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การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกบัการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

FTA
• ลดภาษรีะหวา่ง
สมาชกิ

Customs 
Union
• ก าหนดนโยบาย
การคา้กบัชาตทิี่
มใิชส่มาชกิ

Common 
Market

• เคล่ือนย้ายปัจจยั
การผลิต (ทนุ/ 
แรงงาน) เสรี

Economic Union
• นโยบายการเงนิ การคลงั 
สกุลเงนิเดยีวกนั

• มธีนาคารกลาง
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บทเรียนจากสหภาพยุโรป



การเปล่ียนแปลงหลงัจากการขยายสมาชิกภาพ
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Year New Members % Change In GDP per 

capita 

(EU6=100)Area Population GDP
GDP per 

capita

1957
Belgium, France, Germany, Italy, 

Luxembourg, the Netherlands

1973 Denmark, Ireland, UK 31 32 29 -3 97

1981 Greece

1986
Portugal, Spain (Iberian 

Enlargement)
48 22 15 -6 91

1995 Austria, Finland, Sweden 43 11 8 -3 89

2004

Czech, Estonia, Hungary, Latvia, 

Lithuania, Poland, Slovakia, 

Slovenia, Cyprus, Malta (Eastern 

Enlargement)

33 29 9 -16 75

2007 Bulgaria, Romania 9 6 1 -6 85



การขยายสมาชิกภาพและนโยบายภมิูภาค
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Existing 
Members

Acceding 
Members

Lower per capita 
income

Low income, high 
unemployment

Migration Compliance to 
EU policies

Hinder Development at the EU level

Regional Policy



ลดความเหล่ือมล า้
ระหว่างประเทศ

สมาชิก

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ส าหรบั
ตลาดสินค้า และตลาดทนุ

นโยบายภมิูภาคของสหภาพยโุรป

การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ และความผอ่นคลายของ

ตลาดแรงงาน

การเคลื่อนย้ายแรงงาน: เครือ่งมือของการลดความ
เหล่ือมล า้ระหว่างสมาชิกสหภาพยโุรป

ความเหล่ือมล า้ภายในประเทศไมล่ดลง
ประเทศสมาชิกใหม่: ปัญหาย่ิงรนุแรงขึน้ 

เมื่อมีการเคล่ือนย้ายทนุเพ่ิมขึน้
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แรงจงูใจ/ปัจจยัก าหนดการเคล่ือนย้ายแรงงาน

• ความแตกต่างของค่าจ้างและรายได้ (income differential 
hypothesis)
– ความสามารถในการหารายได้ เทียบกบั ต้นทุน/อปุสรรคของการ

เคล่ือนย้าย
• อปุสรรคทางเศรษฐกิจ

• อปุสรรคด้านกฎหมายและการบริหารจดัการ

• อปุสรรคทางวฒันธรรมและภาษา

– ความน่าจะเป็นในการหางาน และความสามารถในการเข้าถึงสวสัดิการ
และประกนัสงัคม

• ต าแหน่งงานท่ีว่าง (employment vacancy hypothesis)
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Stylised Facts ของการเคล่ือนย้ายแรงงานใน EU

• ในประเทศหน่ึงๆ พบว่า อตัราการว่างงานของผูย้้ายถ่ิน 
สงูกว่า อตัราการว่างงานของประชากรของประเทศตน

• ผูย้้ายถ่ินมีแนวโน้มถกูจ้างในงานท่ีด้อยคณุภาพ หรือ ใช้
ความสามารถต า่กว่าทกัษะของแรงงานเอง (brain 
waste)

• ทกัษะ ภาษา และ การศึกษาของลกูหลานของแรงงาน 
ยงัคงเป็นปัญหา
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• การเคลือ่นยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศมลีกัษณะเจาะจง 
(selective) กบัแรงงานมีฝีมือ

• แรงงานมฝีีมอืมกัจะยา้ยจากพืน้ทีท่ีม่กีารวา่งงานสงูไปสู่
พืน้ทีท่ีม่กีารวา่งงานต ่าไดง้า่ยกวา่ ท าใหย้ิง่ทิง้ใหพ้ืน้ทีท่ีม่ ี
การวา่งงานสงูแต่เดมิตอ้งประสบปญัหาซ ้าเตมิ ท าให้
– ปญัหาความเหลื่อมล ้าดา้นการจา้งงานด ารงอยูอ่ยา่งถาวร 

– พืน้ทีช่นบทยิง่ลา้หลงั และถูกทิง้
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Stylised Facts ของการเคล่ือนย้ายแรงงานใน EU



กรอบนโยบายของสหภาพยโุรป
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Lisbon 
Strategy

• Growth

• Stability

• Cohesion

Strands of 
EU policy

• Prosperity

• Solidarity

• Security



หลกัการเคล่ือนย้ายแรงงานของสหภาพยโุรป

• Prosperity: 
– เพ่ือการพฒันาด้านสงัคมเศรษฐกิจของ EU ตามหลกั Lisbon Strategy 

ได้แก่ การจบัคู่ความต้องการ (needs) กบัทกัษะท่ีมี (skills)

• Solidarity: 
– การประสานกนัระหว่างชาติสมาชิก และความร่วมมือกบัประเทศนอก

กลุ่มสมาชิก ได้แก่ การแบ่งรบัภาระต่างๆ รวมถึงการคลงั 

• Security
– การต่อสู้กบัแรงงานย้ายถ่ินแบบผิดกฎหมาย และอาชญากรรมอนัเป็น

ผลจากการย้ายถ่ินดงักล่าว โดยค านึงถึงประเดน็ integrity ส่วนบคุคล 
กบั ความกงัวลเชิงความมัน่คงของส่วนรวม
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นโยบายการเคล่ือนย้ายแรงงานของสหภาพยโุรป

• การเคลือ่นยา้ยแรงงานเสรมีไิดเ้ป็นไปอยา่งอตัโนมตัิ
หลงัจากเป็นสมาชกิภาพ แต่มเีวลาปรบัตวั 7 ปี

• สถติ ิNUTS

• ใชน้โยบายภมูภิาคควบคูก่บั นโยบายระดบัประเทศ

• ปรบัระบบการศกึษา

• การใชเ้งนิอุดหนุนส าหรบัยกระดบัทกัษะ เชน่ กองทุน SCF
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SCF’s Mission & Budget (1957-2013)

Year Mission Budget

1957 - 89 The Origins €1,300 million 

1989 - 93 From Projects to Programmes ECU 64 billion 

1994 – 99 
Consolidating and Doubling 
the Efforts 

ECU 168 billion

2000 – 06 
Making Enlargement a 
Success

€ 213 + 22 billion

2007 – 13 Focus on Growth and Jobs € 347 billion
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ผลลพัธข์องการใช้กองทุน SCF

Generate Income  economic growth

Narrowing Income Gap  Regional Convergence

Prevent undesirable labour mobility across countries

Social Security
14

Improved 
Infrastructure

Improved Quality of Labour & 
Other Factors (ICT, etc)

Better Business Environment and Prospects

Incentives

Attract Investment Promote Jobs



ขอบเขตของการเคล่ือนย้ายแรงงาน

• Work permit

• Totally free movement (commuters/ inhabitants)

นัยของการเคล่ือนย้ายแรงงานต่อการบริหารเศรษฐกิจ
• การบริหารชายแดน

• นโยบายการตรวจคนเข้าเมือง

• การให้ใบอนุญาตการท างาน

• การเป็นพลเมือง และ นักเรียน
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ลกัษณะของการเคล่ือนย้ายแรงงาน

• General Migration Potential
– แสดงความประสงคจ์ะเคล่ือนย้าย แต่ไม่ท าอะไรเลย

• Probable Migration Potential
– แสดงความประสงคจ์ะเคล่ือนย้าย และแสวงหาข้อมลูของ

ประเทศปลายทางแล้ว

• Actual Migration Potential
– เร่ิมหางาน และท่ีพกั หรือ สมคัรของใบอนุญาตท างานแล้ว
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ผลของการเคล่ือนย้ายแรงงาน

• ต้นทุนและผลประโยชน์ต่อประเทศต้นทาง

• ต้นทุนและผลประโยชน์ต่อประเทศปลายทาง

• ต้นทุนและผลประโยชน์ต่อกลุ่มเศรษฐกิจ
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การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและนัยต่อแรงงาน

ประชาคมเศรษฐกิจ

การเปล่ียนแปลงการค้า
และโครงสร้างการผลิต

การสลบั
สบัเปล่ียนแรงงาน

การว่างงาน และ
ความไม่สมดลุของ

ตลาดแรงงานระดบัภมิูภาค
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การผลิต แรงงาน และ การบริโภค

กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่

ความต้องการแรงงาน ความต้องการปัจจยัการผลิตอ่ืน

แรงงานเดิม
ว่างงาน

แรงงานจาก
อตุฯ อ่ืน

แรงงานย้าย
ถ่ินในประเทศ

แรงงานย้ายถ่ิน 
ต่างประเทศ

ความต้องการท่ีอยู่อาศยั สินค้าอปุโภคบริโภค

เพ่ิมการผลิตสินค้าในประเทศ น าเข้าสินค้าและบริการ

ความต้องการ
สินค้าจากคู่ค้า
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อปุสรรค/ตวัช่วย

• แรงงานเหล่าน้ีจะถูกน าเขา้สูฟั่งกช์นัการผลิตอยา่งไร จะมบีทบาท
อยา่งไรในการก าหนดอตัราค่าจา้ง และจะใชเ้วลานานเพยีงใดใหผ้ล
เหล่านัน้ปรากฏ นอกจากน้ี ผลของการเคลื่อนยา้ยแรงงานจะมอีทิธพิลต่อ
ตลาดแรงงานมากน้อยเพยีงใด ยงัขึน้อยูก่บัความยดืหยุน่ของอุปทานของ
ทุน และพลวตัรในการปรบัตวัของปจัจยัทุนดว้ย

• การเคลื่อนยา้ยแรงงานจะน ามาซึง่การคา้มากขึน้ หรอื ลดลง หรอืไม่
เปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั รวมถงึแบบแผนการบรโิภค

• สดัสว่นของแรงงานมฝีีมอืและสนิคา้ทีใ่ชทุ้นเขม้ขน้ในสนิคา้สง่ออก
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อปุสรรค/ตวัช่วย

• ตลาดแรงงาน 
– ความเฉ่ือยของการปรบัค่าจ้างอย่างไร และมีปัจจยัเชิงสถาบนัของ

ตลาดแรงงานอะไรบ้าง

• แรงงานเฉพาะบุคคล 
– ความสามารถในการเคล่ือนย้ายของตวัแรงงานมากน้อยเพียงใด 

และมีทกัษะของแรงงาน สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมใหม่ หรือไม่
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มิติของผลกระทบ
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การผลิต การจ้างงานทรพัยากร โครงสร้างอตุสาหกรรม

ผลตอบแทนของปัจจยั และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การค้าระหว่างประเทศ

ภาระงบประมาณ/ การคลงั

ความขดัแย้ง ทางสงัคมและวฒันธรรม

ผลกระทบภายนอกทางลบ



บทเรียนส าหรบัการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีใน
อาเซียน

• การประสานกนัด้านนโยบาย

• การเคล่ือนย้ายทุน เอ้ือ หรือ เป็นอปุสรรค?

• นิยามประเภทของการเคล่ือนย้ายแรงงาน
– แรงงานย้ายถ่ิน

– การสร้างทรพัยากรมนุษย์

– การย้ายครอบครวั

– ผูลี้้ภยั แรงงานท่ีพรมแดน
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บทเรียนส าหรบัการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีใน
อาเซียน

• ความแตกต่างด้านเทคโนโลยี และประสิทธิผลของแรงงาน

• ลกัษณะการผลิตท่ีมี Economies of Scale

• ความเหล่ือมล า้ด้านความเฉ่ือย/ความเรว็ของการปรบัตวั

• โครงสร้างตลาด ท่ีมิใช่ตลาดแข่งขนัสมบรูณ์

• ความสามารถในการสร้างทรพัยากรมนุษย ์ผา่น ICT และการวิจยั
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