
““  ศักยภาพของตลาดแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตสศักยภาพของตลาดแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ””
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สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี

1.1.  สภาวะการจางงานทั่วไปในยูเออีสภาวะการจางงานทั่วไปในยูเออี

((สถิติสถิติ  ปป  20072007))

ยูเออียูเออี  มีประชากรมีประชากร  4.14.1  ลานคนลานคน  รอยละรอยละ  2020  หรือหรือ  8.28.2  
แสนคนเปนชาวยูเออีแสนคนเปนชาวยูเออี  รอยละรอยละ  8080  หรือหรือ  3.23.2  ลานคนเปนลานคนเปน

ชาวตางชาติชาวตางชาติ

กระทรวงแรงงานยูเออีกระทรวงแรงงานยูเออี  ประมาณการวาประมาณการวา  ในปในป  2006 2006 

แรงงานตางชาติแรงงานตางชาติ  3.13.1  ลานคนลานคน  สงเงินกลับบานสงเงินกลับบาน  รวมกันรวมกัน

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  ประมาณประมาณ  1616  พันลานเหรียญสหรัฐฯพันลานเหรียญสหรัฐฯ  เฉลี่ยคนละเฉลี่ยคนละ  
5,160 5,160 เหรียญสหรัฐฯเหรียญสหรัฐฯ  หรือประมาณหรือประมาณ  1.9 1.9 แสนบาทแสนบาท      
ตอคนตอปตอคนตอป
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แรงงานตางชาติแรงงานตางชาติ  3.13.1  ลานคนลานคน  คิดเปนรอยละคิดเปนรอยละ  9090  ของแรงงานของแรงงาน

ทั้งหมดที่ทํางานอยูในสถานประกอบการภาคเอกชนทั้งหมดที่ทํางานอยูในสถานประกอบการภาคเอกชน  22  แสนแสน  66  
หมื่นแหงในยูเออีหมื่นแหงในยูเออี  จําแนกเปนแตละเชื้อชาติจําแนกเปนแตละเชื้อชาติ  โดยประมาณโดยประมาณ  ดังนี้ดังนี้  

อินเดียอินเดีย  1,100,0001,100,000  คนคน  ((ประมาณประมาณ  88  แสนคนแสนคน  ในภาคกอสรางในภาคกอสราง))

ปากีสถานปากีสถาน  700,000 700,000 คนคน บังกลาเทศบังกลาเทศ    400,000 400,000 คนคน

อิหรานอิหราน 300,000300,000  คนคน  ((สวนใหญอยูในภาคธุรกิจการคาสวนใหญอยูในภาคธุรกิจการคา))

จอแดนจอแดน 200,000200,000  คนคน ฟลิปปนสฟลิปปนส    200,000200,000  คนคน  
ศรีลังกาศรีลังกา 150,000150,000  คนคน อินโดนีเซียอินโดนีเซีย  100,000100,000  คนคน
เนปาลเนปาล  และเลบานอนและเลบานอน  ชาติละประมาณชาติละประมาณ  50,00050,000  คนคน  

ไทยไทย  ประมาณประมาณ  12,000 12,000 คนคน  ((รอยละรอยละ  0.380.38))

สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี
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2.2.  สถานการณแรงงานไทยในรัฐอาบูดาบีสถานการณแรงงานไทยในรัฐอาบูดาบี
มีคนไทยทํางานอยูในรัฐอาบูดาบีมีคนไทยทํางานอยูในรัฐอาบูดาบี  จํานวนประมาณจํานวนประมาณ  2,4002,400  คนคน      
ในสถานประกอบการในสถานประกอบการ  7070  กวาแหงกวาแหง

1,0001,000  คนคน  ทํางานกับบริษทัทํางานกับบริษทั  DanieliDanieli ConstructionConstruction
สรางโรงงานถลุงเหล็กในเขตอุตสาหกรรมมุสซาฟาหสรางโรงงานถลุงเหล็กในเขตอุตสาหกรรมมุสซาฟาห

500500  คนคน  ทํางานกับบรษิัททํางานกับบรษิัท  ZublinZublin  สรางสะพานขามไปเกาะสรางสะพานขามไปเกาะ  
SadiyadSadiyad  ในกรุงอาบูดาบีในกรุงอาบูดาบี

400400  คนคน  เปนพนักงานบริการบนเครื่องบินเปนพนักงานบริการบนเครื่องบิน  ((รวมนักบินรวมนักบิน  11  คนคน))
ของสายการบินของสายการบิน  Etihad AirwaysEtihad Airways

130 130 คนคน  ทํางานกับบริษทัทํางานกับบริษทั  Universal Rebar Specialist Universal Rebar Specialist 

/Babich International/Babich International  สรางสะพานขามถนนบริเวณเขตชาฮามาสรางสะพานขามถนนบริเวณเขตชาฮามา  
ที่เหลือกระจายอยูในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กตางๆที่เหลือกระจายอยูในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กตางๆ  
รวมทั้งรวมทั้ง  บริษัทออกแบบตกแตงอาคารบริษัทออกแบบตกแตงอาคาร  โรงแรมโรงแรม  สปาสปา  รานอาหารรานอาหาร

สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี
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3.3.  ทิศทางนโยบายการจางแรงงานของยูเออีทิศทางนโยบายการจางแรงงานของยูเออี

3.13.1  การคุมครองคนชาติการคุมครองคนชาติ  ดวยการกําหนดสดัสวนการจางคนยูเออีดวยการกําหนดสดัสวนการจางคนยูเออี  
(Emiratisation)(Emiratisation)  ในสถานประกอบการตางๆในสถานประกอบการตางๆ  
ในปในป  20082008  มีเปาหมายมีเปาหมาย  ที่จะกําหนดใหตาํแหนงงานเลขานุการและที่จะกําหนดใหตาํแหนงงานเลขานุการและ

ผูจดัการฝายบุคคลจะตองเปนชาวเอมิเรตสเทานัน้ผูจดัการฝายบุคคลจะตองเปนชาวเอมิเรตสเทานัน้  โดยคาดวาโดยคาดวา  จะมีจะมี

งานรวมงานรวม  21,53621,536  ตําแหนงตําแหนง  และระดับผูจดัการและระดับผูจดัการ  671671  ตําแหนงตําแหนง

สํานักกจิการอิสลามฯสํานักกจิการอิสลามฯ  มีแผนที่จะมีแผนที่จะ  emiratisation emiratisation ตําแหนงอิหมามตําแหนงอิหมาม  
ในมัสยิดทั้งในมัสยิดทั้ง  5,0005,000  แหงแหง  ใหสําเร็จภายในใหสําเร็จภายใน  33  ถึงถึง  55  ปป  
นอกจากนี้นอกจากนี้  ยังกําหนดโควตาตําแหนงงานสําหรับชาวยูเออใีนกจิการยังกําหนดโควตาตําแหนงงานสําหรับชาวยูเออใีนกจิการ

ดานดาน  ธนาคารธนาคาร  ประกันภัยประกันภัย  และบริษัทการคาตางๆและบริษัทการคาตางๆ  รวมทั้งในภาครวมทั้งในภาค

บริการทองเที่ยวดวยบริการทองเที่ยวดวย  

สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี
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3.23.2  ความรวมมือกับรัฐผูสงออกแรงงานความรวมมือกับรัฐผูสงออกแรงงาน

ยูเออีไดลงนามในบนัทึกความเขาใจยูเออีไดลงนามในบนัทึกความเขาใจ  หรือหรือ  MOUMOU  วาดวยความรวมมือวาดวยความรวมมือ

ดานแรงงานแลวกับดานแรงงานแลวกับ  88  ประเทศประเทศ  คือคือ  อินเดียอินเดีย  ปากีสถานปากีสถาน  บังกลาเทศบังกลาเทศ  
ศรีลังกาศรีลังกา  เนปาลเนปาล  จีนจีน  ฟลิปปนสฟลิปปนส  และไทยและไทย  โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะโดยมีเปาหมายเพื่อที่จะ

ปองกันปญหาการจัดหางานอยางผิดกฏหมายและไมเปนธรรมปองกันปญหาการจัดหางานอยางผิดกฏหมายและไมเปนธรรม

ทั้งนี้ทั้งนี้  คาดวาคาดวา  จะมีการลงนามกับอินโดนีเซียจะมีการลงนามกับอินโดนีเซีย  ซึ่งมีสตรีมาทํางานเปนซึ่งมีสตรีมาทํางานเปน

แมบานอยูในยูเออีแมบานอยูในยูเออี  กวากวา  77  หมื่นคนหมื่นคน  เปนประเทศตอไปในอนาคตเปนประเทศตอไปในอนาคต

อันใกลนี้อันใกลนี้  
อนึ่งอนึ่ง  ภายหลังการลงนามในภายหลังการลงนามใน  MOUMOU  อินเดียและฟลิปปนสอินเดียและฟลิปปนส  ไดรวมมือในไดรวมมือใน

การแกไขปญหาแรงงานสตรีการแกไขปญหาแรงงานสตรี  ดวยการเพิ่มอายุสตรีที่จะเดินทางมาดวยการเพิ่มอายุสตรีที่จะเดินทางมา

ทํางานเปนแมบานในกลุมประเทศทํางานเปนแมบานในกลุมประเทศ  GCCGCC  เปนเปน  3030  และและ2525  ปป
ตามลําดับตามลําดับ  ในขณะที่อินโดนีเซียยังคงอนุญาตใหสตรีที่มีอายุในขณะที่อินโดนีเซียยังคงอนุญาตใหสตรีที่มีอายุ  21 21 ปป

สามารถเดินทางมาทํางานเปนแมบานในภูมิภาคนี้ไดสามารถเดินทางมาทํางานเปนแมบานในภูมิภาคนี้ได

สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี
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3.33.3  คาจางขั้นต่ําคาจางขั้นต่ํา  รัฐบาลยูเออีเคยมีแนวคิดที่จะประกาศอัตราคาจางขั้นต่ํารัฐบาลยูเออีเคยมีแนวคิดที่จะประกาศอัตราคาจางขั้นต่ํา

สําหรับคนชาติยูเออีไวที่สําหรับคนชาติยูเออีไวที่  3,0003,000  ดีแรมหตอเดือนดีแรมหตอเดือน  ((ปจจุบันปจจุบัน  มีการใชมีการใช

อัตรานี้เปนคาจางองอิงสําหรับการจางงานชาวยูเออีอัตรานี้เปนคาจางองอิงสําหรับการจางงานชาวยูเออี))  ทั้งนี้ทั้งนี้  เปนที่เขาใจวาเปนที่เขาใจวา  
รัฐบาลยูเออีมิไดประกาศอัตราคาจางขั้นต่ํานี้รัฐบาลยูเออีมิไดประกาศอัตราคาจางขั้นต่ํานี้  ก็เนื่องจากเกรงวาก็เนื่องจากเกรงวา  จะสงผลจะสงผล

กระทบตอการจางแรงงานตางชาติกระทบตอการจางแรงงานตางชาติ  ที่จะตองจางในอัตราคาจางขั้นต่ําที่จะตองจางในอัตราคาจางขั้นต่ํา

เดียวกันนี้เทากับคนชาติยูเออีเดียวกันนี้เทากับคนชาติยูเออี  ตามพันธกรณีของรัฐบาลภายใตอนุสัญญาตามพันธกรณีของรัฐบาลภายใตอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกประติบตัิทางเชื้อชาติในทุกรูปแบสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกประติบตัิทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบบ

3.43.4  หลกีเลี่ยงปญหาการเมืองและสังคมหลกีเลี่ยงปญหาการเมืองและสังคม  ดวยการจัดสถานะทางสังคมดวยการจัดสถานะทางสังคม

ของแรงงานตางชาติของแรงงานตางชาติ  เปนเปน  ประชากรชั่วคราวประชากรชั่วคราว  โดยกระทรวงแรงงานเรียกโดยกระทรวงแรงงานเรียก

แรงงานตางชาติอยางเปนทางการวาแรงงานตางชาติอยางเปนทางการวา  ““Temporary Foreign Temporary Foreign 
WorkersWorkers””  ทั้งนี้ทั้งนี้  กลุมประเทศกลุมประเทศ  GCCGCC  มีแนวคิดที่จะจํากัดการจางงานมีแนวคิดที่จะจํากัดการจางงาน

แรงงานตางชาติแตละคนใหสามารถตอเนื่องไดไมเกินแรงงานตางชาติแตละคนใหสามารถตอเนื่องไดไมเกิน  6 6 ปป  เพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยง

ปญหาการเรียกรองสิทธิทางการเมืองและสังคมเทียบเทาพลเมืองของชาติปญหาการเรียกรองสิทธิทางการเมืองและสังคมเทียบเทาพลเมืองของชาติตนตน  
รวมทั้งรวมทั้ง  สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานดวยสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานดวย

สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี
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3.53.5  กฏหมายแรงงานกฏหมายแรงงาน  
ยูเออียูเออี  มีเปาหมายที่จะเปนประเทศที่มีกฏหมายแรงงานที่ดีและเปนระบบมีเปาหมายที่จะเปนประเทศที่มีกฏหมายแรงงานที่ดีและเปนระบบ

ที่สุดในกลุมประเทศที่สุดในกลุมประเทศ  GCCGCC

ปจจุบันปจจุบัน  กฏหมายแรงงานของยูเออีมีความทันสมัยและคุมครองดูแลสิทธิกฏหมายแรงงานของยูเออีมีความทันสมัยและคุมครองดูแลสิทธิ

ของลูกจางในทุกมิติของลูกจางในทุกมิติ  อาทิอาทิ  นายจางตองจัดหรือจายคาอาหารนายจางตองจัดหรือจายคาอาหาร  คาที่พักและคาที่พักและ  
คาเดินทางใหแกลูกจางคาเดินทางใหแกลูกจาง  นายจางตองประกันสุขภาพใหลูกจางนายจางตองประกันสุขภาพใหลูกจาง  การคุมครองการคุมครอง

แรงงานเด็กและสตรีแรงงานเด็กและสตรี  การมีคณะกรรมการรวมเพื่อแกไขขอพิพาทแรงงานการมีคณะกรรมการรวมเพื่อแกไขขอพิพาทแรงงาน  
การมีศาลแรงงานการมีศาลแรงงาน  การมีผูตรวจแรงงานเพื่อเขาตรวจสอบสถานประกอบการการมีผูตรวจแรงงานเพื่อเขาตรวจสอบสถานประกอบการ

ใหปฏิบัติตามกฏหมายใหปฏิบัติตามกฏหมาย  การออกกฏระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานการออกกฏระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางาน

เพิ่มเติมอยางตอเนื่องเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง  การบังคบัใหนายจางจายเงินคาจางผานธนาคารการบังคบัใหนายจางจายเงินคาจางผานธนาคาร    
การกําหนดใหนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางการกําหนดใหนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวาง

ประเทศและคาธรรมเนียมตางๆประเทศและคาธรรมเนียมตางๆ  ในการทําสัญญาจางงานในการทําสัญญาจางงาน  เปนตนเปนตน
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3.63.6  การบังคบัใชกฏหมายการบังคบัใชกฏหมาย

ตามสถิติของกระทรวงแรงงานยูเออีตามสถิติของกระทรวงแรงงานยูเออี  พบวาพบวา  ในรอบปในรอบป  20072007

มีสถานประกอบการมีสถานประกอบการ  1,3001,300  แหงแหง  ไมจายเงินคาจางไมจายเงินคาจาง  และอีกและอีก  545545  
แหงแหง  จายคาจางลาชาจายคาจางลาชา  โดยมียอดเงินคาจางที่เปนปญหานี้โดยมียอดเงินคาจางที่เปนปญหานี้  ประมาณประมาณ  
5252  ลานดีแรมหลานดีแรมห  ซึ่งสถานประกอบการดังกลาวไดถูกลงโทษแลวซึ่งสถานประกอบการดังกลาวไดถูกลงโทษแลว

มีขอพพิาทแรงงานมีขอพพิาทแรงงาน  รวมรวม  22,00022,000  คดีคดี  ที่เกี่ยวของกับลูกจางที่เกี่ยวของกับลูกจาง  ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  
31,50031,500  คนคน
บรษิัทกอสรางในดูไบบรษิัทกอสรางในดูไบ  จํานวนจํานวน  6060  จากทั้งหมดจากทั้งหมด  100100  แหงในดูไบแหงในดูไบ  
ไดรับคาํสั่งใหปรับปรุงทีพ่กัและอาหารสําหรับคนงานไดรับคาํสั่งใหปรับปรุงทีพ่กัและอาหารสําหรับคนงาน

มีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตางๆมีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตางๆ  โดยโดย  จนทจนท..กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน  
รวมรวม  122,000122,000  ครั้งครั้ง
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4.4.  ศกัยภาพของตลาดแรงงานยเูออีศกัยภาพของตลาดแรงงานยเูออี

นกัวิจยัและวิเคราะหเศรษฐกจิทุกสาํนักนกัวิจยัและวิเคราะหเศรษฐกจิทุกสาํนัก  เห็นวาเห็นวา  เศรษฐกจิยูเออียังคงเศรษฐกจิยูเออียังคง

จะขยายตัวอยางตอเนือ่งตอไปจะขยายตัวอยางตอเนือ่งตอไป  โดยจะมีอตัราการเพิ่มขึ้นของโดยจะมีอตัราการเพิ่มขึ้นของ  GDPGDP  
ในชวงปในชวงป  20082008--20122012  เฉลี่ยอยูที่เฉลี่ยอยูที่  รอยละรอยละ  7.67.6

โดยจะมีการลงทุนขนาดใหญอยางตอเนือ่งในภาคอุตสาหกรรมโดยจะมีการลงทุนขนาดใหญอยางตอเนือ่งในภาคอุตสาหกรรม

พลังงานพลังงาน  ปโตรเคมีปโตรเคมี  โครงสรางพื้นฐานโครงสรางพื้นฐาน  และอสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย  รวมทั้งรวมทั้ง

การขยายตัวของอตุสาหกรรมภาคบริการและการทองเที่ยวการขยายตัวของอตุสาหกรรมภาคบริการและการทองเที่ยว

ปจจบุนัปจจบุนั  มโีครงการกอสรางขนาดใหญที่กําลังดําเนนิการในยูเออีมโีครงการกอสรางขนาดใหญที่กําลังดําเนนิการในยูเออี    
กวากวา  160160  โครงการโครงการ  มีมลูคากวามีมลูคากวา  160 160 พันลานเหรียญสหรัฐฯพันลานเหรียญสหรัฐฯ

โครงการขนาดใหญในอาบดูาบีโครงการขนาดใหญในอาบดูาบี  อาทิอาทิ  เกาะวัฒนธรรมเกาะวัฒนธรรม  ศนูยราชการศนูยราชการ  
ศูนยการเงินศูนยการเงิน  สนามฟอรมูลาวันสนามฟอรมูลาวัน  สนามบินแหงใหมสนามบินแหงใหม  รถไฟโมโนเรียลรถไฟโมโนเรียล
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5.5.  ภาวะการแขงขันและภาวะการแขงขันและ

ความไดเปรียบความไดเปรียบ//เสียเปรียบเชิงแขงขันของแรงงานไทยเสียเปรียบเชิงแขงขันของแรงงานไทย

แรงงานจากเอเชียใตแรงงานจากเอเชียใต  ((อินเดียอินเดีย  ปากีสถานปากีสถาน  บังกลาเทศบังกลาเทศ  ศรีลังกาศรีลังกา))  ครองครอง

ตลาดแรงงานในยูเออีตลาดแรงงานในยูเออี  ในทุกภาคอุตสาหกรรมในทุกภาคอุตสาหกรรม  โดยอินเดียมีจํานวนหนึ่งลานโดยอินเดียมีจํานวนหนึ่งลาน

คนคน  หรือหนึ่งในสามของแรงงานตางชาติทั้งหมดหรือหนึ่งในสามของแรงงานตางชาติทั้งหมด  ในขณะที่อีกสามประเทศในขณะที่อีกสามประเทศ

หลังรวมกันลานกวาคนเชนกันหลังรวมกันลานกวาคนเชนกัน  ดังนั้นดังนั้น  แรงงานจากเอเชียใตจึงครองแรงงานจากเอเชียใตจึงครอง

ตลาดแรงงานกวารอยละตลาดแรงงานกวารอยละ  7070  ของแรงงานทั้งหมดของแรงงานทั้งหมด  ในขณะที่แรงงานไทยในขณะที่แรงงานไทย  
ในปจจุบันมีประมาณในปจจุบันมีประมาณ  รอยละรอยละ  0.380.38  เทานั้นเทานั้น

การครองตลาดของแรงงานจากเอเชียใตเปนผลใหอัตราคาจางโดยเฉลี่ยในการครองตลาดของแรงงานจากเอเชียใตเปนผลใหอัตราคาจางโดยเฉลี่ยใน    
ยูเออีคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับรายไดของแรงงานไทยที่ไปทํางานในภูมิยูเออีคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับรายไดของแรงงานไทยที่ไปทํางานในภูมิภาคอื่นภาคอื่น  
อาทิอาทิ  ไตหวันไตหวัน  เกาหลีเกาหลี

คาจางโดยเฉลี่ยของแรงงานไรคาจางโดยเฉลี่ยของแรงงานไร//กึ่งฝมือจากเอเชียใตอยูที่กึ่งฝมือจากเอเชียใตอยูที่  66--900900  ดีแรมหดีแรมห

ตอเดือนตอเดือน  ในขณะที่แรงงานไทยอยูที่ในขณะที่แรงงานไทยอยูที่  1,3001,300--1,5001,500  ดีแรมหตอเดือนดีแรมหตอเดือน
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การแข็งขึ้นของคาเงินบาทการแข็งขึ้นของคาเงินบาท  เปนผลใหแรงงานไทยทีไ่ดรับคาจางเปนสกุลเงินทั้งดีเปนผลใหแรงงานไทยทีไ่ดรับคาจางเปนสกุลเงินทั้งดี
แรมหและดอลลารแรมหและดอลลาร  สงเงินกลับบานไดจํานวนเงินบาทที่นอยลงกวาเดิมรอยละสงเงินกลับบานไดจํานวนเงินบาทที่นอยลงกวาเดิมรอยละ  1515--

2020 ((เดมิเดมิ  11  ดีแรมหดีแรมห  เทากับเทากับ  10 10 บาทบาท  ปจจบุันเหลอืเพียงปจจบุันเหลอืเพียง  88  บาทกวาๆบาทกวาๆ))  ดังนั้นดังนั้น  
สภาพที่แทจริงของตลาดแรงงานสภาพที่แทจริงของตลาดแรงงาน  ทั้งในสวนของคาจางที่คอนขางต่ําและอากาศที่รอนทั้งในสวนของคาจางที่คอนขางต่ําและอากาศที่รอน  
จึงไมดึงดูดแรงงานไทยจึงไมดึงดูดแรงงานไทย  ประกอบกับคาอาหารที่นายจางจายใหแกคนงานเปนรายหัวประกอบกับคาอาหารที่นายจางจายใหแกคนงานเปนรายหัว
นั้นนั้น  ในขณะนี้ในขณะนี้  สามารถซื้ออาหารไดปริมาณและคุณภาพที่ลดลงสามารถซื้ออาหารไดปริมาณและคุณภาพที่ลดลง  เนื่องจากคาเงินเนื่องจากคาเงิน
ทองถิ่นที่ลดลงและคาวัตถุดิบอาหารทีน่ําเขามรีาคาสูงขึ้นทองถิ่นที่ลดลงและคาวัตถุดิบอาหารทีน่ําเขามรีาคาสูงขึ้น  ซึ่งเปนปญหาของแรงงานซึ่งเปนปญหาของแรงงาน
ตางชาติตางชาติ  โดยเฉพาะแรงงานไทยที่นิยมบริโภคอาหารแบบไทยๆโดยเฉพาะแรงงานไทยที่นิยมบริโภคอาหารแบบไทยๆ  เปนอยางมากเปนอยางมาก

แรงงานไทยสวนใหญมขีอจํากัดดานภาษาแรงงานไทยสวนใหญมขีอจํากัดดานภาษา  ทั้งภาษาอาราบิคและภาษาอังกฤษทั้งภาษาอาราบิคและภาษาอังกฤษ  จึงไมจึงไม
สามารถเขาสูตําแหนงงานที่ใชทักษะดานการสื่อสารไดสามารถเขาสูตําแหนงงานที่ใชทักษะดานการสื่อสารได  รวมทัง้รวมทัง้  การติดตอกับการติดตอกับ
นายจางเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนายจางเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง  โดยเฉพาะในกรณีเจ็บปวยโดยเฉพาะในกรณีเจ็บปวย  การจายคาจางไมครบการจายคาจางไมครบ
หรือไมตรงเวลาหรือไมตรงเวลา

แรงงานไทยมชีือ่เสียงในดานประสทิธภิาพและแรงงานไทยมชีือ่เสียงในดานประสทิธภิาพและ  productivityproductivity  ที่สูงกวาแรงงานที่สูงกวาแรงงาน
จากเอเชียใตในจากเอเชียใตใน  ชมชม..การทํางานที่เทากนัการทํางานที่เทากนั  แตในขณะเดียวกันมักจะมปีญหาในดานการแตในขณะเดียวกันมักจะมปีญหาในดานการ
ลักลอบดื่มสรุาและเลนการพนันลักลอบดื่มสรุาและเลนการพนัน

แรงงานไทยมปีญหาในการบริโภคอาหารรวมกนักับแรงงานจากเอเชียใตซึ่งแรงงานไทยมปีญหาในการบริโภคอาหารรวมกนักับแรงงานจากเอเชียใตซึ่งนายจางนายจาง
จัดใหจัดให  จึงมักตองอยูรวมกันเปนกลุมใหญและแยกครัวจึงมักตองอยูรวมกันเปนกลุมใหญและแยกครัว

สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต  ณณ  กรุงอาบูดาบีกรุงอาบูดาบี



Royal Thai Embassy, Abu DhabiRoyal Thai Embassy, Abu Dhabi 1313

6.6.  โอกาสของแรงงานไทยโอกาสของแรงงานไทย

โดยที่ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกจิของยูเออีโดยที่ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกจิของยูเออี  รวมทั้งรฐัอาบูดาบีรวมทั้งรฐัอาบูดาบี  ในชวงในชวง  55  
ปขางหนานี้ปขางหนานี้  ยังคงมุงไปที่การลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานและเมืองใหมยังคงมุงไปที่การลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานและเมืองใหม  
ดังนั้นดังนั้น  ภาคการกอสรางจึงยังคงตองการแรงงานตางชาติอยางตอเนื่องภาคการกอสรางจึงยังคงตองการแรงงานตางชาติอยางตอเนื่อง    
โดยไมมีอุปสรรคในดานโควตาแรงงานทองถิ่นโดยไมมีอุปสรรคในดานโควตาแรงงานทองถิ่น  (Emiratisation)(Emiratisation)   
และโดยทั่วไปและโดยทั่วไป  ชาวยูเออีก็ไมประสงคที่จะทํางานชาวยูเออีก็ไมประสงคที่จะทํางาน  3D3D  อยูแลวอยูแลว  ดังนั้นดังนั้น  
ตําแหนงงานในภาคอุตสาหกรรมกอสรางเกือบทั้งหมดจึงเปนตลาดของตําแหนงงานในภาคอุตสาหกรรมกอสรางเกือบทั้งหมดจึงเปนตลาดของ

แรงงานตางชาติแรงงานตางชาติ

ยูเออียูเออี  มีแนวคิดในการกระจายการพึงพาแรงงานตางชาติใหมีที่มาจากมีแนวคิดในการกระจายการพึงพาแรงงานตางชาติใหมีที่มาจาก

หลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น  และโดยที่แรงงานไทยยังมีสัดสวนที่นอยและโดยที่แรงงานไทยยังมีสัดสวนที่นอย

มากเมื่อเทียบกับแรงงานที่มาจากเอเชียใตมากเมื่อเทียบกับแรงงานที่มาจากเอเชียใต  ดังนั้นดังนั้น  แรงงานไทยจึงนาจะมีแรงงานไทยจึงนาจะมี

โอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมกอสรางของยูเออีโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมกอสรางของยูเออี          
ที่ขยายตัวอยางตอเนื่องนี้ไดมากยิ่งขึ้นที่ขยายตัวอยางตอเนื่องนี้ไดมากยิ่งขึ้น  
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ดวยจุดแข็งของแรงงานไทยดวยจุดแข็งของแรงงานไทย  ทีม่ีทีม่ี  productivityproductivity  สูงกวาแรงงานเอเชียใตสูงกวาแรงงานเอเชียใต  ดังนั้นดังนั้น  กลยุทธกลยุทธ

ในการขยายตลาดแรงงานไทยในการขยายตลาดแรงงานไทย  จึงควรเนนจุดขายไปทีป่ระสทิธิภาพในการทาํงานจึงควรเนนจุดขายไปทีป่ระสทิธิภาพในการทาํงาน  และมุงไปและมุงไป

ที่การเสนอจัดหาแรงงานไทยใหแกโครงการกอสรางทีม่ีความเรงดวนตที่การเสนอจัดหาแรงงานไทยใหแกโครงการกอสรางทีม่ีความเรงดวนตางๆางๆ  ซึ่งผูบริหารซึ่งผูบริหาร

โครงการพรอมที่จะสูราคาคาจางของแรงงานไทยทีสู่งกวาแรงงานจากเอโครงการพรอมที่จะสูราคาคาจางของแรงงานไทยทีสู่งกวาแรงงานจากเอเชียใตเชียใต

อีกกลยุทธหนึ่งที่อาจชวยสงเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยในยูเออีอีกกลยุทธหนึ่งที่อาจชวยสงเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยในยูเออี  คือคือ  การสงเสริมใหการสงเสริมให

บริษัทจดัหางานไทยเพิ่มศักยภาพของตนใหครอบคลุมถึงการรับบรหิารจดักบริษัทจดัหางานไทยเพิ่มศักยภาพของตนใหครอบคลุมถึงการรับบรหิารจดัการดานโลจิารดานโลจิ

สติกสแคมปแรงงานไทยในลักษณะเบ็ดเสร็จสติกสแคมปแรงงานไทยในลักษณะเบ็ดเสร็จ  ตั้งแตการจัดหาแรงงานตั้งแตการจัดหาแรงงาน  จัดสงจัดสง  การดูแลที่พักการดูแลที่พัก

และอาหารและอาหาร  ตลอดจนการเปนตัวกลางในการประสานงานกับบริษัทนายจางตลอดจนการเปนตัวกลางในการประสานงานกับบริษัทนายจาง  สถานพยาบาลสถานพยาบาล

และหนวยงานที่เกี่ยวของของยูเออีในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆและหนวยงานที่เกี่ยวของของยูเออีในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ  ของแรงงานไทยของแรงงานไทย

นอกจากภาคกอสรางแลวนอกจากภาคกอสรางแลว  ภาคบริการอื่นๆภาคบริการอื่นๆ  ในยูเออีในยูเออี  อาทิอาทิ  รานอาหารรานอาหาร  โรงแรมโรงแรม  ธุรกิจดานธุรกิจดาน

สุขภาพและสปาสุขภาพและสปา  ก็ยังมีความตองการแรงงานไทยในลกัษณะกลุมยอยๆก็ยังมีความตองการแรงงานไทยในลกัษณะกลุมยอยๆ  ผานมาทางผานมาทาง  สอทสอท..  
อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง  โดยทั้งนี้โดยทั้งนี้  รัฐบาลควรลงทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษที่ใชในงานของแตละรัฐบาลควรลงทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษที่ใชในงานของแตละ

วิชาชีพอยางจริงจังใหแกผูที่ทักษะในแตละวิชาชีพวิชาชีพอยางจริงจังใหแกผูที่ทักษะในแตละวิชาชีพ  ดังเชนที่ภาครัฐจีนทําใหกับแรงงานจีนดังเชนที่ภาครัฐจีนทําใหกับแรงงานจีน
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7.7.  สถานเอกอัครราชทูตกับการแกไขปญหาแรงงานไทยสถานเอกอัครราชทูตกับการแกไขปญหาแรงงานไทย

ปญหาที่แรงงานไทยมาขอความชวยเหลือจากปญหาที่แรงงานไทยมาขอความชวยเหลือจาก  สอทสอท..  สวนสวน

ใหญจะเปนเรื่องของใหญจะเปนเรื่องของ  
การถูกนายจางหักคาจางอยางไมเปนธรรมการถูกนายจางหักคาจางอยางไมเปนธรรม

การเจ็บปวยแลวไมไดรับการรักษาพยาบาลที่ดีพอการเจ็บปวยแลวไมไดรับการรักษาพยาบาลที่ดีพอ

การขอเลกิสัญญาจางกอนครบกําหนดการขอเลกิสัญญาจางกอนครบกําหนด  เนือ่งจากมีรายไดต่ํากวาเนือ่งจากมีรายไดต่ํากวา

ที่ไดรับการแจงไวกอนเดนิทางที่ไดรับการแจงไวกอนเดนิทาง

การดื่มสุราและถูกตํารวจจบันอกแคมปทํางานการดื่มสุราและถูกตํารวจจบันอกแคมปทํางาน
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