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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริง 
และการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคเกษตร 
ประมง กิจการตอเน่ืองจากประมง และกอสราง* 

บทนํา 

ในป 2539 ประเทศไทยผอนผันใหสามารถใชแรงงานตางดาวในเชิงเศรษฐกิจจากประเทศ
เพ่ือนบานสามประเทศ คือ พมา ลาว และกัมพูชา ไดอยางจริงจังเปนครั้งแรก จากนั้น
แรงงานจากประเทศเพื่อนบานก็หล่ังไหลเขามาหางานทําในไทยเพิม่ข้ึนทุกป ทั้งในรปูแบบ
การมาเชาเย็นกลบั มาเปนฤดูกาล และมาทํางานตลอดป สวนหนึ่งของแรงงานเหลานี้
นายจางไดนํามาจดทะเบียนและมีใบอนุญาตทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย แตก็มี
อีกจํานวนมากทีอ่ยูกับนายจางอยางผิดกฎหมาย  

ประมาณ 10 ปที่ผานมา กระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงมหาดไทยภายใต
กรอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) ได
เปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวโดยไมเอาผิดกับผูหลบหนีเขาเมือง 
สามสัญชาติดังกลาวเปนระยะ ทําใหทราบวาจํานวนแรงงานตางดาวที่มาจดทะเบียน
เพ่ิมข้ึนทุกปจนเกือบถึง 1.3 ลานคน (ขอมูลในป 2547)  และคาดวาจะมีแรงงานตางดาว
สามสัญชาตินี้พรอมผูติดตามอาศัยอยูในประเทศไทยประมาณสองลานคน 

จากการที่จํานวนแรงงานตางดาวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนแตกลับไมทราบแนชัดถึง
ความตองการที่แทจริงในการใชแรงงานตางดาว การวิจัยนี้จึงไดศึกษาเพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานทั้งสาม
                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง “โครงการศึกษาความตองการแรงงานที่แทจริงและ

การบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเน่ืองจากประมง และ
กอสราง” ของ ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาแรงงาน ฝายการวิจัย
ทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ดร. สุจิตรา  
รอดสมบุญ ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จักรกฤษณ    
จิระราชวโร  นิรัติ อิงพรประสิทธิ์  โชติกา สุขรุจิ นักวิจัย  ภราดร ตาณเสวี  สุปราณี เชยชม  
สวริน เจือศรีกุล  อังคณา เปยมกุลวนิช  อดีตนักวิจัย  โดยมี ดร. สราวุธ ไพฑูรยพงษ 
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เปนที่ปรึกษา 

  งานวิจัยน้ีเสนอตอสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2550 
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ประเทศสําหรับกิจการที่ตองพ่ึงพาแรงงานตางดาวในระดับสูง ไดแก ภาคเกษตร (เพาะปลูก
และเล้ียงสัตว) ประมง กิจการตอเนื่องจากประมง1 และกอสราง  

บทความนี้นําเสนอผลการศกึษาที่สําคัญในสามหวัขอดังนี ้ 
1. ความตองการที่แทจริงในการใชแรงงานตางดาว 
2. แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
3. ขอเสนอแนะ 

ความตองการที่แทจรงิในการใชแรงงานตางดาว 
ความตองการที่แทจริงในการศึกษานี้หมายถึง จํานวนแรงงานที่ผูประกอบการใช

ในระดับที่เหมาะสมที่ทําใหผูประกอบการไดกําไรสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย
ทรัพยากรที่เสียไป โดยการศึกษานี้ไดใชคําถามเรื่องขีดความสามารถในการผลิตเพ่ือ
นํามาใชประกอบการหาระดับการใชแรงงานที่เหมาะสม  ทั้งนี้ไดกําหนดใหระดับขีด
ความสามารถในการผลิตเฉล่ียไมเกินรอยละ 80 โดยมีสมมติฐานเบื้องหลังวา การจาง
แรงงานตางดาวจะทําใหเกิดผลประโยชนสุทธิเปนบวก 

ในเบือ้งตนนัน้ การสํารวจความตองการจางแรงงานตางดาวของนายจางในกจิการ
เพาะปลูก เล้ียงสตัว ประมง กิจการตอเนื่องจากประมง และกอสราง ในป 2550 พบวา 
มีความตองการจางรวมประมาณ 7.6 แสนถึงหนึ่งลานราย (ข้ึนอยูกับจํานวนนายจางที่
ไดรับใบอนุญาตใหจางแรงงานตางดาว)2 ซึ่งจําแนกเปนรายสาขาไดดังนี ้
1)  สาขาเพาะปลูก 195,074 คน ถึง 255,158 คน 
2)  สาขาเลี้ยงสัตว  32,577 คน ถึง 34,756 คน 
3)  สาขาประมง  36,027 คน ถึง 68,340 คน 
4)  สาขาตอเนื่องจากประมง 298,459 คน ถึง 340,081 คน 
5)  สาขากอสราง 204,232 คน ถึง 330,030 คน 
     รวม 766,369 คน ถึง 1,028,365 คน 

                                                        
1   กิจการตอเน่ืองจากประมงคือกิจการที่นําผลิตผลของการประมงทะเลมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป หรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเน่ืองกับผลิตผลของการประมงทะเล กิจการตอเน่ือง
จากประมงสามารถจําแนกไดเปนโรงงานปลาปน โรงนํ้าแข็ง หองเย็น โรงงานน้ําปลา  
โรงเค็ม กุงแหง ปลาแหง แพปลา/แพกุง และแกะกุง/ลอกปลาหมึก   

2  การสํารวจความตองการจางแรงงานตางดาวนี้สํารวจจากนายจางที่ไดรับใบอนุญาตใหจาง
แรงงานตางดาวไดในป 2549 จํานวน 46,780 ราย (ครอบคลุมทุกตัวอยางที่มีรายชื่ออยูใน
ทะเบียนประวัติของสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
ป 2549) และไดคํานวณเพิ่มสําหรับนายจางอีก 17,362 ราย ที่ยื่นขอโควตาจางแรงงาน 
ตางดาวไวแตไมไดรับใบอนุญาตใหจางในป 2549  เนื่องจากไมนําแรงงานมาขึ้นทะเบียน 
ทั้งน้ีสมมติใหสัดสวนการจางแรงงานตางดาวไมตางกับนายจางในกลุมที่ไดรับใบอนุญาตใหจาง
แรงงานตางดาว     
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อยางไรก็ตาม ปริมาณความตองการขางตนยังไมอยูในระดับทีเ่หมาะสมเนือ่งจาก
เปนความตองการที่ยังไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จึงตองปรับคาผล
การสํารวจนี้ จากการประมาณการจํานวนการจางแรงงานตางดาวที่เหมาะสม พบวา 
ควรอนญุาตใหมีการจางแรงงานตางดาวในทั้งหากจิการรวมกันประมาณ  5.3-7.3 แสนราย 
ซึ่งจําแนกเปนรายสาขาไดดังนี ้
1)  สาขาเพาะปลูก 175,148 คน ถึง 229,096 คน 
2)  สาขาเลี้ยงสัตว  25,293 คน ถึง 26,985 คน 
3)  สาขาประมง  28,910 คน ถึง 54,840 คน 
4)  สาขาตอเนื่องจากประมง 135,399 คน ถึง 154,281 คน 
5)  สาขากอสราง 166,761 คน ถึง 269,477 คน 
     รวม 531,511 คน ถึง 734,679 คน 

จากผลการประมาณการนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจาํนวนแรงงานตางดาวที่ไดรับ
ใบอนุญาตทํางานในป 2549 ในหาสาขาดังกลาวจํานวน 338,093 รายแลว จะเห็นไดวา 
จํานวนแรงงานตางดาวที่ควรอนุญาตใหจางงานในป 2550 มีมากกวาถึง 396,586 ราย 
(เมื่อเปรยีบเทียบกับความตองการที่ระดับสูงสุด) จึงอาจกลาวไดวา จํานวนแรงงานตางดาว
ที่ไดรับใบอนุญาตทํางานต่ํากวาจํานวนแรงงานตางดาวที่ควรอนุญาตใหจางงานมาก 

นอกจากนี้ หากพิจารณาในแงสัดสวนของโควตาในการจางแรงงานไทยตอ
แรงงานตางดาวในกิจการตางๆ โดยใชขอมูลของป 2549 จะพบวา สัดสวนของแรงงาน
ไทยตอแรงงานตางดาวเปนดังนี้ 
สาขาเพาะปลูก ประมาณ 10: 1 อัตราพึ่งพิงรอยละ 9 
สาขาเลี้ยงสัตว ประมาณ  3: 1 อัตราพึ่งพิงรอยละ 28 
สาขาประมง ประมาณ  2: 1 อัตราพึ่งพิงรอยละ 37 
สาขาตอเนื่องจากประมง ประมาณ  1: 1 อัตราพึ่งพิงรอยละ 65 
สาขากอสราง ประมาณ  6: 1 อัตราพึ่งพิงรอยละ 15 
ภาพรวมของทั้งหาสาขา ประมาณ  5: 1 อัตราพึ่งพิงรอยละ 17 

(ดูรายละเอยีดไดจากตารางที่ 1) 
 
กลาวโดยสรุป กิจการดานเพาะปลูกและกอสรางมีคนไทยทํางานอยูเปนจํานวน

มาก การที่จะจางแรงงานตางดาวจําเปนตองใชความระมัดระวังไมใหสงผลกระทบตอ
คนงานไทย  สวนกิจการเลี้ยงสัตวและประมงนั้น ถาจะจางแรงงานตางดาวตอไปก็คงจะ
ไมกระทบการจางงานคนไทยมากนัก  แตสําหรับกิจการตอเนื่องจากประมง อาจจะ
สามารถลดอัตราการพึ่งพิงแรงงานตางดาวลงไดระดับหนึ่งโดยกระตุนใหคนไทยเขาไป
ทํางานในกิจการนี้มากขึ้น 

 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 62 เดือนกันยายน 2551  
 ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 

ในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องจากประมง และกอสราง 

 

6 

ตารางที่ 1 สัดสวนของแรงงานไทยตอแรงงานตางดาวในกจิการตางๆ ในป 2549 
กิจการ จํานวน

นายจาง  
ทั้งหมดที่

ตองการจาง
แรงงาน      
ตางดาว 

(คน)  
(A) 

คาดประมาณ
จํานวน 
การจาง
แรงงาน 
ตางดาว
ทั้งหมด  

(คน)  
(B) 

จํานวนลูกจาง
เอกชน (คนไทย) 
ที่มีการศึกษา 
ไมเกินระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตน (คน)  

 
(C) 

รวม 
แรงงาน
ทั้งหมด  

(คน)  
 
 
 

(D) 

สัดสวน 
ของ 

แรงงานไทย 
ตอแรงงาน
ตางดาว  

 
 

(E = C/B) 

อัตรา 
การพึ่งพิง 
แรงงาน 
ตางดาว  
(รอยละ) 

 
(F =  

B/D x 100) 
เพาะปลูก  36,033   195,128   1,961,666   2,156,794   10.1   9.0  
เลี้ยงสัตว  4,800   26,809   69,891   96,700   2.6   27.7  
ประมง  5,006   48,324   83,091   131,415   1.7   36.8  
ตอเนื่องจากประมง 2,966   206,278  110,783  317,061   0.5   65.1  
กอสราง  15,337   221,914   1,258,667  1,480,581   5.7   15.0  

รวม  64,142   698,453   3,484,098   4,182,551   5.0   16.7  

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 

การแกปญหาแรงงานตางดาวควรยึดแนวคิดสามเรือ่งเปนหลัก กลาวคือ ผสมผสาน
แนวคิดเรือ่งความมั่นคงของชาติ (ชาตินิยม) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ทุนนยิม) และ
ความมั่นคงของตวัแรงงาน (มนุษยนิยม) เขาดวยกันอยางเหมาะสมครบถวน  

สิ่งที่คาดหวังหรือเปาประสงค  

1.  ปองกันมิใหนายจางเอาเปรียบ และไมใหมีการปรับปรุงเทคโนโลยเีพ่ือประหยัด
แรงงาน (ความมัน่คงของลูกจางทีเ่ปนแรงงานตางดาว) 

2.  ปองกันผลกระทบตอความมั่นคงของแรงงานไทย (ไมแยงงานกับคนไทย)  
3.  ปองกันผลกระทบตอความมั่นคงดานสาธารณสุขของคนไทย  
4.  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว ลดความหวาดกลัวและการอยูอยาง

หลบซอนซึ่งอาจนําไปสูอาชญากรรมและปญหาสังคม  
5.  มีแรงงานระดับลางที่ถูกกฎหมายเพียงพอตอสภาวะของตลาดแรงงาน  
6.  รัฐมีรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมตางๆ และภาษีจากการจางแรงงานตางดาว

เพ่ือนํามาพัฒนาแรงงานไทยและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานตางดาว  
7.  ปองกันมิใหองคการการคาโลกสามารถกลาวอางถึงการจางแรงงานทาส 

และ/หรือ การไมเคารพสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของแรงงานในประเทศไทย  
8.  หลักเกณฑในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการแรงงานตางดาวคือ ผูที่ใช

แรงงานตางดาวยอมตองเปนผูรับผิดชอบ  



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 62 เดือนกันยายน 2551 
 ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
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แนวทางปฏิบัติในการจางแรงงานตางดาว  

1.  ไมเลือกปฏิบัติ กลาวคือ ตองดูแลแรงงานตางดาวในลักษณะเดียวกับ
แรงงานไทย เชน ในเรือ่งของการคุมครองแรงงาน การประกันสังคม (โดยเฉพาะในกลุม
ที่มีการจางงานอยางถูกกฎหมาย)  

2.  การบังคับใชกฎหมายตองมีความโปรงใสไรอคติ เชน ในเรื่องของการปกปอง
สิทธิมนุษยชนหรอืสิทธิของแรงงาน การเพิ่มเติมความรูและทักษะ การจัดต้ังกลุมหรือ
เปนสมาชกิสหภาพ การกําหนดกฎเกณฑสําหรับแรงงานตางดาวตองสอดคลองกับสภาพ
กิจการและสภาพแรงงาน  

3.  สรางความรวมมือกับประเทศตนทางของแรงงานตางดาวเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการจัดสงแรงงานตางดาวกลับประเทศโดยมีภาระคาใชจายนอยที่สุด  

4.  ต้ังคําถามวาการจางแรงงานตางดาวจะยึดแนวทางของความเปนพลเมือง 
(citizen) หรือไม  ถาคํานึงถึงเรื่องนี้ก็จําเปนตองพิจารณาผลในระยะยาวในเรื่องความ
กลมกลืน (integration) และการผสมผสาน (assimilation) จนในที่สุดอาจนําไปสูการให
สัญชาติไทยแกแรงงานตางดาว การนําแรงงานมาใชในเชิงเศรษฐกิจจะพิจารณาแยก
จากเรื่องความมั่นคงของชาติและมองขามเรื่องสิทธิมนุษยชนไมได  

5.  ตองมีแนวทางในการพัฒนาแรงงานตางดาวที่ชัดเจนวา แรงงาน ผูติดตาม 
และ/หรือ สมาชิกของครัวเรอืน มีสิทธิทีจ่ะไดรับการศึกษา/ฝกอบรมทักษะความรูใหมๆ 
เพียงใด  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในมติิเศรษฐกจิ 

เนื่องจากยังมีการวาจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอีกเปนจํานวนมาก จึงอาจ
ตองเปดใหมีการจดทะเบียนผูหลบหนีเขาเมอืงอีกครัง้หนึ่งเพ่ือนําแรงงานเหลานี้เขาระบบ 

♦ ขอเสนอแนะดานรูปแบบการจางแรงงานตางดาว 
1.  กระทรวงแรงงานนําผลการศึกษาเรื่องความตองการที่แทจริงในการใช

แรงงานตางดาวซึ่งไดจากการศึกษา (รวมถึงสัดสวนของโควตาในการจางแรงงานไทย
ตอแรงงานตางดาวในกิจการตางๆ ซึ่งคํานวณจากขอมูลของป 2549) มากําหนดโควตา
การจางแรงงานตางดาวแตละสาขาในภาพรวม 

2.  แรงงานตางดาวที่สามารถขอจดทะเบียนและขออนุญาตทํางาน ไดแก  
1) แรงงานที่นําเขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย  2) แรงงานตางดาวที่พิสูจนสัญชาติแลว 
3) แรงงานตางดาวที่เคยมีแบบรับรองทะเบียนประวัติของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ท.ร.38/1) (ต้ังแตป 2547) และ 4) แรงงานใหม (ไม
นับรวมผูติดตาม) ที่ไดรับอนุญาตใหมาจดทะเบียนอีกเพียงครั้งเดียว โดยจํานวนที่จะ
อนุญาตใหทํางานไดตองไมเกินโควตาที่กําหนด  



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 62 เดือนกันยายน 2551  
 ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
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3.  ในการจางแรงงานตางดาวนั้น ใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชแรงงาน
ตางดาว (levy) จากนายจาง และโดยทัว่ไปควรอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่มาจดทะเบียน
ทํางานไดสี่ป โดยครั้งแรกทีม่าจดทะเบยีนจะไดรับอนุญาตใหทํางานไดสองป และใหตอ
อายุไดสองครั้งๆ ละหนึ่งป ทั้งนี้จะตองเสยีคาจดทะเบยีน 100 บาท เสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานรายป 1,800 บาท และตองตรวจโรคทุกปพรอมซื้อบัตรประกันสขุภาพ 
(600 + 1,300 บาท)   

♦ ขอเสนอแนะรายสาขากิจการ (ใชบัตรสีจําแนกประเภทของกจิการ) 
1.  สาขาเพาะปลูกและเล้ียงสัตว (บัตรเขียว) 
 •  ในกิจการเพาะปลูก ใหเรงดําเนินการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่เขามา

ทํางานเปนฤดูกาลและมาเชาเยน็กลับ และคิดคาธรรมเนยีมทีเ่หมาะสม ในกรณทีี่อนญุาต
ใหทํางานเต็มป ควรอนุญาตใหทํางานไดสี่ป โดยครั้งแรกที่มาจดทะเบียนทํางานไดสองป 
และใหตออายุไดสองครั้งๆ ละหนึง่ป 

 •  อนุญาตใหมีการจดทะเบียนแรงงานเพิ่มเติมไดปละสี่ครั้ง (รายไตรมาส) 
ตามระเบยีบทีท่างราชการกําหนด 

2.  สาขาประมง (บัตรขาว) 
 • อนุญาตใหทํางานไดสี่ป โดยครั้งแรกที่มาจดทะเบียนทํางานไดสองป และ

ใหตออายุไดสองครั้งๆ ละหนึ่งป นอกจากนี้ยังควรอนุญาตใหมีการจดทะเบียนแบบพิเศษ 
คือ ใหกองทัพเรอืซึ่งมีหนาที่ตรวจแรงงานประมงในทะเลมอีํานาจปรบัไตกงเรอืและเจาของ
เรือที่ใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และรับจดทะเบยีนชั่วคราวใหเมื่อมีการตรวจพบ
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายในทะเล ถาพบแรงงานเด็กใหนํากลับข้ึนบกทันที และกอน
การออกเรือ กระทรวงแรงงานควรประสานกับกรมเจาทาหรือหนวยงานที่เกีย่วของเพ่ือ
ตรวจแรงงานตางดาวในเรือประมง และจัดใหมีการจดทะเบียนเรือทันทีที่ตรวจพบ
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

 •  อนุญาตใหมีการจดทะเบียนทดแทนแรงงานที่ขาดทุกสามเดือนตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

3.  สาขาตอเนื่องจากประมง (บัตรฟา)  
 •  เมื่อมาจดทะเบียนครั้งแรก อนุญาตใหทํางานไดสองป และใหตออายุได

ครั้งละหนึ่งป (โดยใหประเมนิความตองการที่แทจรงิในการใชแรงงานตางดาวเปนระยะ) 
 •  อนุญาตใหมีการจดทะเบียนทดแทนแรงงานที่ขาดทุกสามเดือนตาม

ระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
4.  สาขากอสราง (บัตรแดง)  
 •  อนุญาตใหทํางานไดสี่ป โดยครั้งแรกที่มาจดทะเบียนทํางานไดสองป และ

ใหตออายไุดสองครั้งๆ ละหนึ่งป เมื่อครบสี่ปแลว หากตองการอยูตอ จะตองเขารับการ
สอบเทยีบมาตรฐานฝมือแรงงาน ถาสอบผานจะสามารถอยูตอไดอีกสี่ป 
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 •  อนุญาตใหมีการจดทะเบียนทดแทนแรงงานที่ขาดทุกหกเดือนตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด    

 • พิจารณาปรับคาธรรมเนียมการเปลี่ยนสถานที่ต้ังการปฏิบัติงาน และ
อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนสถานที่ต้ังการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะในมติิความมั่นคง 

1.   แนวทางการจัดการปญหาที่ดีที่สุดคือการนําแรงงานตางดาวทั้งหมดจากใตดิน
ข้ึนมาบนดิน ซึ่งหมายถึงการจัดใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองอีก
ครั้งและไมยอมใหมีการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอีกตอไป แตหากยังไม
สามารถจัดการปญหาดวยแนวทางที่ดีที่สุดนี้ได ก็คงตองใชแนวทางที่ดีรองลงมาซึ่งจะ
ไดกลาวตอไป 

2.   ยังมีความจําเปนที่จะตองปกปองแนวชายแดนเพื่อมิใหมีผูลักลอบเขาประเทศ 
(ซึ่งสวนหนึ่งถือโอกาสเขามาทํางาน) 

3.   ในขณะที่ยังไมอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางดาวระหวางป ควรยึดแนวทาง
ผอนปรนในการดําเนินคดีกับนายจางและแรงงานที่จดทะเบียนแลวในเรื่องการหนีงาน
หรือหนีนายจาง แตเมื่อไดอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางดาวระหวางปไดแลว จะตอง
ดําเนินคดีกับนายจางและแรงงานในเรื่องดังกลาวอยางเขมงวด 

4.   การสงแรงงานตางดาวกลับประเทศตนทางเปนเรื่องละเอียดออนและขาด
ความยืดหยุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของประเทศพมานั้น ทางการพมาไมยอมรับวา 
แรงงานตางดาวจากพมาจํานวนหนึ่งที่หลบหนีเขาไทยมีสัญชาติพมา (Myanmar) (แม
จะพิสูจนสัญชาติแลวก็ตาม) ไทยตองแยกผูหลบหนีเขาเมืองกลุมนี้ออกมาและมอบหมาย
ใหสภาความมั่นคงแหงชาติเปนผูดูแลโดยดําเนินการจดทะเบียนคนเหลานี้ไว ในขณะที่
ยังไมมีขอยุติในการสงกลับจะตองปฏิบัติตอคนเหลานี้ดวยหลักความเปนมนุษย และ
อนุญาตใหกลุมคนดังกลาวสามารถทํางานโดยไดสิทธิไมมากกวาชนกลุมนอยในไทยที่
รอพิสูจนสัญชาติ และอาจตองจํากัดจังหวัดที่จะใหคนเหลานี้อาศัยและทํางานไดไวเฉพาะ
ตามชายแดนเพื่อความมั่นคงของชาติ 

5.  หากจับกุมผูหลบหนีเขาเมืองที่ไมไดมาจากพมา ลาว และกัมพูชาได จะตอง
สงกลับประเทศตนทางสถานเดยีว 

6.   ตองพัฒนาฐานขอมูลแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของกระทรวงมหาดไทย
ใหสามารถใชเปนฐานขอมูลในการพิสูจนสถานะของแรงงานเมื่อถูกจับดําเนินคดีได
อยางทันทีทันใด  

7.   ใชนโยบายเชิงรุกดานมวลชนสัมพันธและประสานกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกระดับในการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือลดปญหาความหวาดกลัวแรงงานตางดาว 
(xenophobia) และปญหาอาชญากรรมระหวางแรงงานตางดาวดวยกันเองและระหวาง
แรงงานตางดาวกับครอบครัวคนไทย 
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8.  สงเสริมกจิกรรมชุมชนระหวางแรงงานตางดาวและชุมชนคนไทย เชน การ
จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม การละเลน กีฬา งานบุญ งานประเพณี เปนตน 

9.  จัดใหแรงงานตางดาว และ/หรือ บุตรหลานไดมโีอกาสเยือน/พักอาศัยเปน
ระยะสั้นๆ กับครอบครัวคนไทยทีเ่ปนอาสาสมัคร  

10.  เพ่ิมบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรอาสาสมัครอื่นๆ เชน 
มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิศภุนิมิตร ใหสามารถชวยเหลือแรงงานตางดาวที่ประสบปญหาใน
การดํารงชีวิตในประเทศไทย  

ขอเสนอแนะในมติิความเปนมนุษย  

1.  กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลรวมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ใหบริการสาธารณสุขใหเหมาะสมกับจํานวนแรงงานตางดาวที่อยูในพ้ืนที่และสภาพ
ปญหา  

2.   ควรกําหนดใหมีทางเลือกของการใหการประกันสุขภาพแกกลุมแรงงานตางดาว
อยางหลากหลายมากขึ้น เชน บัตรรายบุคคล บัตรเหมาจายรายครอบครัว สามารถ
รักษาพยาบาลขามเขต และประสานความรวมมือกับสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกให
เขารวมโครงการประกันสุขภาพของแรงงานตางดาวมากขึ้น 

3.  ควรจัดระบบบริการดานสาธารณสุขโดยเชื่อมโยงแผนกตางๆ ที่เกี่ยวของกัน
หรือที่มแีรงงานตางดาวไปรับบริการจํานวนมาก เชน การเชื่อมโยงศูนยบริการขามชาติ
ในชุมชน คลินิกเคลื่อนที่ คลนิิกโรคติดตอเฉพาะ คลินิกแมและเด็ก เปนตน 

4.   ประสานกับประเทศตนทางเพ่ือรวมกันปองกัน/รักษาโรคติดตอที่สงผลกระทบ
ตอแรงงานตางดาว 

5.   จัดระบบการใหคําปรึกษาดานโรคติดตอแกแรงงานตางดาว ใหบริการผาน
ระบบสายดวน (hotline) โดยรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนใหบริการลามประจํา
สถานพยาบาล/คลินิกที่มีแรงงานตางดาวไปใชบริการเปนจํานวนมาก ปรับระบบการ
รับรองเด็กที่เกิดจากพอแมซึ่งหลบหนีเขาเมืองใหมีผลทางกฎหมายเพื่อปองกันปญหา
เด็กไรรัฐ 

6.   เรงประสานกับประเทศตนทางเพื่อปองกันและปราบปรามกระบวนการคา
มนุษย 

7.  ควรต้ังคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวข้ึนใน กบร. เพ่ือใหมี
บทบาทดานมนุษยธรรม โดยใหผูแทนจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
เปนองคประกอบหลักของคณะอนกุรรมการ ทั้งนี้ใหมีภารกิจดูแลเรือ่งคาจาง มาตรฐาน
การทํางาน สวัสดิการดานการศึกษาและสาธารณสุขสําหรับเด็กผูติดตาม และการชวยเหลือ
แรงงานที่เปนผูเสียหายจากการคามนุษย 

8.   จัดใหมีระบบสายดวนรับเรื่องรองเรียนของแรงงานตางดาวที่ถูกละเมิดได
ตลอดเวลา โดยอยางนอยตองสามารถติดตอสื่อสารดวยภาษาพมา ลาว และกัมพูชาได 
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และเมื่อรับเรื่องรองเรียนแลว ใหดําเนินการตอไปตามกฎหมายอยางฉับพลัน (การ
จัดระบบสายดวนนี้อาจประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนดานแรงงาน) 

9.  เรงผลักดันกฎหมายเรื่องการคุมครองแรงงานรับใชในบาน (ทั้งที่เปนคนไทย
และคนตางดาว)  

10.  ใหกระทรวงแรงงานจัดทําขอตกลง (MOU) กับกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงอื่นๆ ในการสงตอแรงงานตางดาวและแรงงานเด็ก
ที่เปนเหยื่อของการคามนุษยเขาสูกระบวนการคุมครองแทนการผลักดันสงกลับ 

11.  ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีบทบาทในการคุมครองแรงงานตางดาว
ตามกฎหมายแรงงานอยางครบถวน เพ่ิมจํานวนผูตรวจแรงงาน และสอดสองตรวจตรา
สถานประกอบการที่มีการวาจางแรงงานตางดาวเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจประสานกับองคกร
พัฒนาเอกชนและเครือขายแรงงานตางดาวเพ่ือจัดอาสาสมัครผูชวยตรวจแรงงานใหทํา
หนาที่รายงานเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานตางดาวตอผูตรวจแรงงานซึ่งมีจํานวนนอย 
(นับเปนการชวยเพ่ิมบทบาทของภาคประชาสังคมในการคุมครองดานมนุษยธรรม)  

12.  ใชวิทยุชุมชนเปนสื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการวาจางแรงงานตางดาว
อยางถูกกฎหมายและเรื่องสิทธิแรงงานใหแกทั้งนายจางและลูกจาง ทั้งนี้ควรจัดทําเปน
รายการวิทยุหลายภาษาโดยการสนับสนุนของกรมการจัดหางาน 

13.  ควรประสานกับองคกรนายจางในการจัดใหมีหรือสงเสริมแผนเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตางดาวเมื่อเริ่มจางแรงงาน เชน งานกอสราง งาน
ประมง งานบาน  

ขอเสนอแนะดานรูปแบบองคกรบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

การวิจัยนี้เสนอใหมีการปรับปรุง กบร. ในมิติตางๆ เชน องคประกอบของ กบร. 
การปรับปรุงฝายเลขานุการ การปรับปรุงการทํางานของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 
เปนตน ประเด็นสําคัญคือควรพิจารณาเพิ่มจํานวนคณะกรรมการ กบร. ที่มาจากตัวแทน
ของผูมีสวนไดเสียในภาคเอกชนและภาคประชาชนจากการปฏิบัติงานของ กบร. (หาก
ไมเพ่ิมก็ควรเชิญใหตัวแทนผูมีสวนไดเสียดังกลาวเขาชี้แจงตอ กบร. ดวยตนเองเมื่อมี
เรื่องที่เกี่ยวของเขาสูการพิจารณาของ กบร.) พิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการกํากับนโยบาย
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง พิจารณาใหมีคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีกสองคณะ 
ไดแก คณะอนุกรรมการลดผลกระทบดานสังคม และคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิ
แรงงานตางดาว และพิจารณายุบเลิกคณะทํางานเฉพาะกิจดานความมั่นคงในการจัดระบบ
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ยังควรพิจารณา
เปล่ียนใหปลัดกระทรวงแรงงานเปนเลขานุการ กบร. แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และ
ใหอธิบดีกรมการจัดหางาน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และอธิบดีกรมการปกครอง
เปนผูชวยเลขานุการ  ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถประสานงานและระดมทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ดูรายละเอียดขอเสนอแนะการปรับปรุง กบร. ไดในรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ) 
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