ขั้นตอนการคัดเลือกและการจางแรงงานตางชาติ EPS ทั่วไป
ขั้นตอนการคัดเลือกและการจางแรงงานตางชาติ EPS ทั่วไป (วีซา E 9 จาก 15 ประเทศ) มีทั้งสิ้น
9 ขั้นตอน ดังนี้ (ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, 2562)
1. การตัดสินใจนโยบายสําคัญ ๆ เกี่ยวกับจํานวนแรงงานตางชาติที่นําเขาและประเทศที่สงแรงงาน
จะพิจารณาและตัดสินใจโดยคณะกรรมการนโยบายแรงงานตางชาติ (FWPC: จัดตั้งขึ้นในสังกัดสํานักประสานงาน
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นโยบายรัฐบาล) โดยพิจารณาประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับแรงงานตางชาติ เชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ จํานวน
โควตาหรือเพดานแรงงานตางชาติที่นําเขา ประเทศที่สงแรงงาน ฯลฯ
2. การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการสงแรงงาน (ระหวางรัฐบาลเกาหลีใตกับรัฐบาลของประเทศผูสง)
โดยรัฐบาลเกาหลีใตจะลงนามบันทึกความเขาใจกับประเทศที่ยอมรับขั้นตอนการรับสมัครของเกาหลีใตเพื่อ
ปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสงแรงงานตางชาติ โดยบันทึกความเขาใจฯ มีผลบังคับใชคราวละ 2 ป จากนั้น
จะประเมินผลการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงนาม MOU ครั้งตอไป
3. แรงงานตางชาติของประเทศผูสงที่ตองการทํางานจะถูกคัดเลือกโดยหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของของ
ประเทศผูสงตามวิธีการและกระบวนการที่รัฐบาลเกาหลีกําหนด เชน คะแนนการทดสอบภาษาเกาหลีและ
ประสบการณทํางาน โดยจัดสงรายชื่อผูหางานตางชาติที่ผานเกณฑการคัดเลือกไปยังสถาบันบริการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแหงประเทศเกาหลี หรือ HRD Korea
4. การสมัครขออนุญาตวาจางแรงงานต างชาติ (ระหวางนายจางกับกระทรวงแรงงานฯเกาหลี ใต )
นายจางที่ไดประกาศวาจางแรงงานในประเทศแลว 7 วัน แตไมสามารถหาแรงงานได จะไดรับอนุญาตใหจาง
แรงงานตางชาติผานศูนยสนับสนุนการวาจาง (Employment Security Center : ESC)
5. การคัดเลือกแรงงานตางชาติและการออกใบอนุญาตวาจาง (ระหวางนายจางกับกระทรวงแรงงาน
เกาหลีใต) ศูนยสนับสนุนการวาจางจะใหขอมูลแรงงานตางชาติจากบัญชีรายชื่อผูหางานตางชาติแกนายจาง
เพื่อใหนายจางคัดเลือกแรงงานตางชาติที่มีคุณสมบัติตามความตองการ เมื่อนายจางคัดเลือกแรงงานตางชาติ
ที่ตองการแลว ศูนยสนับสนุนการวาจางจะออกใบอนุญาตวาจางใหแรงงานตางชาติที่ถูกคัดเลือก
6. การลงนามสัญญาจางแรงงาน (ระหวางนายจางกับแรงงานตางชาติ) นายจางจะลงนามในสัญญาจาง
แรงงานตามแบบฟอรมมาตรฐานกับแรงงานตางชาติที่ถูกคัดเลือก โดยสัญญาจางจะกําหนดเงื่อนไขของสัญญา
และขอตกลงอื่น ๆ ไดแก คาแรง เวลาทํางาน วันหยุด สถานที่ทํางาน ฯลฯ ทั้งนี้ นายจางอาจทําสัญญาจาง
โดยตรงกับแรงงานตางชาติ หรือมอบหมายให HRD Korea เปนผูดําเนินการแทน
7. การออกใบรับรองเพื่อขอวีซา (ระหวางนายจางกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง) นายจางยื่นใบอนุญาต
วาจางแรงงานตางชาติและสัญญาแรงงานมาตรฐาน เพื่อใหกระทรวงยุติธรรมออกใบรับรองเพื่อการขอวีซาแก
แรงงานตางชาติ โดยนายจางอาจมอบหมายให HRD Korea เปนผูดําเนินการแทน
8. การรับแรงงานตางชาติ (ระหวางนายจางกับแรงงานตางชาติ) นายจางสงใบรับรองเพื่อการขอวีซา
ใหแรงงานตางชาติ จากนั้นแรงงานตางชาติที่ถูกคัดเลือกจะไดรับวีซาทํางานจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี
ประจําประเทศผูสง และเดินทางเขาไปทํางานในเกาหลีใต ทั้งนี้ แรงงานตางชาติท่ีเขาไปทํางานในเกาหลีใต
จะตองเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการวาจางภายใน 15 วัน ณ สถาบันฝกอบรมที่เกี่ยวของ
9. การจัดการเกี่ยวกับการพํานักของแรงงานตางชาติ (ระหวางนายจางกับกระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงยุติธรรม) ถึงแมวาโดยหลักการแลวคนงานตางชาติจะถูกหามมิใหยายไปทํางานที่อื่น อยางไรก็ตาม
แรงงานตางชาติสามารถยายไปทํางานที่อื่นได ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปน เชน การหยุดกิจการชั่วคราวหรือ
การปดกิจการ และการที่นายจางยกเลิกสัญญาจางแรงงานโดยถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต
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เขมงวดกับแรงงานที่อยูอาศัยและทํางานอยางผิดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการปองกันไมใหแรงงานตางชาติ
ตั้งรกรากในประเทศ โดยกําหนดระยะเวลาการวาจางครั้งละ 3 ป และตองตอวีซาทุกป
3. สถิติแรงงานไทยในเกาหลีใต
จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
พบวา มีจํานวนคนงานไทยที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต) จํานวน
ทั้งสิ้น 305 คน จากการเดินทางใน 3 รูปแบบ ไดแก 1.กรมการจัดหางานจัดสง 2.นายจางพาลูกจางไปทํางาน
และ 3.การแจงการเดินทางดวยตัวเอง ซึ่งมีจํานวนคนงานไทยที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานมากเปน
อันดับ 2 รองมาจากประเทศลาว ในกลุมประเทศเอเชียและเอเชียใต นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยที่ไดทําการ
RE-ENTRY VISA อีกจํานวน 30 คน จึงทําใหมีจํานวนแรงงานไทยที่ยังทํางานอยูในประเทศเกาหลีใต ณ เดือน
กรกฎาคม 2564 ทั้งสิ้น 15,496 คน เปนอันดับ 2 รองจากไตหวัน ในกลุมประเทศเอเชียและเอเชียใต โดยแยก
เปน เพศชาย รอยละ 87.3 เพศหญิง รอยละ 12.7 ซึ่งแรงงานทั้งหมดอยูในตําแหนงงาน คนงานทั่วไป รอยละ
43.5 คนงานในอุตสาหกรรมทั่วไป รอยละ 17.7 พนักงานทั่วไป รอยละ 9.2 คนงานกอสราง รอยละ 4.9 และ
คนงานเกษตร รอยละ 4.5 สวนที่เหลืออยูในตําแหนงงานอื่น ๆ โดยกระจายตัวอยูในเมืองตาง ๆ เชน คิยองกี
ซุงซองใต อินชอน คิซองซังใต และซุงซองเหนือ ตามลําดับ เปนตน
จากขอมูลสถิติในขางตน สอดคลองกับขอมูลของเว็บไซด Koreajob โดยระบุวา ในชวงที่ผานมาพบวา
สถิติคนไทยที่สมัครทดสอบภาษาเกาหลีพื้นฐานกับสํานักจัดหางานเพื่อไปทํางานที่เกาหลีใตแบบถูกกฎหมาย
มีประมาณ 12,000 กวาคน สาเหตุที่ทําใหคนไทยนิยมไปทํางานที่เกาหลีใตคือคาแรง โดยที่คาแรงของประเทศ
เกาหลีใตอาจจะสูงถึง 40,000 – 50,000 บาทตอเดือน โดย 3 อาชีพที่คนไทยนิยมทําในประเทศเกาหลีใต
ไดแก 1.อุตสาหกรรมโรงงาน เชน โรงงานพลาสติก โรงงานวัสดุเหล็ก และอื่น ๆ 2.เกษตรกรรมและการประมง
เชน งานดูแลผักหมุนเวียนในหองกระจก ฟารมไขไก ฟารมหมู งานเก็บผักและผลไม สวนงานประมง งานใน
ฟารมเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย และ3.ชางกอสราง

รู ป ที่ 1 ประมาณการจํ า นวนแรงงานไทยที่
คาดว่ายังทํางานอยูในประเทศเกาหลีใต
(ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
กรมการจัดหางาน, 2564)
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4. ปญหาของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
ปญหาแรงงานไทยในเกาหลีใตที่สําคัญ ไดแก ปญหาการสื่อสารเนื่องจากแรงงานไทยสวนใหญไมสามารถ
สื่อสารภาษาเกาหลีไดดีพอ ทําใหมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางไดงาย นอกจากนั้น แรงงานไทย
บางสวนมีปญหาในการปรับตัวเขากับสภาพการทํางาน ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมความเปนอยู แตปญหาที่สําคัญ
ที่สุดซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหแรงงาน EPS หลบหนีนายจาง คือ ปญหาการทํางาน โดยไมสามารถอดทนทํางาน
ประเภท 3D และไมสามารถยายงานได เนื่องจากการอนุญาตใหยายงานแกแรงงานไรฝมือภายใตระบบ EPS
เปนสิทธิ์ของนายจางฝายเดียว แรงงานสวนใหญจึงหาทางออกดวยการหลบหนีนายจางไปเปนแรงงานผิดกฎหมาย
นอกจากนั้น ที่ผานมากฎหมายแรงงานเกาหลีใตกําหนดระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป และสามารถ
ตอสัญญาจางไดคราวละ 1 ป ทั้งนี้ การตอสัญญาจางขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทั้งนายจางและลูกจาง ทําให
ลูกจางมีสิทธิ์เลือกงานและเลือกนายจางใหมไดภายหลังครบกําหนดสัญญาจาง 1 ป แตหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต
ไดบังคับใชกฎหมายใหม อนุญาตใหนายจางและแรงงานตางชาติสามารถทําสัญญาจางงานเกิน 1 ป ได แตไมเกิน
3 ป ขึ้นอยูกับความสมัครใจของทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม การแกกฎหมายใหมของรัฐบาลเกาหลีใต เปนการ
แก ก ฎหมายตามความต อ งการของนายจ า ง เนื่ อ งจากงานบางประเภท เช น งานในโรงงานหลอมเหล็ ก
งาน recycle พลาสติก หรืองานในโรงงานที่มีกลิ่นสารเคมีรุนแรง มีปญหาขาดแคลนแรงงาน แรงงานที่
ไมสามารถทนสภาพการทํางานไดจะหลบหนีหรือไมตอสัญญาจางเมื่อครบสัญญา 1 ป ดังนั้นการที่รัฐบาล
เกาหลีใตอนุญาตใหทําสัญญาจางไดถึงคราวละ 3 ป จะเปนการเพิ่มปญหาและขอจํากัดแกแรงงานตางชาติ
หากแรงงานเหลานั้นทําสัญญาจางงานครั้งแรกระยะเวลา 3 ป กับสถานประกอบการขนาดเล็กที่กฎหมาย
ยกเวนการบังคับใชเกี่ยวกับคาจาง/คาลวงเวลา หรือสถานประกอบการที่มีสภาพการทํางานเลวราย แรงงาน
เหลานี้นอกจากไมสามารถเปลี่ยนงานหากนายจางไมยินยอมแลว หากประสงคจะทํางานตอในเกาหลีใตอีก
ไมเกิน 2 ป ตามที่กฎหมายกําหนดจะตองตอสัญญาจางกับนายจางรายเดิมเทานั้น
จากปญหาของแรงงานไทยในเกาหลีใตที่กลาวมาในขางตนนี้ สงผลตอการจางแรงงานไทย ดังนี้
1. ความไมชัดเจนของสัญญาจางงานในระบบ EPS โดยเฉพาะการระบุลักษณะงานและประเภทกิจการ
ของนายจางในเกาหลี กวารอยละ 50 ของขอรองทุกขของคนงานที่สํานักงานแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
ไดรับจากคนงาน รองเรียนวานายจางใหทํางานไมตรงตามตําแหนงงานที่ระบุในสัญญาจาง นายจางใหทํางาน
เกินเวลาที่กําหนด เปนตน
2. ปญหาดานการสื่อสารระหวางคนงานกับนายจาง คนงานไทยมีความรูทักษะดานภาษาเกาหลีนอยมาก
จนแทบสื่อสารขอความกับนายจางไมได แมจะมีการทดสอบและฝกอบรมดานภาษาเกาหลีกอนเดินทางมาทํางาน
แลวก็ตาม
3. นายจางที่ประสงคจะจางแรงงานตางชาติในระบบ EPS สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก มีทุนประกอบการ
ไมมาก กิจการอาจยังไมมั่นคง ทําใหเกิดปญหาดานการจายคาจาง การจัดสวัสดิการ หรือหยุดกิจการ
4. งานที่ ทํา มีความยากลํา บากเกิน กวาที่คนงานจะคาดถึง เชน แบกของหนัก ทํางานกลางแจ งที่ มี
อากาศหนาวจัด ทําใหคนงานเหนื่อยลา อยากเปลี่ยนงาน และทอแท หากเปลี่ยนงานใหไมไดคนงานก็จะหนีงาน
ในที่สุด
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5. โอกาสและแนวโนมของแรงงานไทยในเกาหลีใต
ตลาดแรงงานต า งชาติ ในประเทศเกาหลี ใต นับ วา เปน ตลาดแรงงานที่ มีศัก ยภาพและเปน ตลาดที่
นาสนใจ เนื่องจากแรงงานตางชาติไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทียบเทาคนในชาติ รวมทั้งอัตราคาจาง
ของแรงงานที่คอนข า งสู ง ซึ่งถื อว า เปน โอกาสที่ดีของแรงงานตางชาติ รวมถึงแรงงานจากประเทศไทย
ที่จะไดรับ โอกาสในการจ างงานจากนายจาง และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม โดยป จจัยที่ สงผลและ
เปนแรงกระตุนใหแรงงานจากประเทศไทยเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต ไดแก
1. อัตราคาจาง
ในป 2564 กระทรวงแรงงานและการจางงาน ของประเทศเกาหลีใต ไดประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา
เปนอัตราชั่วโมงละ 8,720 วอน หรือประมาณ 243.23 บาทตอชั่วโมง จึงทําใหแรงงานไทยที่ทําสัญญาจางสัปดาหละ
40 ชั่วโมง จะไดคาจางเดือนละประมาณ 1,822,480 วอน หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 50,836 บาท สําหรับ
ผูที่ทําสัญญาจางสัปดาหละ 44 ชั่วโมง จะไดคาจางเดือนละประมาณ 1,970,720 วอน หรือประมาณ 54,971 บาท
ซึ่ งเงิ น รายได นี้ ยั งไม ร วมค า ล ว งเวลาและเงิน รางวัล สิ้น สุดสัญ ญาจางเทากับ คาจางเฉลี่ย ปล ะ 30 วั น และ
เงินโบนัส (อัตราแลกเปลี่ยน 1 วอนตอ 0.028 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)
2. ความสามารถของแรงงานไทย
แมวาแรงงานไทยจะมีคูแขงในตลาดแรงงานถึง 15 ประเทศ แตแรงงานไทยยังเปนแรงงานที่ไดรับ
ความสนใจในลําดับตน ๆ โดยจากผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ปรากฏวาแรงงานไทยไดรับความพึงพอใจ
เปนลําดับที่ 4 รองมาจากประเทศเวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตามลําดับ ซึ่งแรงงานจากประเทศไทย
มีคะแนนความพึงพอใจอยูที่ 10.3 %
3. เงื่อนไขพิเศษในการกลับเขาไปทํางาน
ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและการจางงาน ของประเทศเกาหลีใต ซึ่งผอนผันใหแรงงาน
ตางชาติที่ทํางานครบตามสัญญา 4 ป 10 เดือน สามารถเดินทางกลับเขาทํางานที่เกาหลีไดโดยไมตองสอบ
ภาษาเกาหลี และไมตองเขารับการอบรมอีกครั้ง รวมทั้งลดระยะเวลาการกลับไปพํานักในประเทศภูมิลําเนา
จาก 6 เดือน เปน 3 เดือน
6. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ คณะผูจัดทําไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากความไมชัดเจนของสัญญาจางงานในระบบ EPS โดยเฉพาะการระบุลักษณะงานและประเภท
กิจการของนายจางในเกาหลีใต ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครับและเอกชน ควรดําเนินการใหมีการระบุ
ประเภทกิจการ กําหนดลักษณะการทํางานที่ชัดเจน พรอมทั้งชี้แจงทําความเขาใจเบื้องตนกับคนงานกอนการ
จัดสงไปทํางาน
2. นายจางที่ประสงคจะจางแรงงานตางชาติในระบบ EPS สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก มีทุนประกอบการ
ไมมาก กิจการอาจยังไมมั่นคง ทําใหเกิดปญหาดานการจายคาจาง การจัดสวัสดิการ หรือหยุดกิจการ ดังนั้น
กระทรวงแรงงานจึงควรเจรจากับ HRD ใหมีการตรวจสอบ และคัดเลือกนายจางกอนพิจารณาจัดสรรโควตาให
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3. แรงงานสวนใหญเห็นวาการจัดสงโดยระบบ EPS เปนบริการของรัฐ ซึ่งเสียคาใชจายนอย จึงขาด
ความอดทน ความมุงมั่นในการทํางาน เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพการจาง สภาพการทํางานก็มักจะทิ้งงาน
ขอเปลี่ยนงาน หรือขอเดินทางกลับ ดังนั้น ในการอบรมคนงานกอนจัดสงควรย้ําเตือนเกี่ยวกับความยากลําบาก
ในการทํางาน และใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานวาเปนเรื่องคอนขางยุงยาก เนื่องจากตองไดรับความยินยอม
จากนายจางเดิม
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