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 ค ำน ำ 
 

ความส าคัญในการที่ต้องจัดการความรู้ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนมโดยเริ่มจากโครงการ 
“นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ”ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนภายใต้แผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2558 : กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชน โดยปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นปัญหา
ส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ 
อย่างกว้างขวางน ามาซึ่งปัญหาความไม่ชัดเจนที่เกี่ยวกับสถานภาพ
ตามกฎหมาย และสิทธิของบุคคล ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
การถูกล่วงละเมิดสิทธิ บางส่วนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
การก่ออาชญากรรมโดยมีสาเหตุหลักของการหลบหนีเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว คือ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านไม่เอ้ืออ านวย การถูกกดขี่ข่มเหง
และความต้องการแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า ในขณะที่ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูง
กว่าประเทศเพ่ือนบ้านมีความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐหลาย
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่าง
ด้าวน้อยมากและมองว่ากระแสแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นจ านวนมากเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และมีค าถาม



ข 
 

ถึงกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งจะมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ คือ การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กองประเมินผลและจัดการความรู้การ
วิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอย่างสูงที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ประเภทโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ 2560
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัด
นครพนมจากผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ส่วนราชการ สถานประกอบการ 
ประชาชนและแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดนครพนม 

 
                 
                                         บุญเลิศ โพธิ์ข าและคณะ   
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1. บทน ำ 
 

ความส าคัญในการที่ต้องจัดการความรู้การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดนครพนมโดยเริ่มจากโครงการ 
“นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ”ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนภายใต้แผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2558: กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชน โดยปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นปัญหา
ส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ 
อย่างกว้างขวางน ามาซึ่งปัญหาความไม่ชัดเจนที่เกี่ยวกับสถานภาพ
ตามกฎหมาย และสิทธิของบุคคล ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
การถูกล่วงละเมิดสิทธิ บางส่วนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
การก่ออาชญากรรมโดยมีสาเหตุหลักของการหลบหนีเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว คือ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านไม่เอ้ืออ านวย การถูกกดขี่ข่มเหง
และความต้องการแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า ในขณะที่ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูง
กว่าประเทศเพ่ือนบ้านมีความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐหลาย
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่าง
ด้าวน้อยมากและมองว่ากระแสแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นจ านวนมากเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และมีค าถาม
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ถึงกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งจะมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ คือ การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
       ข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมที่มา: ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดนครพนมประกอบด้วยแรงงาน 3  สัญชาติ โดย
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามมาตรา 9 ชั่วคราวจ านวน 154 คน 
มาตรา13(2) พ้ืนที่สูงจ านวน 8 คน ตาม MOU. (บันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยการจ้างแรงงานฯ) ประกอบด้วย เมียนมาจ านวน 0 คน ลาว
จ านวน 774 คน กัมพูชาจ านวน 1 คนรวม 775 คน กลุ่มพิสูจน์
สัญชาติประกอบด้วย เมียนมาจ านวน 42 คน ลาวจ านวน126 คน
กัมพูชาจ านวน 4 คนรวม 172 คน กลุ่มบัตรสีชมพูประกอบด้วย 
เมียนมา จ านวน 8 คน ลาวจ านวน 307 คน กัมพูชาจ านวน 42 คน
รวม 357 คน กลุ่มจับคู่ประกอบด้วย เมียนมาจ านวน 15 คน ลาว
จ านวน 592 คนกัมพูชาจ านวน 8 คนรวม 357 คน รวมทุกกลุ่ม
ทั้งสิ้นจ านวน 2,051คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
   

ตำรำงท่ี 1 รายงานต่างด้าวจังหวัดนครพนม 2560-31          
    มีนาคม 2561 

รำยงำนต่ำงด้ำวจังหวัดนครพนม 
แยกตำม

กลุ่ม 
ประเภทกิจกำร 

อำชีพ/
ต ำแหน่งงำน 

อ ำเภอ สัญชำติ 

มาตรา 9 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษา
ของรัฐ 

1. ครู 1. เมือง 1. อเมริกา 

2. การผลติ
อาหารสตัว ์

2. ท่ีปรึกษา
ด้านพลังงาน 

2. นาแก 2. สิงคโปร ์

3. ขายส่งยาน
ยนต ์

3.ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องกล 

3. ธาตุพนม 3. จีน 

4. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครพนม 1 

4. ผู้เช่ียวชาญ
ด้านสัตว์น้ า 

4. เรณูนคร 4.เวียดนาม 

5. ช่างซ่อมและ
ปรับแต่ง
เครื่องจักร 

5. อ่ืน ๆ 5. ศรี
สงคราม 

5. อ่ืน ๆ 

3.สัญชาติ 
(เมียนมา 
ลาว และ
กัมพูชา) 

1. ร้านอาหาร 1. กรรมกร 1. เมือง 1. ลาว 
2. ลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วน
บุคคล 

2. ผู้รับใช้ใน
บ้าน 

2. ธาตุพนม 2. เมียนมา 

3. สวนยางพารา  3. ท่าอุเทน 3. กัมพูชา 
4. ร้านค้า  4.  

ศรีสงคราม 
 

5. อ่ืนๆ  5. บ้านแพง  
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2. บริบทของแรงงำนต่ำงด้ำวจำกอดีตถึงปัจจุบันใน
จังหวัดนครพนม (5 ปี)   

2.1 บริบทแรงงำนต่ำงด้ำว (2554-2558) 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 

(ยกเว้นประเภทตลอดชีพ)จ าแนกตามสัญชาติ ที่เข้ามาท างานใน
จังหวัดนครพนม 

ปี 
พ.ศ. 

ประเทศ 
รวม 
(คน) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐ
ประชาชน
กัมพูชา 

สหภาพพม่า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2554 1,304 95.81 20 1.46 37 2.73 1,361 100 
2555 644 96.55 4 0.60 19 2.85 667 100 
2556 526 96.70 16 2.94 2 0.36 544 100 
2557 2,465 97.66 25 0.99 34 1.35 2,524 100 
2558 1,674 97.21 26 1.50 22 1.29 1,722 100 
รวม 6,613 96.99 91 1.34 114 1.67 6,818 100 

 
* 2554 -2556 ที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน ตามมติ คณะรัฐมนตรี  
* 2557 -2558 ที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน ตามประกาศ คสช. 
       จ านวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่
ได้รับอนุญาตตามมติครม.ปี 2554 –2556 และ ที่ได้รับอนุญาตให้
ท างาน ตามประกาศ คสช. 2557 - 2558  มีจ านวนทั้งสิ้น 6,613 
คนโดยมีสัญชาติลาวเข้ามาท างานมากที่สุด รองลงมาคือสัญชาติ
พม่าจ านวน 114 คนและสัญชาติกัมพูชาจ านวน 91 คนและเมื่อ
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เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (ยกเว้นประเภท
ตลอดชีพ) จ าแนกตามสัญชาติ ที่เข้ามาท างานในจังหวัดนครพนม 
พบว่า จ านวนแรงงานต่างด้าวถูกหมาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 
2558 รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,818 คน มากสุดเป็น ชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 6,613 คน (ร้อยละ 96.66) 
น้อยสุด เป็นชาวสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา จ านวน 91 คน     
(ร้อยละ 1.34) 

2.2 ผลกระทบของกำรหลั่งไหลของแรงงำนต่ำงด้ำว
จังหวัดนครพนม 

จากการลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูลทั่วไปพ้ืนที่ชายแดน
นครพนม-ค าม่วน มีความยาว 174  กม. มีจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด
ได้แก่สะพานแห่งที่ 3 และท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม มีจุด
ผ่อนปรน 4 จุด ได้แก่จุดผ่อนปรน อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน 
อ าเภอเมืองและอ าเภอธาตุพนม มีด่านประเพณีที่มีข้อตกลงระหว่าง
ผู้น าชุมชนทั้งสองฝั่ง ในการเคลื่อนย้ายแรงงานในฤดูเก็บเกี่ยวและ
ท าการค้าขายระหว่างกันโดยการข้ามตามด่านประเพณีมีลักษณะ
การเดินทางไปเช้าเย็นกลับเช่นกรณีภาคการเกษตรในช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยวในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองและเขตอ าเภอท่าอุเทนและในส่วน
การค้าก็มีลักษณะเป็นการเปิดตลาดสินค้าระหว่างประชาชนทั้งสอง
ฝั่งได้แก่1) จุดผ่อนปรน บ้านหนาดท่า หมู่ 2 ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อ กับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก 
เปิดตั้งแต่ 07.30 – 15.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี        
2) จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง เป็นเขต
ติดต่อกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิค าไซ เปิดตั้งแต่ 
08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3) จุดผ่อนปรนบ้านธาตุ
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พนมสามัคคี หมู่ที่ 2 อ าเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน 
เมืองหนองบก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. ทุกวัน
จันทร์และวันพฤหัสบดี 4) จุดผ่อนปรน บ้านท่าอุเทน ต าบลท่า     
อุเทน อ าเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน 
แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์และวัน
พฤหัสบดีจะเห็นได้ว่ากรณีลักษณะเช่นนี้จะเป็นการข้ามไปมา
ระหว่างประเทศเป็นลักษณะด่านประเพณีไม่ค่อยมีการเข้มงวดของ
ทางราชการและอีกทั้งพ้ืนที่ทีมีระยะทางติดต่อกันยาวที่สุดใน
ประเทศไทยท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกหลากหลายกรณีโดย
สภาพปัญหาที่พบแบ่งออกเป็น  

1) ปัญหำทำงด้ำนกฎหมำยได้แก่ สิทธิมนุษยชนกับ
แรงงานต่างด้าวเช่นการค้ามนุษย์แฝงมาในรูปร้านอาหารและคารา
โอเกะที่กระจายอยู่ ในแต่ละอ าเภอในจังหวัดนครพนม  การ
จัดระบบ ระเบียบแรงงานต่างด้าว และการบังคับใช้กฎหมายไม่
เข้มงวดท าให้ไม่มีการคัดกรองแรงงานจ านวนแรงงานที่เหมาะสม
และจ าเป็นต่อโครงสร้างระบบแรงงาน มีการลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย การเป็นทางผ่านของแรงงานต่างด้าวในการ
เข้าไปท างานในเขตจังหวัดชั้นใน เช่น ชาวเวียดนาม การปล่อยปละ
ละเลยของเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการที่ขาดความเชื่อมโยงทั้งใน
ด้านฐานข้อมูล การปฏิบัติการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย รวมทั้งการรับรู้สถานการณ์ที่แท้จริง การ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ท าให้เกิดความหวาดระแวง และมีปัญหา
อุปสรรคในการให้ความร่วมมือและ การบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวยังมีข้อจ ากัดท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามนโยบายและ
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มาตรการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่มาขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวและไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้  

2) ปัญหำทำงด้ำนกำยภำพ ได้แก่  ผลกระทบทาง
สังคม  ปัญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด  ผลกระทบทางด้าน
สาธารณสุข แรงงานต่างด้าวบางส่วน ได้เป็นพาหนะน าโรคใหม่ๆ 
เข้ามาในจังหวัดและผลกระทบด้านความมั่นคง การที่มีแรงงานต่าง
ด้าวเข้ามาท างานในจังหวัดนครพนมประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
เป็นจ านวนมาก กระจัดกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด โดยไม่
ทราบจ านวนและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่
แท้ จ ริ ง ย่ อม เป็ นปัญห าคว ามมั่ น ค งทั้ ง ร ะดั บจั ง หวั ด แล ะ
ระดับประเทศ 

 
3. ควำมพร้อมกับกำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัด
นครพนม 
       3.1 ควำมพร้อมกับกำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัด
นครพนม 

ความพร้อมในการการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด
นครพนมซึ่งปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
70 / 2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 

ข้อที่ 4 ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัด 
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ระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว 
และกัมพูชา โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และ
ปฏิบัติ งานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้
จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มท าการ
ตั้งแต่ วันที่ 30  มิถุนายน 2557 ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอ่ืนใดและ
เริ่มท าการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศก าหนด 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีหน้าที่ ในการจัดท า 
ทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ าตัว และตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยให้
นายจ้างมีหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
           1. กำรเตรียมเอกสำร ให้นายจ้างเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย 

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาทะเบียน
บ้านนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา) 

1.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) 

ให้นายจ้างกรอกข้อมูลในแบบทะเบียนประวัติของคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้แนบข้อมูลทะเบียน
ประวัติ 1 ใบ ต่อคนต่างด้าว 1 คน ส่วนเอกสารของนายจ้างให้เซ็น
รับรองส าเนาถูกต้องให้ครบทุกหน้าและจัดเรียงเอกสารให้ครบ
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ตามที่ก าหนด เพ่ือไปยื่น ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จพร้อมกับคนต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย 
            2. กำรลงทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ ให้นำยจ้ำง
ด ำเนินกำรดังนี้ 

2.1 น าตัวคนต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมแบบข้อมูล
ลงทะเบียนประวัติที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารของ
นายจ้าง ตามข้อ 1 ไปลงทะเบียนและรายงานตัวคนต่างด้าว ณ 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อรับบัตรคิว 

2.2 เมื่อรับบัตรคัวแล้วให้พาคนต่างด้าว พบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพ่ือชั่งน้ าหนัก เก็บปัสสาวะและกินยาเพื่อตรวจโรค 

2.3 พาคนต่างด้าวเข้ารับการจัดท าทะเบียนประวัติกับ
เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเพ่ือถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือและออก
เอกสาร ท.ร. 38/1 

2.4 เมื่อคนต่างด้าวท าทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป พิมพ์
ลายนิ้วมือแล้ว ให้ไปช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกับ
เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานกับ
เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน และค่าตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ดังนี้ 

1) ค่าขอใบอนุญาตท างานไม่เกิน 3 เดือน 255 บาท 
2) ค่าท าทะเบียนประวัติ (ถ่าย ท.ร. 38/1) 80 บาท 
3) ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท 
4) ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน 

แรงงานต่างด้าวจะได้รับบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บัตร
ด้านหน้าจะเป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย บัตรด้านหลังจะเป็น
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ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน(ใบอนุญาตท างาน) และสิทธิการ
รักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

3. กำรด ำเนินกำรหลังกำรจดทะเบียน 
3.1 เมื่อนายจ้างและคนต่างด้าวด าเนินการจัดท า

ทะเบียนประวัติและช าระค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารเอกสาร ท.ร. 38/1 และบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 

3.2 คนต่างด้าวผิดกฎหมายที่จดทะเบียนแล้วจะได้รับ
อนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวและท างานเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 
60 วัน 

3.3 คนต่างด้าวท างานกับนายจ้างให้ตรงตามสถานที่
และประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาต 

3.2 มติคณะรัฐมนตรีวันอังคำรที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559  
มติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ปี 2559 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้ 

1. รับทราบขั้นตอนการน าเข้าแรงงานเวียดนาม 
2. เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 

ได้ดังนี ้
1) เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2559 การรายงานตัวเพ่ือขออนุญาตท างาน โดย
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา  
ที่เคยท างานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ถือ
บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และกลุ่มที่มี
เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้) ก าหนดให้สิ้นสุดการท างานในวัน
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เดียวกัน คือวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ไม่รวมแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา ที่ เข้ามาท างานอย่างถูก
กฎหมายซึ่งได้จดทะเบียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง 2 ระยะ 

2) เห็นชอบในหลักการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมี ยนมาร์  ล าว  และกัม พูชา  ที่ ได้ รั บการผ่ อนผั น ให้ อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการท างานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี 
และจะต่ออายุการท างานอีกได้ครั้งละ 2 ปี ไม่เกิน 4 ครั้งรวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งการต่ออายุแต่
ละครั้งให้เป็นตามเงื่อนไขท่ีกรมการจัดหางานก าหนด 

3) เห็นชอบการก าหนดค านิยามกิจการแปรรูปสัตว์
น้ าเพ่ิมเติม โดยก าหนดค านิยามของการแปรรูปสัตว์น้ าให้รวมถึง
การคัดแยกปลา และสัตว์น้ าอื่น ๆ 

4) เห็นชอบการออกกฎกระทรวงก าหนดรูปแบบ
ใบอนุญาตท างาน โดยให้กระทรวงแรงงานปรับปรุงกฎกระทรวงเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบใบอนุญาตท างานให้มีลักษณะและข้อความ
สอดคล้องตรงกับที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรชมพู โดยให้มีผลย้อนหลัง
ครอบคลุมในวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ความเห็นชอบการ
ด าเนินการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว และ
กัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้จัดท าทะเบียนประวั ติ 
และขออนุญาตท างานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 
2559 

 
 



12 
   

3.3 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัด
นครพนม 

1) หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย 
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้แก่ หน่วยเรือรักษา

ความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง ต ารวจภูธรจังหวัด    ปกครอง
จงัหวัดในการด าเนินการยังพบประเด็นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลยกตัวอย่างเช่นการ
เปิดจุดข้ามแดนตามด่านประเพณีซึ่งขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองแต่ใน
ส่วนการสกัดก้ันจับกุมการหลบหนีเข้าเมืองเป็นหน้าที่ของฝ่ายทหาร
และต ารวจในขณะปฏิบัติงานกลายเป็นต่างคนต่างท าขาดการบูรณา
การด้านการเชื่อมโยงของข้อมูลควรจัดตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและให้มีการก ากับปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

กรณีการการก าหนดขอบเขต จุดผ่อนปรน ด่าน
ประเพณีไม่ชัดเจนจึงท าให้เกิดปัญหาในการก ากับดูแลหน่วยงานที่
รับผิดชอบจ าเป็นต้องมาก าหนดขอบเขตอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

2) หน่วยงำนที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิกำร 
หน่วยงานที่ เกี่ ยวกับสิทธิและสวัสดิการได้แก่

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดโดยคุ้มครองสิทธิ
แรงงานต่างด้าวเทียบเท่ากับแรงงานไทยทั้งด้านค่าแรงขั้นต่ าวันหยุด 
วันลาฯ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ประเด็นปัญหาที่พบ
ได้แก่การตรวจคัดกรองในส่วนของแรงงานเด็กในเรื่องการตรวจมวล
กระดูกซึ่งเป็นภาระและมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงจึงเห็นควร
ให้มีการก าหนดมาตรการคัดกรองที่ไม่ยุ่งยากและสามารถปฏิบัติได้
เช่นถ้ามีข้อสงสัยจะเป็นแรงงานเด็กให้ผลักส่งกลับประเทศและให้
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ยืนยันจากประเทศต้นทางหรือให้ต้นทางการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวได้แก่ส านักงานจัดหางานจังหวัดคัดกรองเบื้องต้นก่อน                                 

กรณีสวัสดิการถ้ามีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
มาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพคนต่างด้าว  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558โดยมีนโยบาย 
คนต่างด้าวทุกคนต้องมีหลักประกันตนด้านสุขภาพในส่วนของการ
ประกันตนจะประสบปัญหาในส่วนของการข้ามแดนตามจุดผ่อน
ปรน ด่านประเพณีซึ่งไม่มีหลักประกันตนด้านสุขภาพและไม่มีการ
ตรวจสุขภาพกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องออกมาตรการ
คุ้มครองคนต่างด้าวในกรณีการข้ามแดนตามจุดผ่อนปรนและด่าน
ประเพณี   

3) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงานทางการศึกษาที่ รับผิดชอบโดยตรง

เกี่ยวกับแรงงานได้แก่สถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในจังหวัด
และมหาวิทยาลัยนครพนมในการผลิตแรงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและยกระดับฝีมือของแรงงาน 
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษปัญหาที่
พบหน่วยงานทางการศึกษายังจัดการศึกษาเหมือนเดิมไม่มีความ
ตื่นตัวในการจัดท าหลักสูตรในการผลิตแรงงานเพ่ือสอดรับกับการ
พัฒนาจังหวัดควรที่จะให้สถานศึกษามีการศึกษาและจัดท าหลักสูตร
ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในการผลิตแรงงาน
เพ่ือรองรับการขยายตัวในส่วนที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม 
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4) หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 
หน่ ว ย ง านด้ านสาธ า รณสุ ข ไ ด้ แก่ ส า นั ก ง าน

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนมและด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศหน้าที่ในส่วนของการตรวจสุขภาพและ
การเฝ้าระวังโรคติดต่อเช่นโรคอุบัติเก่าและโรคอุบัติใหม่ประเด็น
ปัญหาที่พบการเฝ้าระวังคัดกรองโรคด าเนินการได้เฉพาะด่านถาวร
แต่ในส่วนจุดผ่อนปรนไม่มีการคัดกรอควรให้หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขมีกระบวนการคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยให้ อสม.เป็นส่วน
หนึ่งในการด าเนินการและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับอสม. 

ในการคัดกรองโรคหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังขาด
แคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเห็นควรจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน           

 5) หน่วยงำนในกำรบริหำรจัดกำร 
หน่วยงานในการบริหารจัดการที่เป็นหน่วยงานหลัก

ได้แก่ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมประเด็นปัญหาที่พบการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ตรวจสอบสัญชาติก่อน มติ 
คณะรัฐมนตรีวันที่ 23 ก.พ. 59 มีความทับซ้อนในการจดทะเบียน 
เนื่องจากให้น าแรงงานดังกล่าวมาขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดควรจัดการกับปัญหาระบบฐานข้อมูลของแรงงาน
เก่าเมื่อมีการประกาศให้ขึ้นแรงงานครั้งใหม่โดยระบบฐานข้อมูล
จะต้องสามารถยืนยันตัวตนตรงเพ่ือให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการขึ้น
ทะเบียนโดยเร่งด่วน 

การควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาทางช่องทาง
ด่านประเพณีหรือจุดผ่อนปนประเภทไปเช้าเย็นกลับส านักงานจัดหา
งานไม่สามารถน ามาขึ้นทะเบียนได้ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายควร



15 
   

ประสานความร่วมมือกับส านักงานจังหวัดจัดท าสถิติเ พ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการคัดแยกเพ่ือเป็นสถิติให้ชัดว่ากลุ่มใดเป็นแรงงาน
ต่างด้าวกลุ่มใดเป็นประเภทนักท่องเที่ยวเมื่อแยกได้แล้วว่ากลุ่มที่
เป็นแรงงานต่างด้าวก็น ากลุ่มนี้มาสู่ระบบการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่อไป 

การหลีกเลี่ยงของนายจ้างในการน าแรงงานต่างด้าว
มาขึ้นทะเบียนส านักงานจัดหางานต้องประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการเข้มงวดตรวจตราจัดการกับ
นายจ้างที่หลีกเลี่ยงดังกล่าวและกรมการจัดหางานควรท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยให้แรงงานมา
ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับส านักงานจัดหางาน และให้นายจ้างท า
สัญญาจ้างกับลูกจ้าง เพราะการที่ให้นายจ้างพาลูกจ้างมาจด
ทะเบียนนั้นเป็นช่องว่างให้นายจ้างหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียนได้ง่าย
และจะท าให้แรงงานกลายเป็นเพียงทรัพย์สินของนายจ้างรวมทั้ง
การจัดท าเอกสารหรือสื่อต่างๆ ควรมีภาษาของแรงงานต่างชาติ
เหล่านี้ด้วย เพื่อให้แรงงานเหล่านี้เข้าใจข้ันตอนการจดทะเบียน เพ่ือ
ขออนุญาตท างานอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
4. ภำพรวมของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนต่ำงด้ำว 

4.1 กฎหมำยที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ 
จากการศึกษาภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานต่างด้าวนอกเหนือจากกฎหมายหลักได้แก่พระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551จะได้เห็นพัฒนาการของ
กฎหมายที่รองรับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นระยะๆและเห็น
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ภาพที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหายุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ชัดเจนที่สุดได้แก่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไข
ปัญหาโดยออกประกาศดังนี้ 

1) มติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน 

2) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
118/2557 เรื่อง การก าหนดมาตรการชั่วคราวเพ่ิมเติมในการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
             3) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
117/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพ่ิมเติม 
             4) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
94/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพ่ิมเติม 
             5) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
90/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพ่ิมเติม 
             6) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
77/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพ่ิมเติม และมาตรการจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ท างานเรือประมงในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติด
ทะเล 
             7) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ปัญหาแรงงานและ
การค้ามนุษย ์
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             8) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
68/2557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็น
การชั่วคราว 
             9) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
67/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการด าเนินการต่อแรงงานต่าง
ด้าว 
             ซ่ึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ฉบับที่ 
70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ปัญหาแรงงานและ
การค้ามนุษย์แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการออกกฎหมาย
เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนของแรงงานต่างด้าวโดยให้
จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ในทุกจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัด ระเบียบแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดย
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงานร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัด
สมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มท าการตั้งแต่ วันที่ 30  มิถุนายน 
2557 ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอ่ืนใดและเริ่มท าการเมื่อใด ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศก าหนด 

มติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ปี 2559 ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอโดยแสดงให้เห็นถึง
ความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาและความพร้อมในการด าเนินการ



18 
   

แก้ปัญหาโดย รับทราบขั้นตอนการน าเข้าแรงงานเวียดนามและ
เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 ได้ดังนี ้

1) เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 
31 มีนาคม 2559 การรายงานตัวเพ่ือขออนุญาตท างาน โดยบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา  ที่เคย
ท างานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ถือบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และกลุ่มที่มีเอกสารที่
ประเทศต้นทางออกให้) ก าหนดให้สิ้นสุดการท างานในวันเดียวกัน 
คือวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติ 
เมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมายซึ่งได้
จดทะเบียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง 2 ระยะ 

2) เห็นชอบในหลักการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ   
เมี ยนมาร์  ล าว  และกัม พูชา  ที่ ได้ รั บการผ่ อนผั น ให้ อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการท างานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี 
และจะต่ออายุการท างานอีกได้ครั้งละ 2 ปี ไม่เกิน 4 ครั้งรวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งการต่ออายุแต่
ละครั้งให้เป็นตามเงื่อนไขที่กรมการจัดหางานก าหนด 

3) เห็นชอบการก าหนดค านิยามกิจการแปรรูปสัตว์น้ า
เพ่ิมเติม โดยก าหนดค านิยามของการแปรรูปสัตว์น้ าให้รวมถึงการ
คัดแยกปลา และสัตว์น้ าอื่น ๆ 

4) เห็นชอบการออกกฎกระทรวงก าหนดรูปแบบ
ใบอนุญาตท างาน โดยให้กระทรวงแรงงานปรับปรุงกฎกระทรวงเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบใบอนุญาตท างานให้มีลักษณะและข้อความ
สอดคล้องตรงกับที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรชมพู โดยให้มีผลย้อนหลัง
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ครอบคลุมในวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ความเห็นชอบการ
ด าเนินการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว และ
กัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้จัดท าทะเบียนประวัติ 
และขออนุญาตท างานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 
2559 

สรุปได้ว่ากฎหมายที่มีอยู่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา
ในส่วนของการบริหารจักการแรงงานต่างด้าวทั้งในภาพของจังหวัด
ที่ติดชายแดนและจังหวัดชั้นในที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

4.2 ปัญหำด้ำนกฎหมำยของแรงงำนต่ำงด้ำวคืออะไร 
ปัญหาหรือจุดอ่อนทางกฎหมายจากการศึกษาของ

คณะผู้วิจัยพบว่ามาตรการต่างๆนั้นค่อนข้างมีความสมบูรณ์เพียงพอ 
ณ ปัจจุบันแต่ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวยังขาดความเคร่งครัดเอาจริงเอาจังซึ่ง
อาจท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้และการบังคับใช้กฎหมายยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของอ านาจการบังคับใช้กฎหมายที่คาบเกี่ยวซึ่งกัน
และกันในทางทฤษฎีมีหน่วยงานระดับจังหวัดระดับประเทศมีการตั้ง
หน่วยงานประสานความร่วมมือกันแต่ในการปฏิบัติงานจริงยังขาด
การประสานความร่วมมืออย่างจริงจังปัญหาดังกล่าวไม่ว่าหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดหรือระดับปะเทศต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังและมีการร่วมมือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพทั้งทาง
ข้อมูลข่าวสารและการบังคับใช้กฎหมาย 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดที่เกี่ยวข้องแรงงำนต่ำง
ด้ำวของจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2557-2560) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมมีด้วยกัน 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
5. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

สรุปจากยุทธศาสตร์จั งหวัดดังกล่าวข้ างต้นสรุปได้ว่ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เก่ียวข้องแรงงานต่างด้าวของจังหวัด
นครพนมในส่วนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ต่างก็มีความเกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นการเป็นเมืองชายแดน ท าให้สามารถน า
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานได้ง่ายดังนั้นในการที่มี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ท างานในจังหวัดโดยการ
บริหารจัดการต้องมองทั้งในด้านมิติของการควบคุมดูแลให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองและอีกมิติหนึ่งก็ต้องมองในด้านของ
การจัดสวัสดิการต่างๆที่ เหมาะสมในฐานะที่มีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เช่นกัน 
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6. บริบทของนำยจ้ำง (สวัสดิกำรและระบบประกัน
สุขภำพ) 

บทสรุปบริบทการจ้างงานของนายจ้างที่ เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการและระบบประกันสุขภาพที่เห็นได้ชัดได้แก่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพคนต่างด้าว หลบหนี เข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาว 
และกัมพูชา) ลงวันที่ มีนาคม 2556 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางการแพทย์และ สาธารณสุขแก่
คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ติดตามทั้งหมด จึง
ได้ออกมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน เรื่อง การตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพคนต่างด้าว ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 
ด้านนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการด าเนินการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา โดย 

1. คนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ทุกคนต้องมี
หลักประกันตนด้านสุขภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งคือ ประกันสังคมหรือ
ประกันสุขภาพ 

2. คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งบุตรที่มีอายุไม่เกิน15 ปี และผู้ติดตามทุกคน
ต้องตรวจสุขภาพและทาประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 

3. คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่ระหว่างรอ
สิทธิ์ประกันสังคมทุกคน ต้องตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพ
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและ
ประเมินสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 อนุมัติให้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงออกมาตรการ
และแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกันคุณภาพคน
ต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558  

ด้ำนนโยบำย 
1. คนต่างด้าวทุกคน ต้องมีหลักประกันสุขภาพ 
2. คนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกคน ต้องผ่าน

การตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

3. คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมทุกคน ต้อง
ผ่านการตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

จะเห็นได้ว่าสวัสดิการและระบบประกันสุขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวได้มีการพัฒนาการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการมี
นโยบายของรัฐในส่วนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว หลบหนี เข้าเมือง 
(สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) ลงวันที่ มีนาคม 2556 ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556มีภารกิจในการ
ด าเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวสัญชาติเมียน
มาร์ ลาว และกัมพูชาแต่ในส่วนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
การตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 
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มีนาคม 2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2556 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการให้
การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้
อยู่ในระบบประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคนต่างด้าว
ทุกคน ต้องมีหลักประกันสุขภาพ  
7. บริบทควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงด้ำว 

การวิจัยส่ วนนี้ ได้ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง
แยกเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 74 คนและประชาชนทั่วไป/
หน่วยงาน จ านวน 242 คน เพ่ือศึกษาความต้องการของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดนครพนม โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

การแสดงความคิดเห็นของสถานประกอบการ ต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าว พบว่า สถานประกอบการ มีความต้องการที่จะจ้าง
งานแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 81.1 หากจ้างแรงงานต่างด้าว
สถานประกอบการ มีความประสงค์จ้างแรงงานจากประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเป็นร้อยละ 100 และที่
ผ่านมา เคยจ้างแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 66.2 

จากการสัมภาษณ์ สถานประกอบการ ประเด็น ความ
ต้องการที่จะจ้างงานแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า มี
ความต้องการแรงงานต่างด้าว และส่วนใหญ่ก็ต้องการแรงงานจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีความใกล้เคียง
กันทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม ภาษา และภูมิประเทศที่ใกล้กัน 
สะดวกต่อการเดินทาง ส่วนสาเหตุที่สถานประกอบการ ประเภท
ภาคบริการ มีความต้องการแรงงานต่างด้าว มีหลายประเด็น เช่น
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ประเด็นค่าแรง ซึ่งมองว่า ค่าจ้างของแรงงานต่างด้าวถูกกว่าแรงงาน
ของประเทศไทย ค่าแรงที่สถานประกอบการจ่ายให้กับแรงงานต่าง
ด้าว ขึ้นอยู่กับประเภทของงานหากเป็นรายวันประมาณ 150 – 
300 บาท หากจ่ายรายเดือน ประมาณ 3,000 –10,000 บาท หรือ
ใช้การเหมาจ่ายแล้วแต่กรณี ลักษณะเด่นของแรงงานต่างด้าว 
ท างานคุ้มกับค่าแรง  ซื่อสัตย์ มีความขยัน อดทน สู้งาน ไม่เลือก
งาน ไม่เรื่องมาก กินอยู่ง่าย มีวินัยในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
หาง่าย มีจ านวนค่อนข้างมาก ไม่มีข้อเรียกร้องมาก รักความเป็นเชื้อ
ชาติของตนเอง อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์การรักษาดูแลจากภาครัฐ 
นายจ้างไม่ต้องกังวลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ สามารถพัฒนา 
เรียนรู้งานในระดับที่สูงขึ้นได้ อีกประเด็นที่ส าคัญมากอีกประเด็น
หนึ่งคือไม่ขาดแคลนแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลใดๆ ซึ่งสถาน
ประกอบการหลายประเภท เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป 
สถานบริการต่างๆ มักจะประสบปัญหาในช่วงฤดูการเกษตรกรรม 
หากจ้างแรงงานไทย ทั้งนี้เพราะแรงงานไทยส่วนใหญ่ ครอบครัวยัง
มีอาชีพท าเกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูท าการเกษตร ก็มักจะลา
งาน ขาดงานหรือไม่รับงานในช่วงดังกล่าว  

ภาคบริการส่วนใหญ่ต้องการจ้างแรงงานที่เข้ามาอย่างถูก
กฎหมาย เพ่ือป้องกันปัญหาด้านอ่ืนๆ ทั้งทางด้านกฎหมาย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านอาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนได้   

นายจ้างประเภทเกษตรกรรมก็มีความต้องการแรงงานภาค
เกษตร พอสมควรทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ภาค
เกษตรกรรมยังมองว่าในช่วงฤดูเกษตรกรรม แรงงานไทยก็จะขาด
แคลน ค่าแรงจึงสูง เช่น ช่วงท านา ค่าแรงไทยประมาณ 400 – 600 
บาท มีสวัสดิการ มีอาหารเที่ยง มีรถไปรับ ต้องรอคิว ท าให้ต้นทุน
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การผลิตจึงเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมที่แรงงานไทยแสดงออก ไม่
ขยัน ท างานตามเวลา ความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย เอาเปรียบ
นายจ้างทุกอย่างถ้ามีโอกาสสิ่ง ประเด็นเหล่านี้ จึงส่งผลให้นายจ้าง
หันไปจ้างแรงงานต่างด้าว ค่าแรงเริ่มที่ประมาณ 100 -350 บาท
แล้วแต่ประเภทการจ้างงาน ต้นทุนการรับส่งไม่ต้องมี เพราะ
แรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามแม่น้ าโขงมาเอง โดยใช้ด่านประเพณี
บ้านเวินพระบาท ด่านท่าเรือหน้าวัดโอกาสหรือใช้ด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 ในการเดินทาง ซึ่งสะดวก รวดเร็ว 
ลักษณะเด่นของแรงงานต่างด้าว เริ่มงานเร็ว เลิกงานช้า มักจะ
ท างานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย สู้งาน หนักเอา เบาสู้ งาน
แบบไหนที่แรงงานคนไทยไม่อยากท า แรงงานต่างด้าวจะสามารถ
ท างานได้ ลักษณะงานด้านเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ที่มักใช้แรงงาน
ต่างด้าวเป็นประจ า ได้แก่ การท านา ท าไร่ท าสวน การปศุสัตว์ เป็น
ต้น การดูแลด้านสาธารณสุข ก็สามารถใช้สิทธิ์ รักษาที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือหาก เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ 
นายจ้างก็ดูแลตามก าลัง หากในช่วงที่ต้องใช้เวลาท างานติดต่อกัน
หลายๆ วัน นายจ้างก็จะจัดที่พักให้ โดยแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้าน 
รับทราบเพ่ือเป็นการควบคุมดูแลในระดับหมู่บ้าน แต่ในภาค
เกษตรกรรม  มี การจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว จากสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
แล้วแต่ประเภทการท างาน หากเป็นงานลักษณะที่ต้องจ้างเป็นเดือน 
เกษตรกรจะจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายมาท างาน ส่วนงานลักษณะ
รายวันหรือเวลาไม่มาก มักจะเป็นแรงงานไม่ถูกกฎหมาย ไปเช้า 
เย็นกลับ ใช้การข้ามด้วยเรือเล็กตามบริเวณด่านพรหมแดนประเพณี 
ซึ่งเป็นด่านที่ประชาชนใช้ข้ามไปมาหาสู่กันมาเป็นเวลายาวนาน 
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หากแรงงานท่ีข้ามมาท างานเป็นเวลาหลายๆวันติดต่อกัน ก็มีโอกาส
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมาย เช่น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จับกุมได้ นายจ้างก็จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีนายจ้างใช้
วิธีการให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง เพระถ้าน าแรงงานไปจด
ทะเบียนแรงงานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเมื่อขึ้น
ทะเบียนแรงงานแล้ว บางคนประสบปัญหาว่าแรงงานดังกล่าว
เดินทางไปท างานในจังหวัดอ่ืนๆ หลังจากท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว  

ปัญหาที่นายจ้างมักจะประสบ เช่น แรงงานส่วนใหญ่เป็น
แรงงาน ระดับผู้ใช้แรงงาน ยังขาดความเชี่ยวชาญในการท างาน 
ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มแรงงาน ปัญหาการขึ้นทะเบียนที่ยังมี
หลายขั้นตอน ใช้เวลา ค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น  

การแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป/หน่ายงาน ต่อ
การจ้างแรงงานต่างด้าว พบว่า ของประชาชนทั่วไป/หน่ายงาน มี
ความต้องการที่จะจ้างงานแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 61.6 
หากจ้างแรงงานต่างด้าวประชาชนทั่วไป/หน่ายงาน มีความประสงค์
จ้างแรงงานจากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.5 และที่ผ่านมา เคยจ้างแรงงานต่าง
ด้าว คิดเป็นร้อยละ 50.4 

จากการสัมภาษณ์ ประชาชนทั่วไป/หน่ายงาน ประเด็น 
ความต้องการที่จะจ้างงานแรงงานต่างด้าว กลุ่มตัวอย่าง ที่มีความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ความคิดเห็นว่า ในจังหวัดนครพนม
สามารถหาจ้างแรงงานต่างด้าวได้ง่าย มีจ านวนมาก  ค่าแรงถูก มี
ความขยัน ไม่บ่น อดทน สู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ท างาน
ตรงเวลา ไม่เลือกงาน พูดง่าย ใช้คล่องใช้ง่ายไม่เกี่ยงงาน หากมา
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิประเทศใกล้กัน มี
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ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมในส่วนแรงงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีความโดดเด่นในเรื่องความขยัน ซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาที่หา
งานท า สร้างรายได้ระหว่างเรียน มักจะได้รับความช่วยเหลือให้
ท างาน เพราะเกิดความสงสาร และเป็นการส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง 
กรณีแรงงานจากสหภาพพม่า มีความขยัน อดทน กินอยู่ง่าย 
ค่าแรงงานถูก ท างานหนักได้ ลักษณะงานที่ต้องการจ้างแรงงานต่าง
ด้าว เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวนยางพารา  กรรมกรก่อสร้าง รับจ้าง
ทั่วไป แม่บ้าน ค้าขาย ลูกจ้างรายวัน พนักงานบริการ ผู้ช่วยในร้าน 
ค่าจ้าง อยู่ระหว่าง 200 – 350 บาทต่อวัน แล้วแต่ลักษณะงาน โดย
มีสวัสดิการให้แก่แรงงานต่างด้าว เช่น อาหาร ที่พัก ค่าแรงพิเศษ 
การรักษาพยาบาลบ้างเล็กน้อย เพราะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 
สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้สถานรักษาพยาบาลของรัฐได้ แต่
ในกลุ่มที่ไม่ต้องการแรงงานต่างด้าว มีความคิดเห็นว่า บางงาน 
แรงงานไทยมีความเหมาะสมกว่า มีความน่าเชื่อถือมากกว่า เช่นงาน
ที่ใช้ระดับฝีมือ ความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย งานเลี้ยงเด็ก 
ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งยังเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถติดต่อ ติดตามได้ง่าย
กว่า อีกทั้งการจ้างแรงงานต่างด้าว มักจะประสบปัญหาในการ
สื่อสารทางภาษาเพระภาษาที่ใกล้เคียงกันที่สุดมีพียงแค่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกนั้นก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ กรณี
มีจ านวนแรงงานมากขึ้นอาจก่อให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนสกปรก
มากขึ้น ปัญหาด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อที่มากับแรงงานต่าง
ด้าว ปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการพาไปท างานไกลๆไม่ได้ ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง หาก
นายจ้างที่เห็นแก่ตัวก็จะใช้แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อจังหวัดนครพนม ปัญหาประชากรแฝง หากใช้แรงงานที่
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ถูกกฎหมายก็มีข้อยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนทั้ง ขั้นตอน เวลา 
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น หากมีงานที่ต้องการแรงงาน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ 
จะเลือกใช้แรงงานของไทยดีกว่า ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าก็ตาม 
แต่ก็ได้ความสบายใจและความเชื่อม่ันมากกว่าแรงงานต่างด้าว 
8. บริบทแรงงำนต่ำงด้ำวของจังหวัดนครพนม  

การวิจัยส่ วนนี้ ได้ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 64 คน  เพ่ือศึกษาบริบทของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นครพนม  ในประเด็นสาเหตุการเข้ามาท างาน สภาพความเป็นอยู่ 
ลักษณะงาน ลักษณะการเดินทางเข้ามาและสภาพปัญหา ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงต่างด้าว เกี่ยวกับ
บริบทแรงงานต่างด้าว ประเด็น สาเหตุการเข้ามาท างาน สภาพ
ความเป็นอยู่ ประเภทและลักษณะงาน ลักษณะการเดินทางเข้ามา
ของแรงงานต่างด้าวและสภาพปัญหาที่แรงงานต่างด้าวประสบ
พบว่า  

สาเหตุการเข้ามาท างานในจังหวัดนครพนม ของแรงงานมี
หลากหลายประเด็น เช่น ต้องการมาหางานท า อยากมีอาชีพ  
ต้องการหาเงินช่วยครอบครัวในประเทศมี่มีการพัฒนากว่าแรงงาน
ต่างด้าวมองว่าค่าแรงสูง รายได้ดีกว่าประเทศของเขา สวัสดิการดี 
มาท างานตามญาติ พ่ีน้องที่มาท างานก่อนแล้ว หางานท าง่าย มี
จ านวนงานมาก มีโอกาสในการท างานมากกว่าประเทศเดิม  มีความ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีการดูแลเรื่องรักษาพยาบาลจากภาครัฐ
ของไทย 
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สภาพความเป็นอยู่ ในขณะเข้ามาท างานในจังหวัดนครพนม 
ส่วนใหญ่แรงงานที่ท างานเป็นรายเดือน อยู่ประจ า ระยะยาว จะ
ได้รับการดูแลจากนายจ้าง พักอยู่กับนายจ้าง นายจ้างหาที่พักให้ 
พักอยู่ท างาน เช่นร้านอาหาร ร้านเสริมสวย มาอยู่กับญาติที่เป็นคน
ไทย บางกรณีก็มามีครอบครัวที่ประเทศไทย จึงอยู่กับสามี หรือ
ภรรยาที่เป็นคนไทย ส่วนแรงงานที่ท างานประเภทรับจ้างทั่วไป งาน
ที่มีระยะเวลาไม่นาน มักจะรวมกลุ่มกันเช่าที่พักกันเอง ที่ใกล้กับที่
ท างาน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานภายในจังหวัด แต่ก็พบ
ส่วนน้อยที่มีลักษณะงานเช่นนี้  

ลักษณะงานที่ท า แบ่งเป็นลักษณะงานที่แรงงานต่างด้าวเข้า
มาท างาน คือ ภาคการเกษตร เช่น ท านาท าไร่/ท าสวน ปศุสัตว์ 
ประมง เป็นต้นและภาคบริการ เช่น ที่พัก /โรงแรม/รีสอร์ท ร้าน
เสริมสวย ร้านอาหาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รับจ้างทั่วไป ร้านค้าปลีก/ส่ง 
อู่ซ่อมรถ เป็นต้น งานที่แรงงานต่างด้าวท าส่วนใหญ่เป็นงานใช้
แรงงานเป็นหลัก งานลักษณะฝีมือ ทักษะในการท างานสูงๆ ยังมี
ค่อนข้างน้อย นอกจากแรงงานคนนั้นมีประสบการณ์ท างานหลายๆ
ปี ก็สามารถท าได้ แต่หากเป็นแรงงานที่ท างาน 1-3 ปี มักจะขาด
ทักษะการท าขั้นสูง จึงนิยมท างานลักษณะที่มีนายจ้างมาสั่งงาน ไม่
ต้องคิดงานเอง จึงส่งผลท าให้แรงงานไม่มีการพัฒนาศักยภาพ
เท่ าที่ ควร  อีกทั้ งแรงงานส่ วนใหญ่  จบการศึกษาใ นระดับ
ประถมศึกษา อาจจะขาดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานที่
ละเอียด เฉพาะทาง จึงไม่สามารถขยับค่าจ้างให้สูงขึ้นได้ 

ลักษณะการเดินทางเข้ามาของแรงงานต่างด้าว มีอยู่
หลากหลายช่องทาง กรณีแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ใช้การเดิน
ทางเข้ามาผ่านด่านจุดตรวจสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3และผ่านด่าน
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จุดตรวจท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม มีวีซ่าเข้าประเทศไทย 
บ้างก็ใช้พาสปอร์ต ระยะเวลาการต่ออายุขึ้นอยู่กับเป็นวีซ่าหรือ
พาสปอร์ต นายจ้างมักข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว แรงงานส่วนนี้จะ
ได้รับสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายค่าแรงค่อนข้างเป็นธรรม
นายจ้างสามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพได้ไม่ประสบปัญหาด้าน
กฎหมาย มีที่อยู่ที่แน่นอน ภาครัฐบริหารจัดการง่าย ส่วนแรงงานอีก
กลุ่มท่ีใช้การเขามาทางด่านประเพณี มักจะเข้ามาท างานเฉพาะช่วง
ฤดูการท าการเกษตร ใช้วิธีไปเช้า เย็นกลับ รวมทั้งมีการลักลอบเข้า
เมืองโดยใช้เรือเล็ก ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิประเทศจังหวัดนครพนม มี
แม่น้ าโขงเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศ จึงเหมาะในการใช้
เรือในการลักลอบเข้าเมืองโดยง่าย มีการลักลอบเข้าเมืองเป็นประจ า 
เมื่อเข้ามาท างานในจังหวัดนครพนม ก็จะใช้วิธีการลบซ่อน มักนิยม
ไปท างานในร้านอาหาร ที่ห่างจากการควบคุมดูแล ของภาครัฐ 
แรงงานกลุ่มนี้ มักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งการควบคุมดูแล 
ด้านสาธารณะสุข มีโอกาสที่ท าให้มีการ เกิดการแพร่กระจายของ
โรคติต่อได้ ซึ่งยากต่อการควบคุมโรคพอสมควรและมีแรงงานอีก
กลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยประมาณปี พุทธศักราช 2519 
ในช่วงแรกต้องอยู่แบบหลบซ่อน จนสามารถได้รับ ทร.13 มีบัตร
ประจ าตัวประชน แต่เป็นกรณีบุคคลที่ไม่ใช่คนไทย แรงงานกลุ่มนี้ 
มักจะมีครอบครัวที่ประเทศไทย มีการตั้งรกราก มีบ้านอยู่อาศัยที่
แน่นอน ได้รับสิทธิ์เสมือนคนไทย ซึ่งการได้รับสิทธิ์เช่นนี้ ค่อนข้างได้
ยาก มีหลักเกณฑ์มากมาย จึงมีแรงงานบางส่วนที่อยากได้รับสิทธิ์นี้ 
มีความต้องการให้ภาครัฐของไทยให้การสนับสนุน 

สภาพปัญหาที่แรงงานต่างด้าวประสบ ขณะมาท างานใน
จังหวัดนครพนม  ปัญหาถูกนายจ้างลอกลวงในกรณีลักลอบเข้า
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เมือง ถูกเรียกค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท 
ท าให้แรงงานกลุ่มนี้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อนายจ้างไทย ปัญหาการขึ้น
ทะเบียนที่มีหลายขั้นตอน ใช้เวลาค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนายจ้าง เมื่อเกิดเหตุ เช่น เกิดการทะเลาะวิวาทกับ
แรงงานต่างด้าวเอง หรือกับคนไทย แรงงานต่างด้าวจะกลัวที่จะเข้า
มาแจ้งความเนื่องจากวิตกกังวลต่อการใบริการของภาครัฐ กลัวการ
ถูกเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือกลังที่จะมีคดีความ ที่ส่งผลต่อการท างาน 
ท าให้แรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาแบบนี้ อยู่ท างานด้วยความ
หวาดระแวง ส่งผลให้อยากย้ายที่ท างาน อาจกลับไปสู่วงจรการลอก
ลวงหรือค้ามนุษย์ต่อไปได้  ปัญหาการขาดความเข้าใจ ในการท า
ตามกฎระเบียบของภาครัฐ เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จักไปปรึกษาใคร จึง
ถูกนายจ้างบางคนเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว ปัญหาการักษา 
หากป่วย ไม่สบาย แรงงานสามารถใช้สิทธิ์ ในการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อประกัน
สุขภาพเพียงแต่บางกรณีที่อยู่หรือที่ท างานห่างไกล กว่าจะเดินทาง
มาถึงต้องใช้เวลาไม่สะดวกในการมารับบริการ บางครั้งเลือกใช้การ
รักษาในสถานพยาบาลเอกชน ก็จะเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เมื่อเจ็บไข้ 
ได้ป่วยและอีกส่วนหนึ่ง มักจะไปหาซื้อยามาทานเอง จึงเกิดปัญหา
ด้านสุขภาพได้อีกประเด็นปัญหาอยากได้ค่าแรงที่สูงขึ้น เนื่องจาก
แรงงานต่างด้าว ค่อนข้างไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้เป็นรูปธรรม 
จึงท าให้ได้รับค่าแรงคงที่ หากต้องการมากขึ้นก็ไม่สามารถไปเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพได้  
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9. แนวทำงในกำรเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำวตำมแนวตะเข็บชำยแดนจังหวัดนครพนม 

การวิจัยในส่วนนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม 
(focus group) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holders) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมและร่วมกันเสนอแนวทาง
ในการเพ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จังหวัด
นครพนม 

9.1 สถำนกำรณ์แรงงำนในจังหวัดนครพนม (2554-2558) 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในจังหวัดนครพนม 

สามารถจ าแนก กลุ่มแรงงานต่างด้าว แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ 
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

1) แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตตาม
มติคณะรัฐมนตรีปี 2554 -2556 และ ที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
ตามประกาศ คสช. 2557 - 2558  มีจ านวนทั้งสิ้น 6,613 คน โดยมี
สัญชาติลาวเข้ามาท างานมากที่สุด รองลงมาคือสัญชาติพม่าจ านวน 
114 คนและสัญชาติกัมพูชาจ านวน 91 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้มาจากส านักงานจัดหางาน จังหวัดนครพนมโดยแรงงานต่างด้าว
ที่ด าเนินการจดทะเบียนเป็นไปตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551โดยมาตรา 9 นั้นระบุห้ามมิ
ให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้
แรงงานต่างด้าวท าและต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน เว้น
แต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
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กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพ่ือท างานอันจ าเป็นเเละเร่งด่วนที่มี
ระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน  

2) แรงงานต่างด้าวที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใน
ภาพรวมทั้งประเทศ มีจ านวนประมาณ 3,000,000 คน ซึ่งใน
จังหวัดนครพนม มีอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่
ชัดเจนได้เนื่องจากการเข้ามาของแรงงานในส่วนนี้  มี เข้ามา
หลากหลายช่องทาง เช่น การใช้หนังสือผ่านแดนเข้ามาท่องเที่ยวแต่
กลับกลายมาใช้แรงงาน จ านวนการเข้ามาไม่ตรงกับจ านวนออกจาก
ราชอาณาจักรไทย การเข้ามาทางด่านจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี ไม่
ตรงวัตถุประสงค์การเข้ามาการเข้ามาใช้แรงงานตามช่วงฤดูแบบไป
เช้า เย็นกลับ  การลักลอบเข้ามาท างานหรือการเข้ามาตามสาย
เครือญาติ  ประเด็นเหล่านี้ส่งผลท าให้การรวบรวบรวมข้อมูลจึง
กระท าได้ค่อนข้างยาก 

9.2 สภำพปัญหำของกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว 
     จากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลสภาพปัญหา

ของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจ าแนกเป็นกลุ่มหน่วยงานที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้  

1. หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย 
สภาพปัญหาของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้แก่ 
1) ด่านประเพณีในฝั่งไทยบริเวณจังหวัดนครพนม

แทบทุกหมู่บ้าน ไม่มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจนท าให้ไม่
สามารถควบคุมการเข้าออกได้ส่งผลกระทบท าให้ขาดฐานข้อมูลการ
เข้าออกของคนต่างด้าวอาจมีการแฝงมาในรูปการค้ามนุษย์  การ
ลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมได ้
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2) การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวเข้า
มาท างานตามฤดูการระยะสั้นๆ ช่องทางการอนุญาตให้เข้ามา
ท างานเป็นหน่วยงานในจังหวัดไม่ใช่หน่วยงานตามท้องที่จุดผ่อน
ปรนหรือด่านประเพณีจึงท าให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
เนื่องจากระยะการเดินทางเข้ามาขออนุญาต ส่งผลกระทบต่อการ
ควบคุมดูแลการเข้ามาในประเทศไทยก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
สังคม  ผลผลกระทบทางด้านสาธารณสุข และผลผลกระทบ
ทางด้านความมั่นคงอีกทั้งการเข้ามาของคนต่างด้าวที่มีลักษณะการ
ให้พัก 2 คืน 3 วัน อาจเป็นสาเหตุการค้าประเวณี/ ก่ออาชญากรรม 
ซึ่งไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบการเข้ามาท ากิจกรรมใดๆได้ 

3) มีกระบวนการล าเรียงแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาวคิดเป็นรายหัว 500-1,000 บาท มีการจับกุมได้ที่จุดผ่อนปรน อ.
ธาตุพนมโดยมีการคิดค่าหัวๆละ 1,000-2,000 บาทมีบางหมู่บ้าน
ยอมให้มีการหลบหนีเข้ามาโดยมีการด าเนินการคิดค่าหัวๆละ 
1,000-2,000 บาทส่งผลให้การบริหารจัดการประสบปัญหาด้าน
ความมั่นคงเพราะเมื่อหลบหนีเข้าเมืองได้ไม่รู้ว่าไปที่ไหนและท า
อะไร 

4) ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วได้รับอนุญาต
ท างานในจังหวัดนครพนม แต่กลับหลบหนีไปท างานในจังหวัดอ่ืน 
หรือกรุงเทพฯ และปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในจังหวัด
นครพนมและหลบหนีต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆส่งผลกระทบในด้านการ
ควบคุมให้แรงงานต่างด้าวท างานในพ้ืนที่ที่ก าหนดและส่งผลกระทบ
ที่เสียหายต่อนายจ้างคนแรกที่พาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน
ตลอดจนส่งผลกระทบความมั่นคงเพราะเมื่อหลบหนีเข้าเมืองได้ไม่รู้
ว่าไปที่ไหนและท าอะไร 
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5) ปัญหาขาดการคัดกรองการเข้ามาท างานของ
แรงงาน กระบวนการไม่ถูกต้องตั้งแต่ประเทศต้นทางจึงเป็นลักษณะ
หลบหนีเข้าเมืองมาและอีกกรณีแฝงเข้ามาลักษณะนักท่องเที่ยว แต่
กลับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมายส่งผลกระกระทบต่อการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่
จะมาเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนเสียเวลาในการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและแรงงานต่างด้าว                            

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิกำร 
สภาพปัญหาของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ 
1) การตรวจคัดกรองในส่วนของแรงงานเด็กใน

เรื่องการตรวจมวลกระดูกซึ่งเป็นภาระและมีความยุ่งยากและมี
ค่าใช้จ่ายสูง 

2) ปัญหาการรักษา หากป่วย ไม่สบาย แรงงาน
สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้แต่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันสุขภาพเพียงแต่บางกรณีที่อยู่หรือที่
ท างานห่างไกล กว่าจะเดินทางมาถึงต้องใช้เวลาไม่สะดวกในการมา
รับบริการ บางครั้งเลือกใช้การรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ก็จะ
เสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งเมื่อเจ็บป่วย มักจะไปหาซื้อยา
มาทานเอง จึงเกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ 

3)  โ รงพยาบาลแบกภาระค่ า ใช้จ่ ายในการ
รักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว ที่เกินกว่าศักยภาพ
การจ่ายได้และเกินสิทธิ์ประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวซื้อสิทธิ์
ประกันสุขภาพคนละ 1,600 บาท/ปี ค่าใช้จ่ายที่เกินโรงพยาบาล
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ต้องแบกค่าใช่จ่ายเองตามหลักมนุษยธรรมส่งผลกระทบงบประมาณ
ของประเทศ 

3. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สภาพปัญหาของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ของหน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ 
1) ระดับจังหวัด ระดับประเทศขาดแรงงานที่มี

ทักษะฝีมือในการท างานส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการที่
ต้องการแรงงานฝีมือ 

2) จังหวัดนครพนม มีแนวโน้มการขาดแคลน
แรงงานในอนาคต เมื่อเขตเศรษฐกิจเศษเริ่มด าเนินการส่งผลกระทบ
ต่อสถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน 

3) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดยังจัด
การศึกษาเหมือนเดิมไม่มีความตื่นตัวในการจัดท าหลักสูตรในการ
ผลิตแรงงานเพ่ือสอดรับกับการพัฒนาจังหวัด 

4. หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 
สภาพปัญหาของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้แก่ 
1) ฐานข้อมูลการคัดกรองโรคของจังหวัดนครพนม

ใช้การเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลของตรวจคนเข้าเมือง และ
โรงพยาบาลนครพนม หากว่าแรงงานใช้บริการในสถานพยาบาลอ่ืน
จะส่งผลกระทบในการบริหารจัดการได้แก่ไม่สามารถคัดกรองโรคได้
อาจน ามาซึ่งปัญหาระบาดวิทยา 

2) การควบคุมโรคจากแรงงานที่ลักลอบเข้ามา ไม่
สามารถกระท าได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในการเฝ้าระวัง กระท าได้
เพียงเมื่อเกิดเหตุ ก็ใช้หลักระบาดวิทยาในการควบคุมโรค หากไม่
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สามารถควบคุมการลักลอบหรือการตรวจเช็คโรคได้ แนวโน้มอาจมี
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนระหว่างประเทศได้ 

3) การควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูลของการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เนื่องจาก
แรงงานต่างด้าวบางส่วนใช้การรักษาในสถานพยาบาลประเภท
คลินิกและสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เชื่อโยงกับ
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลนครพนม จึงไม่สามารถควบคุม ติดตาม
โรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ได้เลยส่งผลกระทบเรื่องระบาด
วิทยา 

4) ขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

5. หน่วยงำนในกำรบริหำรจัดกำร 
สภาพปัญหาของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการได้แก่ 
1) แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ตรวจสอบสัญชาติก่อน 

มติ ครม.วันที่ 23 ก.พ. 59 มีความทับซ้อนในการจดทะเบียน 
เนื่องจากให้น าแรงงานดังกล่าวมาขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่โดยมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 ก.พ. 59เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ  แรงงานต่างด้าวและภาคเอกชน  

2) แรงงานต่างด้าวของ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมาร์และกัมพูชาเข้ามาไม่มีเอกสารในการเข้ามา
ท างานใดๆเลยส่งผลกระกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่จะมาเป็นหลักฐานในการขึ้น
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ทะเบียนเสียเวลาในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน
และแรงงานต่างด้าว 

3) การตรวจแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตท างาน อยู่
ในเกณฑ์แรงงานเด็กหรือไม่ เนื่องจากไม่มีการตรวจอายุมวลกระดูก
ต้ังแต่แรกอีกท้ังกระบวนการตรวจสอบมวลกระดูกกระท าได้ยาก ใช้
ระยะเวลาเสียค่าใช้จ่ายตลอดจนการออกใบอนุญาตส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวที่อายุไม่ถึงเกณฑ์วัยท างาน   

4) ขาดความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลและความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล ของหน่วยงาน ในการบริหารแรงงานต่างด้าว
จังหวัดนครพนมส่งผลกระทบการบูรณาการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ 

5) ปัญหาถูกนายจ้างลอกลวงในกรณีลักลอบเข้า
เมือง ถูกเรียกค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท  

6) ปัญหาการขึ้นทะเบียนที่มีหลายขั้นตอน ใช้เวลา
ค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องการขึ้น
ทะเบียนแรงงานและมีแรงงานบางส่วนไม่มาขึ้นทะเบียนท าให้เป็น
ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย  

7) เมื่อเกิดเหตุ เช่น เกิดการทะเลาะวิวาทกับ
แรงงานต่างด้าวเอง หรือกับคนไทย แรงงานต่างด้าวจะกลัวที่จะเข้า
มาแจ้งความเนื่องจากวิตกกังวลต่อการใบริการของภาครัฐ กลัวการ
ถูกเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือกลังที่จะมีคดีความ ที่ส่งผลต่อการท างาน 
ท าให้แรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาแบบนี้ อยู่ท างานด้วยความ
หวาดระแวง ส่งผลให้อยากย้ายที่ท างาน อาจกลับไปสู่วงจรการลอก
ลวงหรือค้ามนุษย์ต่อไปได้  
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8) ปัญหาการขาดความเข้าใจ ในการท าตาม
กฎระเบียบของภาครัฐ เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จักไปปรึกษาใคร จึงถูก
นายจ้างบางคนเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว 

9) การเข้ามาลักษณะนักท่องเที่ยว แต่กลับเปลี่ยน
สถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย     

10) ปัญหาขาดการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาท างานใน
ประเทศไทยจากประเทศต้นทาง 

11) ปัญหาอยากได้ค่าแรงที่สูงขึ้นเนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าว ค่อนข้างไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้เป็นรูปธรรม จึงท าให้
ได้รับค่าแรงคงที่ หากต้องการมากขึ้นก็ไม่สามารถไปเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพได้ 

9.3 แนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพ กำรบริหำรจัดกำรแรงงำน
ต่ำงด้ำว 

จากการสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยได้น าเสนอข้อมูลแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจ าแนกเป็น
กลุ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย 
แนวทางการเ พ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้แก่ 
1) เสนอให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย มีการบูร

ณาการความร่วมมือการท างานระหว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
ชุมชน ในการด าเนินการ ควบคุม ก ากับดูแล เก็บข้อมูลเชิงสถิติ 
ตลอดจนคัดกรองโรคเบื้องต้น 
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2) การด าเนินการของจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี จุด
จอดเรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบจุดผ่อนผ่อนปรน ด่านประเพณีอย่างเคร่งครัด และให้มีการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันกระบวนการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง ลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและปัญหา
การค้ามนุษย ์

3) เสนอให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสร้างความ
เข้าใจ สร้างทัศคติที่ถูกต้องในการใช้จุดผ่อนปรน ด่านประเพณี จุด
จอดเรือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ 
เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา อาชญากรรม ปัญหาโรคติดต่อ โรค
วิบัติเก่า โรควิบัติใหม่ หากเกิดขึ้นจะกระทบกับคนในพ้ืนที่ชายแดน
โดยตรง หากไม่วางแนวทางแก้ไขไว้ ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาปัญหา
ที่ใหญ่โตในอนาคตได้ 

4) กรณีการเข้ามาท างานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้
หน่วยงานที่ที่บังคับใช้กฎหมายผลักดันกลับประเทศต้นทางก่อน 
เพ่ือกลับไปท าให้ถูกต้องตามกระบวนการก่อนแล้วค่อยกลับมา
ท างานในประเทศไทยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการขึ้นทะเบียนและ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 

5) ให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าวให้มีการก ากับตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการกระท า
ความผิดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพ่ือเป็นแบบอย่างจะได้
ไม่มีการกระท าผิด  

6) ก ากับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการ
ป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับนายจ้าง
อันดับแรกที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการท างานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
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เช่น หากพิสูจน์ได้ว่านายจ้างคนที่รับแรงงานต่างด้าวที่ยังมีสัญญา
การท างานกับนายจ้างคนแรก เข้าท างานให้มีมาตรการทาง
กฎหมายในการรับผิดต่อความเสียหายของนายจ้างคนแรกในทาง
แพ่งเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกจากพ้ืนที่ที่ก าหนดและท า
ความเสียหายต่อนายจ้างคนแรก 

7) เสนอให้มีหน่วยงานที่เก็บข้อมูล สถิติการเข้าออก
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า คนต่างด้าวที่มีประวัติ
การเข้ามาแบบ มาเช้า เย็นกลับ เป็นประจ า ควรมีการตรวจสอบ
การเข้ามาท ากิจกรรม  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการค้าประเวณี การก่อ
อาชญากรรม การค้ายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงโดยน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิกำร 
แนวทางการเ พ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ 
1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวมีการคัดกรองเบื้องต้นในเรื่องของแรงงานเด็กหาก
เป็นที่สงสัยให้ท าการผลักดันกลับประเทศต้นทางก่อนหากต้องการ
กลับเข้ามาใหม่ต้องได้รับการรับรองจากประเทศต้นทางว่ามิใช่
แรงงานเด็ก 

2) ก ากับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่อาศัยอยู่
เมืองไทยต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพเพ่ือเป็นการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและคัดกรองโรคติดต่อของแรงงานต่างด้าวตาม
มาตรการ และแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกัน
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สุขภาพคนต่างด้าว  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558โดยมีนโยบาย 
คนต่างด้าวทุกคนต้องมีหลักประกันตนด้านสุขภาพ 

3) ให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
หน่วยงานของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา 
เวียดนามและเมียนมาร์ กับหน่วยงานของประเทศไทย หามาตรการ
ร่วมกันในการแก้ปัญหา กรณีแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าวที่ไม่
สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ านวนได้ ซึ่งเป็นภาระด้าน
งบประมาณในการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศไทย 

3. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
แนวทางการเ พ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวของหน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ 
1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ท าความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของแรงงาน ร่วมกับ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ เพ่ือผลิตแรงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและยกระดับฝีมือของแรงงาน 
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2) ให้หน่วยงานจัดการศึกษา ในจังหวัดนครพนม 
วางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่การเรียนรู้ด้านสาย
อาชีพ เพื่อผลิตแรงงานท้องถิ่นให้เพียงพอในอนาคตและเพ่ือรองรับ
การพัฒนาจังหวัดนครพนมจนถึงพัฒนาประเทศในอนาคต           

3) ให้หน่วยงานทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาใน
จังหวัดและมหาวิทยาลัยนครพนมจัดท าหลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการในการผลิตแรงงานเพ่ือรองรับการ
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ขยายตัวในส่วนที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนมรวมถึงระดับประเทศ 

4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงานจัดท าโครงการร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานต่างด้าวเพ่ือรองรับการขยายตัวในส่วนที่จะเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม
รวมถึงระดับประเทศ 

4. หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 
แนวทางการเ พ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวของหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้แก่ 
1) ให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดการฐานข้อมูล

การคัดกรองโรคของจังหวัดนครพนมให้เชื่อมกับทุกหน่วยงานในการ
ป้องกันและการคัดกรองโรคท้ังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

2) ควรให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขมีกระบวนการ
คัดกรองโรคเบื้องต้นบริเวณจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี โดยให้ อสม.
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับ 
อสม. 

3) จัดสรรบุคลากรเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้กับหน่วยงานในพื้นท่ีปฏิบัติงาน                           

5. หน่วยงำนในกำรบริหำรจัดกำร 
แนวทางการเ พ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวของหน่วยงานในการบริหารจัดการได้แก่ 
1) ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในกรณีที่

สงสัยว่าแรงงานต่างด้าวอาจเข้าข่ายกรณีเป็นแรงงานเด็ก หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการจดทะเบียน มีการคัดกรองเบื้องต้นในเรื่องของ
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แรงงานเด็กหากเป็นที่สงสัยให้ท าการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
ก่อนหากต้องการกลับเข้ามาใหม่ต้องได้รับการรับรองจากประเทศ
ต้นทางว่ามิใช่แรงงานเด็กเพ่ือเป็นการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนส่งผลกระทบ
กับประเทศไทย 

2) ให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
หน่วยงานของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชาและ
เมียนมาร์ กับหน่วยงานของประเทศไทย ในการคัดกรองแรงงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง ก่อนที่จะเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการคัดกรอง ถูกต้อง รวดเร็ว 
โดยให้เจ้าหน้าที่ของประเทศที่เป็นต้นทางของแรงงาน ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลให้เอกสารมีความถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาขออนุญาตขึ้น
ทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมละประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) การเข้ามาท างานในประเทศไทย ต้องด าเนินการ
ผ่านกระบวนการจัดหางานระหว่างประเทศอย่างถูกต้อง เช่น กรณี
ที่แรงงานไทยเดินทางไปท างานที่ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือจะสะดวกต่อ
การคัดกรองแรงงานและการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว  

4) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติควรจะมี
การเปิดโอกาสให้จดทะเบียนได้ตลอดทั้งปี  เ พ่ือสอดรับการ
หมุนเวียนแรงงานตามความต้องการแรงงานในตลาด 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางานควร
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดย
ให้แรงงานมาขึ้นทะเบียนโดยตรงกับส านักงานจัดหางาน และให้
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นายจ้างท าสัญญาจ้างกับลูกจ้าง เพราะการที่ให้นายจ้างพาลูกจ้าง
มาจดทะเบียนนั้นเป็นช่องว่างให้นายจ้างหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียน
ได้ง่ายและจะท าให้แรงงานกลายเป็นเพียงทรัพย์สินของนายจ้าง
เท่านั้น รวมทั้งการจัดท าเอกสารหรือสื่อต่างๆ ควรมีภาษาของ
แรงงานต่างชาติเหล่านี้ด้วย เพ่ือให้แรงงานเหล่านี้เข้าใจขั้นตอนการ
จดทะเบียน เพ่ือขออนุญาตท างานอย่างถูกต้องครบถ้วน 

6) ก ากับ การตรวจพิสูจน์สัญชาติ ให้ปฏิบัติตาม มติ 
ครม. ว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2559 ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือออกหนังสือเดินทางและวีซ่า ให้กับแรงงาน 
ซึ่งสามารถท างานในประเทศได้ครั้งละ 2 ปี ต่อได้ 4 ครั้ง รวมเป็น 8 
ปี ซึ่งจะง่ายต่อการก ากับ ดูแล หากแรงงานไม่พิสูจน์สัญชาติจะ
ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวและท างานเป็นการชั่วคราวไม่
เกิน 60 วัน 

7) ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าวเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาของแรงงานต่างด้าวจะได้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติของแรงงานต่างด้าว 

 
10. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ เป็น
เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ปัญหา
แรงงานและการค้ามนุษย์และมติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 23 
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กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบขั้นตอนการน าเข้าแรงงานเวียดนามและ
เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559พบว่า มีปัญหา
อุปสรรคในการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดังนี้ 

1. ขาดกลไกในความเชื่อมโยงของหน่วยงานภาคราชการ 
นโยบายผ่อนผันและอนุญาตให้ท างานชั่วคราวที่ได้ด าเนินงาน
มาแล้วตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 
เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์
และมติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบ
ขั้นตอนการน าเข้าแรงงานเวียดนามและเห็นชอบการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่หวังผลชั่วคราว
หรือเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายหรือ
มาตรการจริงจังถาวร ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ใช้แรงงานต่าง
ด้าวขาดความเชื่อถือในนโยบายผ่อนผันและไม่ให้ความร่วมมือ 
เนื่องจากผู้ประกอบการหรือนายจ้างมีความคิดว่านโยบายผ่อนผัน
และอนุญาตท างานคงไม่จริงจังและเห็นว่าเป็นการผ่อนผันชั่วคราว
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อครบก าหนดผ่อนผันแล้ว รัฐบาลก็จะ
ประกาศนโยบายผ่อนผันอีก จึงไม่ให้ความสนใจอีกทั้งนายจ้างได้
ประโยชน์จากการใช้แรงงานเหล่านี้ และคิดว่าการปราบปราม 
จับกุม ผู้กระท าผิด ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงยังใช้แรงงาน
เหล่านี้ต่อไป  
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ในส่วนการด าเนินงานตามนโยบายโดยหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างท านอกจากนี้แผนปฏิบัติ
งานด้านนี้ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและประชาชน เช่น 
ความคิดเห็นต่อแรงงานต่างด้าว และการยอมรับแรงงานต่างด้าว
จากสังคมหรือชุมชน รวมทั้งความจ าเป็นและความต้องการจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่แท้จริงจากผู้ผลิตและเจ้าของกิจการเครื่องมือที่
เป็นกลไกในการบริหารจัดการยังมีปัญหาเช่นการที่จะตรวจมวล
กระดูกส าหรับแรงงานที่สงสัยว่าจะเป็นแรงงานเด็กยังมีค่าใช้จ่ายสูง
และยังไม่มีระบบคัดกรองที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าการตรวจมวล
กระดูกตลอดจนการท าความร่วมมือระหว่างประเทศต้นทางของ
แรงงานต่างด้าวกับประเทศไทยยังไม่เข้าสู่การปฏิบัติที่จริงแทนที่จะ
ได้มีการคัดกรองจากประเทศต้นทางก่อนที่จะเข้ามาท างานใน
ประเทศไทยจึงไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

2. ขาดการวางแผนในเรื่องของโครงสร้างแรงงานและ
แผนงานในกรณีแรงงานต่างด้าวเห็นได้จากการให้จดทะเบียนมี
ก าหนดระยะเวลาเป็นช่วงไม่สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและอีกส่วนหนึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งแรงงาน
ของไทยหรือแม้แต่แรงงานต่างด้าวเมื่อจังหวัดนครพนมเป็น
เศรษฐกิจเศษยกตัวอย่างเช่นหากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
จังหวัดสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานของไทย
เองที่เคลื่อนย้ายแรงงานมายังจังหวัดนครพนมหากไม่มีการวางแผน
โครงสร้างแรงงานที่ดีจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ความมั่นคงและด้านสาธารณสุขจนเป็นปัญหาที่อาจยากกับการ
เยียวยาถ้าส่วนงานที่รับผิดชอบท าการวิเคราะห์ว่าตลาดแรงงาน
ต้องการแรงงานมากน้อยขนาดไหนเป็นช่างฝีมือหรือกรรมกรแล้วอีก
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ทั้งถ้ามีแผนโครงสร้างแรงงานก็จะได้น าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาใช้ใน
การบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

3. ขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแรงงานในจังหวัด
นครพนมซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการบูรณาการความร่วมมือในการผลิต
แรงงานฝีมือระหว่างสถานประกอบการ กับหน่วยงานทางการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมเข่นสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด  มหาวิทยาลัย
นครพนมที่จะมาวางแผนในการผลิตแรงงานร่วมกันกับสถาน
ประกอบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหลักสูตรในการผลิตแรงงานป้อน
ตลาดแรงงานที่ตรงความต้องการหรือการพัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้
เป็นแรงงานฝีมือรองรับความต้องการตลาดแรงงานในจังหวัดและใน
ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนแล้วย่อมเกิดปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการแรงงานอย่างหลีกไม่ได้ 

4. ขาดกฎหมายกลางในเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อาเซียนในการที่ประเทศไทย บังคับใช้ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 ในเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยเริ่มบังคับ
คับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559ในบางสาขาอาชีพ  อาจเป็นประเด็น
ปัญหาในเรื่องของการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวเมื่อมีการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

5. สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิด
กฎหมายสัญชาติเวียดนามในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติเวียดนามผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสถานการณ์ในช่วง
ปี57-59พบว่าแรงงานสัญชาติเวียดนามแบ่งออกเป็น 2 กรณ ี



49 
   

1) แรงงานแอบแฝงเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้พาสปร์อต
ซึ่งมีระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยประมาณ 1เดือนและจะต้องมี
สถานะทางการเงินในฐานะนักท่องเที่ยวตามที่กฎหมายก าหนดโดย
แรงงานเหล่านี้จะใช้การข้ามตามด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณ
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่3 เป็นส่วนใหญ่ในส่วนด่านตรวจคนเข้า
เมืองบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ค่อนข้างมีจ านวน
น้อยและแรงงานเหล่านี้จะเข้าไปสู่เมืองชั้นในได้แก่กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑลโดยใช้รถโดยสารประจ าทางและการเข้าไปท างาน
ส่วนใหญ่จะท าอาชีพเป็นกรรมกรใช้แรงงานมีบางส่วนเข้าสู่
กระบวนการค้าประเวณีเมื่อครบก าหนดระยะเวลาอยู่อาศัยใน
ประเทศไทยตามพาสปอร์ตครบ1เดือนจะต้องมาต่อพาสปอร์ตโดย
สังเกตได้จากในช่วงเวลาเช้าบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณ
สะพานข้ามน้ าโขงแห่งที่3จะมีคนสัญชาติเวียดนามเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานครเพ่ือผ่านไปต่อพาสปอร์ตยังประเทศลาวและใน
ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางออกของคนสัญชาติเวียดนามไปยัง
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลโดยจะเห็นกรณีที่กล่ าวมา
ข้างต้นเป็นประจ า 

อีกกรณีหนึ่งแรงงานสัญชาติเวียดนามบางส่วนเข้ามา
ท างานตามร้านอาหารในจังหวัดนครพนมโดยเข้ามาอาศัยอยู่กับ
ญาติซ่ึงเป็นคนไทยสัญชาติเวียดนามมาท างานในส่วนพนักงานเสริฟ
และท าอาหารเวียดนามวิธีการเข้ามาอยู่ในรูปแบบการขอวีซ่า
ระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนพอวีซ่าหมดอายุก็จะเดินทางไปต่ออยู่
ฝั่งประเทศ สปป.ลาว และกลับเข้ามาท างานในประเทศไทยใหม่
แรงงานส่วนนี้จะเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นประจ า 
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2) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามแรงงานเหล่านี้ เข้ามาโดยมีกระบวนการลักลอบเข้าเมือง
โดยส่วนใหญ่การข้ามมามีหลายจุดได้แก่บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนมและอีกส่วนจะผ่านมาทางจังหวัดมุกดาหารและจะมี
นายหน้าเป็นผู้นัดพบรวมตัวกันบริเวณบ้านขามเฒ่า อ.เมือง จังหวัด
นครพนมใกล้บริเวณเรือนจ ากลางจังหวัดนครพนมโดยวิธีการเดิน
ทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยใช้รถตู้ส่วนบุคคลในการขนส่งแรงงาน
ในการเข้าสู่กรุงเทพมหานครนายหน้าจะเรียกเก็บค่าหัวของแรงงาน
เหล่านี้ประมาณ20,000-35,000บาทซึ่งนายหน้าจะเป็นคนไทยการ
เข้าไปท างานของแรงงานสัญชาติเวียดนามได้แก่อาชีพกรรมกรใช้
แรงงานในร้านค้าส่ง กรรมกรก่อสร้างและการค้าประเวณีบางส่วน 

ผลกระทบในส่วนของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
ที่แอบแฝงมาในรูปแบบนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
ผิดกฎหมายแบ่งออกเป็นผลกระทบทางด้านกฎหมายและ
ผลกระทบทางด้านกายภาพ 

1. ผลกระทบทางด้านกฎหมายได้แก่ในส่วนของสิทธิ
มนุษยชนกับแรงงานต่างด้าวกรณีการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี
ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลท าให้
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังคงขึ้นบัญชีประเทศไทย
อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3)หมายถึงประเทศที่ด าเนินการไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของ
สหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ผลของการที่ประเทศไทยตกอยู่ในขั้นเทียร์ 3 อาจ
สูญเสียความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้
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เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการค้าอาจ
เผชิญหน้ากับการถูกสหรัฐฯคัดค้านความช่วยเหลือจากสถาบัน
ส าคัญระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(ไอเอ็มเอฟ) และเวิลด์ แบงก์ (หรือธนาคารโลก)อาจรวมถึงการถูก
สหรัฐฯคัดค้านรวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็น
จีโอ) ระหว่างประเทศเป็นต้น 

2. ผลกระทบทางด้านกายภาพได้แก่ ผลกระทบทาง
สังคม  ผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและผลกระทบด้านความ
มั่นคง 

-ผลกระทบทางสังคม  ปัญหาด้านอาชญากรรม 
บ่อยครั้งมีการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายจากการดื่มสุรา มีการลัก
ขโมยไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายไทยโดยอาจคิดว่าเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นก็หลบหนีกลับประเทศของตนอีกประเด็นหนึ่งปัญหาผลกระทบ
ด้านยาเสพติดส่งผลเสียต่อเยาวชน ประชาชนที่เสพยาเสพติดส่งผล
กระทบต่อญาติพ่ีน้องมีผลเสียหายทางเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ประเทศหากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบต่อการหลบหนีเข้าเมือง
ตามจุดผ่อนปรนและด่านประเพณีขาดความเคร่งครัดเอาจริงเอาจัง
ผลกระทบต่อสังคมย่อมไม่หมดไป 

-ผล ก ร ะท บ ท า งด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร เ กิ ด ก า ร
แพร่กระจายของโรคติดต่อ  การเกิดโรคระบาดในเด็ก และการเกิด
อุบัติการซ้ าของโรค จากกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายไม่ผ่านการตรวจ
สุขภาพท าให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

-ผลกระทบด้านความมั่นคงการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้า
มาท างานในจังหวัดนครพนมในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเป็น
จ านวนมาก กระจัดกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด ทั่วทั้ง
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ประเทศโดยไม่ทราบจ านวนและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว
ทั้งหมดท่ีมีอยู่แท้จริงย่อมเป็นปัญหาความมั่นคงทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นในการก่ออาชยากรรม การค้า
ยาเสพติดเป็นต้น  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมเกียรติ สังข์นาคเรื่องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
11.ข้อเสนอแนะ 

11.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. เสนอให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย มีการบูรณา

การความร่วมมือการท างานระหว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชน ใน
การด าเนินการ ควบคุม ก ากับดูแล เก็บข้อมูลเชิงสถิติ ตลอดจนคัด
กรองโรคเบื้องต้น 

2. เสนอให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสร้างความ
เข้าใจ สร้างทัศคติที่ถูกต้องในการใช้จุดผ่อนปรน ด่านประเพณี จุด
จอดเรือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ 
เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา อาชญากรรม ปัญหาโรคติดต่อ โรค
วิบัติเก่า โรควิบัติใหม่ หากเกิดขึ้นจะกระทบกับคนในพ้ืนที่ชายแดน
โดยตรง หากไม่วางแนวทางแก้ไขไว้ ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาปัญหา
ที่ใหญ่โตในอนาคตได้ 

3. กรณีการเข้ามาท างานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้
หน่วยงานที่ที่บังคับใช้กฎหมายผลักดันกลับประเทศต้นทางก่อน 
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เพ่ือกลับไปท าให้ถูกต้องตามกระบวนการก่อนแล้วค่อยกลับมา
ท างานในประเทศไทยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการขึ้นทะเบียนและ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 

4. เสนอให้มีหน่วยงานที่เก็บข้อมูล สถิติการเข้าออก
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า คนต่างด้าวที่มีประวัติ
การเข้ามาแบบ มาเช้า เย็นกลับ เป็นประจ า ควรมีการตรวจสอบ
การเข้ามาท ากิจกรรม  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการค้าประเวณี การก่อ
อาชญากรรม การค้ายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงโดยน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

5. ให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
หน่วยงานของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา 
เวียดนามและเมียนมาร์ กับหน่วยงานของประเทศไทย หามาตรการ
ร่วมกันในการแก้ปัญหา กรณีแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าวที่ไม่
สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ านวนได้ ซึ่งเป็นภาระด้าน
งบประมาณในการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศไทย 

6. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงานจัดท าโครงการร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานต่างด้าวเพ่ือรองรับการขยายตัวในส่วนที่จะเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม
รวมถึงระดับประเทศ 

7. ควรให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขมีกระบวนการคัด
กรองโรคเบื้องต้นบริเวณจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี โดยให้ อสม.
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เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับ 
อสม. 

8. จัดสรรบุคลากรเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้กับหน่วยงานในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

9. ให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
หน่วยงานของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชาและ
เมียนมาร์ กับหน่วยงานของประเทศไทย ในการคัดกรองแรงงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง ก่อนที่จะเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการคัดกรอง ถูกต้อง รวดเร็ว 
โดยให้เจ้าหน้าที่ของประเทศที่เป็นต้นทางของแรงงาน ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลให้เอกสารมีความถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาขออนุญาตขึ้น
ทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมละประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติควรจะมี
การเปิดโอกาสให้จดทะเบียนได้ตลอดทั้งปี  เ พ่ือสอดรับการ
หมุนเวียนแรงงานตามความต้องการแรงงานในตลาด 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางานควร
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดย
ให้แรงงานมาขึ้นทะเบียนโดยตรงกับส านักงานจัดหางาน และให้
นายจ้างท าสัญญาจ้างกับลูกจ้าง เพราะการที่ให้นายจ้างพาลูกจ้าง
มาจดทะเบียนนั้นเป็นช่องว่างให้นายจ้างหลีกเลี่ยงที่จะจดทะเบียน
ได้ง่ายและจะท าให้แรงงานกลายเป็นเพียงทรัพย์สินของนายจ้าง
เท่านั้น รวมทั้งการจัดท าเอกสารหรือสื่อต่างๆ ควรมีภาษาของ
แรงงานต่างชาติเหล่านี้ด้วย เพ่ือให้แรงงานเหล่านี้เข้าใจขั้นตอนการ
จดทะเบียน เพ่ือขออนุญาตท างานอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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11.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
11.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติของหน่วยงำน 

1.  การด าเนินการของจุดผ่อนปรน ด่ าน
ประเพณี จุดจอดเรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบจุดผ่อนผ่อนปรน ด่านประเพณีอย่างเคร่งครัด 
และให้มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกัน
กระบวนการลักลอบหลบหนี เข้า เมือง ลดปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมและปัญหาการค้ามนุษย์ 

2. ให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวให้มีการก ากับตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการ
กระท าความผิดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพ่ือเป็นแบบอย่าง
จะได้ไม่มีการกระท าผิด  

3. ก ากับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใน
การป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับ
นายจ้างอันดับแรกที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการท างานตามที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ เช่น หากพิสูจน์ได้ว่านายจ้างคนที่รับแรงงานต่างด้าวที่
ยังมีสัญญาการท างานกับนายจ้างคนแรก เข้าท างานให้มีมาตรการ
ทางกฎหมายในการรับผิดต่อความเสียหายของนายจ้างคนแรก
ในทางแพ่งเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกจากพ้ืนที่ที่ก าหนด
และท าความเสียหายต่อนายจ้างคนแรก  

4. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวมีการคัดกรองเบื้องต้นในเรื่องของแรงงานเด็กหาก
เป็นที่สงสัยให้ท าการผลักดันกลับประเทศต้นทางก่อนหากต้องการ
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กลับเข้ามาใหม่ต้องได้รับการรับรองจากประเทศต้นทางว่ามิใช่
แรงงานเด็ก 

5. ก ากับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่อาศัยอยู่
เมืองไทยต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพเพ่ือเป็นการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและคัดกรองโรคติดต่อของแรงงานต่างด้าวตาม
มาตรการ และแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพคนต่างด้าว  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558โดยมีนโยบาย 
คนต่างด้าวทุกคนต้องมีหลักประกันตนด้านสุขภาพ                                 

6. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ท าความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของแรงงาน ร่วมกับ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ เพ่ือผลิตแรงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและยกระดับฝีมือของแรงงาน 
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

7.  ให้หน่วยงานจัดการศึกษา ในจั งหวัด
นครพนม วางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่การเรียนรู้
ด้านสายอาชีพ เพ่ือผลิตแรงงานท้องถิ่นให้เพียงพอในอนาคตและ
เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดนครพนมจนถึงพัฒนาประเทศใน
อนาคต           

8. ให้หน่วยงานทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ในจังหวัดและมหาวิทยาลัยนครพนมจัดท าหลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการในการผลิตแรงงานเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวในส่วนที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนมรวมถึงระดับประเทศ 

9. ให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดการ
ฐานข้อมูลการคัดกรองโรคของจังหวัดนครพนมให้เชื่อมกับทุก
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หน่วยงานในการป้องกันและการคัดกรองโรคทั้งโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ า 

10. ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในกรณี
ที่สงสัยว่าแรงงานต่างด้าวอาจเข้าข่ายกรณีเป็นแรงงานเด็ก 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจดทะเบียน มีการคัดกรองเบื้องต้นใน
เรื่องของแรงงานเด็กหากเป็นที่สงสัยให้ท าการผลักดันกลับประเทศ
ต้นทางก่อนหากต้องการกลับเข้ามาใหม่ต้องได้รับการรับรองจาก
ประเทศต้นทางว่ามิใช่แรงงานเด็กเพ่ือเป็นการป้องกันการใช้แรงงาน
เด็กและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนส่งผล
กระทบกับประเทศไทย 

11. การเข้ามาท างานในประเทศไทย ต้อง
ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดหางานระหว่างประเทศอย่างถูกต้อง 
เช่น กรณีที่แรงงานไทยเดินทางไปท างานที่ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือจะ
สะดวกต่อการคัดกรองแรงงานและการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์
สัญชาติได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว                                  

12. ก ากับ การตรวจพิสูจน์สัญชาติ ให้ปฏิบัติ
ตาม มติ ครม. ว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2559 ลง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือออกหนังสือเดินทางและวีซ่า ให้กับ
แรงงาน ซึ่งสามารถท างานในประเทศได้ครั้งละ 2 ปี ต่อได้ 4 ครั้ง 
รวมเป็น 8 ปี ซึ่งจะง่ายต่อการก ากับ ดูแล หากแรงงานไม่พิสูจน์
สัญชาติจะได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวและท างานเป็นการ
ชั่วคราวไม่เกิน 60 วัน 

13. ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิของ
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แรงงานต่างด้าวเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาของแรงงานต่างด้าวจะ
ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของแรงงานต่างด้าว 

11.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติของสถำนประกอบ/
นำยจ้ำง 

1. สถานประกอบการ/นายจ้างต้องศึกษากฎ 
ระเบียบการน าเข้าแรงงานต่างด้าวว่ามีกระบวนการอย่างไร เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบ/นายจ้าง
เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองและบทก าหนดโทษที่จะได้รับเมื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมายว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ถ้าจะหลีกเลี่ยง 

3. นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่อง
การขึ้นทะเบียนเบียนและจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4. หน่วยงานราชการควรต้องให้สถานประกอบ/
นายจ้างรายงานสถานการณ์การจ้างและสวัสดิการลูกจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็นระยะ 

5. สถานประกอบการ/นายจ้างต้องส่งเสริการ
เรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยให้กับแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้แรงงานเหล่านี้มีการปรับตัวอยู่กับ
ชุมชนสังคมเม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย 

6. สถานประกอบการ/นายจ้างต้องส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองของแรงงานต่างด้าว  ด้านทักษะภาษาไทย  ด้าน
ทักษะอาชีพ กฎระเบียบต่างๆที่ต้องทราบ 
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11.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติของลูกจ้ำง  
1. แรงงานต่างด้าวต้องเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเพ่ือมีการปรับตัวอยู่กับ
ชุมชนสังคมเม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย 

2. แรงงานต่างด้าวต้องพัฒนาตนเอง ด้านทักษะ
ภาษาไทย  ด้านทักษะอาชีพ กฎระเบียบต่างๆที่ต้องทราบ 

3. แรงงานต่างด้าวต้องมีความซื่อสัตย์ขยันอดทน 
ระมัดระวังตนในการด ารงชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาว หรือการดื่มสุรา 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย 

11.2.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติของประชำชน 
1 . หน่วยงานภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์ ให้กับ

ประชาชนเห็นความส าคัญของแรงงานต่างด้าวที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวโดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน 

2. ประชาชนในส่วนที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดน
ของจังหวัดนครพนมต้องช่วยกันสอดส่องการข้ามแดนตามจุดผ่อน
ปรนและด่านประเพณีเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐและเป็นการคัด
กรองปัญหาที่จะเกิดขึ้นเช่นการค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

3. ประชาชนต้องปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองที่ดีของ
ประเทศเห็นสิ่งใดผิดกฎหมายต้องแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบทราบ 
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