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ความเป็นมาและสาเหตุของปัญหา 

จากอดีตนับตัง้แต่ปี  พ .ศ.๒๕๓๕ จนถึง

ปัจจุบันปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประเทศไทยได้ประกาศใช้

นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงาน          

ตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นระยะเวลากวา่ ๑๕ ปี โดย

การจดัให้มีการขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งด้าวผอ่นผนัให้

อยูช่ัว่คราว ตอ่ใบอนุญาตให้ทํางาน  ทัง้นีเ้พ่ือควบคุม

แรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เข้าสูร่ะบบมากขึน้ 

และสะดวกต่อทางราชการสามารถดูแลได้ทั่วถึง        

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในแตล่ะสมยัของรัฐบาล 

นโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมืองจะประสบผลสําเ ร็จหรือไม่นัน้  

ขัน้ตอนท่ีสําคัญคือการนํานโยบายไปปฏิบัติของ

องค์การที่รับผิดชอบ และผู้ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมักจะเป็น

ขัน้ตอนที่ถูกละเลย ในขณะที่ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอน 

 

ที่สําคัญมากเพราะเท่ากับเป็นการชีค้วามสําเร็จและ

ความล้มเหลวของการนํานโยบายการจดัระบบแรงงาน

ต่างด้าวไปปฏิบติัหรือกลา่วในอีกแง่หนึ่งเง่ือนไขท่ีนํา

ความล้มเหลวมาสู่การนํานโยบายไปปฏิบัติคือ การ

ขาดการเช่ือมโยงระหว่างการกําหนดนโยบายกับการ

นํานโยบายไปปฏิบติั ซึง่ทําให้เกิดเป็นประเด็นคําถาม

ที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของ

รัฐบาลที่ถูกต้องคือแนวทางใด รัฐบาลจะลดทอน

ปัญหาให้น้อยลงได้อย่างไร เน่ืองจากจํานวนแรงงาน

ตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมืองมิได้ลดลง  แต่กลบัมีจํานวน

เพ่ิมสูงข◌ึ◌้น (กว่า ๒ ล้านคน) ซึง่ทําให้เกิดผล

กระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ โดยรัฐ

ควรจะหันมาทบทวนและให้ความสําคัญในการนํา

นโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพือ่สามารถ

นําไปปฏิบัติได้จริง ทัง้นีเ้ พ่ือนําไปสู่การจัดระบบ

แรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เป็นรูปธรรมมาก

ขึน้กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

การดําเนินงานท่ีผ่านมา 
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการของ

รัฐบาลต่อแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สญัชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยกําหนดนโยบาย

และมาตรการในการจดัระบบและควบคุมการทํางาน

ของแรงงานต่างด้าวที ่เ ข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย        

โดยอาศยัมติคณะรัฐมนตรี ดงันี ้

ปี พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒ ได้มีการผ่อนผันให้

แรงงานต่างด้าวทํางานเฉพาะพืน้ที ่และกิจการที่

กําหนด  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   

ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ทางราชการเร่ิมมีนโยบายท่ีจะ

เร่งรัดนําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง โดยให้ยตุ ิ

การจ้างเป็นคราวๆ ไปและเห็นควรจัดตัง้องค์กรเพ่ือ

แก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ 

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ รัฐบาลได้จัดตัง้คณะกรรมการ

บริหารแรงงานต่างด้าวลกัลอบเข้าเมือง (กบร.) เพ่ือ

แก้ไขปัญหาแรงงานตา่งด้าวทัง้ระบบ โดยเปิดโอกาส

ให้แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า กัมพูชา และลาวที่

ลักลอบเข้ามาทํางาน มารายงานตัวเพือ่ทราบ

กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นปัญหาทัง้หมด 

ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มีการลงนามว่าด้วยการ

จ้างงานกับประเทศต้นทาง ครบทัง้ ๓ ประเทศ คือ 

พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากนีรั้ฐบาลยังได้

กําหนดนโยบายในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลกั

ในการจดัทํายทุธศาสตร์แก้ปัญหาแรงงานตา่งด้าวทัง้

ระบบได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การจัดระบบการจ้าง

แรงงานต่างด้าว ๒) ยุทธศาสตร์กําหนดมาตรฐาน

การจ้างแรงงานต่างด้าวให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ

แรงงานไทย ๓) ยทุธศาสตร์การสกดักัน้แรงงานตา่งด้าว

ลกัลอบเข้ามาทํางาน ๔) ยทุธศาสตร์การปราบปรามเน้น 

 

การข่าวและจับกุมนายจ้าง ๕) ยุทธศาสตร์การ

ผลกัดนัและสง่กลบั ๖) ยุทธศาสตร์การประชาสมัพนัธ์ 

และ ๗) ยทุธศาสตร์การติดตามประเมินผล 

ปี พ.ศ.๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ในการบริหารแรงงานตา่งด้าวทัง้ระบบ โดยมีเป้าหมาย

คือ การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้

ยทุธศาสตร์ ๗ ยทุธศาสตร์หลกั 

ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 
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ลาว และกมัพชูา ที่เคยรายงานตวัและจดทะเบียนไว้

กับกรมการปกครอง อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราว เพื่อรอการสง่กลบั และทํางานได้เป็นเวลา 

ไม่เกิน ๒ ปี (ข้อมูลการจดทะเบียนลา่สดุ มีผลบงัคบั

ใช้จนถึง ๒๘ ก.พ.๕๓) 

 

บทวิเคราะห์องค์การและผู้ที่เกีย่วข้อง
ในการนํานโยบายการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว 
ในช่วงปี  พ .ศ .๒๕๔๔ -๒๕๕๑ ไป
ปฏิบัติ 
๑. บทบาทของฝ่ายการเมอืง 

การจดัระบบแรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

ดําเนินการอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๑ 

ทัง้นีเ้พ่ือให้การจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีมีอยู่ในประเทศ

ไทยเข้าสูร่ะบบทีถู่กต้อง สามารถควบคุมได้ง่ายและ

ไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศ ซึง่คณะรัฐมนตรีจะมี

สว่นสาํคญัในการกําหนดขอบเขตในการนํานโยบาย

แรงงานต่างด้าวฯ ไปปฏิบัติ โดยออกมาในรูปของ    

มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อ ๒๘ ส.ค.๔๔, ๒๗ ส .ค.–          

๒๕ ก.ย.๔๕, ๑๐ พ.ย.๔๖, ๒ มี.ค.๔๗, ๒๐ ธ.ค.๔๘, 

๑๖ พ.ค.๔๙, ๗ ธ.ค. ๔๙ และ ๑๒ พ.ย.๕๐ ซึ่งมีผล

บงัคบัใช้จนถึง ๒๘ ก.พ.๕๓ 

ก่อนทีรั่ฐบาลชุดปัจจุบัน จะออกนโยบาย 

เพื ่อจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

รัฐบ าลชุดก่ อนๆ (นายชวนฯ พล .อ .ชาติชายฯ                  

พล.อ.ชวลิตฯ นายบรรหารฯ พ.ต.ท.ทักษิณฯ) ได้

ร่วมกนัแก้ปัญหาแรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมืองมา

ก่อนหน้านีแ้ล้วหลายรัฐบาล ซึง่สว่นใหญ่แก้ปัญหา

ในลกัษณะผอ่นผนัการจ้างแรงงานเป็นคราวๆ ไป 

อาจกล่าวได้ว่าทั ง้นโยบายผ่อนผันการ

ทํางาน และนโยบายเพ่ือจัดระบบแรงงานต่างด้าวใหม่

เป็นเพียงการแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุมากกว่าการเข้า

ไปแก้ปัญหาท่ีสาเหต ุเน่ืองจากฝ่ายการเมือง รัฐบาล

ชุดปัจจุบันเข้ามาแก้ปัญหานี ้เมื ่อปัญหาได้แปร

สภาพมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะนําแรงงานต่างด้าว

เข้าสูร่ะบบได้ทนัทีจากจํานวนแรงงานต่างด้าวทีมี่อยู่

จริงขณะนีป้ระมาณกวา่ ๒ ล้านคน  

อนึง่ คณะรัฐมนตรีได้ออกมติในการจดัระบบ

แรงงานต่างด้าว ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ.

๒๕๕๑ รวม ๘ ครัง้ และมีหลายขัน้ตอนเช่น การจด

ทะเบียน การตรวจโรคของแรงงานต่างด้าว การ

พิสจูน์สญัชาติ จากผลการปฏิบติั แรงงานต่างด้าวมา

รายงานตัวประมาณ ๕ แสนกว่าคน และล่าสุด

ปัจจุบัน ส.ค.๕๑ ทราบว่ายอดรายงานตัว ลดลง

เร่ือยๆ จึงเกิดเป็นคําถามวา่รัฐบาลจะทําการจดัระบบ

แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว โ ด ย อ อ ก ม า ใ น รู ป ข อ ง ม ติ

คณะรัฐมนตรีไปจนถึงปี พ.ศ.ใดสิน้สดุการจัดระบบ

เ มื ่อ ใ ด  เ มื ่อ ย อ ด ร า ย ง า น ตั ว ไ ม่ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า                   

แล้วรัฐบาลหาทางออกอย่างไรมติคณะรัฐมนตรีชุดนี ้

ควรจะสนบัสนนุตอ่ไปหรือไม่ หรือควรจะยตุินโยบายลง 

เป็นท่ีสงัเกตวา่จุดอ่อนของฝ่ายการเมือง ท่ีผ่านมาใน

อดีตรัฐบาลส่วนใหญ่อยูไ่ม่ครบตามวาระในการ

บริหารงาน แม้จะมีการกําหนดนโยบายออกมาที่ดู

ภายนอกเหมือนจะแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้        
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แต่ในการนํานโยบายไปปฏิบัติจ ริง รัฐบาลมิได้

วิเคราะห์ให้ครบตามวงจรของนโยบาย โดยเฉพาะ

ขัน้ตอนการนํานโยบายไป ปฏิบัติ  และ ขัน้การ

ประเมินผล ซึ ง่มักจะมีปัญหามาก หน่วยงานที ่

เกีย่วข้องจึงขาดการมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิด

นโยบาย และการวางกรอบแนวทางการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ทําให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาโดย

ตลอด แม้ดูเหมือนว่านโยบายที่กําหนดไว้จะเป็น

แผนงานที่หวังผลในระยะยาว แต่มีความเร่งรีบใน

การดําเนินการเพื ่อให้ผลการปฏิบัติในการแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวสําเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเม่ือมีการเปลีย่นแปลงทางการเมืองอันนํามา

ซึง่ผลประโยชน์จากข้อเรียกร้องของภาคเอกชน            

ซึง่ ไ ด้ รับการสนับสนุนทางการเมืองทัง้ในระดับ

ท้องถิน่ และระดับชาติเพือ่ รักษาส่วนได้ของตน

มากกวา่การเสยีผลประโยชน์ของรัฐ 

๒ .  ความร่วมมือของระบบราชการ  (ได้แก่

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ) 

ภารกิจหลกัของระบบราชการ คือ การเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบติั ซึ ่งถือได้ว่า

เป็นองค์การที่สําคญัที่สดุ เพราะระบบราชการเป็นผู้

เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และป้อนข้อมูลให้กับฝ่าย

การเมือง ประเด็นที เ่ป็นปัญหาในการจัดระบบ

แรงงานตา่งด้าว เกิดจากการปฏิบติังานกบัหน่วยงาน

ราชการหลายฝ่าย ซึ ง่ มีทัง้กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงต่างประเทศ สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะ

เป็นระบบราชการท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถครอบงํา

ฝ่ายการเ มือง ขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็ไม่

สามารถควบคมุระบบราชการได้อย่างเด็ดขาด ดงัจะ

เห็นได้จากการนํานโยบายแรงงานต่างด้าวไป

ปฏิบัติของกระทรวงตา่ง ๆ ดงันี ้

- กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเพ่ือขยาย

ระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว 

กัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรชัว่คราวระหว่างรอการ

สง่กลบัตอ่ไปอีก ๑ ปี 

- กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการกําหนด

อัตราค่าตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพโรค           

ที ่ไม่ อ นุญ าตใ ห้แรงงานต่า ง ด้าว ทํางาน และ

สถานพยาบาลท่ีจะตรวจสขุภาพ 

- กระทรวงต่างประเทศ เป็นหน่ายงาน

ประสานการเจรจากบัฝ่ายพม่า  เพ่ือเร่งรัดการพิสจูน์

สญัชาติแรงงานพม่าในไทย และกําหนดแนวทางการ

นําแรงงานพม่าเข้ามาทํางานโดย ถูกกฎหมายควบคู่

กนัไป 

- กระทรวงแรงงาน จดทะเบียนแรงงานต่าง

ด้าว (เจ้าภาพหลกั) 

- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปราบปราม 

จบักมุ สกดักัน้ แรงงานตา่งด้าวท่ีเข้ามาใหม่ 

จากสภาพตามความเป็นจริง จํานวนแรงงาน

ตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตวัเลขในขณะนี ้มีมากกว่า 

๒ ล้านคน แต่ยอดรายงานตัวมีไม่ถึง ๕ แสนคน 

คา่ใช้จ่ายในการตรวจสขุภาพแรงงานต่างด้าวต่อคน

ตอ่ปีประมาณ ๓,๘๐๐ บาท ซึ่งปัญหาทีพ่บนายจ้าง

ต้องเสยีคา่ใช้จ่ายสงู ในสว่นการปฏิบติัของกระทรวง

การต่างประเทศ ยังติดขัดอยูที่ท่างการพม่า เพราะ

รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับแรงงานต่างด้าวเหล่านีก้ลับ

ประเทศ ขณะทีก่ารปราบปราม จับกุม สกัดกัน้ ไม่

ได้ผลเท่าท่ีควรเพราะการลกัลอบ ยงัปรากฎให้เห็นใน

สถานการณ์ปัจจบุนั 

การท่ีรัฐบาลฝากความหวงั และความสําเร็จ

ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยให้กระทรวง

แรงงานเป็นเจ้าภาพหลกัในขณะที่กระทรวงอื่น ๆ ให้

ลาํดบัความสาํคญัในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว



 

 

 

๕ 

ต่ํากว่าท่ีควรจะเป็น ทัง้ ๆ ที่ทุกหน่วยงานจะต้อง

บูรณาการความร่วมมือด้วยกัน  และมีความสําคัญ

เท่าๆกัน ในการแก้ปัญหาประเด็นเหล่านีย้่อมเป็น

อุปสรรคอย่างมากในการนํานโยบายไปปฏิบัติให้

บรรลุเป้าหมายได้ เพราะการปฏิบติัในลกัษณะต่าง

คนต่างทําในแต่ละกระทรวง ที่ขาดการประสานงาน

กันอย่างชัดเจน อันจะสง่ผลให้การปฏิบัติไม่ประสบ

ผลสาํเร็จเทา่ท่ีควร 

๓.ข้าราชการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

ถือวา่ได้มีสว่นเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะผู้ บริหารระดับสูง  

ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่าง  ต้องมี

ความเ ข้าใจในการแปลงนโยบายให้ เ ป็นแผน  

โครงการ  หรือกิจกรรมที่ชัดเจน  และเป็นรูปธรรม  

ตลอดจนมีความต่อเนือ่งในการปฏิบัติจ ริงการ

ปฏิบติังานของข้าราชการในระดบัผู้บริหารในการนํา

นโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติมี

ลกัษณะเช่นเดียวกับข้าราชการเกือบทุกหน่วยงาน  

สิ ่งสําคัญคือ  การสือ่ความหมายการถ่ายทอดไปสู่

การปฏิบัติ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ตลอดจนความ

ตัง้ใจท่ีจะปฏิบติังานจริง ๆ อยา่งไรก็ตามจากทีก่ลา่ว

ข้างต้น  สิง่ท่ีเป็นประเด็นปัญหาคือ การควบคุมและ

การตรวจสอบข้าราชการทีไ่ม่สามารถดูแลได้ทั ่วถึง  

เป็นเหตุผลหนึง่ทีทํ่าให้การนํานโยบายไปปฏิบัติไม่

ประสบผลสําเร็จ  เพราะจากสภาพความเป็นจริง

ในช่วงที่ข้าราชการนํานโยบายแรงงานต่างด้าวไปสู่

การปฏิบัติ  เมื ่อข้าราชการทราบว่าได้เกิดปัญหา

มากมายจากการปฏิบัติขัน้ต้น  เช่น  ผู้ประกอบการ

ไม่ยอมพาแรงงานตา่งด้าวมาจดทะเบียน ไม่ยอมพา

ไปตรวจโรค  เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสงู  ข้าราชการ

บางคนไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ เพราะมีหลายขัน้ตอน  

ยุ ง่ยาก ซับ ซ้อน เมื ่อ เกิดปัญหาเช่นนี ผู้้ บ ริหาร

ระดับสูงสามารถทีจ่ะประเมินผลนโยบายในขัน้ต้น

กอ่นได้ เชน่ นํานโยบายกลบัมาทบทวนใหม ่หรือสรุป

ปัญหาการปฏิบติัในขัน้แรกแล้วนํามาแก้ไขก่อนท่ีจะ

นําไปปฏิบติัในครัง้ตอ่ไป 

๔.ผู้ที่ได้รับผลจากนโยบาย 

 ตามกระบวนการของการนํานโยบายการ

จดัระบบแรงงานตา่งด้าว ปี พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๕๑ ไป

ปฏิบติั ผู้ได้รับผลจากนโยบาย หากพิจารณาในฐานะ

ของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักการเมืองท่ีมีอิทธิพล กลุ่ม

นายจ้าง  กลุ่มนายทุนท่ีได้รับผลประโยชน์โดยตรง  

จากการจ้างแรงงานตา่งด้าวได้ราคาถกู ไม่ขาดแคลน

แรงงานและไมต้่องดแูลรับผิดชอบมาก กลุม่เหลา่นีจ้ะ

รักษาและประสานผลประโยชน์ให้ได้มากทีสุ่ด          

อาจกลา่วได้วา่นโยบายการจดัระบบแรงงานต่างด้าว

เป็นนโยบายที่เอือ้ต่อการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ 

นายทุน นายจ้าง นกัการเมืองทีมี่อิทธิพล ดงัจะเห็น

ได้จากการออกมติคณะรัฐมนตรี ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๔ 

ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อจัดระบบแรงงานต่างด้าวและมี

ผลต่อเน่ืองไปจนถึง ๒๘ ก.พ.๕๓ ซึ่งจะต้องติดตาม

ความคืบหน้าต่อไปว่า หลงัจาก  ๒๘ ก.พ.๕๓ แล้ว

ฝ่ายการเมืองซึง่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี ้

โดยตรง จะดําเนินมาตรการอย่างไร ในรูปแบบใด           

ท่ี จ ะ ยื ด อ า ยุ เ ว ล า ข อ ง น โ ย บ า ย ใ ห้ น า น ที ่สุ ด               

หากพิจารณาในแง่ของบุคคล  หน่วยงานเอกชน  

และ เอ็นจีโอ นโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 

นอกจากจะเอือ้ประโยชน์ตอ่นายทนุกลุม่นกัการเมือง

ที่มีอิทธิพลแล้ว ยงัสง่ผลให้แรงงานต่างด้าวลกัลอบ

เข้ามาทํางานในไทยมากขึ น้ เ รื ่อยๆ ในขณะที ่

ภาคเอกชน เอ็นจีโอ พยายามสนบัสนุนปกป้องและ

ต้องการยกระดบัแรงงานต่างด้าวด้วยเหตุผลต่าง ๆ 

เพื่อให้มีสิทธ์ิทัดเทียมแรงงานไทย ซึ่งกําลงัจะเป็น 



 

 

 

๖ 

ประเด็นปัญหาตามมาอีกมากมาย 

๕.บทบาทขององค์การและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 นโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมือง จัดเป็นนโยบายที ่เกี ่ยวกับการ

ควบคมุพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม

สว่นรวม (Protective Regulatory Polices) บทบาท

ของฝ่ายการเ มือ งจะเ ข้าไป เ กี ่ยว ข้องโดยตรง  

โดยเฉพาะเมื่อถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่า การนํา

นโยบายไปปฏิบติัไม่ได้ผลดงัจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงาน           

ตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นไปในลกัษณะการผอ่นผนั

ให้แรงงานต่างด้าวทํางานได้บางประเภท และอยู่ใน

ไทยได้ชัว่คราว เมื ่อการนํานโยบายไปปฏิบัติไม่

ประสบผล ฝ่ายการเมืองก็ออกนโยบายใหม่ ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๑ โดยเปลี่ยนจากนโยบายผ่อน

ผนัมาเป็นนโยบายเพื่อจัดระบบแรงงานต่างด้าว ซึง่

จะเห็นความเปลีย่นแปลงที่เป็นพลวัต (Dynamic)               

ได้อยา่งชดัเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑ . การบริหารจัดการในการแก้ปัญหาและ 

การบูรณาการทาํงานร่วมกันของทกุภาคส่วน 

เน่ืองจากปัญหาแรงงานตา่งด้าว เป็นปัญหา

ทีมี่ผลกระทบต่อความมัน่คงและมีแนวโน้มท่ีจะ

รุนแรงมากขึ น้  ทั ง้ ด้าน เศรษฐกิจ  สังคม และ

ความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน ด้านเศรษฐกิจ 

แย่งงานคนไทยทํา รัฐต้องเสียงบประมาณในการ

จดัการดแูล ด้านสงัคม เกิดชุมชนแออัดในสงัคมไทย 

เกิดปัญหาบุคคลไร้สัญชาติตกค้าง ตลอดจนโรค

ระบาดและอาชญากรรม ด้านความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะพวกท่ีเข้ามาใช้ประเทศไทย

เป็นแหลง่ค้ายาเสพติด เป็นฐานในการต่อต้านทาง

การเมือง หรืออาชญากรรมข้ามชาติเหล่านีล้้วน

กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทัง้สิน้         

ซึง่กระทรวงแรงงานในฐานะเป็นเจ้าภาพหลกั ควรให้

ความสําคญัต่อปัญหาดงักลา่ว นอกจากนีปั้ญหาท่ี

ผา่นมาหลายหน่วยงานยงัขาดการประสานงานและ

ความร่วมมือโดยใกล้ชิด ทําให้การดําเนินงานไม่

สอดคล้องเกือ้กูลกัน ดงันัน้จึงควรกําหนดมาตรการ

วิธีการสง่เสริมให้มีการประสานงานหรือร่วมกนัในขัน้

การวางแผนของหน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้องให้มากขึน้ 

โดยเฉพาะในระดบัพืน้ท่ีจงัหวดั รวมถึงการร่วมมือใน

การปฏิบติังานระดบัเจ้าหน้าท่ี 

๒. กฎหมาย และการบงัคับใช้กฎหมาย 

กฎหมายบางข้อยังมีบทลงโทษไม่รุนแรง

เพียงพอที่จะทําให้แรงงานต่างด้าว ขบวนการนําพา

และผู้ประกอบการ เกิดความเกรงกลวัหรือเข็ดหลาบ 

และก่อให้เกิดการทําความผิดซํา้ซาก ปัญหาทีต่รวจ

พบคือแรงงานตา่งด้าวลกัลอบเข้าเมือง เม่ือถกูจบักุม 

สง่กลบั/ผลกัดนักลบัประเทศต้นทางก็จะลกัลอบกลบั

เข้ามาใหม่ โดยผ่านขบวนการนําพาซึ่งมีอยู่ทั ่วไป 

บางส่วนที่ถูกจับกุมดําเนินคดีก็กลบัมากระทําผิดใหม่ 

ในขณะท่ีผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัพยายามลกัลอบ

ใช้แรงงานเถ่ือน หลกีเลีย่งการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ในการนําแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนหรือแจ้งให้

ทางราชการทราบเมื่อแรงงานต่างด้าวมีการหลบหนี

ออกไปจากการดูแล จึงควรเพิ ่มบทลงโทษของ

กฎ ห ม าย  มุ่ ง เ น้ น ดํา เ นิ นก า ร ต่อ ผู้ นํ าพ า แ ล ะ

ผู้ ประกอบการ ในขณะเดียวกันต้องมีการกวดขัน

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมายมี

ความเด็ดขาด มีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง เอาผิด

ต่อผู้ มี อํานาจหน้าที ่ทีเ่กี ่ยวข้อง โดยเฉพาะระดับ

ผู้บริหารที่ละเลยหรือขาดความเอาจริงเอาจังต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ี ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์



 

 

 

๗ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีโยงใยกับนายทุนหรือกลุ่ม

ขบวนการท่ีกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ 

ผู้ นําพา ขบวนการค้าแรงงานเถ่ือน เป็นต้น 

๓ . การจัดทําแผนงานเ ก่ียวกับการกําหนด

ตัวชีว้ัด สําหรับการประเมินผล 

การกําหนดตัวชีว้ัดจากสถิติผลการจับกุม

และผลกัดนัแรงงานต่างด้าว น่าจะไม่สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริง เนื่องจากมีข้อสงัเกตว่าผลการ

ดําเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในห้วง ๑๐ 

กว่าปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน ยอดการจับกุมมิได้

ลดลง แต่กลบัเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเม่ือพิจารณาอีกแง่มุม

หนึ่งอาจแสดงถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบ        

เข้าเมืองยังคงมีความรุนแรง การดําเนินงานไม่

ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร จึงควรมีการกําหนด

ตวัชีว้ดัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาพิจารณาควบคู่กันไป 

เช่น ควรมีการประเมินผลการทํางานร่วมกันทุก ๆ         

๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เป็นต้น  

๔ .  การประสานความร่วมมือ กับประเทศ           

เพื่อนบ้าน 

โดยเฉพาะการจัดทําหลักฐานยืนยันโดย

ประเทศต้นทาง ถึงสถานะของแรงงานต่างด้าวที่

ถกูต้อง การสง่กลบัประเทศต้นทาง ซึง่ท่ีผา่นมามกัไม่

ยอมรับคนของตนกลบัประเทศหรือกระทําได้จํานวน

จํากัด ทําให้ต้องทําการผลักดันออกตามช่องทาง

ธรรมชาติ ซึ่งจะมีปัญหาการลกัลอบกลบัเข้ามาใหม่ 

จงึควรมีการประสานความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

เพ่ือให้มีการตรวจสอบรับรองสถานะบุคคลควบคู่กันไป 

อันจะนําไปสูก่ารนําแรงงานต่างด้าวเข้าสูร่ะบบที่

ถกูต้อง  

-------------------------------------  

สวศ.สปท.    

๒๒ ส.ค.๕๑ 

เอกสารอ้างองิ 

๑. วรเดช จันทรศร (๒๕๔๐) การนํานโยบายไป

ปฏิบัติ สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูป

ระบบราชการ กรุงเทพฯ 

๒. จุมพล หนิมพานิช (๒๕๔๙) การวิเคราะห์นโยบาย 

สาํนกัพิมพ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช กรุงเทพฯ  

๓. สมัฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ (๒๕๔๙) รัฐประศาสนศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

๔.กรมประชาสมัพันธ์ (๒๕๔๙) คูมื่อการจัดระบบ

การจ้างแรงงานตา่งด้าว กรุงเทพฯ 

๕. สํานกับริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๐) สรุปการบริหารแรงงาน

ตา่งด้าวในประเทศ กรุงเทพฯ 

๖. เอกสารประชาสัมพันธ์ กองทัพไทย (๒๕๔๙)           

การสกัดกัน้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางาน 

สํา นัก น โ ย บ า ยแ ล ะ แ ผ น  ก ร มยุท ธ ก า ร ท ห า ร                            

กองบัญชาทหารสูงสุด โรงพิมพ์กรมแผนทีท่หาร 

กรุงเทพฯ 

๗. สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(๒๕๕๐) รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาการ

ปกครองในเขตชายแดน คณะกรรมาธิการปกครอง 

สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 

๘. ศุภชัย ยาวะประภาษ (๒๕๓๘) นโยบายสาธารณะ 

สาํนกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

 


