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บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research) ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้แก่ ปัญหาด้านกฎหมายแรงงานไทยในการเปิดเสรีแรงงาน ปัญหาแรงงานอาเซียนในการเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย และปัญหาแรงงานไทยในการท างานประเทศอาเซียน  ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงได้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขกฎหมายแรงงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
แท้จริง 
ค าส าคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมระหว่างประเทศ, กฎหมายแรงงาน 
 

Abstract 
 This research aimed to analyze the problems of Thai labor law in the ASEAN Economic 
Community and to find the correct and appropriate solutions for such problems according to the 
intention of Thai law. The research tools included the legal research methodology through documents 
and the content analysis. This study indicated that the problems of Thai labor law in the ASEAN Economic 
Community were the labor liberalization, the labors from other ASEAN countries and Thai labors in the 
other ASEAN countries. Therefore, this research article proposed some solutions to improve Thai labor law 
to be truly comply with the intention for establishing the ASEAN Economic Community. 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNI per capital) [1], [2] พบว่า ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-

income Trap) รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ก าหนดนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
ขึ้น [3] เพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นและกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีข้ึน ตามหลักการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
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ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน [2] นอกจากนั้นรัฐบาลได้
มอบหมาย ให้หน่ วย งานกลางที่ ท าหน้ าที่ ใ นการ
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการ
วิจัยของประเทศ ด า เนินการจั ดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ ฉบับที่  9 ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในปฏิรูประบบการวิจัยของ
ประเทศ [4] เพื่อให้เป็นประเทศไทย 4.0 และการที่จะ
เป็นประเทศไทย 4.0 ได้นั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิรูประบบการวิจัยตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เป็นการปฏิรูปด้านการวิจยั พัฒนา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
     แต่ถึ งกระนั้นประเทศไทยยังค งพบปัญหาและ
ข้อจ ากัดของการวิจัยและพัฒนา อาทิเ ช่น จ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคส่วนของเอกชนที่
มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร [5] ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ประเทศที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รวมถึงองค์ความรู้พื้นฐานในการท าการวิจัยและพัฒนา 
[6] เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่
ประเทศไทยจะเป็นประเทศไทย 4.0 มีรายได้สูงขึ้นและ
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง
ส าหรับการพัฒนาประเทศ คือ การให้ความส าคัญกับงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการตามภารกิจหลัก คือ การวิจัย
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนอง
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานการ
วิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 
ผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม [7] ซึ่งภารกิจหลักดังกล่าวเป็น
การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติที่ว่า “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” [4] แต่จากการส ารวจ
ข้อมูล งานวิ จัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 
พบว่า จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในช่วงปี 
พ.ศ. 2555 - 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
ในปี พ.ศ. 2560 กลับมีจ านวนลดลง [7] อาจมีสาเหตุมา
จากหลายปัจจัยด้วยกันที่ท าให้จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการลดลง อาทิเช่น งบประมาณสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ แนวทางองค์ความรู้ที่มียัง
น้อยไป เวลาในการท าวิจัยที่ค่อนข้างมีจ ากัด ขาดที่
ปรึกษาและผู้ช่วย และปัญหาด้านเจตคติต่อการท างาน
วิจัยของผู้วิจัย ซึ่งบางคนท าเพียงเพื่อการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ในทางกลับกันยังมีนักวิจัยที่
อยากท างานวิจัย  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ช่วยสร้าง
ความเ ช่ือมั่นให้กับตนเอง ต้องการผลการวิจัยมา
แก้ปัญหาและน าไปวางแผนพัฒนา สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานวิจัย 
นอกจากน้ีการรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน
จากผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน หรือที่เรียกว่าการสนับสนุนจาก
องค์กร [8] หากได้รับไม่ เพียงพอ หรือไม่ได้รับการ
สนับสนุน ก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านจิตใจ และ
พฤติกรรมในการท างานของบุคคล [9] ท าให้มีในโลกแห่ง
การค้าการลงทุน อ านาจในการต่อรองของประเทศในการ
ท าการค้าย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการค้า 
และอุตสาหกรรมของประเทศตน ประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะได้เปรียบประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่มีความพร้อม ดังนั้น 
เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองกับประเทศที่มีอ านาจ
ต่อรองมากกว่า ประเทศต่างๆ จึงรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่ม
อ านาจต่อรองแก่กลุ่มประเทศของตน เช่น สหภาพยุโรป 
อาเซียน ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการรวมตัวกับ
ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การค้าการลงทุนและอ านาจต่อรองของกลุ่มประเทศตน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น 1 ใน 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC )จัดตั้งขึ้นภายในปี 
2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และต่อไปในอนาคต AEC 
จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจาอาเซียน+
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6 จะมีประเทศ จีน เกาหลี ใต้  ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และ อินเดีย [3] 
 ยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของอาเซียนในการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนั้น มาตรการส าคัญ
ทางด้านแรงงาน คือ การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
สามารถไปท างานในประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น โดยสาขา
อาชีพที่มี การ เปิดเสรีแรงงานในปี  2558 คือ (1 ) 
วิศวกรรม (2) การส ารวจ (3) สถาปัตยกรรม (4) แพทย์ 
(5) ทันตแพทย์ (6) พยาบาล (7) บัญชี (8) การบริการ/
การท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแรงงานใน 8 สาขาอาชีพนั้น 
ในการไปท างานยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันจะต้องมี
คุณสมบัติ คือ (1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้มี
การรับรองจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามข้อตกลง
การยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่ส าคัญร่วมกัน 
Mutual Recognition Agreement (MRA)ซึ่งปัจจุบันมี
การลงนามร่วมกันใน MRA 7สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม 
การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
และบัญชี ส่วนการท่องเที่ยวและบริการประเทศไทยยงัไม่
มีการลงนาม [4]  (2) มีคุณสมบัติพิเศษตามมาตรฐาน
วิชาชีพของประเทศอาเซียนที่จะไปท างาน  
 อย่างไรก็ตาม แม้การร่วมกลุ่มดังกล่าวมีประโยชน์
หลายด้านก็ตาม แต่ผู้วิจัยเห็นว่าแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยจะไม่ได้ประโยชน์จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
แรงงานหลบหนีเข้าเมืองและท างานในสาขาวิชาชีพที่มิได้
เปิดเสรีทางด้านแรงงาน ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหากฎหมายแรงงานต่างด้าวเมื่อเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการท างานของแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย 
      2.2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
     ขอบเขตของการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษาวิจัยแนวคิด 
ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแรงงานต่างด้าว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal 
Research) ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากตัวบทกฎหมายของประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งศึกษาหาข้อมูลจาก เอกสารต่างๆ 
หนังสือ บทความ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนประเทศไทยและต่างประเทศ   
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการเปิดเสรี
แรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     จากการศึกษาพบว่าในปี 2550 อาเซียนได้จัดท าแผน
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อ
เป้าหมายในปี 2558 [8]  ยุทธศาสตร์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คือการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม
กัน และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 
     1.ปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
          โดยหลักแล้ว พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองมาตรฐานแรงงาน
ขั้นต่ ามิได้บัญญัติแยกสิทธิของแรงงานต่างด้าวไว้แตกต่าง
จากแรงงานไทย ประกอบกับบทนิยาม ลูกจ้าง ยัง
หมายความว่าผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร ดังนั้น แรงงานต่างด้าวจึงมีสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
          อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเข้าเป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคี เช่น คณะกรรมการค่าจ้างคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานและคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑พ.ศ. ๒๕๔๑
ก าหนดให้ผู้สมัครเข้าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
ต้องมีสัญชาติไทย ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงไม่มีสิทธิเข้า
เป็นกรรมการไตรภาคีได้ 
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     2. ปัญหากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
          ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
มีการบัญญัติสิทธิของแรงงานต่างด้าวไว้แตกต่างจาก
แรงงานไทย โดยแม้แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิในการเข้า
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีมีการจัดตัง้แล้วได้ แต่ไม่อาจ
จัดตั้งสหภาพแรงงานได้ เนื่องจากตามมาตรา 88 ต้องมี
สัญชาติไทย และไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน
ได้  เนื่องจากตามมาตรา 101 (2) กรรมการและ
อนุกรรมการสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิดซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้ คือ
การที่แรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานและ
เป็นกรรมการสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญตัิแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นการจ ากัดสิทธิของแรงงานต่าง
ด้าวที่แตกต่างจากแรงงานไทย ซึ่งขัดต่ออนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ 
และขัดกับอนุสัญญาฉบับที่  87 สิทธิเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948  
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 

1) ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการไม่มี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 (1) สถานประกอบการที่จ้างงานเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าว หรือจ้างงานแรงงานไทยน้อยกว่าสิบคนจะไม่มี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 (2) สถานประกอบการที่มีลูกจ้างสองประเภท
และลูกจ้างคนไทยไม่ประสงค์จัดตั้งสหภาพแรงงานจะท า
ให้ลูกจ้างสถานประกอบการดังกล่าวไม่มีสิทธิจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน 
 2) ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการไม่มี
สิทธิเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน 
 (1) ท าให้สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกทั้งแรงงาน
ต่างด้าวและแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิเป็น
ประธานและกรรมการสหภาพแรงงาน แม้สมาชิกสหภาพ
ที่เป็นแรงงานต่างด้าวจะมีจ านวนมากเพียงใด ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 
 ( 2 )  ท า ให้ แรงงานต่ า งด้ าว ไม่ มี สิทธิ เป็น
กรรมการไตรภาคี ที่เลือกจากกรรมการสหภาพแรงงาน 
     3. ปัญหากฎหมายการห้ามคนต่างด้าวประกอบ
อาชีพ 
          ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดงานที่

คนต่างด้าวห้ามท าไว้ ทั้งสิ้น 39 ประเภท เช่น งานขับขี่
ยานยนต์ งานท าเครื่องลงหิน งานท ามีด เป็นต้น โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวมุ่งสงวนคุ้มครองอาชีพ
ที่ส าคัญไว้แก่คนสัญชาติไทย โดยไม่จ าแนกระดับทักษะ
ของต าแหน่งในแต่ละอาชีพ ย่อมไม่ก่อให้ เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานของประชาคมอาเซียนได้ ซึ่งถ้าหาก
จะแก้ปัญหาควรแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ซึ่งพระราชก าหนดนี้ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดให้งาน
บางประเภทเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าก็ได้ ทั้งนี้จะ
ห้ามโดยเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ โดย
ท าเป็นบทยกเว้นหรือก าหนดเง่ือนไขไว้ในพระราช
กฤษฎีกาการก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท าเพื่อให้แรงงานบางประเภทสามารถขอรับ
ใบอนุญาตเข้าเมืองให้แก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Standard Classification of Occupations : ISCO 
1988) ได้จัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล โดยน าเอา
ทักษะ (skill) มาพิจารณาโดยดูถึงระดับของทักษะ (skill 
level) และทักษะเฉพาะด้าน (skill specialization) 
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวแบ่ง 
[1] ซึ่งการก าหนดระดับดังกล่าวจะท าให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานอาเซียนสะดวกยิ่งขึ้น 
          อีกทั้งเมื่อพิจารณาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ที่ห้ามไม่ให้
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ ฯลฯ  
     4. ปัญหามาตรฐานวิชาชีพเฉพาะในแต่ละประเภท  
          ส าหรับมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะในแต่ละ
ประเทศนั้น  เนื่ องจากแต่ละประเทศอาจมี ระบบ
การศึกษา และการเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะ เช่น วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม แพทย์ พยาบาล บัญชี กฎหมาย แตกต่าง
กัน แม้ปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท า 
Mutual Recognition Agreement (MRA) [2] เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนัก
วิชาชีพร่วมกัน 7 สาขาอาชีพ  คือ วิศวกรรม [2] การ
ส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ทันตแพทย์ พยาบาล และ
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บัญชี ซึ่งการมีมาตรฐานทางวิชาชีพของแต่ละประเทศ
ย่อมท าให้เกิดปัญหาแก่แรงงานบางประเภทที่มีวิชาชีพ
รับรองและถือว่าเป็นอุปสรรคในการเปิดเสรีแรงงาน
วิชาชีพอย่างหนึ่ง  ทั้งบางสาขาวิชาชีพทั้ ง 7 สาขา 
ดังกล่าวยังมีรูปแบบการท างานบางประเทศที่ประเทศ
ไทยห้ามคนต่างด้าวท างาน 
          นอกจากนี้ ส าหรับบางสาขาวิชาชีพทางด้าน
สังคมศาสตร์ เช่น ทนายความ หรือสาขาวิชาชีพที่พระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้นั้นคนต่าง
ด้าวยังไม่ได้รับสิทธิประกอบอาชีพเช่นเดียวกับแรงงาน
ไทย ซึ่งหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดเสรี
แรงงานทุกประเทศจะมีปัญหาว่าบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวขัดแย้งกับการเปิดเสรีแรงงาน และเป็นการกีด
กันการเปิดเสรีแรงงาน 
     5. ปัญหามาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
แรงงานท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
          การเปิดเสรีแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปัจจุบันนี้ ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศ
อาเซียน แรงงานต่างด้าวที่จะไปท างานในประเทศ
อาเซียนด้วยกันนั้นยังต้องมีการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
และจะต้องขอใบอนุญาตท างาน เช่นเดียวกับแรงงาน
นอกกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ตามข้อตกลงของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนดังกล่าวจึงท าให้แม้เกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองก็ยังเกิดขึ้น จึงควรศึกษาปัญหาสิทธิของแรงงานต่าง
ด้าว  รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
     6. ปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิในฐานะคน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          ปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิในฐานะคน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นปัญหาส าคัญ
เนื่องจากเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นการให้
สิทธิพิเศษของประชากรในอาเซียนจะสูงกว่าคนใน
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน จึงอาจท าให้คนนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแปลงสัญชาติเข้ามาเป็นคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน [9] เพื่อต้องการให้ตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในฐานะคนในประเทศอาเซียน  แต่การกระท า

ดังกล่าวนั้นจะส่งผลเสียแก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมเนื่องจากผู้ประกอบการที่แปลงสัญชาติจากคน
ประเทศนอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนนั้น เมื่อท าธุรกิจ
ค้าขายแล้วจะส่งผลก าไรกลับประเทศตนเองท าให้ผล
ก าไรดังกล่าวไม่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงไม่ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของอาเซียนอย่าง
แท้จริง 
     7. ปัญหาการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และ
ปัญหาสังคม 
          การเปิดเสรีทางด้านแรงงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่าง
ด้าวจ านวนมากน้ัน จะก่อให้เกิดปัญหาการผสมกลมกลืน
ระหว่างวัฒนธรรมของคนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีเช้ือ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ปัญหา
สังคม เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์มากข้ึน [6] 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
     จากการศึกษาเชิงเอกสารผู้วิจัยได้แนวทางพัฒนา
กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให้เหมาะสมแก่การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 
     1.ปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้มีการปรับปรุง
ระบบไตรภาคีดังต่อไปนี้ 
         1.1 การให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิได้รับคัดเลือก
เพื่อเป็นกรรมการไตรภาคีในระบบแรงงานไทย ซึ่งการมี
ตัวแทนแรงงานต่างด้าวในคณะ กรรมการไตรภาคี
ทางด้านแรงงาน นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ
ไตรภาคีทางด้านแรงงานของประเทศไทยทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงควรมีที่
ปรึกษาซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในคณะกรรมการไตรภาคี
ของประเทศไทย 
          1.2 การก าหนดคณะกรรมการไตรภาคีในระบบ
แรงงานต่างด้าวควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 
ดังนี ้
               1.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
แรงงานต่างด้าว โดยคณะกรรมการประสานงานแรงงาน
ต่างด้าว ควรเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาแก่กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
เพื่อให้คณะกรรมการประสานงานแรงงานต่างด้าวเข้าถึง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว 
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คณะกรรมการประสานงานแรงงานต่างด้าวจึงควร
ประกอบไปด้วยตัวแทนสามฝ่าย คือ (1) ฝ่ายรัฐบาล (2) 
ฝ่ายแรงงานไทยและนายจ้าง (3) ฝ่ายแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
ต้องประกอบด้วยตัวแทนแรงงานต่างด้าวจากชาติต่างๆ 
ตามสัดส่วนโดยประมาณการของแรงงานต่างด้าวที่
ท างานในประเทศไทยทั้งหมด 
               1.2.2 การมีตัวแทนแรงงานต่างด้าวใน
คณะกรรมการไตรภาคีแรงงาน การมีตัวแทนแรงงานต่าง
ด้าวในคณะกรรมการไตรภาคีแรงงาน นั้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการไตรภาคีของประเทศไทยทราบถึง
ความต้องการที่แท้จริงของแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงควร
มีที่ตัวแทนแรงงานต่างด้าวดังนี้คือ (1) มีที่ปรึกษาซึ่งเป็น
แรงงานต่างด้าวในคณะกรรมการไตรภาคีของประเทศไทย 
(2) มีคณะกรรมการไตรภาคีเป็นแรงงานต่างด้าวร่วมด้วย 
     2. ปัญหากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
          ผู้วิจัยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ดังนี้ 
          2.1 การให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน 
          2.2 การให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงาน 
     3. ปัญหากฎหมายการห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพ 
          ผู้วิจัย เห็นว่า เพื่อลดการกีดกันการเปิดเสรี
แรงงาน ดังนั้นควรท าเป็นบทยกเว้นหรือก าหนดเง่ือนไข
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 เพื่อให้แรงงานบาง
ประเภทสามารถขอรับใบอนุญาตเข้าเมืองให้แก่คนต่าง
ด้าวที่ เข้า เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจะต้อง
สอดคล้องกับประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Standard 
Classification of Occupations : ISCO 1988) อีกทั้ง 
กฎห มาย ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ช อบด้ ว ย รั ฐ ธ ร รมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ที่ห้ามไม่ให้
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ ฯลฯ 
     4. ปัญหามาตรฐานวิชาชีพเฉพาะในแต่ละประเภท 
          แนวทางแก้ไขปัญหามาตรฐานวิชาชีพเฉพาะนั้น
การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดเสรีดา้นแรงงาน แต่
ก าหนดให้การท างานของแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
หากจะท างานในประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันยังต้องมี

การผ่านมาตรฐานวิชาชีพในประเทศที่ไปท างานอยู่นั้น 
หลักการดังกล่าวจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ
ไม่อาจท าได้จริงโดยเสรี ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเสรี
ทางด้านแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น
อย่างแท้จริง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องมีการ
ก าหนดสถาบันรับรองวิชาชีพอาเซียนขึ้น ซึ่งพัฒนาจาก
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสมาคมวิชาชีพอาเซียนเพื่อ
สร้างสถาบันที่จะก าหนดมาตรฐานวิชาชีพกลางส าหรับ
ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน และออกใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแก่แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีขั้นตอน
ดังนี ้
          4.1 ต้องมีการพัฒนาสถาบันวิชาชีพอาเซียนโดย
สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
          1) สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกเป็นสมาคมวิชาชีพที่จะรับรองจากทุกประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
          2) สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องประกาศ
มาตรฐานวิชาชีพท่ีรับรองอย่างชัดเจน 
          3) สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องด าเนินการ
ทดสอบความรู้และออกในรับรองความรู้ให้แก่นักวิชาชีพ 
ซึ่งวิธีการทดสอบอาจใช้การทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 
เช่นเดียวกับการสอบ TOEFL (The Test of English as 
a Foreign Language) 
          4.2 การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและการศึกษา
ของอาเซียน 
          การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาของ
อาเซียนให้อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนใน
อาเซียนมีระดับมาตรฐานการศึกษาที่ เท่าเทียมกันและ
สามารถไปท างานหรือด ารงต าแหน่งในสาขาวิชาชีพได้ทุก
ประเทศ 
     5. ปัญหามาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
แรงงานท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
          ประเทศไทยพบปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของ
แรงงานต่างด้าวในแต่ละปีจ านวนมาก ซึ่งเมื่อศึกษา
ประเทศเพื่อนบ้านก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
เช่น ในประเทศเวียดนามมีความพยายามส่งออกแรงงาน
ไปยังต่างประเทศเพื่อน ารายได้เข้าสู่ประเทศแต่เกิด
ปัญหาในการส่งออกแรงงานได้เฉพาะแรงงานที่มีหนังสือ
แรงงานเท่านั้น จึงมีความพยายามที่จะหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายเสมอ [5] 
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          หากมีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองนั้น ในกรณีที่เกิดประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ 
มีการเปิดเสรีทางด้านแรงงานเต็มรูปแบบกับแรงงานทุก
ประเภทรวมทั้งเปิดให้การเข้าเมืองระหว่างประชากร
อาเซียนสามารถกระท าได้โดยอิสระนั้น  จะท าให้ปัญหา
แรงงานหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาท างานในประเทศไทย
หมดไป เนื่องจากแรงงานประเทศอาเซียนจะโยกย้ายไป
ท างานในแต่ละประเทศได้โดยอิสรเสรี จึงไม่มีการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อท างานอีกต่อไป 
          กรณีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่สามารถเปิด
เสรีทางด้านแรงงานได้ทุกอาชีพ หากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไม่สามารถเปิดเสรีทางด้านแรงงานได้ทุกอาชีพ 
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนั้น
จะต้องด าเนินการควบคู่ระหว่างนโยบายของรัฐบาล 
ควบคู่ไปกับการเปิดเสรีทางด้านแรงงาน  
          ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ปรับเปลีย่นวิธีน าเข้าแรงงาน
ต่างด้าวจากวิธีการออกใบอนุญาตท างานแบบการพิสูจน์
สัญชาติมาเป็นแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี (government to 
government) ซึ่งแม้ว่าวิธีดังกล่าวจะสะดวกและมี
มาตรฐานตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
ก าหนด แต่อาจจะส่งผลให้อาจมีแรงงานต่างด้าวที่
ใบอนุญาตท างานหรือใบผ่อนผันการท างานหมดอายุ
ตกค้างในประเทศไทยและลักลอบท างานจ านวนมาก 
รวมทั้งอาจมีแรงงานท่ีไม่เข้าสู่ระบบจีทูจีหลบหนีเข้าเมือง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางแก้ไขในอนาคตประเทศไทยอาจ
ต้องเปิดให้มีการพิสูจน์สัญชาติเพื่อออกใบอนุญาตท างาน
หรือใบผ่อนผันการท างานอีกครั้ง 
     6. ปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิในฐานะคน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          กรณีปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศ
นอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิใน
ฐานะคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประชาคม
อาเซียนจะต้องออกกฎระเบียบว่า บุคคลที่แปลงสัญชาติ
ในประเทศอาเซียนในระยะเวลาใดจึงจะมีสิทธิในฐานะ
ของคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งระยะเวลาอาจ
พิจารณาได้ ดังนี ้
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลกระทบการให้สิทธิบุคคลแปลงสัญชาติ 
ระยะเวลา
การให้สิทธ ิ

ผลกระทบการให้สิทธ ิ

สิทธิเฉพาะ
บุคคลที่มี
สัญชาตโิดย
การเกิด 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิเฉพาะบุคคลที่มี
สัญชาติโดยการเกิดในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนเป็นการจ ากัดสิทธิ
ของบุคคลต่างด้าวที่แปลงสัญชาติมาก
เกินสมควร จึงไม่ควรใช้หลักเกณฑ์นี้ 

การให้สิทธิ
บุคคลที ่
แปลง
สัญชาติ
ทันท ี

หลักเกณฑ์การให้สิทธิบุคคลที่แปลง
สัญชาติ เป็นคนในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนทันทีอาจส่งผลให้มี
แรงงานนอกประเทศอาเซียนแปลง
สัญชาติเป็นคนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ านวนมาก ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาคมอาเซียนอย่าง
แท้จริง เพราะบุคคลดังกล่าวแปลง
สัญชาติมาเพื่อต้องการสิทธิประโยชน์
เท่านั้น หาได้มีความต้องการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง และ
เมื่อได้ก าไรจากการท ากิจการใน
อาเซียนก็มักจะโอนก าไรออกไปให้
ประเทศต้นก าเนิดของตน 

การให้สิทธิ
บุคคลที่
แปลง
สัญชาติครบ
ระยะเวลา  
5 ปี 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิบุคคลที่แปลง
สัญชาติครบระยะเวลา 5 ปี นั้น 
บุคคลที่แปลงสัญชาติมาครบห้าปีจะมี
ความมั่นคงในสัญชาติที่ตนแปลงมา 
โดยอาจถือว่าเป็นประชากรประชาคม
อาเซียนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การให้
สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวจะเป็นการ
สมควร  

 
     7. ปัญหาการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และ
ปัญหาสังคม 
          การเปิดเสรีทางด้านแรงงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้แรงงานจ านวนมากหลั่งไหล
เข้ามาในประเทศไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการผสม
กลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และปัญหาสังคมได้ ซึ่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ มีดังนี้ 
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          7.1 การแก้ไขปัญหาการผสมกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรม เช่น ลดความเป็นชาตินิยม ส่งเสริมให้
ประชาชนยอมรับวัฒนธรรมอื่นท่ีหลากหลาย เป็นต้น 
          7.2 การแก้ไขปัญหาสังคม 
               การแก้ไขปัญหาสังคมที่จะติดตามแรงงาน
ต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทยนั้น สามารถกระท าได้โดยการ
เพิ่มการตรวจสอบในช่วงการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจ
ตราการน าเงินเข้าออกราชอาณาจักร การตรวจสอบการ
ฟอกเงิน รวมทั้งในการท างานของแรงงานต่างด้าว 
นายจ้ างจะต้องให้ความร่ วมมือแก่ภาครั ฐ ในการ
ตรวจสอบสารเสพติด และการตรวจสอบการกระท าผิด
กฎหมายของแรงงานต่างด้าว เช่น การเล่นการพนัน การ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และการรวมกลุ่มกันกระท าผิด
กฎหมายอื่น 
               ทั้งนี้การแก้ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ท า ง เ ช้ื อชาติ ในทุก รู ปแบบ  ( International 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination- ICERD) ซึ่งรัฐจะต้องพยายามมี
มาตรการในการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมต่อไป [7] 
  
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     6.1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ผู้วิจัยขอ
เสนอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่นิติบัญญัติสามารถน า
ข้อเสนอของงานวิจัยช้ินนี้ไปแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
แรงงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศไทย 
     6.2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
โดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ ได้ข้อค้นพบที่
หลากหลาย 
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