แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
จังหวัดสมุทรสาคร

โดย

มูลนิธิเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

คํานํา
ในระยะที่ผานมา การบริหารจัดการแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครยังขาดการบูรณาการรวมกัน
อยางเปนระบบ กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ การจางงานคนตางดาว ปญหาสาธารณสุข ปญหาการศึกษาเด็กตางดาว
ปญหาการคามนุษย การจัดการชุมชน/แหลงที่พักอาศัย ปญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด และความมั่ นคงภายใน
เป น ต น การจั ด การป อ งกั น และแก ไขป ญ หาข า งต น เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การของหลายหน ว ยงาน จั งหวั ด
สมุทรสาครจึงไดมอบหมายใหสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เปนที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา
แผนแมบทบริหารจัดการแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครแบบบูรณาการอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางที่สอดรับกัน เอื้อประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความ
สงบเรียบรอยของบานเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
สถาบั น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในราชการ (สปร.) ได จั ด ทํ า ร า งรายงานฉบั บ สมบู ร ณ
ซึ่งประกอบดวย 5 บท คือ บทที่ 1 บทนํา ไดกลาวถึง หลักการและเหตุผลวัตถุประสงคกรอบแนวคิด ในการศึกษา
ขอบเขตของงานและผลที่คาดวาจะไดรับ บทที่ 2 สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร ไดกลาวถึงจํานวน
แรงงานตางดาวจากพมา ลาว และกั มพูชาในไทย ความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง
กิจการตอเนื่องจากประมง และกอสรางของทั้งประเทศ ทิศทางในภาพรวมของการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานของ
ภาคเอกชน ความจําเปนในการจางแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร กิจการประมงและตอเนื่องประมง ปญหา
การจัดระบบแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร แนวโนมความตองการแรงงานตางดาว
ของจังหวัดสมุทรสาคร การคาดการณปริมาณแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร และคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร บทที่ 3 การประเมินมาตรการการบริ หารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรสาคร 8 ดาน ประกอบดวย ภาพรวมการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของไทย เปาหมายของการ
ดําเนินงานตามมาตรการผลการดําเนินงานตาม 8 มาตรการ ระหวาง พ.ศ. 2553-2555 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร บทที่ 4 การประเมิน
สภาพแวดล อ มจั ง หวั ด สมุ ท รสาครที่ มี ผ ลต อ การบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า ว ประกอบด ว ย การประเมิ น
สภาพแวดล อ มจุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ของจั ง หวั ด ในเบื้ อ งต น สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด จ าการสั ม มนา และการประเมิ น
สถานการณภายนอกและภายในที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร บทที่ 5 ทิศทางแผน
แมบทบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร 5 ป พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดวย แนวคิดหลักที่เปน
พื้ น ฐานในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละยุ ท ธศาสตร แ ผนแม บ ทบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด าวจั งหวั ด สมุ ท รสาคร
วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เปนไปตาม
ขอบเขตการจางที่จังหวัดสมุทรสาครกําหนด
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาครฉบับนี้ เปนแผนหลักเพื่อเปนกรอบในการ
ประสานการบูรณาการการพัฒนาระหวางภาคสวนตางๆ เขาดวยกัน และสามารถดําเนินการปองกัน แกไขปญหา
ตลอดจนกํากับดูแลแรงงานตางดาว ใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แรงงานตางดาวไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน และเปนกําลังการผลิตที่มีคุณภาพสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจของจังหวัดตอไป
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องเพื่อการสงออกของจังหวัดสมุทรสาคร
มีการใชแรงงานตางดาว (พมา ลาว กัมพูชา) ในภาคการผลิตเปนจํานวนมาก มีแรงงานตางดาวมายื่นขออนุญาต
ทํางานรวม 289,693 คน โดยคนตางดาวทั่วไป จํานวน 5,270 คน (กลุมที่มี Passport) นําเขาระบบ MOU จํานวน
5,585 คน ผานการพิสูจนสัญชาติและยื่นขอใบอนุญาตทํางานแลว จํานวน 191,953 คน และรอการพิสูจนสัญชาติ
จํ า นวน 89,101 คน (รายงานสถานการณ ด า นแรงงานจั ง หวั ด สมุ ท รสาครประจํ า เดื อ นตุ ล าคม 2555)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เปดใหจดทะเบียนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเพื่อผอนผันใหทํางานได
ปรากฏวามีแรงงานตางดาวมาขึ้นทะเบียน 83,701 คน รวมทั้งผูติดตามอีก 1,281 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม
2554) แรงงานต างด าวในจั งหวั ดสมุ ทรสาครจึ งเป น ประชากรกลุมใหม ที่มีผ ลกระทบต อสถานการณ ดานตางๆ
ของจังหวัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานคุณภาพชีวิตและสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ดาน
ความมั่นคง ซึ่งระยะที่ผานมา การบริหารจัดการแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครยังขาดการบูรณาการรวมกัน
อยางเปนระบบ กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ การจางงานคนตางดาว ปญหาสาธารณสุข ปญหาการศึกษาเด็กตางดาว
ปญหาการคามนุษย การจัดการชุมชน แหลงที่พักอาศัย ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และความมั่นคงภายใน
เป น ต น การจั ด การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาข า งต น เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การของหลายหน ว ยงาน
จังหวัดสมุทรสาครจึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในจังหวัด
สมุทรสาครแบบบูรณาการอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางที่สอดรับกั น
เอื้อประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความสงบเรียบรอยของบานเมืองตามบทบัญญัติ ของ
กฎหมาย
จากผลการประเมินสภาพแวดลอมจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเปนการประเมินสถานการณของจังหวัดเกี่ยวกับ
จุ ด แข็ ง จุ ด อ อน โอกาส ภั ย คุ กคาม หรื อ ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อน แนวโน ม ความไม แน น อน ความเสี่ ย ง ของจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน วิเคราะห มาจาก
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยการจัดประชุมสัมมนาในระดับจังหวัด ขอมูลจากการประมวล
สถานการณภายในและภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พบวา
1. สถานการณภายนอกที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย
1.1 การเปดการคาเสรี การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหมของโลก ประเทศไทยไดรับผลกระทบที่สําคัญจาก
ตางประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ (USDOL) ไดรายงานตอรัฐสภาวา ประเทศไทยติด
อยูในกลุม 58 ประเทศที่มีการใชแรงงานเด็ก และแรงงานบังคับที่ขัดตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
ผลก็คือ ปญหาแรงงานเด็กตางดาวในโรงงานแกะกุงขนาดเล็ก และจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาที่
จัดสินคาไทย ไดแก กุง เครื่องนุงหม จึงอยูในบัญชีสินคาที่ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบังคับแลว นอกจากนี้
สหรัฐอเมริกาไดจัดทํารายงานการคามนุษยประจําป พ.ศ. 2554 (Traffickingin PersonsReport : TIP Report)
ประเทศไทยไดถูกจัดอันดับอยูในกลุมที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ตองถูกจับตามอง (Tier 2 Watch List) เปนปที่
สอง จังหวัดสมุทรสาคร เปนหนึ่งในจังหวัดที่ถูกเฝามองปญหาแรงงานเด็ก และการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
อยางใกลชิดจากหลายๆ ภาคสวนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และปจจุบันยังคงเปนจังหวัดที่มีจํานวนความ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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หนาแนนของประชากรตางดาว หรือ แรงงานขามชาติ เด็ก และผูติดตามจํานวนมาก อาจสามารถประมาณการณ
จํานวนกวา 300,000-400,000 คน หรือมากกวานี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินคามีความตองการแรงงานสูง
มากปละไมนอยกวา 150,000 คน แรงงานขามชาติจากประเทศพมา เปนแรงงานที่มีอยูจํานวนมากกวารอยละ 90
รองลงมาเปนลาว และกัมพูชา จากประสบการณการทํางานดานการปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตป 2551 เปนตนมา พบวา ในสถานประกอบการขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง ที่ผลิต
สินคาอาหาร การแปรรูปกุง และอาหารทะเลเบื้องตน มีเด็กตางชาติอายุ 8-14 ป เขาสูการทํางานกอนวัยอันควร
จํานวนมาก และมีแรงงานเด็กอายุ 15-18 ป ทั้งที่มีใบอนุญาตทํางานและไมใบอนุญาตทํางาน จํานวนมากเชนกัน
จากภาพที่ป รากฏไม สามารถจะปฏิ เสธไดว า ประเทศไทยไม มีการใช แรงงานเด็ ก แม วาจะมีห นว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวของโดยตรง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการตางประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะออกมาปฏิเสธ
และที่ ผ า นมาก็ ไ ด มี ค วามพยายามแก ไ ข ป ญ หาการใช แ รงงานเด็ ก ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ การส ง ออกสิ น ค า กุ ง ไปยั ง
ตางประเทศ ทางสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันในฐานะของกลุมผู ผลิตสินคากุง และ
อาหาร ทําใหตองออกมามีมาตรการรวมกับทางภาครัฐ และการประสานความรวมมือกับทางการสหรัฐ และการ
ทํางานเชิงปองกันกับองคกรเอกชนตางๆ ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
1.2 ความตองการแรงงานตางดาวของไทยจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวโนมความ
ตองการกําลังคนโดยรวมเพิ่มขึ้น จากการศึกษาในโครงการศึกษาความพรอมของกําลังคนเพื่อรองรับการเปดเสรี
ดานการคาสินคา 9 สาขาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555 โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผลการศึกษาโดยสรุป คือ แนวโนมความตองการกําลังคนโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการกําลังคนเปนอุป
สงคสืบเนื่อง (Derived demand) จากอุปสงดโดยรวมการคาและการลงทุน จากการประมาณการพบวา อัตราการ
เพิ่มของประชากรในอาเซียนจากป 2553-2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ซึ่งนอยกวาอัตราการเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของอาเซียนจากป 2553-2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55.3 ตอปเปน
อยางมาก ทําใหมีความจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานโดยรวมซึ่งหมายถึงวาความตองการแรงงาน
มีแนวโนมที่เปนแรงงานฝมือมาก จุดออนสําคัญของตลาดแรงงานไทยทั้งที่ประสบปญหาอยูในปจจุบันและแนวโนมที่
จะเกิดในอนาคต คือ การขาดแคลนกําลังคนการใชแรงงานตางดาว การที่กําลังแรงงานที่มีอยูในระบบมีอายุแกมาก
ขึ้น ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับกําลังแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานขาดทักษะในการทํางานไดจริง รวมถึงการ
ขาดทักษะดานภาษาตางประเทศซึ่งจําเปนตองใชในการสื่อสาร โดยเฉพาะผูทํางานในสาขาการผลิตที่ใชเทคโนโลยี
จุดออนสําคัญของตลาดแรงงานไทยทั้งที่ประสบปญหาอยูในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต คือ การขาด
แคลนกําลังคน
1.3 การเติ บโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบา นกั บการไหลกลั บของแรงงานสู ประเทศต นทาง
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในอนาคตจะมีความเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานภายในอนุภูมิภาคเพิ่มมาก
ขึ้ น ทั้ งเส น ทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม และโครงข ายสายส งไฟฟ าและพลั งงาน เช น มี การประกาศใช
East-West Corridor นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือดานการคา ตลอดจนความพยายามสงเสริมประเทศเพื่อนบาน
เพื่ อลดความแตกต างทางด านรายได กับ ไทย ขณะที่ ป ระเทศเพื่อนบ านของไทยกํ าลังเจริ ญเติ บ โตอย างรวดเร็ ว
เช น เวี ยดนาม หรือพมา ถ าเริ่มมี ประชาธิ ป ไตยมากขึ้ น อาจจะเป นประเทศเวี ยดนามรายใหม ที่ ห ลายประเทศ
อยากจะไปลงทุน เพราะสามารถจะเชื่อมโยงกับประเทศอินเดีย ซึ่งในอนาคตมีการรวมตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น
ดังนั้น ในอีก 20 ปขางหนา ภูมิภาคนี้จะเปนภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเปน ASEAN
Economic Community : AEC เชนเดียวกับการรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวงทศวรรษหนา
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ไดแก การรวมกลุมในกรอบอนุภูมิภาค และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมทั้งกรอบความรวมมืออื่น ๆ
อาทิ กรอบความรวมมือเอเชีย-แปซิฟค จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะรองรับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในดานผลกระทบตอภาคการผลิต เชน การประมงและ
ประมงตอเนื่องไดประโยชนจากวัตถุดิบราคาถูกและการการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
1.4 Chindia Hub of Asia ศูนยกลางอํานาจเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนอยูในประเทศแถบอาเซียนมากขึ้น
เศรษฐกิ จ โลกจะเปลี่ ย นศู น ย ก ลางอํ า นาจมาอยู ที่ ป ระเทศแถบเอเชี ย มากขึ้ น จี น และอิ น เดี ย จะเป น ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิลและรัสเซียจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น
การผลิตตาง ๆ จะยายมาอยูในแถบเอเชียทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้ อาจจะมีประเทศเกิดใหมทาง
เศรษฐกิจ (Emerging Country) เพิ่มขึ้น ดังนั้นใน 20 ปขางหนาจุดรวมของอํานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนมาสู
ทางดานเอเชียมากขึ้น ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน หรือยุโรป กําลังเขาสูสังคมประชากรสูงอายุแลว และจะ
ยังมีปญหาเศรษฐกิจตอไปอีกระยะหนึ่ง
1.5 ประชากรสู ง อายุ ข องโลกเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว หลายประเทศเริ่ ม เข า สู Aging Society
ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาจะมีจํานวนผูสูงอายุรอยละ 80 ของผูสูงอายุทั้งหมดในโลก และผูสูงอายุมากกวารอยละ 55
จะเปน ผูหญิ ง เพราะมีอายุ ยืนกวาผูชาย โดยเฉพาะจะมีป ญหามากในกลุมผู หญิ งที่ ไมแตงงานและมี รายได นอย
อาจกลาวไดวาในปจจุบันสังคมไทยไดกาวเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) เปนที่เรียบรอยแลว หลังจากที่
สัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ 10 นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา สิ่งที่ทาทายจากนี้ตอไปคือ
การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยชราผนวกกับการลดลงของสัดสวนประชากรวัยทํางาน อาจกอใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมบางประการ เชน สภาวะการขาดแคลนแรงงาน และภาระการดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น เปนตน
1.6 นโยบายการพัฒนาการศึกษาที่ผลิตกําลังคนไดไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประเทศ
ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ และ ดร.สราวุธ ไพฑูรยพงษ, วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) รายงานฉบับยอเสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจากผลการศึกษาตลาดแรงงานทั่วประเทศ
18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (กทม). ปรากฏวา โครงสรางแรงงานไทย เกิดภาวะแรงงานระดับปริญญาตรี
ล น ขณะที่ ร ะดั บ ล า งขาดแคลน เสนอแนะให ใ ช โ อกาสเป ด เสรี อ าเซี ย นส ง ออกแรงงานไทย และโรงงานปรั บ
กระบวนการผลิตเนนใชเทคโนโลยีมากขึ้นใชคนนอยลง
1.7 สถานการณ แ ละความเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทความมั่ น คงของโลก ส ง ผลต อ ความมั่ น คง
ภายในประเทศ ประกอบดวย ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก การเมืองโลกมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ ทําใหโครงสรางระบบความมั่นคงระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป ความ
เปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทความมั่ นคงในระดั บ ภู มิภ าค ประกอบดว ย การขยายอิ ทธิ พลและบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การขยายตัวของความสัมพันธระหวางประเทศในระดับภูมิภาค ความ
ขัดแยงของคนภายในประเทศ ปญหาความไมสงบของจังหวัดชายแดนภาคใต สถานะความเชื่อมั่นของประเทศใน
การบริหารตามหลักนิติธรรม ปญหายาเสพติด และวิกฤตการณ ความมั่นคงและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงขามพรมแดน ประกอบดวย การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามชาติ การยายถิ่นของ
ประชากร และบริบทการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากบริบทความมั่นคงในมิติใหม
1.8 การกําหนดนโยบายจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่
เปนเชิงรับมากกวาเชิงรุก นโยบายการจัดระบบแรงงานตางดาวสัญชาติพมา กัมพูชา และลาวในชวงป 2539-2554
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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จากอดีตนับตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบันป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดประกาศใชนโยบายและมาตรการในการ
แกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปนระยะเวลากวา 15 ป โดยการจัดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตาง
ดาวผอนผันใหอยูชั่วคราวตอใบอนุญาตใหทํางาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองใหเขาสูระบบ
มากขึ้น และสะดวกตอทางราชการสามารถดูแลไดทั่วถึงซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในแตละสมัยของรัฐบาล
2. สถานการณภายในที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย
2.1 ดานเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพการผลิตดานประมงแบบครบวงจรและเปนศูนยกลางการ
ผลิตอาหารทะเลที่สําคัญระดับสากล การทํางานบนเรือประมงและกิจการตอเนื่องจากประมงนั้น ซึ่งมีความตองการ
แรงงานเขาสูอุตสาหกรรมประมงซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดติดอันดับตนๆ ของประเทศไทย สงผลใหเกิดการ
เคลื่อนยายกลุมแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขาสูระบบเศรษฐกิจดังกลาวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง สภาพ
ความเปนจริงปรากฏขบวนการคามนุษยเขามาแทรกแซงกลไกดังกลาว จนกระทั่งสะทอนออกมาเปนภาพรวมวายิ่ง
อุตสาหกรรมประมงรุงเรืองมากขึ้นเทาใด การคามนุษยโดยบังคับใชแรงงานประมงยิ่งเลวรายมากขึ้นเพียงนั้น ใน
ขณะเดียวกันภาคการประมง อุตสาหกรรมประมงตอเนื่องของสมุทรสาครเปนการผลิตที่เปนการใชแรงงานอยาง
เขมขนมากกวาการใชเทคโนโลยี เนื่องจากในบางกิจกรรมยังไมสามารถใชเครื่องจักรทํางานแทนคนได เชน การแกะ
กุง การแลปลา เปนตน ประกอบกับแรงงานไทยไมนิยมทํางานประเภทนี้ เนื่องจากลักษณะงานมีความยากลําบาก มี
ชวงเวลาที่อยูในทะเลนาน มีความเครียดสูง เปนที่มาของการไมตองการทํางานในทะเลของกลุมแรงงานไทย จึงเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวอยางยิ่ง
2.2 ดานสังคม จากการประเมินจํานวนแรงงานขามชาติที่อยูในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งแรงงานที่จด
ทะเบี ย นและยั งไม ได จ ดทะเบี ย นประมาณ 3-4 แสนคน ในแต ล ะป มีแรงงานต างด าวมาคลอดลู กในจั งหวั ด
สมุทรสาครอยูจํานวนมาก ซึ่งยังไมไดมีการกําหนดมาตรการควบคุมดูแลอยางชัดเจนจากรัฐบาล ทั้งในเรื่องการสงตัว
กลั บ หรื อ การคุ ม กํ า เนิ ด ประกอบกั บ สิ ท ธิ ท างประกั น สั ง คมได ใ ห สิ ท ธิ เ รื่ อ งการคลอดบุ ต รแก ค นต า งด า วที่ ทํ า
ประกันสังคมไวดวย ประเด็นนี้จึงสงผลกระทบตอการกอใหเกิดภาระตองบประมาณของรัฐบาลทางดานการศึกษา
และสาธารณสุข และตอความมั่นคงจากกการเพิ่มของประชากรไรสัญชาติที่ขาดทิศทางในการควบคุม แรงงานตาง
ดาวบางสวน ไดเปนพาหะนําโรคใหมๆ เขามาในประเทศไทย ถึงแมวาแรงงานตางด าวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายจะไดรับการตรวจสุขภาพและคนหาโรคจากหนวยงานสาธารณสุขของจังหวัด และไดรับบัตรประกันสุขภาพ
และบางสวนเขาสูระบบประกันสังคม แตก็มีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และไมขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่ยงั ไมขึ้นทะเบียนกลุมนี้สรางปญหาและผลกระทบในดานสาธารณสุขตอประเทศ
ไทยเปนอยางมาก
2.3 คุณภาพแรงงานตางดาวที่เปนแรงงานไรทักษะสงผลกระทบตอการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) ภาวะขาดแคลนแรงงานในปจจุบัน ทําใหมีแรงกดดันที่จะตองจางแรงงานต างดาวเขามา
ทํางานซึ่งตามกฎหมายอนุญาตใหแรงงานเหลานี้ทํางานกรรมกรไดนั้น แรงงานตางดาวสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ
(Unskilled Labor) เขามาทํางานในภาคเกษตรกรรม ประมง กอสราง และภาคบริการประเด็นสําคัญที่ตอง
พิจารณา คือ การใชแรงงานตางดาวที่เปนแรงงานไรทักษะ จะสงผลกระทบตอการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) ทําใหความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ ลดลงไดในระยะยาว
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2.4 การไมมีศูนยขอมูลแรงงานตางดาวและการทุจริต ปจจุบันพบปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐซึ่งจัดเก็บขอมูลคนตางดาว ไดแก กรมการปกครอง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมการ
จัดหางาน กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงศึกษาธิการ แตละหนวยจัดเก็บขอมูลไว
ใชเฉพาะหนวยงานของตน ไมมีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชอยางบูรณาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถเขาถึง
ขอมูลได ทําใหมีปญหาการตรวจสอบติดตามและควบคุมแรงงานตางดาว ทําใหการสืบคนวามีแรงงานตางดาวที่
ถูกกฎหมาย และไมถูกกฎหมายมีจํานวนเทาไร เปนเรื่องที่ยากลําบากมาก การไมทราบแนชัดวาแรงงานตางดาว
มีจํานวนเทาไร และอาศัยอยูที่ใดบางไดสงผลใหแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายมีผลกระทบตอความมั่นคง และ
เกิดเปนความกลัวและความหวาดระแวงของประชาชนในที่สุด
2.5 การคุมครองสิทธิของแรงงานตางดาวที่มีขอจํากัดตางๆ แรงงานตางดาวมีสถานะเปนแรงงานสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐาน และสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานของแรงงานตางดาว ไดรับการรับประกันอยางเทาเทียมกับแรงงาน
ในประเทศ ภายใตรัฐบัญญัติที่เกี่ยวของกับดานแรงงานและกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน ไดแก รัฐบัญญัติ
วาดวยมาตรฐานแรงงาน รัฐบัญญัติวาดวยคาแรงขั้นต่ํา และรัฐบัญญัติวาดวยการรับประกัน การเรียกรองคาจาง
และภายใตรัฐบัญญัติที่เกี่ยวของกับการรับประกันทางสังคมและกฎหมายอื่น เชน รัฐบัญญัติวาดวยการประกัน
สุขภาพแหงชาติ รัฐบัญญัติวาดวยการจางแรงงานตางดาว และรัฐบัญญัติวาดวยการประกันคาสินไหมทดแทนจาก
อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม เมื่อแรงงานตางดาวถูกละเมิดสิทธิจะไดรับสิทธิดังกลาวคืนมาตามขั้นตอนการเยียวยาสิทธิ
การจัดทําแผนแมบทบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานตางดาวและบริบทของโลกกับการปรับตัวของประเทศไทย ตลอดจนความสอดคลองกับแผนแมบท
แรงงานแหงชาติ (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของรัฐบาลและผลจากการประเมินสถาวะแวดลอมในการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาครแลว ยังประกอบดวย แนวคิดความมั่นคงแหงรัฐชาติ (Nation-State
Security) เปนแนวคิดที่มุงธํารงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยแหงรัฐ (State Sovereignty) เรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวในประเทศไทย ในประเด็นที่กระทบตอความมั่นคงแหงรัฐ รัฐจึงตองมีการควบคุมชายแดน
เพื่อธํารงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย โดยรัฐบาลไดดําเนินการโดยแยกระบบการบริหารจัดการแรงงานขามชาติเฉพาะ
แรงงานสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ตั้งแต ป พ.ศ. 2539-2543 เปนการดําเนินการโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเปน
คราวๆ ไป และในป พ.ศ. 2544 เปนตนมาถึงปจจุบัน ไดดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) ที่มีหนวยงานเกี่ยวของถึง 22 หนวยงาน ซึ่งแรงงานจากประเทศพมาเปนกลุมที่มี
สัดสวนมากที่สุดและสวนใหญเปนการเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย การบริหารจัดการแรงงานกลุมนี้จึงเปนในลักษณะ
การขยายตอจากนโยบายดานความมั่นคงแหงชาติที่เปนนโยบายแมบทควบคูไปกับการคํานึงถึงประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน แนวคิดความมั่นคงทางสังคม (Social Security)
ซึ่งในมิติความมั่นคงทางสังคมนั้นมีฐานคิดที่มุงใหชุมชนเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการภารกิจตางๆ ภายใน
ชุ มชนควบคู ไปกั บ รั ฐ บาลส ว นกลางแต ป รั บ แนวทางหรื อวิ ธี ป ฏิ บั ติ ให ส อดคล องกั บ บริ บ ทชุ มชนท องถิ่ น ทั้ งด า น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแตชุมชนทองถิ่น มีความแตกตางกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งถือวาเปนองคกรทางสังคมที่มีฐานรากมาจากคนในชุมชน (Member-based
Organization :MBO’s) ในฐานะที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดมามีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชน โดยอาศัยการสราง
กฎเกณฑที่ตองปฏิบัติรวมกันขึ้นมาคูกับการใชจารีตที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนอยางเปนระบบระเบียบ ซึ่งในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองใหองคกร
ทางสังคมที่รวมตัวกันขึ้นมาเปนกลุมประชาสังคม ซึ่งประกอบดวยภาครัฐในพื้นที่ทั้งสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ภาคเอกชน ในฐานะผูประกอบการที่ใชแรงงานตางดาวและประชาชน ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวน
รวมในการกําหนดหลักการและวิธีปฏิบัติในการสรางความยั่งยืน และแนวคิดความมั่นคงของมนุษย (Human Security)
เปนแนวคิดในการสรางความมั่นคงใหแกแรงงานเหลานั้น อยางเคารพในมิติความมั่นคงของมนุษยทั้งในดานสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนแนวคิดพึ่งมีจุดเริ่มตนใน ป ค.ศ. 1994 ในรายงาน “Human Development
Report on Human Security” ของแผนงานพัฒนาองคกรสหประชาชาติ (United Nations Development
Program: UNDP) ที่เสนอโดย MahbubulHaq โดยเจตนาของแนวคิดความมั่นคงของมนุษย คือ การใหมีอิสระจาก
ความตองการและความกลัวสําหรับความมั่นคงมนุษยนั้น มุงพัฒนาใหเกิดการนําความมั่นคงมนุษยมาอยูในบริบท
ของสิทธิมนุษยชน โดยทําใหเห็นวาความมั่นคงของบุคคลประเทศและระหวางประเทศตองการการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งสิทธิมนุษยชนชวยแกไขความขัดแยง และสรางสันติภาพ จากแนวคิดความมั่นคงทั้งสามแนวคิดขางตน
จะเปนฐานในการบูร ณาการแนวคิดพื้ นฐานการบริ หารจัด การแรงงานตางดาวในจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่ อนํ าไป
พิจารณากําหนดวิสัยทั ศน พัน ธกิจ และยุทธศาสตร ที่พึงจะเปนที่จ ะเปนฐานในการกําหนดหลักการการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว ประกอบดวย แนวทางการบริหารจัดการแรงงานที่สรางความมั่นคงแหงรัฐ โดยสอดคลอง
กับการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีของประชาคมอาเซียน และตระหนั กคุณคาความมั่นคงของแรงงานขามชาติใน
ดานสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แนวทางการบริหารจัดการแรงงานที่สรางความมั่นคงทางสังคม
โดยใหภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับชุมชนทองถิ่น มีสวนรวมในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ทั้งนี้
เนื่องจากชุมชนทองถิ่นมีลักษณะทางกายภาพและทางสังคมแตกตางกันออกไปในแตพื้นที่ และในฐานะที่เปนพื้นที่
รองรับแรงงานตางดาวซึ่งทุกภาคสวนในระดับทองถิ่นทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนแรงงานตางดาว
พึงตองสรางระเบียบและกฎเกณฑเพื่อเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติควบคูกับกฎหมายและนโยบายหลักของรัฐบาล
และแนวทางการบริ หารจั ด การที่ อ าศั ย กลไกของชุ มชนท อ งถิ่ น ในการดํ า เนิ น การ เพื่ อ รองรั บ กั บ ความเป น
พหุวัฒนธรรม เนื่องจากการขยายตัวของเสรีนิยมทําใหเกิดความไรพรมแดนทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองสังคมและ
วัฒนธรรมการขามวัฒนธรรม (Cross-Cultural) โดยเฉพาะในบริบทชุมชนทองถิ่นของไทยที่มีวัฒนธรรมยอย
(Sub-Culture) ที่เฉพาะและแตกตางกันออกไป และเมื่อมีวัฒนธรรมใหมเคลื่อนยายเขามาพรอมกับแรงงานตางดาว
ที่มีความหลากวัฒนธรรมจึงยอม อาจนําไปสูการปะทะเชิงวัฒนธรรมได การปฏิเสธวัฒนธรรมของแรงงานตางดาว
ซึ่งเปนวัฒนธรรมรองในชุมชนคนไทยซึ่งความรูสึกถึงความแตกตางเชิงชาติพันธและวัฒนธรรมอาจเปนสาเหตุที่
ทําใหเกิดความขัดแยงและนํามาซึ่งปญหาสังคมดานอืน่ ๆ ตามมา ดังนั้น ชุมชนทองถิ่นโดยภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่
มีแรงงานต างด าวอาศัยอยูตองสามารถที่ สรางกลไกการบริหารจัด การแรงงานตางดาว โดยเอื้อตอดํ ารงอยูของ
วัฒนธรรมของแรงงานตางดาวและมุงสูการสรางโครงสรางของระบบสังคมของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหวัฒนธรรมที่ มี
ความหลากหลายดํารงอยูไดในเชิงสรางสรรค
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และประเมินสภาวะแวดลอมของจังหวัดสมุทรสาครในการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ประกอบกับแนวคิดความมั่นคงทั้งสามแนวคิด และแนวทางที่บูรณาการแลวขางตน มาเปนฐาน
ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2555-2559 ในขอบเขตที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้
1. วิสัยทัศน
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร ในระยะ 5 ป 2555-2559 มุงไปสูการแกไข
ปญหาและพัฒนาแรงงานตางดาวอยางเบ็ดเสร็จ ดังนี้
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แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

“ศูนยบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการจัดระบบการใชแรงงานตางดาว
ใหถูกตองกฎหมาย คุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน และใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางสมานฉันทกับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร (สมุทรสาครโมเดล)”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงาน ตางดาวใหมุงไปสูการใชแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมาย
2.2 พัฒนาแรงงานตางดาวใหมีความสามารถตามมาตรฐานการผลิต
2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน
2.4 บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสมานฉันทกับประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร
2.5 เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคีและภาคสวน
3. ยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการ
3.1 ยุทธศาสตรการจัดการระบบบริหารแรงงานตางดาวใหมุงไปสูการใชแรงงานตางดาวที่ถูกตอง
กฎหมาย
กลยุทธ

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

1. การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ 1.1 โครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ
เปนเอกภาพ ในลักษณะบูรณาการ
แรงงานตางดาวที่มปี ระสิทธิภาพสูง
ทั้งสวนราชการและภาคเอกชนใน
การพัฒนาและแกไขปญหาแรงงาน
ตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ

-สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

2. การจัดทําระบบสารสนเทศขอมูล 2.1 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
แรงงานตางดาวแบบบูรณาการใน
ขอมูลแรงงานตางดาวแบบบูรณา
ระดับจังหวัดสมุทรสาครที่สามารถ
การในระดับจังหวัดสมุทรสาคร
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของได

-ที่ทําการปกครองจังหวัด/
อําเภอ
-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-สํานักงานสาธาณะสุขจังหวัด
-สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
-สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
-สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
-สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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กลยุทธ
3. การใหบริการจดทะเบียนแรงงาน
ตางดาวจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) โดยการ
จัดทําระบบคอมพิวเตอรในการ
ถายโอนขอมูลระหวางหนวยงาน
และรับจดทะเบียนกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการจางแรงงาน
ตางดาว
4. การปราบปรามจับกุมดําเนินคดี
แรงงานตางดาวลักลอบเขาเมือง
โดยการใหสวนกลางและสวน
ภูมิภาคจัดทําแผนบูรณาการ
ตรวจสอบการลักลอบนําแรงงาน
ตางดาวผิดกฎหมายในจังหวัด
สมุทรสาครและพื้นที่เกี่ยวของ
รวมกัน

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

3.1 โครงการจัดตั้งศูนยใหบริการการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service

-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ
-สํานักงานสาธาณะสุขจังหวัด
-สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

4.1 โครงการจัดตั้งศูนยปราบปราม
จับกุม และดําเนินคดีแรงงาน
ตางดาวลักลอบทํางาน (ศป.รต.)
ระดับจังหวัด

-คณะทํางานตรวจสอบ
ปราบปรามการจับกุม
ดําเนินคดีแรงงานตางดาว
ลักลอบทํางานและ
กระบวนการคามนุษยคณะที่ 2
(ภาคกลาง)
-สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
-สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด

4.2 โครงการการตรวจตราเรือประมง
เมื่ออยูในทะเล และการตรวจตรา
เรือประมงกอนออกทะเล

5. การสงเสริมสรางจิตสํานึกนายจาง/ 5.1 โครงการประชาสัมพันธรณรงค
ผูประกอบการโดยใหคํานึงถึง
ปลูกจิตสํานึกใหนายจางลดการ
ผลกระทบจากการจางแรงงานตาง
จางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
ดาวหลบหนีเขาเมือง
โดยการใชสื่อวิทยุ โทรทัศน
6. การพัฒนาความรวมมือระหวาง
องคกรภาครัฐและเอกชนใน
การบริหารกํากับดูแลตรวจสอบ
นายจาง/สถานประกอบการที่จาง
แรงงานตางดาวเพื่อตรวจสอบการ
ลักลอบนําแรงงานตางดาวผิด
กฎหมายมาทํางาน

-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
6.1 โครงการเพิ่มจํานวนผูตรวจ
-สํานักงานสวัสดิการและ
แรงงานและตรวจตราสถาน
คุมครองแรงงานจังหวัด
ประกอบการที่มีการวาจางแรงงาน -องคกรพัฒนาเอกชน
ตางดาวโดยประสานกับองคกร
พัฒนาเอกชน เพื่อจัดอาสาสมัคร
ผูชวยตรวจแรงงานใหทําหนาที่
รายงานเรื่องการลักลอบนํา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายมา
ทํางาน

10 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวใหมีความสามารถตามมาตรฐานการผลิต
กลยุทธ
โครงการ
1. การพัฒนาฝมือแรงงานทั้งคนไทย 1.1 โครงการการพัฒนาฝมือแรงงาน
และตางดาวเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
ทดสอบและวัดความสามารถ
แรงงาน (Labor productivity)
ตามที่กําหนดในเงื่อนไขการจาง
หรือปริมาณของผลผลิตตอแรงงาน
เพื่อปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมที่
ขาดแคลนแรงงาน

หนวยงานผูรับผิดขอบ
-สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
-สภาหอการคา
-สภาอุตสาหกรรม

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ
1. การวางแผนครอบครัวแรงงานตาง
ดาว
2. การสรางจิตสํานึกนายจาง/
ผูประกอบการโดยใหคํานึงถึง
ผลกระทบการละเมิดสิทธิของ
แรงงานตางดาว
3. การพัฒนาความรวมมือระหวาง
องคกรภาครัฐและเอกชนในการ
บริหารกํากับดูแลตรวจสอบ
นายจาง/สถานประกอบการที่จาง
แรงงานตางดาวเพื่อตรวจสอบการ
ใหความคุมครองสภาพการจางงาน
และคุมครองแรงงานใหเปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล

โครงการ
1.1 โครงการสงเสริมการวางแผน
ครอบครัวใหแรงงานตางดาว
2.1 โครงการรณรงคการคุมครองสิทธิ
แรงงานตางดาว

หนวยงานผูรับผิดขอบ
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
-องคกรพัฒนาเอกชน
-สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3.1 โครงการสงเสริมองคกรพัฒนา
-สํานักงานสวัสดิการและ
เอกชนและองคกรอาสาสมัคร ให คุมครองแรงงานจังหวัด
สามารถชวยเหลือแรงงานตางดาว -องคกรพัฒนาเอกชน
ที่ประสบปญหาในการดํารงชีวิตใน
จังหวัดสมุทรสาคร
3.2 โครงการสงเสริมอาสาสมัครผูชวย -สํานักงานสวัสดิการและ
ตรวจแรงงานใหทําหนาที่รายงาน คุมครองแรงงานจังหวัด
เรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานตางดาว -องคกรพัฒนาเอกชน
3.3 โครงการสนับสนุนภาคเอกชน
-สํานักงานแรงงานจังหวัด
จัดทําโครงการที่พักอาศัย
-สภาหอการคา
-สภาอุตสาหกรรม

แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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3.4 ยุทธศาสตรการสมานฉันทชุมชนแรงงานตางดาวกับชุมชนไทย
กลยุทธ
โครงการ
1. การมวลชนสัมพันธและประสานกับ 1.1 สํารวจและจัดทําขอมูล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
รายละเอียดที่ตั้งชุมชนแรงงานตาง
ระดับในการจัดระเบียบชุมชนเพื่อ
ดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
ลดปญหาความหวาดกลัวแรงงาน
ตางดาว (xenophobia) และปญหา
อาชญากรรมระหวางแรงงานตาง
ดาวดวยกันเองและระหวางแรงงาน
ตางดาวกับครอบครัวคนไทย
2. การสงเสริมกิจกรรมชุมชนระหวาง 2.1 โครงการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
แรงงานตางดาวและชุมชนคนไทย
การละเลนกีฬางานทําบุญทาง
ศาสนา งานประเพณี

หนวยงานผูรับผิดขอบ
-กอ.รมน.จังหวัด
-สํานักงานปกครองจังหวัด
-องคกรปกครองสวนทองถิ่น

-สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
-สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด

3.5 ยุทธศาสตรการลดการพึ่งพาแรงงานตางดาวในระยะยาว
กลยุทธ
โครงการ
1. การเรงปรับโครงสรางภาคการผลิต 1.1 โครงการสงเสริมการปรับ
ของจังหวัดสูอุตสาหกรรมที่ใช
โครงสรางการผลิตของจังหวัดสู
แรงงานมีฝมือ ปรับโครงสราง
การผลิตที่ใชเทคโนโลยีแทนคน
กิจกรรมการผลิตที่ใชแรงงานแบบ
เขมขนไปใชทุนในรูปเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีทดแทนมากขึ้น

12 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

หนวยงานผูรับผิดขอบ
-สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
-สภาหอการคา
-สภาอุตสาหกรรม

สารบัญ

หนา

คํานํา

2

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

3

สารบัญ

13

สารบัญภาพ

15

สารบัญตาราง

16

บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
4. ขอบขายการดําเนินงาน
5. วิธีการดําเนินงาน
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

17
17
17
18
25
26
26

บทที่ 2 สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
1. จํานวนแรงงานตางดาวจากพมา ลาว และกัมพูชาในไทย
2. ความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องจากประมง
และกอสรางของทั้งประเทศ
3. ทิศทางในภาพรวมของการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานของภาคเอกชน
4. ความจําเปนในการจางแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร กิจการประมงและตอเนื่องประมง
5. ปญหาการจัดระบบแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร
6. แนวโนมความตองการแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร
7. การคาดการณปริมาณแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
8. คุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร

27
28
29

บทที่ 3 การประเมินมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร 8 ดาน
1. ภาพรวมการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของไทย
2. เปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรการ
3. ผลการดําเนินงานตาม 8 มาตรการ ระหวาง พ.ศ. 2553-2555
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดสมุทรสาครเปนเมืองซึ่งมีความโดดเด นดานอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง
เพื่อการส งออกที่มีการใชแรงงานตางดาว (พมา ลาว กัมพูชา) ในภาคการผลิ ตเปน จํา นวนมากเปนลํ าดับ ตน ๆ
ของประเทศ ในป 2555 ข อมู ล ประจํ าเดื อ นตุ ล าคม 2555 พบว า มี แ รงงานต า งด าวมายื่ น ขออนุ ญาตทํ างาน
รวม 289,693 คน การทํางานคนตางดาวทั่วไป จํานวน 5,270 คน นําเขาตามระบบ MOU จํานวน 5,585 คน และ
ผานการพิสูจนสัญชาติและยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานแลว จํานวน 191,953 คน และรอการพิสูจนสัญชาติ จํานวน
89,101 คน (รายงานสถานการณดานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครประจําเดือนตุลาคม 2555) และเมื่อคณะรัฐมนตรีมี
มติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เปดใหจดทะเบียนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเพื่อผอนผันให ทํางานได ปรากฏวามี
แรงงานตางดาวมาขึ้นทะเบียน 83,701 คน รวมทั้งผูติดตามอีก 1,281 คน แรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครจึง
เปนประชากรกลุมใหมที่มีผลกระทบตอสถานการณดานตาง ๆ ของจังหวัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานคุณภาพชีวิต
และสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานการจั ดการสิ่งแวดลอม ดานความมั่นคง ฯลฯ ซึ่งระยะที่ผานมา การบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครยังขาดการบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ
การจางงานคนตางดาว ปญหาสาธารณสุข ปญหาการศึกษาเด็กตางดาว ปญหาการคามนุษย การจัดการชุม ชน/
แหลงที่พักอาศัย ปญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด และความมั่นคงภายใน เปนตน การจัดการปองกันและแกไขปญหา
ขางตน เกี่ยวของกับการดําเนินการของหลายหนวยงาน จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายและ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครแบบบูรณาการอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานของทุกภาค
สวนเปนไปในทิศทางที่สอดรับกัน เอื้อประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความสงบเรียบรอย
ของบานเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
จังหวัดสมุทรสาครกําหนดประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย เพื่อให
ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิต ที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน คณะรั ฐ มนตรีมีมติเ มื่อวัน ที่
19 มกราคม 2553 เห็ นชอบการจัดระบบการจ างแรงงานตางด าวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ (พมา ลาว และ
กัมพูชา) โดยขยายเวลาการพิสูจนสัญชาติและการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแกแรงงานตางดาว
ที่จดทะเบียน และไดรับอนุญาตทํางานคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ใหมีการจดทะเบียนแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา รวมทั้งผูติดตามซึ่งเปนบุตรที่มีอายุไมเกิน 15 ป เพื่อเปนการ
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับลาง และใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ พม า ลาว กัมพูชา
ที่ลักลอบทํางานใหเขาสูระบบการจางงานที่ถูกตองและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

7

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาวิจัยสถานการณแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาครในมิติทางเศรษฐกิจ มิติความมั่นคง
มิติความเปนมนุษย และมิติอื่นที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาครอยางเปนระบบแบบ
บูรณาการ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

17

2.3 เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการจัดระบบแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาครแกทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.1 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
ในชวงทศวรรษที่ผานมาในบริบทของการเคลื่อนยายแรงงานระดับประเทศ ประเทศไทยไดเขาสูการ
เปนประเทศที่มีแรงงานตางชาติเคลื่อนยายเขาประเทศไทยมากกวาแรงงานไทยเคลื่อนยายออกไปตางประเทศ
โดยคํานึงถึงแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีแรงงานตางดาวมากกวาหนึ่งลาน
คนจากประเทศพมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในชวงสองทศวรรษที่ผานมา การเติบโตอยางรวดเร็วของภาคการผลิตมาจากการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ไตหวัน และสิงคโปร ซึ่งสวนใหญกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพ
ปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีจํานวนแรงงานตางดาวมากที่สุด
ในประเทศไทย
การพั ฒ นาการผลิ ต จากกิ จ การที่ ใ ช แ รงงานเข มข น ไปสู การใช เ ทคโนโลยี ไ ม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได กั บ
ทุกกิจการการผลิต จึงทําใหยังมีความตองการแรงงานอยูอีกจํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากโครงการศึกษาความพรอม
ของกํ าลั งคน เพื่ อรองรับ การเป ดเสรี ดานการคา สิน คา 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย นของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ไดระบุถึงการเตรียมความพรอมของกําลังคน เพื่อรองรับการเปด
เสรีดานการคา 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 ที่จะเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซ)ี โดยเปดเสรีเศรษฐกิจการคา การลงทุน และแรงงานฝมือระหวาง 10 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งการเปดเสรี
แรงงานในสาขาเรงรัด 9 สาขา ไดแก ผลิตภัณฑ เกษตร สิ นคาประมง ผลิตภั ณฑ ไม ผลิ ตภัณฑยาง สิ่งทอ/เสื้ อผ า
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต สินคาสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลจากการเปดเสรีการคาใน 9 สาขา ทําให
ตองมีการผลิตและสงออกสินคาเพิ่มขึ้น สงผลใหความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น แตตลาดแรงงานไทยยังมีปญหาการ
ขาดแคลนกําลังคน ในขณะที่แรงงานตางดาวเดิมที่เขามาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมายรวมแลวกวา 1.3 ลานคน
รวมถึงแรงงานในระบบมีอายุมากขึ้น จากการคาดการณพบวาใน 9 สาขาเรงรัด ที่มีการเปดเสรีการคาในอาเซียน มี
ความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นปละ 32,732 คน ขณะที่กําลังแรงงานใหมเขาสูตลาดอยูในระดับคงที่ โดยกระทรวง
แรงงานจึงมีนโยบายรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในการวางแผนแกปญหาโดยใชวิธีตางๆ เชน การใชเครื่องจักรสมัยใหม
มาใชในการผลิต การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพื่อใหผลิตสินคาไดมากขึ้น และตองตัดสินใจการใชแรงงานตางดาว
ถึงแมวาผูประกอบการเห็นวาแมคาจางจะถูกกวาคนไทย แตประสิทธิภาพการทํางานต่ํากวา และมีปญหาการสื่อสาร
ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาวาจะเปนทางเลือกในระยะสั้นหรือระยะยาวในการใชแรงงานตางดาวเพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย
การไหลบ าของแรงงานต างด า วเข าสู ป ระเทศไทยก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อเศรษฐกิ จ ความมั่ น คง
สาธารณสุขและสังคมของประเทศทั้งในทางบวกและทางลบ ผลกระทบในทางบวก คือ การแกไขปญหาการขาด
แคลนแรงงานไรฝมือและทําใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยยังคงไดรับประโยชนจากแรงงาน
ตางดาวดานเศรษฐกิจ และผูประกอบการยังจําเปนตองจางแรงงานตางดาว เนื่องจากงานบางอยางเปนงานที่คนไทย
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ไมทํา โดยเฉพาะงานสกปรก งานแสนหนัก และงานเสี่ยง ดังเชนงานในกิจการประมงและกิจการตอเนื่องประมง
และการรับคนไทยเขาทํางานมีเงื่อนไขมากและไมอดทนเทากับแรงงานตางดาว
ผลกระทบในทางลบ คือ ผูประกอบการไมจางแรงงานไทยที่ไรฝมือและทําใหผูประกอบการละเลยการ
พัฒ นาเทคโนโลยี ในการผลิ ต แรงงงานต างดาวกอให เกิ ด การคามนุ ษย ปญหาความมั่ น คงของชาติ ป ญหาด าน
สาธารณสุข แรงงานตางดาวมีความเปนอยูอยางแออัด ไมถูกสุขลักษณะ ไมมีการดูแลดานสุขอนามัยบริเวณที่พัก
คนงานและเปนพาหะในการนําโรคระบาดตาง ๆ มาแพรระบาดในประเทศไทย ปญหาทางสังคม เด็กที่เกิดจาก
ครอบครัวแรงงานตางดาวจะเปนเด็กไรสัญชาติและยังไมมีนโยบายในการจัดระบบครอบครัวของแรงงานตางดาว
โดยทั้งนี้ แรงงานตางดาวที่ไมไดจดทะเบียนจะสรางภาระใหรัฐบาลในการจัดปจจัยพื้นฐาน คารักษาพยาบาล
ในการจัดระบบแรงงานตางดาว จะตองมีการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวทั้ง 3 ประเทศในเบื้องตน
ประเทศลาวและกัม พูช าไมมีปญ หาเรื่อ งการพิสูจ นสัญ ชาติเ นื่อ งจากมีฐ านขอ มูล แรงงานจากระบบทะเบีย น
แตประเทศพมายังมีปญหาการพิสูจนสัญชาติ เนื่องจากพมามีหลายสัญชาติ บางสัญชาติรัฐบาลพมา ยังไมยอมรับ
ซึ่งหลังจากรัฐบาลไดดําเนินการเจรจาเพื่อจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงานในระยะหลัง รัฐบาลของพมา
มีความเขาใจในจุดมุงหมายของความรวมมือในการแกปญหา และมีแนวโนมในการแกไขปญหาเรื่องนี้ไปในทางที่ดี
โดยหลักใหญของแนวทางดําเนินการแกปญหาแรงงานตางดาว คือ การรูจํานวนแรงงานตางดาวที่
แทจริง และวิธีการที่จะจัดแรงงานตางดาวเขาสูระบบ โดยทุกฝายต องเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและอาศัย
ความรวมมือจากประเทศตนทาง ในการจัดระบบแรงงานตางดาวนั้น นอกจากจะสรางประโยชนใหกับประเทศไทยแลว
ยังใหประโยชนกับประเทศตนทางในการสรางรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมแรงงานของตนเอง แรงงานตางดาว
เองก็ไดรับสวัสดิการคุมครองเพิ่มขึ้น ผูประกอบการก็ไมตองกังวลวาจะถูกดําเนินคดีจากการลักลอบจางแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย คือทุก ๆ ฝายไดรับประโยชนรวมกัน
ตามยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบนั้น จะเขาไปควบคุมโรงงานตั้งแตการจดทะเบียน
นายจาง โดยกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองไปขอจดทะเบียนนายจางกับกรมการจัดหางาน
โดยนายจางตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับชื่อนายจางหรือสถานประกอบการ ที่อยูหรือที่ตั้งสํานักงาน สถานที่ที่ประสงค
จะใหคนตางดาวทํางาน ประเภทกิจการ จํานวนความตองการจาง อัตราคาจาง ลั กษณะงานที่จะใหคนตางดาวทํา
ระยะเวลาและชวงเวลาที่ตองการจางคนตางดาว จํานวนคนตางดาวที่มีอยูแลว และสถานที่พักอาศัยของคนตางดาว
ซึ่งนายจางหรือสถานประกอบการจัดหาให หากนายจางหรือสถานประกอบการใดที่มิไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมการ
จัดหางานจะไมอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางดาว และหากแรงงานตางดาวขอเปลี่ยนนายจางก็จะตองเปลี่ยนไป
ทํางานเฉพาะกับ นายจางที่ขึ้นทะเบี ย นไวกับ กรมการจั ด หางานแล ว เท านั้ น รวมทั้ งมี การตรวจสอบสถานะของ
แรงงานตางดาว ทําใหการจางงานมีความชัดเจนและมีระบบมากขึ้น
การสกั ด กั้ น แรงงานต า งด า วลั ก ลอบเข า มาทํา งานได มี ก ารดํา เนิ น การจั ด ตั้ ง จุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด กั้ น
ตามชองทางสําคัญบริเวณแนวชายแดน เพิ่มความถี่และความเขมขนในการลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ลอแหลม และ
ชองทางสําคัญตามแนวชายแดนและนานน้ําของประเทศทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งยังใหชุมชนรวมพลังกัน
ใชบทบาทชุมชนในการดูแลกันเอง
การแก ปญหาแรงงานตางด าวนั้น ได มีแนวทางในการแก ปญหาโดยการเขาไปช วยพัฒนาประเทศ
เพื่อนบาน และการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหเปนฐานในการผลิตสินคา
ซึ่งใชแรงงานระดับลาง ซึ่งเปนการชวยลดจํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย
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นอกจากนี้ การแกปญหาแรงงานตางดาวไดมีขอเสนอแนะใหลดการประชาสัมพันธหรือการนําเสนอ
ขาวในดานผลการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานตางดาวใหประชาชนทราบ ไมวาจะเปนสถิติในการ
จับกุม ผลการจับกุม เนื่องจากจะมีผลตอความหวาดกลั วภัยที่เกิดจากแรงงานตางดาว เพื่อใหเกิดการอยูรวมกันได
อยางสันติสุข
อย างไรก็ ต าม ยุ ทธศาสตร การบริ ห ารแรงงานต างด าวทั้ งระบบจะประสบความสํ าเร็ จ หรื อ ไม นั้ น
ตองเกิดจากความรวมมือกันของทุก ๆ ฝาย โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐจะตองไมทุจริต คอรัปชั่น ปฏิบัติห นาที่ดวย
ความรับผิดชอบ โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน และดําเนินตามยุทธศาสตรอยางจริงจัง เขมขน และตอเนื่อง
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรตองอาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ
ที่เปนระบบและลึกซึ้ง ที่เรียกวา การวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) แลวนําผลการวิเคราะหไปใชในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร (Strategic Issues) และกําหนดเปาประสงคที่เปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญยิ่ง (Critical Success
Factors) หรือ CSFs แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) และดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) หรือ KPI
เปาหมายตามตัวชี้วัด (Target) ตลอดจนความคิดริเริ่ม (Initiatives) ที่ทําใหเปาหมายตามดัชนีชี้วัดบรรลุผล
3.2.1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการยุทธศาสตร
การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร อาศั ย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารเชิ งยุ ท ธศาสตร (Strategic
Management) ที่มีแนวความคิดเชิงระบบที่มีกระบวนการหลักอยูสี่ประการ ดังแสดงตามรูปภาพที่ 1 ไดแก
(1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)
(2) การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy Formulation)
(3) การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
(4) การประเมินผลและควบคุม (Evaluation and Control)
Environmental
Scanning

Strategy
Formulation

Evaluation and
Control

Strategy
Implementation

รูปภาพที่ 1 องคประกอบของกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร
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จากกรอบความคิด กระบวนการ และหลักการจัดการในองคการที่เปนระบบขางตน แสดงถึง
การที่ องคการมี ความจํ าเปน ในการหาหนทางอยู รอดปลอดภัย ทามกลางการเปลี่ย นแปลงที่ร วดเร็ ว และรุ นแรง
ประกอบกับการแขงขันที่เขมขนในยุคที่ความรูคืออํานาจ องคการจึงตองอาศัยความรูที่จําเปนสําหรับการปรับตัว
ขององคการ องคการที่พึงประสงคจึงเปนองคการที่มีความสามารถในการเรียนรู (LO: Learning Organization)
นําความรูมาใชในการปรับตัวซึ่งองคการจําเปนตองมีความยืดหยุนและความคลองตัวที่ทําใหสามารถปรับปรุงได
อยางทันการณและไดผล
รูปภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดขางตน เปนตัวแบบพื้นฐานของการจัดการยุทธศาสตร สวนแรก
ขององคการเปนการตรวจกราฟสิ่งแวดลอม หรือ การตรวจสภาพแวดลอมเพื่อไดความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอพันธกิจและเปาหมายหลักขององคการ ความรูดังกลาวนําไปสูการตัดสินใจกําหนดยุทธศาสตรและ
กลยุ ทธ ในการดําเนิ น ไปในแนวทางที่องค การสามารถปรั บเปลี่ ย นวิ ธี การดํ าเนิ นการที่ ตอบสนองเป าหมายของ
องค ก ารได ในการนํ า กลยุ ท ธ แ ละยุ ท ธศาสตร ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ องค ก ารจะต อ งกํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น
รายละเอี ย ดในระดั บ โครงการ กิ จ กรรม และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต า งๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากร เช น งบประมาณที่ ใ ช และ
การประเมิน ผลเพื่ อใหล ว งรู ถึงความเบี่ ย งเบนการปฏิบั ติงานที่ ออกไปจากเปาหมาย และดําเนิน การควบคุมให
การดําเนินงานเปนตามแนวทางที่สนองเปาหมายขององคการ
การตรวจสอบ
สภาพแวดลอม

การกําหนดกลยุทธ

ภายนอก

Mission

พลังกดดันทาง
สิ่งแวดลอมทั่วไป

เหตุผลในการ
ดํารงอยู

พลังกดดันทาง
อุตสาหกรรม

ภายใน
McKinney &
7-s Model

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ

การประเมิและควบคุม

1

Objective
ผลสํา เร็จที่
ตองการใหเกิด

Strategies
แผนการที่จะ
สนองพันธกิจ
และเปาประสงค

กระบวนการ
ในการตรวจสอบ
และปรับปรุงงาน

Policies
แนวทางกวางๆ
สํา หรับการ
ตัดสิน ใจ

Programs
กิจกรรมที่
จําเปนในการ
ตัดสิน ใจ

Budgets
ตน ทุนของ
แผนงาน

Procedures
ขั้น ตอนที่
ดํา เนิน งาน
การดําเนินงาน

Performance

รูปภาพที่ 2 ตัวแบบพื้นฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ
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3.2.2 การบริหารแบบบูรณาการของราชการไทย
การปฏิรูประบบบริหารของไทย ภายใตหลักการของธรรมาภิบาล เปนกระแสที่ไดรับการตอบ
รับอยางมาก และมีการบัญญัติหลักธรรมาภิบาลไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รองรับดวย มาตรา 3/1
แหง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม แลวนําไปบัญญัติไว พ.ร.ฎ. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยวางหลักดังนี้ “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน”
การบังคับใชอํานาจทางกฎหมายในระบบราชการไทย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารไป
อยางมาก โดยไดนําแนวคิดและหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) เขามา
ประยุกตใชกับระบบราชการ เพื่อใหภาคราชการมีสมรรถนะสูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ที่เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา พรอมตอการแกไขปญหาของประชาชน และเปนกลไกหลักที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงภาคราชการจะปรากฏหลักการในภาษาที่เขาใจไดงายอยู
ใน พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตัวแบบรางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐ ที่องคการตางๆ นํามาใชในการพัฒนาใหเปนองคการ
แหงความเปนเลิศ เปนการประยุกตหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร เริ่มจากหมวดการนําองคการ ที่ผูนําจะตอง
ดําเนินการในหมวดตอไป คือ หมวดที่สอง ไดแก การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ ซึ่งเปนการเริ่มตนของการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร เมื่อองคการดําเนินการในหมวดอื่นๆ ซึ่งตองมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร ก็เปนการนํา
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ PMQA เปดโอกาสใหองคการประเมินตนเอง ปรับปรุงแกไขจนประสบความสําเร็จ โดยมี
การเชิดชูและการจูงใจดวยรางวัลคุณภาพ อาจกลาวไดวา การนํา NPM และ PMQA มาใชในการบริหารภาครัฐ
เทียบเคียงกับ TQA (Thailand Quality Award) และ MBNQA (Malcolm-Baldridge National Quality
Award) ของภาคเอกชน มีสวนสําคัญยิ่งในการที่องคการประยุกตใชการบริหารเชิงยุทธศาสตร ผสมผสานและบูรณา
การกับเทคนิคทางการบริหารที่กลาวมาแลว หลักการและแนวคิดขางตนอาศัยการวางแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือ
ขับเคลื่อนที่สําคัญ
การประยุกตการบริหารเชิงยุทธศาสตรในการบริหารภาครัฐตัวแบบรางวัลคุณภาพการจัดการ
ภาครัฐ และกรอบความคิดขางตน แสดงไดในรูปภาพที่ 3 ซึ่งเปนการเชื่อมโยงในดานนโยบาย/ยุทธศาสตรเฉพาะ
(Agenda) ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน (Strategy Formulation) กับยุทธศาสตรของหนวยงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (Strategy Implementation) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงในดานหนาที่ (Function)
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รูปภาพที่ 3 การบริหารเชิงยุทธศาสตรในการบริหารภาครัฐ
3.3 แนวคิดในการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาว จังหวัดสมุทรสาคร
3.3.1 การประยุกตใชแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาครที่ปรึกษาจะนําแนวคิดในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Reform) มาประยุกตใช ดังนี้
(1) องคประกอบที่สําคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีดังตอไปนี้
 มีวิสัยทัศนและพันธกิจเชิงยุทธศาสตร
 มีวัตถุประสงคและมาตรการตางๆ ที่ชัดเจน
 มีการจัดสรรทรัพยากรตามวัตถุประสงค
 มีระบบจูงใจในการดําเนินงานที่ดี
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อสั่งการ
ติดตามผลและประเมินผล
 มีขอมูลคุณภาพและเชื่อถือไดสําหรับการบริหารจัดการ
 มีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 มีคานิยมขององคการที่สอดคลองกับพันธกิจขององคการ
 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามความตองการขององคกร
(2) กรอบนําแนวความคิดดานการวางแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย
 การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ
การดําเนินการวางแผนยุทธศาสตรเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคก าร เชน เดีย วกับ การปรับ ปรุง แผนยุท ธศ าสตร จะเริ่มจากการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องค การ เพื่ อที่ จะพิ จารณาจุ ดแข็ง จุ ดอ อน โอกาส และอุ ปสรรค ซึ่ งการประเมินดั งกล าวจะทํ าให การจัดรู ปแบบ
องคการเปนไปอยางมีทิศทาง และสามารถพัฒนาแผนยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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 การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ

องคการแตละองคการจําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายขององคการในภาพรวม ดังนั้น การกําหนดนโยบายขององคการจะตองสะทอนให เห็นถึง
ความสําคัญขององคการ ปรัชญาในการดําเนินงาน ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงคานิยมรวม ความสามารถในการใหบริการของ
องคการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจําเปนจะตองทบทวนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละ
หวงระยะเวลา
 เปาประสงคขององคกร
จากวิ สั ยทั ศน พั นธกิ จ และเป าหมายระยะยาวที่ กํ าหนดขึ้ น องค การควรจะชี้ ให เห็ นว า
เปาหมายขององคการในแตละระยะ องคการควรกําหนดเปาประสงคที่ครอบคลุม ขอบเขตการดําเนินการบริหาร
องคการและขอบเขตผลลัพธที่สําคัญ
 การกําหนดยุทธศาสตร
การกําหนดยุทธศาสตรในระดับองคการสามารถกําหนดไดโดยใช วิธี Portfolio Analysis
ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินความสมดุลของกิจกรรมตางๆ ที่องคการดําเนินงานและความสามารถเชิง
ยุทธศาสตรขององคการ ซึ่งชวยใหองคการสามารถกําหนดการผสมผสานในภาพรวมของแตละหนวยงานที่เหมาะสมตาม
หลักเหตุและผลที่กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันสูงสุด SWOT Analysis นับเปนเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม
ในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของแตละหนวยงาน และสามารถนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในระดับองคการตอไป
 การถายทอดยุทธศาสตร
การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารจะต อ งกํ า หนดขึ้ น
โดยหนวยปฏิบัติการหลักขององคกร เนื่องจากมีความสามารถในการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตร
ในระดับ องค การได ซึ่ งองคการจะสามารถบรรลุเ ปาหมายเฉพาะขององค การได ภายในกรอบระยะเวลาอัน สั้ น
เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรก็จะสมบูรณ ซึ่งจะเปนแผนแมบทที่พรอมจะนําไปใชในการ
ปฏิบัติตอไป
 การบริหารจัดการผลงาน
การบริ ห ารจัด การผลงานเป น การควบคุ มดู แลเกี่ย วกั บ การใชทรั พยากร กิ จ กรรมการ
ทํางาน คน และเทคโนโลยีใหมีการประสานและนําไปสูการเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ และยังเปนการวางพื้นฐาน
สําหรับการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนและวัดได เพื่อใชสําหรับการกํากับ ติดตามและประเมินผล โดยใช
ดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) และมาตรฐานงานทั้งองคการในทุกระดับ ทั้งนี้จะตอง
สนองตอบตอบุ คคลด านต าง ๆ ได แก ผู ที่มีส วนได สว นเสี ย ลูกค า ประชาชน ผู รับ บริการ โดยอาศั ยการศึ กษา
วิเคราะหตาง ๆ
การสร า งระบบวั ด ผลงานจะเกี่ ย วข อ งกั บ การเชื่ อ มโยงเชิ ง เหตุ ผ ลกั บ การบริ ห าร
เชิงยุทธศาสตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ ซึ่งจะอาศัยวิธีการของ “ลิขิตสมดุล” หรือ BSC (Balanced
Scorecard) ในการสรางระบบการวัดผลโดยการถายทอดวิสัยทัศน /พันธกิจ ใหเปนวัตถุประสงคระดับองคการ
และการวัดผลที่เกี่ยวของสําหรับเปนบรรทัดฐานในการวัดผลองคการ นอกจากนั้น จะตองมีการพัฒนา KPI ไปในทุก
ระดับขององคการตามระดับชั้นการบริหารโดยอาศัยดัชนีชี้วัดผลงานที่จะขับเคลื่อนองคการใหมีการพัฒนาผลงานให
ดีขึ้นตอไป
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3.3.2 การนํา Balanced Scorecard มาใชจัดทําแผนยุทธศาสตร
หลักการสําคัญที่กําหนดใหองคการจัดตั้งวัตถุประสงคครอบคลุมมิติสําคัญตางๆ ตามกรอบการ
วิเคราะหที่นิยมดัดแปลงมาจากตัวแบบลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) ของเคปแลน และนอรตัน (Kaplan and
Norton) ในราชการไทยนิยมกําหนดเปน 5 มิติดังนี้
 มิติทางการเรียนรูและเติบโตเปนการพิจารณาปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรและเทคโนโลยีเปน
สําคัญที่จะนําไปสูนวัตกรรม (Innovation) สําหรับการสนับสนุนกระบวนการบริหารงาน
 มิติกระบวนการภายใน เปนการพิจารณากระบวนงานที่นําไปสูวิสัยทัศน
 มิติทางการเงิน
 มิติดานลูกคา
 มิติทางสังคม/ชุมชน
ในขั้นแรกจะตองคนหาปจจัยที่สําคัญยิ่งยวดหรือ CSF (Critical Success Factor)
ที่ครอบคลุมมิติ 4 ประการ (หรืออาจเติมมิติที่สําคัญอื่นเชนมิติสังคมประเทศชาติไดตามความเหมาะสม) ตามหลักการ
ของตัวแบบลิขิตสมดุลและสอดคลองกับภารกิจพันธกิจและวิสัยทัศนขององคการ
การกําหนดปจจัยที่สําคัญยิ่งยวดหรือ CSF มีผลตอการตั้งวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
เนื่องจาก CSF เปนสิ่งที่นักยุทธศาสตรกําหนดใหเปนชัยชนะขององคการองคการสามารถจัดตั้งวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรไดจากการระบุความตองการ CSF ในแตละตัว นอกจากนี้การที่องคการกําหนด CSF ไวชัดเจน
จะทําใหองคการสามารถจัดทําดัชนีชี้วัดผลงานหลักหรือ KPI (Key Performance Indicator) ไดอีกดวย
การพัฒนา KPI เปนขั้นตอนที่สําคัญของการบริหารงานองคการใหมุงสูพันธกิจและวิสัยทัศนที่
ไดกําหนดไว เพื่อใชในการกําหนดผลงานและระดับเปาหมายที่เปนเชิงปริมาณของผลงานแตละดาน ซึ่งจะนําไปสู
การกําหนดกลยุทธที่นําไปสูเปาหมายของผลงานตามตัวชี้วัด
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4. ขอบขายการดําเนินงาน
การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาว จังหวัดสมุทรสาคร มีขอบขายดําเนินการดังนี้
4.1 จัดใหมีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถานการณแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ในทุกมิติที่เกี่ยวของและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา
4.2 จัดประชุมสัมมนาทุกภาคสวน ทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรของแผนแมบทการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยวิเคราะหและทบทวนสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)
เกี่ยวกับแรงงานตางดาวในแตละดานอยางครอบคลุม ครบถวน และเปนปจจุบัน
4.3 จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบแบบบูรณาการ โดยนําผลวิเคราะห
ขอมูลและสถานการณแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และทิศทางและยุทธศาสตรของแผนแมบทการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว มายกรางเปนแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ซึ่งตองประกอบดวย
วิ สั ย ทั ศน ประเด็ น ยุ ทธศาสตร เป าประสงค ตั ว ชี้ วั ด และค าเป า หมาย กลยุ ทธ แผนงาน/โครงการ และแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในระยะของแผนดังกลาว
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4.4 กําหนดแนวทางการบริหารแผน การกํากับ ติดตามและประเมินผลของแผนแมบทการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ ใหมุงไปสูความสําเร็จในการตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
4.5 จัดประชุมสัมมนาหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการภาคเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน (NGO) อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อใหขอคิดเห็นตอรางแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวกอนที่
จะประกาศใชตอไป

5. วิธีการดําเนินงาน
การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาว จังหวัดสมุทรสาคร มีวิธีการดําเนินงานดังนี้
5.1 การวิเคราะหสถานการณแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาฯจะตองรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ (Data & Information) เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนแมบทดานแรงงาน แผนพัฒนาจังหวัด และผลการพัฒนาที่ผานมาในดานแรงงานตางดาว
ของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนผลการศึกษาของสวนราชการที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบหลักในการจัดทําสถานการณ
แรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
5.2 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนจากภาคีพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรภาคประชาชน และประชาชนในจังหวัด ในการจัดทํา
แผนแมบทแรงงานตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการจัดทําแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของโดยการประชุม
และการสัมมนาดังนี้
5.2.1 จัด ประชุมสั มมนากํ า หนดทิ ศ ทางและยุ ทธศาสตร ใ นแผนแม บทแรงงานต า งด าวจั งหวั ด
สมุทรสาคร แกผูบริหารระดับจังหวัด อําเภอ องค กรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนองคกรภาค
ประชาชน และประชาชนในจังหวัดอยางนอย 1 ครั้ง
5.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อใหความเห็นรางแผนแมบทแรงงานตางดาว แกผูบริหารของจังหวัด
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนองคกรภาคประชาชน และประชาชนในจังหวัด อยาง
นอย 1 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ตอรางแผนแมบทแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
รวมถึงการแปลงแมบทแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาครไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการบริหารแผน และการกํากับ
ติดตามและประเมินผลแผนแมบทแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 จังหวัดสมุทรสาคร มีแผนแมบทแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาครเปนกรอบในการประสานการบูรณาการ
การพัฒนาระหวางภาคสวนตาง ๆ ทั้งสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวของในจังหวัด
สมุทรสาคร
6.2 จังหวัดสมุทรสาคร มีแผนงานโครงการของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการบูรณาการ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน และสามารถดําเนินการปองกัน แกไขปญหา ตลอดจนกํากับดูแลแรงงานตางดาว
ใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว
6.3 แรงงานตางดาวไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน และเปนกําลังการผลิตที่มีคุณภาพ
สนับสนุนดานเศรษฐกิจของจังหวัด
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บทที่ 2
สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
ประเทศไทยมี แ รงงานล น เกิ น ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ นมี ป ญ หาว า งงาน ขณะเดี ย วกั น อุ ต สาหกรรม
บางกลุ ม ยั ง ต อ งใช แ รงงานระดั บ ล า งที่ เ ป น ต า งด า วจํ า นวนมาก เนื่ อ งจากแรงงานระดั บ นี้ ข องไทยมี ไ ม พ อ
จากการศึกษาโดย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ, ดร. สราวุธ ไพฑูรยพงษ, วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ 2555 สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒ นาประเทศไทย (TDRI) รายงานฉบั บย อเสนอตอสํานักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษาจากผลการศึกษา
ตลาดแรงงานทั่วประเทศ 18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (กทม). ปรากฏวา โครงสรางแรงงานไทยเกิดภาวะ
แรงงานระดับปริญญาตรีลน ขณะที่ระดับลางขาดแคลน เสนอแนะใหใชโอกาสเปดเสรีอาเซียนสงออกแรงงานไทย
และผูประกอบการปรับกระบวนการผลิตเนนใชเทคโนโลยีมากขึ้น ใชคนนอยลง
โครงสรางแรงงานไทยมีปญหาความไมสอดคลองกันของการผลิตและการจางงาน จนเกิดภาวะแรงงานลน
เกิน และขาดแคลนไปพรอมกัน โดยจากศึ กษาพบวา มีแรงงานลน เกิน ในระดับ ปริญญาตรีจนมี ปญหาวางงาน
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมบางกลุมยังตองใชแรงงานระดั บลางที่เปนตางดาวจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานระดับนี้
ของไทยมีไมพอ
การศึกษาพบวา ในบางกลุมบางประเภท (Cluster) ยังใชแรงงานระดับ ลางที่เ ปน ตางดาวจํานวนมาก
ซึ่งแนนอนวาความตองการแรงงานระดับลางยังสูงมากจนแรงงานระดับนี้ของไทยมีไมพอ จึงมีการขอใชแรงงานตาง
ดาวเพิ่มมากขึ้นตลาดแรงงานระดับนี้แยกกันชัดเจนวามีการศึกษาระดับประถมหรือมัธยม ซึ่งประเทศไทยมีแรงงาน
ในกลุมนี้ไมเพียงพอจึงตองพึ่งการใชแรงงานตางดาว หากมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีมากขึ้นก็จะ
ไดชิ้นงานมากขึ้น เปนการแกปญหาการผลิต และลดภาระคาใชจายที่สูงจากคาจางที่เพิ่มขึ้น
สําหรับขอเสนอในระยะสั้น และทําไดทันทีก็คือ การใชสถานการณที่โรงงานตาง ๆ ประสบภัยน้ําทวมจน
ตองฟนฟูครั้งใหญนี้กระตุนใหผูประกอบการโรงงานเหลานั้นปรับเปลี่ยนมาเปนการผลิตที่ใช เทคโนโลยีสูงขึ้ น ใชคน
นอยลง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะชวยลดการขาดแคลนแรงงานไทยและการขอใชแรงงานตางดาวโดยไม
จําเปน โดยการปรับปรุงกระบวนการเชนนี้ยังชวยลดตนทุน และเพิ่มผลิตผลเพิ่มขึ้นจากการใชเครื่องจักรเทคโนโลยี
คูกับแรงงานฝมือที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในสวนนี้มีแรงงานไทยรองรับเพียงพออยูแลว
จากการศึกษาความตองการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในป 2533 พบวา มีความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดแรงงานในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีอุปสงคแรงงานเกินกวาอุปทานแรงงาน
ราว 3-4 แสนคน ซึ่งอยูในขั้นวิกฤต แตสถานประกอบการณยังอยูไดเพราะใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน
เท านั้ น ตลาดแรงงานในระดับ ปวช. เป น ตลาดแรงงานที่ เ ล็กมากมี อุป ทานแรงงานมากกว าอุป สงค เฉลี่ ยป ล ะ
ประมาณ 2-3 หมื่นคน ในขณะที่แรงงานระดับ ปวส. นั้นมีขนาดที่ใหญกวาตลาดแรงงานระดับ ปวช. และมีแนวโนม
ความตองการแรงงานระดับ ปวส. มากกวาระดับ ปวช. เนื่องจากแรงงานในระดับ ปวส. ยอมทํางานต่ํากวาระดับ
การศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนการสูญเปลาทางการศึกษาอยางมาก สวนตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีอยูใน
ขั้นวิกฤต โดยจะมีอุปทานแรงงานมากกวาอุปสงคแรงงานอยางตอเนื่องในระยะยาว อยางนอยจะมีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีวางงานประมาณรอยละ 30 ของทุกป ซึ่งกลาวไดวาตลาดแรงงานระดับลางสุดและตลาดแรงงาน
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ระดับสูงมีปญหาในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะตลาดแรงงานระดับลางสุดตองพึ่งพาแรงงานตางดาวและตลาดระดับสูงขาด
การพัฒนาไปสูการใชแรงงานที่มีสมรรถนะหรือคุณภาพสูง

1. จํานวนแรงงานตางดาวจากพมาลาวและกัมพูชาในไทย มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 ตอปโดย
แรงงานตางดาว 1 คนมีความสามารถเทากับแรงงานไทย 0.58 คน

จากการศึกษาของ ธนะพงษ โพธิปติ (2553) เรื่องจํานวนแรงงานตางดาวไรฝมือจากประเทศพมา ลาวและ
กัมพู ช าในอนาคตและความต องการแรงงานต างด าวไร ฝ มือสํ าหรั บ ภาวะสั งคมผู สู งอายุ โดยสํานั กงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย จากการศึกษาพบวา จํานวนแรงงานตางดาวจากพมาลาวและกัมพูชาในไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
ปละ 3.6% (อัตราที่คาดการณ) ซึ่งทําใหคาดวาจะมีแรงงานตางดาวในป 2572 จํานวน 6 ลานคน ทั้งนี้แรงงาน
ตางดาว 1 คน มีความสามารถเทากับแรงงานไทย 0.58 คน มีความเปนไปไดที่การเพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาวจาก
พมา ลาวและกัมพูชาจะชวยแกไขปญหาการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จากภาวะสังคมผูสูงอายุ
หากแรงงานตางดาวเพิ่มสูงขึ้นกวาอัตราที่คาดการณ (3.6%ตอป) 1.43 เทาและ 1.28 เทาในป 2573 และ 2593
ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นดังกลาวของแรงงานตางดาวจากพมาลาวและกัมพูชาจะไมสามารถชวยแกไข
ปญหาการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศต อหัวประชากร (GDP Percapita) และการลดลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัวประชากร (GNP per capita) อันเกิดจากภาวะสังคมผูสูงอายุของไทยในชวง40
ปตอจากนี้ได เนื่องจากความสามารถในการทํางานของแรงงานตางดาวต่ํากวาแรงงานไทยและการเพิ่มขึ้นของ
แรงงานตางดาวมีผลทําใหสัดสวนปจจัยทุนตอแรงงานลดต่ําลง รัฐบาลควรพิจารณาปรับโครงสรางทางสังคมและ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาวะสังคมผูสูงอายุ และควรกําหนดยุทธศาสตรการนําเขาแรงงานตางดาวใหสอดคลอง
กับความตองการในการใชแรงงาน (Labor Requirement) ของแตละภาคการผลิตการบริการ
สําหรับจํานวนแรงงานตางดาวในไทยจากตัวเลขประมาณการในป 2550 พบวาแรงงานตางดาวในไทย
ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีอยูประมาณ 2.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 7 ของกําลังแรงงานของไทยทั้งหมดหรือ
รอยละ 17 ของแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมและมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้แรงงานตางดาวสวนใหญเปน
แรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) เขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมประมงกอสรางและภาคบริการเชนคนรับใชใน
บานโดยในป 2548 กระทรวงแรงงานรายงานวาในจํานวนแรงงานตางดาวในไทยทั้งหมดเปนแรงงานที่อพยพจาก
พมารอยละ 70 จากลาวรอยละ 15 และจากกัมพูชารอยละ 15
การศึกษานี้ไดทําการคาดการณจํานวนแรงงานตางดาวในอนาคตภายใตขอสมมติฐานที่วา จํานวนแรงงาน
ตางดาวในไทยทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในป 2552 อยูที่ประมาณ 3 ลานคน อัตราการเจริญเติบโตของ
รายไดตอหัวของประเทศอยูที่ระดับรอยละ 4 และอัตราการเจริญเติบโตของจํานวนประชากรของไทยอยูที่รอยละ
0.7 ตอปในชวง 20 ปขางหนา ทําใหสามารถคาดการณไดวาจํานวนแรงงานตางดาวในไทยในอนาคตนาจะเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.6 ตอปโดยนาจะมีจํานวนประมาณ 6.13 ลานคนในป 2572 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: การคาดการณจํานวนแรงงานตางดาวในไทยในอนาคต
ป
2552
จํานวนแรงงานตางดาว(ลานคน)
3.00
ที่มา: ธนะพงษ โพธิปติ 2553

2557
3.57

2562
4.27

2567
5.12

2572
6.13

เมื่ อประเมิน ความสามารถในการทดแทนกั นระหว างแรงงานไทยกั บ แรงงานต างด าวในการผลิ ต พบว า
แรงงานตางดาว 1 คนมีความสามารถเทากับแรงงานไทย 0.58 คนหรือแรงงานไทย 1 คนมีความสามารถในการผลิต
เทียบเทากับแรงงานตางดาว 1.77 คน

2. ความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวในภาคเกษตรประมงกิจการตอเนื่องจากประมงและกอสราง
ของทั้งประเทศ
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550) โครงการศึกษาความตองการแรงงาน
ที่ แท จ ริ ง และการบริ ห ารจั ด การแรงงานต างด าวในภาคเกษตรประมงกิ จ การต อเนื่ องจากประมงและก อสร า ง
มีวั ต ถุป ระสงค การศึ กษาเพื่ อให ทราบขอเท็ จจริ งเกี่ ย วกับ ความจํ าเป น ในการใช แรงงานต างดาวในภาคเกษตร
ประมงกิจการตอเนื่องจากประมงและกอสราง และนําขอมูลจากการศึกษามาใชในการกําหนดแนวทางบริหาร
จัดการเกี่ยวกับแรงงานตางดาวในสาขาการเกษตรประมงกิจการตอเนื่องจากประมงและกอสราง รวมไปถึงให
ขอเสนอแนะในการกําหนดจํานวนวาจาง (โควตา) แรงงานตางดาวในสาขาการเกษตรประมงกิจการตอเนื่องจาก
ประมงและกอสรางในเบือ้ งตนนั้น ผลการสํารวจความตองการจางแรงงานตางดาวในป 2550 จากนายจางในกิจการ
เพาะปลูกเลี้ยงสัตวประมงกิจการตอเนื่องจากประมงและกอสรางมีรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 7.6 แสนรายถึง 1 ลาน
ราย โดยผันแปรไปตามจํานวนนายจางที่จะไดรับอนุญาตโดยความตองการแรงงานตางดาวจําแนกรายกิจการ มีดังนี้
1) สาขาเพาะปลูก
95,074 คน ถึง 255,158 คน
2) สาขาเลี้ยงสัตว
32,577 คน ถึง 34,756 คน
3) สาขาประมง
36,027 คน ถึง 68,340 คน
4) สาขาตอเนื่องจากประมง 298,459 คน ถึง 340,081 คน
5) สาขากอสราง
204,232 คน ถึง 330,030 คน
รวม 5 สาขา
766,369 คน ถึง 1,028,365 คน

9

อยางไรก็ตาม จํานวนความตองการขางตนยังไมอยูในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากเปนความตองการซึ่งยัง
ไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต การคํานวณจําเปนตองปรับคาผลการสํารวจที่ไดอีกครั้ง ซึ่งผลการ
ประมาณการจํานวนการจางแรงงานตางดาวที่เหมาะสม พบวา ควรอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางดาวในทั้ง
5 กิจการรวมกันประมาณ 5.3 แสนรายถึง 7.3 แสนราย โดยอนุญาตในแตละสาขาดังนี้
1) สาขาเพาะปลูก
175,148 คน ถึง 229,096 คน
2) สาขาเลี้ยงสัตว
25,293 คน ถึง 26,985 คน
3) สาขาประมง
28,910 คน ถึง 54,840 คน
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4) สาขาตอเนื่องจากประมง
5) สาขากอสราง
รวม 5 สาขา

135,399 คน ถึง 154,281 คน
166,761 คน ถึง 269,477 คน
531,511 คน ถึง 734,679 คน

จากผลการประมาณการขางตนเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานตางดาวทั้งหมดที่จางในป 2549 เฉพาะ
5 สาขา 338,093 คนแลวจํานวนที่ตองการในป 2550 จะมีมากกวาถึง 396,586 คน (เมื่อเปรียบเทียบความตองการ
ที่ระดับสูงสุด) จึงอาจกลาวไดวา ณ ปจจุบัน ยังมีจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานต่ํากวาจํานวน
ความตองการจางจริงอยูมาก

3. ทิศทางในภาพรวมของการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานของภาคเอกชน

จากการใชแรงงานเขมขน สูการใชทักษะเขมขนและการใชเทคโนโลยีเขมขน พบวา ภาคเอกชนไทยสวน
ใหญยังไมพรอมในการใชเทคโนโลยีแทนแรงงาน จึงทําใหมีความตองการแรงงานตางดาวทดแทนภาวการณขาด
แคลนแรงงาน ดังจะพิจารณาไดจาก
3.1 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) หลายอุตสาหกรรมประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน
มีความจําเปนตองใชแรงงานตางดาว โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมสิ่งทอ ยานยนต อิเล็กทรอนิกส
และอุตสาหกรรมอาหารประกอบกับผลกระทบจากการขึ้นคาแรงเปน 300 บาท/วัน ทําให ส.อ.ท. จะเสนอให
รัฐบาลชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมใหเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรแทนการใชคน แตอุตสาหกรรมที่สามารถเปลี่ยนจาก
แรงงานคนมาใชเครื่องจักรและอุปกรณจ ะเปน โรงงานขนาดใหญที่มีเ งิ น ทุน มาก สว นอุต สาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม (เอสเอ็มอี) จะมีปญหาในการเปลี่ย นเครื่องจักรและอาจต องขอรับ ความชว ยเหลือจากภาครัฐ
เชน การสนับสนุน สินเชื่อสํ าหรับปรับ เปลี่ยนเครื่องจักร และจากการให สัมภาษณ ของนายทวีกิจ จตุ รเจริญคุ ณ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ในหนังสือพิมพประชาชาติ
ธุรกิจ
“กรณีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดทําหนังสือถึงบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทุก
บริษัทขอใหยกเลิกการจางแรงงานตางดาวและใหหันมาจางแรงงานไทยภายในระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน
2554) ไดสรางความกังวลใจใหกับผูประกอบการและมีการนําเสนอปญหานี้เขาสูการประชุมของคณะกรรมการรวม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ทาง กกร. จะทําหนังสือไปยัง BOI เพื่อรองขอใหมีการทบทวนหรือผอนคลาย
มาตรการดังกลาว
ทั้งนี้ BOI ไดใหเหตุผลการบังคับใหผูประกอบการเลิกจางแรงงานตางดาววามาจากขอบังคับในการ
ขอรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในเรื่ อ งของความมั่ น คง ที่ ผู ขอรั บ การส ง เสริ ม จะต อ งจ า งแรงงานไทยเข าทํ า งาน
แตในความเปนจริงปจจุบันหลายอุตสาหกรรมตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงานอยางหนักอาทิ อุตสาหกรรม
อาหาร, อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนตนดังนั้นการใชแรงงานตางดาวจึงเปนฐานกําลังที่สําคัญของการผลิต
ผูประกอบการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนสวนใหญคงไมสามารถเลิกจางแรงงานตางดาวได และในเมื่อ
ผูประกอบการไมมีทางเลือก สุดทายก็คงตองยอมให BOI ยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุน ไมไดรับสิทธิประโยชน
ทางดานภาษีที่เคยไดรับอีก
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ปจจุบันกลุมสมาชิกส.อ.ท.ทั้ง 39 กลุมอุตสาหกรรมไดรองเรียนเขามาวาขาดแคลนแรงงานอยางหนัก
โดยมีความต องการแรงงานถึ ง 1 ล านคน โดยเฉพาะในกลุมอุ ตสาหกรรมเครื่ องนุ งหมสิ่ งทอ ยานยนต และ
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากแนวโนมคําสั่งซื้อหรือออเดอรขยายตัวมาก จึงตองการใหภาครัฐแกปญหาดวน นอกจากนี้
พบวาแรงงานสวนหนึ่งที่หายไปนั้นไดกลับเขาสูภาคเกษตร เพราะชวงนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรมีทิศทางที่สูงขึ้น
ทุกประเภท ทําใหกลุมแรงงานที่กลับไปทําการเกษตรไมกลับเขาสูภาคอุตสาหกรรม สวนที่ยังทํางานอยูในโรงงานก็
เริ่มกลับบานไปทําการเกษตรมากขึ้น
"ส.อ.ท. จะเสนอใหรัฐบาลชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมใหเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรแทนการใชคน โดยที่
ผานมา ส.อ.ท. ก็รองเรียนเรื่องขาดแคลนแรงงานมาพอสมควรแตยังแกปญหาไมได และคงจะขาดแคลนแรงงานไปตลอด
ผูประกอบการจึงตองเรงปรับตัวโดย ส.อ.ท. อยูระหวางหารือกับสมาชิกเพื่อเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมใหมเสนอ
เปนมาตรการตอภาครัฐ" นายทวีกิจ กลาวนอกจากนี้พบวามีการปลอมแปลงเอกสารทํางานของแรงงานตางดาว
จํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรม จ.ตาก ซึ่งพบวาไดแจงความประสงคจะทํางานจังหวัดหนึ่งแตเมื่อเขาไป
ตรวจสอบกลั บไม ได ทํางานในพื้ น ที่ นั้ น จริ ง ๆ แสดงให เห็ น ว ามี การทําเป น กระบวนการขนาดใหญ และอาจจะมี
เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของดวยดังนั้นในสัปดาหนี้จะมีการหารือรวมกับสมาชิก ส.อ.ท. ใน จ.ตากเพื่อเตรียมนํา
เอกสารที่มีการปลอมแปลงรวมทั้งนําขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการนี้เขารองเรียนตอ รมว.แรงงาน ตอไป
ในขณะเดียวกัน โรงงานอุตสาหกรรมทยอยปรับตัวรับคาจางขั้นต่ํา 300 บาทในวันที่ 1 เมษายน 2555
โดยการเปลี่ยนเครื่องจักรใหมเพื่อใชงานแทนคน ขณะนี้มีอุตสาหกรรมบางกลุมเริ่มนําเครื่องจักรเขามาใชในการผลิต
มากขึ้นเพื่อลดการใชแรงงานคนลง ซึ่งเปนการปรับตัวลดผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําวันละ 300
บาทที่มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่สงผลใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น การที่ผูประกอบการนําเครื่องจักรมาใชอาจทําให
โรงงานจํานวนไมนอยไมรับแรงงานเพิ่ม หรือหากจะรับก็ตองเปนแรงงานที่มีทักษะเพื่อมาทํางานกับเครื่องจักร การ
ใชแนวทางนี้จะทําใหผลิตสินคาไดจํานวนมากขึ้น แตใชแรงงานเทาเดิมหรือลดลงแตอุตสาหกรรมที่สามารถเปลี่ยน
จากแรงงานคนมาใชเครื่องจักรและอุปกรณจะเปนโรงงานขนาดใหญที่มีเงินทุนมาก สวนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม (เอสเอ็มอี) จะมีปญหาในการเปลี่ยนเครื่องจักรและอาจตองขอรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เชน
การสนับสนุนสินเชื่อสําหรับปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปนตน”
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3.2 สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย กรณีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดทําหนังสือถึง
บริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทุกบริษัท ขอใหยกเลิกการจางแรงงานตางดาวและใหหันมาจางแรงงานไทย
ภายในระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน 2554) จากการประชุมสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทยในวันที่
23 เมษายน 2555 ที่ประชุมไดนําปญหาการเลิกจางแรงงานตางดาวเขาสูการพิจารณาพรอมกับไดขอสรุปวา การ
จางแรงงานตางดาวยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศอยู และที่ประชุมมีขอเสนอแนะปญหานี้ตอ
BOI 3 ประการ คือ 1) เพื่อปองกันการปดตัวของโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ไปแลว ทาง BOI
ควรจัดใหมีการผอนผันการหามใชแรงงานตางดาวไรฝมือออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งแตจะตองมีการออกประกาศอยาง
ชัดเจน 2) เสนอแนะใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวตามประกาศ ป.4/2553 เพื่อให
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถวาจางแรงงานตางดาวไรฝมือไดอยางเทาเทียมกัน และ 3) BOI ควร
อนุญาตใหโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถวาจางแรงงานตางดาวไรฝมือที่ "ถูกตองตามกฎหมาย"
มีจํานวนไมเกินรอยละ 15 ของแรงงานทั้งหมดในแตละโครงการตอไปได
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3.3 จากผลวิ จั ย เชิ งสํ ารวจของศู น ย วิ จั ย เอแบคนวั ต กรรมทางสั งคม การจั ด การและธุ ร กิ จ (Social
Innovation Management and Business Analysis, ABAC - SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ธุรกิจ SMEs’
ไดรับผลกระทบจากคาแรง 300 บาท โดยจํานวน SMEs’48.4% อาจใชเทคโนโลยีแทนการจาง รอยละ 61.5 ระบุ
จํานวนแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้นและรอยละ18.0 ระบุจะลดตนทุนโดยการจางแรงงานตางดาวมาทดแทนแรงงานไทย
จากผลวิ จั ย เชิ งสํ ารวจของศู น ย วิ จั ย เอแบคนวั ต กรรมทางสั งคม การจั ด การและธุ ร กิ จ (Social
Innovation Management and Business Analysis, ABAC-SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง เสียงสะทอน
ของกลุม SMEs ตอนโยบายรัฐบาลคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน และผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา
ตัวอยางกลุม SMEs ทั่วประเทศ โดยการสํารวจ จากจํานวน 715 บริษัท คาความคลาดเคลื่อนบวกลบรอยละ 7
ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ 2555 ผลการสํารวจพบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 56.9 ยัง
ไมปรับคาแรงขั้นต่ําสนองตอนโยบายรัฐบาล รอยละ 38.7 ระบุปรับคาแรงขั้นต่ําสนองตอนโยบายรัฐบาลโดยไมมี
การปลดพนักงานออก ในขณะที่ รอยละ 4.4 ระบุปรับคาแรงขั้นต่ําสนองตอบนโยบายรัฐบาล แตตองปลดพนักงาน
บางสวนออก เมื่อสอบถามถึงปจจัยที่สงผลตอธุรกิจจากนโยบายการขึ้นเงินเดือน พบวา อันดับแรกหรือรอยละ 89.0
ระบุทําใหราคาสินคาและบริการสูงขึ้น รองลงมาหรือรอยละ 70.8 ระบุกังวลวาจะสงผลกระทบในทางลบตอการทํา
ธุรกิจ รอยละ 70.8 เทากันระบุการขยายตัวลดลงของเศรษฐกิจในประเทศโดยภาพรวม รอยละ 68.5 ระบุความ
เชื่อมั่นตอการเขามาลงทุนของชาวตางชาติลดลงในขณะที่รอยละ 67.8 ระบุวาทําใหไดแรงงานที่มีคุณภาพดีขึ้น รอย
ละ 62.9 ระบุการสงออกลดลง รอยละ 62.1 การนําเขาสินคาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 61.5 ระบุจํานวน
แรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น รอยละ 59.6 ระบุการจางงาน แรงงานไทยลดลง / เลิกจาง และที่นาพิจารณาคือตัวอยาง
เกินกวาครึ่งหรือรอยละ 57.3 จะมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน ประเด็นที่นาพิจารณาคือ เมื่อถาม
ถึงการปรับตัวของธุรกิจ จากนโยบายการขึ้นเงินเดือน พบวา ตัวอยางเกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 72.3 ระบุมีการ
ปรับระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนคุณภาพมากขึ้น รอยละ 66.7 ระบุมีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนา ความรู
ทักษะพนักงานใหมีมากขึ้น รอยละ 65.6 ระบุมีการหาตลาดเพิ่มมากขึ้น รอยละ 63.4 ระบุมีการปรับโครงสรางฐาน
เงินเดือน
ประเด็นที่นาเปนหวงคือ กลุม SMEs เกือบครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 48.4 ระบุอาจจะใชเทคโนโลยีแทน
การวาจางแรงงาน รอยละ 30.9 ระบุยอมขาดทุนกําไร รอยละ 18.0 ระบุจะลดตนทุนโดยการจางแรงงานตางดาวมา
ทดแทนแรงงานไทย รอยละ 12.2 ระบุจะยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบาน รอยละ 8.4 ระบุจะเปลี่ยนไป
ทําธุรกิจอยางอื่น และรอยละ 3.2 ระบุจะหยุด/เลิกกิจการ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ไดแก รอยละ 64.9 อยากใหมีการปรับคอยเปนคอยไป ในกลุมที่มี
ความพรอมกอน รอยละ 21.8 อยากใหมีการลดภาษีรายไดนิติบุคคลลงมากกวาที่เปนอยู รอยละ 8.4 อยากให
รัฐบาลจัดอบรมเฉพาะทางใหกับ SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และรอยละ 4.9 ระบุการหักคืนภาษี (ที่มา
www.abacpolldata.au.edu สืบคนวันที่ 5 เมษายน 2553)
3.4จากผลวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทย (ที ดี อ าร ไ อ) รายงานผลการวิ จั ย การศึ ก ษา
ตลาดแรงงานทั่วประเทศ 18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร(กทม.) โดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อารไอ) มีนาคม, 2555 เสนอโรงงานปรับกระบวนการผลิตใชเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นทดแทนแรงงานตางดาวขาด
แคลน เนื่องจากโครงสรางแรงงานไทย เกิดภาวะแรงงานระดับปริญญาตรีลน ขณะที่ระดับลางขาดแคลน ควรใช
โอกาสเปดเสรีอาเซียนสงออกแรงงานไทย และโรงงานปรับกระบวนการผลิตเนนใชเทคโนโลยีมากขึ้น ใชคนนอยลง
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จากการศึกษาตลาดแรงงานทั่วประเทศ 18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยืนยันโครงสราง
แรงงานไทยมีปญหาความไมสอดคลองกันของการผลิต และการจางงาน จนเกิดภาวะแรงงานลนเกิน และขาดแคลน
ไปพร อ มกั น โดยจากศึ ก ษาพบว า มี แ รงงานล น เกิ น ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ นมี ป ญ หาว า งงาน ขณะเดี ย วกั น
อุตสาหกรรมบางกลุมยังตองใชแรงงานระดับลางที่เปนตางดาวจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานระดับนี้ของไทยมีไมพอ
สํ า หรั บ ทางออกนอกจากปรั บ คุ ณภาพแรงงานกั บ การศึ ก ษา และการจ างงานให ส มดุ ล ซึ่ งต องใช
เวลานาน ทางเลือ กหนึ่ง ที่ค วรพิจ ารณา คือ การสง เสริม ใหมีก ารจา งงานปริญ ญาตรีใ นตลาด ตา งประเทศ
เปดตลาดแรงงานระดับบนของไทยในตลาดเสรีอาเซียน ซึ่งกําลังจะมีผลเปนทางการใน อีก 2-3 ปนี้ เปนโอกาสดีที่
ควรเตรียมความพรอมแรงงานปริญญาตรีของไทยใหสูไดในตลาดเสรี แทนการสงเฉพาะแรงงานระดับลาง ที่มีระดับ
วุฒิการศึกษาประถม หรือมัธยมเปนหลักอยางที่ผานมา ซึ่งสวนใหญไปทํางานใชแรงงาน หากเราสงแรงงานที่มีฝมือ
มากขึ้น วุฒิการศึกษาสูงขึ้น ก็จะคอย ๆ แทรกซึมสรางสวนแบงตลาดแรงงานระดับบนของไทยในตางประเทศไดดวย
การศึกษาพบวา ในบางกลุมบางประเภท (Cluster) ยังใชแรงงานระดับลางที่เปนตางดาวจํานวนมาก ซึ่ง แนนอนวา
ความตองการแรงงานระดับลางยังสูงมากจนแรงงานระดับนี้ของไทยมีไมพอจึงมีการขอใชแรงงานตางดาวเพิ่มมาก
ขึ้น หากจะแกปญหานี้ใหไดผลในระยะยาวตองมีการรื้อโครงสรางการผลิตของประเทศ สําหรับ ขอเสนอในระยะสั้น
และทํ า ได ทั น ที ก็ คือ การใช ส ถานการณ ที่ โ รงงานต า ง ๆ ประสบภั ย น้ํ าท ว มจนต อ งฟ น ฟู ค รั้ งใหญ นี้ กระตุ น ให
ผูประกอบการโรงงานเหลานั้นปรับเปลี่ยนมาเปนการผลิตที่ใช เทคโนโลยีสูงขึ้น ใชคนนอยลง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต จะช ว ยลดการขาดแคลนแรงงานไทยและการขอใช แ รงงานต างด าวโดยไม จํ า เป น โดยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเชนนี้ยังชวยลดตนทุน และเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึ้นจากการ ใชเครื่องจักรเทคโนโลยีคูกับแรงงานฝมือที่มี
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งในสวนนี้มีแรงงานไทยรองรับเพียงพออยูแลว
ตลาดแรงงานระดั บ ลางนี้ แยกกั นชั ด เจน วามี การศึ กษาระดั บ ประถมหรื อมั ธยม ซึ่ งไทยมี แรงงาน
ในกลุมนี้ไมเพียงพอจึงตองพึ่งการใชแรงงานตางดาว ควรแกไขดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยี
มากขึ้นก็จะไดชิ้นงานมากขึ้น เปนการแกปญหาการผลิต และลดภาระคาใชจายที่สูงจากคาจางที่เพิ่มขึ้น

3

3.5 จากแนวนโยบายกระทรวงแรงงาน วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ขอใหนายจางเปลี่ยนมุมมองเรื่องจางงาน จะหวังพึ่งแรงงานราคาถูกไมไดแลว โลกธุรกิจใน
อนาคตนายจางตองปรับมุมมองดานการจางแรงงานมากขึ้นหลังจากที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน จะหวัง
พึ่งแรงงานราคาถูกไมไดอีกตอไป ทางอยูรอดจะตองหันมาปรับปรุงและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ เนื่องจากใน
ปจจุบันแรงงานไทยและตางดาวมีทางเลือกมากขึ้น จึงจําเปนที่ผูประกอบการไทยจะตองหันมาปรั บปรุงในการ
พัฒนาฝมือแรงงานไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนหรือตองใชเทคโนโลยีเขามาแทน
“ ในสวนของปญหาการขาดแคลนแรงงานนั้น เราตองยอมรับความจริงวามีมากอนที่จะเกิดปญหา
อุทกภัยเสียอีกเนื่องจากในหลายกิจการไมสามารถหาแรงงานเขาไปทดแทนได ทําใหสถานประกอบการหลายแหง
ตองขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก สืบเนื่องจากประเทศไทยไดมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องและคน
ไทยสวนใหญก็เลือกอาชีพ ทําใหตองใชแรงงานตางดาวเขามาทดแทนในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน และในอนาคตนั้น
หากนายจางไทยยังตองการจางแรงงานราคาถูกอยูตอไปก็ถือวาเปนการดําเนินธุรกิจที่ผิดพลาดมาก เนื่องจากขณะนี้
ในหลายประเทศที่เปนเพื่อนบานเราไดมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อเขามีการพัฒนาภายในประเทศของเขาก็
มีการจางแรงงานเชนกัน ทําใหแรงงานในประเทศไมอยากไปทํางานที่ไกลบานออกไป จึงจําเปนที่ผูประกอบการไทย
จะตองหันมาปรับปรุงในการพัฒนาฝมือแรงงานของเราใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนหรือตองใชเทคโนโลยีเขามา
แทน แตนั้นก็หมายถึงนายจางจะตองมีการลงทุนสูงขึ้นดวยการที่จะหวังพึ่งแรงงานตางดาวใน 3 สัญชาติเดิมก็คงจะ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ไมงายนัก ประเทศไทยจึงตองมีการปรับตัวในเรื่องนี้ สวนจะมองหาแรงงานจากประเทศใดเขามาทดแทนแรงงาน
แรงงานใน 3 สัญชาติที่ขาดแคลนรวมถึงแรงงานไทยดวยนั้น ก็ตองพิจารณาใหรอบดาน เนื่องจากเราตองคํานึงถึง
ความมั่นคงภายในประเทศดวย ซึ่งที่ผานมามีการหยิบยกถึงแรงงานจากประเทศบังคลาเทศและเนปาล มาพูดคุยกัน
แตอยูในระหวางการพิจารณาหารือกับทุกฝายกอน”

4. ความจําเปนในการจางแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาครกิจการประมงและตอเนื่องประมง
มีการขาดแคลนแรงงานสูงมากตลอดเวลาแตแรงงานไทยไมตองการทํางานและเลือกงาน

จากการศึกษาของ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย (2551) เรื่องความจําเปนในการจางแรงงานตางดาวของ
จังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ไดศึกษาขอเท็จจริงของสถานการณความตองการและความ
จําเปนในการจางแรงงานตางดาวและศึกษาปญหาอุปสรรคแนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการ
จัดระบบควบคุมการทํางานของแรงงานตางดาวใหเกิดประสิทธิภาพในจังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยพบวา กิจการ
ประมงและตอเนื่องประมงมีการขาดแคลนแรงงานสูงมากตลอดเวลาแตแรงงานไทยไมตองการทํางานและเลือกงาน
เนื่องจากไมชอบและไมอดทนตอลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน สาเหตุเปนเพราะงานเสี่ยงอันตราย
สกปรก แฉะและมีกลิ่นคาว ในขณะที่คนตางดาวสามารถทํางานในสภาพดังกลาวได และเมื่อวิจัยถึงผลกระทบพบวา
นายจางมีรายไดในป 2551 ถึง 113,667.194 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนผลผลิตที่เกิดจากแรงงานตางดาวจํานวน
61,601.360 ลานบาท หากไมจางแรงงานตางดาวจะทําใหสูญเสียรายไดสวนนั้นทั้งหมด บางรายมีผลกระทบรุนแรง
และหลายรายไมสามารถจะดําเนินธุรกิจตอไปได จําเปนตองปดกิจการ สงผลกระทบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และมีผลเสียทางดานมนุษยธรรมดวย จากผลการวิจัย ผูวิจัยตองการเสนอแนะใหนายจางปรับปรุงแกไขลักษณะงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหแรงงานไทยตองการทํางานมากขึ้น สวนภาครัฐตองพัฒนาแรงงานไทยให
ทํางานตามสภาวะของตลาดแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงแกไขระบบและวิธีการนําเขาแรงงานตางดาวใหมีความสะดวก
รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการแรงงานใหมากที่สดุ
ผลการศึกษาวิจัยความจําเปนในการจางแรงงานตางดาวของกลุมประเภทกิจการ กลุมประเภทกิจการที่ได
ทําการศึกษาวิจัยมีการจางแรงงานตางดาวเฉลี่ยรอยละ 53 และมีการจางแรงงานไทยรอยละ 47 แตก็ยังไมเกิด
สภาวะการจางงานอยางเต็มที่ (Full employment) โดยยังขาดแรงงานอีกเฉลี่ยรอยละ 34 ของความตองการ
แรงงานทั้งหมด สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของสถานประกอบการเนื่องจากแรงงานไทยมีกําลังในการผลิตสินคา
ไดไมถึง 50 เปอรเซ็นตของจํานวนสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อทั้งหมด ในเมื่อแรงงานไทยไมเพียงพอในการผลิตสินคา
นายจางจึงจําเปนตองจางแรงงานตางดาวเทาที่หาได (ประมาณรอยละ 53) และจากการศึกษาจากกลุมประเภท
กิจการทั้ง 9 กลุม พบวาในป 2551 มีรายไดทั้งสิ้น (Total revenue) คิดเปนมูลคา 113,667.194 ลานบาท เปน
ผลผลิตที่เกิดจากแรงงานตางดาว 61,601.360 ลานบาท หรือเฉลี่ย 809,915.46 บาทตอคน หากไมมีการจาง
แรงงานตางดาวในขณะที่คนไทยไมทํางานดังกลาวดวยจะสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ โดยจะตองสูญเสียรายได
เฉลี่ยรอยละ 54 ของรายไดป 2551 ซึ่งสงผลใหกิจการบางแหงตองปดกิจการ (Shutdown point) และบางแหงมี
ผลกระทบอยางรุนแรงลักษณะงาน 3 ส หรือ 3D คืองานเสี่ยงสูง (Danger) งานแสนลําบาก (Difficult) และงาน
สกปรก (Dirty)

34 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ 2 : สรุปการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแรงงานตางดาว ป 2547-2551 โดยจังหวัดสมุทรสาคร
การดําเนินการ
จํานวนนายจาง(ราย)
จํานวนความตองการแรงงานตางดาว(คน)
1. จดทะเบียนนายจาง
ป 2547
5,842
137,080
ป 2548
6,031
184,960
ป 2549
4,807
201,513
ป 2550
4,997
260,486
ป 2551
4,944
251,587
2. แรงงานตางดาวขออนุญาตทํางาน
ป 2547
80,243
ป 2548
5,884
73,896
ป 2549
91,551
ป 2550
4,089
74,531
ป 2551
76,059
ที่มา : สรุปจาก นายสุริยะประสาทบัณฑิตยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (2551) เรื่องความจําเปนในการจาง
แรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร
จากตารางขางตนจํานวนความตองการแรงงานตางดาวมีแนวโนมสูงขึ้น โดยในขณะที่จํานวนแรงงานตางดาว
ขอรับใบอนุญาตทํางานมีจํานวนนอยแตกตางจากความตองการที่แจงไว แสดงใหเห็นวามีแรงงานผิดกฎหมายอยู
จํานวนมากกวาเกือบเทาตัวของจํานวนที่ถูกกฎหมาย
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5. ปญหาการจัดระบบแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร การแกไข
ปญหาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

จากการศึกษาโดยพลโทคธา จารุเศรณี (2547) เรื่ อง“ปญหาการจัดระบบแรงงานตางด าวในจังหวั ด
สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร”วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สรุปผลการวิจัยวา การอนุญาตใหมีการขึ้น
ทะเบียน (ตออายุ) ใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองมาทํางานตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต
พ.ศ.2539 จนกระทั่งปจจุบัน (พ.ศ. 2546) เปนการแกไขปญหาที่มุงสรางระบบบัญชีขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
โดยใชนโยบายตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคนเขาเมืองผิดกฎหมายเปนมาตรการ ซึ่งกอใหเกิดการตีความไดวาเปนการ
อนุญาตใหประกันตัวและอยูไดชั่วคราว ระหวางรอการสงกลับพรอมทั้งการใชกฎหมายแรงงานและมติคณะรัฐมนตรี
ผอนผันใหมีการจางงานไดเปนครั้งคราวจึงทําใหการแกไขปญหาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรโดยมีปจจัย ดังนี้
5.1 ผูป ระกอบการไม ให ความร วมมื อเนื่องจากขั้ น ตอนและวิ ธีการขึ้ นทะเบี ยนแรงงานตางด าวมี ความ
ยุงยากบริษัทจัดหางานซอนตองเสียคาใชจายสูงในกรณีการประกันตัวขอขึ้นทะเบียนสําหรับขั้นตอนนี้ผูประกอบการ

แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

35

เห็ น ว ามี ค วามยุ งยากไม โ ปร งใส คื อ การตรวจสุ ขภาพ การแก ไขเปลี่ ย นแปลงใบอนุ ญาตขั้ น ตอนการพิ จ ารณา
ใบอนุญาต
5.2 แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยมีแรงจูงใจที่รายไดเปนสําคัญ ทั้งนี้แรงงานตางดาวพรอม
ที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการขึ้นทะเบียนสวนสาเหตุสําคัญที่กลุมแรงงานตางดาวเหลานี้ไมยอมไปขึ้น
ทะเบียนเพราะนายจางไมยอมพาไปขึ้นทะเบียน รวมทั้งไมมีคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมการทํางานของแรงงาน
ตางดาว แตหากใหมีการขึ้นทะเบียน ณ สถานประกอบการจะเปนสิ่งที่พึงประสงคของแรงงานตางดาวมากที่สุด
5.3 เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวกับปญหาโดยตรงยังมีความเห็นวาขั้นตอนตางๆ ยุงยากมาก โดยเฉพาะขั้นตอน
การตรวจสุขภาพ ขั้นตอนการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต ซึ่งมีความซับซอน
บริษัทจัดหางานอาจใชเปนชองวางใหเกิดการประพฤติมิชอบ นอกจากนั้น กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบฐานขอมูล
ปจจุบันไมถูกตองตรงตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดการประสานงาน ขาดระบบการควบคุมที่เขมงวด รวมทั้งมี
ขบวนการนายหนา และเจาหนาที่ของรัฐใหความคุมครองแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้

6. แนวโนมความตองการแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร สถานประกอบการมีการขยายตัว

กําลังแรงงานเปนความตองการที่ไมสิ้นสุดปญหา ความขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นอยูเสมอ แรงงานขามชาติมีการ
อพยพเคลื่อนยายหลบหนีเขาเมืองมาทํางานอยางตอเนื่อง
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่มี GDP เปนอันดับ 6 ของประเทศไทย
และเปนจังหวัดที่มีแรงงานขามชาติจํานวนมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อการสงออกในหลายๆ ประเภท หนึ่งในประเภทกิจการที่มีแรงงานขามชาติเขาไปทํางานทดแทนแรงงานไทยมาก
ที่สุด คือ กิจการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมงทะเล การแปรรูปอาหารเบื้องตนและอาหารแชเยือกแข็งเพื่อการ
สงออก ในแตละปพบวา สถานประกอบการมีการขยายตัวมีจํานวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจํานวนมาก แสดงวา
กําลังแรงงานเปนความตองการที่ไมสิ้นสุด ปญหาความขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นอยูเสมอ ดังนั้น แรงงานขามชาติมี
การอพยพเคลื่อนยายหลบหนีเ ข าเมื องมาทํ างานอย างตอเนื่อง ผ านกระบวนการนายหน าจากประเทศตน ทาง
ระหวางทางและปลายทาง และในแตละปรัฐบาลตอบสนองปญหาและมี นโยบายใหแรงงานหลบหนีเขาเมืองที่มี
นายจางตองมาจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตทํางานปตอป
สถานการณด านนโยบายปญหาดานแรงงานของไทยในชวงที่ ผานมาเห็น ชัดวา รัฐบาลมีความพยายาม
อยางยิ่งในการจัดระบบบริหารจัดการแรงงานขามชาติจาก 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชา โดยมุงเนนให
เกิดผลกระทบปญหาความมั่นคงนอยที่สุด มุงสนับสนุนสงเสริมการลงทุนที่สนองปญหาความขาดแคลนแรงงาน
สูงสุดเพื่อใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากที่สุด แรงงานขามชาติจึงถูกมองเปนปจจัยตนทุนการผลิตที่สําคัญ
โครงสร า งการกระจายรายได จ ากการผลิ ต (Structure) ของจั ง หวั ด สมทุ ร สาครขึ้ น อยู กั บ ภาคนอก
การเกษตร มีมูลคาเทากับ 287,428 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.6 โดยสาขาการผลิตหลักของภาคนอกเกษตรคือ
สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคาเทากับ 214,876 ลานบาท คิดเห็นรอยละ 70.7 รองลงมาคือ สาขาขายสงปลีกฯ และ
สาขาไฟฟา ประปาฯ มี มูลค าเท ากับ 35,596 ลานบาท และ 8,328 ลานบาท ตามลําดับ สว นภาคการเกษตร
มีมูลคาเทากับ 16,451 ลานบาท คิดเห็นรอยละ 5.4 โดยสาขาการผลิตหลักภาคเกษตรคือ สาขาประมง มีมูลคา
เทากับ 14,354 ลานบาท รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรมฯ มีมูลคาเทากับ 2,097 ลานบาท
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ตารางที่ 3 : แสดงมูล คา ผลิ ตภั ณฑ มวลรวมจังหวั ดสมุทรสาคร ณ ราคาตลาดจําแนกตามสาขาการผลิ ต
ป พ.ศ. 2550-2553
2550

มูลคา (ลานบาท)
2551
2552

2553

13,268

14,889

15,622

16,451

2,575

2,693

2,707

2,097

10,693

12,196

12,915

14,354

236,609

254,289

251,482

287,428

424

230

411

405

174,879

189,980

186,161

214,876

การไฟฟา กาซ และการประปา

7,199

6,728

7,858

8,328

การกอสราง

5,493

4,110

3,619

4,819

28,965

31,509

30,763

35,596

498

523

525

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

3,982

4,190

4,277

4,012

ตัวกลางทางการเงิน

3,783

4,088

4,072

4,288

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ

4,760

4,465

4,789

5,741

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ

1,990

3,605

3,939

3,656

การศึกษา

1,625

1,671

1,683

1,738

การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

1,754

1,823

2,089

2,106

การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ

1,217

1,322

1,239

1,247

40
249,876
447,113
559

47
269,178
475,757
566

57
267,104
454,837
587

47
303,878
524,956
579

สาขาการผลิต
ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
การประมง
ภาคนอกการเกษตร
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
อุตสาหกรรม

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร

571 7

รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)
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ตารางที่ 4 : แสดงจํานวนแรงงานตางดาว (ทร. 38/1) ที่ไดรับการ ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพจังหวัด
สมุทรสาคร ป 2548-2554
ป พ.ศ.
จํานวนแรงงานตางดาว (ทร. 38/1) (คน)
2548
70,726
2549
89,384
2550
72,749
2551
75,454
2552
155,599
2553
126,790
2554
134,860
ที่มา ปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
สถานการณในป 2555 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีความตองการ
แรงงานตางดาวเขามาทํางานประเภทประมง ประมงตอเนื่องและโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก และยังมีผูหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมายเขามาพํานักอยูในจังหวัดอีกจํานวนหนึ่ง โดยปจจุบันในป 2555 มีแรงงานตางดาวทํางาน
อยูในจังหวัดสมุทรสาคร 3 ประเภท เปนจํานวนประมาณ 289,693 คน ดังนี้
ลําดับ
การทํางานของคนตางดาว
1 คนตางดาวทั่วไป
- ประเภทชั่วคราว จํานวน 1,972 คน
- ตามมาตรา 12 (สงเสริมการลงทุน BOI) จํานวน 166 คน
- ตามมาตรา 13 (คนพื้นที่สูง) จํานวน 3,132 คน
2 แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา)
- นําเขาตามระบบ MOU จํานวน 5,585 คน
- ผานการพิสูจนสัญชาติและยื่นขอรับใบขออนุญาตทํางานแลว จํานวน 191,953 คน
- รอการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 89,101 คน
รวม

คน
5,270

284,423

289,693

7. การคาดการณปริมาณแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาของ ธนะพงษ โพธิปติ (2553) เรื่องจํานวนแรงงานตางดาวไรฝมือจากประเทศพมาลาวและ
กัมพูชาในอนาคตและความตองการแรงงานตางดาวไรฝมือสําหรับภาวะสังคมผูสูงอายุ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พบวา จํานวนแรงงานตางดาวจากพมาลาวและกัมพูชาในไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นปละ 3.6% (อัตราที่
คาดการณ) จากตารางที่ 4 จะแสดงการคาดการณในชวง 10 ป ระหวางป 2555-2564 โดยมีสมมุติฐานวาภายใน
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ระยะเวลา 10 ปขางหนาการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเปนไปอยางตอเนื่อง และสหภาพพมาอยูในชวงฟนฟูประเทศ
จํานวนแรงงานจึงยังคงมีอยูในประเทศไทย
ตารางที่ 5: แสดงการคาดการณ จํ า นวนแรงงานต า งด าวจั งหวั ด สมุ ท รสาครทั้ ง ที่ ถูก กฎหมายและผิ ด
กฎหมาย
ป พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

จํานวนแรงงานตางดาว (คน)
300,000*
310,800
321,989
333,581
345,590
358,031
370,920
384,273
398,107
412,439

ที่มา: คณะที่ปรึกษา
* จํานวนแรงงานป พ.ศ. 2555 ใชตัวเลขแรงงานในระบบจํานวน 261,953 คน และจากการ
ที่ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาครไดประมาณการวามีอยูเปนจํานวนไมต่ํากวา 40,000 คน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 คน
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8. คุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานที่อยูภายใตประกันสังคมไดรับการดูแล
ตามกฎหมาย แตยังคงตองมีการปรับปรุงในบางดาน สวนแรงงานที่ไมอยูภายใตการคุมครองของประกันสังคมการ
ดูแลยังไมเพียงพอ

จากการศึกษาของ ศูนยวิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพปญหาดานคุมครองแรงงานตางดาวในประเทศไทยและแนวทางแกไขผลการศึกษา
สภาพการคุ ม ครองแรงงานต า งด า วของประเทศไทย จากการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ตั้ ง ของสถานประกอบกิ จ การที่
ทําการศึกษาสถานประกอบกิจการที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 131 แหง ประกอบดวย สถานประกอบ
กิจการในเขตกรุงเทพมหานคร 30 แหง สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ,
สมุทรสาคร) 29 แหง สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม) 13 แหง
สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตะวันออก (ชลบุรี, ระยอง) 9 แหง สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่
ชายแดนตะวันออก (สระแกว) 6 แหง สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ (เชียงใหม, ตาก) 18 แหง
สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต (สุราษฏรธานี,ภูเก็ต) 19 แหง และสถานประกอบกิจการในเขต
พื้นที่ชายแดนภาคใต (ระนอง) 7 แหง มีขอคนพบที่สําคัญ ดังนี้
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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8.1 สภาพทั่วไปของสวัสดิภาพของแรงงานตางดาว
8.1.1 ประเภทของสถานประกอบกิจการที่มีการจางแรงงานตางดาวกิจการที่มีการจางแรงงาน
ตางดาวเปนจํานวนมากประกอบไปดวย
1) กิจการประเภทเกษตรกรรมไดแกทําไรทํานาทําสวนและปศุสัตว
2) กิจการประเภทประมง
3) กิ จ การประเภทอุ ต สาหกรรมได แ ก อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทออุ ต สาหกรรมก อ สร า งและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องประมง
4) กิจการประเภทรานคาและรานอาหาร
5) กิจการประเภทบริการ
6) งานรับใชในบาน
ประเภท

8.1.2 ชั่วโมงทํางานของแรงงานตางดาว สถานประกอบกิจการที่ทําการศึกษาในทุกพื้นที่ตั้งในทุก

กิจการในทุกขนาดและในทุกรูปแบบการจางสวนใหญกําหนดใหแรงงานตางดาวมีชั่วโมง
ทํางาน 9 ชั่วโมงตอวัน และ 54 ชั่วโมงตอสัปดาห ยกเวนกิจการประเภทที่ขอกําหนดชั่วโมงทํางานไมใชบังคับ
สวนใหญกําหนดชั่วโมงทํางานของแรงงานตางดาวไมแนนอน
8.1.3 การไดรับวันหยุดประจําสัปดาหและจํานวนวันหยุดประจําสัปดาห สถานประกอบกิจการ
ที่ทําการศึกษาทุกพื้นที่ตั้งในทุกประเภทกิจการในทุกขนาดและในทุกรูปแบบการจางสวนใหญกําหนดใหแรงงาน
ตางดาวไดรับวันหยุดประจําสัปดาห 1 วัน ยกเวนกิจการที่ขอกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหไมใชบังคับสวนใหญ
กําหนดใหแรงงานตางดาวไมไดรับวันหยุดประจําสัปดาห
8.1.4 การได รั บ วั น หยุ ด ตามประเพณี สถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า การศึ ก ษาในทุ ก พื้ น ที่ ตั้ ง
ในทุกประเภทกิจการในทุกขนาดและในทุกรูปแบบการจางสวนใหญกําหนดใหแรงงานตางดาวไดรับวันหยุดตาม
ประเพณี
8.1.5 อั ต ราค า จ า งแรงงานต า งด า ว สถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า การศึ ก ษาในทุ ก พื้ น ที่ ตั้ ง
ในทุกประเภทกิจการในทุกขนาดและในทุกรูปแบบการจางสวนใหญกําหนดใหแรงงานตางดาวไดรับอัตราคาจาง
มากกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
8.1.6 การได รั บสวั สดิ การในรู ป แบบอื่ นนอกเหนือจากเงิน อั ตราค าจ าง สถานประกอบกิจ การ
ที่ทําการศึกษาในทุกพื้นที่ตั้งในทุกประเภทกิจการทุกขนาดและทุกรูปแบบการจางสวนใหญมีการจัดสวัสดิการใน
รูปแบบอื่นไดแกที่พักอาหารและการรักษาพยาบาล
8.1.7 การให แ รงงานต า งด า วทํ า งานล ว งเวลาและทํ า งานในวั น หยุ ด สถานประกอบกิ จ การ
ที่ทําการศึกษาในทุกพื้นที่ตั้งในทุกประเภทกิจการในทุกขนาด และในทุกรูปแบบการจางสวนใหญกําหนดใหแรงงาน
ตางดาวไดรับ คาทํางานลว งเวลา ยกเวนกิจการที่ขอกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหไมใชบังคับสว นใหญแรงงาน
ตางดาวไมไดรับคาทํางานลวงเวลา
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8.1.8 สิทธิลาปว ย/ลากิจ /ลาคลอด ของแรงงานต างดาว สถานประกอบกิจ การที่ทําการศึกษา
ในทุ กพื้ น ที่ ตั้ งในทุ กประเภทกิ จ การในทุ กขนาดและในทุ กรู ป แบบการจ างส ว นใหญ กําหนดให แ รงงานต างด า ว
มีสิทธิการลาปวย/ลากิจ/ลาคลอดไดโดยไมไดรับอัตราคาจาง
8.2 ผลการศึกษาสภาพปญหาและขอบกพรองในดานการคุมครองแรงงานตางดาวของไทย
8.2.1 ปญหาดานมาตรการคุ มครองแรงงานตางดาวของประเทศไทย จากการศึกษามาตรการ
คุมครองแรงงานตางดาวของประเทศไทยที่ไดกําหนดไวในกฎหมายคุมครองแรงงานทั้งในสวนของสภาพการจางงาน
สภาพการทํ างานและสิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ ของแรงงานต างด า วเปรี ย บเที ย บกั บ ทุ กประเทศที่ ไ ด ทํ าการศึ ก ษา
พบวามาตรการคุมครองแรงงานตางดาวของไทย มีมาตรฐานเทียบเทากับมาตรการคุมครองแรงงานตางดาวของ
กลุมประเทศที่เปนตลาดเปาหมายสําคัญของประเทศไทย และมีมาตรฐานสูงกวากลุมประเทศที่เปนคูแขงทางการคา
บางประเทศอาทิอินโดนีเซีย เปนตน แตยังมีในบางประเด็นที่มาตรการคุมครองแรงงานตางดาวของไทยยังคงมี
จุดออน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองแรงงานตางดาวของประเทศสวนใหญที่ทําการศึกษา โดยประเด็น
สําคัญดังกลาวประกอบดวย
1) มาตรการในเรื่องรูปแบบการจางแรงงาน กลุมประเทศที่เปนตลาดเปาหมายสําคัญของ
ไทยและประเทศที่เปนคูแขงทางการคาสําคัญของประเทศไทยตางใหความสําคัญกับมาตรการคุมครองแรงงานใน
เรื่องรูปแบบการจางที่ตองจัดทําเปนสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร มาตรการดังกลาวทําใหแรงงานตางดาวที่เขาไป
ทํางานในประเทศเหลานี้ไดรับการคุมครองจากการจางงาน โดยมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรและระบุเงื่อนไข
การจางไวอยางชัดเจนซึ่งในประเด็นเรื่องรูปแบบการจางนี้ ผลการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมผูประกอบกิจการที่มี
การจางแรงงานตางดาวและกลุมแรงงานตางดาวไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนม ในการดูแลสิทธิประโยชนตางๆ ของ
แรงงานตางดาว และการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของนายจางที่มีการจางแรงงานตางดาวแบบมีสัญญา
จางจะมีการดูแล และปฏิบัติไดดีกวานายจางที่มีการจางแรงงานตางดาวแบบไมมีสัญญาจาง
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2) มาตรการคุมครองแรงงานบางเรื่องยังไม ครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวที่ทํางานอยูใน
กิจการบางประเภทกิจการ ไดแก กิจการประมงเกษตรกรรมและผูรับใชในบานในประเทศไทยกฎหมายคุมครอง
แรงงานบางเรื่อง อาทิ ชั่วโมงทํางานการไดรับวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตามประเพณี คาทํางานลวงเวลา
เปนตน ยังไมอยูในขายบังคับกับกิจการบางประเภท ไดแก กิจการประมงเกษตรกรรมและผูรับใชในบาน เนื่องจาก
เป น งานที่ มี ลั ก ษณะหรื อ สภาพที่ ต อ งออกไปทํ า งานนอกสถานที่ และโดยลั ก ษณะหรื อ สภาพของงานไม อ าจ
กําหนดเวลาที่แนนอนได แตสําหรับประเทศที่เปนตลาดเปาหมายสําคัญของไทยและประเทศที่เปนคูแขงการคา
สําคัญของไทย ในหลายประเทศมีการบัญญัติกฎหมายเปนการเฉพาะ เพื่อใหความคุมครองแกแรงงานที่ทํางานอยู
ในกิจการประเภทดังกลาว และในบางประเทศกฎหมายคุมครองแรงงาน มีขอบข ายบังคับครอบคลุมถึงกิจการ
ประเภทที่ไมอยูในขายบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย
8.2.2 ปญหาดานการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานตางดาวของผูประกอบกิจการ
พบวายังมีประเด็นปญหาสําคัญในดานการคุมครองแรงงานตางดาวทั้งในสภาพการจางงาน
สภาพการทํางานและสิทธิประโยชนๆ ของแรงงานตางดาวดังนี้
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1) ดานสภาพการจางงาน ชั่วโมงทํางานยังมีแรงงานตางดาวสวนหนึ่งที่มีชั่วโมงทํางานเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดโดยมีชั่วโมงทํางาน 9 ชั่วโมงตอวัน และ 54 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) การไดรับวันหยุดประจําสัปดาห/การไดรับวันหยุดตามประเพณี /การไดรับคาทํางาน
ลวงเวลา/การไดรับคาทํางานในวันหยุด/สิทธิลาปวย/การลาคลอดยังมีแรงงานตางดาว สวนหนึ่งที่ไมไดรับสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
3) การจั ด สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ยั ง มี แ รงงานต า งด า วส ว นหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ว า สถาน
ประกอบกิจการยังมีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานไดไมเหมาะสม
8.2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายดานการคุมครองแรงงานตางดาวของนายจาง
ผลการศึกษา พบวา นายจางหรือสถานประกอบกิจการที่มีการใชแรงงานตางดาว สวนใหญ
มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานมีเพียงสวนนอยที่ละเมิดกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งสวนใหญเปนการ
ละเมิดในเรื่องเกี่ยวกับคาจางและสวัสดิการ โดยเฉพาะในกลุมของแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
8.3 จากผลการศึกษาของ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรหลักสูตรวปอ.2551
โครงการวิจัย เรื่อง ความจําเปนในการจางแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาครวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรผล
การศึกษามีการศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครดังนี้
8.3.1 กิจ การที่อนุญาตใหจ างแรงงานขามชาติได อนุ ญาตให จางได ในงานสองประเภทหลักคื อ
กรรมกรและคนรับใชในบานในกิจการ 10 ประเภทหลักและตามที่คณะอนุกรรมการฯจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา
อนุญาต (กิจการที่ 11) ดังนี้
1) กิจการประมง
(1) ประมงทะเล
(2) ประมงน้ําจืด (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา / สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา)
2) กิจการตอเนื่องประมงทะเล
3) กิจการเกษตรและปศุสัตว
(1) เกษตรเพาะปลูก
(2) ปศุสัตว
4) กิจการโรงสีขาว
5) กิจการโรงอิฐ
6) กิจการโรงน้ําแข็ง
7) กิจการขนถายสินคาทางน้ํา
8) กิจการกอสราง
9) กิจการเหมืองแร / เหมืองหิน
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10) ลูกจางครัวเรือนสวนบุคคล (ผูรับใชในบาน)
11) อื่นๆ
(1) โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตตางๆ
(2) การคาสงการคาปลีกรานอาหารและแผงลอย
(3)การขนสงสถานที่เก็บสินคา
(4)โรงแรมหอพักและการบริการอื่นๆ
(5)สถานศึกษามูลนิธิคลินิกโรงพยาบาล
(6)รีไซเคิล / คัดแยกประเภท

ดังนี้

8.3.2 ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร สรุปได

1) สถานประกอบการตองปรับปรุงตัวเองในหลายๆ ดาน เชน ลักษณะงานสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหมีมาตรฐานและนาสนใจที่จะทํางานเชนปรับสถานที่ทํางานใหมีการถายเทอากาศที่ดีขึ้น
2) ลักษณะการยืนทํางานและการนั่งที่เหมาะสม ควรเปดโอกาสใหมีการสลับการนั่งและ
การยืนไดตามความถนัดของแรงงานแตละคนไดดวย
3) ควรมี การจั ดสวั ส ดิ การและให สิ ทธิ พิเ ศษเพิ่ มขึ้ นมากกว าที่ ได รั บ ตามปกติ ที่กฎหมาย
กําหนด รวมถึงการสรางทัศนคติที่ดีและการใหกําลังใจตอแรงงานเปนพิเศษ
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4) ด า นการสาธารณสุ ข ต อ งตรวจโรคแรงงานต า งด า วและมี ใ บรั บ รองแพทย รวมทั้ ง
ใหความรูการวางแผนครอบครัวและควบคุมอัตราการเกิดในแรงงานตางดาว นายจางตองใหความสําคัญในการ
ติด ตามรั กษาแรงงานตางดาวที่ป ว ยด ว ยโรคที่เ ฝ าระวัง หรื อเป น โรคที่ต องติด ตามรั กษา โดยเฉพาะโรควัณโรค
ขอความรวมมือสถานประกอบการใหรวมจัดระบบสุขภาพ และมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพแรงงานตางดาว
5) ดานความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคม ควรมีการกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมการอนุญาต
ออกนอกเขตเทาที่จําเปนจัดตั้งดานหรือจุดสกัดอยางจริงจัง และตอเนื่องเพื่อสรางมาตรการกดดัน โดยใชมาตรการ
ปองกันและปราบปรามควบคูกันไป
6) ดานที่อยูอาศัย ควรรณรงคสรางความตระหนัก และรักษาความสะอาดบริเวณที่อยูอาศัย
ในชุมชนแรงงานตางดาวร ว มมื อกั บ เจ าของหอพั กในการจัด หาแหล งทิ้งขยะ และประสานกับ ทองถิ่น โดยออก
มาตรการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ขอความรวมมือสถานประกอบการใหรวมจัดระบบสุขภาพ และมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพแรงงานตางดาว
8.4 สถานการณแรงงานตางดาวกลุมนอกประกันสังคม กรณีลูกจางตางดาวสัญชาติลาว กัมพูชา และ
พมาที่ยกเวนไมขึ้นทะเบียนประกันสังคม เนื่องจาก หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการใหความคุมครอง ลูกจาง
แรงงานตางดาวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพมา ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ เขามาทํางานถูกกฎหมาย ตองขึ้นทะเบียน
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ผูประกันตน พรอมทั้งจายเงินสมทบ รับสิทธิประโยชน และแจงขึ้นทะเบียนเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ลูกจางไดรับหลักฐานเอกสารครบถวน โดยจะยกเวนไมขึ้นทะเบียน กรณีเปนลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง
ปาไม และเลี้ยงสัตว ซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย กรณีลูกจางของนายจางที่จางไว
เพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล กรณีลูกจางของนายจางที่เปนบุคคล
ธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย กรณีเปนลูกจางของนายจางที่ประกอบการคาเร
หรือการคาแผงลอย กรณีเปนลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
เมื่อพิจารณาถึงมาตรการในการคุมครองแรงงานภาคประมงทะเล ในเรือประมงสัญชาติไทยที่มีแรงงาน
ขามชาติจํานวนมาก ก็มีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 และ
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 2551 เพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานในกิจการประมง
ทะเล ตอมาไดมี มติ ค.ร.ม.14 พฤษภาคม 2555 เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานประมงทะเลและคนทํางานบาน โดย
กระทรวงแรงงานเสนอวา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และ มาตรา 22 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลที่แตกตางไปจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวง ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 เพื่อใหการคุมครองแรงงาน
ในงานประมงทะเลแตเนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาวยังใหการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลไมทั่วถึง ทําให
ลูกจางสวนหนึ่งไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายดังนั้น เพื่อใหการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลเปนไปอยาง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สมควรแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงโดยมีหลักการสําคัญคือ ใหยกเลิกขอยกเวนที่มิใหใชบังคับแก
เรือประมงที่มีจํานวนลูกจางไมถึง 20 คนใหยกเลิกขอยกเวนที่มิใหใชบังคับแกเรือประมงที่ไปดําเนินการประจําอยู
นอกราชอาณาจักรติดตอกันตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป และเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดอื่นในบางประเด็นเพื่อให
ความสมบูรณ ยิ่งขึ้น โดยสาระสํ าคัญของรางกฎกระทรวง คือ ขยายความคุมครองตามพระราชบั ญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพิ่มเติม คือ ใหนายจางจัดใหมีวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี ลูกจางมีสิทธิลาปวย
ไดเทาที่ปวยจริง หามจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปทํางาน และกําหนดใหนายจางตองจายคาจางในวันหยุด คาจางในวัน
ลาปวย คาทํางานในวันหยุด คาทํางานในวันหยุดกรณีที่นายจางจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวาที่กฎหมายกําหนด
และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวน
8.4.1 การคุมครองแรงงานตางดาวกลุมนอกประกันสังคม จากการศึกษาของสํานักแรงงานระหวางประเทศ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549, โครงการอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อตอตานการคาเด็กและหญิง, การจางแรงงานขาม
ชาติในประเทศไทย – งานหนักจายนอยและไมไดรับการคุมครอง วัตถุประสงค ประการแรก ของการวิจัยนี้ คือ
การตรวจสอบระดับของการแสวงประโยชนจากแรงงานที่เกิดขึ้นใน 4 ภาค การจางงาน คือ เกษตรกรรมงานรับใช
ในบานกิจการประมงและโรงงานสิ่งทอ เพื่อระบุขนาดของแรงงานที่ถูกบังคับและการคามนุษยที่เกิดขึ้นจริง ๆ เทาที่
จะสามารถทําได ประการที่สอง การศึกษาครั้งนี้เปนการเริ่มสํารวจลักษณะพื้นฐานและทัศนคติของนายจางและ
นายหนาที่วาจางแรงงานใหทํางานในกิจการเหลานี้ ซึ่งนายจางและนายหนาเหลานั้นอาจเปนไดทั้งสวนหนึ่งของการ
เอารัดเอาเปรียบแรงงาน หรือใหความรวมมือในการปองกันไมใหการเอารัดเอาเปรียบแรงงานเกิดขึ้น จากการศึกษา
พบวา โดยทั่วไปแรงงานขามชาติจํานวนมากทํางานอยูในเมืองไทยโดยไมไดเผชิญกับปญหารายแรงใดๆ อยางไรก็
ตาม แรงงานขามชาติในวัยหนุมสาวจํานวนไมนอยจากทั้ง 4 กิจการที่กลาวขางตนเผชิญอยูกับการแสวงประโยชน
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ตั้งแตการไมไดรั บคาแรงหรือการจายคาแรงต่ํากวาที่ควรได การเรียกร องใหทํางานเกิ นเวลาซึ่ งบางครั้ งตองใช
เครื่ องมืออุป กรณอัน ตรายไปจนถึงการละเมิ ดที่ รุนแรง จนเข าขายการบังคับ ทํางานและการคามนุษยพวกเขา
เหลานั้น มักจะไมไดรับอนุญาตใหออกนอกสถานที่ทํางานซึ่งกลายเปนทาสที่ถูกกักขังและผูกมัดอยูกับนายจาง
การแสวงประโยชนจากแรงงานขามชาติดูเปนสิ่งธรรมดาและพบเห็นไดทั่วไปดังขอคนพบตอไปนี้
• 20% ของแรงงานชายที่ทํางานในเรือประมงระบุวาเคยถูกบังคับใหทํางานสวนใหญของผูที่
ถูกบังคับทํางานมีอายุระหวาง 15-17 ป
• 60% ของผูรับใชในบาน (ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยูกับนายจาง) ระบุวานายจางไมยินยอมให
ออกไปพบใครและไมใหใครมาเยี่ยมที่บาน
มากกวา 12 ชั่วโมง/วัน

• 82% ของผูรับใชในบาน 45% ของแรงงานประมงและ 19% ของแรงงานในโรงงาน

• ประมาณครึ่งหนึ่งของนายจางจากทุกภาคการจางงานเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “เราควร
กักขังแรงงานไวตอนกลางคืนเพื่อปองกันการหลบหนี”
การศึ กษานี้ ไดต รวจสอบป จจัยต างๆ ที่เกี่ ยวของกับ เงื่อนไขในการทํางานเพื่ อวัดระดับ ที่
แรงงานถูกบังคับในที่ทํางานพบวามีแรงงานวัยเยาวแมจํานวนไมมากนักแตก็ถือวามีนัยสําคัญพอที่จะชี้วากําลั ง
ทํางานอยูในสภาพที่เรียกไดวาถูกบังคับใชแรงงาน “การบังคับ” สามารถแปลความไดหลายความหมายเพียงแคการ
บังคับในทางเศรษฐกิจ “การบังคับ” ก็หมายถึง มีการขูเข็ญความรุนแรงและการทําใหตกเปนทาสภายใตอนุสัญญา
ของ ILO ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับนั้น ประเด็นสําคัญของแรงงานบังคับอยูที่ “การไมยินยอมพรอมใจ” และ
“การขมขูวาจะลงโทษ” ประเด็นเหลานี้พบไดชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการประมงและงานรับใชในบาน
ซึ่งพบความรุนแรงในระดับใดระดับหนึ่งของการบังคับไมใหออกจากที่ทํางานการกักขังหนวงเหนี่ยวเสรีภาพไมใหไป
ไหนมาไหน การที่นายจางเก็บบัตรอนุญาตทํางานตัวจริงไวการทํางานเกินเวลา และการไมมีเวลาพักผอนที่เพียงพอ
ลักษณะการถูกบังคับขางตนนี้ แมพบไมมากนักในโรงงานและในงานเกษตรกรรม แตถึงมีแรงงานจํานวนนอยที่อาจ
จัดอยูในสภาพคลายถูกบังคับ แรงงานจํานวนมากในทุกกิจการถูกละเมิดสิทธิและอยูในสภาพลําบากจากเงื่อนไข
การทํางานทีต่ ่ํากวามาตรฐาน เชน การจายคาจางราคาถูก (ต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํา) บังคับใหทํางานลวงเวลาการทํางาน
ที่ยาวนานตอเนื่องและไมมีวันหยุดเปนตน
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1) ความรุนแรง พบวาแรงงานถูกกระทํารุนแรงทางกายในระดับสูง โดยแรงงานประมาณ
7-9% ในกิจการประมงในโรงงาน และงานรับใชในบาน ตางเผชิญกับการถูกกระทํารุนแรงทางกายจากนายจาง
แรงงานมากกวาครึ่งหนึ่งในกิจการประมง และงานรับใชในบานเผชิญกับการถูกกระทํารุนแรงทางวาจาจากนายจาง
2) การละเมิดคาแรง การจายคาจางนั้นยากในการคํานวณเพราะแรงงานจํานวนมากใน
กิจการเหลานี้ทํางานในลักษณะเหมาเปนชิ้นๆ อยางไรก็ตามผูรับใชในบาน 89% และแรงงานในภาคเกษตร 38%
ไดรับคาจางเพียง 3,000 บาทตอเดือนหรือนอยกวา มีแรงงานรับใชในบานถึง 41% ที่ไดรับคาจางเพียง 1,000 บาท
ตอเดือนหรือนอยกวา แมวานายจางจะใหที่พักและอาหารกับแรงงานเหลานี้บางสวน แตสวัสดิการเหลานี้ไม
สามารถกําหนดมูลคาเปนเงินได และตามกฎหมายไทยแลวควรถือวาเปนสวัสดิการเพิ่มเติมจากเงินคาจางแตไมใชสิ่ง
ทดแทนกันการใหที่พักและอาหาร ไมถือวาอยูภายใตขอกฎหมายใดของไทย แรงงานในกิจการประมงและในโรงงาน
นั้นไดรับคาจางที่สูงกวา แตก็ไดรับเพียงประมาณ 60% ของคาจางขั้นต่ําที่กําหนด หากพิจารณาถึงจํานวนชั่วโมงที่
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ทํางานการทํางานลวงเวลาและการไมมีวันหยุด เกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในกิจการประมงมีประสบการณ
ไดรับคาจางลาชาและ 40% ของแรงงานประมงถูกหักคาจาง เนื่องจากทํา “ความผิด” เชน การลาหยุด (แมวาจะ
ปวยก็ตาม) ทําวัตถุดิบหรือเครื่องมือเสียหายหรือเขางานสายแรงงานในโรงงานจํานวน 25% เคยไดรับคาจางลาชา
และ 15% ตองจายคาเสียหายหากทํางานผิดพลาด จากการสัมภาษณระดับลึกชี้ใหเห็นวาการหักเงินจํานวนหนึ่ง
เปนเรื่องที่ไมสมเหตุสมผล
3) ชั่วโมงทํางาน การทํางานยาวนานเกินเวลาเปนเรื่องที่พบไดทั่วไปใน 3 กิจการกลาว คือ
82% ของแรงงานรับใชในบาน 45% ของแรงงานประมงและ 19% ของแรงงานในโรงงานทํางานมากกวา12 ชั่วโมง
ตอวัน แรงงานในกิจการประมง 1 ใน 3 กลาววาไมมีแมเวลาพักในแตละวัน แมวาภายใต พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
ของไทยจะระบุวา ชั่วโมงมาตรฐานในการทํางาน คือ 8 ชั่วโมงตอวัน อยางไรก็ตาม 43% ของแรงงานในภาคเกษตร
75% ของแรงงานในกิจการประมง (ซึ่งทั้งหมดทํางานในเรือประมง) 84% ของแรงงานในโรงงานและ 98% ของผูรับ
ใชในบานทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน
4) วันหยุด 79% ของแรงงานรับใชในบานและ 67% ของแรงงานภาคเกษตรไมมีวันหยุด
ประจําตอเดือน แมวาในภาคเกษตรนั้นไมไดรวมธรรมชาติของงานที่ทําตามฤดูกาล 21% ของแรงงานในกิจการ
ประมง และ 13% ของแรงงานในโรงงานไมมีวันหยุดประจําตอเดือนเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากไมมีการจายคาแรงใน
วันหยุดหรือในบางกรณีมีการหัก “คาจาง” หากไมมาทํางานแรงงานสวนใหญในกิจการเหลานี้จึงลังเลใจที่จะมี
วันหยุด
5) การทําสัญญาจางงาน มากกวา 90% ของแรงงานทั้งในภาคเกษตรกรรมประมงและ
โรงงานไมมีการทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด
6) การใชแรงงานเด็ก พบวาแรงงานเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ป) สวนใหญทํางานในกิจการ
ประมงและงานรับใชในบานมากกวาในภาคเกษตรและในโรงงาน แรงงานเด็กที่ทํางานในกิจการเหลานี้ตองทํางาน
เปนระยะเวลายาวนานตอเนื่อง ตองเผชิญกับการบีบบังคับไมใหออกจากงานมากกวา และดูเหมือนจะเปนแรงงาน
เด็กที่ไมไดจดทะเบียนมากกวาแรงงานผูใหญในแตละกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูชายที่มีอายุระหวาง 15-17 ป
ซึ่งทํางานในเรือประมงนั้น ถือวาเปนรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก
8.4.2 ปญหาแรงงานต างดาวในงานประมงทะเลกับ การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนและการกีด กัน ทาง
การคาจากสากล แรงงานประมงทะเลเปนแรงงานเกษตรสาขาหนึ่งที่ทํารายไดใหแกประเทศมากไมนอยกวาแรงงาน
ประเภทอื่น แตแรงงานประมงทะเลยังมิไดรับการคุมครองตามกฎหมายเหมือนแรงงานประเภทอื่น ทั้ง ๆ ที่แรงงาน
ประมงทะเล ตองทํางานอยางโดดเดี่ยวหางไกลจากครอบครัว มีสภาพการทํางานที่ตรากตรํา ไดรับคาจางนอย
ไมมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางานตองเสี่ยงตอภัยอันตรายตางๆ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติจาก
เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช ภัยจากโจรสลัด เรืออับปาง การถูกจับกุมและการรับโทษในตางแดนเมื่อเกิดการละเมิด
นานน้ําขึ้น ซึ่งเมื่อปญหาตางๆ เหลานี้เกิด ขึ้น มักถูกปฏิ เสธการใหความชวยเหลือทํ าใหไมมีใครอยากมาทํางาน
ประมงทะเล เพราะขาดหลักประกันและความมั่นคงในการทํางาน ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการ
ประมง มีการลักลอบนําแรงงานตางชาติมาใชในกิจการประมงทะเลมากขึ้น กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
จากการรายงานขาวของสํานักขาวบีบีซีนิวส (BBC News) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ถึงกรณีการคามนุษยโดยแสวงหาประโยชนจากการใชแรงงาน หรือบริการซึ่งปรากฏกระบวนการนําพาแรงงาน
เขาเมืองอยางผิดกฎหมาย และหลอกลวงแรงงานจากประเทศพมาหลายพันคนมาทํางานในอุตสาหกรรมประมง
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ประเทศไทยทั้งกิจการประมงทะเล (ลูกเรือประมง) และกิจการตอเนื่องจากประมงทะเล (คนงานในโรงงานบรรจุ
และผลิตอาหารทะเล) โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแรงงานชาวพมาจะถูกขายตอไปยังนายหนารายอื่น และถูก
กักขังไวกอนจะถูกขายใหกับเจาของเรือประมงเปรียบเสมือนกั บการคาทาส ซึ่งละเมิดตอสิทธิมนุษยชนในเนื้อตัว
รางกายและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนอยางรายแรง
ทั้งนี้ สภาพการทํางานนั้นแรงงานชาวพมาถูกบังคับใหตองทํางาน 15-20 ชั่วโมงตอวัน
กรณีทํางานบนเรือประมงจะถูกกักตัวเยี่ยงทาสไวในเรือในทะเลเปนเวลาหลายป โดยไมมีโอกาสขึ้นฝงหรือถูกกักขัง
อยูบนฝงระหวางรอการออกเรือรอบตอไป หากหลบหนีแลวถูกจับไดก็จะถูกทรมาน ทํารายทุบตี และขมขูเอาชีวิตซึ่ง
ในรายงานขาวดังกลาวมีรายหนึ่งที่กัปตันเรือคนไทยจับลูกเรือตางดาวที่หลบหนีมาช็อตดวยไฟฟาและถูกยิงตอหนา
ลูกเรือคนอื่นแลวโยนทิ้งทะเล โดยผูใหขอมูลตามรายงานขาวดังกลาวเปนลูกเรือประมงคนหนึ่งที่กระโดดเรือแลววาย
น้ําหนีรอดออกมาได
การทํางานบนเรือประมงและกิจการตอเนื่องจากประมงนั้น มีความตองการแรงงานเขาสู
อุตสาหกรรมประมง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดติดอันดับตนๆ ของประเทศไทยสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายกลุม
แรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขาสูระบบเศรษฐกิจดังกลาวในประเทศไทยอยางตอ เนื่องสภาพความเปนจริง
ปรากฏขบวนการคามนุษยเขามาแทรกแซงกลไกดังกลาว จนกระทั่งสะทอนออกมาเปนภาพรวมวายิ่งอุตสาหกรรม
ประมงรุงเรืองมากขึ้นเทาใดการคามนุษย โดยบังคับใชแรงงานประมงยิ่งเลวรายมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้การรายงาน
ขาวของสํานักขาวบีบีซี นอกจากจะสะทอนถึงปญหาสภาพการจางงานในอุตสาหกรรมประมงไทยแลว ยังเรียกรอง
ใหนานาประเทศตระหนักวา สินคาจากอุตสาหกรรมประมงซึ่งสงออกมาจากประเทศไทยนั้ น อาจเปนสินคาที่ไดมา
จากการเอารัดเอาเปรียบ บังคับใชแรงงานและละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง องคกรเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนา (มสพ.) จึงไดยื่นขอเรียกรองใหรัฐบาลและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เกี่ยวของกับกิจการประมง
ทะเลดําเนินการแกไขปญหาดังตอไปนี้
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1) ออกกฎหมายคุ มครองแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมการประมง อย างน อยให เ ท ากั บ
มาตรฐานคุ มครองแรงงานในภาคอุต สาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในดานค าจ าง สิ ทธิในบริการสาธารณสุข สิ ทธิ ในความ
ปลอดภัยจากการทํางานและการประกันสังคม เปนตนและบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเครงครัด
2) ปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยการแสวงหาประโยชนจากการบังคับใชแรงงาน
และบริการในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางจริงจัง โดยสมาคมและผูประกอบการเกี่ยวกับการ
ประมงทะเลจะตองใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอยางเต็มที่ เพื่อประโยชนในอุตสาหกรรมการ
ประมงที่ยั่งยืน โดยตองยึดถือปฏิบัติโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนไมวาจะมาจาก
เผาพันธุหรือประเทศใดอยางเสมอภาคเทาเทียม
3) จัดระบบแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานขอมูลของแรงงาน
ประมงทะเล และเอกสารประจําตัวลูกเรือ หรือ seaman book ใหสามารถตรวจสอบไดทั่วประเทศ และปองกัน
การสวมทะเบียน ทั้งนี้การปราบปรามการคามนุษยตองมุงเนนกระบวนการนําพาของนายหนา และการลงโทษสถาน
ประกอบกิจการประมงทะเลผูไดรับประโยชนโดยตรงตอกระบวนการคามนุษย
4) จัดระบบตรวจสอบเรือประมง การจดทะเบียนเรือของกรมเจาทาตองมีรายละเอียดที่
ชัดเจนระบุตัวเรือไดจริง เปนฐานขอมูลที่ตรวจสอบไดทั้งประเทศเพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบขอมูลที่จะเปน
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ประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษยดานแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเล เชน การตรวจสอบ
เอกสารของคนประจําเรือ การตรวจสอบใบอนุญาตทําประมง (อาชญาบัตร) ใบอนุญาตใชเครื่องมือทําการประมง
และใบอนุญาตเชาพื้นที่ การตรวจสอบสภาพการทํางานและคุมครองสิทธิแรงงาน เปนตน
5) ขอใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี
การคามนุษยดานแรงงานประมงอยางจริงจัง
6) รัฐบาลไทยตองใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ ทั้งสํานักงานขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ผูรายงานพิเศษดานตอตานการคามนุษย และองคการแรงงานระหวางประเทศ
ในการตรวจสอบกรณีดังกลาว
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บทที่ 3
การประเมินมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรสาคร 8 ดาน
1. ภาพรวมการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของไทย
ประเทศไทยเริ่มมีการจัดระบบแรงงานตางดาวและเปดใหขึ้นทะเบียนมาตั้งแต ป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน
การดําเนินการของรัฐบาลในชวงที่ผานมา จะใชมติคณะรัฐมนตรีเปนเครื่องมือดําเนินการเชิงนโยบาย เพื่อใหการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคงตอรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาจํ านวนแรงงานตางดาวจะเพิ่ มขึ้นตามอุป สงคของผูป ระกอบการและศั กยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ประเทศ ซึ่ ง ประเทศไทยเองก็ มี อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อยู ใ นระดั บ สู ง โดยเฉพาะช ว งหลั ง
ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวทําใหผูประกอบการไทย ตองเผชิญกับภาวะการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจกอสราง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่มีความตองการแรงงาน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อผูประกอบการไทยในธุรกิจสาขาดังกลาว มีอุปสงคตอแรงงานสูงแตขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะคนงานไทย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานอยางพมา ลาว และกัมพูชา มีแรงงานจํานวนมากที่ยากจน และ
ตองการหางานทํา ผูประกอบการไทยไดรองขอตอรัฐบาล เพื่อขออนุญาตนําแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน
เขามาทํางานในสาขาดังกลาวแทนคนงานไทย โดยในระยะแรกของการดําเนินการนําเขาแรงงานตางดาวเขามา
ทํางาน ทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดทิศทางไรระบบควบคุมดูแลและยังขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหการเขามาของแรงงานตางดาวจึงมีผลกระทบตามมาหลายดาน อาทิ การนําพาเชื้อโรค
การเกิดโรคใหมๆ ปญหายาเสพติด อาชญากรรม การกอการราย การคอรรัปชั่นและความขัดแยงในสังคม เปนตน
ชวง 10 ปที่ผานมา จะเห็นวาแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานไดอพยพเขามา และทํางานในประเทศไทย
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จากประเมินของนักวิชาการและหนวยงานดานความมั่นคงของรัฐบาลไดชี้วา
ประเทศไทยมีแรงงานตางดาวจํานวนไมต่ํากวา 2 ลานคน โดยมีสาเหตุหลักมาจากชองวางของรายไดที่เพิ่มขึ้น
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและการพัฒนาของระบบ
การขนสงที่เชื่อมระหวางประเทศในลุมแมน้ําโขง ทําใหในชวง 10 ปที่ผานมา แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน
ไดลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะในภาคการจางงานนอกระบบขณะที่นโยบายในการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทยยังคลุมเครือ และไมมีทิศทางที่ชัดเจน จึงทําใหแรงงานตางดาวเหลานี้
อยูในสถานะของแรงงานที่ผิดกฎหมาย และแรงงานตางดาวเหลานี้อาจกอใหเกิดปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตอสังคมไทย
การดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครไดกําหนดมาตรการ
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร 8 ดาน ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1/2553วันจันทร ที่ 22 พฤศจิกายน 2553
เนื่ อ งจากจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป น จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงานต า งด า วเข า มาอาศั ย และทํ า งานเป น จํ า นวนมาก
เนื่องจากเปนที่ตั้งของสถานประกอบการที่มีความตองการแรงงานสูง โดยเฉพาะกิจการประมงทะเลตอเนื่องประมง
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ทะเล และภาคเกษตร ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลต อ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ และก อ ให เ กิ ด ผลกระทบด า นสาธารณสุ ข
ความมั่นคงและดานตางๆ ควบคูกันไปดวย จังหวัดสมุทรสาครจึงจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวอยางรอบดาน ไดแก การกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การดูแลดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม การจัดการที่พักอาศัย การดูแลปญหายาเสพติด ปญหาความมั่นคงภายในและปญหาการคามนุษย ฯลฯ
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครจึ ง ได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า วแบบบู ร ณาการในจั ง หวั ด
สมุทรสาครและไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 วันจันทร ที่ 22 พฤศจิกายน 2553ไดกําหนดใหใชมาตรการ 8 ดาน
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า วของจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การโดย 10 หน ว ยงาน โดยมี
องคประกอบของการดําเนินงานดังนี้
ตารางที่ 6 : การดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
แบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร
ลําดับ
มาตรการดาน
1 การบริหารจัดการดาน
กําลังแรงงาน
1.1 อุปสงค-อุปทาน
ตลาดแรงงาน
(การจัดหาแรงงาน
ไทยใหสถาน
ประกอบการ)
1.2 การกําหนดโควตาการ
จางแรงงานตางดาว
และออกใบอนุญาต
ทํางาน

2

การจัดทําฐานขอมูล
แรงงานตางดาว
2.1 ทะเบียนประวัติ

แนวปฏิบัติ
(1) นายจางแจงตําแหนงงานวาง
(2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวาง
(3) ดําเนินการบรรจุงานใหแกผูสมัครงานคนไทย

หนวยงาน
สนง.จัดหางาน
จังหวัด

(1) นายจางประกาศรับสมัครงานแรงงานไทยใน
ตําแหนงที่ตองการแรงงานในระยะเวลาที่
เหมาะสม
(2) นายจางยื่นขอโควตาจางแรงงานตางดาวใน
ตําแหนงตามขอ (1) ซึ่งไมสามารถหาแรงงานไทย
ได
(3) สํานักงานจัดหางานจังหวัด พิจารณาตําแหนง
งานตามที่กฎหมายกําหนดและอนุมัติโควตา
(4) นายจางนําเขาแรงงานตางดาวตาม MOU และยื่น
ขออนุญาตทํางาน
(1) จัดทําทะเบียนประวัติ ตรวจสอบและรับรอง
รายการทะเบียนประวัติแรงงานตางดาว (ทร.38/1)
(2) รับแจงการยายที่อยูของแรงงานตางดาว
(3) รับแจงการตายของแรงงานตางดาว
(4) รับแจงการเกิดบุตรของแรงงานตางดาว

สนง.จัดหางาน
จังหวัด

50 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.ปกครอง
จังหวัด

ตารางที่ 6 : (ตอ)
ลําดับ

3
4

5

มาตรการดาน
2.2 ทะเบียนสุขภาพ

แนวปฏิบัติ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาวเพื่อขอ
อนุญาตทํางาน

หนวยงาน
สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

2.3 ทะเบียนอนุญาต
ทํางาน
2.4 ทะเบียน
ผูประกันตน

จัดทําทะเบียนแรงงานตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน

สนง.จัดหางานจังหวัด

แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติและมีใบอนุญาต
ทํางานขึ้นทะเบียนผูประกันตนจนถึงวันที่ 27 เมษายน
2555
สํารวจและจัดทําขอมูลรายละเอียดที่ตั้งชุมชนแรงงานตาง
ดาวในพื้นที่
สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรและเด็กไมมีสัญชาติไทย
จังหวัดสมุทรสาครไดสนับสนุนภาคเอกชนจัดทําโครงการ
นํารองที่พักอาศัย
เปนศูนยใหบริการดานแรงงานตางดาว ณ จุดเดียว

สนง.ประกันสังคม
จังหวัด

2.5 ที่ตั้งชุมชน
แรงงานตางดาว
2.6 นักเรียนไมมี
สัญชาติไทย
การจัดระเบียบที่พัก
อาศัย
ศูนยบริการรวมดาน
แรงงานตางดาว

ความมั่นคง
สาธารณสุข สังคม
วัฒนธรรมประเพณี

กอ.รมน.จังหวัด
สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร
สนง.แรงงานจังหวัด

- สนง.จัดหางาน
จังหวัด
- ปกครองจังหวัด
1
- สนง.สาธารณสุข
จังหวัด
(1) คุมครองแรงงานตางดาวในเรื่องการทํางานใหไดรับ
- สนง.สวัสดิการและ
สิทธิตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ
คุมครองแรงงาน
จังหวัด
(2) ตรวจการใชแรงงานตางดาวในสถานประกอบการ
- สนง.จัดหางาน
จังหวัด
- ตํารวจภูธรจังหวัด
(3) ปราบปรามจับกุม ดําเนินคดีนายจางและแรงงานตาง - คณะทํางาน
ดาว ที่ลักลอบทํางานโดยไมไดรับอนุญาตรวมถึงผูใหที่ ตรวจสอบปราบปราม
พักพิงชวยเหลือ ซอนเรน
การจับกุมดําเนินคดี
แรงงานตางดาว
ลักลอบทํางานและ
กระบวนการคามนุษย
คณะที่ 2 (ภาคกลาง)
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ตารางที่ 6 : (ตอ)
ลําดับ

มาตรการดาน

6

การประชาสัมพันธ

7

อาสาสมัครตางดาว

8

ติดตามประเมินผล

แนวปฏิบัติ
(4) ปราบปรามจับกุมการนําพาคนตางดาวหลบหนี
เขาเมือง
(5) ติดตามใหการรักษาแรงงานตางดาวที่เปน
โรคติดตอและหญิงตั้งครรภ
(6) ดูแลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนตางดาวใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย ไมกระทบ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
(1) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจการจางแรงงานตาง
ดาวแกนายจาง ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป
(2) จัดทําเอกสารเผยแพรการขออนุญาตทํางาน
และบทลงโทษการใชแรงงานตางดาวผิด
กฎหมายเปนภาษาตามสัญชาติแรงงานตางดาว
(1) จัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว เพื่อ
ประสานงานและประชาสัมพันธขอมูล
(2) ประสาน NGOs ที่ทํางานเรื่องตางดาว
(1) ติดตามรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบดําเนินการ
(2) วิเคราะหสถานการณ
(3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวแบบบูรณาการ

หนวยงาน
ตํารวจภูธรจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

สนง.จัดหางานจังหวัด

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สวนราชการที่เกี่ยวของ
สนง.แรงงานจังหวัด

2. เปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรการ
จากการศึ กษา พบว า การดํ าเนิ นการตามมาตรการการบริห ารจั ด การแรงงานต างดาวแบบบูร ณาการ
จังหวัดสมุทรสาคร ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายโดยรวมในการดําเนินงานใหสอดคลองกับระดับปญหาของจังหวัด
สมุทรสาครอยางเปนทางการ โดยแตละหนวยงานไดดําเนินการโดยใชเปาหมายที่กําหนดไวในภาระงานหลักของแต
ละหน วยงานตามสายงาน และต นสังกัดเปนเป าหมายในการปฏิ บัติงาน เชน สํานั กงานสวัส ดิ การและคุมครอง
แรงงานจังหวัด มีเปาหมายการตรวจโรงงานตามที่กระทรวงกําหนดมาใหกองบังคับการตํารวจภูธรมีเปาหมายการ
ตรวจจับกุมคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายตามที่ตํารวจภูธรภาค 7 กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดนําเปาหมายภายใต
ยุทธศาสตรการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547
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และไดรับการขยายผลตอมาในอีกหลายมติคณะรัฐมนตรีจนถึงปจจุบันมาเปนสมมุติฐานของเปาหมาย 8 มาตรการ
โดยเปาหมายดังกลาว คือ "การใชแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมาย" ในการจัดระบบการจางแรงงาน ตางดาว เพื่อมุง
ไปสูการใชแรงงานคนตางดาวถูกกฎหมาย มาใชเปนกรอบเปาหมายของการดําเนินการตามมาตรการการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร โดยเปาหมายดังกลาวได กําหนดแนวทางดําเนินการเปน
2 ระยะ คือ
ระยะที่หนึ่ง ดําเนินการใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่อยู ในประเทศไทย
ทุกคน มารายงานตัวเพื่อจัดทํ าทะเบี ยนประวัติ และผอนผัน ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่ อรอการ
สงกลับเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป และอนุญาตใหทํางานได
ระยะที่สอง ดําเนินการเปลี่ยนสถานะคนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรในระยะที่หนึ่ง
ใหเปนผูที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย โดยการเจรจาใหประเทศคูภาคีเขามาพิสูจนสัญชาติ พรอมออกเอกสารรับรอง
หรือหนังสือเดินทางใหคนตางดาวของตน แลวขอรับการตรวจลงตรา (วีซา) กับฝายไทยเพื่อขออนุญาตทํางานอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย เพราะประเทศไทยยั งคงต องพึ่งพาแรงงานตางด าวให เข ามาทํ างาน เพื่อขับ เคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไมใหหยุดชะงัก
โดยทั้งนี้แนวทางการแกป ญหาแรงงานต างดาวที่เ ปนที่ ยอมรับ ได ยึดแนวคิดสามเรื่องเปนหลักกลาวคื อ
ผสมผสานแนวคิดเรื่องความมั่นคงของชาติความมั่นคงทางเศรษฐกิจและหลักสิทธิมนุษยชนเขาดวยกัน

3. ผลการดําเนินงานตาม 8 มาตรการ ระหวาง พ.ศ. 2553-2555
จากการสํารวจและสัมภาษณหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินการตามมาตรการจํานวน 10 หนวยงาน
ปรากฏผลดังนี้
3.1 เปาหมายของมาตรการการดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรสาคร ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายหลักโดยการบูรณาการรวมกันอยางเปนทางการ แตละหนวยงาน
ไดดําเนินการโดยใชเปาหมายที่กําหนดไวในภาระงานหลักของแตละหนวยงานเปนเปาหมายในการปฏิบัติ
3.2 ขอบเขตการดําเนินการ มาตรการที่ 8 ดาน การมุงเนนการจัดการแรงงานตางดาวในระบบที่ขึ้นทะเบียน
ประกั น สั ง คมมากกว า แรงงานที่ อ ยู น อกระบบประกั น สั ง คมที่ เ ป น แรงงานส ว นใหญ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เชน แรงงานประมง ตอเนื่องประมงและเกษตร ถึงแมแรงงานนอกระบบประกันสังคมจะไดรับสิทธิรักษาพยาบาล
หากมีประกันสุขภาพที่ทําไวกับกระทรวงสาธารณสุข แตในสวนของการปฏิบัติการตรวจติดตามเพื่อคุมครองสวัสดิภาพ
แรงงานตางดาวตามที่กฎหมายกําหนดไวในกลุมนี้ยังไมไดมีการนํามาปฏิบัติอยางชัดเจน
ในปจจุบันนี้ แรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชาที่อยูในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีมี
ทั้งที่เปนแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติเรียบรอยแลว ซึ่งหากไดประกอบอาชีพอยูในกลุมอุตสาหกรรม
และงานกอสรางจะเขาสูระบบประกันสังคม เชนเดียวกับแรงงานคนไทยและไมตองทําประกันสุขภาพแตกับแรงงาน
ตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติแลว แตไมไดประกอบอาชีพอยูในกลุมอุตสาหกรรมและงานกอสราง เชน อาชีพคน
รับใชในบาน หรืองานเกษตรกรรมแรงงานตางดาว กลุมนี้ไมไดเขาสูระบบประกันสังคมรวมทั้งแรงงานตางดาวที่ได
ยื่นขอพิสูจนสัญชาติแลว แตยังไมไดรับการพิสูจนสัญชาติจากประเทศตนทาง แรงงานตางดาวสองกลุมหลังนี้ยังตอง
ขอต ออายุ ใบอนุญาตทํ างานอยู เช น เดิ ม โดยจะต องไดรั บ การตรวจสุ ขภาพและทํ าประกั น สุ ขภาพกั บ กระทรวง
สาธารณสุขกอน
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การคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพแรงงานต า งด า วตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว สํ า หรั บ กลุ ม ประมง เกษตร
เมื่อพิจารณาถึงมาตรการ ในการคุมครองแรงงานภาคประมงทะเลในเรือประมงสัญชาติไทยที่มีแรงงานขามชาติ
นับหมื่นแสนคน ก็มีเพียงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 และ
พ.ร.บ.ป อ งกั น และปรามปราบการค า มนุ ษ ย พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานในกิจการประมงทะเลเปนการเฉพาะเทานั้น ตอมาไดมีมติ
ครม. ลงวันที่ 14 พ.ค. 2555 เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานประมงทะเล และคนทํางานในบาน โดยมติ ครม.ดังกลาว
กระทรวงแรงงานไดเสนอวา
“พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 6 บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งหมด หรือแต
บางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงตามขอ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541
มิใหพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับกับนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมี
การประกอบธุรกิจรวมอยูดวย ดังนั้น เพื่อขยายความคุมครองใหลูกจางที่ทํางานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจ
รวมอยูดวย สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง โดยมีหลักการสําคัญ คือ หามจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปทํางาน
ให น ายจ า งจั ด ให มี วั น หยุ ด ประจํ า สั ป ดาห วั น หยุ ด ตามประเพณี ลู ก จ า งมี สิ ท ธิ ล าป ว ยได เ ท า ที่ ป ว ยจริ ง
โดยนายจางตองจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาจางในวันลาปวยและคาจางสําหรับวันหยุด
ตามสวน เพื่อใหลูกจางกลุมนี้ไดรับความคุมครองที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน”
3.3 แผนการดํ า เนิ น การจากการที่ ข าดการกํ า หนดเป า หมายร ว มกั น การดํ า เนิ น การของหน ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข องจึ งไม ได กําหนดเป น แผนงานเฉพาะของจั ง หวั ด แต ดํ าเนิ น งานแบบงานประจํ าของแต ล ะหน ว ยงาน
การดําเนินงานจึงเปนลักษณะเชิงรับ (Passive Role) มากกวาเชิงรุก (Active Role) ซึ่งอาจทําใหการดําเนินงาน
ตามมาตรการตางๆ ไมสอดคลองกับความรุนแรงของปญหา
3.4 มาตรการด า นการบริ ห ารจั ด การด า นกํ า ลั ง แรงงานที่ ดํ า เนิ น การอยู มุ ง เน น การบริ ห ารจั ด การ
เชิงปริมาณ คืออุปสงค-อุปทานตลาดแรงงาน (การจัดหาแรงงานไทยใหสถานประกอบการ) และการกําหนดโควตา
การจางแรงงานตางดาวและออกใบอนุญาตทํางานเทานั้น ไมมีมาตรการดานการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวที่
ไดรับคาจางตามกฎหมายแรงงาน แตยังคงมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพแรงงานที่ยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
3.5 มาตรการด า นการจัด ทํ าฐานข อมู ลแรงงานต า งดา ว จากการศึ กษา พบว า ระบบข อมูล เพื่อการ
บริหารจัดการ มีการจัดเก็บในหลายหนวยงาน โดยจัดเก็บเปนครั้งคราวตามการเรียกใช ไมมีระบบการจัดเก็บอยาง
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน การจัดเก็บแยกตามภารกิจของแตละหนวยงานและขาดการนํามาประมวลผลใหเปนขอมูล
ที่สามารถนํามาใชบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมและเปนการยากอยางยิ่งที่จะมีขอมูลของแรงงานตางดาวทั้งหมด
ในจั ง หวั ด ทั้ งที่ ถู กกฎหมายและผิ ด กฎหมาย เนื่ องจากแรงงานที่ จ ดทะเบี ย นในระบบก็ จํ าแนกตามภารกิ จ ของ
หนวยงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด สวนแรงงานที่ผิดกฎหมายไมสามารถหาแหลงขอมูลไดจากหนวยงานใด
สงผลใหการบริหารจัดการเปรียบไดกับตาบอดคลําชาง
ปญหาที่เดนชัดประการหนึ่ง คือ ปญหาขอมูลตาม ทร. 38/1 ไมเปนปจจุบันเนื่องจากปกครองจังหวัด
ยังไมสามารถปรับปรุงขอมูลแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตให อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตาม ทร.38/1
ได ต ามความเปน จริ ง หลั งจากที่ สํ านักจั ด หางานจั งหวั ด ไดดํ าเนิ นการพิ สูจ น สั ญชาติ ให แก แรงงานดั งกล าวและ
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มีหนังสือเดินทางแลว ยังไมมีการดําเนินการแจงใหปกครองจังหวัดคัดชื่อแรงงานนั้นออกจาก ทร.38/1 จึงทําใหมี
แรงงานต า งด า วที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น กรณี พิ เ ศษ ตาม ทร.38/1 มากเกิ น ความเป น จริ ง
โดยจังหวัดสมุทรสาครกําลังหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อยู
3.6 มาตรการดานการจัดระเบียบที่พักอาศัย จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา การจัดทําโครงการนํารองในการ
จัดที่พักอาศัย โดยเอกชนไดใชอาคารบานเอื้ออาทรเปนโครงการนํารองนั้น ยังมีขอจํากัดในการจัดหาสถานที่พักและ
สถานที่ปฏิบัติงานของแรงงานที่จําเปนตองอยูใกลกัน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจากการศึกษาโดยนาง
อารุณี จิตรปฏิมา (2555) พบวา นโยบายการจัดระเบียบที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวไมปรากฏชัดเจนใหนายจาง
ตองรับผิดชอบในการจัดที่พักอาศัยฯ มีเพียงคํารับรองในแบบแจงคําขอจางแรงงานตางดาวเทานั้น ซึ่งไมมีผลบังคับ
ทางกฎหมายใหนายจางตองปฏิบัติ สวนในระดับจังหวัดสมุทรสาครการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการได
กําหนดใหมีมาตรการจัดระเบียบที่อยูอาศัยแรงงานต างดาวอยางชัดเจน โดยมี โครงการนํารองในขณะเดียวกั น
ผูจัดบริการที่พักอาศัยรายอื่นที่ดําเนินการอยูกอนหนานั้น แลวสามารถดําเนินการตอไปไดเชนกัน เปนไปตามกลไก
ตลาดสําหรั บความร ว มมือของผู เ กี่ ยวข อง ปรากฏว านายจางที่ ทางราชการได ขอความร ว มมือในการสนับ สนุ น
โครงการนํารองฯ ไดใหความรวมมือแตก็ยังเปนจํานวนไมมากนัก
3.5 มาตรการดานการบริหารจัดการดานกําลังแรงงาน มุงเนนการบริหารจัดการเชิงปริมาณ คือ อุปสงคอุปทานตลาดแรงงาน (การจัดหาแรงงานไทยใหสถานประกอบการ) และการกําหนดโควตาการจางแรงงานตางดาว
และออกใบอนุญาตทํางานเทานั้น ไมมีมาตรการดานการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวที่ไดรับคาจางตามกฎหมาย
แรงงาน แตยังคงมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพแรงงานที่ยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
3.6 มาตรการความมั่นคง สาธารณสุข โดยการตรวจสุขภาพ/การประกันสุขภาพแรงงานตางดาวและ
การประกันสังคม เนื่องจากในป 2555 จังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานตางดาวขออนุญาตทํางานกับสํานักงานจัดหา
งานจังหวัด จํานวน 240,103 คน ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน 99,762 คน และที่เหลือจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 14 มิถุนายน 2555 และผลจาการพิสูจนสัญชาติ จะทําใหแรงงานตางดาวไดรับสิทธิ
ประโยชนภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคมเสมือนประชาชนไทยคนหนึ่ง โดยแรงงานตางดาวสวนหนึ่งจะเขาสู
ระบบประกันสังคม แต พ.ร.บ. ประกันสังคม ไมกําหนดใหแรงงานตองตรวจสุขภาพประจําปและไมกําหนดประเภท
ของโรคที่ตองตรวจสุขภาพ ซึ่งอาจจะสงผลตอปญหาสาธารณสุขของไทย ประกอบกับเมื่อแรงงานตางดาวไดรับ
หนั งสือเดิน ทางและสามารถเดิ น ทางได อย างอิ สระตามระยะเวลาของวีซ า จะสงผลกระทบทางสาธารณสุ ขคื อ
แรงงานต า งด า วอาจเป น พาหะนํ า โรคติ ด ต อ มาสู ค นไทย เช น วั ณ โรค โรคมาเลเรี ย โรคเท า ช า ง เป น ต น
ที่ประเทศไทยควบคุมไดแลว กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุมาจากการไมไดรับการตรวจโรคประจําปเหมือน
กอนและจากการที่แรงงานตางดาวสามารถเดินทางไปมาระหวางประเทศไทยและประเทศตนทางได
3.7 มาตรการความมั่ น คงของจั ง หวั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด สมุ ท รสาครได ดํ า เนิ น การตามมาตรการ
ความมั่ นคงสามประการ ได แก 1) มาตรการป องกั น 2) มาตรการสร างความรว มมือ 3) มาตรการปราบปราม
โดยในปงบประมาณ 2554 สามารถจับกุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจํานวน 3,626 คน นายจาง 12 คน
ผูนําพา 3 คน ผูใหที่พักพิง 6 คน ในปงบประมาณ 2555 (เมษายน-มิถุนายน 2555) จํานวน 3,230 คน
ผูใหที่พักพิง 3 คน ทั้งนี้เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยตํารวจภูธรภาค 7 แตยังคงเปนจํานวนที่นอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายที่คาดวามีอยูในจังหวัดระหวาง 50,000- 200,000 คน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยูในเขตภาคกลางของประเทศ มีพื้นที่ติดกับทะเล มีเสนทางในการลักลอบเขามาใน
พื้นที่ไดหลายเสนทาง จึงทําใหการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเขามาทํางานเปนไปไดยาก ประกอบกับ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ผูประกอบการบางรายยังไมใหความรวมมือในการเขาตรวจสถานประกอบการและมีการลักลอบจางแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายอยูเสมอ
3.8 มาตรการด านความมั่น คง สั งคม วั ฒนธรรมประเพณี จากการศึกษาพบวาวัฒ นธรรมจั งหวัด ได
พยายามดําเนินงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก ในลักษณะของการสอดสองดูแลวาการปฏิบัติตามงานตางๆ ของแรงงาน
ตางดาว ไม เป นการขัดกั บวั ฒนธรรมอัน ดีงามของสังคมไทยที่ ได กําหนดไว เป นจารี ตประเพณี โดยทั้งนี้ไมมีการ
กําหนดการหามปฏิบัติใดๆ ในรูปของกฎหมาย ในปจจุบันยังไมพบวามีการปฏิบัติใดๆ ของแรงงานตางดาวเปนการ
ขัดตอวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานตางๆ ยังมีขอจํากัดในการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารกับแรงงานตางดาว
3.9. การติดตามประเมินผลที่ดําเนินการอยูเปนการติดตามผลผลิต (Output) ของหนวยงานที่รับผิดชอบเทานั้น
โดยยังไมสามารถติดตามผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินงานไดเนื่องจากยังไมมีตัวชี้วัดของแตละมาตรการ
อันเนื่องมาจากยังไมไดมีการกําหนดหรือการบูรณาการเปาหมายของการดําเนินงานรวมกันของแตละหนวยงาน

4. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบ
บูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร
4.1 มาตรการดานบริหารจัดการดานกําลังแรงงาน ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
4.1.1 สํานั กจั ด หางานจังหวั ด ควรนํ าขอมู ล สําคั ญเกี่ ย วกับ พฤติกรรมของนายจางและผู ป ระกอบ
กิจการเกี่ ยวกับ การบั งคั บใชแรงงานและการละเมิด สิทธิของแรงงานตางดาวจากหน วยงานที่ เกี่ ยวของ อาทิ
สํานักงานสวัส ดิการและคุมครองแรงงานสํานั กงานตรวจคนเข าเมื อง มาเป นเกณฑป ระกอบการพิ จารณาให
ใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวหรือการตอใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวใหแกนายจางหรือผูประกอบกิจการ
แตละราย
4.1.2 สํานักจัดหางานจังหวัด ในการออกใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวจํานวนตั้งแต 10 คนขึ้นไป
ควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพิ่มเติมดานการจัดที่พักอาศัยใหแ รงงานตางดาว เพื่อปองกัน
ปญหาดานความไมพรอมของที่พักอาศัย และเพื่อใหอยูในสถานที่ที่สามารถบริหารจัดการไดอยางมีมาตรฐาน
4.1.3 สํานักจัดหางานจังหวัด ในการออกใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวจํานวนตั้งแต 10 คนขึ้นไป
ควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อปองกันปญหาการละเมิดสิทธิของแรงงานตางดาว
ที่เกิดขึ้นจากตัวแทนหรือบริษัทรับชวงจางเหมาแรงงาน (Sub-Contractor) อาทิ การพิจารณาออกใบอนุญาตการ
จางแรงงานตางดาว โดยกําหนดจํานวนแรงงานตางดาวที่อนุญาตใหนายจางหรือสถานประกอบกิจการจางไดจาก
ขนาดหรือกําลังการผลิต และพิจารณาการเพิ่มจํานวนแรงงาน เพื่อใชสําหรับเพิ่มกําลังการผลิตจากผลประกอบการ
รวมทั้งพิจารณาในเรื่องที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ ซึ่งควรมีที่ตั้งแนนอนไมมีการเปลี่ยนแปลงบอย และในรายที่มี
การขอใบอนุญาตการจ างแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากกอนออกใบอนุญาตใหควรมีออกตรวจสถานประกอบ
กิจการวามีการประกอบกิจการจริง
4.1.4 สํานักจัดหางานจังหวัด เพื่อเปนการปองกันปญหาการบังคับใชแรงงานและการละเมิดสิทธิ
ของแรงงานตางดาว ในการพิจารณาออกใบอนุญาตและตอใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวใหแก นายจางและ
ผูประกอบกิจการควรใชหลักเกณฑในการพิจารณาที่เขมขน ซึ่งเมื่อรายละเอียดและขั้นตอนในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต และตอใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวเปนไปอยางเขมขน ทําใหอาจตองใชระยะเวลาในการออก

56 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตและตอใบอนุญาตนานกวาในปจจุบัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาขยายอายุของใบอนุญาตการจางแรงงาน
ตางดาวเปน 2 หรือ 3 ป
4.1.5 สํานักจัดหางานจังหวัด กอนออกใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานตางดาว ควรมีการจัดอบรมใน
เรื่ องที่ มีความจํ าเป น สํ าหรั บ การทํ างานและการใช ชี วิ ต อยู ในสั งคมไทยให แก แรงงานต างด าว อาทิ เรื่ องความ
ปลอดภัยในการทํางานเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ ของลูกจางและเรื่องการปรับตัวและการใชชีวิตอยูในสังคมไทยอยาง
มีความสุขเปนตน
4.1.6 สํานั กจัด หางานจั งหวั ด สมุ ทรสาคร ควรทํ าการศึ กษาเรื่ องความตองการที่ แท จริ งในการใช
แรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงศึกษาสัดสวนของโควตาในการจางแรงงานไทยตอแรงงานตางดาวใน
กิจการตางๆ มากําหนดโควตาการจางแรงงานตางดาวแตละสาขา
4.1.7 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ควรเขามามีสวนรวมดานการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
ตางดาว โดยควรจัดสรรงบประมาณใหแกศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนําไปใชสําหรับการพัฒนา
ทักษะฝมือใหแกแรงงานตางดาวตลอดจนการใหความรูในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4.2 มาตรการดานการจัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาว ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
สํานักงานแรงงานจังหวัด ควรเรงดําเนินการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาวและดําเนินการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานตางดาวกับหนวยงานที่เกี่ยวของระหวางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งกําหนดแนวทางรวมกันในการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ และเพื่อลดปญหาในดานฐานขอมูลสําหรับการตรวจและใหความ
คุมครองแรงงานตางดาวทุกกลุม เพื่อปองกันมาตรการการกีดกันทางการคาจากตางประเทศอันเนื่องมาจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
4.3 มาตรการดานการจัดระเบียบที่พักอาศัย ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
4.3.1 กระทรวงแรงงานควรกําหนดเปนกฎกระทรวงหรือระเบียบ ปฏิบัติใหนายจางตองรับผิดชอบ
ในการจั ด หาที่ พั ก ควบคุ ม และรายงานการเคลื่ อ นย า ยหรื อ เปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู อ าศั ย ของแรงงานต า งด า วและ
มีบทลงโทษในการไมปฏิบัติตาม
4.3.2 สํานักจัดหางานจังหวัดในการออกใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวจํานวนตั้งแต 10 คนขึ้นไป
ควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตเพิ่ ม เติ ม ด า นการจั ด ที่ พั ก อาศั ย ให แ รงงานต า งด า ว
เพื่อปองกันปญหาดานความไมพรอมของที่พักอาศัย และเพื่อใหอยูในสถานที่ที่สามารถบริหารจัดการไดอยางมี
มาตรฐาน
4.4 มาตรการดานศูนยบริการรวมดานแรงงานตางดาว ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
สํานักจัดหางานจังหวัดและหนวยงานผูรับผิดชอบเรงจัดตั้งระบบ One Stop Service ระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานทุกสัญชาติตั้งแตกระบวนการพิสูจนสัญชาติ การตรวจลงตราการขอใบอนุญาตทํางานและจัดใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
4.5 มาตรการดานความมั่นคง สาธารณสุข สังคม วัฒนธรรมประเพณี ควรปรับปรุงการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
4.5.1 สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ควรดํ า เนิ น มาตรการเชิ ง รุ ก ในการสร า ง
เครือขายดานการคุมครองแรงงานตางดาวกับหนวยงานในระดับพื้นที่ที่มีความใกลชิดกับแรงงานตางดาว โดยเฉพาะ
การสรางความรวมมื อในดานการแจงขอมูลข าวสารที่เปนประโยชนสําหรับการตรวจแรงงาน และการคุมครอง
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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แรงงานจากสหภาพแรงงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรพัฒนาเอกชน ปจจุบันองคกรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศไทยไดมีบทบาทสําคัญในดานการเปนเครือขายที่เขมแข็งในการคุมครองแรงงานตางดาวกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในหลายพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร
4.5.2 สํานั กงานสวั สดิการและคุ มครองแรงงาน ควรดําเนินการประชาสัมพันธ กับกลุมผู ประกอบ
กิจการแตละประเภทในทุกพื้นที่เนื่องจากผูประกอบกิจการ โดยเฉพาะผูประกอบกิจการที่มีการสงออกสินคาไปยัง
ตางประเทศจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบเปนอันดับแรกๆ หากตางประเทศที่เปนตลาดเปาหมายสําคัญไดหยิบยก
เอาประเด็นการใชแรงงานผิดกฎหมาย และการละเมิดสิทธิของแรงงานตางดาวมาเปนขออางในการกีดกันทาง
การคา ดังนั้น การใหขอมูลสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อใหกลุมผูประกอบกิจการเหลานี้ไดรับขอมูล
และตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกทั้งผูประกอบกิจการเอง และความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจสังคม
และภาพลักษณ โดยรวมของประเทศทุกฝายตองชวยกันควบคุมและตรวจสอบการคุมครองแรงงานตางดาวกันเอง
ภายในกลุมผูประกอบกิจการแตละประเภท จะเปนการแบงเบาภาระและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานการตรวจและ
การคุมครองแรงงานตางดาว
4.5.3 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ควรมีการประสานกับสํานักงานจัดหางานเพื่อจัดสง
รายชื่อของนายจางและผู ประกอบกิจ การที่ มีพฤติกรรมการบังคับใชแรงงาน และมีการละเมิ ดสิทธิ ของแรงงาน
ตางดาวอยางรุนแรงซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ และสรางความเสียหายใหแกเศรษฐกิจ
ของประเทศได เพื่อใหสํานักจัดหางานนําไปใชในการพิจารณาตอใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวใหแกผูประกอบ
กิจการ หรือใชในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตการจางแรงงานตางดาวตอไป
4.5.4 สํานักสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เนื่องจากอัตรากําลังเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในดานการ
ตรวจแรงงานในแตละพื้นที่มีจํานวนคอนขางนอย ดังนั้น ควรนําเอาวิธีการตางๆ เขามาชวยพัฒนาประสิทธิภาพใน
การตรวจแรงงาน เชน การสุมตรวจแรงงานโดยใชฐานขอมูลแรงงานตางดาวจากองคกรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ดานการคุมครองแรงงานตางดาวในพื้นที่มาประกอบกับฐานขอมูลของสํานักงานจัดหางานจะชวยให การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของนายจางหรือผูประกอบกิจการไดผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากนายจางหรือ
ผูประกอบกิจการไมรูตัวลวงหนาวาเจาหนาที่จะเขามาตรวจแรงงานหรือการตรวจ โดยชุดปฏิบัติงานรวมการใชชุด
ปฏิบัติการรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ จะทําใหการตรวจแรงงานครอบคลุมในทุกประเด็นและในทุกพื้นที่ที่อาจมี
การลักลอบใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย หรือมีการบังคับใชแรงงานและมีการละเมิดสิทธิของแรงงานตางดาว
4.5.5 ตํารวจภูธรจังหวัดและคณะทํางานตรวจสอบปราบปรามการจับกุมดําเนินคดีแรงานตางดาว
ลักลอบทํางานและกระบวนการคามนุษย คณะที่ 2 (ภาคกลาง) ควรดําเนินมาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย
คุมครองในกลุมผูประกอบกิจการที่มีการบังคับใชแรงงานตางดาว โดยควรเพิ่มความเขมงวดในการตรวจแรงงาน
ตางดาวที่ หลบหนีเ ขาเมื องและลักลอบทํ างานในสถานประกอบกิ จการตางๆ โดยสถานประกอบกิ จการเหลานี้
สวนหนึ่งยังมีการลักลอบใชแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย และบางแหงยังมีการละเลยและฝาฝน
ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และควรเขมงวดทั้งทางวินัยและอาญากับเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่
ของรัฐที่เรียกรับผลประโยชนจากแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย หรือพัวพันเกี่ยวของ สนับสนุนสงเสริมการกระทําผิด
เกี่ยวกับการนําพา ใหที่พักพิง และการจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
4.5.6 ตํารวจภูธรจังหวัดและคณะทํางานตรวจสอบปราบปรามการจัดกุมดําเนินคดีแรงานตางดาว
ลักลอบทํางานและกระบวนการคามนุษย คณะที่ 2 (ภาคกลาง) ควรประสานความรวมมือกับกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองแรงงานตางดาวอยูในพื้นที่ เพื่อรวมกัน
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ออกตรวจและใหความคุมครองแรงงานตางดาว ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและการให
ความคุมครองแรงงานตางดาวของทั้ง 3 หนวยงาน เนื่องจากชุดปฏิบัติงานรวมของ 3 หนวยงาน จะมีทั้งในสวนของ
เจาหนาที่ที่ดูแลบังคับใชกฎหมายคนเขาเมืองเจาหนาที่ที่ดูแลบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน และเจาหนาที่ที่
ทราบขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่ทํางานอยูในแตละพื้นที่ และสามารถสื่อสารกับแรงงานตางดาวไดเปนอยางดี
4.5.7 การคุ มครองและการบริ ห ารจั ด การแรงงานต างด า วกลุ ม ที่ ไ ม อ ยู ภ ายใต ป ระกั น สั งคมและ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ยังขาดหนวยงานเจาภาพในการดูแล โดยการคุมครองนั้นจะตองไมต่ํากวาความ
จําเปนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตและมาตรฐานแรงงาน เพื่อเปนเหตุผลตอหลักสิทธิมนุษยชนและอาจสงผลตอปญหา
ความมั่ น คง เนื่ องจากในป จจุ บั น นี้ แรงงานต างด าวสั ญชาติ พม า ลาว และกั มพู ช า ที่ อยู ในประเทศไทยตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีทั้งที่เปนแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติเรียบรอยแลว ซึ่งหากไดประกอบอาชีพอยูในกลุม
อุตสาหกรรมและงานกอสรางจะเขาสูระบบประกันสังคมเชนเดียวกับแรงงานคนไทย และไมตองทําประกันสุขภาพ
โดยสําหรับแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติแลวแตไมไดประกอบอาชี พอยูในกลุมอุตสาหกรรมและงาน
กอสราง เช น อาชี พคนรั บใช ในบานหรืองานเกษตรกรรม แรงงานตางด าวกลุ มนี้ ไมไดเ ขาสูร ะบบประกั นสั งคม
รวมทั้งแรงงานตางดาวที่ไดยื่นขอพิสูจนสัญชาติแลว แตยังไมไดรับการพิสูจนสัญชาติจากประเทศตนทาง แรงงาน
ตางดาวสองกลุมหลังนี้ยังตองขอตออายุใบอนุญาตทํางานอยูเชนเดิม โดยจะตองไดรับการตรวจสุขภาพและทํา
ประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขกอน
4.5.8 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรจัดระบบบริการดานสาธารณสุขโดยเชื่อมโยงแผนกตางๆ
ที่เกี่ยวของกัน หรือที่มีแรงงานตางดาวไปรับบริการจํานวนมาก เชน การเชื่อมโยงศูนยบริการขามชาติในชุมชน
คลินิกเคลื่อนที่ คลินิกโรคติดตอเฉพาะ คลินิกแมและเด็ก เปนตน
4.5.9 สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด และหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบควรประสานกั บ ประเทศต น ทาง
เพื่อรวมกันปองกัน/รักษาโรคติดตอที่สงผลกระทบตอแรงงานตางดาว
4.5.10 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรจัดระบบการใหคําปรึกษาดานโรคติดตอแกแรงงานตางดาว
ใหบริการผานระบบสายดวน (hotline) โดยรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนใหบริการลามประจําสถานพยาบาล/
คลินิกที่มีแรงงานตางดาวไปใชบริการเปนจํานวนมาก
4.5.11 กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ ควรรวมกันดําเนินการปองกันการ
ติดตอของโรคระบาดจากแรงงานตางดาวสูคนไทย โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวเปนประจําทุกปเนน
กลุมโรค 7 โรคที่มีความเสี่ยง คือ วัณโรค โรคเทาชาง โรคซิฟลิส โรคเรื้อน โรคสติฟ นเฟอน โรคสุราเรื้อรังและ
สารเสพติ ด จั ดให มีโครงการส งเสริมสุ ขภาพและควบคุมการปองกันโรคในแรงงานตางดาว และสรางเครื อขาย
ผูประกอบการและในชุมชนตางดาวเพื่อเฝาระวังโรคติดตอ
4.5.12 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ควรจัดทําแผนงานเชิงรุกใหกับแรงงานตางดาว เพื่อใหมีความ
เขาใจในอยูรวมกันในสังคมไทยอยางสันติสุข โดยอาจจัดเปนการปฐมนิเทศแรงงานตางดาวรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือสถานประกอบการตางๆ หรืออาจจัดเปนหนวยเคลื่อนที่ในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยและแนวทางใน
การปฏิบัติตนในสังคมไทยแกแรงงานตางดาว และควรขอความร วมมือจากสถาบันเอกชนตางๆ ในพื้นที่ดานภาษา
และการจัดทําสื่อเผยแพรตางๆ
4.6 มาตรการดานการประชาสัมพันธ ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
4.6.1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ควรสงเสริมกิจกรรมชุมชนระหวางแรงงานตางดาวและชุมชนคนไทย
เชน การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมการละเลนกีฬางานบุญงานประเพณีเปนตน
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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4.6.2 สํ านั ก งานแรงงานจั งหวั ด ควรใช วิ ท ยุ ชุ ม ชนเป น สื่ อเผยแพร ขอมู ล ข า วสารเรื่ องการว าจ า ง
แรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมาย และเรื่องสิทธิแรงงานใหแกทั้งนายจางและลูกจาง ทั้งนี้ควรจัดทําเปนรายการวิทยุ
หลายภาษา โดยการสนับสนุนของกรมการจัดหางาน
4.7 มาตรการดานอาสาสมัครตางดาว ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
4.7.1 หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนการเฝาระวัง โดยอาสาสมัครคุมครองแรงงานการจัดตั้งและ
การอบรมแกกลุมอาสาสมัครคุมครองแรงงานที่อยูในชุมชน และในสถานประกอบกิจการตางๆ จะทําใหมีการเฝาระวัง
อยางตอเนื่องในเรื่องการบังคับใชแรงงานและการละเมิดสิทธิของแรงงานตางดาว
4.7.2 เพิ่มบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรอาสาสมัครอื่นๆ เชน มูลนิธิรักษไทยมูลนิธิศุภนิมิตร
ใหสามารถชวยเหลือแรงงานตางดาวที่ประสบปญหาในการดํารงชีวิตในประเทศไทย
4.8 มาตรการดานติดตามประเมินผล ควรปรับปรุงการดําเนินงานดังตอไปนี้
สํานักงานแรงงานจังหวัด ควรจัดทําการประเมินผลลัพธ (Outcome) หรือการประเมินเปาหมายที่ควร
จะมีการบูรณาการรวมกันในอนาคต หรืออาจใชเปาหมายที่ผูวิจัยไดเสนอแนะ โดยการเทียบเคียงจากเปาหมายตาม
มติ ครม. ตาง ๆ คือ “การใชแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมาย โดยมีการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวเพื่อมุงไปสู
การใชแรงงานคนตางดาวถูกกฎหมาย” มาใชเปนกรอบเปาหมายของการดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการ
แรงงานต างด าวแบบบู ร ณาการ จั งหวั ด สมุ ทรสาคร โดยเป าหมายดั งกล าวได กํ าหนดแนวทางดํ าเนิ น การเป น
2 ระยะ คือ
ระยะที่หนึ่ง ดําเนินการใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่อยู ในประเทศ
ไทยทุกคน มารายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ และผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการ
สงกลับเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป และอนุญาตใหทํางานได
ระยะที่สอง ดําเนินการเปลี่ยนสถานะคนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรในระยะที่หนึ่ง
ใหเปนผูที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย โดยการเจรจาใหประเทศคูภาคีเขามาพิสูจนสัญชาติ พรอมออกเอกสารรับรอง
หรือหนังสือเดินทางใหคนตางดาวของตน แลวขอรับการตรวจลงตรา (วีซา) กับฝายไทยเพื่อขออนุญาตทํางานอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย เพราะประเทศไทยยั งคงต องพึ่งพาแรงงานตางด าวให เข ามาทํ างาน เพื่อขับ เคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไมใหหยุดชะงัก
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บทที่ 4
การประเมินสภาพแวดลอมจังหวัดสมุทรสาครที่มีผลตอการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว
การประเมินสภาพแวดลอมจังหวัดสมุทรสาครที่จะนําเสนอในบทนี้เปนการประเมินสถานการณ
ของจังหวัดเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม หรือ ปจจัยขับเคลื่อน แนวโนม ความไมแนนอน ความเสี่ยง
ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน วิเคราะห
มาจากกระบวนการมีสวนรวม โดยการจัดประชุมสัมมนาในระดับจังหวัด โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกภาคสวน
และทุกคนไดนําเสนอความคิดตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน ขอมูลจากการประมวลสถานการณภายในและภายนอกที่มี
ผลต อการพัฒ นาจังหวัดสมุทรสาครและงานวิจัย ตาง ๆ ที่เ กี่ยวของ ทั้ งนี้ คณะที่ป รึกษาได นําความคิด เห็น และ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม และขอมูลตาง ๆ มาหลอมรวมกันเปนการประเมินสถานการณเพื่อนําไปสูการกําหนด
วิสัยทัศนของแผนแมบทการบริหารแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาครตอไป

1. การประเมินสภาพแวดลอม จุดออน และจุดแข็งของจังหวัดในเบื้องตน
คณะที่ปรึกษาไดจัดทําแบบประเมินในเบื้องตนและใหที่ประชุมสัมมนาการจัดทําแผนแมบทในระดับจังหวัด
ซึ่งประกอบดวยผูบริหารของจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาชน
และสื่อมวลชนเพื่อระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการวิเคราะหการบริหารจัดการ ปญหา อุปสรรค รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นสภาพแวดลอมในแบบสรุปผลการประเมินดังนี้

1

Opportunities

ใชพันธมิตร
ปรับปรุง

Weaknesses

1. การแสวงหาผลประโยชนโดยใหการคุมครอง
แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายโดยเจาหนาที่
รัฐทําใหผูประกอบการไมนําแรงงานตางดาว
เขาสูระบบที่ถูกกฎหมาย
5.95
2. ขาดการศึกษาความตองการที่แทจริงในการ
ใชแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
รวมถึงศึกษาสัดสวนของโควตาในการจาง
แรงงานไทยตอแรงงานตางดาวในกิจการ
ตางๆมากําหนดโควตาการจางแรงงาน
ตางดาวแตละสาขา
3.73
3. อัตรากําลังเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในดานการ
ตรวจแรงงานในแตละพื้นที่มีจํานวนนอย
ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ
3.09

รวม 478
รวม % 21.73
ถอย

อดทน

1. สมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตดาน
ประมงแบบครบวงจรและเปนศูนยกลางการผลิต
อาหารทะเลที่สําคัญระดับสากลทําใหมีความตองการ
แรงงานสูง
11.14
2. สมุทรสาครมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
มีรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจึงมีความตองการ
แรงงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
6.55
3. การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 จะทําใหมีการ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวมาทํางานในจังหวัด
รวม 467 3.55
สมุทรสาครมากขึ้น

เรงขยายงาน

รุกดําเนินการเอง
รวม % 21.23
1. การปองกันการติดตอของโรคระบาดจาก
วิสัยทัศน :
แรงงานตางดาวสูคนไทยเปนไปอยางมี
ศูนยบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มี
ประสิทธิภาพ
2.91
ประสิทธิภาพสูงจัดระบบการใชแรงงาน 2. มีการดําเนินงานในเชิงรุกใหกับแรงงาน
ตางดาวใหถูกตองกฎหมายพัฒนาคุณภาพ ตางดาวเพื่อใหมีความเขาใจในอยูรวมกัน
2.41
ชีวิตแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทยอยางสันติสุข
3. การปราบปรามการจัดกุมดําเนินคดีแรงาน
และใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท ตางดาวลักลอบทํางานและกระบวนการ
กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
คามนุษยอยางสม่ําเสมอ
2.05
รวม 248
(สมุทรสาครโมเดล)
รวม % 100
รวม % 11.27
1. แรงงานคนไทยไมตองการทํางานประเภทประมง
และอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องเนื่องจากเปน
งานหนัก อันตรายและสกปรก
8.27
2. ผูประกอบการยังไมสามารถปรับเปลี่ยนการใช
เทคโนโลยีแทนแรงงานไดจึงทําใหอุตสาหกรรม
เปนอุตสาหกรรมที่ยังคงใชแรงงานแบบเขมขน
มากกวาเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
8.00
3. ผูประกอบการตองการลดตนทุนการผลิตจึงใช
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายมากกวาแรงงาน
ตางดาวถูกกฎหมาย รวม 1,007
7.09

Strengths

ปองกันตัว
หลบเลี่ยง

รวม % 45.77

Threats

แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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การบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า วของจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ข อ จํ า กั ด ค อ นข า งมาก โดยมี ภั ย คุ ก คาม
ถึงรอยละ 45.77 และจุดออนถึงรอยละ 21.73 มีจุดแข็งเพียงรอยละ 11.27 มีโอกาสรอยละ 21.23 ดังนั้นอาจ
ถือไดวาจังหวัดการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร อยูในสถานการณที่ตองอดทนตอปญหา
และภัยคุกคามตางๆ

2. สรุปประเด็นที่ไดจาการสัมมนา
2.1 ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร
2.1.1 ทานอองซานซูจี กลาวไววา ขอใหแรงงานพมาอยูในประเทศไทยดวยความรักความสามัคคี และ
ในอนาคตทานจะตองหาทางนําแรงงานพมากลับไปยังพมา ในฐานะที่เปนตัวแทนของหอการคา เห็นวาแรงงานพมา
ยังไมไดกลับในระยะ 4-5 ป เนื่องจากการเมืองในพม ายังมีความขัด แยงกัน มากและผูประกอบการในจังหวัดได
ยึด หลั กความเป น ธรรมความเสมอภาคและสวั สดิ การตามกฎหมายแรงงาน ประกอบกั บแรงงานพม าได ซึ มซั บ
วัฒนธรรมและนับถือศาสนาพุทธ แมแรงงานพมายังไมกลับโดยทันที จังหวัดควรเตรียมตัวจัดหาแรงงานในประเทศอื่น
เชน ประเทศลาว เขมร อินเดีย ชาวไทยขาวที่เวียดนาม ไทยดํา ไทยลื้อ เปนตน
2.1.2 การเตรียมตัวดานภาษาเพื่อรองรับ AEC ภาษาอังกฤษจะเปนภาษาแรกเลยที่ 10 ประเทศ
จะตองใช ภาษาพมาสําหรับสื่อสารกับแรงงานพมา โดยเฉพาะวัฒนธรรมตางๆ ในเมื่อจังหวัดมีแรงงานพมาจํานวน
มาก จะตองรูเขารูเรา ในอนาคตภาษาจะเปนสิ่งสําคัญ
2.1.3 ควรเปดแรงงานตางดาวเสรี ปญหาแรงงานตางดาวไดรับการผอนผันเรื่อยมา ไมตองเปนหวง
ทางดานความมั่นคงมากนัก ควรจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหครบถวนถูกตอง แตปจจุบันจังหวัดไมทราบวามี
แรงงานตางดาวจํานวนเทาใด เขามาอยางถูกตองและไมถูกตองจํานวนเทาใด นอกจากนี้จังหวัดมีประชาชนแฝงมา
จากภาคอีสาน ภาคใตมาอยูที่นี่เปนลานกวาคน งบประมาณที่ไดมาเพื่อบริหารจัดการจึงไมเพียงพอ ในเวลาเดียวกัน
แรงงานตางดาวก็มาใชบริการในศาลแรงงานจังหวัด การรักษาพยาบาล และการศึกษา
2.1.4 หอการคาไดเสนอใหมีศูนยประสานอํานวยการแรงงานขามชาติ เศรษฐกิจอาเซียน (ปรอ.) เพื่อ
ชวยภาครัฐแกปญหาแรงงานตางดาวทั้ งในระบบและนอกระบบ ในประเทศสิงคโปร ไดจัดแคมปหรือสถานที่ใด
สถานที่หนึ่งใหแรงงานตางดาวอยู การบริหารจัดการก็จะงายขึ้น หากจังหวัดสรางใชเปนตนแบบก็จะสามารถได
บริ ห ารจั ด การได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถแก ไขป ญหาอาชญากรรม ป ญหายาเสพติ ด แต ไม ได จํ ากั ด สิ ท ธิ
มนุษยชนของแรงงานตางดาว เพียงแตวาใหไปอยูอาศัยในสถานที่ที่จะตองจํากัดเสรีภาพเล็กนอย ไมใชเดินไปทั่ว
อยางทุกวันนี้
2.1.5 ควรมีโครงการอบรมแกนนําแรงงานตางดาว โดยตรวจสอบชุมชนแรงงานตางดาววามีแกนนํากี่
คน มีมูลนิธิกี่แหง มีเรื่อง NGO กี่แหง โดยเฉพาะแตละโรงงานมีแกนนํา ก็ควรตองไปศึกษา วั นนี้ในโรงงานจะมีเปน
Section ชาวพมาเปนหัวหนา เปนซุปเปอรไวเซอร แลวดูแลชาวพมาเปนกลุม ๆ จึงตองอบรมใหแกนนําดังกลาว
เขาใจถึงปญหาในการบริหารจัดการและเขามาชวยจังหวัดได
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2.2 สภาอุตสาหกรรม
2.2.1 สภาอุ ต สาหกรรม มี ห น า ที่ ส งเสริ มแรงงานไทย แต ป จ จุ บั น นี้ มั น ไม ส ามารถที่ จ ะทํ าได แ ล ว
เพราะวาปรากฏวาแรงงานไทย มีปญหาการศึกษาสูงขึ้น เด็กก็เลือกงาน พอเลือกงานแลวจะทําใหงานประเภทที่ทํา
กัน อยู ตั้งแต รุน พ อ รุน ปู ก็จ ะค อยๆ หายไป แม แต งานเกษตรกรตอนนี้ อายุ เ ฉลี่ ย อยู ที่ 40-50 ป แสดงวาต อไป
เกษตรกรรุน ใหมมีนอย เกษตรกรที่เปนแรงงานตางดาวจะมีมากขึ้น แรงงานพมาเขามาทํางานที่ประเทศไทยตั้งใจจะ
มาขุ ด ทอง สาธารณู ปโภค สาธารณสุ ข คลอดก็ มีอั ตราการรอดตายสู ง และนโยบายของประเทศไทยก็ ชั ดเจนให
การสงเคราะหบุตร
2.2.2 จังหวัดสมุทรสาครขาดแรงงานมีฝมือ เพราะวาแรงงานไรฝมือ กวาจะทํางานไดตองใชเวลานาน
แรงงานมีฝมือจะเคลื่อนยายไปสถานที่ที่ดีกวาเสมอ นโยบายคาแรงขั้นต่ําอยูที่ไหนก็ 300 บาทเหมือนกัน นายจางมี
โควตาวันแรกจดทะเบียนครบหมด แตพอวันตอมามีคนออก นายจางก็ตองทําผิดกฎหมาย ไปแยงเอาจากที่อื่นมา
หรือยอมรับแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ถามีการจัดระบบการจดทะเบียนอยางเปนเสรีก็จะสามารถที่จะแกไขปญหา
ไดแตวันนี้นายจางกลัวโควตาตนเองหาย ก็ไมกลาแจงวาคนนี้ออก ทําใหฝายทะเบียนของภาครัฐไมไดขอมูลที่แทจริง
2.2.3 การใช แรงงานต างด าวควรกํ าหนดอายุ ในการทํ างาน 3 ป ห รื อ 5 ป แล ว ก็ ต องออกไปจาก
ราชอาณาจักรไทย เพื่อไมใหตั้งรกรากในประเทศไทย แรงงานตางดาวที่เขามาโดยผิดกฎหมายมาแตงงานกับคนไทย
สามารถประกอบอาชีพ มีรานซักรีดเปนของตัวเอง สามารถจางคนไทยเปนลูกจางได จึงควรกําหนดระยะเวลาอยูใน
ประเทศไทยใหชัดเจน ไมใหอยูอยางตอเนื่อง ควรเวนระยะเวลาอยูในประเทศไทยแลวคอยกลับมาอีกเชนใหทํางาน
แบบมีอายุในการทํางาน ใหอยู 3 ปออกไป 3 เดือนแลวคอยกลับมาใหม หรือวาใหอยู 5 ป ออกไปครึ่งปคอยกลับมาใหม
2.2.4 กรณีเงินสมทบประกันสังคมเปนเรื่องใหญ บริษัทตาง ๆ จายเงินประกันสังคมใหกับแรงงานตาง
ด า วร อยละ 5 ลู กจ างจ า ยร อยละ 5 ภาครั ฐ จ า ยร อยละ 2.5ในจํ า นวนนี้ มีอ ยู ป ระมาณร อยละ 35 ที่ เ ป น เงิ น ที่
สงเคราะหบุตร คลอดบุตร ชราภาพ ประกันการวางงาน 4 จึงมีประเด็นคําถามวาแรงงานตางดาววางงานขอเงินได
ดวยหรือไม แรงงานตางดาวไปฟองศาลแรงงานวาไดรับคาจางไมถึง 300 บาท ทางหนวยงานประกันสังคมบอกวา
ถึงแมจะเก็บแตก็มาใชนอยมาก เงินที่เหลือไมรูหายไปไหน
2.2.5 กรณีความปลอดภัยในการทํางาน อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก เพราะไมตระหนักและอบรมให
แรงงานมีความระมัดระวังเทาที่ควร ทั้งแรงงานไทยและแรงงานดาวไมไดรับการอบรม เกิดปญหาเพราะแรงงงาน
ตางดาวเมื่อเขามาทํางานเกิดอุบัติเหตุนิ้วขาด อุบัติเหตุรายในเมืองไทยทําใหแรงงานตางดาวนําเรื่องนี้กลับไปบอก
เลา เปนภาพพจนที่ไมดีตอจังหวัดสมุทรสาคร นายจางเองก็ตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้
2.2.6 กรณีปญหาดานสาธารณสุข โรงงานในจังหวัด สมุทรสาครไดคํานึงถึงเรื่องอนามัยในโรงงาน
โดยเฉพาะโรงงานอาหารแปรรูป ตองใสหมวกลางมือลางเทา บางแหงอบโอโซนดวย เพราะฉะนั้นในโรงงานได
คํานึงถึงเรื่องความถูกสุขลักษณะในสถานประกอบการ แตปญหาสุขภาพอนามัยของแรงงานตางดาวอยู ที่พักอาศัย
ซึ่งผูติดตามของแรงงานตางดาวไมไดรับการดูแลเอาใจใสดานสุขภาพ ก็จะเปนแหลงกระจายเชื้อโรคตางๆ เชน หวัด
ทองรวง จึงตองใหความสนใจเรื่องสุขภาพ เรื่องความสะอาด เรื่องอนามัย
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2.3 แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
2.3.1 ภาคราชการตระหนักถึงปญหาของการใชแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาเมืองไทย แลวมา
ทํางานโดยที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งปญหาหลัก คือ เรื่องของความมั่นคง เรื่องของการแยงอาชีพคนไทย เรื่องของการ
จัดระเบียบแรงงานตางดาว แตวาปญหาที่สําคัญคือวาไมทราบจํานวนที่แนนอนวาแรงงานตางดาวมีอยูเทาไหร
การวางแผนเราก็จะยาก อีกประการหนึ่งคือผูประกอบการที่เปนผูใชแรงงานตางดาวก็ไมคอยใหขอเท็จจริงเทาที่ควร
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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อยางเชนในระยะกอนหนาที่จะมีการเปดจดทะเบียน ก็จะมีการสํารวจซึ่งให นายจางขอโควตา สวนใหญนายจางจะ
ขอโควตาเกิน จนกระทั่งป 2544 การวางแผนเรื่องของการแกไขปญหาแรงงานตางดาวก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้น โดย
การเปดใหจดทะเบียน การเปดใหจดทะเบียนระยะแรกมีจํานวนแรงงานเยอะ หลังจากนั้นก็หายไป บางปหายไปเปน
หลั กแสนร ว ม 2-3 แสน จนถึ งทุ กวั น นี้จํ านวนแรงงานตางด าวที่แท จ ริ งไมมีใครตอบได มี แต การประมาณหรื อ
คาดการณเทานั้น
2.3.2 แรงงานตางดาว 3 สัญชาติที่ลักลอบทํางาน และไดรับการผอนผันตามมติ ครม.ที่อนุญาตให
ทํางานในประเทศไทยได ปจจุบันตัวเลขลาสุดมีอยู 886,507 คน สวนที่เหลือที่เปนแรงงานที่ไมถูกกฎหมาย แรงงาน
ตางดาว 3 สัญชาติขณะนี้ที่ไดรับการผอนผันอนุญาตใหทํางานได 886,507คน ทางราชการไดพยายามดําเนินการให
เขาสูระบบก็คือปรับสภาพ ปรับสถานะเพื่อใหเปนแรงงานที่ทํางานเขาเมืองถูกตองตามกฎหมายก็คือเราเอาเรื่องของ
การพิสูจนสัญชาติเอามาเปนหลักการในการปรับสภาพใหเปนการเขาเมืองโดยถูกตอง และขณะนี้ก็จาก 886,507 คน ก็
ผานการพิสูจนสัญชาติไปแลว 200,000 คน ที่เหลือที่ระหวางรอการพิสูจนสัญชาติอยูก็ขณะนี้ก็มีอยู 680,000 คน
ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
2.3.3 จังหวัดสมุทรสาคร มีการใชแรงงานตางดาว 3 สัญชาติที่ไดรับอนุญาตใหทํางานได 221,731 คน
ซึ่ งเป น สั ด ส ว นก็ ใกล เ คี ย งกั น กั บ แรงงานไทยที่ ทํ างานอยู ใ นสถานประกอบการ สถานประกอบการของจั งหวั ด
สมุทรสาครมีประมาณ 7,000 แหงเศษ มีแรงงานไทยทํางานอยูประมาณ 300,000 คนเศษ จํานวนก็จะใกลเคียงกัน
แรงงานต า งด า วของจั งหวั ด สมุ ทรสาครที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ทํ า งานจํ า นวน 221,731 คน แบ งออกเป น 3 กลุ ม
ที่รอการพิสูจนสั ญชาติอยูก็มีอยูป ระมาณ 72,000 คน พิสูจนสัญชาติไปแลวก็เปลี่ยนสภาพเปนผู เขาเมืองอยาง
ถูกตองไปแลว 142,000 คน และอีกกลุมหนึ่งคือกลุมที่เขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมายเปนการจางงานแรงงาน
กับประเทศภาคี ก็มีอยู 6,411 คน
2.3.4 การบริหารจัดการของแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มีรูปแบบขึ้นมาเปนการเฉพาะของจังหวัด
สมุ ท รสาคร ท านผู ว า ราชการจั งหวั ด ก็ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การแรงงานต างด าวแบบบู ร ณาการ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ไดรวมกันพิจารณามาตรการขึ้นมาเปนการเฉพาะของจังหวัดสมุทรสาครตามสภาพปญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งการบูรณาการมาตรการทั้ง 8 มาตรการนี้เราทําแบบครบวงจร
1) การจัดหาแรงงานไทย เพื่อที่จะลดการพึ่งพาการใชแรงงานตางดาวและพยายามที่จะหา
แรงงานไทยตามตํ าแหน งงานวางที่ นายจางตองการ แตถาหากว าไมไดจริง ๆ เราก็จะมี การอนุญาตใหทํางานให
แรงงานตางดาวทํางานไดตามความจําเปน แตอาชีพจริงๆ แลวที่เราอนุญาตมีแคอาชีพกรรมกรกับคนรับใชในบาน
เทานั้น แตทุกวันนี้ที่นายจางเอาไปใชในกิจการประเภทอื่นเปนการทํางานผิดประเภท
2) การจัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาว แมวาขณะนี้แรงงานตางดาวที่มาขึ้นทะเบียนและไดรับ
อนุญาตผอนผันใหทํางานมีอีกจํานวนเทาไหร แตก็มีความจําเปนที่จะตองทําฐานขอมูลที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
เพื่อที่จะตรวจติดตามในเรื่องของประวัติเรื่องของสุขภาพ รวมทั้งเรื่องบุตรที่เกิดจากแรงงานตางดาว
3) การจัดระเบียบที่อยูอาศัย แรงงานตางดาวอยูกันอยางแออัดและกอใหเกิดโรคติดตอ ซึ่งจะมี
ผลกระทบกับการผลิตสินคา และโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาอาหารทะเลแปรรูปสงออก จังหวัดสมุทรสาครเราก็ได
จัดทําโครงการนํารองบานเอื้ออาทรทาจีน
4) การจัดตั้งศูนยบริการรวม เราก็จะมีการใหบริการเฉพาะกิจเมื่อมีการจดทะเบียนตามมติ
ครม. เปนครั้งๆ ไป
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5) ความมั่นคงสาธารณสุขสังคมและวัฒนธรรมประเพณี เรื่องนี้เปนเรื่องของการปฏิบัติเยี่ยงคน
ในภาคกับแรงงานตางดาว หมายถึงวาเราใชหลักสากลตามหลักของ ILO ก็คือวา แรงงานไมวาจะเปนชนชาติใดที่มา
ทํางานอยูในประเทศไทยก็จะไดรับการปฏิบัติไดรับสิทธิเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเรื่องของการคุมครองแรงงาน เรื่อง
ของการแรงงานสัมพั นธ หรื อเรื่องของประกันสังคม นอกจากนี้เพื่อเราจะลดปญหาเรื่องของการลักลอบเขามา
ทํางานเราก็จะมีการปราบปราม จับกุมผูที่ลักลอบทํางานโดยไมไดรับอนุญาตแลวรวมทั้งจับกุมผูที่ใหที่พักพิงและผูที่
นําพาเขามาดวย
6) การประชาสั ม พั น ธ เราก็ พ ยายามให ข อ มู ล ข า วสารการใช แ รงงานที่ ถู ก ต อ งให แ ก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป และก็ชวยลดความหวาดระแวงของเรื่ องของการใชแรงงานตางดาว เพราะ
เนื่องจากวาประชาชนทั่วไปที่ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนอยูก็จะมองวาภาพการใชแรงงานตางดาวเปนภาพที่นา
กลัว เรื่องในจุดนี้เราก็พยายามใหความรูประชาชนเพื่อลดความหวาดระแวง
7) การจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค รแรงงานต า งด า ว อั น นี้ ก็ จ ะใช อ าสาสมั ค รด า นสาธารณสุ ข เป น ผู
ประสานงานเพื่อใหความรู โดยจะเนนในเรื่องของการปองกันโรค เพราะวาอาจจะมีผลกระทบตามที่ทานอภิชิต
นําเรียน และรวมทั้งเรื่องของภาวะการณตั้งครรภดวย ตรงนี้เราก็มีความพยายามที่จะคุมกําเนิดในกลุมแรงงาน
ตางดาว แตก็ยังมีปญหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู ตรงนี้การทําเรื่องดังกลาวตองกระทําดวยความระมัดระวัง
8) การติดตามประเมินผล มีการติดตามผลของการใชแรงงานตางดาววา มีปญหาอุปสรรคอะไร
แลวก็จะนําเขาคณะกรรมการแลวรวมปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลาจากการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ก็จะมี
เวทีอื่นอีก เพราะเนื่องจากวาการใชแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีการใชแรงงานตางดาวสูง
ที่สุดในประเทศไทย หรือประมาณ 1 ใน 5 ของการใชแรงงานตางดาวจะอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความสนใจของ
คณะกรรมาธิการดานความมั่นคงแหงรั ฐของสภาผูแทนราษฎร กับกรรมาธิการดานแรงงานของสภาผูแทนราษฎรก็
ไดมาปรึกษาหารือรวมกันและก็ชวยกันเสนอแนะเรื่องของการแกไขปญหาแรงงานตางดาว ก็ไดขอสรุปตรงกันวาการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว จุดสําคัญที่สุด คือ ขาดความชัดเจนเรื่องของจํานวนแรงงานตางดาว และมีความเห็น
พองกันวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีศูนยบริหารแรงงานตางดาวเปนการเฉพาะ หรือสมุทรสาครโมเดล รูปแบบของ
สมุทรสาครโมเดลหลักการก็คือวาตองใหทุกฝายใหความรวมมือมีสวนรวมในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว ไมวา
จะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวก็รวมทั้งประชาชนดวย
2.3.5 การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว โดยเฉพาะแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ เนื่องจากวาพื้นที่ของไทย
ติดกับ 3 ประเทศ ไมวาจะเปน พมา ลาว กัมพูชา ขอพึงตระหนักในเรื่องของการใชแรงงาน3 สัญชาติ โดยเฉพาะ
ในขณะนี้ ร อ ยละ 90 ของแรงงาน 3 สั ญ ชาติ ที่ ส มุ ท รสาครเป น แรงงานพม า ในป 2558 ซึ่ ง จะเข า สู AEC
คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศพมาไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักเรื่องของประมงทะเล การกอสราง
ทาเรือน้ําลึกทวาย สถานการณภายในของประเทศพมาแตละกลุมเริ่มมีการเจรจาเพื่อยุติสงครามหรือความขั ดแยง
ภายใน พมาไดแรงบีบจากภายนอกประเทศ ในเรื่องการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 และ
พมามีความตองการเปนประธานอาเซียนในครั้งตอไป ประเทศพมาตองพัฒนาหรือวาปรับรูปแบบการเมืองของ
ตนเองใหเขาสูประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งอาจจะเร็วกวา 10 หรือในกวา 5 ป ถาหากวาพมาเปดประเทศเมื่อไหรจะ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศจะเขาไปเร็วมาก เพราะเนื่องจากประเทศพมามีความอุดมสมบูรณไมวาจะเปนเรื่อง
ของป าไม ทรัพยากรทางทะเล แหล งน้ํามัน แหล งแก สธรรมชาติ นอกจากนี้ กระแสของท านอองซาน ซูจี ท าน
เดินทางไปประเทศไหน ทานจะพยายามโนมนาวแรงงานพมาพลัดถิ่นซึ่งเปนแรงงานที่มีความรูแรงงานระดับสูง ซึ่ง
ทํางานอยูที่ตางประเทศ ใหกลับมาพัฒนาประเทศ จึงตองตระหนักอยางยิ่งวาถาพมาเปดประเทศเมื่อไหร จะตองมี
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

5

65

แรงงานเหลานี้ที่มีความรูกลับมาพัฒนาประเทศ จึงตองพัฒนาเทคโนโลยี เพราะวาเรื่องของการที่เราใชแรงงาน ตาง
ดาวจํานวนมาก โดยที่เราละเลยไมมีการพัฒนาเทคโนโลยี ก็จะเปนจุดออนจุดหนึ่งที่ทําใหเราไมสามารถที่จะเพิ่ม
มูลคาผลผลิตของเราได อีกทั้งไมมีแบรนดของเราเปนของตัวเอง นอกจากนี้การที่เราใชแรงงานตางดาวจํานวนมากก็
จะเปนจุดออนอยูจุดหนึ่งก็คือวานายจางก็จะละเลยเรื่องการพัฒนาสภาพแวดลอม กระทรวงแรงงานไดมีความ
พยายามเกือบ 20 ปที่จะสงเสริมสนับสนุนใหนายจางไดปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อที่จะจูงใจใหคน
ไทยเขามาทํางานมากขึ้น
2.3.6 การปรับค าจางขั้นต่ํ า 300 บาท ภาคเอกชนก็มองว าตน ทุนสูงขึ้น แตถาในมุ มมองของภาค
ราชการการที่คาจ างขั้นต่ํ าสูงขึ้ น 300 บาท หรือจังหวั ดอื่นๆ ปรับขึ้ นรอยละ 40 ก็จะเปนมาตรการที่รองรับให
นายจางตองพัฒนาเทคโนโลยีหรือวาพัฒนาลูกจาง และอีกดานหนึ่งคือทําใหลูกจางตองพัฒนาศักยภาพตัวเอง เพื่อที่
ไมใหนายจางเลิกจางหรือวานายจางรีบปรับปรุงเพื่อที่จะใหคุมทุนกับคาจางแรงงานที่สูงขึ้น
2.3.7 สําหรับทิศทางของการใชแรงงานตางดาวในอนาคตที่ภาคราชการอยากจะเห็น คือภาคราชการ
ตระหนักอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการ คือ
1) ปรับระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางจริงจังทั้งในระบบ คือตองทําทั้งระบบเลย
แลวก็ใหมีความตอเนื่อง
2) การควบคุมการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว จะตองใชยุทธศาสตรพื้นที่เปนหลัก ก็คือตองมี
การควบคุมตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โดยควบคุมในเรื่องของการเขาออก และเรื่องของการเคลื่อนยายอยาง
เขมงวด อันนี้ซึ่งอาจจะตองอาศัยทั้งฝายปกครอง ทั้งประชาชนที่อยูในพื้นที่เปนคนเฝาระวังและชี้เบาะแสดวย
3) ขอมูล มีความจําเปนอยางยิ่งที่ต องปรับขอมู ลของการใชแรงงานตางดาวให เปนปจจุบั น
แตละพื้นที่ตองระบุที่มาที่ไปได เชน จังหวัดสมุทรสาคร ณ ขณะนี้มีการจดทะเบียนแลวก็ผอนผันใหทํางานกันได
จํานวน 200,000 คน หากในอนาคตมีการเพิ่มขึ้นมาเปน 300,000 คน ตองบอกใหไดวาสวนตางมาจากไหน มา
ทํางานประเภทอะไร หรือวาแรงงานหายไปเหลือ 200,000 คน ก็ตองระบุใหไดวาลดลงไปเพื่ออะไร ไปไหนเพื่อที่จะ
ลดปญหาเรื่องของการเคลื่อนยาย ซึ่งมันจะตามมาก็คือปญหาของการนําเขาไมรูจบ
4) การปราบปรามผูที่มีสวนเกี่ยวของในการลักลอบหรือเคลื่อนยาย นําพาแรงงานตางดาว
เขามาอยางจริงจัง
5) การจัด ระบบครอบครั วแรงงานต างดาว โดยเฉพาะเรื่องที่ อยู อาศัย ก็จ ะต องทําเรื่ องของ
โซนนิ่ง เรื่องของการวางแผนครอบครัว ซึ่งในป 2555 สํานักงานแรงงานจังหวัดเราก็ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ทางจังหวัดมาจํานวน 1,060,000 บาท เพื่อใหยกระดับมาตรฐานที่อยูอาศัยแรงงานตางดาว ซึ่งเรามีเปาหมายวาในป
2555 จังหวัดจะจัดระบบเรื่องที่อยูอาศัยเพื่อยกมาตรฐานใหถูกสุขลักษณะ และใหถูกหลักตามเทศบัญญัติใหไดไมต่ํา
กวา 200 แหง จากชุมชนที่มีอยูทั้งหมดประมาณ 31 ชุมชน
6) การสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลพื้นที่ของตนเองและเพื่อความมั่นคงของ
จั งหวั ด สมุ ทรสาครโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ไม ใ ช ว าจะดู เ ฉพาะจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั งหวั ด สมุ ทรสาครแทบจะเป น
ปลายทาง ตนทางคือจังหวัดที่ติดชายทะเล ตรงนี้เราจะตองใหกระจายคนในพื้นที่มีการเฝาระวังชี้เบาะแสของการ
เคลื่อนยายเขามาตามแนวชายแดนดวย
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3. การประเมินสถานการณภายนอกและภายในที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัด
สมุทรสาคร
3.1 สถานการณภายนอกที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
3.1.1 การเปดการคาเสรี การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหมของโลกการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในโลก
รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจกฎ ระเบียบ
ดานสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน ที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดความเคารพ
และรักษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกั น อาจเปนโอกาสหรืออุปสรรคตอการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวพัฒนาจังหวัดในระยะตอไป
สิ่งสําคัญในปญหาแรงงานขามชาติที่เขามาในสมุทรสาครเปนจํานวนมาก คือการบริหารจัดการ
ควบคุมและคุมครองแรงงานขามชาติซึ่งเปนคนที่มาจากตางประเทศเหลานั้น ควรทําอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและไม เปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิแรงงานการคุกคามในชีวิต และทรัพยสิ น
การเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กซึ่งไดแกการศึกษาสุขภาพการคุมครองเด็ก และการสงเสริมการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันทในสังคม
ป จ จุ บั น ภาพที่ ป รากฏในสั ง คมไทย คื อมี ส ถานการณ ป ญ หาแรงงานข ามชาติ ที่ น า เป น ห ว ง
พอสมควร เพราะปญหามีรูปแบบการขยายตัวและความซับซอนในหลากหลายมิติ เชน มีการใชแรงงานเด็กในสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะในกิจการแปรรูปอาหาร มีการบังคับใชแรงงานเยี่ยงทาสในบางสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
มีแรงงานถูกคามนุษยในเรือประมงทั้งในและตางประเทศ มีเด็กที่ถูกบังคับเปนขอทาน มีการกักขังหนวงเหนี่ยว
ทํารายทุบตี ขมขืนกระทําชําเรา บังคับใหขายบริการทางเพศ ซึ่งสงผลตอภาพลักษณของประเทศไทยใน...
ในป 2553 ประเทศไทยไดรับผลกระทบที่สําคัญจากตางประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กระทรวงแรงงานสหรัฐ (USDOL) ไดรายงานตอรัฐสภาวา ประเทศไทยติดอยูในกลุม 58 ประเทศที่มีการใชแรงงาน
เด็ก และแรงงานบังคับที่ขัดตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ผลก็คือ ปญหาแรงงานเด็กตางดาวใน
โรงงานแกะกุงขนาดเล็ก และจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาที่จัดสินคาไทย ไดแก กุง เครื่องนุงหม
จึงอยู ในบั ญชี สิน ค าที่ ผลิ ตจากแรงงานเด็ กและแรงงานบังคับ แลว ทั้ งนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐ ฯ ยั งได เผยแพร
รายงานบัญชีรายชื่อสินคาที่ผลิตจากแรงงานเด็กและ/หรือแรงงานที่ถูกบังคับ ประจําป 2553 โดยระบุสินคา 128
รายการจาก 70 ประเทศยังคงระบุสินคากุงและเสื้อผาของไทยในรายการสินคาที่ใชแรงงานเด็ก และ/หรือแรงงาน
ที่ถูกบังคับ 4 รายการเชนที่เคยระบุไวตั้งแตป 2551-2552 เนื่องจากพบปญหาแรงงานบังคับและแรงงานเด็กบังคับ
ในโรงงานแกะกุงขนาดเล็ก สงผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณของสินคาไทย รวมถึงการกีดกันทางการคาระหวาง
ประเทศและการสงออกสินคาของไทยในตลาดโลก
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สหรัฐอเมริกาไดจัดทํารายงานการคามนุษยประจําป พ.ศ. 2554 (Traffickingin PersonsReport
: TIP Report) ประเทศไทยไดถูกจัดอันดับอยูในกลุมที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ตองถูกจับตามอง (Tier 2 Watch
List) เปนปที่สองเมื่อพิจารณาขอบเขตและความรายแรงของการคามนุษยในไทยแลวการพิพากษาลงโทษคดีคา
มนุษยเพื่อการคาประเวณีและการบังคับใชแรงงานตลอดจนการคัดแยกเหยื่อคามนุษยในประชากรกลุมเสี่ยงถือวายัง
มีจํานวนนอยประเทศไทยเปนประเทศตนทางปลายทาง และทางผานสําหรับการคาผูชาย ผูหญิงและเด็กเพื่อการ
บั ง คั บ ใช แ รงงานและการบั ง คั บ ค า ประเวณี ป ระชาชนจากประเทศเพื่ อ นบ า นและประเทศที่ อ ยู ห า งไกล เช น
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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อุซเบกิสถาน และฟจิ อพยพเขามาอยูในประเทศไทยดวยเหตุผลตางๆ รวมทั้งปญหาความยากจนแรงงานชาวพมา
ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในกลุมแรงงานตางดาวในไทยเขามาหารายไดในไทยและหลบหนีการปราบปรามของทหาร
เหยื่อคามนุษยที่พบในไทยสวนใหญเปนแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่ถูกบังคับหรือลอลวงมา
เพื่อบังคับใชแรงงานหรือแสวงหาประโยชนในธุร กิจทางเพศ มีการประมาณการวาจํานวนประชากรกลุมนี้นาจะมี
ไมต่ํากวาหลายหมื่นคน เหยื่อคามนุษยในไทยมักพบในอุตสาหกรรมประมง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานผลิต
เสื้อผาราคาถูกและงานรับใชตามบาน มีหลักฐานที่ชี้วาเหยื่อคามนุษยผูชาย ผูหญิงและเด็กที่ถูกใชเปน แรงงานใน
อุตสาหกรรม เชน การประมงเชิงพาณิชย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงและงานรับใชตามบาน คิดเปน
สวนใหญของเหยื่อคามนุษยเพื่อใชแรงงานในประเทศไทย
ผลการวิจัยโดยองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับองคการสหประชาชาติที่นําออกเผยแพรในชวงป
ที่จัดทํารายงานฉบับนี้ระบุวาประชากรที่เปนเหยื่อของการคามนุษยในประเทศมีจํานวนมาก มีการประมาณการณ
ตัวเลขวารอยละ 23 ของชาวกัมพูชาที่ถูกทางการไทยสงตัวกลับประเทศที่ปอยเปตเปนเหยื่อคามนุษย
โครงการความรวมมือสหประชาชาติวาดวยการตอตานการคามนุษย (UNIAP) ประมาณการณ
ตัวเลขวา ทางการไทยสงตัวเหยื่อคามนุษยชาวกัมพูชากวา 23,000 คน กลับประเทศในแตละป ทางการลาวรายงาน
ในปที่จัดทํารายงานวาในจํานวนชาวลาวหลายพันคนที่ถูกทางการไทยสงตัวกลับประเทศมีผูที่ตกเปนเหยื่อคามนุษย
ชาวลาวประมาณ 50-100 คนรวมอยูดวย
จากการประเมินความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษยเพื่อใชแรงงานในกลุมแรงงาน
ตางดาวชาวพมาในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครพบวารอยละ 57 ของคนงานกลุมนี้ผาน
ประสบการณที่เปนสภาพของการถูกบังคับใชแรงงาน
รายงานขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) ที่นําออกเผยแพรเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ระบุวา สภาพการบังคับใชแรงงานรวมถึงการเปนแรงงานขัดหนี้ พบอยูทั่วไปในกลุมแรงงาน
กัมพูชาและพมาซึ่งถูกบังคับหรือลอลวงใหมาทํางานในอุตสาหกรรมประมงของไทย
รายงานดังกลาวระบุวาชายชาวพมา กัมพูชาและไทยถูกคาแรงงานตามเรือประมงของไทยที่
แลนทั่วนานน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใตและที่อื่นๆ และคนเหลานี้อาจตองอยูบนเรือกลางทะเลนานหลายป โดยไมได
รับคาแรงถูกบังคับใหทํางานวันละ 18-20 ชั่วโมงเปนเวลาเจ็ดวันตอสัปดาห ถูกขมขูและถูกทุบตี
ผลการสํ ารวจของ UNAIP ก อนหน านี้ยั งพบว าในจํ านวนคนต างด าวที่ ถูกค าแรงงานบน
เรือประมงไทยที่ไดรับการสํารวจ 49 คน มี 29 คน (รอยละ 58) ที่เคยเห็นเพื่อนคนงานถูกฆาโดยไตกงเรือเมื่อไตกง
เห็นวาออนแอหรือปวยจนไมสามารถทํางานได โดยทั่วๆ ไปแรงงานบนเรือประมงไมไดทําสัญญาวาจางเปนลาย
ลักษณอักษรกับนายจาง ชนกลุมนอยและบุคคลไรสัญชาติในไทยมีความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อคามนุษยมากกวา
คนไทย โดยคนกลุมนี้ถูกนายจ างยึด เอกสารเดิน ทาง บัต รจดทะเบี ยนแรงงานตางด าวและใบอนุ ญาตทํ างานไว
โดยเฉพาะแรงงานที่ไมไดจดทะเบียนก็ยิ่งมีความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อคามนุษยมากขึ้น เนื่องจากฐานะทางการ
เงิน ระดับการศึกษา อุปสรรคดานภาษาและการขาดความเขาใจเรื่องสิทธิของตนเองภายใตกฎหมายไทย
จากสถานการณดังกลาวขางตน สงผลให รัฐ บาลไทย หน วยงานภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชนใหความสนใจ และหวงในประเด็นนี้ โดยเฉพาะปญหาแรงงานเด็ก และปญหาการคามนุษยในประเทศไทย
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โดย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาโดยตรง รวมถึงองคการแรงงานระหวางประเทศใหความสําคัญ มุงมั่ นที่จะนําไปสูการแกไขปญหา
แรงงานเด็กและการคามนุษยโดยภาพรวม...
รัฐบาลไทย โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการขจัดการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายตามบทบัญญัติของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 วาดวยการหามและดําเนินการ เพื่อ
ขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2544 และใน
ระหวางตนป 2554 กระทรวงแรงงานมีความพยายามจะดําเนินการแกไขปญหาแรงงานเด็กอยางตอเนื่อง ซึ่งหาก
พบวานายจางฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่พบวามีการใชแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 15 ป อันเปน
การคามนุษยดานแรงงาน ใหพนักงานตรวจแรงงานดําเนินคดีโดยทันที ซึ่งเนนไปที่การตรวจแรงงานเด็ก-แรงงาน
บังคับ แรงงานตางดาวโดยเฉพาะในกิจการสิ่งทอ ประมงทะเล อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล และสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1-49 คน เปนสําคัญ การปองกันแกไขปญหาไมใหมีการใชแรงงานเด็กในโรงงาน
แปรรูปสินคากุง การใหความสําคัญในการตรวจสอบโรงงานขนาดเล็กซึ่งมีการจางแรงงานตางดาวและเด็กสูง การ
รวมกับสมาคมอาหารแชเ ยือกแข็ ง ที่ ไดจั ดสัมมนาและฝกอบรมให ความรูเ กี่ยวกับป ญหา การใชแรงงานเด็ กใน
อุตสาหกรรมกุงรวมถึงการจัดทุนการศึกษาแกเด็กที่เคยทํางานในโรงงานแปรรูปสินคากุง การจัดระบบตรวจสอบหวง
โซอุปาทานของอุตสาหกรรมกุงไทย โดยมุงหวัง เศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นผลิตผลของประเทศไทยจะกาวพน
มุมมองของป ญหาการค ามนุ ษย ด านแรงงานได ต องอาศั ย ทุ ก ๆ ฝ ายร ว มกั นสอดส อง ช ว ยกั นแก ไข ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ประเทศไทยก็จะสามารถยืนอยางสงาผาเผยในเวทีตลาดการคาโลก จังหวัดสมุทรสาคร เปนหนึ่งในจังหวัด
ที่ถูกเพงมองเปนพิเศษที่มีการบังคับใชแรงงาน การใชแรงงานเด็ก และการคามนุษยในรูปแบบของแรงงาน ดังนั้น
ปญหาการใชแรงงานเด็ก และปญหาการคามนุษยที่คาบเกี่ยวเนื่องกัน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน และภาคประชาสังคม ตองดําเนินการแกไข ขจัดปญหาใหหมดสิ้นไป
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จังหวัดสมุทรสาคร เปนหนึ่งในจังหวัดที่ถูกเฝามองปญหาแรงงานเด็ก และการบริหารจัดการ
เพื่อแกไขปญหา อยางใกลชิดจากหลายๆ ภาคสวนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และปจจุบันยังคงเปนจังหวัด
ที่มีจํานวนความหนาแนนของประชากรตางดาว หรือ แรงงานขามชาติ เด็ก และผูติดตามจํานวนมาก อาจสามารถ
ประมาณการณจํานวนกวา 300,000-400,000 คน หรือมากกวานี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินคามีความ
ตองการแรงงานสูงมากปละไมนอยกวา 150,000 คน แรงงานขามชาติจากประเทศพมา เปนแรงงานที่มีอยูจํานวน
มากกวารอยละ 90 รองลงมาเปนลาว และกัมพูชา จากประสบการณการทํางานดานการปองกันการใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวราย ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตป 2551 เปนตนมา พบวา ในสถานประกอบการขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดกลาง ที่ผลิตสินคาอาหาร การแปรรูปกุง และอาหารทะเลเบื้องตน มีเด็กตางชาติอายุ 8-14 ป เขาสูการทํางาน
กอนวัยอันควรจํานวนมาก และมีแรงงานเด็กอายุ 15-18 ป ทั้งที่มีใบอนุญาตทํางานและไมใบอนุญาตทํางาน จํานวน
มากเชนกัน จากภาพที่ปรากฏไมสามารถจะปฏิเสธไดวา ประเทศไทยไมมีการใชแรงงานเด็ก แมวาจะมีหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของโดยตรง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการตางประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะออกมา
ปฏิเสธ และที่ผานมาก็ไดมีความพยายามแกไข ปญหาการใชแรงงานเด็ก ซึ่งจะมีผลตอการสงออกสินคากุง ไปยัง
ตางประเทศ ทางสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันในฐานะของกลุมผูผลิตสินคากุง และ
อาหาร ทําใหตองออกมามีมาตรการรวมกับทางภาครัฐ และการประสานความรวมมือกับทางการสหรัฐ และการ
ทํางานเชิงปองกันกับองคกรเอกชนตางๆ ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
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3.1.2 ความตองการแรงงานตางดาวของไทยจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวโนมความตองการกําลังคนโดยรวมเพิ่มขึ้น จากการศึกษาในโครงการศึกษาความพรอม
ของกําลังคนเพื่อรองรับการเปดเสรีดานการคาสินคา 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยผลการศึกษาโดยสรุปคือแนวโนมความตองการกําลังคนโดยรวมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากความตองการกําลังคนเปนอุปสงคสืบเนื่อง (Derived demand) จากอุปสงดโดยรวมการคาและการลงทุน
จากการประมาณการพบวา
อัตราการเพิ่มของประชากรในอาเซียนจากป 2553-2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ซึ่งนอยกวาอัตรา
การเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของอาเซียนจากป 2553-2558
ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55.3 ตอปเปนอยางมาก ทําใหมีความจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานโดยรวม
ซึ่งหมายถึงวาความตองการแรงงานมีแนวโนมที่เปนแรงงานฝมือมาก
แนวโนมความตองการแรงงานตางดาวโดยรวมเพิ่มขึ้น จากสถิติพบวาในป 2553 มีจํานวน
คนตางดาวในประเทศไทยประมาณ 1,300,281 คน ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ( ก) แรงงานตางดาวที่เปน
แรงงานฝมือ (Skilled Labor) สวนใหญเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือในระดับผูบริหารและผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุน ( รอยละ 15.2) มีประเทศในอาเซียนที่มาทํางานในไทยสูงสุด คือ ฟลิปปนส (รอยละ 9.1) ทั้งนี้ ในสาขาการ
ผลิต 9 สาขา เรงรัดตามกรอบอาเซียนที่มีจํานวนแรงงานตางชาติขอใบอนุญาตเขามาทํางานในไทยสูงสุดสามอันดับแรก
ไดแก ผลิตภัณฑเกษตร 1,495 ตําแหนง เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,337 ตําแหนง อิเล็กทรอนิกส 1,163 ตําแหนง
(ข) แรงงานตางดาวที่เปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) ไดแก กลุมแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองผิด
กฎหมาย 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว พมา) ในป 2553 มีจํานวนประมาณ 900,000 คน สวนใหญทํางานเปนกรรมกร
ในสาขาเกษตร (รอยละ 18.4) ประมง (รอยละ 14) สิ่งทอ (รอยละ 7.2) ประกอบกับตลาดแรงงานไทยยังมีปญหา
การขาดแคลนกําลังคน การใชแรงงานตางดาวทั้งที่เขามาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมายรวมแลวกวา 1.3 ลานคน
รวมถึงแรงงานในระบบมีอายุมากขึ้น จากการคาดการณพบวาใน 9 สาขาเรงรัดที่มีการเปดเสรีการคาในอาเซียน
มีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นปละ 32,732 คน ขณะที่กําลังแรงงานใหมเขาสูตลาดอยูในระดับคงที่
เมื่อพิจารณาการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคของกําลังแรงงาน ในมิติดานกําลัง
แรงงานจําแนกตามสาขาการคา 9 สาขา เรงรัดตามกรอบอาเซียนพบวา จุดแข็งของแรงงานไทยในภาพรวม คือ
การที่ แรงงานไทยมี ความสามารถในการทํ า งานฝ มือที่ มีความละเอี ย ดประณี ต ไดดี กว าแรงงานจากประเทศอื่ น
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคเดียวกัน
จุดออนสําคัญของตลาดแรงงานไทยทั้งที่ประสบปญหาอยูในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดใน
อนาคต คื อ การขาดแคลนกําลั งคนการใชแรงงานต างดาว การที่ กําลังแรงงานที่มีอยู ในระบบมีอายุ แกมากขึ้ น
ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับกําลังแรงงานใหม ที่จะเขาสูตลาดแรงงานขาดทักษะในการทํางานไดจริง รวมถึงการขาด
ทักษะดานภาษาตางประเทศซึ่งจําเปนตองใชในการสื่อสาร โดยเฉพาะผูทํางานในสาขาการผลิตที่ ใชเทคโนโลยี
จุดออนสําคัญของตลาดแรงงานไทยทั้งที่ประสบปญหาอยูในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต คือ การขาด
แคลนกําลังคน
แนวทางการตอบสนองความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้นใน 9 สาขาเรงรัดประมาณปละ 32,732 คน
ในภาวะกําลังแรงงานใหมเขาสูตลาดแรงงานคอนขางคงที่จึงตองพิจารณาทางเลือกระหวาง
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(ก) การเพิ่ ม Productivity ดว ยการนําเครื่ องจักรสมัยใหมที่มีประสิ ทธิภาพเขามาใชใน
กระบวนการผลิตซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาฝกอบรมกําลังแรงงานใหมีความรูและสามารถใชเครื่องจักรเทคโนโลยี
สมัยใหมเหลานี้ได
(ข) การเพิ่ม Labor Productivity เพื่อใหใชจํานวนคนเทาเดิมแตสามารถผลิตไดมากขึ้น
(ค)การใชแรงงานตางดาวซึ่งปจจุบันเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการอยางไรก็ดีทางเลือก
ในการใชแรงงานตางดาวเปนทางเลือกในระยะสั้นเทานั้น เพราะในระยะยาวเมื่อเศรษฐกิจในประเทศตนทางของ
แรงงานตางดาวพัฒนาจนถึงระดับที่ตองการกําลังคนแรงงานตางดาวเหลานี้ก็จะยายกลับไปทํางานในประเทศของ
ตนเอง
นอกจากประเด็นการขาดแคลนกําลังคนแลวยังมีประเด็นอื่น ๆ ไดแก การที่กําลังแรงงานใหมที่
จะเขาสูตลาดแรงงานขาดทักษะในการทํางานไดจริง รวมถึงการขาดทักษะดานภาษาตางประเทศซึ่งจําเปนตองใชใน
การสื่อสารโดยเฉพาะผูทํางานในสาขาการผลิตที่ใชเทคโนโลยี
ประเด็นการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติงานในโรงงาน•พบวาสาขาการผลิตที่ประสบภาวะ
ขาดแคลนกําลังคนในระดับพนักงานปฏิบัติงานในโรงงาน ไดแก สาขาผลิตภัณฑเกษตร สินคาประมง ผลิตภัณฑไม
ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอและเครื่องนุงหม สินคาสุขภาพ ซึ่งผูประกอบการสะทอนภาพเหตุผลหลักของภาวะขาดแคลน
แรงงานดังกลาววา เกิดจากการที่สาขาการผลิตเหลานี้มีระดับคาจางเฉลี่ยต่ํากวาสาขาการผลิตอื่น ๆ เชนยานยนต
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทํ า ให แ รงงานไทยเลื อ กไปทํ า งานกั บ สาขาการผลิ ต อื่ น ที่ ไ ด รั บ ค า จ า งแรงงานสู ง กว า ทํ า ให
ผูประกอบการในสาขาการผลิตที่ใชแรงงานในระดับปฏิบัติการจํานวนมากและขาดแคลนกําลังแรงงานปรับตัวดวย
การจางแรงงานตางดาว อยางไรก็ดี ผูประกอบการพบวา การจางแรงงานตางดาวแมจะมีตนทุนคาจางที่ต่ํากวา
แตยังประสบปญหาการขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสิทธิภาพในการทํางาน

1

ภาวะขาดแคลนแรงงานในปจจุบันทําใหมีแรงกดดันที่จะตองจางแรงงานตางดาวเขามา
ทํางาน ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตใหแรงงานเหลานี้ทํางานกรรมกรไดนั้น ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา คือ การใช
แรงงานตางดาวที่เปนแรงงานไรทักษะจะสงผลกระทบตอการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
ทําใหความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ ลดลงไดในระยะยาว จึงควรมีการกําหนด
นโยบายเกี่ย วกั บการใชแรงงานต างดาวใหชัด เจน วาไทยจะใชแรงงานตางด าวเหลานี้เพื่ อทํ างานแบกหามเป น
กรรมกรตอไป หรือจะมีนโยบายยอมรับแรงงานตางดาวเหลานี้ในฐานะคนงานที่ไดรับการเชื้อเชิญ (Guest Worker)
ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศไทย และยินยอมที่จะลงทุน
พัฒนาฝมือและสรางมาตรฐานสําหรับ แรงงานตางด าวที่ เขามาทํางานในไทย โดยผานการขึ้ นทะเบี ยนอยางถู ก
ตองการยกระดับฝมือใหแรงงานเหลานี้ จะสงผลใหผลิตภาพแรงงานตางดาวสูงขึ้น เปนผลดีตอผูประกอบการและ
เศรษฐกิจไทยการวัดมาตรฐานฝมือแรงงานก็จะชวยคัดเลือกคนตางดาวที่จะเขามาทํางาน และเมื่อแรงงานตางดาวที่
ขึ้นทะเบียนเหลานี้ผานการฝกอบรมและผานเกณฑมาตรฐาน
แตเนื่องจากการจางแรงงานตางดาวดังกลาว มีผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น
จึงควรคํานึงผลกระทบทางสังคมของการเปดรับแรงงานตางดาวอยางรอบดานเพือ่ กําหนดนโยบายที่เหมาะสม
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3.1.3 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานกับการไหลกลับของแรงงานสูประเทศตนทาง
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในอนาคตจะมีความเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานภายใน
อนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสนทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม และโครงขายสายสงไฟฟาและพลังงาน เชน มีการ
ประกาศใช East-West Corridor นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือดานการคา ตลอดจนความพยายามสงเสริมประเทศ
เพื่อนบานเพื่ อลดความแตกตางทางดานรายได กับไทย ขณะที่ประเทศเพื่อนบ านของไทยกําลั งเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว เชน เวียดนาม หรือพมา ถาเริ่มมีประชาธิปไตยมากขึ้น อาจจะเปนประเทศเวียดนามรายใหมที่หลายประเทศ
อยากจะไปลงทุน เพราะสามารถจะเชื่อมโยงกับประเทศอินเดีย ซึ่งในอนาคตมีการรวมตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น
ดังนั้น ในอีก 20 ปขางหนา ภูมิภาคนี้จะเปนภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตมากขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเปน ASEAN Economic Community : AEC เชนเดียวกับการรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวง
ทศวรรษหนา ไดแก การรวมกลุมในกรอบอนุภูมิภาค และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมทั้งกรอบความ
รวมมืออื่น ๆ อาทิ กรอบความรวมมือเอเชีย -แปซิฟค จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะรองรับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ในดานผลกระทบตอภาคการผลิต เชน
การประมงและประมงตอเนื่องไดประโยชนจากวัตถุดิบราคาถูกและการการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
ปจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานในระยะ 5 ปขางหนา การใชแรงงาน
ตางดาวซึ่งปจจุบันเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการ อยางไรก็ดีทางเลือกในการใชแรงงานตางดาวเปนทางเลือก
ในระยะสั้น เทานั้น เพราะในระยะยาวเมื่อเศรษฐกิจในประเทศตนทางของแรงงานตางด าวพัฒนาจนถึงระดับ ที่
ตองการกําลังคน แรงงานตางดาวเหลานี้ก็จะยายกลับไปทํางานในประเทศของตนเอง สถานการณแรงงานสัญชาติ
พมาในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแมพมามีการเปดประเทศ แตคาดวาการเคลื่อนยายแรงงานกลับประเทศพมายังมี
โอกาสเปนไปไดนอยเพราะยังคงมีแรงจูงใจดวยคาแรงที่สูงในจังหวั ดสมุทรสาคร ประกอบกับการลงทุนในพม า
กัมพูชา ลาว ในวันนี้ยังคงมีปญหา หากจะลงทุนวันนี้ยังคงลําบาก แตถาหาก 5 ปขางหนา แนนอนวาจะเปนโอกาส
ที่ดี เพราะปจจุบันประเทศเหลานี้ยังคงมีปญหาในเรื่องโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน กระแสไฟฟาที่ยังไมเพียงพอ
นอกจากนี้ยั งมี ปญหาเรื่องต นทุ นโลจิ ส ติกส และกฎหมายการลงทุ นยั งไมออกมาอยางชั ดเจน ดังจะเห็ นไดจ าก
จุดออน จุดแข็ง ของทั้งสามประเทศ ดังตอไปนี้
ประเทศกัมพูชา
จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะน้ํา ปาไม และแรชนิดตางๆ
• คาจางแรงงานต่ําสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)
จุดออน
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร
• ตนทุนสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟา และการสื่อสาร) คอนขางสูง
• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ
ประเด็นที่นาสนใจ
• ประเด็นขัดแยงระหวางไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการคา-การลงทุนระหวางกันในอนาคตได
ที่มา เว็บไซต www.thai-aec.com สืบคนวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

72 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

ประเทศลาว

จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะน้ําและแรชนิดตางๆ
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• คาจางแรงงานคอนขางต่ํา (2.06 USD/day)
จุดออน
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร
• พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไมสะดวก ไมมีทางออกสูทะเล
ประเด็นที่นาสนใจ
• การลงทุนสวนใหญอยูในกลุมโครงสรางพื้นฐาน พลังงานน้ํา และเหมืองแร
ที่มา เว็บไซต www.thai-aec.com สืบคนวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ประเทศพมา
จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ํามันและกาซธรรมชาติจํานวนมาก
• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
• คาจางแรงงานคอนขางต่ํา (2.5 USD/day)
จุดออน
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร
• ความไมแนนอนทางการเมือง และนโยบาย
ประเด็นที่นาสนใจ
• การพัฒนาโครงขายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และทาเรือ
ที่มา เว็บไซต www.thai-aec.com สืบคนวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
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แนวโนมการไหลกลับของแรงงานตางดาวในไทยสูประเทศตนทาง สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดมีทัศนะตอ การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 ที่สมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศตองเปดเสรีทางระบบเศรษฐกิจ เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนขามชาติระหวางอาเซียน รวมทั้งกอใหเกิดการ
เปดทางใหแรงงานไทยหลายๆ สาขาอาชีพเคลื่อนยายไปทํางานในอาเซียนไดอยางเสรีกรณีดังกลาว ส.อ.ท. ยืนยันวา
จะไมเกิดผลกระทบตอการจางแรงงานในประเทศ กรณีที่แรงงานคนไทยจะยายออกไปทางานในอาเซียน หรือทําให
แรงงานตางชาติที่เข ามาทํา งานในประเทศไทยยายกลั บไปทํ างานในประเทศของตนเอง จนเกิ ดการขาดแคลน
แรงงานตางชาติ หรือแรงงานตางชาติจะไหลทะลักเขามาทํางานจนเกิดการแยงงานกับแรงงานคนไทยอยางแนนอน
เนื่องจากในระยะแรกของเออีซี ไดเปดเสรีใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานไปมาระหวางอาเซียนเพียง 7 อาชีพเทานั้น
คือ แพทย พยาบาล ทันตแพทย นักบัญชี วิศวกร ชางสํารวจ และนักวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือสถาปนิก ออกแบบ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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ตกแตงภายใน ฯลฯ แตก็ต องมีการกําหนดไวเ ปนเงื่อนไขของแตล ะประเทศดว ยวา ทั้ ง 7 อาชีพดั งกลาว ตองมี
รายละเอียดที่แตกตางกัน เชน แพทย พยาบาล ทันตแพทย ก็ตองผานการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตการทํางานของ
แพทยสภา หรือตองพูดภาษาไทยไดในระดับหนึ่งเพื่อสะดวกในการสื่อสารกับคนไข หรือนักบัญชีตองผานการรับรอง
ของสภาวิชาชีพบัญชี ทีเ่ ปนหนวยงานในการพิจารณาอนุญาตใหนักบัญชีขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี รับอนุญาตใหมี
สิทธิทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของหนวยงานองคกร สถานประกอบการตางๆ ซึ่งประเทศอื่นๆ ในอาเซียนก็คงกําหนด
เงื่อนไขดังกลาวเชนกัน
สําหรับแรงงานตางชาติประเภทอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือ 7 สาขาอาชีพขางตน แมวาจะสามารถ
เขามาหางานทําในประเทศไทย ก็ไมไดหมายความวา เพียงแคถือพาสปอรตตางชาติเขามาในไทยก็จะไดรับสิทธิใน
การทํางานไดทันที เพราะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของกระทรวงแรงงาน เชน การขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว แตก็
ยอมรับวาแรงงานตางดาวในประเทศไทยหลายหมื่นคนในขณะนี้ อาจไมมีการขึ้นทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย
เพราะเปนการลักลอบเขามาตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบาน
กรณีที่พมากําลังปฏิรูประบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ และไดรับการยกเลิกการคว่ําบาตร
การลงทุนจากสหรัฐฯและสหภาพยุโรป (อียู) และขณะนี้นักลงทุนทั่วโลกตางทยอยเขาไปสํารวจลูทางการลงทุนใน
พมา รวมทั้งเออีซีกําลังจะมีผลในทางปฏิบัติ จะทําใหนักลงทุนแหไปลงทุนในพมาอยางตอเนื่องในระยะ 2-5 ปขางหนา
แตเรื่องนี้ก็คงไมทําใหแรงงานพมาในไทยกวา 2 ลานคน อพยพกลับเขาไปทางานในพมาเหมือนที่หลายๆ คน
วิตกวา อาจจะเกิดสึนามิแรงงาน พัดกลับถิน่ ฐานบานเกิดของตนเอง
ขณะเดียวกัน แรงงานของกัมพูชา จากการที่นักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม
เอสเอ็มอี รองเทา ฯลฯ ที่ไมสามารถแบกรับภาระคาจางแรงงานขั้นต่ํา 300 บาทตอวันได ก็ไดทยอยยายฐานออกไป
ลงทุนในกัมพูชา เพราะมีคาจางแรงงานที่ถูก และจากการสอบถามแรงงานกัมพูชา ก็ไดรบั คําตอบวา แรงงานกัมพูชา
หากไมจํา เปนก็ไม ตองการย ายออกนอกประเทศเขามาทํา งานในไทย เพราะรัฐบาลกัมพูชากํา ลังแกไขกฎหมาย
แรงงานและการลงทุน เพื่อจูงใจใหแรงงานกัมพูชาทํางานในประเทศของตนเองเปนหลัก เพื่อรองรับการเคลื่อนยาย
การลงทุนจากทั่วโลก ที่กําลังจะเขาไปในกัมพูชาเชนกัน
สําหรับแรงงานคนไทยที่มีฝมือหรือไรฝมือตองการออกไปทํางานในตางประเทศ ไมวาจะดวย
เหตุผลของเออีซี หรือเปนเรื่องปกติของแรงงานไทย ที่ตองการแสวงหาแหลงการจางงานที่ใหคาตอบแทนที่สูงกวา
การทํางานในประเทศ เรื่องนี้ ส.อ.ท. ก็ ยังยืน ยันวาแรงงานทั้ง 2 ประเภท คงไม มีการยายเข าไปทํ างานในกลุ ม
อาเซียนดวยกัน เพราะคาจางแรงงานบางประเทศต่ํากวาไทย ยกเวนที่เปนกลุมแรงงานที่นายจางออกไปลงทุนแลว
นําแรงงานดังกลาว ออกไปทํางานเหมือนเปนคนควบคุมงานหรือพี่เลี้ยงใหกับแรงงานตางชาติในประเทศที่ออกไป
ลงทุน
ในขณะเดียวกันปญหาดานแรงงานตางดาว อาจเปนทั้งในแงการดึงแรงงานกลับ และกฎเกณฑ
ในระดับมาตรฐานสากลในการดูแลแรงงานที่จะใชในการกีดกันทางการคาได ดังนั้น ผูประกอบการตองปรับตัวใน
การบริหารจัดการแรงงานใหดี ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ หรือกดขี่จนเขาขายการคามนุษย เพราะคาแรงของไทยสูงกวา
หากแรงงานไดรับการดูแลที่ดี ก็จะยังมีแรงงานพรอมทํางานในไทยตอ นอกจากนี้ตองปรับกระบวนการผลิตเพื่อลด
การพึ่งพาแรงงานตางดาว
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3.1.4 Chindia Hub of Asia ศูนยกลางอํานาจเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนอยูในประเทศแถบอาเซียน

เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น จีน และอินเดีย
จะเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิล และรัสเซียจะมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น การผลิตตาง ๆ จะยายมาอยูในแถบเอเชียทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้ อาจจะมี
ประเทศเกิดใหมทางเศรษฐกิจ (Emerging Country) เพิ่มขึ้น ดังนั้นใน 20 ปขางหนาจุดรวมของอํานาจทาง
เศรษฐกิจจะเคลื่ อนมาสูทางดานเอเชีย มากขึ้ น ขณะที่ป ระเทศสหรั ฐอเมริกา ญี่ปุน หรือยุ โรป กําลังเขาสู สังคม
ประชากรสูงอายุแลว และจะยังมีปญหาเศรษฐกิจตอไปอีกระยะหนึ่ง
3.1.5 ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หลายประเทศเริ่มเขาสู Aging Society ทั้งนี้
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีจํานวนผูสูงอายุรอยละ 80 ของผูสูงอายุทั้งหมดในโลก และผูสูงอายุมากกวารอยละ 55
จะเปนผูหญิง เพราะมีอายุยืนกวาผูชาย โดยเฉพาะจะมีปญหามากในกลุมผูหญิงที่ไมแตงงานและมีรายไดนอย
การเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ จ ะส ง ผลกระทบทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง เช น จะมี ก าร
เคลื่อนยายเงินจากประเทศที่มีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศที่กําลังพัฒนา การย ายถิ่น (Immigration) ที่คนใน
ประเทศกําลังพัฒนามีโอกาสไปหางานทําในประเทศที่พัฒนาแลวมากขึ้นในอนาคต หรือการปรับโครงสรางพื้นฐาน
โดยอาจตองเปลี่ยนจากการสรางโรงเรียนไปสรางโรงพยาบาลมากขึ้น เปนตน
ปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนนโยบายใหญระยะยาวของชาติ เพราะมีผลกระทบอยางมากสําหรับ
ประเทศที่เขาสู Aging Society แลว เชน ญี่ปุนที่ประสบปญหาผลิตภาพต่ํา กําลังแรงงานลดลงอยางตอเนื่อง
ยอมสงผลตอเศรษฐกิจในอนาคต แมจะพยายามแกปญหาโดยพัฒนาเทคโนโลยีมาใชแทนแรงงาน เชนเดียวกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กําลังแรงงานเริ่มลดลง ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาแกปญหาโดยการ
เปดรับแรงงานตางชาติมากขึ้น
สังคมผูสู งอายุ ในประเทศไทย จากความเจริญก าวหน าทางด านการแพทย ที่ทัน สมั ย ทํ าให
ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีรวมทั้งมีอายุยืนมากขึ้น และจากความสําเร็จในการวางแผนครอบครัว จึงทําใหอัตรา
การเกิดและอัตราการตายลดลงอยางตอเนื่อง จํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป การเปลี่ยนแปลงนี้กําลัง
นําประเทศไทยไปสูภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing) ประกอบกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545 - 2564) (ขอมูลจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ ป 2545)
ไดคาดการณไววาประชากรสูงอายุจะมีจํานวน 6.2 ลานคน ในป พ.ศ. 2546 และคาดหมายวาจะเพิ่มเปน 6.8 - 7.6 ลาน
คน ในป พ.ศ. 2553 และ 11 ลานคนในป พ.ศ. 2563 แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
อาจกลาวไดวาในปจจุบันสังคมไทยไดกาวเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) เปนที่
เรียบรอยแลว หลังจากที่สัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ 10 นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา
สิ่งที่ทาทายจากนี้ตอไป คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยชราผนวกกับการลดลงของสัดสวนประชากรวัยทํางาน
อาจกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ เชน สภาวะการขาดแคลนแรงงาน และภาระการ
ดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น เปนตน
งานวิจั ยเรื่อง จํานวนแรงงานตางด าวไรฝ มื อจากประเทศพม า ลาว และกัมพูช า ในอนาคต
และ ความตองการแรงงานตางดาวไรฝมือสําหรับภาวะสังคมผูสูงอายุ โดย ธนะพงษ โพธิปติ (2553) งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสามารถในการใชแรงงานตางดาวเพื่อชวยบรรเทาปญหาการลดลงของผลผลิตอันเกิด
จากภาวะสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย โดยไดคาดการณจํานวนแรงงานตางดาวจากพมา ลาว และกัมพูชา ในไทย
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มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นปละ 3.6% (อัตราที่คาดการณ) ซึ่งทําใหคาดวา จะมีแรงงานตางดาวในป 2572 จํานวน
6 ลานคน ทั้งนี้ แรงงานตางดาว 1 คน มีความสามารถเทากับแรงงานไทย 0.58 คน
มีความเปนไปไดที่การเพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาวจากพมา ลาวและกัมพูชา จะชวยแกไขปญหา
การลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จากภาวะสังคมผูสูงอายุ หากแรงงานตางดาวเพิ่มสูงขึ้นกวาอัตรา
ที่คาดการณ (3.6% ตอป) 1.43 เทา และ 1.28 เทา ในป 2573 และ 2593 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นดังกลาวของแรงงานตางดาวจากพมา ลาวและกัมพูชา จะไมสามารถ
ชวยแกไขปญหาการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวประชากร (GDP per capita) และการลดลง
ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัวประชากร (GNP per capita) อันเกิดจากภาวะสังคมผูสูงอายุของไทย
ในชวง 40 ปตอจากนี้ได เนื่องจากความสามารถในการทํางานของแรงงานตางดาวต่ํากวาแรงงานไทย และการ
เพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาวมีผลทําใหสัดสวนปจจัยทุนตอแรงงานลดต่ําลง
รัฐบาลควรใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะสําหรับทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะ
ภาคแรงงานแกพมา กัมพูชาและลาวใหมากขึ้น หรืออาจรวมมือกับประเทศพัฒนาแลวที่มีความสนใจในการพัฒนา
อนุ ภู มิ ภ าคลุ มน้ํ า โขงดั งเช น ญี่ ปุ น และจี น ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ในพม า กั มพู ช าและลาว เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถของแรงงานตางดาวในประเทศเหลานี้ใหเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกําลังแรงงานไทยที่จะลดลงจากภาวะสังคม
ผูสูงอายุ นอกจากนี้ อาจรวมมือกับญี่ปุนและจีนในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย-พมา ไทย-กัมพูชา
และไทย-ลาวใหขยายตัวมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานใหแกแรงงานชาวพมา กัมพูชาและลาวใหมากขึ้น
รั ฐ บาลควรพิ จ ารณาปรั บ โครงสร างทางสั งคมและเศรษฐกิ จ ให ส อดคล อ งกั บ สภาวะสั ง คม
ผูสูงอายุ และควรกําหนดยุทธศาสตรการนําเขาแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการในการใชแรงงาน
(Labor Requirement) ของแตละภาคการผลิต/การบริการ
ประเทศ

3.1.6 นโยบายการพัฒนาการศึกษาที่ผลิตกําลังคนไดไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ

ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ และ ดร.สราวุธ ไพฑูรยพงษ, วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ 2555 สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) รายงานฉบับยอเสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจากผลการศึกษา
ตลาดแรงงานทั่วประเทศ 18 กลุมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (กทม). ปรากฏวา โครงสรางแรงงานไทย เกิดภาวะ
แรงงานระดับปริญญาตรีลน ขณะที่ระดับลางขาดแคลน เสนอแนะให ใชโอกาสเปดเสรีอาเซียนสงออกแรงงานไทย
และโรงงานปรับกระบวนการผลิตเนนใชเทคโนโลยีมากขึ้น ใชคนนอยลง
โครงสรางแรงงานไทยมีปญหาความไมสอดคลองกันของการผลิต และการจางงาน จนเกิดภาวะ
แรงงานลนเกิน และขาดแคลนไปพรอมกัน โดยจากศึกษาพบวา มีแรงงานลนเกินในระดับ ปริญญาตรีจนมีปญหา
วางงาน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมบางกลุมยังตองใชแรงงานระดับลางที่เปนตางดาวจํานวนมาก เนื่องจากแรงงาน
ระดับนี้ของไทยมีไมพอ
การศึ ก ษาพบว า ในบางกลุ ม คลั ส เตอร ยั ง ใช แ รงงานระดั บ ล า งที่ เ ป น ต า งด า วจํ า นวนมาก
ซึ่งแนนอนวาความตองการแรงงานระดับลางยังสูงมาก จนแรงงานระดับนี้ของไทยมีไมพอ จึงมีการขอใชแรงงาน
ตางดาวเพิ่มมากขึ้นตลาดแรงงานระดับนี้แยกกันชัดเจน วามีการศึกษาระดับประถมหรือมัธยม ซึ่งประเทศไทย
มีแรงงานในกลุมนี้ไมเพียงพอจึงตองพึ่งการใชแรงงานตางดาว หากมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยี
มากขึ้นก็จะไดชิ้นงานมากขึ้น เปนการแกปญหาการผลิต และลดภาระคาใชจายที่สูงจากคาจางที่เพิ่มขึ้น

76 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553, การศึกษาความตองการกําลังคนเพื่อวางแผนการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ จากการศึกษาพบวามีความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดแรงงานในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีอุปสงคแรงงานเกินกวา
อุปทานแรงงานราว 3-4 แสนคน ซึ่งอยูในขั้นวิกฤต แตที่สถานประกอบการณยังอยูไดเพราะใชแรงงานตางดาวจาก
ประเทศเพื่อนบานเทานั้น ตลาดแรงงานในระดับ ปวช. เปนตลาดแรงงานที่เล็กมาก มีอุปทานแรงงานมากกวาอุป
สงค เฉลี่ยปละประมาณ 2-3 หมื่นคน ในขณะที่แรงงานระดับ ปวส. นั้นมีขนาดที่ใหญกวาตลาดแรงงานระดับ ปวช.
และมีแนวโนมความตองการแรงงานระดับ ปวส. มากกวาระดับ ปวช. เนื่องจากแรงงานในระดับ ปวส. ยอมทํางาน
ต่ํากวาระดับการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนการสู ญเปลาทางการศึกษาอยางมาก สวนตลาดแรงงานระดั บ
ปริญญาตรีอยูในขั้นวิกฤต โดยจะมีอุปทานแรงงานมากกวาอุปสงคแรงงานอยางตอเนื่องในระยะยาว อยางนอยจะมี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวางงานประมาณรอยละ 30 ของทุกป ซึ่งกลาวไดวา ตลาดแรงงานระดับลางสุด
และตลาดแรงงานระดับสูงมีปญหาในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะตลาดแรงงานระดับลางสุดตองพึ่งพาแรงงานตางดาว
และตลาดระดับสูงขาดการพัฒนาไปสูการใชแรงงานที่มีสมรรถนะหรือคุณภาพสูง
3.17 สถานการณแ ละความเปลี่ ยนแปลงของบริ บทความมั่ นคงของโลก ส งผลต อความมั่ น คง
ภายในประเทศ ประกอบดวย
1) ความเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทความมั่ น คงในระดั บ โลก การเมื อ งโลกมี แ นวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ ทําใหโครงสรางระบบความมั่นคงระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป
2) ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค ประกอบดวยการขยายอิทธิพล
และบทบาทของประเทศมหาอํานาจตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การขยายตัวของความสัมพันธระหวาง
ประเทศในระดับภูมิภาค ความขัดแยงของคนภายในประเทศ ปญหาความไมสงบของจังหวัดชายแดนภาคใต สถานะ
ความเชื่อมั่นของประเทศในการบริหารตามหลักนิติธรรม ปญหายาเสพติด และวิกฤตการณความมั่นคงและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
3) ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงขามพรมแดน ประกอบดวยการเคลื่อนตัวของภัย
คุกคามชาติ การยายถิ่นของประชากร และบริบทการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากบริบทความมั่นคงในมิติใหม
3.1.8 การกํ าหนดนโยบายจากรัฐบาลและหน วยงานที่ เ กี่ยวข องในการบริ หารจั ดการแรงงาน
ตางดาวที่เปนเชิงรับมากกวาเชิงรุก
นโยบายการจัดระบบแรงงานตางดาวสัญชาติพมา กัมพูชา และลาว ในชวงป 2539-2554
จากอดีตนับตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบันป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดประกาศใชนโยบายและมาตรการในการ
แกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปนระยะเวลากวา 15 ป โดยการจัดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ตางดาวผอนผันใหอยูชั่วคราวตอใบอนุญาตใหทํางาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองใหเขาสูระบบ
มากขึ้น และสะดวกตอทางราชการสามารถดูแลไดทั่วถึงซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในแตละสมัยของรัฐบาล
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการของรัฐบาลตอแรงงานต างดาวที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
รัฐบาลได แกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเ ขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพู ชา โดยกํ าหนดนโยบายและ
มาตรการในการจั ด ระบบและควบคุมการทํ างานของแรงงานต างด าวที่เ ข าเมื องโดยผิ ด กฎหมาย โดยอาศั ย มติ
คณะรัฐมนตรีดังนี้
ป พ.ศ. 2539-2542 ไดมีการผอนผันใหแรงงานตางดาวทํางานเฉพาะพื้นที่และกิจการที่กําหนด
เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

7

77

ป พ.ศ. 2543 ทางราชการเริ่มมีนโยบายที่จะเรงรัดนําเขาแรงงานตางดาวอยางถูกตองโดยใหยุติ
การจางเปนคราวๆ ไปและเห็นควรจัดตั้งองคกรเพื่อแกปญหาเปนการเฉพาะ
ป พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมือง (กบร.)
เพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวทั้งระบบ โดยเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมา กัมพูชา และลาว ที่ลักลอบ
เขามาทํางานมารายงานตัวเพื่อทราบกลุมเปาหมายที่เปนปญหาทั้งหมด
ป พ.ศ. 2546 ไดมีการลงนามวาดวยการจางงานกับประเทศตนทางครบทั้ง 3 ประเทศ คือ พมา
ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายในการแกปญหาแรงงานตางดาว โดยมอบหมายใหกระทรวง
แรงงานเปนเจาภาพหลักในการจัดทํายุทธศาสตรแกปญหาแรงงานตางดาวทั้งระบบ ไดแก 1) ยุทธศาสตรการ
จัดระบบการจางแรงงานตางดาว 2) ยุทธศาสตรกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานตางดาวใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับ
แรงงานไทย 3) ยุทธศาสตรการสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบเขามาทํางาน 4) ยุทธศาสตรการปราบปรามเนน
การขาวและจับกุมนายจาง 5) ยุทธศาสตรการผลักดันและสงกลับ 6) ยุทธศาสตรการ
ประชาสัมพันธและ 7) ยุทธศาสตรการติดตามประเมินผล
ป พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ โดยมี
เปาหมายคือการใชแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมายภายใตยุทธศาสตร 7 ยุทธศาสตรหลัก
ป พ.ศ. 2548-2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุญาตใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว
และกัมพูชา ที่เคยรายงานตัวและจดทะเบียนไวกับกรมการปกครองอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการ
สงกลับและทํางานไดเปนเวลาไมเกิน 2 ป
นโยบายการจัดระบบแรงงานตางดาวสัญชาติพมากัมพูชาและลาวภายใตแผนแมบทดาน
แรงงาน 2555-2559 ของกระทรวงแรงงาน ไดกําหนดใหการบริหารแรงงานตางดาวอยูภายใตยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศดังนี้

ชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจมีความมั่นคง และมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. พั ฒ นากํ า ลั ง แรงงานและผู ป ระกอบการให มี ศั ก ยภาพสู ง และสอดคล อ งต อ ความต อ งการของภาค
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลก
2. สงเสริมใหแรงงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเสริมสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนใหภาคแรงงาน
2. การเพิ่มขีดความสามารถของกําลังแรงงานและผูประกอบการในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
3. การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
4. การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกําลังแรงงาน
5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานใหมีความเปนเลิศ

78 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย และการบริหารแรงงานตางดาว
ที่หลบหนีเขาเมืองและลักลอบทํางานใหเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการลดผลกระทบทางลบตอความมั่นคงของประเทศ และใหการคุมครองปองกัน
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย แรงงานบังคับ และการคามนุษยด านแรงงาน เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทาง
การคาและสงออก ภายใตแผนแมบทดังกลาวไดกําหนดใหมีแนวทางดําเนินการไว ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวในกลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว ดังนี้
พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผอนผันการทํางานของคนตางดาว การกําหนดแนวทางการเจรจา
เปดเสรีทางการคา บริการ การลงทุน และการเคลื่อนยายบุคลากร
พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาวเปนไปตามหลักเกณฑ และพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ 2551
พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
จัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรในการบริหารแรงงาน
ตางดาวทั้งระบบใหมีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิผล ทั้งในเรื่องการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว การกําหนด
มาตรฐานการจางแรงงานตางดาว การสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบทํางาน การปราบปราม จับกุม ดําเนินคดี
แรงงานตางดาวลักลอบทํางาน การผลักดันและสงกลับแรงงานตางดาว และการประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงาน
ต า งด าว โดยเป น การทํ างานร ว มกั น ระหว า งกระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม สํ า นั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมประชาสัมพันธ เพื่อเปาหมายสุดทายคือการใชแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
ในระยะสั้ น จั ด ทํ า ข อเสนอแนะเชิ งนโยบาย เพื่ อ ส งเสริ มผู ป ระกอบการให มี การจ างแรงงานต างด าวที่
สอดคลองกับมาตรการของกระทรวงแรงงาน ในระยะยาวดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
จัดตั้งสวนราชการที่มีภารกิจบริหารจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบ
เนนการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงที่จะมีการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคา
มนุษยดานแรงงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติเปนกลไกในการบริหารงาน ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการเฉพาะกิจในจังหวัดที่เปนกลุมเสี่ยง เพื่อปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที ควบคูกับการรณรงคใหมีการ
บังคับใชกฎหมายโดยเครงครัดกับสถานประกอบกิจการที่มีการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษยดาน
แรงงานและอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อสรางความตระหนักเรื่องการปองกันปญหาและขจัดการใชแรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวราย แรงงานบังคับ และการคามนุษยดานแรงงานใหแกเครือขาย รวมทั้งรณรงค ประชาสัมพันธและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา การใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับ และการคามนุษยดานแรงงาน
แกนายจางและลูกจาง
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นโยบายการจัดระบบแรงงานตางดาวสัญชาติพมากัมพูชาและลาวของกระทรวงแรงงานภายใตนโยบาย
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 ในสวนที่
เกี่ยวของกับ ดานบริหารแรงงานตางดาว ดังนี้
พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวโดยมุงเนนดําเนินการใน 3 เรื่อง คือ (1) พัฒนาระบบและ
รูปแบบการอนุญาตและผอนผันการทํางานของแรงงานตางดาว และพิจารณาอนุญาตการทํางานของแรงงานตางดาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ โดยมีเปาหมายเพื่อใหการขออนุญาตใชแรงงานตางดาวถูกกฎหมายมีความสะดวกและ
โปรงใส ซึ่งจะชวยลดปญหาการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (2) จัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ และ (3) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานโดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ตรวจตราและดําเนินคดีการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและการคามนุษยดานแรงงานอยางเฉียบขาด
นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี น างสาวยิ่ งลั กษณ ชิ น วั ต รนายกรัฐ มนตรี ที่แถลงต อรั ฐ สภาเมื่ อวั น ที่
23 สิงหาคม 2554 มีขอความนาพิจารณา ดังนี้
นโยบายความมั่นคงแหงรัฐขอ 2.5 ระบุวา
เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดองคกรอาชญากรรมการคามนุษยผูหลบหนีเขาเมืองแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายและบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปองกันและบังคับใชกฎหมายรวมทั้งปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินอยางเขมงวด ดูแลความเปนธรรม และเฝาระวังไมใหเกิดปญหาที่กระทบตอความมั่นคง และ
ความสงบสุขภายในประเทศควบคูไปกับการจัดการแกไขสถานะและสิทธิของบุคคลภายใตความสมดุลระหวางการ
รักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคมขอ 4.5.2 ระบุวา
“สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบปราบปรามขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป…………………………”
นโยบายแรงงานขอ 4.2.7
“กํ าหนดมาตรการที่ เ หมาะสมในการควบคุ มการเข ามาทํ างานของแรงงานต างด าวโดยคํ านึ งถึ งความ
ตองการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ”
ป พ.ศ. 2555 กระทรวงแรงงานไดเสนอประเด็นที่ตองบูรณาการความรวมมือคาจางขั้นต่ํา-แรงงานตางดาวเตรียมพรอมประชาคมอาเซียนเขาที่ประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง จากการประชุมหัวหนาสวน
ราชการระดับปลัดกระทรวงครั้งที่ 3/2555 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานพรอมผูรวม
ประชุมประกอบดวยหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวงทุกกระทรวง จากการที่ประเทศไทยตองพึ่งพาแรงงาน
ตางดาวเพิ่มขึ้นทั้งที่เปนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและหลบหนีเขาเมือง กระทรวงแรงงานจึงไดเสนอยุทธศาสตร
ดานแรงงานตางดาว เพื่อใหสามารถรองรับการขาดแคลนแรงงานในบางอาชีพ ทางคณะกรรมการบริหารแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง หรือ กบร.จึงไดกําหนดแนวนโยบายหลักคือการทําใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่มี
อยูเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายในลักษณะนําน้ําดีมาแทนที่น้ําเสีย ซึ่งการดําเนินการมาตรการมีทั้งการเปดจด
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ทะเบียนแรงงานตางดาวที่ลักลอบทํางานการปองกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผูจะเขามาใหม และกําหนดเปน
ยุทธศาสตร 7 ดานในการบริหารแรงงานตางดาว มีสวนราชการตางๆ เขามาเปนเจาภาพในแตละยุทธศาสตรคือ
ยุทธศาสตรการสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบเขามาทํางาน เจาภาพหลักคือกองทัพไทยยุทธศาสตรการจัดระบบ
การจางแรงงานตางดาวยุทธศาสตรการกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานตางดาว มีกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพ
ยุทธศาสตรปราบปรามจับกุม ดําเนินคดีแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองยุทธศาสตรผลักดันและสงกลับแรงงาน
ต างด าว มี สํ านั กงานตํ า รวจแห ง ชาติ เ ป น เจ าภาพยุ ทธศาสตร การประชาสั มพั น ธ การจั ด ระบบแรงงานต างด า ว
กรมประชาสัมพันธเปนเจาภาพและยุทธศาสตรการติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงานเปนเจาภาพ
แผนยุทธศาสตรแกปญหาคนหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดอนุมัติ
ร า งแผนยุ ทธศาสตร แ ก ป ญ หาคนหลบหนี เ ข าเมื อ งทั้ ง ระบบ เพื่ อ แก ป ญหาแรงงานต า งด าวที่ มีอ ยู ในเมื อ งไทย
และเพื่ อไม ใ ห แรงงานต า งด าวหลบหนี เ ข ามาใหม เ พิ่ มเติ ม สภาความมั่ น คงแห งชาติ (สมช.) ได เ สนอต อ ครม.
โดยยุทธศาสตรดังกลาวมีความสอดคลองกับนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทของรัฐบาล เนื่องจากนโยบายคาแรง
ขั้นต่ํา 300 บาท เปนนโยบายที่ไมสามารถไปกีดกันแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองมาทํางานในประเทศไทยได
ตามอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศของ International Labour Organization (ILO) ดังนั้น จึงนํามาสู
ยุทธศาสตรการแกปญหาผูหลบหนี เขาเมืองทั้งระบบ โดยมีทั้งยุทธศาสตรจัดการกลุ มแรงงานตางดาวเดิม และ
ยุทธศาสตรใหมที่มีการบูรณาการจากทุกกระทรวง เพื่อที่จะคัดกรองแรงงานเหลานี้ และเรงใหมีการพิสูจนสัญชาติ
ตอไปที่ประชุมครม.อนุมัติตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ(สมช.) เสนอรางยุทธศาสตรแกปญหาหลบหนีเขา
เมืองทั้งระบบ ดังนี้ 1. อนุมัติใหรางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ 2. อนุมัติการยกเลิกชั้น
ความลับ เมื่อ ครม.ใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรฯ 3. อนุมัติการยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2548 เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และมติครม.เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2547 เกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
บริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ 4.ใหความเห็นชอบแนวทางดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานเขาสูการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรใหม

1

สาระสําคัญของรางยุทธศาสตรจะมุงเนนการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกวา 3 ลานคน ที่ตกคางอยูใน
ประเทศไทย ครอบคลุม 4 กลุมเปาหมายหลักไดแก 1. กลุมที่อพยพเขามานานและกลับประเทศตนทางไมไดจํานวน
6.8 แสนคน ซึ่งเปนชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่ไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนไวแลว 2. กลุมที่มีความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ ไดแกแรงงานหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ พมา ลาวและกัมพูชา ซึ่งมีจํานวนไมต่ํากวา 2
ลานคน 3. กลุมที่มีปญหาความมั่นคงเฉพาะ จํานวนประมาณ 1 แสนคน ไดแก ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ผูหลบหนี
เขาเมืองชาวโรฮิงยา ชาวเกาหลีเหนือ 4. กลุมผูหลบหนีเขาเมืองอื่นๆ ซึ่งเขามาอยางไมถูกตองหรือเขามาโดยการ
ปลอมแปลงเอกสารเดินทางแลวไมกลับออกไป
นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตรการปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม มุงเนนประสิทธิภาพการปองกัน และ
สกัดกั้นกลุมที่มาจากประเทศเพื่อนบานและใกลเคียง และยุ ทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานเพื่อปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง เนนการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานผานกลไก
ระดับตางๆ ทั้งที่มีอยูในระดับทวิภาคและพหุภาคี
สําหรับยุทธศาสตรการบริหารจัดการแบงเปน ในระยะเรงดวน ใหจัดตั้ งองคกรบริหารจัดการรองรับการ
ดําเนิ นการตามยุ ทธศาสตร ฯทั้งในระดั บนโยบาย และปฏิบัติ โดยระดับ ชาติมีคณะกรรมการอํ านวยการบริหาร
ยุ ทธศาสตร แก ป ญหาผู ห ลบหนี เ ข าเมื องทั้ งระบบ (กอ.ปร.) เป น กลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร ในภาพรวม
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มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานฯ เลขาธิการสภาความมั่ นคงแหงชาติเปนเลขานุการ ระดับปฏิบัติมีคณะกรรมการ
5 คณะ เปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ ของ กอ.ปร. อยางบูรณาการ ไดแก คณะกรรมการบริหารการ
แกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลผูหลบหนี คณะกรรมการบริหารแรงงานตาง
ดาวหลบหนี คณะกรรมการบริหารการแกปญหาผูหลบหนี คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง
ส ว นในระยะต อไป ได กํา หนดให มี การจั ด ทํ านโยบายรองรั บ การโยกย ายถิ่ น ฐาน และการเคลื่ อ นย า ย
ประชากร ทั้งแบบปกติและแบบไมปกติภายในประเทศและภูมิภาคใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ ในป 2558
นอกจากนี้ ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯของสวนราชการที่เกี่ยวของในภูมิภาคและพื้นที่ ไดกําหนดให
มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนยสารสนเทศผูหลบหนีเขาเมือง ศูนยสารสนเทศแรงงานตางดาว ศูนยสารสนเทศขอมูล
สุขภาพแรงงานตางดาว ศูนยสารสนเทศคนเขาเมือง และศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับ กอ.รมน.
ภาค 1-4 ใหสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน โดยมีสวน
ราชการ ไดแก กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง (ตม.) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ตามลําดับ ทั้งนี้ ยุทธศาสตรฯ กําหนดให กอ.รมน. ทําหนาที่เปนกลไกประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานผานศูนยประสานงานแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับภาค ซึ่งเปนกลไก
กอ.รมน.ระดับภาค และ กอ.รมน.จังหวัด กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอตอ กอ.ปร. ทุก 6 เดือน ซึ่งจะนําไปสูการ
ปรับปรุงพิจารณายุทธศาสตรฯในทุก 2 ป เพื่อการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 สถานการณภายในที่มีผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร
3.2.1 ดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญและเชื่อมโยง
กับตางประเทศมากขึ้น ขณะที่เริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันจากการที่คาจางแรงงานสูงขึ้น
จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพการผลิตดานประมงแบบครบวงจรและเปนศูนยกลางการผลิต
อาหารทะเลที่สําคัญระดับสากล การทํางานบนเรือประมงและกิจการตอเนื่องจากประมงนั้น ซึ่งมีความตองการ
แรงงานเขาสูอุตสาหกรรมประมงซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดติดอันดับตนๆ ของประเทศไทย สงผลใหเกิดการ
เคลื่ อ นย า ยกลุ ม แรงงานจากประเทศเพื่ อ นบ า นเข า สู ร ะบบเศรษฐกิ จ ดั ง กล า วในประเทศไทยอย า งต อ เนื่ อ ง
สภาพความเปนจริงปรากฏขบวนการคามนุษยเขามาแทรกแซงกลไกดังกลาว จนกระทั่งสะทอนออกมาเปนภาพรวม
วายิ่งอุตสาหกรรมประมงรุงเรืองมากขึ้นเทาใด การคามนุษยโดยบังคับใชแรงงานประมงยิ่งเลวรายมากขึ้นเพียงนั้น
ในขณะเดียวกัน ภาคการประมง อุตสาหกรรมประมงตอเนื่องของสมุทรสาครเปนการผลิตที่เปนการใชแรงงานอยาง
เขมขนมากกวาการใชเทคโนโลยี เนื่องจากในบางกิจกรรมยังไมสามารถใชเครื่องจักรทํางานแทนคนได เชน การแกะ
กุง การแลปลา เปนตน ประกอบกับแรงงานไทยไมนิยมทํางานประเภทนี้ เนื่องจากลักษณะงานมีความยากลําบาก มี
ชวงเวลาที่อยูในทะเลนาน มีความเครียดสูง เปนที่มาของการไมตองการทํางานในทะเลของกลุมแรงงานไทย จึงเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวอยางยิง่
3.2.2 ดานสังคม จังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปญหาทางสังคม ถึงแมจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง แตปญหาทางสังคมที่มีอยูเดิมอาจเปนตัวเรงให เกิดผลกระทบกับการอยูรวมกันกับคนไทยในพื้นที่

82 แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร

เกิดทัศนคติชิงชังแบงแยก เพราะรูสึกวาถูกแรงงานตางดาวแยงชิงการใชทรัพยากรไปจากแรงงานตางดาวทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
ป ญหาด านสั ง คมสามารถพิ จ ารณาได จ ากข อมู ล ตั ว ชี้ วั ด ของข อมู ล ความจํ าเป น พื้ น ฐานของ
ครัวเรือน (จปฐ.) ป 2554 จํานวน 42 ตัวชี้วัด จังหวัดสมุทรสาครสามารถบรรลุเปาหมาย จปฐ. จํานวน 35 ตัวชี้วัด
โดยยังมีอีก 6 ตัว ชี้วัดที่ไมบรรลุเ ปาหมาย และอีก 1 ตัวชี้วั ด ที่ไมมีขอมูลตัว ชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายอยูใน
3 หมวด คือ หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม) มีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ
เปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยม (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมไทยใหกับตนเอง
เพื่อใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) มีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด คือครัวเรือนไมติดสุรา คนอายุ 6 ปขึ้นไป
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาหมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อ
ประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น) มีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัดคือ คนในครัวเรือนรวมทํากิจกรรม
สาธารณะของหมูบาน/ชุมชน สําหรับตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลจํานวน 1 ตัวชี้วัดนั้นอยูในหมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา
(ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษา) คือ เด็กจบภาคบังคับ 9 ป ไดฝกอบรมดานอาชีพ
จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช 2ค) ป 2554 จังหวัดสมุทรสาครไดจัดลําดับตัวชี้วัด
ที่มีปญหาของจังหวัดสมุทรสาครไวใน 10 ลําดับแรก ดังนี้ลําดับที่ 1 การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน ลําดับที่ 2
การเรีย นรูโ ดยชุมชน ลําดับ ที่ 3 การกีฬา ลําดับ ที่ 4 คุณภาพของน้ําลําดับ ที่ 5 คุณภาพของดิน ลําดับที่ 6
การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 7 การมีที่ดินทํากิน ลําดับที่ 8 ความปลอดภัยในการทํางาน ลําดับที่ 9
การใชประโยชนที่ดิน ลําดับที่ 10 การไดรับการศึกษา
สํ าหรั บ ประเทศไทยสั งคมผู สู งอายุ จ ะมี ป ระชากรสู งอายุ เ พิ่ มจาก 7 ล านคนในป จ จุ บั น
เปน 16 ลานคนในป 2570 ขณะที่ประชากรวัยต่ํากวา 14 ป จะลดจาก 14 ลานคน เหลือ 10 ลานคน ปญหา
โครงสรางประชากรสงผลกระทบตอการขาดแคลนแรงงาน การที่ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปน
สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในอีก 15 ปขางหนา สงผลใหเกิดการขาดแคลนกําลังคนในอนาคต จังหวั ดสมุทรสาคร
ยอมไดรับผลกระทบในดานการขาดแคลนแรงงานทั้งทางปริมาณและคุณภาพนี้เชนกัน ในขณะที่คุณภาพการศึกษามี
ปญหาทําใหการเพิ่มผลิตภาพแรงงานทําไดยาก
ปจจัยดานโครงสรางประชากรของจังหวัดสมุทรสาครที่มีผลกระทบตอความตองการแรงงาน
คือ แนวโนมของประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนที่ลดลงอัตราการเกิดที่ผานมาของประชากรรอยละ 1.20 ประชากร
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) จํานวน 348,145 คนหรือรอยละ 74 ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัดไดมีการประมาณ
การวาอัตราการเกิดในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 0.91 มีอัตราการเกิดต่ําลง ในขณะที่วัยแรงงานมีสัดสวน
คอนขางคงที่และวัยสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนคงที่คิดเปนรอยละ 64.92
และวัยชรามีสัดสวนสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 9.16
ในป 2553 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Prodect :
GPP) เทากับ 303,878.1 ลานบาท เปนอันดับที่ 6 ของประเทศ (อันดับเดียวกันกับป 2552 มีมูลคา GPP เทากับ
267,104.2 ลานบาท) และมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capital) เทากับ 524,955.9 บาท เปน
อันดับที่ 3* ของประเทศ (รองจากจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี)

3

(*อันดับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 2 เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด ณ มูลคาที่แทจริง (Real Time)
เปนแบบปริมาณลูกโซ หรือ Chain Volume Aeasures : CVMs เพื่อใหสอดคลองกับสถิติผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Prodect :
GDP) โดยปรับปรุงยอนหลังและนําเสนอเปนรายอนุกรมป พ.ศ. 2538 - 2553)
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ตารางที 7 : แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capital) ป 2553 (บาทตอป)
จังหวัด
มูลคาตัวหัว
อันดับที่ 1 ระยอง
1,225,058.0
อันดับที่ 2 ชลบุรี
544,160.0
อันดับที่ 3 สมุทรสาคร
524,956.0
อันดับที่ 4 สมุทรปราการ
501,847.0
อันดับที่ 5 ปราจีนบุรี
487,276.0
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555
3.2.3 ลูกแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีการรวมสถานประกอบการขนาดเล็ก -ใหญเปนจํานวนมาก
จึงทําใหปริมาณความตองการกําลังแรงงานสูง จากการประเมินจํานวนแรงงานขามชาติที่อยูในจังหวัดสมุทรสาคร
รวมทั้งแรงงานที่จดทะเบียนและยังไมไดจดทะเบียนประมาณ 3-4 แสนคน สถานการณลูกแรงงานตางดาวในแตละป
มีแรงงานตางดาวมาคลอดลูกในจังหวัดสมุทรสาครอยูจํานวนมาก ซึ่งยังไมไดมีการกําหนดมาตรการควบคุมดูแล
อยางชัดเจนจากรัฐบาล ทั้งในเรื่องการสงตัวกลับหรือการคุมกําเนิด ประกอบกับสิทธิทางประกันสังคมไดใหสิทธิเรื่อง
การคลอดบุ ต รแก ค นต า งด า วที่ ทํ า ประกั น สั ง คมไว ด ว ย ประเด็ น นี้ จึ ง ส ง ผลกระทบต อ การก อ ให เ กิ ด ภาระต อ
งบประมาณของรัฐบาลทางดานการศึกษาและสาธารณสุข และตอความมั่นคงจากกการเพิ่มของประชากรไรสัญชาติ
ที่ขาดทิศทางในการควบคุม ดังจะเห็นไดจากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของการตั้งครรภของแรงงานตางดาวในจังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้
ตารางที่ 8 : แสดงจํานวนแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครที่ตั้งครรภ
ป พ.ศ.
2550-2554

จํานวนแรงงานตางดาวที่ตรวจสุขภาพ
จํานวนแรงงานตางดาวผูหญิงที่ตั้งครรภ
แรงงานทั้งหมด(คน)
แรงงานผูหญิง(คน)
จํานวน(คน) รอยละของแรงงานหญิง
2550
72,749
45,331
1,301
2 87
2551
75,454
38,008
935
2.46
2552
155,599
72,622
1,634
2.25
2553
126,830
60,497
2,113
3.49
2554
134,860
60,893
2,503
4.11
ที่มา : สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ในการดู แลในเรื่ องนี้ เป น การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายและพั น ธกรณี ต างๆ มี การจดทะเบี ย นลู ก
แรงงานตางดาวเพื่อการทําทะเบียนราษฎร เด็กเหลานี้จะไดไมเสี่ยงตอการถูกจับและยังไดเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ทางสังคมตามมาตรการกําหนดรองรับตามกฎหมาย 2 ฉบับ ภายใตการดูแลพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2551
วาดวยเด็กที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งกําหนดวา หากเกิดในประเทศไมวาสัญชาติใด ตองจดทะเบียนรับรองการเกิดไว
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และ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดใหเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ตองรับสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การรักษาพยาบาล เปนตนอีกทั้งประเทศไทยเปนสมาชิกองคการยูเนสโกและไดรวมลงนามให
สัตยาบันรับรองอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบในอนุสัญญาดังกลาว ขอ 5 (ฉ)
วาดวย “สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (5) สิทธิในการไดรับการศึกษาและการฝกอบรม” บนพื้นฐานของ
ความเชื่อว าการเลือกปฏิ บัติ ระหวางมนุ ษย ที่มีความแตกต างด านเชื้อชาติ สี ผิว และเผาพั นธุ กําเนิด เปน อุป สรร
ประการหนึ่งตอความสัมพันธฉันมิตรและสันติภาพระหวางชาติรวมถึงปฏิบัติดังกลาวกอใหเกิดความไมสงบสุขและ
สวัสดิภาพในหมูชนรวมถึงความสมานฉันทระหวางผูที่อาศัยใกลเคียงขางกันแมแตภายในประเทศ
ในขณะนี้ จั งหวั ด สมุ ท รสาครมี เ ด็ ก ที่ เ ป น ลู ก แรงงานต า งด าว ป จ จุ บั น มี อั ต ราการเกิ ด ป ล ะ
ประมาณ 2,000 คน จะไดรับสิทธิเรียนฟรี 15 ป โดยมีมาตรการขึ้นบัญชีเพื่อดูแลไมใหเด็กเหลานี้ออกจากโรงเรียน
ไปเปนแรงงานเด็ก จึงเปนมาตรการที่ทําใหประเทศไทยไมมีปญหาการใชแรงงานเด็กที่กระทบตอการสงออกอีกดวย
อยางไรก็ตาม การที่แรงงานตางดาวยังไดรับสิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร ก็อาจเปนแรงจูงใจใหแรงงานตางดาว
ตั้งครรภและคลอดบุตรในประเทศไทยมากขึ้น
การศึ ก ษาของลู ก แรงงานต า งด า วหรื อ เด็ ก ต า งชาติ เ พื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมไทย พบว า
เด็กตางชาติมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมในครอบครัวแรงงานไรฝมือ และเด็กอพยพในศูนยพักพิง
เปนสถานการณที่จําเปนตองไดรับความสนใจอยางจริงจัง แมในปจจุบันมีองคกรพัฒนาเอกชนหลายหนวยงานที่ให
ความสนใจและดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กตางชาติ โดยใหการสงเคราะหเบื้องตน รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
ในดานตางๆ แตยอมปฏิเสธไมไดวานโยบายของรัฐที่มีตอเด็กเหลานี้ ตองมีความชัดเจนเพื่อประโยชนของเด็กทุก
กลุมที่อยูในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กแลวยังเปนการ
ปองกันเด็กไมใหตกไปอยูในสภาวการณที่ไมเหมาะสม หรือถึงขั้นเลวรายสําหรับเด็กโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
ตางชาตินอกจากจะเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดกับเด็ก ไมใหถูกหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบในอนาคตยังเปน
การสอดคลองกับหลักการการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย นอกจากนี้การเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันผาน
การศึกษาจะชวยใหการอยูรวมกันของเด็กตางชาติในสังคมไทย เปนไปดวยความสมานฉันทอันจะสงผลตอความ
มั่นคงของสังคมไทยตอไป
ในการนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหกับเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทยไดเขารั บการศึกษาขั้นพื้นฐานและสงเสริมการรับเด็กเขาโรงเรี ยนรัฐบาล โดยมีการจัดสรร
งบประมาณเรื่ อ งค า ใช จ า ยต อ คนให กั บ โรงเรี ย น แต จ ากป ญ หาที่ แ รงงานต า งด า วยั ง ไม ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นทํ า ให
มีจํานวนเด็กลูกแรงงานตางดาวที่ปรากฏยังมีจํ านวนนอยกวาความเปน จริง ประกอบกั บยังมีแรงงานต างดาวที่
จดทะเบียนแลวยังไมกระตือรือรนในการสงบุตรไปโรงเรียน เนื่องจากความยากลําบากในการหาขอมูลเขาเรียนและ
ภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเรียน เชน คาเดินทาง เปนตน ซึ่งเด็กที่ไมไดเขาเรียนหนังสือ มีโอกาสเสี่ยงตอการตก
เปนเหยื่อคามนุษยและแรงงานเด็กอยางมาก
อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาใหแกเด็กเหลานี้ซึ่งจัดวาเปนสวนหนึ่งของเด็กดอยโอกาสตามที่
กําหนดไวในนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับผูดอยโอกาส พบวา ยังมีปญหาและอุปสรรคที่ควรตองดําเนินการแกไข
และพัฒนาหลายประการ ไดแก การที่ผูปฏิบัติยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายและระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของอันทําใหยังคงมีปญหาอยูในระดับปฏิบัติ เชน ในการรับเด็กเขาเรียน การไดรับคาใชจายรายหัว การออก
หลักฐานการศึกษา การขอออกนอกพื้นที่เพื่อไปศึกษาตอ เปนตน นอกจากนี้ยังมีปญหาของการขาดฐานขอมูลที่เปน
ระบบเกี่ยวกับเด็กตางดาว/แรงงานตางดาวที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของได จึงทําใหขาด
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ขอมูลที่ชัดเจนและแมนยําในการวางแผนการจัดการศึกษาและการแกปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหาการขาด
ความรูความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองของบิดามารดา ตลอดจนขอมูลดานสถานะความเปนอยูของบิดามารดาที่
เปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ไมกลาสงบุตรหลานเขาเรียน และปญหาที่เด็กตองออกจากโรงเรียนกลางคันเมื่อ
ครอบครัวยายแหลงทํางาน ประกอบกับการจัดการศึกษาสําหรับลูกแรงงานตางดาวและเด็กไรสัญชาติทั้งโดยภาครัฐ
และนอกภาครัฐสวนใหญยังขาดคุณภาพและทิศทางที่เหมาะสมในการตอบสนองความตองการและความดอยโอกาส
ของเด็กเหลานี้ ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่เปนไปได 2 ประการ ประการแรก มาจากการที่รัฐไมกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับอนาคตสถานะของทายาทรุนทีส่ องของแรงงานตางดาว จึงทําใหขาดรูปธรรมชัดเจนในระดับปฏิบัติงานและ
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการประการที่สองมาจาก
ความเขาใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูที่ไมมีสัญชาติไทยเกี่ยวกับ “คนไทย” และการปลูกฝง“ความเปน
ไทย” ที่ยังผูกติดกับแนวคิดวัฒนธรรมเชิงเดียวหรือ “เอกวัฒนธรรม” ทั้งๆ ที่ความเปนจริงสังคมไทยในปจจุบันมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการจั ดการศึกษาภายใต ทัศนะ และความเขาใจดังกลาวนําไปสูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนการแบงแยกกีดกันตอบุคคลที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติศาสนาเพศสภาวะความสามารถรวมทั้งถิ่นที่อยู
อาศัย
ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาใหมีการจัดการศึกษาในแนวทางวิธีการที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
จะเปนกลไกสํา คัญในการปองกัน และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับเด็กเหลานี้ทั้งในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศการปองกันปญหาดานสาธารณสุขการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานและปญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต
3.2.4 ดานการสาธารณสุข
ซึ่งเปนประเด็นของ การควบคุมโรค การจํากัดผลกระทบของโรครายแรง การสุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของที่อยูอาศัยที่ไมมีระบบ สิ่งเหลานี้เปนภาระงบประมาณการ
บริการและการรักษาของรัฐบาลไทย ประชากรแรงงานตางดาวทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไมขึ้ นทะเบียนรวมถึงผูติดตาม
ทั้งหมดที่เขามาอยูอาศัยและทํางานในประเทศไทย พบปญหาตางๆ มากมาย เปนกลุมที่จะนําโรคติดตอมาระบาดสู
คนไทย เชน เอดส วัณโรค มาลาเรียเปนตน
ผลกระทบทางดานสาธารณสุข แรงงานตางดาวบางสวน ไดเปนพาหะนําโรคใหมๆ เขามาใน
ประเทศไทย ถึงแมวาแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจะไดรับการตรวจสุขภาพและคนหาโรคจาก
หนวยงานสาธารณสุขของจังหวัด และไดรับบัตรประกันสุขภาพและบางสวนเขาสูระบบประกันสังคม แตก็มีจํานวน
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และไมขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่ยังไมขึ้นทะเบียน
กลุมนี้สรางปญหาและผลกระทบในดานสาธารณสุขตอประเทศไทยเปนอยางมาก เนื่องจากมีความยากลําบากใน
การเขาถึงบริการสาธารณสุขและการรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน อันกอใหเกิดผลกระทบในแงลบแกสภาวะ
สุขภาพอนามัยตอแรงงานตางดาว เชน การแพรระบาดหรือการกระจายโรคติดตอ ที่สําคัญจากรายงานการศึกษา
เรื่องความตองการจางแรงงานอพยพตางชาติในประเทศไทยป 2546-2549 โดยสถาบันเอเชียศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อ
การพั ฒ นาประเทศไทยและสถาบั นวิ จั ย ประชากรและสั งคม พบว า แรงงานต างด าวผิ ด กฎหมายส ว นหนึ่ งเป น
โรคติดตอและเจ็บปวยดวยโรคที่ประเทศไทยเคยควบคุมไดแลวมีการตรวจพบโรคตางๆ ดังนี้ มาเลเรีย วัณโรค
เทาชาง ไขเลือดออก โรคเรื้อนและไขกาฬหลังแอน ซึ่งหากไมมีการควบคุมใหดีแลวอาจทําใหเกิดการแพรระบาด
ของโรคเหลานี้ในประเทศไทย อีกครั้งผลกระทบตอรายจายทางดานสาธารณสุขหรืองบประมาณที่รัฐตองเสียไปใน
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การดู แลป ญหาเหล านี้ ห รื ออาจกล าวได ว ารั ฐ ต องแบ งป น ทรั พยากรของคนไทยในด านการส งเสริ มสุ ขภาพการ
ควบคุมดูแลและการปองกันโรค ไดแก บุคลากรทางการแพทยอุปกรณ เวชภัณฑคาใชจายและเวลาในการออก
ติดตามในการแกปญหาดานสาธารณสุขของแรงงานตางดาว โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานตางดาว จะแบกรับภาระ
สูงเพราะมีผูมาใชบริการมาก ดังจะเห็นไดจากขอมูลตรวจสุขภาพพบโรคในแรงงานตางดาว จังหวัดสมุทรสาคร
ป 2550-2554 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 9 : แสดงจํานวนการพบโรคจากแรงงานตางดาวที่ตรวจสุขภาพในจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวนแรงงานตางดาว
ที่ตรวจสุขภาพในแตละป

วัณโรค
คน
รอยละ
ป 2550 (72,749 คน)
86
0.12
ป 2551 (75,454 คน)
112
0.15
ป 2552 (155,599 คน)
185
0.12
ป 2553 (126,830 คน)
79
0.06
ป 2554 (134,860 คน7
284
0.21
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โรคที่ตรวจพบ
ซิฟลิส
คน
รอยละ
50
0.07
42
0.06
132
0.08
82
0.07
120
0.09

คน
1
2
23
4
32

เทาชาง

รอยละ
0.001
0.002
0.015
0.003
0.024

รัฐบาลมีนโยบายการจัดแรงงานตางดาวทั้งระบบ โดยใหแรงงานตางดาวที่ทํางานในประทศไทย
ทั้งหมด ที่ไดขออนุญาตทํางานกับกระทรวงแรงงานเขาสูกระบวนการทําใหถูกกฎหมาย (Legalization) โดยให
ประเทศตนทางพิสูจนสัญชาติและออกเอกสารแทนหนังสือเดินทาง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553 และผลจาก
การพิ สู จ น สั ญชาติ จะทํ าให แ รงงานต างด า วได รั บ สิ ทธิ ป ระโยชน ภ ายใต พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม เสมื อ น
ประชาชนไทย แรงงานตางดาวสวนใหญจะเขาสูประกันสังคม ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคมไมไดกําหนดให
แรงงานตรวจสุขภาพประจําปและไมไดกําหนดประเภทของโรคที่ตองตรวจสุขภาพ ซึ่งยอมสงผลตอการควบคุม
สถานการณโรคตางๆ ขางตน ประกอบกับเมื่อแรงงานตางดาวมีหนังสืออนุญาตเดินทางอยางอิสระแลว จะสงผล
กระทบทางสาธารณสุข คือ แรงงานตางดาวอาจเปนพาหะนําโรคติดตอมาสูประชาชนชาวไทย เชน วัณโรค โรค
มาเลเรีย โรคเทาชาง โรคไขเลือดออก ไขกาฬหลังแอน ที่ประเทศไทยเคยควบคุมไดแลว กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุมาจากการไมไดรับการตรวจโรคประจําปเหมือนกอนและการเดินทางไปมาระหวางประเทศไทยและประเทศ
ตนทาง
ผลกระทบดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของที่อยูอาศัย และที่ทํางานลักษณะการทํางานและสภาพ
ที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวซึ่งอยูกันอยางแออัดสิ่งแวดลอมเนาเสีย สงผลใหมีการแพรกระจายของโรคไดอยาง
รวดเร็วชุมชนที่เปนแหลงที่พักอาศัยของแรงงานตางดาว ไดแก ชุมชนตลาดกุง หรือตลาดกลางสินคาประเภทอาหาร
ทะเลสด ริมถนนพระราม 2 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และชุมชนสะพานปลา ถนนวิเชียรโชฎก
ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทั้งสองชุมชนมีชาวตางดาวโดยเฉพาะพมาอาศัยอยูหลายหมื่นคน
การจัดระเบียบที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว จึงเปนมาตรการจัดระเบียบสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจาก
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หากปลอยละเลยใหแรงงานตางดาวอาศัยอยูในชุมชนที่แออัด อาจสงผลกระทบในการแพรระบาดของโรคติดตอ
รวมทั้งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของจังหวัดและประเทศได
นางอารุณี จิตรปฏิมา รายงานการศึกษาสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารระดับสูง เรื่องมาตรการ
จัดระเบียบที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวกรณีศึกษา : โครงการนํารองที่อยูอาศัยแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
ของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนสํานักงาน ก.พ. ประจําป 2555 ซึ่งจากการศึกษาขอมูลพบวา ขาดระบบการ
จัดที่อยูอาศัยใหแรงงานตางดาว ไมมีการกําหนดเปนกฎขอบังคับตามกฎหมายใหนายจางตองรับผิดชอบในการจัดที่
พักอาศัยฯ มีเพียงคํารับรองในแบบแจงคําขอจางแรงงานตางดาวเทานั้น ซึ่งไมมีผลบังคับทางกฎหมายใหนายจาง
ตองปฏิบัติตาม จึงสงผลใหการจัดที่อยูอาศัยใหแรงงานตางดาวไมมีการเตรียมการไว
ปจจุบันในจังหวัดสมุทรสาครไดกําหนดใหมีมาตรการจัดระเบียบที่อยูอาศัยแรงงานตางดาว
โดยจัดทําเปนโครงการนํารองควบคูไปกับผูประกอบการใหบริการที่พักอาศัยเอกชนอื่น ที่ดําเนินการอยูกอนหนานั้น
แลวสามารถดําเนินการตอไปได โดยเปนไปตามกลไกตลาดสําหรับความรวมมือของผูเกี่ยวของปรากฏวานายจางที่
ทางราชการไดขอความรวมมือในการสนับสนุนโครงการนํารองฯ ไดใหความรวมมือแตก็ยังเปนจํา นวนไมมากนัก
ประกอบกับที่พักอาศัยในโครงการนํารองยังอยูหางไกลจากสถานทีป่ ฏิบัติงาน จึงยังไดรับความสนใจไมเทาที่ควร
3.3 คุณภาพแรงงานตางดาวที่เปนแรงงานไรทักษะสงผลกระทบตอการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
(labor productivity)
ภาวะขาดแคลนแรงงานในปจจุบัน ทําใหมีแรงกดดันที่จะตองจางแรงงานตางดาวเขามาทํางานซึ่งตาม
กฎหมายอนุญาตใหแรงงานเหลานี้ทํางานกรรมกรไดนั้น แรงงานตางดาวสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled
Labor) เขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมประมงกอสราง และภาคบริการประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา คือ การใช
แรงงานตางดาวที่เปนแรงงานไรทักษะ จะสงผลกระทบตอการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน (labor productivity)
ทําใหความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ ลดลงไดในระยะยาว
จากการศึกษาโดยธนะพงษ โพธิปติ (2553), เรื่องจํานวนแรงงานตางดาวไรฝมือจากประเทศพมา ลาว
และกั มพูช า ในอนาคตและความต องการแรงงานตางดาวไรฝ มือสํ าหรับ ภาวะสังคมผูสู งอายุ สํ านักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย จากการศึกษาพบวา จํานวนแรงงานตางดาวจากพมา ลาว และกัมพูชา ในไทยมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้นปละ 3.6% (อัตราที่คาดการณ) ซึ่งทําใหคาดวาจะมีแรงงานตางดาวในป 2572 จํานวน 6 ลานคน
ทั้งนี้แรงงานตางดาว 1 คนมีความสามารถเทากับแรงงานไทย 0.58 คน มีความเปนไปไดที่การเพิ่มขึ้นของแรงงาน
ตางดาวจากพมา ลาว และกัมพูชา จะชวยแกไขปญหาการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จากภาวะ
สังคมผูสูงอายุหากแรงงานตางดาวเพิ่มสูงขึ้นกวาอัตราที่คาดการณ (3.6%ตอป) 1.43 เทาและ 1.28 เทาในป 2573
และ 2593 ตามลําดับ อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นดังกลาวของแรงงานตางดาวจากพมา ลาว และกัมพูชา จะไม
สามารถชวยแกไขปญหาการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวประชากร (GDP Percapita) และ
การลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัวประชากร (GNP per capita) อันเกิดจากภาวะสังคมผูสูงอายุของ
ไทยในชวง 40 ปตอจากนี้ได เนื่องจากความสามารถในการทํางานของแรงงานตางดาวต่ํากวาแรงงานไทย และการ
เพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาว มีผลทําใหสัดสวนปจจัยทุนตอแรงงานลดต่ําลงรัฐบาลควรพิจารณาปรับโครงสรางทาง
สังคมและเศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาวะสังคมผูสูงอายุ และควรกําหนดยุทธศาสตรการนําเขาแรงงานตางดาวให
สอดคลองกับความตองการในการใชแรงงาน (Labor Requirement) ของแตละภาคการผลิตการบริการ
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จึงควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใชแรงงานตางดาวใหชัดเจนวา ไทยจะใชแรงงานตางดาว
เหลานี้เพื่อทํางานแบกหาม เปนกรรมกรตอไป หรือจะมีนโยบายยอมรับแรงงานตางดาวเหลานี้ ในฐานะคนงานที่
ไดรับการเชื้อเชิญ (Guest Worker) ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศไทย และยินยอมที่จะลงทุนพัฒนาฝมือ และสรางมาตรฐานสําหรับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทย
โดยผานการขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง การยกระดับฝมือใหแรงงานเหลานี้ จะสงผลใหผลิตภาพแรงงานตางดาวสูงขึ้น
เปนผลดีตอผูประกอบการ และเศรษฐกิจไทยการวัดมาตรฐานฝมือแรงงานก็จะชวยคัดเลือกคนตางดาวที่จะเข ามา
ทํางาน และเมื่อแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนเหลานี้ผานการฝกอบรมและผานเกณฑมาตรฐาน
3.4 การไมมีศูนยขอมูลแรงงานตางดาวและการทุจริต ปญหาเกี่ยวกับการบูรณาการและการเชื่อมโยง
ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ ปจจุบันพบปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐซึ่งจัดเก็บ
ขอมูลคนตางดาว ไดแก กรมการปกครอง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมการจัดหางาน กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงศึกษาธิการ แตละหนวยจัดเก็บขอมูลไวใชเฉพาะหนวยงานของตน ไมมี
การเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชอยางบูรณาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถเขาถึงขอมูลได ทําใหมีปญหาการ
ตรวจสอบติดตามและควบคุมแรงงานตางดาว ทําใหการสืบคนวามีแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมาย และไมถูกกฎหมาย
มีจํานวนเทาไร เปนเรื่องที่ยากลําบากมาก การไมทราบแนชัดวาแรงงานตางดาวมีจํานวนเทาไร และอาศัยอยูที่
ใดบางไดสงผลใหแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายมีผลกระทบตอความมั่นคง และเกิดเปนความกลัวและความ
หวาดระแวงของประชาชนในที่สุด
การเขามาอาศัยของแรงงานตางดาวเหลานี้ มีจุดมุงหมายหลักเพื่อหารายได ไมไดมีจุดมุงหมายทาง
การเมือง จึงคอนขางจะเปนไปไดยากวากลุมแรงงานเหลานี้จะมากอความไมสงบขึ้นในประเทศ การจดทะเบียน
หรือไมจดทะเบียนไมมีผลตอการไดรั บสวัสดิการ หรือความเปนอยูที่ดีขึ้น หากไมไดจดทะเบี ยนเมื่อเจ็บปวยก็ มี
โอกาสไดรับการรักษาพยาบาล หรือหากจดทะเบียนแลวก็มีโอกาสถูกจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจไดเชนกัน จึงเปน
สาเหตุใหจํานวนแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนลดลงเรื่อยๆ

9

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหจํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาจดทะเบียนลดลง คือ การที่เจาหนาที่รับ
สินบนซึ่งเปนการสนับสนุนใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มีชองทางหลีกเลี่ยงในการจดทะเบียนเพราะไมไดมา
จดทะเบี ย นก็ ส ามารถทํ า งานได สถานประกอบการส ว นใหญ ไ ด มี ก ารสํ า รองจํ า นวนแรงงานต า งด า วที่ ไ ม ไ ด
จดทะเบียนไวในกรณีที่แรงงานตางดาวเปลี่ยนงาน หากทราบชองทางวาแหลงอื่นไดคาแรงที่สูงกวา จึงจําเปนตอง
สํารองจํานวนแรงงานไวเพื่อปองกันการตรวจสอบ”
อยางไรก็ตามการจดทะเบียนแรงงานตางดาว และจัดทําศูนยขอมูลแรงงานตางดาวจะใหประโยชนใน
ดานการรักษาความมั่นคง เพื่อใหสามารถประมาณจํานวนของแรงงานตางดาวที่ มีอยูจริงจากแรงงานตางดาวที่เขา
มาจดทะเบียนรูแหลงที่พักพิงสามารถดูแลและควบคุมแรงงานตางดาวไดในระดับหนึ่ง
3.5 การคุมครองสิทธิของแรงงานตางดาวที่มีขอจํากัดตางๆ
แรงงานตางดาวมีสถานะเปนแรงงานสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน และสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานของแรงงาน
ตางดาว ไดรับการรับประกันอยางเทาเทียมกับแรงงานในประเทศ ภายใตรัฐบัญญัติที่เกี่ยวของกับดานแรงงานและ
แผนแมบทการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
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กฎหมายอื่นๆ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน ไดแก รัฐบัญญัติวาดวยมาตรฐานแรงงาน รัฐบัญญัติวาดวยคาแรงขั้นต่ํา
และรัฐบัญญัติวาดวยการรับประกัน การเรียกรองคาจาง และภายใตรัฐบัญญัติที่เกี่ยวของกับการรับประกันทาง
สังคมและกฎหมายอื่น เชน รัฐบัญญัติวาดวยการประกันสุขภาพแหงชาติ รัฐบัญญัติวาดวยการจางแรงงานตางดาว
และรัฐบัญญัติวาดวยการประกันคาสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม เมื่อแรงงานตางดาวถูกละเมิดสิทธิ
จะไดรับสิทธิดังกลาวคืนมาตามขั้นตอนการเยียวยาสิทธิ
โดยหลักแลวเมื่อแรงงานตางชาติไดลงทะเบียนถูกตองแลว ยอมไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ ตาม
กฎหมายแรงงานไทยดวย แตตามรายงานของคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยแรงงานตางดาวเหลานี้ไมไดรับ
การคุมครองสิทธิตาง ๆ เชน สภาพการจางที่ไมเปนไปตาม พรบ.คุมครองแรงงาน 2541 คือ การไมไดรับคาจางขั้น
ต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ชั่วโมงการทํางานเกินกวากฎหมายกําหนด มี การจายคาจางลาชา และปญหาเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานและคาชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีปญหาที่นายจางยึดบัตรประจําตัวของ
แรงงานไว ทําใหแรงงานอาจถูกจับกุมได ที่ทําเชนนี้ เพื่อเปนขอตอรองทําใหนายจางควบคุมลูกจางได และยังมี
ปญหาการที่แรงงานถูกแยกใหโดดเดี่ยว เชน การจํากัดที่อยูและจํากัดการติดตอ ทําใหแรงงานไมสามารถสื่อสารกับ
ญาติหรือเพื่อนแรงงานไดเลย สาเหตุของปญหาที่แรงงานจางดาวเขาไมถึงสิทธิตางๆ มาจากหลายปจจัย ไดแก
การขาดความชัดเจนในการจัดการนโยบายแรงงานตางดาวของกระทรวงแรงงาน การขาดการบูรณาการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของการบังคับใชกฎหมายแรงงาน การเขาถึงสวัสดิการ สิทธิ และการชวยเหลือแรงงานยังมีปญหา
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน เนื่องจากปญหาการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนี
เข าเมื อง ส ว นหนึ่ งเกิ ด จากนายจ างไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ มครองแรงงานแรงงานต างด าวไม กล าใช สิ ทธิ ต าม
กฎหมาย ทําใหแรงงานตางดาวตองหลบหนีจากนายจางเดิมไปอยูกับนายจางรายใหม ที่ใหคาจางและสวัสดิการ
ดีกวาโดยไมมีการแจงยายหรือเปลี่ยนนายจาง หรือไมขออนุญาตออกนอกเขตทองที่ตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนด ทําให
แรงงานต างด าวเหลานี้ก็จ ะกลายเปนแรงงานต างด าวหลบหนี เขาเมืองที่อยูนอกระบบ และยากตอการควบคุ ม
นอกจากนี้กรณีแรงงานตางดาวถูกเลิกจางเนื่องจากนายจางตายหรือเลิกกิจการ หนีนายจางเนื่องจากถูกนายจางทํา
ทารุณกรรม นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จําเปนตองหานายจางรายใหม แตปรากฏวากรมการ
จัด หางานและภาคเอกชนก็ ไม มีอํานาจในการหานายจ าง หรื อหางานให คนต างกั บแรงงานตางด าวดังกล าวได
เนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดหางานใหคนตางดาวทํา
แรงงานตางดาวนอกระบบประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชคําวาวา
นายจางกับลูกจาง โดยที่ไมระบุสัญชาติก็ยอมหมายความรวมถึงทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว ตามประกาศ
สํานักงานประกันสังคมเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติลาว กัมพูชา และพมา ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 กําหนดวาจะยกเวนไมขึ้นทะเบียนกรณีเปนลูกจางของกิจการ ดังนี้
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ดวย

1. กิจการเพาะปลูกประมงปาไมและเลี้ยงสัตวซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดปและไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยู
2. กิจการนายจางจางลูกจางไวเพิ่งทํางานอันมีลักษณะครั้งคราวเปนการจรหรืองานตามฤดูกาล
3. นายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
4. เปนลูกจางที่ประกอบการคาเรหรือแผงลอย
5. เปนลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดประกอบธุรกิจรวมอยูดวย

ขอจํากัดเหลานี้ ทําใหแรงงานตางดาวกลุมดังกลาว ยังขาดการคุมครองสิทธิพื้นฐานอยู อยางเชนใน
กรณีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ศาลแรงงานกลาง (สมุทรสาคร) พิพากษาตัดสินใหเจาของกิจการเรือประมง
ประภาสนาวีรับผิดชําระคาชดเชยและคาเสียหายใหแกครอบครัวลูกเรือตางดาวผูเสียชีวิตระหวางออกเรือไปจับปลา
นอกนานน้ําไทยจํานวน 38 คน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4.9 ลานบาท ซึ่งการเสียชีวิตของลูกเรือในครั้งนี้นับเปน
เหตุการณที่ไดรับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากประเด็นขอพิพาทมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนและนโยบาย
คุ ม ครองแรงงานต า งด า วของประเทศไทย ลู ก เรื อ ประมงต า งด า วเหล า นี้ ไ ด รั บ การว า จ า งจากไต ก ง ในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร เปนที่นาสังเกตวา ลูกเรือประมงตางดาวที่เสียชีวิตในเหตุการณครั้งนี้เกือบทั้งหมดเปนลูกเรือชาวพมา
และสวนใหญไมมีเอกสารอนุญาตทํางานที่ถูกกฎหมาย จากผลการตัดสินคดีในครั้งนี้แมจะนับเปนชัยชนะที่สําคัญ
ทางดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนของลูกเรือประมงตางดาว ในทางกลับกัน ก็กลับสะทอนใหเห็นถึงความบกพรอง
ในการควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในจังหวัดที่มีประชากรตางดาวอาศัยอยูเปนจํานวนมากอยางจังหวัดสมุทรสาคร
จากขอมู ลรายงานของสํ านั กงานจั ด หางานจั งหวั ดสมุ ทรสาคร ที่ร ะบุว ามีผู ป ระกอบการในจังหวัด ไดแจ งความ
ตองการจางแรงงานสูง แตกลับมีแรงงานตางดาวแจงความจํานงขออนุญาตทํางานเปนจํานวนที่ต่ํากวาอยูเปนจํานวน
มาก ตั ว เลขส วนต างนี้ ส ะท อนให เ ห็น ถึ งจํานวนแรงงานที่ ยั งขาดแคลนอยู มาก และยั งสามารถคาดเดาไดอีกว า
ตําแหนงงานที่ขาดแคลนนั้นไดถูกชดเชยโดยการใชแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย
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ประกอบกับมีกรณีที่มีการแสดงความหวงใยของระดับผูนําประเทศตอปญหาการคุมครองสวัสดิภาพ
ของแรงงานพมา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นางอองซาน ซูจี หัวหนาพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตยพมา
(เอ็นแอลดี) เขาพบ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี โดยนางออง ซาน ซู จี แสดงความเปนหวงคุณภาพชีวิต
ของแรงงานพมาในไทย หลังจากลงพื้นที่ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร พบวาแรงงานพมาไมคอยไดรับการดูแล
เอาใจใส ไมมีการชดเชยเรื่องการประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งแรงงานพมายังขาดความรูเรื่องกฎหมายไทย นอกจากนี้ยัง
ขอใหรัฐบาลไทยชวยยกระดับการศึกษาของเยาวชนผูลี้ภัยในศูนยพักพิงดวย
หรือจากการสัมมนา“การใชแรงงานในสถานประกอบการในธุรกิจประมงและตอเนื่องประมง”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นายพันธเทพ ศรีวนิชย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครไดกลาววา
การประชุ ม ผู ป ระกอบกิ จ การอาหารและกิ จ การต อ เนื่ อ งประมงทะเล เป น กิ จ กรรมที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากยังคงมีปญหาการใชแรงงานตางดาว และการใชแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่หนาแนนดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกิจการแปรรูป
ถนอมอาหารและตอเนื่องประมง ที่มีความจําเปนตองใชแรงงานจํานวนมาก ทําใหมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน
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สงผลใหสถานประกอบการหลายแหงหันมาใชแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย การใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย รวมถึง
การใชแรงงานในลักษณะตางๆ ที่เขาขายเปนการคามนุษยที่มีผลกระทบตอภาพลักษณ ความนาเชื่อถือของจังหวัด
และประเทศและมีผลกระทบโดยตรงตอการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดประสบปญหาการ
กีดกันทางการคามาแลวจากการที่ตางประเทศไดมีการกีดกันสินคาอาหารทะเลแปรรูปของไทย โดยเฉพาะสินคา
ประเภท “กุง”
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บทที่ 5
ทิศทางแผนแมบทบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร 5 ป
พ.ศ. 2555-2559
แนวคิดในการจัดทําวิสัยทัศน และยุทธศาสตรแผนแมบทบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว และบริบทของโลกกับการปรับตัวของประเทศไทย ตลอดจน
ความสอดคลองกับแผนแมบทแรงงานแหงชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายตางๆ ของรัฐบาล ผลจากการ
ประเมินสถาวะแวดลอมในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาครแลว ยังประกอบดวยแนวคิดหลัก
ดังตอไปนี้

1. แนวคิดหลักที่เปนพื้นฐานในการกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรแผนแมบทบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อใหการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกและภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชแนวคิดที่เปนหลักปรัชญาและอุดมคติเพื่อนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรแผนแมบทบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร 3 ประการ ไดแก
1.1 แนวคิดความมั่นคงแหงรัฐชาติ (Nation-State Security) เปนแนวคิดที่มุงธํารงไวซึ่งอํานาจ
อธิปไตยแหงรัฐ (State Sovereignty) เรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในประเทศไทย
ในประเด็นที่กระทบตอความมั่นคงแหงรัฐ รัฐจึงตองมีการควบคุมชายแดนเพื่อธํารงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย แนวคิดการ
ธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงรัฐชาติ รัฐ บาลไดดําเนินการโดยแยกระบบการบริหารจัดการแรงงานขามชาติเฉพาะ
แรงงานสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ตั้งแต ป พ.ศ. 2539-2543 เปนการดําเนินการโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเปน
คราวๆ ไปและในป พ.ศ. 2544 เปนตนมาถึงปจจุบัน ไดดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) ที่มีหนวยงานเกี่ยวของถึง 22 หนวยงาน ซึ่งแรงงานจากประเทศพมาเปนกลุมที่มี
สัดสวนมากที่สุดและสวนใหญเปนการเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย การบริหารจัดการแรงงานกลุมนี้จึงเปนในลักษณะ
การขยายตอจากนโยบายดานความมั่นคงแหงชาติที่เปนนโยบายแมบทควบคูไปกับการคํานึงถึงประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ สาระสําคัญของนโยบายจึงเนนในการปองกัน
ปราบปรามการลักลอบเขาเมือง และการจัดระบบเพื่อทางราชการสามารถดูแลได และเปนไปตามกฎหมายปองกัน
และสกัดกั้นการลักลอบเขามาใหมจากแนวคิดดังกลาว รัฐบาลไทยจึงมีการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
แตระบบดังกลาวกลับสรางผลกระทบเชิงลบตอแรงงานขามชาติ เชน การที่นายจางชําระเงินการขึ้นทะเบียนและ
การประกันสุขภาพใหลูกจางแรงงานขามชาติลวงหนา และใหทํางานเพื่อทดแทนเงินจํานวนดังกลาวเกินจริงและ
เกิดปญหาในการการกํากับและติดตามระบบการบริหารจัดการให มีประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ ทําใหเกิด
ชองว างใหเกิ ดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานขามชาติในหลายรูป แบบ อาทิ การเรี ยกรั บสิน บนเจ าหน าที่ของรั ฐ
“เจาที่บางคนยังจับกุมแรงงานแมวาจะมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง ดวยความกลัวไมไดทํางานในเมืองไทยก็จายเงิน
แกเจาหนาที่ เพราะรัฐบาลไมมีมาตรการที่ดีพอ”
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แตอยางไรก็ตาม ในสถานการณปจจุบัน แนวคิดในมิติความมั่นคงแหงรัฐชาติไดผนวกกระแสของสิทธิ
มนุษยชนเขาไวดวยซึ่งเปนผลจากแรงกระตุนจากโลกาภิวัตนที่ทําใหเกิดการตระหนักในดานสิทธิมนุษยชน และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ผูกติดกับกระแสการคาเสรีนิยม ที่จะกลายเปนเงื่อนไขในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหวางรัฐของประเทศไทยกับนานาประเทศ ที่ซึ่งประเด็นดานสิทธิมนุษยชนจะกลายเปนประเด็นเชิงการคา เชน
การคว่ํ าบาตรทางการคา หรือการสรางเงื่อนไขทางการค าที่เป นอุปสรรคตางๆ ซึ่งจะกระทบตอการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย อยางไรก็ตามในดานการธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงรัฐในระดับพื้นที่ชายแดนที่ติดกับ
ประเทศพมา หรือประเทศเพื่อนบานอื่นๆ รัฐบาลไทยยังเนนการจัดระเบียบความมั่นคงพื้นที่แนวชายแดนในมิติพื้นที่
พั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คง ซึ่ ง ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ กระแสการเปลี่ ย นผ า นการกลายเป น ภู มิ ภ าคเดี ย วกั น
(Regionalization) ของประชาคมอาเซียนที่มุงการพัฒนาโดยใชฐานกําลังแรงงานเดียวกัน
1.2 แนวคิดความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ซึ่งในมิติความมั่นคงทางสังคมนั้นมีฐานคิดที่มุงให
ชุมชนเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการภารกิจตางๆ ภายในชุมชนควบคูไปกับรัฐบาลสวนกลางแตปรับแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทชุมชนทองถิ่นทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแตชุมชน
ทองถิ่นมีความแตกตางกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งถือวาเปนองคกรทาง
สังคมที่มีฐานรากมาจากคนในชุมชน (Member-based Organization :MBO’s) ในฐานะที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดมา
มีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชน โดยอาศัยการสรางกฎเกณฑที่ตองปฏิบัติรวมกันขึ้นมาคูกับการใชจารีตที่มีอยูเดิม
ในชุมชนทองถิ่นเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของชุมชนอยางเปนระบบระเบียบซึ่งในการบริหาร
จั ด การแรงงานต างด าวนั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต องให อ งค ก รทางสั งคมที่ ร วมตั ว กั น ขึ้ น มาเป น กลุ ม ประชาสั ง คม
ซึ่งประกอบดว ยภาครั ฐในพื้น ที่ทั้งสว นภูมิภาคและส วนท องถิ่นภาคเอกชน ในฐานะผู ประกอบการที่ ใช แรงงาน
ตางดาวและประชาชน ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดหลักการและวิธีปฏิบัติในการ
สรางความยั่งยืน สําหรับการอาศัยแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นใน
ชุมชนทองถิ่นดวย ในฐานะเปนพื้นที่รองรับแรงงานขามชาติ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกที่เกิดการเขามา
อาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน
1.3 แนวคิดความมั่นคงของมนุษย (Human Security) เปนแนวคิดในการสรางความมั่นคงใหแก
แรงงานเหลานั้น อย างเคารพในมิ ติความมั่น คงของมนุษยทั้งในดานสิ ทธิ มนุ ษยชนและศักดิ์ศรีความเปน มนุ ษย
เปนแนวคิดพึ่งมีจุดเริ่มตนใน ป ค.ศ. 1994 ในรายงาน “Human Development Report on Human Security” ของ
แผนงานพัฒนาองคกรสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ที่เสนอโดย
MahbubulHaq โดยเจตนาของแนวคิดความมั่นคงของมนุษย คือ การใหมีอิสระจากความตองการและความกลัว
สําหรับความมั่นคงมนุษยนั้น มุงพัฒนาใหเกิดการนําความมั่นคงมนุษยมาอยูในบริบทของสิทธิมนุษยชน โดยทําให
เห็นวาความมั่นคงของบุคคลประเทศและระหวางประเทศตองการการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิมนุษยชนชวย
แกไขความขัดแยง และสรางสันติภาพ ในขณะเดียวกันความมั่นคงมนุษยก็ชวยเสริมความเขมแข็งแกสิทธิมนุษยชน
ในหลายดาน เชน ชวยลดแรงกดดันที่มากเกินไปของรัฐตอสิทธิตางๆ โดยอางความมั่นคงแหงชาติรวมทั้งการละเมิด
สิทธิทางเศรษฐกิจและความมั่นคงมนุษย ยังชวยแกปญหาความขัดแยงระหวางสิทธิมนุษยชนที่แตกตางกันในสวน
ของการพัฒนามนุษยซึ่งมีแกนอยูที่ความยั่งยืน และการพึ่งตนเองไดเปนสิ่งที่จะตองยึดถือเปนใจกลางในการสราง
ความมั่นคงมนุษยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมั่นคงทั้งดานกายภาพและดานจิตใจดวย
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จากแนวคิดความมั่นคงทั้งสามแนวคิดขางตน จะเปนฐานในการบูรณาการแนวคิดพื้นฐานการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนําไปพิจารณากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่พึงจะ
เปนที่จะเปนฐานในการกําหนดหลักการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ดังแนวทางที่บูรณาการแลวดังตอไปนี้
1.3.1 แนวทางการบริหารจัดการแรงงานที่สรางความมั่นคงแหงรัฐ โดยสอดคลองกับการเคลื่อนยาย
แรงงานอยางเสรีของประชาคมอาเซียน และตระหนักคุณคาความมั่นคงของแรงงานขามชาติในดานสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กล าวคือ การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานขามชาติ นั้น ควรมุงรักษา
อํานาจอธิปไตยแหงรัฐ แตในการรักษาอํานาจแหงรัฐนั้นพึงตองคํานึงถึงความรวมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) โดยเฉพาะดานการพัฒนาแรงงาน เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายการทํางานไดอยางเสรีภาย ในประชาคม
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันรวมของประชาคมอาเซียน และพึงตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิทธิ
ของแรงงานตางดาว ในฐานะที่เปนมนุษยมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีเสมอกันจึงไมอาจละเมิดได แมวาแรงงานตางดาวจะ
มีความแตกตางในดานเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรม
1.3.2 แนวทางการบริหารจัดการแรงงานที่สรางความมั่นคงทางสังคม โดยใหภาครัฐและภาคประชา
สังคมในระดับชุมชนทองถิ่น มีสวนรวมในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนทองถิ่นมีลักษณะ
ทางกายภาพและทางสังคมแตกตางกันออกไปในแตพื้นที่ และในฐานะที่เปนพื้นที่รองรับแรงงานตางดาวซึ่งทุกภาค
สวนในระดับทองถิ่นทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนแรงงานตางดาวพึงตองสรางระเบียบและกฎเกณฑ
เพื่ อ เป น บรรทั ด ฐานในการปฏิ บั ติ ค วบคู กั บ กฎหมายและนโยบายหลั ก ของรั ฐ บาล เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพของนโยบายของรัฐ แตในขณะเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนเชิงสรางสรรคใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่
ในแตชุมชนประสบแตกตางกันออกไป โดยรัฐก็ตองกระจายอํานาจที่ไมกระทบตอความมั่นคงของรัฐให ภาคประชา
สังคมในระดับทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวดวย
1.3.3 แนวทางการบริหารจัดการที่อาศัยกลไกของชุมชนทองถิ่นในการดําเนินการ เพื่อรองรับกับความ
เปนพหุวัฒนธรรม เนื่องจากการขยายตัวของเสรีนิยม ทําใหเกิดความไรพรมแดนทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองสังคม
และวัฒนธรรมการขามวัฒนธรรม (Cross-Cultural) โดยเฉพาะในบริบทชุมชนทองถิ่นของไทยที่มีวัฒนธรรมยอย
(Sub-Culture) ที่เฉพาะและแตกตางกันออกไป และเมื่อมีวัฒนธรรมใหมเคลื่อนยายเขามาพรอมกับแรงงานตางดาว
ที่มีความหลากวัฒนธรรมจึงยอม อาจนําไปสูการปะทะเชิงวัฒนธรรมได การปฏิเสธวัฒนธรรมของแรงงานตางดาว
ซึ่งเปนวัฒนธรรมรองในชุมชนคนไทยซึ่งความรูสึกถึงความแตกตางเชิงชาติพันธและวัฒนธรรมอาจเปนสาเหตุที่
ทําใหเกิดความขัดแยงและนํามาซึ่งปญหาสังคมดานอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ชุมชนทองถิ่นโดยภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่
มีแรงงานต างด าวอาศัยอยูตองสามารถที่ สรางกลไกการบริหารจัด การแรงงานตางดาว โดยเอื้อตอดํ ารงอยูของ
วัฒนธรรมของแรงงานตางดาว และมุงสูการสรางโครงสรางของระบบสังคมของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายดํารงอยูไดในเชิงสรางสรรค
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2. วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดอ อน และประเมิ นสภาวะแวดล อมของจังหวัดสมุทรสาครในการบริ หารจั ดการ
แรงงานตางดาว ประกอบกับแนวคิดความมั่นคงทั้งสามแนวคิด และแนวทางที่บูรณาการแลวขางตน มาเปนฐาน
ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2555-2559 ในขอบเขตที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้
2.1 วิสัยทัศน
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวจังหวัดสมุทรสาคร ในระยะ 5 ป 2555-2559 มุงไปสูการแกไข
ปญหาและพัฒนาแรงงานตางดาวอยางเบ็ดเสร็จ ดังนี้
“ศูนยบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการจัดระบบการใชแรงงานตางดาว
ใหถูกตองกฎหมาย คุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน และใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางสมานฉันทกับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร (สมุทรสาครโมเดล)”
2.2 พันธกิจ
2.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงาน ตางดาวใหมุงไปสูการใชแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมาย
2.2.2 พัฒนาแรงงานตางดาวใหมีความสามารถตามมาตรฐานการผลิต
2.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน
สมุทรสาคร

2.2.4 บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสมานฉันทกับประชาชนในจังหวัด
2.2.5 เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคีและภาคสวน

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ ดังตอไปนี้
กฎหมาย

2.3.1 ยุ ทธศาสตร การจั ด การระบบบริ ห ารแรงงานต างด าวให มุงไปสู การใช แรงงานต างด าวที่ ถู ก
2.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวใหมีความสามารถตามมาตรฐานการผลิต
2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน
2.3.4 ยุทธศาสตรสมานฉันทชุมชนแรงงานตางดาวกับชุมชนไทย
2.3.5 ยุทธศาสตรการลดการพึ่งพาแรงงานตางดาวในระยะยาว
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2.4 ยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการ
2.4.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การระบบบริ ห ารแรงงานต า งด า วให มุ ง ไปสู ก ารใช แ รงงาน
ตางดาวที่ถูกตองกฎหมาย
กลยุทธ

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

1. การบริหารจัดการแรงงานตาง 1.1 โครงการจัดตั้งศูนยบริหาร
ดาวที่เปนเอกภาพ ในลักษณะ
จัดการแรงงานตางดาวที่มีสิทธิ
บูรณาการทั้งสวนราชการและ
ภาพสูง
ภาคเอกชนในการพัฒนาและ
แกไขปญหาแรงงานตางดาว
อยางมีประสิทธิภาพ

-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด

2. การจัดทําระบบสารสนเทศ
2.1 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ขอมูลแรงงานตางดาวแบบ
ขอมูลแรงงานตางดาวแบบ
บูรณาการในระดับจังหวัด
บูรณาการในระดับจังหวัด
สมุทรสาครที่สามารถเชื่อมโยง
สมุทรสาคร
กับหนวยงานที่เกี่ยวของได

-ที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ

-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-สํานักงานสาธาณะสุขจังหวัด
-สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
-สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 7
จังหวัด
-สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

3. การใหบริการจดทะเบียน
3.1 โครงการจัดตั้งศูนยใหบริการ
แรงงานตางดาวจุดเดียว
การจดทะเบียนแรงงาน
เบ็ดเสร็จ (One Stop
ตางดาวจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
Service) โดยการจัดทําระบบ
(One Stop Service)
คอมพิวเตอรในการถายโอน
ขอมูลระหวางหนวยงาน และ
รับจดทะเบียนกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการจางแรงงาน
ตางดาว

-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-ที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ
-สํานักงานสาธาณะสุขจังหวัด
-สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
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กลยุทธ
4. การปราบปรามจับกุม
ดําเนินคดีแรงงานตางดาว
ลักลอบเขาเมือง โดยการให
สวนกลางและสวนภูมิภาค
จัดทําแผนบูรณาการ
ตรวจสอบการลักลอบนํา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
ในจังหวัดสมุทรสาครและ
พื้นที่เกี่ยวของรวมกัน

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

4.1 โครงการจัดตั้งศูนยปราบปราม
จับกุม และดําเนินคดีแรงงาน
ตางดาวลักลอบทํางาน (ศป.รต.)
ระดับจังหวัด

-คณะทํ า งานตรวจสอบปราบปรามการ
จับ กุมดําเนิน คดี แรงงานตางด าวลั กลอบ
ทํางานและกระบวนการคามนุษยคณะที่ 2
(ภาคกลาง)
-สถานีตํารวจภูธรจังหวัด

4.2 โครงการการตรวจตรา
เรือประมงเมื่ออยูในทะเล และ
การตรวจตราเรือประมงกอน
ออกทะเล

-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด
-สํานักงานจัดหางานจังวหัด
-ตํารวจน้ํา
-หนวยงานสังกัดกองทัพเรือ

5. การสงเสริมสรางจิตสํานึก
5.1 โครงการประชาสัมพันธรณรงค
นายจาง/ผูประกอบการโดยให
ปลูกจิตสํานึกใหนายจางลดการ
คํานึงถึงผลกระทบจากการ
จางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
จางแรงงานตางดาวหลบหนี
โดยการใชสื่อวิทยุ โทรทัศน
เขาเมือง

-สํานักงานจัดหางานจังหวัด
-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด
-สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สํานักงานแรงงานจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
-สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
(ควรเพิ่มเปนหนวยงานหลัก)

6. การพัฒนาความรวมมือ
6.1 โครงการเพิ่มจํานวนผูตรวจ
-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ระหวางองคกรภาครัฐและ
แรงงานและตรวจตราสถาน
จังหวัด
เอกชนในการบริหารกํากับ
ประกอบการที่มีการวาจาง
-องคกรพัฒนาเอกชน
ดูแลตรวจสอบนายจาง/สถาน
แรงงานตางดาวโดยประสานกับ
ประกอบการที่จางแรงงานตาง
องคกรพัฒนาเอกชน เพื่อจัด
ดาวเพื่อตรวจสอบการลักลอบ
อาสาสมัครผูชวยตรวจแรงงาน
นําแรงงานตางดาวผิด
ใหทําหนาที่รายงานเรื่องการ
กฎหมายมาทํางาน
ลักลอบนําแรงงานตางดาวผิด
กฎหมายมาทํางาน
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2.4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวใหมีความสามารถตามมาตรฐานการผลิต
กลยุทธ

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

1. การพัฒนาฝมือแรงงานทั้ง 1.1 โครงการการพัฒนาฝมือ
-สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
คนไทยและตางดาวเพื่อเพิ่ม
แรงงานทดสอบและวัด
-สภาหอการคา
ผลิตภาพของแรงงาน
ความสามารถตามที่กําหนดใน -สภาอุตสาหกรรม
(Labor productivity)
เงื่อนไขการจาง
หรือปริมาณของผลผลิตตอ
แรงงาน เพื่อปอนเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมที่ขาด
แคลนแรงงาน
2.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวตามหลักสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

1. การวางแผนครอบครัว
แรงงานตางดาว
2. การสรางจิตสํานึกนายจาง/
ผูประกอบการโดยให
คํานึงถึงผลกระทบการ
ละเมิดสิทธิของแรงงานตาง
ดาว
3. การพัฒนาความรวมมือ
ระหวางองคกรภาครัฐและ
เอกชนในการบริหารกํากับ
ดูแลตรวจสอบนายจาง/
สถานประกอบการที่จาง
แรงงานตางดาวเพื่อ
ตรวจสอบการใหความ
คุมครองสภาพการจางงาน
และคุมครองแรงงานให
เปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล

1.1 โครงการสงเสริมการวางแผน
ครอบครัวใหแรงงานตางดาว
2.1 โครงการรณรงคการคุมครอง
สิทธิแรงงานตางดาว

-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
-องคกรพัฒนาเอกชน
-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด
-สภาหอการคาจังหวัด
-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

3.1 โครงการสงเสริมองคกรพัฒนา
เอกชนและองคกรอาสาสมัคร
ใหสามารถชวยเหลือแรงงาน
ตางดาวที่ประสบปญหาในการ
ดํารงชีวิตในจังหวัดสมุทรสาคร
3.2 โครงการสงเสริมอาสาสมัคร
ผูชวยตรวจแรงงานใหทําหนาที่
รายงานเรื่องการละเมิดสิทธิ
แรงงานตางดาว
3.3 โครงการสนับสนุนภาคเอกชน
จัดทําโครงการที่พักอาศัย
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-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด
-องคกรพัฒนาเอกชน
-สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด
-องคกรพัฒนาเอกชน
-สํานักงานแรงงานจังหวัด
-สภาหอการคา
-สภาอุตสาหกรรม
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2.4.4.ยุทธศาสตรการสมานฉันทชุมชนแรงงานตางดาวกับชุมชนไทย
กลยุทธ

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

1. การมวลชนสัมพันธและ
1.1 สํารวจและจัดทําขอมูล
-กอ.รมน.จังหวัด
ประสานกับองคกรปกครอง
รายละเอียดที่ตั้งชุมชนแรงงาน -สํานักงานปกครองจังหวัด
สวนทองถิ่นทุกระดับในการ
ตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร -องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดระเบียบชุมชนเพื่อลด
ปญหาความหวาดกลัว
แรงงานตางดาว
(xenophobia) และปญหา
อาชญากรรมระหวาง
แรงงานตางดาวดวยกันเอง
และระหวางแรงงานตางดาว
กับครอบครัวคนไทย
2.การสงเสริมกิจกรรมชุมชน 2.1 โครงการจัดกิจกรรมเชิง
-สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระหวางแรงงานตางดาวและ
วัฒนธรรม การละเลนกีฬางาน -สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ชุมชนคนไทย
ทําบุญทางศาสนา งาน
ของมนุษยจังหวัด
ประเพณี
2.4.5. ยุทธศาสตรการลดการพึ่งพาแรงงานตางดาวในระยะยาว
กลยุทธ

โครงการ

หนวยงานผูรับผิดขอบ

1. การเรงปรับโครงสรางภาค 1.1 โครงการสงเสริมการปรับ
-สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
การผลิตของจังหวัดสู
โครงสรางการผลิตของจังหวัดสู -สภาหอการคา
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมี
การผลิตที่ใชเทคโนโลยีแทนคน -สภาอุตสาหกรรม
ฝมือ ปรับโครงสรางกิจกรรม
การผลิตที่ใชแรงงานแบบ
เขมขนไปใชทุนในรูป
เครื่องจักรและเทคโนโลยี
ทดแทนมากขึ้น
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2555 โดย นายนรา รัตนรุจ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดระบบแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เอกสารสรุป เรื่อง การทบทวนมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร
8 ดาน. สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร.
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คณะที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค วัฒนา

หัวหนาโครงการฯ

2. อาจารยฉัตรมงคล แนนหนา

ผูเชี่ยวชาญ

3. นายสนิท จรอนันต

ผูเชี่ยวชาญ

4. นายนันทวัชร สุพัฒนานนท

ผูเชี่ยวชาญ

5. นางสาวจินตนา เนตรทัศน

ผูเชี่ยวชาญ

6. นายชาชิวัฒน ศรีแกว

ผูเชี่ยวชาญ

7. นางสาวสุกัญญา อามีน

ผูเชี่ยวชาญ

ผูประสานงานและเจาหนาที่โครงการ
8. นายธงชัย โตรักตระกูล

ผูจัดการโครงการ

9. นางสาวณิษาคุณ ลิภา

เจาหนาที่โครงการ
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