
รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เร่ือง แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ภายใตภารกิจของกรมการจัดหางาน

กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการ
จางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว  พมา  กัมพูชา)

จัดทําโดย  นางเพียงภาพ  วิทยชํานาญกุล
รหัส  3036

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3  ป 2554

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

2.5 น้ิว

3 น้ิว



รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เร่ือง แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ภายใตภารกิจของกรมการจัดหางาน

กรณีศึกษาบนัทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบาน (ลาว  พมา  กมัพูชา)

จัดทําโดย นางเพียงภาพ  วิทยชํานาญกุล
รหัส  3036

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3  ป 2554
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ

รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา



ช

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ฉ
สารบัญ ช
สารบัญตาราง ญ
สารบัญแผนภูมิ ฎ
บทท่ี 1 บทนํา 1

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 4
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 4
1.4 วิธีการศึกษา 4
1.5 นิยามศัพททีใ่ชในการศกึษา 5
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 5
1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ 5
1.8 แหลงขอมูล 5

บทท่ี 2 กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 6
2.1 แนวคิดเร่ืองความรวมมือระหวางประเทศ 6

2.1.1 ความหมายของความรวมมือระหวางประเทศ 6
2.1.2 ขอบเขตของความรวมมือระหวางประเทศ 6
2.1.3 สาเหตุของความรวมมือระหวางประเทศ 7
2.1.4 ลักษณะของความรวมมือระหวางประเทศ 8

2.2 ระบบการจัดการการโยกยายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมาย 9
2.2.1 การปองกันการนําเขาผูยายถิ่นฐานไมถูกกฎหมาย

โดยการเดินทางโดยเคร่ืองบิน 9
2.2.2 การจัดการแบบผอนปรน 9
2.2.3 การบังคับใชกฎหมายเขาเมืองและการควบคุมชายแดนอยางเขมงวด 9
2.2.4 การแกกฎหมายเพื่อลดแรงจูงใจในการโยกยายถิ่นฐาน

เขามาแบบผิดกฎหมาย 10



ซ

2.2.5 การผลักดันผูยายถิ่นฐานกลับประเทศ 11
2.2.6 การผสมกลมกลืนผูยายถิ่นฐานโดยใหสิทธิอยูอาศัย

และทํางานถูกตองตามกฎหมาย 12
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยายถิ่นและการอพยพแรงงานระหวางประเทศ 13

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการยายถิ่นระหวางประเทศ 13
2.3.2 แนวคิดการยายถิ่นระหวางประเทศของ Massey 13
2.3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการยายถิ่นระหวางประเทศ 14

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 16
2.4.1 การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม 16
2.4.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน 16
2.4.3 การประเมินกระบวนการ 17
2.4.4 การประเมินผลผลิต 17

2.5 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมา ลาว และกัมพูชา 19
2.5.1 วัตถุประสงคและขอบเขต 19
2.5.2 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ 19
2.5.3 อํานาจหนาที่และขั้นตอน 19
2.5.4 การกลับและการสงกลับ 20
2.5.5 การคุมครองแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยตาม MOU 20

2.6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 20
2.6.1 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 20
2.6.2 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 22

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 22
บทท่ี 3 ผลการศึกษา 28

3.1 ผลการศึกษาและประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศ กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
(ลาว พมา กัมพูชา) 28
3.1.1 การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม 28
3.1.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา 33



ฌ

3.1.3 การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน 34
3.1.4 การประเมินดานผลผลิตของการดําเนินงาน 35

3.2 ปญหาอุปสรรค 37
บทท่ี 4 สรุปและขอเสนอแนะ 39

4.1 สรุปผลการศึกษา 39
4.2 ขอเสนอแนะ 40

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 40
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 41

บรรณานุกรม 43
ภาคผนวก 45
ประวัติผูเขียน 51



ญ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธการตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model 18



ฎ

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 27



บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การโยกยายถิ่นฐานเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งการโยกยายถิ่นฐาน

เพื่อแสวงหาความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน การแสวงหางานทํา การโยกยายถิ่นฐาน
จากภัยความตายและอ่ืนๆ สําหรับประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนอยางรวดเร็ว
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต จนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือหรือ
กรรมกรในกิจการที่มีลักษณะงานที่เรียกวา “งาน 3D” คือ งานสกปรก (Dirty)  งานที่มีความเสี่ยงภัยสูง
หรืองานอันตราย (Danger)  และงานที่ยากลําบาก (Difficult)  และเปนงานที่มีอัตราคาจางไมสูงนัก
ไดแก กรรมกรในกิจการประมงทะเล และกิจการตอเน่ืองประมงทะเล กรรมกรทั่วไป กรรมกรในกิจการ
การผลิตขนาดเล็ก กรรมกรในกิจการเกษตรพืชสวนและพืชไร กรรมกรในกิจการปศุสัตว รวมทั้ง
คนรับใชในบานเปนตน สงผลใหมีความตองการแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา)
เขามาทดแทนแรงงานไทยจํานวนมาก เพราะแรงงานตางดาวเหลาน้ียอมรับการทํางานหนัก และอดทน
สูงาน และไดเปรียบในการใชแรงงานราคาถูก รวมทั้งชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงานไทยไดดวย
จึงเปนเหตุใหมีแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะลาว พมา กัมพูชา หลบหนีเขาเมือง
และลักลอบทํางานอยูเปนจํานวนมาก

แทจริงแลวปญหาการหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายไดเกิดขึ้นมานานแลว แตสภาพปญหา
ยังไมทวีความรุนแรง เน่ืองจากยังมีจํานวนนอยและรัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือทั้งดานที่อยูอาศัย
และอ่ืน  ๆจนกระทั่งบุคคลเหลาน้ีไดผสมกลมกลืนกับสังคมไทย อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 10 ปเศษ
ที่ผานมา ปญหาการหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายไดกลายเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอสังคมไทย
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามลําดับ รัฐบาลไทยไดพยายามจัด
ระเบียบและผลักดันออกไป แตการที่ปจจัยดานเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประเทศเพื่อนบาน
(ลาว พมา กัมพูชา) ประกอบกับปจจัยดึงดูดของประเทศไทยที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีกวา
ทําใหการแกไขปญหาแรงงานตางดาว (ลาว พมา กัมพูชา) ลักลอบเขาเมืองน้ันไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยไดกําหนดมาตรการใหมในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการ
จัดระบบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายภายในประเทศใหมทั้งระบบต้ังแตป พ .ศ.2535 เปนตนมา
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ซึ่งไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน โดยใชมาตรการทางทะเบียนควบคู ไปกับการบังคับใชกฎหมาย
โดยรัฐบาลไทยเปนผูดําเนินการแกไขปญหาแตเพียงฝายเดียว

การแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติลาว พมา กัมพูชา ที่ผานมารัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยอนุญาตใหนายจางในบางจังหวัดและ
บางประเภทธุรกิจขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่ไมมีเอกสารแสดงบุคคลในหลายคร้ังตลอดชวงป
พ.ศ.2535 – 2546  การขึ้นทะเบียน หมายถึง รัฐบาลไดมีการผอนผันใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง
สัญชาติลาว พมา กัมพูชา มารายงานตัวและยื่นขอใบอนุญาตทํางานชั่วคราว โดยไดมีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวและตองผานการตรวจ
สุขภาพเพื่อปองกันและควบคุมโรคที่ไมใชโรคตองหาม เชน วัณโรค โรคเทาชาง มาเลเรีย เปนตน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการผอนผันใหทํางานปตอป โดยนายจางจะตองพาคนตางดาว
มาขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวซ้ําแลวซ้ําอีก เพื่อชะลอการขาดแคลนแรงงานตางดาว และมีการผลักดัน
แรงงานตางดาวที่ลักลอบทํางานโดยไมไดรับอนุญาตออกไปนอกประเทศ  นอกจากน้ี ยังใชมาตรการ
ควบคุมการเขาเมืองบริเวณดานตรวจคนเขาเมือง และชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดน การบังคับใช
กฎหมายควบคุมการทํางานของคนตางดาว โดยการผอนผันใหแรงงานเหลาน้ีทํางานไดชั่วคราว
เพื่อจัดระเบียบแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งหากประเมินมาตรการที่ไดนํามาใชพบวาประสบ
ความสําเร็จไมมากนักเพราะไมตอบสนองตอขอเท็จจริง ทําใหมีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
มารายงานตัวเขาสูระบบการควบคุมเพียงสวนนอย ประกอบกับทางราชการไมสามารถลงโทษผูไมยอม
มารายงานตัวเขาระบบไดอยางจริงจัง จึงทําใหดูเหมือนวาการรายงานตัวเขาสูระบบกับการลักลอบ
ใชแรงงานตางดาวน้ันไมมีความแตกตางกันมากนัก ในขณะเดียวกันสมาคมตางๆ นายจาง และ
ผูประกอบการตางกลาวโทษวาทางราชการไมสามารถหาแรงงานไทยมาทดแทนแรงงานตางดาว
ไดเพียงพอจึงไดใชขออางน้ีตอรองใหมีการผอนผันการใชแรงงานตางดาวในปตอๆ ไปอีก

จากปญหาที่เกิดขึ้น แมวารัฐบาลไทยไดพยายามที่จะแกไขปญหาแลวก็ตาม ผลกระทบตอ
ประเทศไทยในดานตางๆ ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ความรวมมือกับหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของน้ัน
มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง รวมถึงการขอความรวมมือจากองคการแรงงานระหวางประเทศ (International
Labour Organization : ILO) และองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (International
Organization of Migration : IOM) ใหเขามาชวยเหลือทางวิชาการและใหความรูจากการปฏิบัติที่เปน
แบบอยางที่ดี (Best Practice) ของประเทศตางๆ และทางดานมนุษยธรรม ซึ่งโดยหลักการแลวการแกไข
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพน้ันจะตองมีการหารือรวมกันทั้งสองฝาย เพื่อนําไปสูความเขาใจที่ตรงกัน
ใหมากที่สุด และสามารถแกไขปญหารวมกันไดอยางจริงจัง  รัฐบาลไทยไดมีการเจรจากับประเทศคูภาคี
(ประเทศตนทาง) ทั้งสามประเทศเพื่อขอจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน
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และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545 และลงนามกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสหภาพพมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546
และวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ตามลําดับ  โดยบันทึกความเขาใจดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหมี
ขั้นตอนการดําเนินการจางงานที่เหมาะสม เชน มีการนําเขาแรงงานอยางถูกตองตาม กฎหมายและ
ตามหลักมาตรฐานสากล มีกระบวนการสงกลับแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการคุมครองแรงงาน
ตามกฎหมายของประเทศคูภาคีเพื่อเปนการปองกันปญหาการขามแดน การคาแรงงาน และการจาง
แรงงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการทําบันทึกความเขาใจน้ีเปนแนวทางที่รัฐบาลจะผลักดันใหเกิด
ผลทางปฏิบัติใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการอยางเปนระบบในการจางแรงงานตางดาว
โดยเฉพาะเปนการวางกฎระเบียบการจางแรงงานแบบรัฐบาลตอรัฐบาล ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยมากในการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมเปนการนําเขาแรงงานที่จําเปนสําหรับการทดแทน
การขาดแคลน ประกอบกับต้ังแตป พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติลาว พมา กัมพูชา ทั้งระบบ โดยมุงเนนในการที่จะแกไข
ปญหาในระยะยาวและใหประเทศตนทางของแรงงานเหลาน้ันไดมีสวนรวมเขามาดําเนินการแกไข
ปญหาดวย เปาหมายในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวทั้งระบบที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2547 และวันที่ 27 เมษายน 2547  มี 4 ขอดวยกัน คือ

1. เพื่อใหมีการจางและนําเขาแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อแกไขปญหาภายใตความรวมมือและการรับรูของประเทศตนทาง
3. เพื่อแกไขปญหาโดยสอดคลองกับความตองการแรงงานที่แทจริง และทิศทางการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อใหการจางแรงงานไมเกิดปญหาและผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมาโดยตลอด

ซึ่งนโยบายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงในวันที่ 29 ธันวาคม 2551
มีจํานวน 8 ขอน้ัน ไดมีนโยบายที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว 2 ขอดวยกัน คือ

1. นโยบายความมั่นคงของในการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมี
ผลกระทบตอความมั่นคง โดยใหปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัด
ระเบียบแรงงานตางดาว รวมทั้งการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจนบนความสมดุล
ระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ

2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตในดานแรงงาน ใหจัดระบบการจางงานแรงงานตางดาว
ใหสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต ไมกระทบตอการจางแรงงานไทยและความมั่นคง
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ของประเทศ โดยการจัดจําแนกประเภทงานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวทําและการจัดระบบการ
นําเขาแรงงานตางดาว การขจัดปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และการจัดทําทะเบียนแรงงาน
ตางดาว และระบบการตรวจสอบที่สะดวกตอการควบคุม

กรมการจัดหางานในฐานะที่เปนหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบการจัดระบบการทํางานของ
คนตางดาว โดยมีเปาประสงคการใชแรงงานขามประเทศและในประเทศใหไดรับการจัดระเบียบ
อยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอประเทศ สําหรับกลไกดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงาน
ตางดาวมีสํานักบริหารแรงงานตางดาวทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลในการออกใบอนุญาตทํางาน
ใหกับคนตางดาวทั้งที่เขาเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

ผูศึกษาจึงสนใจที่จะประเมินกรอบความรวมมือระหวางประเทศ กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา) วามีแนวทางการ
พัฒนาความกาวหนาใหเปนไปตามขอตกลงที่ไดลงนามไปแลวอยางไรบาง มีปญหาอุปสรรค
อยางไรในการดําเนินการมาจนถึงปจจุบันน้ี เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว
พมา กัมพูชา)

1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ
ที่จะชวยใหการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ มีผลในทางปฏิบัติใหมากที่สุด

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การประเมินการดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจาง

แรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา) ที่ไดลงนามแลวในป พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2546
ตามลําดับ

1.4 วิธีการศึกษา
ดําเนินการศึกษาโดยการศึกษาวิจัยเพื่อคุณภาพ (Qualitative Research)  เอกสารทางวิชาการ

(Documentary Research)  งานวิจัย การคนควากฎหมายที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา
ประเทศเพื่อนบาน  หมายถึง  ประเทศลาว ประเทศพมา และประเทศกัมพูชา
แรงงานตางดาว  หมายถึง  แรงงานที่มาจากประเทศลาว ประเทศพมา และประเทศกัมพูชา
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  หมายถึง  แรงงานที่มาจากประเทศลาว ประเทศพมา และ

ประเทศกัมพูชา เดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีเอกสารสวนบุคคลและไมถูกตองตามกฎหมาย
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน หมายถึง บันทึกความเขาใจที่ได

ลงนามแลวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว รัฐบาลพมา และรัฐบาลกัมพูชา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2545
วันที่ 21 มิถุนายน 2546  และวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 ตามลําดับ

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานไดรับการประเมินอยางมีระบบ

ไดรับทราบขอเท็จจริงของการดําเนินการ รวมถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินการ ซึ่งสามารถ
นําผลการประเมินไปพัฒนาแนวทางความรวมมือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

1.6.2 ทําใหทราบถึงนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญตอการแกไขปญหาผูหลบหนี
เขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคงและการจัดระเบียบแรงงานตางดาว โดยใหอยูบน
ความสมดุลระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ

1.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1.7.1 สามารถนําผลที่ประเมินแลวมาพัฒนาแนวทางการดําเนินการดานความรวมมือ

ระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.7.2 สามารถนําขอเสนอแนะในเชิงนโยบายไปกําหนดการแกไขปญหาการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการแรงงานตางดาวไดอยางมีประสิทธิผล

1.8 แหลงขอมูล
1.8.1 เอกสารวิชาการ เชน จากรายงานการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรี และ

คณะทํางานดานวิชาการ
1.8.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากหนวยงาน 7 แหง ไดแก

- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- สภาความมั่นคงแหงชาติ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน
- กระทรวงการตางประเทศ



บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศ
การโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศโดยเฉพาะในดานแรงงานที่มีตอกระแสโลกาภิวัตน กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน บันทึกความเขาใจฯ ที่ไดมีการดําเนินการไปแลว
เพื่อนํามาใชประโยชนในการศึกษาน้ี

2.1 แนวคิดเร่ืองความรวมมือระหวางประเทศ
ปจจุบันงานดานตางประเทศมีความสําคัญมากขึ้น และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เน่ืองจากกระแส

โลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งหมายถึง การเชื่อมโยงและแผถึงกันทั่วโลก (ราชบัณฑิตยสถาน 2546)
ทําใหโลกแคบลง การพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคมที่กาวหนา ทําใหคนทั้งโลก
สามารถติดตอ สื่อสาร พูดคุย เชื่อมโยงกันได ทําใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุนขามชาติ  ทั้งน้ี เปนที่ทราบกันวา ปจจุบันงานดานตางประเทศเปนเร่ืองของทุกหนวยงาน
เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงและความทาทายในดานตางๆ ของโลกในขณะน้ี เกี่ยวของกับทุกภาคสวน
อาทิ เร่ือสิทธิมนุษยชน เร่ืองสิ่งแวดลอม เชน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การสรางความสมดุล
ของระบบนิเวศน วิกฤตพลังงาน โรครายระบาดตางๆ อาทิไขหวัดใหญ 2009 การแขงขันทาง
เทคโนโลยีนิวเคลียร การกอการราย

2.1.1 ความหมายของความรวมมือระหวางประเทศ
มนุษยเปนสัตวสังคม โดยธรรมชาติมนุษยมีแนวโนมในการอยูรวมกันเปนหมูคณะ

คบหาสมาคมกัน จัดระเบียบทางสังคมเศรษฐกิจ และการอยูรวมกันในสังคมแลวยังมีการขามไป
สัมพันธกับกลุมอ่ืน สังคมอ่ืนขามไปสัมพันธกับรัฐอ่ืน

ความรวมมือระหวางประเทศ  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธที่ เกิดขึ้น
ขามพรมแดนของประเทศในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง

2.1.2 ขอบเขตของความรวมมือระหวางประเทศ
สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูไดอธิบายวาขอบเขตของความรวมมือ

เกี่ยวของกับเร่ืองตอไปน้ี
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ความรวมมือทางสังคม เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงค เชน
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา การศาสนา การทองเที่ยว  กิจกรรมที่ไดดําเนินการ เชน
การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา การแสดงนาฏศิลปของแตละประเทศไปเผยแพรตามประเทศอ่ืน

ความรวมมือทางการเมือง เปนความรวมมือระหวางประเทศที่ เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนระหวางประเทศ เชน การทูต การทหาร การแทรกแซงทางการเมือง การกําหนดนโยบาย
ระหวางประเทศ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  เปนความรวมมือที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
หรือบริการ เชน การซื้อขาย การกูยืม  ประเทศไทยมีความตองการดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม
ในขณะเดียวกันประเทศทางยุโรปตองการวัตถุดิบและนํ้ามันจากตะวันออกกลาง ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการต้ังกฎเกณฑในเร่ืองภาษีศุลกากร รวมทั้งการปดลอมเศรษฐกิจ

ความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  เปนความรวมมือที่มีวัตถุประสงค
ในการแลกเปลี่ยน พัฒนา ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือการประชุมสัมมนา ดาน
วิทยาศาสตรระหวางประเทศ

ความรวมมือทางกฎหมาย  เมื่อความรวมมือระหวางพรมแดนเพิ่มมากขึ้น ปญหา
หรือการกําหนดสิ่งที่ปฏิบัติรวมกันยอมเกิดขึ้น เชน เกิดสนธิสัญญา และกติกาตางๆ เชน ปญหา
ขอพิพาทไทย-กัมพูชา เร่ืองปราสาทเขาพระวิหาร

2.1.3 สาเหตุของความรวมมือระหวางประเทศ
ในอดีต ความรวมมือระหวางรัฐเปนการรวมมือแบบชั่วคราว เชน ในกรณีการทํา

สงครามระหวางรัฐ เปนการรวมมือเพื่อใหเกิดสันติภาพชั่วคราว ปจจุบันการรวมมือระหวางประเทศ
มีลักษณะจริงจังถาวร มีวิธีการปฏิบัติระหวางประเทศอยางเปนระบบ สาเหตุที่ทําใหประเทศในโลก
รวมมือกัน มีดังน้ี

ความสูญเสียท่ีเกิดจากสงคราม เชน ผลที่เกิดจากสงครามโลกคร้ังที่ 1  คร้ังที่ 2
สงครามเกาหลี  สงครามเวียดนาม  เปนสาเหตุใหนักวิเคราะหของประเทศตางๆ ในโลก สรุปไดวา
เปนความสูญเสียตอทรัพยากรและประชาชนเปนจํานวนมาก และไมคุมประโยชนในการทําสงคราม

อิทธิพลของแนวคิดทางการเมืองและสันติภาพ มีนักปรัชญาหลายทานไดเขียน
แนวคิดแหงสันติภาพของโลกวา การหลีกเลี่ยงการทําสงคราม อาจทําไดในลักษณะของการจัดต้ัง
องคกรระหวางประเทศ

ความจําเปนดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหประเทศทั่วโลกไดติดตอคาขาย
กันมากขึ้น มีกฎหมาย ระเบียบ กติการะหวางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ความรวมมือโดยผานองคกรระหวางประเทศ ในเร่ืองการเดินอากาศ การเดินเรือ การ
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คุมครองทางการทูต และกฎหมายทะเล การพึ่งพาอาศัยกันที่เห็นไดชัดเจน เชน กลุมประเทศยุโรป
อาศัยนํ้ามันทางตะวันออกกลาง ถากลุมโอเปคขึ้นราคานํ้ามัน  ผลก็จะกระทบตอประเทศ
อุตสาหกรรม หลายประเทศทั่วโลก

ภัยคุกคามของมนุษยชาติ  มีสิ่งบอกเหตุหลายประการ ที่ทําใหประเทศในโลกตอง
รวมมือกัน เชน ภัยจากสงคราม ภัยจากการเพิ่มของประชากรโลก ภัยจากความยากจน ปญหามลพิษ
ที่เกิดจากดิน นํ้า อากาศ

2.1.4 ลักษณะของความรวมมือระหวางประเทศ
ความรวมมือระหวางประเทศมีลักษณะ ดังน้ี
1. ความรวมมือทางการทูต

แนวคิดเกี่ยวกับการทูตไดมีมานาน มีการแลกเปลี่ยนทางการทูต พื้นฐานทางการทูต
อยูบนรากฐานเกี่ยวกับผลประโยชนของรัฐใน ค.ศ.18 – 19 ผูแทนของอังกฤษ ลอรด ปาลมเมอร สโตน
กลาววา “ไมมีมิตรและศัตรูที่ถาวร” ดังน้ันสถานทูตเปรียบเหมือนดินแดนของประเทศของทูต
ตองยอมรับในเอกสิทธิ์ที่เปนประโยชนรวมกันของทุกประเทศ

2. กฎหมายระหวางประเทศ
การอยูรวมกันกับสังคมโลก ตองมีขอตกลง กฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ เพื่อให

ประชากรในโลกมีความเปนอยูที่ดีและสันติสุข กฎหมายระหวางประเทศ จะเปนสัญญา หรือ
ขอตกลง หรือเปนองคกรที่เกี่ยวของกับความยุติธรรม เชน ศาลโลก ถือวาเปนความรวมมือ
ระหวางประเทศในการสรางความสัมพันธ และจัดระเบียบความสัมพันธระหวางประเทศ ในการ
อํานวยความสะดวก และตัดสินปญหาระหวางประเทศ

3. องคการระหวางประเทศ
การจัดต้ังองคกรระหวางประเทศ เปนความรวมมืออยางหน่ึงในการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศมี 2 ระดับ คือ
ระดับโลก คือ สันนิบาตชาติ และองคการสหประชาชาติ ซึ่งมีประเทศในโลก

เปนสมาชิก
ระดับภูมิภาค เปนองคการที่มีประเทศสมาชิก อยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน

องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ องคการกลุมกติกาสัญญาวอรซอ องคการตลาดรวมยุโรป
และองคการอาเซียน
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2.2 ระบบการจัดการการโยกยายถิ่นฐานท่ีผิดกฎหมาย
ระบบการจัดการการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศที่ผิดกฎหมายของประเทศปลายทาง

ที่มีการใชกันอยูทั่วโลกมีอยูหลายรูปแบบ ซึ่งในทางปฏิบัติมักมีการใชมากกวาหน่ึงวิธี สรุปรวมได
เปนระบบการจัดการที่สําคัญๆ 6 รูปแบบ ดังตอไปน้ี (กฤตยา 2545)

2.2.1 การปองกันการนําเขาผูยายถิ่นฐานไมถูกกฎหมายโดยการเดินทางโดยเคร่ืองบิน
เน่ืองจากมีกฎของคณะกรรมการองคกรการบินระหวางประเทศ (Council of International Civil
Aviation Organization – ICAO) กําหนดวาสายการบินทุกสายจะตองรับผิดชอบและมีหลักประกัน
วา ผูโดยสารของสายการบินทุกคนมีต๋ัวโดยสารและมีเอกสารการเดินทางเขาเมืองหรือเขาประเทศ
ปลายทางอยางถูกตอง แตก็พบวาก็มีการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบขอน้ีอยูเสมอ โดยการใชเอกสารปลอม
หรือวีซาปลอม สําหรับประเทศที่มีภูมิศาสตรเปนเกาะ เชน ญ่ีปุน และออสเตรเลีย  มีผูพยายาม
ลักลอบเขาเมืองดวยวิธีการน้ีมาก แตในการลักลอบระหวางประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกัน
ยาวน้ันมักจะมาจากการเดินทางโดยทางเรือและหรือเดินขามพรมแดนมากกวา เชน มาเลเซียกับ
อินโดนีเซีย หรือสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก หรือไทยกับพมา ลาว กัมพูชา เปนตน

2.2.2 การจัดการแบบผอนปรน ในหลายประเทศผูยายถิ่นฐานผิดกฎหมายไดรับการผอน
ผันใหทํางานไดแทนการถูกสงกลับประเทศ เน่ืองจากสถานการณขาดแคลนแรงงานระดับลาง
ที่คนในประเทศไมตองการทํา เพราะเปนงานประเทศ 3Ds เชน ในมาเลเซีย ไทย และเกาหลี การ
จดทะเบียนแรงงานใหถูกตองน้ี ไมไดใชเพื่อใหสถานภาพการทํางานของแรงงานถูกตองตามกฎหมาย
แตใชเพื่อเปนการควบคุมแรงงานเหลาน้ีใหอยูไดชั่วคราวกอนเดินทางกลับประเทศตนเอง โดยไม
ถูกลงโทษตามกฎหมาย  ดังน้ันการไดรับใบอนุญาตใหทํางานมิไดทําใหสถานะของการเขาเมือง
ผิดกฎหมายของผูยายถิ่นฐานหายไป ตามสถานะทางกฎหมายผูยายถิ่นฐานเหลาน้ียังคงฐานะผูเขา
เมืองผิดกฎหมายดังเดิม และอาจถูกผลักดันออกไปเมื่อไรก็ได ถานโยบายรัฐบาลเปลี่ยน การจัดการ
ในรูปแบบน้ีมักนํามาใชกอนที่จะทําการผลักดันตอไปสําหรับผูไมมารายงานตัว

2.2.3 การบังคับใชกฎหมายเขาเมืองและการควบคุมชายแดนอยางเขมงวด โดยเฉพาะ
บริเวณที่เปนชายแดนติดตอระหวางประเทศ เชน กําหนดใหการเดินทางผานพรมแดนตองใชวีซา
แทนการใชบัตรผานทาง (border pass) เพื่อใหการเดินทางตองเสียคาใชจายและลําบากมากขึ้น และ
การลงโทษอยางจริงจังกับผูอํานวยความสะดวกหรือลักลอบนําเขาแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
กลุมเจาของสถานประกอบการที่ตองการแรงงาน และพวกนายหนาจัดหางาน การจัดการรูปแบบน้ี
จะไมไดผลถาการบังคับใชกฎหมายหยอนยาน หรือเจาหนาที่ฉอฉล ดังเชนในประเทศไทยเอง
ตัวอยาง รูปธรรมของประเทศตางๆ ที่ใชมาตรการน้ีมีดังน้ี (Battistella and Skeldon 1999;
Migration News,  2002)
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มาเลเซีย เร่ิมนโยบายที่เขมงวดน้ีประมาณเดือนกุมภาพันธ 2541 โดยมีโทษปรับ
เปนเงินและคุมขัง ในกลุมผูที่เปนนายหนาจัดหางาน และเจาของสถานประกอบการที่มีการลักลอบ
จางแรงงานเถื่อน ในกลุมพวกนายหนาจัดหางาน และปลอมแปลงเอกสารจะมีโทษถูกโบย 6 คร้ัง
แตถาเปนแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับเขาไปในมาเลเซีย หลักจากถูกสงกลับไปแลว จะถูกโบย
ถูกปรับเปนเงิน 10,000 เหรียญมาเลเซีย และถูกขังคุกเปนเวลา 5 ป โดยกําหนดโทษนายจางและ
นายหนาปรับเปนเงิน 5,000 เหรียญมาเลเซีย และโทษจําสูงสุด 5 ป รวมทั้งเพิ่มความเขมงวดการ
เดินทางผานเขาออกตามแนวชายแดน โดยการสรางกําแพงยาว 21 กิโลเมตร จากปาดังเบซาร
ถึงทะเลอันดามัน

สิงคโปร มีการเพิ่มโทษผูที่ทําผิดกฎหมายการเขาเมืองดังน้ีคือ ในกรณีที่มีความ
พยายามที่จะเดินทางเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย จะถูกปรับเปนเงิน 4,000 เหรียญสิงคโปร และถูกจําคุก
ต้ังแต 2 เดือน จนถึง 3 ป แตถาลักลอบเขาเมืองมาแลวจะถูกคุมขังต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป ถูกโบย
ดวยไมเรียว 3 คร้ัง หรือถูกปรับเปนเงินต้ังแต 6,000 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป ในขณะเดียวกันก็มี
บทลงโทษผูใหการสนับสนุนผูลักลอบเขาเมืองที่เดินทางมาโดยทางเรือเชนกัน

เกาหลีใต ไดมีการควบคุมการเขามาของแรงงานผิดกฎหมายดวยการต้ังรางวัลถึง
8 ลานวอน ใหแกผูที่รายงานวามีคนตางชาติที่พยายามลักลอบเขาเมือง และมีการคุมขังผูยายที่มี
ความพยายามที่เดินทางเขาเกาหลีในคร้ังที่ 2

ญ่ีปุน ไดมีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเขาเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับ
ผูลี้ภัย ในป2540 มีการจับกุมคุมขัง ผูที่ลักลอบนําคนงานเขามาโดยมีโทษคุมขัง 18 เดือน ถึง 10 ป
โทษปรับต้ังแต 1,200 ถึง 81,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และลงโทษผูที่ใหความชวยเหลือหรือ
ใหที่พักพิงแกผูยายถิ่นฐานผิดกฎหมาย คือโทษจําสูงต้ังแต 5 ปขึ้นไป และถูกปรับสูงสุด 3 ลานเยน

ไทย มีบทลงโทษตอผูประกอบการที่จางแรงงานเถื่อน ในขอหาใหที่พักพิงแก
คนตางดาวตามการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเขาเมือง มีโทษจําสูงถึง 5 ป และหรือปรับเปนเงิน
50,000 บาท สําหรับการจางแรงงานตางชาติโดยไมไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายการทํางาน
ของคนตางดาว มีโทษจํา 3 ป และหรือปรับเปนเงิน 60,000 บาท

2.2.4 การแกกฎหมายเพื่อลดแรงจูงใจในการโยกยายถิ่นฐานเขามาแบบผิดกฎหมาย
ในหลายประเทศใชกฎหมายในการแกปญหา เชน ในญ่ีปุนมีการแกกฎหมายเขาเมืองใหมในป
พ.ศ.2533 เพิ่มประเภทของบุคคลที่สามารถขอถิ่นที่อยูและทํางานในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
กฎหมายใหมน้ีก็เพิ่มโทษแรงงานตางดาวผิดกฎหมายมากขึ้นดวย แตจํานวนแรงงานผิดกฎหมาย
ซึ่งในญ่ีปุนสวนใหญเปนพวกอยูเกินกําหนด (over stay) หรือถือวีซาทองเที่ยวแตลักลอบทํางาน
ก็ไมลดลง (Mori, 1995)
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ในสหรัฐอเมริกาเอง แมไดประกาศนิรโทษกรรมไปแลว จํานวนผูหลบหนีเขาเมือง
กลับเพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ.2539 มีการคาดประมาณวาผูยายถิ่นผิดกฎหมายมีรวม 5 ลานคน และ
เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 8 ลานคนในป พ.ศ.2543 ดังกลาวมาแลว ในป พ.ศ.2539 ประธานาธิบดี
คลินตันไดประกาศกฎหมายใหมเกี่ยวกับการปฏิรูปการยายถิ่นผิดกฎหมายและความรับผิดชอบของ
ผูยายถิ่นฐาน มีเปาประสงคหลักเพื่อเขมงวดตอการเขาเมืองมากขึ้น และลงทุนสรางร้ัวยาว 14 ไมล
ระหวางสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก โดยสรางแนวควบคุมสองชั้น เพิ่มโทษของความผิดในการ
ลักลอบเขาเมือง เรงการผลักดันสงกลับอยางรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง และจํากัดสิทธิการเขาถึง
บริการตางๆ ของรัฐใหนอยลง ปรากฏวาความพยายามตางๆ ทางกฎหมายน้ียังคงไรผลในการ
สกัดกั้นแรงงานตางชาติ เพราะการเขมงวดชายแดนและการจับและสงกลับอยางรวดเร็ว เปนสิ่งที่
ทั้งผูปฏิบัติงานชายแดนและผูลักลอบเขาเมืองตางก็พอใจ ผูยายถิ่นฐานเองเมื่อถูกจับเร็วและปลอย
กลับเร็ว ก็จะพยายามลักลอบเดินทางเขามาอีกอยางรวดเร็วเชนกัน จนกวาจะประสบความสําเร็จ
(Singer และ Messay, 1998)

ในประเทศแคนาดา ไดมีการปรับนโยบายการเอาผิดกับผูเขาเมืองผิดกฎหมายสูงขึ้น
โดยแบงเปนผูเดินทางเขามาโดยไมไดรับความชวยเหลือจากใครเลย และผูเดินทางที่ไดรับความชวยเหลอื
จากบุคคลอ่ืนหรือจากองคกร มีการกําหนดโทษที่แตกตางกันคือ ผูเดินทางคนเดียวหรือมากกวาที่เดินทาง
เขามาโดยไมมีการชวยเหลือจากผูหน่ึงผูใดเลย ถาเปนความผิดคร้ังแรกปรับไมเกินหาแสนเหรียญ
จําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับและจํา ถาทําผิดเปนคร้ังที่สอง โทษปรับสูงขึ้นเปนไมเกินหน่ึงลานเหรียญ
จําคุกไมเกิน 14 ป หรือทั้งปรับและจํา สําหรับผูเดินทางหน่ึงคนหรือมากกวาแต ไมเกินสิบคน ที่ไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลหรือองคกรก็ดี จะถูกปรับคนละไมเกินหน่ึงแสนเหรียญ จําคุกไมเกิน 2 ป
หรือทั้งปรับและจํา ในขณะที่ถาเปนการเดินทางเปนกลุมมากกวาสิบคนขึ้นไป กรณีที่เปนความผิด
คร้ังแรกโทษปรับไมเกินหน่ึงลานเหรียญ จําคุกตลอดชีวิตหรือทั้งปรับและจํา (Migration News,  2001)

2.2.5 การผลักดันผูยายถิ่นฐานกลับประเทศ ทุกประเทศที่เผชิญกับปญหาการโยกยาย
ถิ่นฐานขามชาติที่ผิดกฎหมายจะมุงใชรูปแบบการจัดการที่ผสมผสานกัน มีหลายประเทศต้ังเปา
จะผลักดันแรงงานผิดกฎหมายใหหมดประเทศ ไดแก อิสราเอล ต้ังเปาวาจะผลักผูยายถิ่นฐานขามชาติ
ที่ลักลอบทํางานจํานวน 150,000 คน ออกใหหมดภายในป 2541 แตภาคธุรกิจเอกชนกดดันหนัก
จนทําไมสําเร็จ เชนเดียวกับประเทศไทยที่มีนโยบายผลักดันและสงกลับอ ยางตํ่า 300,000 คน
ในป 2541 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตก ในป 2545 มาเลเซียต้ังเปาหมายวาจะผลักดันแรงงาน
ผิดกฎหมายใหหมด โดยกําหนดวาจะตองผลักออกไปใหไดเดือนละอยางตํ่า 10,000 คน (Migration
News, 2002)
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ประเทศที่มีชายแดนติดตอกันจะใชวิธีสงผูลักลอบเขาเมืองออกทางชายแดนในจุด
ที่ลักลอบเขามา ทั้งน้ีผูลักลอบมักตองถูกโทษจําหรือปรับกอน สําหรับคาเดินทางกลับ ทุกประเทศ
กําหนดใหผูยายถิ่นฐานผิดกฎหมายตองเปนผูจายเอง ในกรณีที่ผูยายถิ่นฐานไมมีเงินพอ ประเทศตน
ทางอาจเปนผูจายให ดังมาตรการของประเทศออสเตรเลีย หลังจากพนระยะเวลาหามเขาสามป
ถาตองการเดินทางเขาเมืองอีกจะตองชดใชคาเดินทางคืนใหกอน ประเทศสิงคโปรใชมาตรการ
ผอนผันใหแรงงานผิดกฎหมายที่ถูกจําคุกครบเวลาตองโทษแลว ทํางานรับจางทําความสะอาดไดชั่วคราว
ประมาณ 3 เดือน จนมีรายไดพอสําหรับคาเดินทางกลับประเทศตนเอง (Migration News, 2001)
บางกรณีประเทศปลายทางก็เปนผูจายคาเดินทาง ดังเชน กรณีผูหญิงไทยในญ่ีปุนที่ถูกจับและ
ถูกสงตัวกลับ หลายคร้ังรัฐบาลไทยเปนผูออกคาเคร่ืองบินให

2.2.6 การผสมกลมกลืนผูยายถิ่นฐานโดยใหสิทธิอยูอาศัยและทํางานถูกตองตามกฎหมาย
ในกรณีที่ผูยายถิ่นผิดกฎหมายไดเดินทางเขามาอาศัยอยูในประเทศเหลาน้ีนานแลว จนเปนสวนหน่ึง
ของชุมชน การที่จะเนรเทศหรือสงกลับประเทศน้ัน จะเปนการกระทําที่ไรมนุษยธรรม ดังน้ันใน
บางประเทศจึงมีการนิรโทษกรรม และใหสิทธิเปนพลเมืองของประเทศปลายทางเลย ซึ่งสวนใหญ
จะเปนประเทศในตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ที่มีประกาศนิรโทษกรรมใหผูยายถิ่น
ขามชาติผิดกฎหมายเปนระยะๆหลายคร้ัง เปนตน  สําหรับประเทศไทยก็มีการนําระบบการจัดการน้ี
มาปฏิบัติกับผูเขาเมืองผิดกฎหมายหลายกลุม เชน จีนฮอ จีนกกมินต๋ัง ชาวเวียดนาม ที่หลบหนีภัย
การสูรบมาหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 อยางไรก็ตามมิไดเปนการใหสิทธิความเปนพลเมืองเลยทันที
โดยในรุนที่หน่ึงใหสิทธิอยูชั่วคราวในบริเวณที่กําหนด แตในรุนหลานมีสิทธิขอสัญชาติไทยได แต
ก็มีผูอพยพยายถิ่นไมปกติบางกลุม เชน โจรจีนมาลายา ที่ใหสิทธิอยูถาวรเลยต้ังแตเมื่อเขามาต้ัง
รกราก กลุมหลังน้ีเปนเหตุผลทางการเมืองมากกวา (พันธุทิพย 2540)

โดยทั่วไปประเทศที่มีนโยบายเกี่ยวกับคนเขาเมืองคอนขางเขมงวด การผสม
กลมกลืนจะทําไดยาก เหตุผลที่ผลักดันใหเกิดนโยบายน้ีจะมาจากเหตุผลขอ งเศรษฐกิจเปน
สวนใหญ คนที่จะไดรับอนุญาตใหทํางานอยางถูกตองมักจะเปนคนที่เคยอยูในประเทศ และไดรับ
อนุญาตใหทํางานชั่วคราวอยูกอนแลว เชน ประเทศสิงคโปร ซึ่งจะใหสิทธิอยูถาวรและเปนพลเมือง
โดยเฉพาะผูมีเชื้อสายจีน แตตองถือสัญชาติสิงคโปรสัญชาติเดียว (Chew, 1998) อยางไรก็ตาม
มีหลายประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน และไตหวัน ประกาศจะไมมีการใชนโยบายน้ีแนนอน เน่ืองจาก
เชื่อวาจะเปนการสงเสริมใหมีการเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยายถิ่นและการอพยพแรงงานระหวางประเทศ
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการยายถิ่นระหวางประเทศ

การยายถิ่นระหวางประเทศ (International Migration) (อางในไพบูรณ วังสนตระกูล
2550) หมายถึง การเคลื่อนยายของประชากรจํานวนมากขามพรมแดนจากประเทศที่ตนเปนพลเมือง
หรือพํานักอยูไปยังประเทศอ่ืนเพื่อดํารงชีวิตเปนเวลายาวนาน เพื่อกระทํากิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทน
โดยปกติหลักสากลจะกําหนดวาการดํารงชีวิตในอีกที่หน่ึงเปนเวลานาน 1 ป นับเปนการยายถิ่น
อยางไรก็ตามผูยายถิ่นจํานวนหน่ึงสามารถกลายสภาพเปนผูต้ังถิ่นฐานไดเมื่อเขาตัดสินใจปกหลัก
ใชชีวิตในประเทศที่เขาเขาไปประกอบอาชีพและดํารงชีวิตที่น่ันเปนสวนใหญ

การยายถิ่นอาจจะจําแนกไดตามสาเหตุเปน 2 ชนิด ไดแก การอพยพยายถิ่นที่มี
สาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) กับการยายถิ่นที่มีสาเหตุมาจากภัยที่เกิดขึ้นจากมือมนุษย
และการยายถิ่นอีกแบบหน่ึง คือ การยายถิ่นแบบผูยายถือสมัครใจยายถิ่น (Voluntary Migration) กับ
การถูกบังคับ (Force Migration) ซึ่งไดแก การลี้ภัย (Retugee)

2.3.2 แนวคิดการยายถิ่นระหวางประเทศของ Massey (อางในไพรัช ลํายอง 2545)
มี 4 ทฤษฎี ดังน้ี

1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตรใหมของการยายถิ่น (The New Economics of Migration)
เน่ืองจากเปนการศึกษาการยายถิ่นไปตางประเทศของแรงงานไทยในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตางไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒนมากนอยแตกตางกันไป
ซึ่งสงผลตอกระแสทิศทางและแนวโนมของการยายถิ่นระหวางประเทศ ทั้งประเทศผูสงและผูรับ
แนวคิดน้ี Stark (1991 อางถึง Massey et.al.) มองการตัดสินใจยายถิ่นของแตละครัวเรือนในลักษณะ
ของภาพรวมวาเปนการตัดสินใจโดยคาดวาจะไดรับรายไดมากที่สุดและเปนการลดความเสี่ยงใหมี
นอยที่สุด โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากความลมเหลวของตลาดแรงงานในประเทศ ซึ่งสงผลให
เกิดการวางงานจํานวนมาก และสงผลตอการลดลงของรายได จึงผลักดันใหครัวเรือนจัดการความ
เสี่ยงดังกลาว โดยการสงแรงงานที่ลนเกินออกไปหางานยังตางประเทศแทนการยายถิ่นไปหางาน
ในประเทศ

2. แนวคิดตลาดแรงงานแบบทวิลักษณ (Dual Labour Market Theory) ซึ่งทฤษฎี
ดังกลาวใหความสนใจกับความตองการแรงงานบางประเภททั้งแรงงานไรฝมือ – กึ่งฝมือ และมีฝมือ
ของประเทศอุตสาหกรรมโดยภาพรวมมากกวาที่จะใหความสนใจตอการยายถิ่นของบุคคลหรือ
ครัวเรือน

3. ทฤษฎีเครือขายสังคมของผูยายถิ่น (Migrant Network Theory) ซึ่งผูยายถิ่น
อาจมีเครือขายโยงใยกับผูยายถิ่นเกา ผูไมยายถิ่น รวมนายจางทั้งในถิ่นตนทางและผลทางเครือขาย
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ดังกลาวจะกอใหเกิดการยายถิ่นระหวางประเทศเพิ่มขึ้น เพราะการมีเครือขายจะชวยใหมีการลด
ตนทุนการยายถิ่น และลดความเสี่ยง ซึ่งผลทําใหการจางงานหรือความตองการแรงงานในถิ่นปลายทาง
สามารถไปถึงสมาชิกของชุมชนไดรวมเร็ว ทําใหการเดินทางไปทํางานตางประเทศงายขึ้น และ
สามารถคาดการณรายไดที่จะไดรับแนนอนกวา ซึ่งเครือขายดังกลาวอาจพัฒนาเปนสถาบัน และ
ทําใหการยายถิ่นดําเนินการตอไปเร่ือยๆ ยากที่รัฐบาลจะเขาควบคุมกับกระแสการยายถิ่น

4. ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) ซึ่งมองวาการยายถิ่นระหวางประเทศ
เปนผลพวงจากระบบตางๆ ของโลก ซึ่งไดแก ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ซึ่งกอตัว
และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กระแสโลกาภิวัตนทําใหกระแสทุนเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
ปริมาณและทิศทางของการลงทุน และกระแสของการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment – FDI) มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก สงผลใหความตองการแรงงาน
ในตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป และสงผลตอการยายถิ่นทั้งภายในและระหวางประเทศดวย

2.3.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการยายถิ่นระหวางประเทศ
1. ทฤษฎีความคาดหวังในรายได

แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีเสนอวา การตัดสินใจเพื่อยายถิ่นน้ันจะถูกกําหนดขึ้น
โดยความแตกตางระหวางรายไดในเมืองและในชนบท และมีโอกาสที่จะไดทํางานในเขตเมือง
เพราะในเมืองจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ซึ่งตางจากในเขตชนบทที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม
จึงทําใหมีการอพยพเพื่อไปทํางานในเมือง โอกาสที่จะไดทํางานมีมากและมีโอกาสติดตอหาขอมูล
เกี่ยวกับการจางงานเพิ่มขึ้น ในระหวางรองานก็ไดอาศัยเงินออมที่ติดตัวมาจากชนบทหรือจากเพื่อน
ที่อยูในเมืองกอนแลว หากยังไมมีงานในโรงงานก็อาจไปทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
หรืองานบริการ ซึ่งแมวาจะมีรายไดนอยกวาโรงงาน แตก็ยังมีรายไดดีกวาอยูในชนบท และคอยโอกาส
ที่จะเขาไปทํางานในโรงงานที่มีรายไดสูงกวา

2. ทฤษฎีการพึ่งพา
แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีเสนอวา การที่ชาวชนบทจําเปนตองเขาไปทํางานในเมืองน้ัน

แสดงใหเห็นถึงสภาวะการดํารงอยูของการพัฒนาแบบพึ่งพา ซึ่งมักจะสรางความดอยพัฒนาขึ้นในชนบท
ในขณะที่เมืองหรือศูนยกลางจะมีการพัฒนามากขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะเอารัดเอาเปรียบ
แรงงานจากชนบท และดูดซับมูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจออกไปสูเมือง ตลาดแรงงานจะมีลักษณะ
แขงขันไมสมบูรณ หากแตจะผูกขาดแรงงานจากชนบทซึ่งจะตองเขาไปทําอาชีพขั้นตํ่าลงไปจาก
ชาวเมือง ทําใหตองอาศัยอยูสลัมหรือในที่ที่ไมเหมาะสม ไมสามารถผสมผสานกับแบบแผนชีวิต
ความเปนอยูของชาวเมืองได
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3. ทฤษฎีแรงงานสวนเกิน
แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีเสนอวา ในประเทศกําลังพัฒนาจะมีประชากรเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็วเพราะมีอัตราการเกิดสูง อัตราการตายตํ่า และมีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่
ที่ทําการเกษตรสูง ในพื้นที่การเกษตรขนาดใหญจะมีการใชเคร่ืองจักรชวยในการผลิต เชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมในเขตเมือง ทําใหการจางงานมีนอยและแรงงานสวนใหญในชนบทก็จะยายถิ่นเขาเขตเมือง
มากขึ้น แตจะทํางานที่มีผลิตภาพตํ่า โดยเฉพาะงานกอสรางและงานในภาคที่ไมเปนทางการ ซึ่งแมจะได
คาจางแรงงานไมมากนักแตก็สูงกวาคาจางแรงงานในชนบทที่ทําอยูเดิม การยายถิ่นในลักษณะน้ีถือวา
เปนไปเพื่อความอยูรอดที่จะทําใหมีรายไดคงที่จํานวนหน่ึง หากไมมีการยายถิ่นก็จะไมมีรายไดในสวนน้ี

4. ทฤษฎีสังคมวิภาค
แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีแบงสังคมที่เปนภาคเศรษฐกิจออกเปน 2 สาขา คือ

สาขาเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม และสาขาอุตสาหกรรม เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นสาขา
อุตสาหกรรมน้ีจะดูดซับแรงงานสวนเกินจากชนบท โดยมีคาจางแรงงานที่สูงกวาเปนแรงจูงใจ เมื่อ
อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นจะมีการสะสมทุนมากขึ้น ทําใหสามารถขยายการจางงานสวนเกินจากชนบท
ไดมากขึ้น และเมื่ออัตราการเกิดในชนบทลดลง ลักษณะการวางงานแอบแฝงจะลดลง คาจางแรงงาน
จะสูงขึ้นพอๆ กับภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดสภาพสมดุลในแรงงานขึ้น การยายถิ่นจากภาคชนบท
ก็จะลดลงหรือหมดไป

5. ทฤษฎีตลาดแรงงาน 2 ระดับ
แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีเสนอวา การพิจารณาวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมน้ัน เปนปจจัยที่ดึงดูดใหมีการอพยพระหวางประเทศ PIORE วิเคราะหวา
ตลาดแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมมี 2 ระดับ คือ ระดับบน ซึ่งเปนตลาดที่มีตําแหนงงานดีๆ มั่นคง
คาจางสูง และสภาพการทํางานดี  สวนตลาดระดับลาง จะใหงานไมมั่นคง คาจางตํ่า ผลตอบแทนนอย
สภาพการทํางานอันตราย นายจางในประเทศสวนใหญตองการแรงงานตางชาติเขามาทํางานในตลาดแรงงาน
ระดับลาง เพราะคนในทองถิ่นไมตองการทํา  ดังน้ัน การอพยพแรงงานไมไดเกิดจากการตัดสินใจของ
ผูอพยพเอง แตเกิดจากความตองการของตลาดแรงงานระดับลางของประเทศที่อพยพเขาไป ในอีก
ความหมายหน่ึง การแบงแยกในตลาดแรงงานเปนปจจัยที่ดึงใหเกิดการอพยพ  นอกจากน้ีก็ยังมีตัวแปร
อ่ืนๆ รวมอยูดวย เชน ปจจัยเฉพาะตัวผูอพยพเอง คือ ภูมิหลังทางการศึกษา ความสามารถทางภาษา
ความสามารถในการทํางาน และเชื้อชาติ ผลจากแนวโนมน้ีทําใหเกิดแรงงานที่เปนชนกลุมนอยเชื้อชาติ
เดียวกัน หรือที่ทํางานอยูกับนายจางคนเดียวกันและอยูกันเปนกลุม



16

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
แนวคิดและโมเดลการประเมินแบบ CIPP ของสตัฟเฟลบีม (Danial Stufflebeam) ในป

ค.ศ.1971 สตัฟเฟลบีมและคณะไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเลม ชื่อ “Educational
Evaluation and decision Making” หนังสือเลมน้ี ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง เพราะใหแนวคิด
และวิธีการทางการวัดและประเมินผล ไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวย  นอกจากน้ัน  สตัฟเฟลบีม ก็ได
เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเน่ือง  จึงกลาวไดวา
ทานผูน้ีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน  จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน
เรียกวา CIPP Model เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเน่ือง มีจุดเนนที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการ
บริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ อยางตอเน่ืองตลอดเวลา วัตถุประสงคการประเมิน
คือ การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวาง ฝายประเมิน
กับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จั ดหา และนําเสนอ
สารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาขอมูล และนําผลการประเมินที่ได
ไปใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ทั้งน้ีเพื่อปองกันการมี
อคติในการประเมิน และ เขาไดแบงประเด็นการประเมินผลออกเปน 4 ประเภท คือ

2.4.1 การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการ
ประเมินใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของ
โครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการที่จะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริง
หรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคการ หรือ
นโยบายหนวยเหนือหรือไม เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในแงของโอกาสที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรตางๆ หรือไม เปนตน

การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเกี่ยวกับเร่ือง โครงการควรจะทําใน
สภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร  เปนตน

2.4.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน (Input Evaluation : I) เปนการประเมิน
เพื่อพิจารณาถึง ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช
ในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา  รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ
ดําเนินงาน เปนตน

การประเมินผลแบบน้ีจะทําโดยใช เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผูทําไวแลว หรือใชวิธีการ
วิจัยนํารองเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผูเชี่ยวชาญ มาทํางานให
อยางไรก็ตาม การประเมินผลน้ีจะตองสํารวจสิ่งที่มีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง และตัดสินใจวาจะใช
วิธีการใด ใชแผนการดําเนินงานแบบไหน และตองใชทรัพยากรจากภายนอก หรือไม
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2.4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการ
ดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข
ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว
เปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน
หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไมสามารถ
ศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคัญในเร่ืองการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะๆ
เพื่อการตรวจสอบการดําเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ

1. เพื่อการหาขอบกพรองของโครงการ ในระหวางที่มีการปฏิบัติการ หรือการดําเนินงาน
ตามแผนน้ัน

2. เพื่อหาขอมูลตางๆ ที่จะนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ของโครงการ
3. เพื่อการเก็บขอมูลตางๆ ที่ไดจากการดําเนินงานของโครงการ

2.4.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เร่ือง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดยอาศัยขอมูล
จากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย  จะเห็นไดวา การประเมิน
แบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตอง
กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน กําหนดประเด็นของตัวแปรหรือ
ตัวชี้วัด กําหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กําหนดเคร่ืองมือการประเมิน วิธีการที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินที่ชัดเจน

นอกจากน้ี สตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจ ที่สอดคลองกับ
ประเด็นที่ประเมินผล ดังน้ี

1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูล
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลอง
กับแผนการดําเนินงาน

2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอน
ของการดําเนินการของโครงการ
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3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผน และปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจ
เพื่อใชขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ/ลมเลิก หรือขยาย
โครงการที่จะนําไปใชในโอกาสตอไป

ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ประการ และประเภท
ของการตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุป ความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการ
ตัดสินใจ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธการตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ
การประเมินสภาวะแวดลอม

(Context Evaluation)
การตัดสินใจเพื่อการวางแผน

(Planning Decisions)
การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตัวปอน

(Input Evaluation)
การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง

(Structuring Decisions)
การประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation)
การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ

(Implementating Decisions)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)

สตัฟเฟลบีมไดเสนอแนวคิดในการสรางแบบแผนการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ
CIPP Model ซึ่งอาจนําไปประยุกตใชกับการประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ ได แบบแผนการประเมินผล
มีดังน้ี

1. การบรรยายจุดมุงหมาย และการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
- ขอบเขตความรับผิดชอบวามีขอบเขตระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
- เวลาและแนวทางเลือก
- ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใชในการตัดสินใจ
- นโยบายในการปฏิบัติงานของผูประเมินผล
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แหลงขอมูลที่จะเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ
เคร่ืองมือ วิธีการสุมกลุมตัวอยาง สภาพการณในการเก็บขอมูล

3. การวิเคราะหขอมูล
4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
5. การบริหารการประเมินผล เพื่อเตรียมแผนการดําเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย

ขั้นตอนคือ กําหนดโครงราง กําหนดบุคลากรและทรัพยากร กําหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ กําหนดวิธีการที่จะพัฒนาแบบแผนการประเมิน และการจัดหา งบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินงาน การประเมินผลตลอดโครงการ

2.5 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมา
ลาว และกัมพูชา

รัฐบาลไทยไดจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545 ณ นครหลวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กับราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย  และกับสหภาพพมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ณ จังหวัด
เชียงใหม ประเทศไทย  โดยมีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี

2.5.1 วัตถุประสงคและขอบเขต
1. เพื่อใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่เหมาะสมในการจางแรงงาน
2. เพื่อใหมีกระบวนการสงกลับแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีการคุมครองแรงงานตามกฎหมายของประเทศคูภาคี
4. เพื่อใหการปองกันปญหาการขามแดน การคาแรงงาน และการจางแรงงานที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย
2.5.2 หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี ไดแก กระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทย กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคมแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระทรวงแรงงานและฝกอบรม
วิชาชีพแหงราชอาณาจักรกัมพูชา และกระทรวงแรงงานแหงสหภาพพมา

2.5.3 อํานาจหนาท่ีและข้ันตอน
กระทรวงการตางประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศคูภาคี

มีอํานาจหนาที่ในการใหการตรวจลงตราวีซาประเภท (Non – Immigrant Visa L – A)
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  โดยดานตรวจคนเขาเมือง มีอํานาจหนาที่ในการ

ประทับตราอนุญาตใหแรงงานตางดาวอยูในราชอาณาจักร
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กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว และใหการ
ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวสําหรับคนที่ทํางานในประเภทกิจการที่ไมเขาหลักเกณฑกฎหมาย
ประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีอํานาจหนาที่ในการรับคําขอใบอนุญาตทํางาน
พิจารณาอนุญาตทํางาน และผลิตใบอนุญาตทํางาน โดยมีขั้นตอนการนําเขาแรงงานตางดาว ดังน้ี

1) ขั้นตอนที่ 1 การแจงความตองการจางแรงงานตางดาว (โควตา)
2) ขั้นตอนที่ 2 การยื่นคํารองขอนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย
3) ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนแรงงานตางดาว
4) ขั้นตอนที่ 4 การออกใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว

2.5.4 การกลับและการสงกลับ  แรงงานตางดาวที่ เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานน้ี มีวาระการจางไมเกิน 2 ป และหากจําเปนใหอนุญาต
ตอไดอีก 2 ป  อยางไรก็ตาม วาระการจางกําหนดไมเกิน 4 ป และหากแรงงานตางดาวประสงค
จะทํางานอีกภายหลังครบกําหนด 4 ป สามารถทําไดเมื่อแรงงานตางดาวเดินทางกลับประเทศ
ตนทางไปแลวเปนเวลา 3 ป

2.5.5 การคุมครองแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยตาม MOU ไดรับการ
ปฏิบัติและคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชนเดียวกับแรงงานไทย ไดแก ไดรับคาจางขั้นตํ่า
ในอัตราเดียวกัน วันหยุดและสวัสดิการตางๆ เหมือนกัน เปนตน

2.6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
2.6.1 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 เปนกฎหมายหลักที่ใชในการ
ควบคุมการทํางานของคนตางดาว ซึ่งไดปรับปรุงแกไขจากพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.2521 ดวยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติน้ี คือ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการ
เคลื่อนยายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2551
มีมาตราที่เกี่ยวของกับการเขามาทํางานของคนตางดาวโดยถูกกฎหมายตาม MOU ดังน้ี

มาตรา 5  ในพระราชบัญญัติน้ี
“คนตางดาว”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
“ทํางาน”  หมายความวา  การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรู ดวยประสงคคาจาง

หรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม
“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตทํางาน
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“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  คนตางดาวซึ้งไดรับใบอนุญาต
“ลูกจาง”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 9  มาตรา 11  มาตรา 13

(1), (2) และมาตรา 14 ใหทํางานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 15
มาตรา 9  หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และไดรับใบอนุญาต

จากนายทะเบียน เวนแตคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง เพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนที่มีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน แตคนตางดาว
จะทํางานน้ันไดเมื่อไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ

มาตรา 11  ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางาน
ในกิจการของตนในราชอาณาจักร จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมแทนคนตางดาว
น้ันก็ได

มาตรา 13  คนตางดาวซึ่งไมอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพราะเหตุดังตอไปน้ี
อาจขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและ
ผลกระทบตอสังคม

1. ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบ
อาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ

2. เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
แตไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

3. ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
หรือตามกฎหมายอ่ืน

4. เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

5. เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
มาตรา 14  คนตางดาวซึ่งมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดน

ติดกับประเทศไทย ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนดได  ทั้งน้ี เฉพาะการทํางานภายในทองที่ที่อยูติด
กับชายแดนหรือทองที่ตอเน่ืองกับทองที่ดังกลาว
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2.6.2 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี
“คนเขาเมือง”  หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร
มาตรา 11  บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร จะตองเดินทาง

เขามาหรือออกไปตามชองทางดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ และตามกําหนดเวลา
มาตรา 12  หามมิใหคนตางดาว ซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีเขามาใน

ราชอาณาจักร
1. ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณอยู

หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวาน้ัน
จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการตางประเทศ เวนแตกรณี
ที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ

2. เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํางานดวยกําลังกาย โดย
ไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอ่ืนอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
วาดวยการทํางานของคนตางดาว

มาตรา 17   ในกรณีพิ เศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
จะอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใดๆ หรือ
จะยกเวนไมจําเปนตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีใดๆ ก็ได

มาตรา 37  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี

ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติไวเปน
อยางอ่ืนตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายน้ัน

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
Philip Martin (2547) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานตางชาติ

ในประเทศไทย” พบวา ประเทศไทยประสบปญหาในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว เพราะความสําเร็จ
ทางเศรษฐกิจของประเทศทําใหแรงงานยายถิ่นในประเทศซึ่งเคยทํางานของแรงงานตาง ดาว
สามารถแสวงหาโอกาสในการทําหนาที่ดีกวาในประเทศหรือในตางประเทศ นายจางไทยจึงตอง
หันไปจางแรงงานตางดาวจากประเทศพมา ลาว และกัมพูชา เพื่อทํางานแทน รัฐบาลควรยอมรับ
การพึ่งพาแรงงานตางดาวในระดับโครงสรางและกําหนดกรอบงานเชิงสถาบันที่จําเปนในการ
พัฒนานโยบายแรงงานตางดาวในระยะกลางและระยะยาว
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Allan Beesey (2547) รวบรวมและสังเคราะหเร่ือง “แนวทางการปรับปรุงการบริหารแรงงาน
ตางชาติในประเทศไทย: กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม” พบวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทําใหโครงสรางของตลาดแรงงานเปลี่ยนไป สงผลใหประชากรในชนบทละทิ้งงานเกษตรกรรม
และเขามาหางานทําในเมืองใหญ ทําใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติเพื่อมาทํางานที่เรียกวา 3ส
(สกปรก แสนลําบาก และเสี่ยงสูง) ไดรับคาจางที่แตกตางกันออกไปตามภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอยูระหวาง
วันละ 40 บาท (งานคนรับใชในบาน) ถึง 200 บาท (งานประมงนํ้าลึก) สวนระบบการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวที่รัฐบาลทําอยูน้ันสวนใหญจะทราบถึงกระบวนการจดทะเบียนและเชื่อวาจะปลอด
จากการคุกคามของตํารวจ ทั้งน้ีรัฐบาลควรเตรียมการและทําขอมูลเผยแพรในภาษาที่เหมาะสม
เกี่ยวกับสิทธิและพันธะผูกพันของนายจางและแรงงานตางดาว

องคการแรงงานระหวางประเทศ (2547) รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ILO Sub-regional
Training workshop on Labour Migration “Policy and management” พบวาวัตถุประสงคของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติน้ีเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับการโยกยายถิ่นฐาน
รวมถึงมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและการจัดการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศ โดยเนนการ
บริหารจัดการที่เขมแข็ง นโยบายที่เหมาะสมในแตประเทศ อีกทั้งการใหความคุมครองแกกลุมที่เปน
แรงงานยายถิ่นในเร่ืองการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศมาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อ
ใหเกิดความเขาใจถึงปญหาและแนวโนมของแรงงานยายถิ่นที่ทุกประเทศจะตองใหความสนใจรวมกัน
แกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะแรงงานยายถิ่นที่ผิดกฎหมายหรือการคามนุษยซึ่งนับวัน
ปญหาเหลาน้ีจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นทั่วโลก

Vitit Mutarbhorn (2548) ศึกษาเร่ือง “The Mekong Challenge, Employment and
Protection of Migrant Workers in Thailand: National Laws/Practices versus International
Labour Standards?” พบวาแรงงานยายถิ่นอาจสรางคุณประโยชนอยางยิ่งตอทั้งประเทศตนทางและ
ประเทศปลายทาง หากมีกระบวนการจัดการอยางดีและมีการคุมครองสิทธิใหแกแรงงานเหลาน้ี
จากการถูกละเมิดและการเอารัดเอาเปรียบ บทเรียนกรณีของประเทศไทยที่ผานมาน้ัน เปนนโยบาย
เพื่อแกปญหาการอพยพแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานเปนนโยบายแบบปดและเขมงวด
ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลวไมไดผลเน่ืองจากความละหลวมในการปฏิบัติ ณ จุดเขาออกตามชายแดน ปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีนโยบายใหมที่เปดมากขึ้นและมีการบริหารจัดการกับแรงงานตางดาวและจดทะเบียน
นายจาง มีหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานใหแกแรงงานเหลาน้ี จากการศึกษายังพบวากฎหมายไทย
มีความสอดคลองกับกลไกระหวางประเทศซึ่งใหความคุมครองแกทุกคนรวมถึงแรงงานตางดาว
ที่มิไดจดทะเบียน ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศและอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
หลายฉบับ แตการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังยังเปนปญหาอุปสรรคเปนอยางมาก ทิศทางอนาคต
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สําหรับประเทศไทยที่นาจะเปน คือ ประเทศไทยควรเขาเปนภาคีของสนธิสัญญาที่เกี่ยวของซึ่งจะชวย
ใหมีการแกไขและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศไทยใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ระหวางประเทศมากขึ้น ชวยใหเกิดความโปรงใสมากขึ้นและเชื่อมโยงเขาสูกลไกระหวางประเทศ

Jerrold W. Huguet (2548) ศึกษาเร่ือง “International Migration in Thailand” พบวา
การโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศที่สงผลกระทบตอประเทศไทยเน่ืองมาจากที่ประเทศไทยต้ังอยู
ทามกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีระบบเศรษฐกิจเปดและมีพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่รุดหนาทําใหประเทศไทยตองเขาไปพัวพันกับการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศในฐานะประเทศ
ตนทาง ทางผาน และปลายทาง รัฐบาลไทยไดตอบสนองอยางรวดเร็วตอแนวโนมของการยายถิ่น
ที่เปลี่ยนไปโดยไดมีการดําเนินการสําคัญในการจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง
ใหเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วน้ีทําใหนโยบายของรัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวของ สถาบันที่เกี่ยวของ ไมสามารถแกไขสถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที หรือ
คาดหมายแนวโนมในอนาคตได

จํานวนของผูยายถิ่นเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค มีตลาดแรงงาน
ระดับภูมิภาคเกิดขึ้นใหม สําหรับบางอาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งประเทศไทยมีสวนรวมทั้งในการจัดสงแรงงาน และสรางความตองการแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งเกิดจากความแตกตางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และบรรยากาศทางการเมือง จากการ
สํารวจแรงงานตางดาวจากจังหวัดชายแดนพบวาประมาณ 12% ของแรงงานตางดาวเหลาน้ีที่เขามา
ทํางานผานกระบวนการคามนุษย และประมาณ 5% จากจํานวนน้ีที่ถูกบังคับใหคาประเวณี และ
แรงงานตางดาวเหลาน้ีมีความเสี่ยงสูงมากเปนพิเศษที่จะติดเชื้อ  HIV เน่ืองจากมีความเปนอยูที่
แยกตัวออกจากชุมชนทองถิ่น แยกจากคูประจําของตน ไมสามารถเขาถึงบริการและรับรูขอมูลดาน
สาธารณสุขได นอกจากน้ียังมีกลุมแรงงานตางดาวหญิงที่ทํางานเปนคนรับใชในบานมีความเสี่ยงสูง
ที่จะถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงหาผลประโยชนเน่ืองจากคนกลุมน้ีทํางานโดยลําพัง และกฎหมาย
ไมไดกําหนดสิทธิและมาตรฐาน การศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงเกี่ยวกับเร่ืองการ
โยกยายถิ่นฐานของคนตางดาวในแงมุมตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอประเทศ และเพื่อเปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดทํานโยบาย

กฤตยา อาชวนิจกุล (2546) ศึกษาปรากฏการณของการยายถิ่นขามชาติผิดกฎหมาย
กอใหเกิดผลกระทบหลายประการในประเทศปลายทาง ผลกระทบบางดานอาจสะทอนกลับไปยัง
ประเทศตนทางดวย ผลกระทบขึ้นอยูกับปริมาณและลักษณะของผูยายถิ่น กลาวงายๆ คือ ยิ่งมี
จํานวนมากผลกระทบก็สูงตามไปดวย สามารถแบงผลกระทบออกเปน 5 ดาน ดังน้ี
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1. ผลกระทบดานการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ ที่เห็นชัดคือ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศตนทาง ประเทศปลายทาง และประเทศที่เปนทางผานในดานเศรษฐกิจ การติดตอ
การคาและการชวยเหลือตอกัน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความตึงเครียดของความสัมพันธขึ้นได และอาจ
สงผลตอความมั่นคงของภูมิภาคน้ันๆ

2. ผลกระทบดานประชากร คือ ผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงสรางของประชากร ในแง
อายุและเพศ อัตราการพึ่งพิงของประชากร อัตราการเกิด และอัตราการตาย อัตราความแออัดของ
ประชากรในเขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลาน้ี อาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
จํานวนและคุณลักษณะของผูยายถิ่น เชน เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส เปนตน ดังน้ัน
การศึกษาจํานวนและคุณลักษณะของผูยายถิ่นจึงมีความสําคัญในฐานะเปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรทั้งในประเทศตนทาง และประเทศปลายทาง

3. ผลกระทบดานแรงงานและอัตราการมีงานทํา ในดานบวก แรงงานตางชาติอาจเขาชวย
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการผลิตตางๆ โดยเฉพาะงานในระดับลางที่เปนงานสกปรก
อันตราย และเสี่ยง ซึ่งคนถองถิ่นหลีกเลี่ยงที่จะทํา ในดานลบ การมีแรงงานตางชาติทําใหเกิดภาวการณ
กดคาแรงของแรงงานทองถิ่น และอํานาจในการตอรองและสิทธิแรงงานของคนงานทองถิ่นนอยลง
เพราะนายจางมีตัวเลือกมาก ซึ่งอาจสงผลถึงเงื่อนไขการทํางาน และการจางงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบดวย

4. ผลกระทบทางดานสังคม โดยเฉพาะคาใชจายสวัสดิการสังคมที่ประเทศปลายทางตอง
แบกรับภาระจากผลการเปลี่ยนแปลงในดานอัตราการเกิด การเขาเรียนของเด็กที่ติดตาม หรือเด็ก
เกิดใหม การใชบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เปนตน ซึ่งใชจายจากฐานระบบภาษีของประชาชน
ในประเทศปลายทาง

5. ผลกระทบดานสาธารณสุข ซึ่งอาจมีการทําพยาธิสภาพเดิมกอนยายเขามา โดยเฉพาะ
โรคติดตอ คาใชจายที่เพิ่มขึ้นชัดเจน คือการควบคุมโรคติดตอตางๆ ในขณะเดียวกันผูยายก็อาจ
ติดโรคจากคนทองถิ่นเองดวย และถาเดินทางกลับก็อาจไปแพรโรคในประเทศของตนตอไป

6. ผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งเปนความกังวลหลักของประเทศปลายทาง
ที่รับผูยายถิ่นขามชาติผิดกฎหมายจํานวนมาก ในความกังวลของรัฐปลายทางและประชาชนทองถิ่น
รวมทั้งสื่อมวลชนดวย ก็คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนที่รัฐตรวจสอบไมได เพราะไมมีระบบควบคุม
จํานวนและที่อยูอาศัย อาจกอใหเกิดกิจกรรมนอกระบบ ซึ่งรัฐไมอาจควบคุมได เชน การจางงานเถื่อน
การรับรักษาเถื่อนโดยคลินิกเถื่อน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนอาชญากรรมที่กอโดยคนเถื่อน
เปนตน ทั้งหมดน้ีดูประหน่ึงวาผูยายถิ่นผิดกฎหมายจะสรางใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคม
ปลายทาง อยางไรก็ตามในอีกดานของเหรียญ ผูยายถิ่นกลุมน้ีนับเปนผูดอยโอกาส ขาดอํานาจการ
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ตอรองจึงถูกรังแก ถูกเอาเปรียบ และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดงายทุกรูปแบบ ความเปราะบางของ
กลุมเหลาน้ี จึงอาจนําไปสูการถูกทํารายนานาประการ โดยเจาหนาที่รัฐไมสนใจจะปกปองดูแล หรือ
ในบางกรณีก็เขารวมซ้ําเติมดวย นอกจากน้ีแลวประเด็นผลกระทบตอความมั่นคงยังมีความซับซอน
มิอาจดูไดเพียงดานหน่ึงดานใด อาจตองตีความวา เปนผลกระทบทางใด เชน เศรษฐกิจ ความสงบ
เรียบรอยในสังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง และใครเปนผูไดรับผลกระทบตางๆ เหลาน้ัน ผลที่ได
เปนบวกหรือเปนลบตอสังคมปลายทาง เร่ืองผลกระทบตอความมั่นคงจึงเปนโจทยใหญมากที่สุด
และวากันวา ใหถึงที่สุดแลวก็ครอบคลุมทุกประเด็นที่กลาวมาของผลกระทบใน 5 ขอแรกดวย

พันทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร (อางในไพโรจน โชติกเสถียร 2550) ทําการวิจัยเร่ือง
“การเขามาในประเทศไทยของคนตางดาวเพื่อทํางาน : การวางแผนในเร่ืองปญหาการจัดการใช
แรงงานตางดาวในประเทศไทย” ควรจะคํานึงถึงปญหาการจัดการการใชแรงงานไทยเองดวย
การนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย อาจมีผลรายตอแรงงานไทย โดยเฉพาะในเร่ือง
อํานาจตอรองแรงงานไทยตอนายจาง ประเทศไทยมีปญหาในเร่ืองประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายคุมครองแรงงานอยูแลว การมีแรงงานลนตลาดจะทําใหประสิทธิภาพในเร่ืองการบังคับใช
กฎหมายคุมครองแรงงานดอยลงไปอีก

สิ่งที่ประเทศไทยควรจะทําคือ การจัดการปญหาการใชแรงงานตางดาวไรฝมือในประเทศไทย
ในลักษณะที่สงเสริมและเอ้ืออํานวยประสิทธิภาพของกําไรทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยยัง
สามารถที่จะรักษาไวซึ่งสิทธิมนุษยชนของคนตางดาวเหลาน้ัน และความมั่นคงของรัฐ เพราะวา
ประโยชนสูงสุดของสังคมไมใชการเปนทุนนิยมไมสอดคลองกับความเปนจริง (Unrealistic Capitalism)
หรือการเปนมนุษยนิยมที่ไรเหตุผล (Irrational Humanism) หรือชาตินิยมสุดขั้ว (Extreme Nationalism)
การรักษาดุลระหวางแนวความคิดทั้งหมดน้ีเปนสิ่งที่ยากจะทํา แตทําไดหากมีความต้ังใจที่จะทํา
และเปนประโยชนตอทั้งนายทุน ผูใชแรงงาน ตลอดจนสังคมมนุษยโดยสวนรวม

กุศล สุนทรชาดา และอุมาภรณ ภัทรวานิชย (อางในไพโรจน โชติกเสถียร 2550)
ศึกษาเร่ือง กระบวนการจางแรงงานขามชาติที่ลักลอบเขาเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ พบวาสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานและการจางแรงงานตางชาติ ดังน้ี

1. แรงงานไทยเขาสูตลาดแรงงานนอยเมื่อเทียบกับความตองการที่มีอยู เพราะคนมีลูก
นอยลง (อันเปนผลมาจากนโยบายวางแผนครอบครัวทีไดผลดี) และอัตราการเรียนตอสูงขึ้นอันเปน
ผลมาจาการขยายการศึกษาภาคบังคับ และความตองการยกระดับการศึกษาของประชาชน

2. แรงงานจากถิ่นอ่ืนที่ยายเขามา (เชนจากภาคอีสาน) มีนอยลง เน่ืองจากความตองการ
แรงงานทั่วประเทศสูงขึ้น ทําใหแรงงานไทยสามารถเลือกงานและพื้นที่จะไปทํางานไดมากขึ้น และ
ขอมูลเกี่ยวกับตลาดงานตางประเทศขยายตัวเขาไปถึงทองถิ่นตางๆ มากขึ้น ทําใหคนรูวางานประเภท
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เดียวกัน เชนงานกอสราง ถาไปทํางานในตางประเทศจะมีรายไดสูงกวาโดยเปรียบเทียบ นอกจากน้ี
แรงงานประมงและกรีดยางในภาคใตเคยจางคนอีสานแตปจจุบันน้ีหายาก

แผนภูมิที่ 2.1  กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยใช CIPP Model ดังน้ี

การประเมิน
ดานบรบิท

การประเมิน
ดานปจจัยนําเขา

การประเมิน
ดานกระบวนการ

การประเมิน
ดานผลผลิต

ความเหมาะสม
ของการจัดทํา
บันทึกความเขาใจ
ระหวางรฐับาลไทย
กับประเทศคูภาคี
นโยบาย
มาตรการตางๆ
ที่เก่ียวของ

ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตามบันทึก
ความเขาใจ
บุคลากร
วัสดุอุปกรณ
งบประมาณ
หนวยงานสนบัสนนุ

กระบวนการ
ดําเนินงาน
- การวางแผน
- การดําเนินการ
- การติดตาม
  ประเมินผล
- การนําผลมา
  ปรับปรุงพัฒนา

ผลลัพธที่ไดจาก
การดําเนินงาน
และการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
บันทึกความเขาใจ

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือแกไขปรับปรุง

จัดทํารายงานสรปุ



บทที่ 3
ผลการศึกษา

ในบทน้ีเปนการแสดงผล 1) การศึกษาและประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศ กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา) และ 2) การศึกษาปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศที่จะชวยใหการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ มีผลในทาง
ปฏิบัติใหมากที่สุด โดยใชกรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลในรูปแบบ CIPP Model ซึ่งกอน
ดําเนินการทําบันทึกความเขาใจไดมีการประเมินสภาพบริบท (Context Evaluation) และปจจัยเบื้องตน
(Input Evaluation) เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการทําบันทึก
ความเขาใจฯ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและนโยบายตางๆ รวมทั้งเพื่อเปนการนําขอมูลไปกําหนด
ปจจัยและขั้นตอนการทํางาน

ระหวางที่ดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ ไดมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติ (Process
Evaluation) โดยมีการประชุมระหวางประเทศไทยและประเทศคูภาคีทั้งสามประเทศ เพื่อทบทวน
ผลการดําเนินงานเปนระยะๆ หาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแกไข รวมทั้ง ไดทําการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดย
วิเคราะหผลกระทบและพัฒนาการที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี จากการประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบ
ความรวมมือฯ ทําใหทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งนําไปสูการหารือเพื่อหาแนวทาง
แกไขตอไป ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ และจากการสัมภาษณผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 7 หนวยงาน ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี

3.1 ผลการศึกษาและประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
(ลาว พมา กัมพูชา)

3.1.1 การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C)
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3.1.1.1 ขอมูลท่ัวไปของประเทศไทยและสามประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา)
จากรายงานของประเทศไทย ภายใตกระบวนการ Universal Periodic Review :

UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ประเทศไทยเปนประเทศปลายทางสําหรับ
แรงงานโยกยายถิ่นฐานมาเปนระยะเวลานาน พบวาเน่ืองจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศ ซึ่งเปนประเทศตนทางของแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานที่ไดเขามาอยูในประเทศไทยจํานวนกวา 2 ลานคน และเปนที่มาของสถานการณ
การหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายของแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา)
จํานวนมาก ประกอบกับ ปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยในบางอาชีพ ทําใหนายจาง
มีความตองการจางแรงงานตางดาวมากขึ้น

3.1.1.2 ประเด็นบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาว
เจตนารมณของการจัดทําบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐบาลไทยและ

รัฐบาลลาว เน่ืองมาจากความกังวลเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการคามนุษยที่แพรกระจายอยาง
รวดเร็วในภูมิภาคและมีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ อันมีสาเหตุมาจากการจางแรงงาน
ผิดกฎหมายอยางกวางขวาง โดยยอมรับหลักการที่ระบุไวในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการโยกยาย
ถิ่นฐานที่ไมปกติ ป 2542  ซึ่งประสงคที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนประโยชนรวมกันของทั้ง
สองประเทศ และไดลงนามเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545  มีรายละเอียดดังน้ี

1. ทั้งสองฝายจะดําเนินการรวมกันจัดประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโสและ
ระดับรัฐมนตรีอยางสม่ําเสมออยางนอยปละคร้ังโดยผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพเพื่อหารือประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามบันทึกความเขาใจฯ

2. ทั้งสองฝายจะรวมกันแกไขปญหาดานแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมาย
ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เชน การพิสูจนสัญชาติแรงงานที่จดทะเบียนและไดรับการผอนผันใหอยู
ในประเทศไทยเปนการชั่วคราว

3. ทั้งสองฝายจะรวมมือกันดําเนินการใหมีการนําแรงงานรายใหมเขามาทํางาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย

4. ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการดําเนินการตามขั้นตอนของการ
ตรวจคนเขาเมืองและสวนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3.1.1.3 ประเด็นบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลพมา
เจตนารมณของการจัดทําบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐบาลไทยและ

รัฐบาลพมา เน่ืองมาจากความกังวลเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการคามนุษยที่แพรกระจายอยาง
รวดเร็วในภูมิภาคและมีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ อันมีสาเหตุมาจากการจางแรงงาน
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ผิดกฎหมายอยางกวางขวาง โดยยอมรับหลักการที่ระบุไวในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการโยกยาย
ถิ่นฐานที่ไมปกติ ป 2542 ซึ่งประสงคที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนประโยชนรวมกันของทั้ง
สองประเทศ และไดลงนามเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546  มีรายละเอียดดังน้ี

1. ทั้งสองฝายจะดําเนินการรวมกันจัดประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโสและ
ระดับรัฐมนตรีอยางสม่ําเสมออยางนอยปละคร้ังโดยผลัดกันเปนเจาภาพเพื่อหารือประเด็นตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามบันทึกความเขาใจฯ

2. ทั้งสองฝายจะรวมกันแกไขปญหาดานแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมาย
ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เชน การพิสูจนสัญชาติแรงงานที่จดทะเบียนและไดรับการผอนผันใหอยู
ในประเทศไทยเปนการชั่วคราว

3. ทั้งสองฝายจะรวมมือกันดําเนินการใหมีการนําแรงงานรายใหมเขามาทํางาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย

4. ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการดําเนินการตามขั้นตอนของการ
ตรวจคนเขาเมืองและสวนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3.1.1.4 ประเด็นบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา
เจตนารมณของการจัดทําบันทึกความเขาใจฯ ระหวางรัฐบาลไทยและ

รัฐบาลกัมพูชา เน่ืองมาจากความกังวลเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการคามนุษยที่แพรกระจายอยาง
รวดเร็วในภูมิภาคและมีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ อันมีสาเหตุมาจากการจางแรงงาน
ผิดกฎหมายอยางกวางขวาง โดยยอมรับหลักการที่ระบุไวในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการโยกยาย
ถิ่นฐานที่ไมปกติ ป 2542 ซึ่งประสงคที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนประโยชนรวมกันของทั้ง
สองประเทศ และไดลงนามเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 มีรายละเอียดดังน้ี

1. ทั้งสองฝายจะดําเนินการรวมกันจัดประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโสและ
ระดับรัฐมนตรีอยางสม่ําเสมออยางนอยปละคร้ังโดยผลัดกันเปนเจาภาพเพื่อหารือประเด็นตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามบันทึกความเขาใจฯ

2. ทั้งสองฝายจะรวมกันแกไขปญหาดานแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมาย
ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เชน การพิสูจนสัญชาติแรงงานที่จดทะเบียนและไดรับการผอนผันใหอยู
ในประเทศไทยเปนการชั่วคราว

3. ทั้งสองฝายจะรวมมือกันดําเนินการใหมีการนําแรงงานรายใหมเขามาทํางาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย

4. ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการดําเนินการตามขั้นตอนของการ
ตรวจคนเขาเมืองและสวนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
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3.1.1.5 ภาวะแวดลอมของการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ ในแงความสอดคลอง
กับนโยบาย วัตถุประสงคในการดําเนินงาน

นโยบายรัฐบาลที่ดําเนินการภายใตคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง (กบร.) ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรหลัก คือ การบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ
และมีเปาหมายสุดทายคือ “การใชแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมาย” และไดกําหนดยุทธศาสตร
การแกไขปญหาแรงงานตางดาว 7 ยุทธศาสตร  ภายใตยุทธศาสตรแรก คือการจัดระบบการจ าง
แรงงานตางดาวน้ันตองการใหปรับสถานภาพแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายใหเปน
แรงงานตางดาวที่เขาเมืองอยางถูกกฏหมาย โดยเปดโอกาสใหนายจางนําแรงงานตางดาวที่เขาเมือง
โดยไมถูกตองตามกฎหมายมารายงานตัวจดทะเบียน และใหประเทศตนทางดําเนินการพิสูจน
สัญชาติและรับรองสถานะเพื่อปรับเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป รวมถึงมีมาตรการ
สําหรับกลุมแรงงานตางดาวที่นําเขามาใหมโดยถูกกฎหมายเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ
ที่เหมาะสมของนายจาง โดยไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี

1. ระยะท่ีหน่ึง : ผอนผันใหแรงงานตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
โดยยังมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองที่อยูระหวางรอการสงกลับ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังน้ี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ดําเนินการรับรายงานตัว
จดทะเบียนแรงงานตางดาว โดยการจัดทําทะเบียนประวัติ ถายรูป พิมพลายน้ิวมือ ออกเอกสาร
รับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1)

กระทรวงแรงงาน  โดยกรมการจัดหางาน ดําเนินการรับจดทะเบียน
นายจางเพื่อจัดสรรจํานวนโควตาการอนุญาตใหจางแรงงานต างดาว และดําเนินการพิจารณา
อนุญาตการทํางานใหกับแรงงานตางดาว

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการ
รับตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแกแรงงานตางดาวที่รายงานตัวจดทะเบียนกับกรมการปกครองแลว

กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด ดําเนินการในการ
ปองกันและสกัดกั้น การลักลอบเขามาของแรงงานตางดาวรายใหม

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการในการปราบปราม จับกุม ดําเนินคดี
แรงงานตางดาวที่ลักลอบทํางาน และนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงผูนําพา ผูใหที่พักพิง
แกแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
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2. ระยะท่ีสอง : ปรับเปลี่ยนสถานะใหเปนผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย โดย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังน้ี

กระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการเจรจากับประเทศคูภาคี (พมา ลาว
และกัมพูชา) ใหเขามาพิสูจนสัญชาติและรับรองสถานะแรงงานตางดาวดวยการออกหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางใหกับแรงงานตางดาวของตน

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ดําเนินการตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรแกแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะ
จากแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ดําเนินการพิจารณาอนุญาต
ทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติและไดรับการปรับเปลี่ยนสถานะเปน
ผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย

จาก 2 ระยะ ที่กลาวขางตนเพื่อความชัดเจนของการดําเนินการในการ
จัดระบบแรงงานตางดาวซึ่งไดแบงแนวทางการปฏิบัติไวเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี

1. ระยะสั้น เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา คือ การผอนผันใหแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองที่หลบหนีและลักลอบทํางานอยูในประเทศไทยอยูแลว อยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวโดยยังมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองที่อยูระหวางรอการสงกลับโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี
ใหมีการผอนผันและกําหนดใหแรงงานตางดาวมารายงานตัวจัดทําทะเบียนประวัติ

2. ระยะกลาง คือ การพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่จดทะเบียนประวัติผอนผันไวใหเปนผูเขาเมือง
โดยถูกกฎหมาย โดยใหประเทศตนทางพิสูจนสัญชาติเพื่อออกหนังสือเดินทาง และทางการไทย
ใหการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรคร้ังละไมเกิน 2 ป และสามารถ
ขอตอไดอีกไมเกิน 2 ป

3. ระยะยาว คือ การนําแรงงานตางดาวรายใหมเขามาทํางานอยางถูกตอง
ตามกฎหมายตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานใหกับนายจางและเปนการลดการใชแรงงานตางดาว
ที่ผิดกฎหมาย โดยการใหนายจางยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาวรายใหมจากประเทศตนทาง
อยางถูกกฎหมายโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยจะใหการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรคร้ังละไมเกิน 2 ป และสามารถขอตอไดอีกไมเกิน 2 ป

กลุมตัวอยางสวนใหญรับทราบนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ความรวมมือกับประเทศคูภาคีทั้งสามประเทศ และเห็นวานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
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ดําเนินงานมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาและการดําเนินการแบบบูรณาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของมีความเหมาะสมเชนกันในการรวมกันแกไขปญหา เน่ืองจากมาตรการเร่ืองการพิสูจน
สัญชาติและการนําเขาแรงงานตางดาวเกิดจากการประชุมรวมกับประเทศคูภาคี ทําใหเกิดความ
รวมมือเปนอยางดีในทางปฏิบัติ และการทําบันทึกความเขาใจฯ จะชวยเปนกรอบการเจรจาใน
ปญหาตางๆ ดานแรงงานใหกับประเทศเพื่อนบานซึ่งมีเปาหมายที่จะทําใหมีการนําเขาแรงงาน
ถูกกฎหมายเขามาทํางานในประเทศไทย

ในดานความจําเปนที่ทําใหหนวยงานเขารวมการดําเนินงาน สรุปไดวา
กลุมตัวอยางเปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในดานการบริหารแรงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ดานความมั่นคงของประเทศ ดานสาธารณสุข และดานความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งตอง
ดําเนินงานรวมกันเพื่อใหการจัดระบบแรงงานตางดาวมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดประโยชนโดยรวมตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
โดยกลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอจากหนวยงานตนสังกัด นอกจากน้ี กลุมตัวอยาง
ไดรับทราบขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจฯ ผานการประชุม และ
จากการมอบหมายงานตามภารกิจหนาที่

3.1.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการประมวลผลขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในประเด็น

ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงาน ความเพียงพอของบุคลากรผูปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ
ระบบเทคโนโลยีที่ใช และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา

ในดานงบประมาณ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการจัดทําคําขอการจัดสรรงบประมาณของ
หนวยงานเพื่อดําเนินงานตามกิจกรรมภายใตบันทึกความเขาใจฯ และไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
จากกองทุนเพื่อการสงกลับคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะทําใหการบริหารงาน
มีความยืดหยุนกวาการใชงบประมาณปกติ

ในดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดมีการมอบหมายใหกรมการจัดหางาน โดย
สํานักงานบริหารแรงงานตางดาวเปนผูดําเนินการจัดสรรบุคลากรที่เกี่ยวของใหรับผิดชอบงานบริหาร
ของการจัดระบบนําเขาแรงงานตางดาวประกอบดวย ขาราชการระดับหัวหนากลุม จํานวน 1 คน
ระดับหัวหนาฝายจํานวน 4 คน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพรอมพนักงานราชการและลูกจางประจํา
อีก 55 คน นอกจากน้ี ยังไดจัดสรรบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราวชวยปฏิบัติงานการใหบริการแก
นายจาง/สถานประกอบการ และแรงงานตางดาวในแตละสํานักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
โดยจะคํานวณจํานวนผูมาใชบริการในแตละจังหวัด ซึ่งจะมีความแตกตางกันไ ป อยางไรก็ตาม
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บุคลากรผูปฏิบัติงานยังมีขอจํากัดในดานภาษาที่ใชในการสื่อสารกับประเทศคูภาคีซึ่งใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร

ในดานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วัสดุและอุปกรณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความเห็นวา ไดมีการจัดสรรในจํานวนที่มากพอ ยกเวน โปรแกรมตางๆ ในการพิสูจน
ทราบอัตลักษณของแรงงานตางดาวยังไมทันสมัยและมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งการเชื่อมโยง
เครือขายยังไมครอบคลุม

ในดานความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กระทรวงการตางประเทศ ใหความรวมมือเปนอยางดี

3.1.3 การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation: P)
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของและการป ระมวลผลขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ในประเด็นการประสานงาน การวางแผนการดําเนินงานลวงหนา การติดตามความคืบหนาวิธีการ
ดําเนินการ กิจกรรมตอเน่ือง และผลกระทบจากการดําเนินงาน พบวา

กอนการดําเนินงาน กลุมตัวอยางไดรับการประสานงานแจงขอมูลลวงหนาเพื่อ
เตรียมการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมภายใตบันทึกความเขาใจฯ โดยการ
จัดประชุมเตรียมการจัดทําทาทีหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนการประชุมอยางเปนทางการ
กับแตละประเทศคูภาคี ซึ่งจะมีประเด็นหารือที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานและ
กําหนดแผนการดําเนินงานลวงหนา เพื่อสามารถนําไปเจรจาหารือการดําเนินการภายใตกรอบ
บันทึกความเขาใจฯ การประชุมเปนทางการระหวางเจาหนาที่อาวุโส และรัฐมนตรี จัดขึ้นเปน
ประจําทุกป อยางนอยปละ 1 คร้ัง เน้ือหาของการประชุมประกอบดวย การรายงานผลการดําเนินงาน
และความคืบหนาของงานรวมกัน  เพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน รับฟงปญหาอุปสรรค และ
เสนอแนะแนวทางแกไข นอกจากน้ี ในระดับผูปฏิบัติงาน เมื่อพบวาการปฏิบัติงานน้ันมีปญหาอาจ
มีการแตงต้ังคณะทํางานดานวิชาการเพื่อหารือนอกรอบของทั้งสองฝาย และเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวมากขึ้น

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา วิธีการดําเนินงานกิจกรรมภายใตบันทึกความเขาใจฯ
สามารถผลักดันใหการจัดระบบแรงงานตางดาวมีความสําเร็จในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากขอจํากัด
ในหลายๆ ดาน เชนการขาดแคลนบุคลากรผูมีความรูความสามารถในดานน้ี กฎระเบียบที่ไมยืดหยุน
และตองทําการแกไขเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดน้ันตองใชเวลาในการแกไขทําใหเกิดความลาชา การ
จัดทําระบบการพิสูจนสัญชาติยังมีความยุงยากทั้งเอกสาร และขั้นตอนเปนอยางมากไมสะดวกแก
นายจางในการดําเนินการ เปนตน
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ระหวางการดําเนินงานมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจาหนาที่ คือ การจัดสรรบุคลากร
ในระดับปฏิบัติที่เปนขาราชการประจํา มีจํานวนไมเพียงพอ ตองจางลูกจางชั่วคราวแทน ทําใหไมได
รับการเรียนรูงานไดอยางตอเน่ืองและอาจจะสงผลในอนาคตในเร่ืองการขาดเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถในดานน้ี   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีภารกิจที่หนักมากและขาดขวัญและกําลังใจการ
ทุมเทใหกับการทํางาน

3.1.4 การประเมินดานผลผลิตของการดําเนินงาน (Product Evaluation: P)
3.1.4.1 ขอมูลดานกิจกรรม/ความรวมมืออันเปนผลสืบเน่ืองมาจากบันทึกความเขาใจฯ

1. มีการจัดประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีเปนประจําทุกป
โดยผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพการประชุม

2. มีการหารือและเห็นชอบรวมกันในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองและลักลอบทํางาน โดยการปรับสถานะกลุมแรงงานเหลาน้ีใหถูกกฎหมายและ
สามารถทํางานในประเทศไดดวยวิธีการพิสูจนสัญชาติจากประเทศตนทาง และขณะเดียวกัน
จะมีการนําเขาแรงงานใหมตามความตองการของนายจาง

3. มีการหารือและไดขอสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนที่ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ และการเตรียมความพรอมดานบุคลากร เอกสารรับรองบุคคล
หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว อุปกรณ สถานที่ และระยะเวลา ที่ประเทศคูภาคีจะเขามาดําเนินการ
พิสูจนสัญชาติ

4. มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินการของแตละประเทศ เพื่อให
ทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหา เชน ขอจํากัดของ
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน จะตองหาแนวทางความเปนไปไดในการปฏิบัติใหมาก
ที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงการทํากฎระเบียบเพิ่มเติมหรือยกเวนเปนกรณี รวมถึงการแตงต้ังคณะทํางาน
ดานวิชาการและ  การประชุมนอกรอบหากจําเปน

3.1.4.2 ขอมูลดานผลผลิต
จากการประมวลขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในประเด็นผลผลิตที่ได พบวาจาก

เอกสารรายงานปรากฏวา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 มีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย
ที่ไดรับการผอนผันใหอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว จํานวน 932,255 ราย และ ณ มิถุนายน 2554
ตางดาวในจํานวนน้ีไดรับการพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน 541,038 ราย คิดเปนรอยละ 58.03
ประกอบดวย ลาว จํานวน 31,035 ราย กัมพูชา 43,725 ราย และพมา 466,275 ราย อยางไรก็ตาม
ผลการดําเนินงานในดานการพิสูจนสัญชาติ ฝายประเทศคูภาคี ลาว กัมพูชา มีขอจํากัดเร่ือง
เจาหนาที่ที่จะสงเขามาดําเนินการในเร่ืองพิสูจนสัญชาติใหกับแรงงานของประเทศตนเอง จึงกําหนด
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ชวงเวลาที่เขามาดําเนินการเปนระยะๆ ไมตอเน่ือง สวนประเทศพมา แมวาทางการพมาจะเตรียม
ความพรอมทางดานเจาหนาที่ไวที่ชายแดนในประเทศบริเวณ 3 จุด ไดแก ทาขี้เหล็ก เมียวดี และ
เกาะสอง แตยังไมเพียงพอตอการใหบริการเน่ืองจากจํานวนของแรงงานพมาที่จะตองดําเนินการ
พิสูจนสัญชาติมีจํานวนมาก นอกจากน้ี การวางระบบการทํางานของเจาหนาที่ภายในประเทศไทย
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เน่ืองจากขั้นตอนการปฏิบัติมีหลายขั้นตอนและมีหลายหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการอยางหลีกเลี่ยงไมได

สวนการนําเขาแรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจฯ ต้ังแตธันวาคม 2548 –
มิถุนายน 2554 นายจางไดแจงความตองการจํานวน 299,294 ราย สามารถบรรจุงานได 102,099 ราย
คิดเปนรอยละ 34.11 ประกอบดวย  ลาว จํานวน 28,028 ราย กัมพูชา จํานวน 70,858 ราย และพมา
จํานวน 3,213 ราย ทั้งน้ี ประเทศพมาไดเร่ิมดําเนินการนําเขาแรงงานรายใหมเขามาทํางานต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2553   อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในดานนําแรงงานเขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย
ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของนายจางได ดวยเหตุผลของขอจํากัดที่แตกตางกันไป เชน
ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา การสรรหาแรงงานไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วซึ่งแตละพื้นที่
มีระยะทางที่อยูหางไกลจากเมืองหลวง ระยะเวลาในการเดินทางและขั้นตอนในการดําเนินการตองใช
ระยะเวลาคอนขางนาน ประกอบกับมีคาใชจายในการดําเนินการที่สูงมากจึงทําใหผูที่ประสงคจะเขามา
ทํางานในประเทศไทยเปลี่ยนใจไมดําเนินการตอ สวนประเทศพมาไดเร่ิมมีการดําเนินการนําแรงงาน
เขามาทํางานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 เน่ืองจากประเทศพมาตองการที่จะใหมีความชัดเจนในเร่ือง
การดําเนินการพิสูจนชาติเสียกอน

กลุมตัวอยางเห็นวาการดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจฯ มีผลดีในการ
ทําใหภาพพจนของประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในสายตาของนานาประเทศ โดยเฉพาะ
ปญหาการกดขี่แรงงานและปญหาการคามนุษย ทําใหไดรับการยอมรับในการจัดระบบแรงงาน
ตางดาวจากนานาชาติ ที่รัฐบาลไทยไดแสดงถึงความพยามยามในการแกไขปญหาอยางจริงจัง อีกทั้ง
ยังเกิดเวทีการเจรจารวมกันระหวางประเทศที่มีบรรยากาศที่เปนมิตรตอกันและมีความจริงใจ
รวมกันแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนแนวปฏิบัติที่ดีในดานการจัดระบบแรงงาน
ตางดาว แมวาประเทศไทยมีขอจํากัดในดานตาง ๆ ที่จะแกไขปญหาทั้งหมดในภาพรวม ซึ่งองคการ
แรงงานระหวางประเทศ และองคการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศไดใหแสดงความชื่นชมในการ
ดําเนินการของรัฐบาลไทยในเร่ืองน้ีซึ่งจะสงผลดีตอสินคาของไทยที่จะสงไปขายในตางประเทศ

และกลุมตัวอยางเห็นวา กิจกรรมดังกลาวมีคุณภาพในระดับปานกลาง ซึ่ง
ปจจัยหลักเกิดจากความจริงใจของประเทศคูภาคี ที่จะทําใหแรงงานไดรับการคุมครอง อยางไรก็ตาม
ยังมีขอจํากัดในเร่ืองบุคลากรมีความรูความสามารถเฉพาะไมเพียงพอ
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3.2 ปญหาอุปสรรค
จากการประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือฯ ถึงแมจะมีพัฒนาการ

ในทางบวกในบางดาน แตก็ยังมีขอจํากัดในการดําเนินงานในอีกหลายดาน ซึ่งจากการประชุมเจรจา
วาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวางรัฐบาลไทย กับรัฐบาลลาว พมา และกัมพูชา พบวา
มีปญหาอุปสรรค สรุปไดดังน้ี

3.2.1 การประสานงานและการเตรียมการประชุมในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติยังมีความลาชา
อยูบางและทําใหขาดความพรอมในดานขอมูลซึ่งมีความจําเปนในการประชุมหารือรวมกันระดับ
เจาหนาที่อาวุโส และรัฐมนตรี

3.2.2 การประสานงานผานชองทางการทูตมีความลาชา โดยเฉพาะจากประเทศตน ทาง
เน่ืองจากเจาหนาที่จะตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกอนดําเนินการในขั้นตอไป

3.2.3 มีขอจํากัดดานภาษาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ทั้งการ
เขียน และการพูด ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมสามารถบรรลุผลไดอยางราบร่ืนในการสื่อภาษา
อยางเปนทางการ

3.2.4 พบวามีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับและอีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน
ไมเอ้ือตอการดําเนินการไดทันที ทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมีความลาชาในเกือบทุกขั้นตอน

3.2.5 นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายของแรงงาน
ตางดาวยังมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการควบคุมจํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ยังไมมีประสิทธิภาพที่ดีพอ เปนเหตุใหจํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ทําใหกรอบการเจรจาภายใตความรวมมือระหวางประเทศของบันทึกความเขาใจฯ ในวัตถุประสงค
ที่จะนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายน้ัน ยังไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.2.6 ผลการดําเนินงานในการนําแรงงานเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของนายจาง/สถานประกอบการได  ดวยเหตุผลของขอจํากัดที่แตกตางกันไดแก ขั้นตอน
การดําเนินการมีความยุงยากทั้งของประเทศไทยและประเทศคูภาคี คาใชจายที่สูงที่คนหางานไมสามารถ
รับคาใชจายน้ันได ซึ่งดูเหมือนวาการลักลอบเขามาทํางานมีคาใชจายนอยกวาการเดินทางเขามาทํางาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย การสรรหาแรงงานในประเทศคูภาคีซึ่งมีพื้นที่อยูหางไกลจากเมืองหลวง
ระยะเวลาในการเดินทางและขั้นตอนในการดําเนินการตองใชระยะเวลาคอนขางนาน

3.2.7 ผลการดําเนินงานในดานการพิสูจนสัญชาติ ฝายประเทศคูภาคี ลาว กัมพูชา มีขอจํากัด
เร่ืองเจาหนาที่ที่จะสงเขามาดําเนินการในเร่ืองพิสูจนสัญชาติใหกับแรงงานของประเทศตนเอง จึงกําหนด
ชวงเวลาที่มาดําเนินการเปนระยะๆ ไมตอเน่ือง
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3.2.8 แมวาทางการพมาจะเตรียมความพรอมทางดานเจาหนาที่ไวที่ชายแดนในประเทศ
บริเวณ 3 จุด ไดแก ทาขี้เหล็ก เมียวดี และเกาะสอง  แตยังไมเพียงพอตอการใหบริการเน่ืองจาก
จํานวนของแรงงานพมาที่จะตองดําเนินการพิสูจนสัญชาติมีเปนจํานวนมาก และตามมติคณะรัฐมนตรี
การพิสูจนสัญชาติจะตองแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 จึงมีขอจํากัดในเงื่อนเวลาที่
จะตองทําใหแลวเสร็จตามกรอบเวลา



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา
กัมพูชา) และการศึกษาปญหาอุปสรรค เพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ
ที่จะชวยใหการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ มีผลในทางปฏิบัติใหมากที่สุด โดยใชกรอบ
แนวคิดการติดตามประเมินผลในรูปแบบ CIPP Model ทําใหพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับทราบ
ถึงนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานและเห็นวานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของมีความ
เหมาะสมกับสภาพปญหา มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานที่เพียงพอ มีการเตรียมการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และมีการวางแผนการดําเนินงาน ลวงหนา รวมทั้งมีการประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป เพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ซึ่งได
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับผลที่ไดรับในภาพรวม
พบวา การทําบันทึกความเขาใจกับประเทศคูภาคีสงผลดีในการทําใหภาพพจนของ ประเทศไทย
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในสายตาของนานาประเทศ อีกทั้งยังเกิดเวทีการเจรจารวมกันระหวางประเทศ
ที่มีบรรยากาศที่เปนมิตรตอกันและมีความจริงใจรวมกันแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให
เกิดแนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมและเปนประโยชนกับทุกฝาย
โดยแตละประเทศคูภาคีไดผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพในการจัดประชุมทบทบทวนความกาวหนา
ผลการดําเนินงานและหารือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหทราบแนวทางในการแกไขปญหาโดย
ความรวมมือของประเทศคูภาคี เชน การปรับสถานะของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ประเทศ
ตนทางยอมรับที่จะทําการพิสูจนสัญชาติพรอมขอหารือร วมกันเกี่ยวกับกรอบแผนงานการ
ดําเนินการพิสูจนสัญชาติของแตละประเทศคูภาคีซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ การนํา
แรงงานตางดาวเขามาทํางาน พรอมทั้งการหารือเกี่ยวกับกรอบแผนงานการดําเนินการขั้นตอนตางๆ
ของแตละประเทศคูภาคี การแกไขกฎระเบียบที่จําเปนเพื่อความยืดหยุนในการปฏิบัติ ซึ่งสรุป
ในภาพรวมไดวา  ผลการประชุมหารือรวมกันกับประเทศคูภาคีน้ันสามารถแกไขปญหาเร่ือง
แรงงานตางดาวที่ตองการเขามาทํางานในประเทศไทยไดในระดับหน่ึง
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ปญหาอุปสรรคที่คนพบจากดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจ และขอเสนอแนะ สรุปไดวา
ยังมีความลาชาในการประสานงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และความลาชาในการประสานงานผาน
ชองทางการทูตจากประเทศตนทาง นอกจากน้ี ยังมีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจในงานเปนอยางดีและดานภาษาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงานไมเอ้ือตอการ
ดําเนินการไดทันที ทําใหเกิดความลาชาในเกือบทุกขั้นตอน

นอกจากน้ี ผลการดําเนินงานในการนําแรงงานเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของนายจาง/สถานประกอบการได  ดวยขอจํากัดที่แตกตางกัน และผลการ
ดําเนินงานในดานการพิสูจนสัญชาติ ฝายประเทศคูภาคี ลาว กัมพูชา มีขอจํากัดเร่ืองเจาหนาที่
ที่จะสงเขามาดําเนินการในเร่ืองพิสูจนสัญชาติใหกับแรงงานของประเทศตนเอง จึงกําหนดชวงเวลา
ที่มาดําเนินการเปนระยะๆ ไมตอเน่ือง สวนกรณีประเทศพมาเน่ืองจากมีจํานวนแรงงานตางดาว
จํานวนมากที่ตองดําเนินการพิสูจนสัญชาติ ทําใหจํานวนเจาหนาที่ที่ชายแดนในประเทศบริเวณ 3 จุด
ไดแก ทาขี้เหล็ก เมียวดี และเกาะสอง ยังไมเพียงพอ และตามมติคณะรัฐมนตรี การพิสูจนสัญชาติ
จะตองแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 จึงมีขอจํากัดในเงื่อนเวลาที่จะตองทําใหแลวเสร็จ
ตามกรอบเวลา

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. หนวยงานภาครัฐควรรวมกันพิจารณาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหเปนไปในทาง
เดียวกันในการปฏิบัติ และมองออกไปถึงระยะยาวและแนวโนมของการเปลี่ ยนแปลงในมิติของ
โลกาภิวัฒนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ควรใหมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายศึกษาเพิ่มเติมความเปนไปได
ในการปรับปรุงบริบทของกฎหมายใหสอดคลองและครอบคลุมภารกิจโดยรวมในดานบริหารแรงงาน
ตางดาว เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชาสัมพันธขอมูลการจางแรงงาน
ตางดาวแบบนําเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายใหแกบุคคลทั่วไปทราบอยางชัดเจน เพื่อจะไดเปน
ทางเลือกที่ดีใหแกนายจาง โดยขอมูลน้ันควรเขียนดวยภาษาที่เขาใจงาย ไมยุงยากในการปฏิบัติ
มากจนเกินไป เปนขั้นเปนตอนที่สะดวกที่จะปฏิบัติได

2. กรมการจัดหางานควรหารือเพิ่มเติมกับประเทศคูภาคี ใหมีการเพิ่มเจาหนาที่
เพื่อการเขามาดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหไดจํานวนมากกวาที่เปนอยู  และในขณะเดียวกันจะตอง
รวมกันสกัดกั้นไมใหมีการหลบหนีเขาเมืองเพิ่มขึ้นอีก หรือลดจํานวนใหนอยลง โดยการ
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ประชาสัมพันธของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศคูภาคีทั้งสามถึงชองทางการเขามาทํางาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถแกไข
ปญหาลักลอบการคามนุษย

3. กรมการจัดหางานควรมีการเจรจากับแตละประเทศคูภาคีอยางตอเน่ือง เพื่อทบทวน
การดําเนินการและการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อที่ทั้งสองประเทศจะมีความเขาใจที่ตรงกัน
และสามารถรวมกันเขาใจปญหาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในภาพรวมความตองการจางแรงงาน
ตางดาวของนายจาง/สถานประกอบการยังคงจะมีอยางตอเน่ืองไปอีกระยะยาว ซึ่งการวางรากฐานที่ดี
ในการปฏิบัติจะชวยลดปญหาความยุงยากภายหลังได โดยใชกรอบบันทึกความเขาใจฯ เปนเคร่ืองมือ
ในการสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง
และการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศตนทาง เพื่อเปนยุทธศาสตรระยะยาวที่จะแกไขปญหาการ
โยกยายถิ่นฐานที่ไมปกติ

4. กรมการจัดหางานควรหารือเพิ่มเติมกับประเทศคูภาคี เพื่อหาสาเหตุที่แทจริง
และพิจารณาความเปนไปไดในการลดขั้นตอนใหมีความสะดวกยิ่งขึ้นและลดคาใชจายที่แรงงาน
ตางดาวตองรับภาระ ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของการจัดระบบแรงงานตางดาว คือ การมี
แรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย และจะเปนการแกไขปญหาใหกับการ
ขาดแคลนแรงงานไดอยางแทจริง

5. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ
อยางครอบคลุม ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงตอปญหาการโยกยายถิ่นฐาน
ที่ไมปกติ ทั้งในประเทศตนทาง ประเทศทางผาน และประเทศปลายทาง เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
จัดการปญหาการโยกยายถิ่นฐานไดดียิ่งขึ้น

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. กรมการจัดหางานโดยสํานักบริหารแรงงานตางดาวควรจัดใหมีเจาหนาที่

ผูปฏิบัติทํางานเปนทีมและแบงหนาที่ในการประสานงานเพื่อความรวดเร็วขึ้น
2. กรมการจัดหางานควรจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารแรงงานตางดาว เพื่อ

อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความรูความเขาใจและแมนยําในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
จัดทําคูมือที่เขาใจไดงาย และจะเปนการสรางบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในเร่ืองน้ี เพื่อรองรับ
กับเน้ืองานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

3. ควรใหมีการประสานงานเปนการภายในลวงหนาระหวางเจาหนาที่หนวยงาน
ของประเทศคูภาคีผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถชวยลดเวลาการประสานงานไปได
ในระดับหน่ึง
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4. การสรรหาบุคลากรของกรมการจัดหางานควรคัดเลือกผูที่มีความรูดานภาษาอังกฤษ
เปนอยางดีเพื่อประโยชนของงาน ทั้งน้ีเร่ืองการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศเปนเร่ืองที่จําเปน
ที่จะตองรับรูในระดับสากล และมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันอยางกวางขวาง

5. เพิ่มความพยายามในการเสริมสรางการรับรูในทุกระดับ เชน การรณรงคประชาสัมพันธ
ใหขอมูลแกสาธารณชน ถึงผลกระทบในทางลบของการลักลอบคาแรงงานตางดาวและการลวงละเมิด
สิทธิในดานตาง ๆ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อ

6. กรมการจัดหางานควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานตางดาว
ที่มีประสิทธิภาพ (Good Practice) จากประเทศตาง ๆ เพื่อนําขอมูลวิธีการปฏิบัติ มาปรับใชใหเปน
ประโยชนกับงานที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการหารือและประสานงานรวมกันอยางใกลชิด เพื่อ
ลดชองวางของการทํางานที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานไดรวดเร็วและมีความตอเน่ือง

8. จากจํานวนคงเหลือที่ยังมีอยูมากของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับ
การผอนผันและมีเงื่อนเวลาของการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
กรมการจัดหางานควรหารือเพิ่มเติมกับรัฐบาลพมา ใหเพิ่มจุดใหบริการพิสูจนสัญชาติ โดยเปด
สํานักงานในพื้นที่จังหวัดของประเทศไทยที่มีแรงงานพมาทํางานอยูเปนจํานวนมาก

9. รัฐบาลควรผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมีการดําเนินการอยางจริงจังจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการสกัดกั้นไมใหแรงงาน
ตางดาวสามารถหลบหนีเขาเมืองได ก็จะสงผลตอการดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมายโดยกา ร
นําแรงงานเขามาทํางานจะไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น และเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบายรัฐบาล
ที่ตองการใชแรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมาย
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การเคลื่อนยายแรงงานเปนปรากฏการณที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน สภาวะเศรษฐกิจ
และความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแตละประเทศซึ่งมีสวนผลักดันใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานเขา-ออก และเปนปรากฏการณที่ทุกประเทศยอมรับวาไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือควบคุม
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได บทบาทสําคัญของรัฐบาลคือตองกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม เพื่อใหแรงงานเหลาน้ันไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และที่สําคัญ
ประเทศชาติตองไดรับผลประโยชนจากนโยบายดังกลาว

ประเทศไทยประสบปญหาแรงงานตางดาวจํานวนมากหลบหนีเขาเมืองและลักลอบทํางาน
อยางผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา) สาเหตุเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่รวดเร็วของประเทศ ทําใหเกิดภาวการณขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ หรืองานที่เรียกวา
3D คือ งานสกปรก งานอันตราย และงานที่ยากลําบาก  นอกจากน้ี ยังเปนงานที่มีอัตราคาจางตํ่า รัฐบาลไทย
ไดกําหนดนโยบายการจัดระบบแรงงานตางดาวทั้งระบบ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดระบบแรงงานตางดาวน้ันตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบทวิภาคี
เพื่อชวยกันแกไขปญหา โดยยึดหลักของความเสมอภาค ความเขาใจรวมกัน และความเคารพซึ่งกันและกัน
ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงไดมีการเจรจากับประเทศคูภาคีทั้งสามประเทศเพื่อจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานการจางแรงงาน และไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545
วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 และวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ตามลําดับ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศ กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา) และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางความ
รวมมือระหวางประเทศที่จะชวยใหการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ มีผลในทางปฏิบัติให
มากที่สุด โดยเปนการศึกษาวิจัยเพื่อคุณภาพ (Qualitative Research) การคนควาจากเอกสารทาง
วิชาการ (Documentary Research) งานวิจัย งานศึกษาที่ผานมา กฎหมายที่เกี่ยวของ และจากการ
สัมภาษณผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลวนํามาประมวลผล โดยใชกรอบแนวคิดการติดตาม
ประเมินผลในรูปแบบ CIPP Model เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมการทําบันทึกความเขาใจกับประเทศคูภาคีสงผลดีในการ
ทําใหภาพพจนของประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในสายตานานาประเทศ อีกทั้งยังเกิดเวที
การเจรจารวมกันระหวางประเทศที่มีบรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน และมีความจริงใจรวมกันแกไข
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ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศอยางเปน
รูปธรรม และเปนประโยชนกับทุกฝายโดยแตละประเทศคูภาคีไดผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพในการ
ประชุมเพื่อทบทวนความกาวหนาผลการดําเนินงานและหารือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหทราบ
แนวทางในการแกไขปญหาโดยความรวมมือของประเทศคูภาคี เชน การพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับ
สถานะของแรงงานตางดาวใหถูกกฎหมาย

ปญหาอุปสรรคที่คนพบจากการดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจฯ พบวายังมีความลาชา
ในการประสานงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และความลาชาในการประสานงานผานชองทางการทูต
จากประเทศตนทาง  นอกจากน้ี ยังมีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในงานเปน
อยางดี และดานภาษาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการดําเนินงาน
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ซึ่งไมเอ้ือตอการ
ดําเนินการไดทันที ทําใหเกิดความลาชาในเกือบทุกขั้นตอน

ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางความรวมมือระหวางประเทศที่จะชวยใหการ
ดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ มีผลในทางปฏิบัติใหมากที่สุด ดังน้ี

1. หนวยงานภาครัฐควรพิจารณาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหเปนไปในทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติและมองออกไปในระยะยาว และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในมิติของโลกาภิวัฒนที่จะเกิดขึ้น

2. กรมการจัดหางานควรมีการหารือเพิ่มเติมกับประเทศคูภาคีใหมีการเพิ่มเจาหนาที่เพื่อการ
ดําเนินการพิสูจนสัญชาติและรวมกันสกัดกั้นไมใหมีการหลบหนีเขาเมืองเพิ่มขึ้นอีก

3. กรมการจัดหางานควรมีการเจรจากับแตละประเทศคูภาคีอยางตอเน่ือง เพื่อทบทวนการ
ดําเนินการและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการวางรากฐานที่ดีในการปฏิบัติและชวยลดปญหา
ความยุงยากภายหลังได

4. กรมการจัดหางานควรหารือเพิ่มเติมกับประเทศคูภาคี เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของผลการ
ดําเนินการนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกกฎหมาย ตามความตองการของนายจางที่ยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของนายจางได

5. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบอยาง
ครอบคลุมทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงตอปญหาการโยกยายถิ่นฐานที่ไมปกติ
เพื่อใหเกิดความเขาใจและจัดการปญหาการโยกยายถิ่นฐานไดดียิ่ งขึ้น ขอเสนอแนะดังกลาวคาดวา
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในดานการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศ
ที่มีการจัดทําบันทึกความเขาใจกับประเทศอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยละเอียดเปน
รายประเทศตอไป
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แบบสอบถาม
การประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

 กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
(ลาว พมา กัมพูชา)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา
กัมพูชา) แบงออกเปน 3 ตอน คือ

1.1 ตอนที่ 1 สถานภาพผูใหสัมภาษณ
1.2 ตอนที่ 2 การประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ กรณีศึกษา

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา)
1.3 ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนากรอบความรวมมือ

2. ขอความกรุณาใหขอเท็จจริงโดยละเอียด โดยการใหขอมูลคร้ังน้ีจะไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
เปนรายหนวยงาน แตจะนําเสนอขอมูลที่คนพบเปนภาพรวมของประเทศไทยตามความเปนจริง
อยางตรงไปตรงมา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคตตอไป

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ขอ ประเด็นคําถาม รายละเอียด
1 ชื่อหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม
2 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

หมายเลขโทรศัพทติดตอ
3 หนวยงานของทานเกี่ยวของกับกรอบ

ความรวมมือฯ ในดานใด (ลักษณะงาน)
4 สถานภาพหรือบทบาทหนาที่ของทาน

ที่เกี่ยวของกับกรอบความรวมมือฯ
5 ระยะเวลาที่ทานเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับ

กรอบความรวมมือฯ
 มากกวา 3 เดือน  มากกวา 1 ป
 มากกวา 6 เดือน
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ตอนท่ี 2 การประเมินแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ กรณีศึกษา
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
(ลาว พมา กัมพูชา)

ก. ดานสภาพแวดลอมของโครงการ

6 ทานทราบนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจฯ
หรือไม อยางไร
(โปรดใหรายละเอียดขอมูลที่ทราบ)

ทราบ ไมทราบ
อยางไร

7 ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานภายใตบันทึก
ความเขาใจฯ เปนอยางไร

เหมาะสม ไมเหมาะสม
อยางไร

8 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคบันทึก
ความเขาใจฯ กับสภาพปญหา มีความเปนไปได
มากนอยเพียงใด และมีความสอดคลองหรือไม

เหมาะสม ไมเหมาะสม
อยางไร

9 ความจําเปนที่หนวยงานของทานเขารวม
กิจกรรมภายใตบันทึกความเขาใจฯ

10 ทานไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
ในการดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจฯ
อยางไร เพียงพอหรือไม
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ก. ดานสภาพแวดลอมของโครงการ  (ตอ)
11 หนวยงานของทานตองทํางานฯ ภายใตบันทึก

ความเขาใจฯ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน
กี่หนวยงาน และเปนหนวยงานใดบาง

หนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
1.
2.
3.

12 ทานไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานภายใตบันทึก
ความเขาใจฯ อยางไร เพียงพอหรือไม

13 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมภายใตบันทึก
ความเขาใจฯ  ไดแก การนําเขาแรงงานอยาง
ถูกกฎหมายและการพิสูจนสญัชาติ ใหกลุม
เปาหมายและผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางไร
(โปรดใหรายละเอียดวิธกีารทีท่านรับทราบขอมูล)

ข. ดานปจจัยนําเขา
14 งบประมาณในการดําเนินงานภายใตบันทึก

ความเขาใจฯ  มีเพียงพอหรือไม อยางไร
เพียงพอ ไมพอ
อยางไร

15 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายใตบันทึกความเขาใจฯ
มีเพียงพอหรือไม อยางไร

เพียงพอ ไมพอ
อยางไร

16 วัสดุ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีที่ใช
มีความทันสมัยเหมาะสมหรือไม อยางไร

เหมาะสม ไมเหมาะสม
อยางไร
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ค. ดานกระบวนการดําเนินงาน
17 กอนดําเนินการตามกิจกรรมภายใตบันทึก

ความเขาใจฯ ทานไดรับการประสานงาน
แจงขอมูลหรือเตรียมการอยางไรบาง
จากหนวยงานใด มีแผนการดําเนินงานลวงหนา
หรือไม อยางไร

มี ไมมี
อยางไร

18 มีการติดตามความกาวหนา แกไขปญหาของการ
ดําเนินการตามกิจกรรมภายใตบันทึกความเขาใจฯ
(เชน การประชุม การรายงานทางเอกสาร)
อยางตอเน่ืองหรือไม อยางไร

มี ไมมี
อยางไร

19 ทานคิดวาวิธีการดําเนินงานในปจจุบัน
เปนไปไดมากนอยเพียงใดในความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามกิจกรรมภายใต
บันทึกความเขาใจฯ

มาก ปานกลาง นอย
อยางไร

20 ระหวางการดําเนินงานมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม
หรือตอเน่ืองจากกิจกรรมเดิมหรือไม

มี ไมมี
อยางไร

21 ระหวางดําเนินงานเกิดผลกระทบกับเจาหนาที่
ในหนวยงานของทานหรือไม สามารถจัดการ
กับผลกระทบน้ันไดอยางไร
(เชน มีปริมาณงานมากขึ้น)

มี ไมมี
อยางไร
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ง. ดานผลผลิต
22 ผล/ความรวมมืออันสืบเน่ืองมาจากการทําบันทึก

ความเขาใจฯ มีอะไรบาง

23 ทานคิดวาการทําบันทึกความเขาใจฯ
มีผลดีหรือผลเสียตอประเทศไทยอยางไร

ผลดี

ผลเสีย

24 ทานคิดวากิจกรรมที่ดําเนินการอยูน้ี มีคุณภาพ
มากนอยเพียงใด เพราะอะไร

ตอนท่ี 3
25. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาความรวมมือตามบันทึกความเขาใจฯ



ภาคผนวก
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