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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปิ ดเขตการค้ าเสรี
อาเซียน (AFTA) ต่อการรับรู้ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
อีกทังยั
้ งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับผู้ประกอบการธุรกิจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึน้
ภายหลังจากการเปิ ดเสรี ทางการค้ า ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มผู้ผลิตสินค้ าเพื่อการส่งออก เลือกแบบเจาะจง
ตาม cluster ของธุรกิ จ เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับเจ้ าของ
กิจการผู้ผลิตสินค้ าเพื่อการส่งออกในจังหวัดกรุงเทพมหานครจานวน 5 แห่ง
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เห็นว่า ภายหลังการเปิ ด AFTA จะ
ส่งผลกระทบต่อค่าเช่าที่ดินจะมีราคาเพิ่มสูงขึ ้น ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้ ใน
ระยะยาว ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นพ้ องกันว่าอัตราค่าจ้ างแรงงานจะลดลง ภายหลัง
การเปิ ดการค้ าเสรี และจะมีการไหลเข้ าของแรงงานต่างด้ าวมากขึ ้นในอนาคต
คาสาคัญ: การเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลกระทบ
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the potential impact of an
ASEAN Free Trade Area (AFTA) on Thai SMEs entrepreneurs with a specific focus
on export companies in Thailand. The purpose of this study is to help prepare Thai
SMEs for the impact of AFTA. The sample for this study was comprised of
representatives of local public and private enterprises. The researcher conducted
in-depth interviews with five owners of local enterprises in order to measure attitudes
toward wages, land and labor. The results reveal that there may be a shortage of
land after AFTA is implemented. All respondents expressed the belief that, after
AFTA, labor costs will decrease. Some participants foresee an increase in labor
movement in the near future.
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1

Lecturer, Faculty of Business Administration, Bangkokthonburi University

ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
ต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย
ภัควลัญชญ์ ศรี สตั ยากุล และณิชากร น้ อยวงษ์ 1

บทนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium enterprises, SMEs)
นับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการฟื ้นฟู และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
เนื่องจากเป็ นแหล่งที่สาคัญในการสร้ างรายได้ และการจ้ างงานให้ กบั ประเทศ อีกทังยั
้ ง
เป็ นเครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน โดยการกระจายรายได้ ไปสูภ่ าคชนบทที่มี
ความเจริ ญที่ต่ากว่าได้ อีกด้ วย จานวน SMEs ในอาเซียนคิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 96
ของจานวนวิสาหกิจทังหมด
้
และมีการจ้ างงานกว่าร้ อยละ 50 ถึง 85 ของการจ้ างงาน
ทังหมดภายในแต่
้
ละประเทศสมาชิก ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า SMEs ในอาเซียน นอกจากจะ
มีความสาคัญในการสร้ างงานและรายได้ แล้ ว ยังนับเป็ นเสาหลักเศรษฐกิจที่สาคัญของ
อาเซียนอีกด้ วย
อิทธิพลของระบบทุนนิยมและการเกิดขึ ้นของการเปิ ดการค้ าเสรี (AFTA) เป็ น
แรงกดดันที่ทาให้ การค้ า และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปั จจุบนั มี การเติบโต
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ สภาพแวดล้ อมของการแข่งขันแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการ
จะขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และในขณะเดียวกันก็จะมีค่แู ข่งขัน
จากประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาตังฐานการผลิ
้
ตในบ้ านเรา เพราะเล็งเห็นว่าธุรกิจระหว่าง
1
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ประเทศจะนามาซึ่งผลประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศให้ มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
และน ามาซึ่งความมั่งคั่งให้ แก่ ประเทศของตนได้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ดูเหมือนจะเป็ นโอกาสในการดาเนินธุรกิจของ SMEs ไทย แต่ในทางตรงกันข้ ามก็อาจ
เป็ นภัยคุกคามแก่กิจการได้ เช่นกัน งานวิจยั นี ้จึงมุ่งเน้ นที่จะศึกษาถึงผลกระทบทังที
้ ่เป็ น
โอกาสและภัยคุกคาม ภายหลังการเปิ ดเสรี ทางการค้ าต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลกระทบของการเปิ ดการค้ าเสรี
อาเซียนต่อการรับรู้ ของผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ใน
ด้ านแรงงาน และค่าแรงผลการวิจยั นี ้สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการเผยแพร่ความรู้ และ
ความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอาเซียนในประเทศไทย นอกจากนี ้
ยัง เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการตื่นตัวต่อผลกระทบด้ าน
แรงงานหลังการเปิ ดการค้ าเสรี ในอนาคต
คาถามวิจยั ของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผลกระทบจากการเปิ ดการค้ าเสรี อาเซียนต่อ
ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยคืออะไร?
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็ นผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สงั่ หรื อนาเข้ ามา
เพื่อขาย หรื อผู้ซื ้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้ า หรื อผู้ให้ บริ การ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบ
กิจการโฆษณาด้ วย (สถิตย์ นิยมญาติ, 2546: 96) เป็ นผู้ที่พยายามสร้ างผลกาไรที่เกิด
จากความคิดริ เริ่ มของตนเอง เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ที่คดิ และค้ นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็ นผู้จดั หาเงินทุน เพื่อก่อตังธุ
้ รกิจดูแลระบบงาน

ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมของไทย

75

ภายในธุ รกิ จ และบริ หารการด าเนิ นงานของธุ รกิ จเพื่ อจัดหาสิ นค้ าและบริ การให้ แ ก่
ผู้บริโภค (ผุสดี รุมาคม, 2538: 29)
ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลักเกณฑ์ที่นามาใช้
ในการพิจารณาจัดแบ่งขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ แก่ ประเภทธุรกิจ จานวน
การจ้ างงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน ยอดขาย ผลกาไรของการประกอบการ และจานวน
ลูกค้ า เป็ นต้ น
การไหลเข้าของ FDI เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน
ปั จจุบนั อาเซียนมีกระบวนการพัฒนาที่สงู ขึ ้นในการกาหนดนโยบายการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ โดยมีพื ้นฐานมาจาก AEC ข้ อตกลงการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA)
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเสริ มสร้ างการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มแรงจูงใจให้ กับการไหลเข้ าของเงินทุน จากการศึกษา
ผลงานวิจยั ของ Normaz (2009) พบว่าปั จจัยที่สนับสนุนการไหลเข้ าของเงินทุนสูภ่ ูมิภาค
อาเซี ยน ได้ แก่ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ขนาดของตลาด อัตราแลกเปลี่ ยน คุณภาพของ
โครงสร้ างพื ้นฐานและต้ นทุนแรงงาน นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่นนโยบายการค้ าและ
ความโปร่งใส (เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการทุจริต) ทรัพยากรธรรมชาติก็มีบทบาทสาคัญ
ใน การกระตุ้นการไหลเข้ าของเงินทุน เข้ าสูภ่ มู ิภาคอาเซียนเช่นกัน
นายไมเคิลจี พลัมเมอร์ และนายเดวิด ชอง กล่าวถึงการไหลเข้ าของ FDI ใน
อาเซียนช่วงปี พ.ศ. 2538-2548 โดยใช้ ฐานข้ อมูลสานักเลขาธิการอาเซียน (UNCTAD)
ระบุวา่ ปี พ.ศ. 2548 เป็ นปี ที่แข็งแกร่งของอาเซียนโดยมีเงินไหลเข้ า 38 พันล้ านดอลลาร์
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ าสู่อาเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2538-2548 ครึ่งหนึ่ง
ได้ ลงทุนไปยังประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยและมาเลเซีย การไหลเข้ าของ FDI มายัง
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ฟิ ลิปปิ นส์ออ่ นแอลงอย่างมากในช่วงต้ นปี 2000 แต่กลับฟื น้ ตัวขึ ้นบ้ างในปี 2548 การไหล
เข้ า สู่เ วี ย ดนามมี เ สถี ย รภาพค่อ นข้ างมาก ซึ่ง โดยทั่ว ไปแล้ ว จะอยู่ใ นช่ว ง 1.2 – 2.6
พันล้ านเหรี ยญ โดยไม่มีแนวโน้ มชัดเจน การไหลเข้ าของ FDI เข้ าสู่ประเทศเศรษฐกิจอื่น ๆ
(กัมพูชา ลาว และพม่ า) อยู่ในระดับต่ าและค่อนข้ างผันผวน (Plummer and Cheong
2007)
ผลกระทบของ FDI ต่อการส่งออก
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ อง พบว่าอุตสาหกรรมการส่งออกช่วย
พัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทข้ ามชาติใดๆ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศ
เจ้ าบ้ านของตน และมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะมีอตั ราค่าจ้ างแรงงานที่
มากกว่าบริ ษัทในประเทศ มีอตั ราการผลิตที่สงู กว่า เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
และมีแนวโน้ มด้ านศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ าในเวทีระดับนานาชาติมากกว่า
บริ ษั ท ในประเทศ ส่ ง ผลให้ อัต ราการส่ ง ออกของบริ ษั ท ที่ มี ก ารลงทุน โดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) เพิ่มสูงขึ ้น (Haddad and Harrison 1993; Aitken and Harrison 1999)
กรอบแนวคิด
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้ องและรวบรวมข้ อมูลที่ เ กี่ ยวข้ อง การส ารวจได้ ดาเนินการโดยองค์กรท้ องถิ่น
รวมถึงองค์กรภาครัฐในท้ องถิ่นและองค์กรเอกชน จากนันนั
้ กวิจยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้ าของกิจการในท้ องถิ่นเพื่อให้ บรรลุทศั นคติตอ่ ค่าจ้ างและค่าแรง
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้อาศัยการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อตอบคาถามการวิจยั ว่า “ผลกระทบ
จากการเปิ ดการค้ าเสรี อาเซียนต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย คืออะไร"
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การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจาะลึกถึงการรับรู้ ของผู้ผลิตนาเข้ า
และส่งออกไทย ที่ผลิตสินค้ าไปยังประเทศในอาเซียน ต่อผลกระทบของการเปิ ดการค้ า
เสรี อาเซียน
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักคือ บริ ษัทในเครื อ 5 แห่งในกรุงเทพฯ ที่เป็ น
ผู้ประกอบการนาเข้ าและส่งออกสินค้ าไปประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การออกแบบการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้ องและรวบรวมข้ อมูลที่ เ กี่ ยวข้ อง การส ารวจได้ ดาเนินการโดยองค์กรท้ องถิ่น
รวมถึงองค์กรภาครัฐในท้ องถิ่นและองค์กรเอกชน จากนันนั
้ กวิจยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้ าของกิจการในท้ องถิ่นเพื่อให้ บรรลุทศั นคติตอ่ การจ้ างแรงงานและค่าแรง
เครื่องมือวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ เจ้ าของกิจการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทนาเข้ าส่งออก
ในกรุ งเทพมหานคร ที่ยงั คงดาเนินกิจการอยู่ 5 แห่ง การวิจยั นี ้ใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ
การเลือกตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์เป็ นการ “เลือกแบบเจาะจงตาม cluster ของธุรกิจ” ใน
พื ้นที่กรุงเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้ อมูล มี
การตังค
้ าถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เป็ น 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ การจ้ างแรงงานและค่าแรง
หลังจากนันนั
้ กวิจยั ได้ ทาการศึกษานาร่องโดยตังค
้ าถามเพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ที่สอนใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และยังเป็ นเจ้ าขององค์กรในท้ องถิ่น ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่
หลังจากการศึกษานาร่ องเป็ นคาถามที่ไม่ชัดเจนและสับสนในการสัมภาษณ์ เนื่องจาก
เป้าหมาย ไม่สามารถตอบคาถามตรงไปตรงมาและทันที ดังนัน้ การวิจยั จึงต้ องเปลี่ยน
รู ปแบบคาถามเพื่ อทาให้ เข้ าใจง่ ายและสามารถเข้ าใจได้ หลังจากที่ มี การสัมภาษณ์
ผู้สมั ภาษณ์ได้ เริ่ มสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นเจ้ าของบริ ษัทในท้ องถิ่น 5 แห่ง ข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ ได้ รั บการแปลงในข้ อความที่ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรและพร้ อมที่ จ ะ
วิเคราะห์ในขันตอนต่
้
อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการศึกษานี ้เป็ นวิธีการเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์
เนื ้อหา ข้ อมูลถูกนามาวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการตอบคาถามการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิ ดการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) ต่อการรับรู้ของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
2. ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ รับการถ่ายทอดจากแฟ้มบันทึกการสัมภาษณ์
เป็ นข้ อความที่สามารถอ่านได้
3. สรุปข้ อมูลและสรุปแนวคิดหลักจากผู้เข้ าร่วมเพื่อตอบคาถามการวิจยั
4. จากนันค
้ าตอบถูกจัดแบ่งเป็ นกลุม่ ตามทฤษฎีคา่ แรงและที่ดนิ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียนต่อการรับรู้ ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย มีดงั ต่อไปนี ้
ราคาเช่าที่ดิน
จากการสัมภาษณ์ ผู้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า ราคา
เช่าที่ดนิ หลังการเปิ ดเสรี ทางการค้ าเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจาก AFTA ดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติ
เข้ ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ ้น ดังนัน้ จึงเป็ นประโยชน์สาหรับผู้ครอบครองที่ดินชาวไทย
เนื่องจากสามารถเพิ่มต้ นทุนที่ดนิ ได้ นอกจากนี ้ นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถมีเสรี ภาพ
ในการซื ้อและเช่าที่ดินได้ มากขึ ้น ผู้ครอบครองที่ดินชาวไทยสามารถเพิ่มต้ นทุนที่ดินเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการที่ดินจากผู้ประกอบการต่างชาติได้ มาก อีกหนึ่งประเด็นกล่าวได้ ว่า
ถ้ าชาวต่างชาติสามารถถื อกรรมสิทธิ์ ที่ดินได้ พวกเขามีแนวโน้ มที่จะมีการครอบครอง
ที่ดนิ ในระยะยาว ส่งผลให้ คา่ เช่าที่ดนิ มีราคาแพงขึ ้น
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การสูญหายของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า คนไทยอาจไม่ได้ รับกรรมสิทธิ์ ในที่ดินของตนเอง
เนื่องจากอนุญาตให้ ชาวต่างชาติเช่าที่ดนิ ของตน หนึง่ ในผู้ให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่า
“ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดนิ ได้ พวกเขามีแนวโน้ มที่
จะมีการครอบครองที่ดนิ ในระยะยาว อาจทาให้ คา่ เช่าของ
ที่ดนิ สูงขึ ้นเป็ นเงาตามตัว คนไทยอาจไม่สามารถครอบครอง
ที่ดนิ ได้ พวกเขาจะไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในดินแดน
ของตนเองได้ และไม่มีที่ดนิ ในการผลิตของพวกเขาเอง”
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่า
ผู้เ ข้ าร่ วมตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นพ้ องกันว่า แรงงานต่างชาติในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จะมีอิสระในการทางานที่ใดก็ได้ ที่ต้องการมากขึ ้น ดังนัน้ ในอนาคตอันใกล้
จะมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานเพิ่มขึ ้น การเกิดขึ ้นของ AFTA เจ้ าของกิจการในประเทศไทย
จะมีทางเลือกในการจ้ างงานหลายรูปแบบ หนึง่ ในพวกเขากล่าวว่า
“จะเป็ นประโยชน์สาหรับนายจ้ าง หากมีการสารวจอัตราการ
จ้ างงานโดยไม่สมัครใจ เพราะพวกเขาสามารถเลือกได้ วา่
ต้ องการให้ ชาวต่างชาติหรื อคนไทยทางาน”
อีกกลุม่ หนึง่ กล่าวว่า
“ในฐานะนายจ้ างฉันจะเลือกคนที่สามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าที่ฉนั เห็นแรงงานชาวพม่าสามารถทางาน
หนักกว่าคนไทยได้ ”

80

วารสารประชากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2560)

ผู้ให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่า
“อัตราค่าจ้ างแรงงานจะลดลง เนื่องจากจะมีแรงงาน
ต่างชาติอพยพเข้ ามาในประเทศไทย”
“แรงงานจากชายแดนของประเทศเพื่อนบ้ านค่อยๆ ไหลเข้ า
มาในประเทศ เพื่อทางานในขณะที่เป็ นโอกาสที่ดีสาหรับ
ผู้ประกอบการที่จะจ้ างพนักงานโดยไม่ต้องคิดค่าแรงขันต
้ ่า ”
อีกประเด็นหนึง่ กล่าวว่า
“ชาวต่างชาติมากขึ ้น คนงานจะอพยพเข้ ามาในประเทศไทย
และทางานเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การเกษตร และประมงมากขึ ้น”
“พวกเขาจะเข้ ามาแทนที่แรงงานไทย เพราะค่าจ้ างของพวก
เขาต่ากว่าของไทยมาก ‘จากผลของการลดค่าแรงของ
แรงงานต่างชาติ’
ผู้ให้ สมั ภาษณ์สามคนกล่าวตรงกันว่า
“แรงงานไทยจานวนมากอาจตกงาน เนื่องจากมีคา่ แรงสูง”
หนึง่ ในนันเพิ
้ ่มเติมว่า
“ความต้ องการแรงงานต่างชาติที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากค่าจ้ าง
ที่ถกู กว่า ดังนัน้ อัตราการจ้ างงานของแรงงานในประเทศ
ลดลงอย่างมาก”
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การไหลเข้าของแรงงานต่างด้าว
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทกุ คนกล่าวว่า
“อาจมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานที่มีฝีมือจากประเทศที่ให้
ค่าตอบแทนต่าไปยังประเทศที่ให้ คา่ ตอบแทนสูงกว่า ทาให้
การแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศทวีความเข้ มข้ นมากขึ ้น
และการไหลเข้ าของแรงงานต่างชาติที่เพิ่มขึ ้นจะช่วงชิง
ตาแหน่งงานไปจากแรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยที่
เสียเปรี ยบในด้ านทักษะภาษาอังกฤษ”
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้นาประกอบการเห็นว่าจะมีการเพิ่มขึ ้นของค่าเช่าที่ดิน
หลังการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน นอกจากนี ้ อัตราการตัดไม้ ทาลายป่ าจะเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว เนื่องจากความต้ องการที่ดินเพิ่มขึ ้น คนไทยอาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ ้น ในด้ านของแรงงาน นายจ้ าง
จะมีทางเลือกในการเลือกแรงงานมากขึน้ เนื่องจากมีแรงงานจานวนมากไหลเข้ ามา
ค่าจ้ างแรงงานจะลดลง เนื่องจากจะมีแรงงานต่างด้ าวจานวนมากอพยพเข้ ามาในประเทศ
ไทย ผลการศึกษายังพบอีกว่า อาจมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานที่มีฝีมือจากประเทศที่ให้
ค่าตอบแทนต่าไปยังประเทศที่ให้ คา่ ตอบแทนสูงกว่า ดังนัน้ เราอาจสรุปได้ วา่ ผู้ประกอบการ
ไทยอาจประสบกับปั ญหาด้ านที่ดิน และแรงงานหลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ นักวิจยั มีข้อเสนอแนะให้ ภาครัฐออกมาตรการเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้ า วที่ จ ะเข้ า มาท างานแข่ง ในประเทศไทย ภายหลัง การเปิ ดการค้ า เสรี
อาเซียน (AFTA) การค้ าเสรี ได้ ส่งผลกระทบต่ออัตราการจ้ างงานของแรงงานไร้ ฝีมือใน
ประเทศไทย เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้น
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ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้ มที่จะจ้ างแรงงานต่างด้ าวมากกว่าแรงงานไทย เนื่องจาก
ค่าแรงถูกกว่า ซึ่งเป็ นการลดต้ นทุนการผลิตให้ กับผู้ประกอบการ SMEs หากอัตราการ
จ้ างงานของแรงงานต่างด้ าวเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ จะส่งผลให้ แรงงานไร้ ฝีมือของไทยว่างงาน
เพราะแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาแทนที่ การเปิ ดเสรี ทางการค้ ายังส่งผลกระทบต่อการถือครอง
กรรมสิทธิ์ ที่ดินด้ วย เนื่องจากชาวต่างชาติสามารถเข้ ามาถื อครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ใน
ระยะยาว รัฐบาลจึงควรมีฐานข้ อมูลการถือครองที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่ชดั เจน เพื่อการ
ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ ชิด และเพื่อการวางแผนและแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
และหากมีการทุจริ ตร่ วมมือกับคนต่างชาติถือครองที่ดิน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ผิดกฎหมาย
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