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รวบรวมและเรียบเรียง

การแก้1ขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเม ืองแบบบูรณาการ7แลแลทฝ่ 4.0

ความเป็นมา

ส ่วนงานปองส ันและแกใขป ัญหาแรงงานต ่างด ้าวผ ู้หลบหน ีเข ้าเม ืองและการค ้ามน ุษย ์ (สรต.) 

ศ ูนย ์ประสานการปฏ ิบ ํตท ี่ 2 (ศ ป ป .2) กอ.รมน. ม ืหน ้าท ี่หส ักได ้แก ่ 1) ส ัดทำแผนปฏ ิบ ํตการรองร ับ  

นโยบายยุทธศาสตร์ท ี่เก ี่ยวข ้อง 2) ติดตาม ตรวจสอบสถานการถไแรงงานต่างด้าว ผ ู้หลบหนีเข ้าเม ือง 

และการค ้ามน ุษย ์ ทำการว ิเคราะห ์ ประเม ินแนวโน ้มและกำหนดแนวทางแก ้ไข  3) เสร ิมสร ้างให ้ 

ประชาชนม ืดวามตระหน ักร ู้ ถ ึงผลเส ียท ี่จะเก ิดข ึ้นจากการสน ับสน ุนช ่วยเหล ือคนต ่างด ้าวและผ ู้

หลบหนีเข้าเมือง และ 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้ท ุกภาคส่วนมืส ่วนร่วมในการป็องสันและแก่ไขปัญหา

ทงน คณ ะรรม1^ ]นตร ีได ้ม ืมต ิ เม ื่อส ันท ี่ 24 เมษายน 2555 ม ืสาระส ่าค ้ญของย ุทธศาสตร์แก ่ไข 

ป ัญ หาผ ู้หลบหน ีเข ้าเม ืองท ี่งระบบ(2564)^คือ ม ุ่งเน ้นการแก ้ป ัญหาผ ู้หลบหน ีเข ้าเม ืองกว่า 3 ล้านคนที่ 

ตกค้างอยู่ในประเทศไทยเป็นเป็าหมายส่าค้ญ โดยคำนึงถึงการรักษาความม“นคงของชาติ ควบคู่ส ับการ 

ดูแลสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การเดินทางและอื่น 

ๆ อย ่างเหมาะสม รวมข ึ้งป ็องส ันไม ่ให ้คนต ่างด ้าวกล ุ่มใหม ่อพยพเข ้ามาในประเทศไทยอย ่างผ ิด  

กฎหมาย โดยมืยุทธศาสตร์ย่อยรองรับ 4 ยุทธศาสตร์ ด ้งนี้

1. การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศไทย ครอบคลุม 4 กลุ่มเป็าหมาย 

หสัก

ได้แก่

1) กลุ่มที่อพยพเข้ามานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย/กลุ่ม 

ชาติพ“นธุต่าง ๆ ท ี่ได ้ร ับการส ่ารวจสัดทำทะเบ ียนประวิดไว้แล ้ว แนวทางการดำเน ินการที่ฝานมามืมต ิ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (ยุทธศาสตร์การสัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล) และ 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ (หสักเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การสัดการปัญหาสถานะและ

ฑ์วนกิจการมวลซน กรมการปกครอง,(2564). “หัวข้อกระทู้: ถาม-ตอบ การจิตการผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย" 

ออนไลน์ : 1าแ|3ธ:77๓บ1แ.01๐133.ว๐.แา7ชเ:1|3ฮ1:17พ6ชช๐ฮโ1:17เ๐|3|05 สืบค้นเมือว้นที 10 สิงหาคม 2564.

https://multi.dopa.go.th/bdpad/webboard/topic5%20%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%9a%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%84%e0%b9%80%e0%b8%99%c2%89%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%99


สิทธิของบุคคล) เป ็นกรอบการพ ิจารณาสถานะบ ุคคล ม ีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผ ิดชอบ 

หลัก

2) กล ุ่มท ี่ม ีความจำเป ็นทางเศรษฐก ิจ ได้แก่ แรงงานต ่างด ้าวหลบหน ีเข ้าเม ือง 3 

สัญชาติ (พม่า ลาว และลัมพูชา) แนวทางการดำเนินการตามยุทธคาสตรในระยะสั้น คือ การสัตระเบียบ 

แรงงานเพื่อการจ้างงานที่ถ ูกกฎหมาย ส่วนในระยะยาวให้มืการกำหนตทิศทางการพ“ฒนาเศรษฐกิจและ 

ก ารผ ล ิต ก ำส ังแรงงาน ท ี่สอตศล ้องล ับ โศรงสร ้างประช ากรท ี่เปล ี่ยน แปลงและศวามต ้องการข อง 

ตลาตแรงงาน ม กีระทรวงแรงงานเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

3 )กลุ่มท ี่ม ีป ๋'ญหาดวามมีนคงเฉพาะ ได้แก่ ผ ู้หน ีล ัยการส ู้รบจากเม ืยนมา ผู้หลบหนี 

เข ้าเมืองชาวโรฮิงยา ชาวเกาหลีเหนีอ ม ืแนวทางการดำเน ินการส ่งกส ับประเทศอย ่างปลอดล ัย หรือ 

สนับสนุนการเดินทางไปประเทศที่สามแล้วแต่กรณ ี ม สีำนักงานสกาความมีนคงแห่งชาติเป ็นหน่วย 

รับผิดชอบหลัก

4) ก ล ุ่ม ผูห้ลบหน ีเช ้าเม ีองอ ื่น  ๆ อาทิ กล ุ่มท ี่เข ้ามาถ ูกต ้องแต ่ส ักลอบอย ู่ต ่อ  และม ื 

พฤติการณ ์เป ็นล ัยต ่อศวามสงบเรืยบร้อยของประเทศ แนวทางดำเนินการคือไข้กฎหมายเข้าเมืองอย่าง 

เศร่งศรัด ม ีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

2. การป้องลันการลักลอบหลบหนีเช้ามาใหมี แนวทางดำเนินการโดยเพ ื่มประสิทธิภาพการ

สลัดสั้น การเข้มงวดการตรวจลงตรา การติดตามเฝัาระลัง การเข้า-ออก การทบทวนเงื่อนไขการใข้ลัตร 

ผ่านแดน (ธ๐โ(ะเ๏โ เวลรร) และที่ส ่าลัญคือ การพิฒนาระบบฐานข้อมูลศนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข ้าเม ือง 

ให้ทันสนัย ม ีกองทัพไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

3. การเสร ิมสร ้างความร ่วมม ีอล ับประเทศเพ ื่อนบ ้าน เพ ื่อป ้องล ันและแกไช ป ัญ หาผ ู้

หลบหนีเช้าเมีอง ได้กำหนดแนวทางดำเนินการโดยให้ศวามส่าลัญลับศวามร่วมมือผ ่านกลไกทวิภาคื 

และพหุภาคื ม ีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

4. การบริหารจัดการ

1) ระยะเร ่งด ่วน  กำหนดให ้ส ัดส ั้งกลไกระด ้บชาต ิในการบ ูรณ าการและกำหนดท ิศ 

ทางการแก้ปัญหา คือ ศณะกรรมการอำนวยการบริหารยุทธศาสตร์แก้ป ัญหาผู้หลบหนีเข ้าเมืองสั้งระบบ 

(กอ.ปร.) และให ้ส ัดส ั้งศณ ะกรรมการสน ับสน ุนการดำเน ินงานด ้านต ่าง ๆ อีก ๕ ศณะ ส ั้ง น ี้ใ ห ก้อง 

อำนวยการรักษาความมีนคงกายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทำหน ัาท ี่ประสานการปฏ ิบ“ตและ 

ติดตามประเมินผล และรายงานต่อ กอ.ปร. ทุก ๖ เดือน

๒) ระยะด่อไป ให้ส ่านักงานสภาศวามมินศงแห่งชาติพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ทุภ ๒

ปี

ส ืบเน ื่องจาภสถานภารณ ์ภารแพร่ระบาดของโรศต ิดเช ื้อไวร ัสโศโรนา 2019 (00\71อ-19) ท่ี 

เกิดชื้น ทั่วโลภ รวมท ั่งประเทศไทยซึ่งกำลังเผช ิญลับโรศติดต ่อโศวิด-19 ท ี่ม ืศวามรุนแรง ส่งผลให้เกิด 

ศวามเส ืยหายและเป ็นลัยค ุภศามร ้ายแรงต ่อศวามท ั่นศงของชาติท ั่งทางส ังศม เศรษฐกิจ ภารเมืองภาร 

ปภศรอง ระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทั่งภารดำรงชีว ิตของประชาชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะ 

ศวามปลอดลัยในชีว ิตและสลัสด ิภาพของประชาชนทั่งน ี้ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเม ืองผ ิดภฎหมาย



เป ็นอ ีกป ัจจ ้’ยหนึ่งท ี่ส ่งผลกระทบโดยตรงต่อการปัองกํนและแกใขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(00\71อ-19) ของไทย ซ ึ่งม ีความรุนแรงชื้น ดงจะเห ็นได ้จากข้อมูลสถานการถโ ๓ พ่ฝ่-19 ในประเทศ 

ไทย^ ณด้นท ี่ 13 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อ จำน วน 23,418 ราย เสียชีวิต จำนวน 184 ศพ ผู้ป ่วยสะสม 

(ต ั้งแต ่ 1 เมษ ายน 2564) จำนวน 834,326 ราย จำเป ็นอย ่างย ิ่งท ี่จะต ้องกำหนดแนวทางการหร ือ 

ยุทธศาสตร์การแกไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมีองผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ

ในส่วนของบทศวามนี้จะทำการศึกษาเปรืยบเทียบแนวทางหรือยุทธศาสตร์การแกไขปัญหา 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ ตั้งในส่วนของสาเหตุของปัญหา แนวทางการปัองด้นและ 

แกไขปัญหา เพื่อไข้ประกอบการดำเนินการแกไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมีองแบบบูรณา

การ า ล เ  เ ล ท  ฝ่ 4 . 0

งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

มีน ักวิชาการได้ศ ึกษาวิด ้ยและเขียนบทศวามเกี่ยวด้บการแกไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี 

เข้าเมีองผิดกฎหมาย ไวไนหลายมิติ ด ้งนี้

1.การศึกษาเรื่อง“ว ิธ ีการป้องด้นและแกใขปัญหาแรงงานต่างด้าวซาวกัมพูซาเข้าเมืองผิด 

กฎหมายซองหน่วยงานกาดรัฐ ด้านจังหวัดสระแกัว”โดยกานต ์มณ ี ไวยศรุฑ (2562)^ซึ่งศึกษาโดย 

การสัมภาษณ์ ผู้ป ังด้บหน่วยงานที่ป่ฏิบ“ตงานด้านการปัองด้นการเข้าเมีองผิดกฎหมาย ประกอบด้วย

กองกำส ังบ ูรพ า ทหารพราน ตำรวจตระเวน ชายแดน  ต ำรวจตรวจศน เข ้า เม ีองจ ังห ว ัดสระแก ้ว  

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และปกศรองจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาวิจัยสรุปสาระส่าด้ญได้ด้งนี้

1)วิธีการป้องกัน

1.1) การตรวจเอกสารหสักฐานการเข้าเม ีอง เช่น หนังส ีอเด ินทาง (^ลรรเวอโ!) หนังสีอ 

ฝานแดน (ธ๐ฟ 6โ ^388) และปัตรฝานแดนชัวศราวก้มพูชา (16๓เว๐โลโV ธ๐โ0เ6โ ^388)

1.2) การตั้งจุดตรวจเพื่อเฝัาระวังแนวพรมแดนไทย 5 ช่องทาง ได้แกํ

(1) จุดฝานแดนถาวรบ้านศลองลึก

(2) จุดฝอนปรนตาพระยา

(3) จุดฝอนปรนหนองปรือ

(4) จุดฝอนปรนบ้านเขาดิน

(5) ช่องทางธรรมชาติ

ศ̂ ูนย์บริหารสถานการณ ์โควิด-19(คบด.) ^0VIอ-19,(2564). ออนไลน์ :
Iา1:1:|ว5://VVVVVV.■โ3̂ 6Iว00Î .̂ 0๓/|ก1'0โ๓31:I0ก̂ 0VÎ I19/ สืบค้นเมือรันที 13 สืงหาคม 2564.

๙, . ^ก า น ต ม ณ ไ ว ย ค ร ฑ (2562),“วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองผิดกฎหมายของ 

หน่วยงานภาครัฐ ด้านจํงหกัดสระแกัว”วารสารวิจัยและพัฉเนา วไลยอลงกรถไนพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 41 ฉบับที่ - 

(พฤษภาคม-สืงหาคม 2562).



1.3) การลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง

1.4) นำระบบแม็กโดรน เดย์ริง พารามอร์เตอร์มาใชั่Iนการลาดตระเวน และการใช้กล้อง 

0 0 1 \/ ช่วยในการตรวจตราในมุมสูงเพื่อการป็องปราม

1.5) การใช้มวลชนสัมพํนธ์และการช่าว

2) การแกไขปัญหา

2.1) จดระเบ ียบคนต่างด ้าวท ี่เด ินทางเช ้ามาในราชอาณาจกร โดยอนุญาตให้แรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถมารายงานตัวกบเจ ้าหน้าท ี่โดยไม่ม ีดวามผิดตามกฎหมาย เพื่อนำแรงงาน 

ต่างด้าว ผิดกฎหมายเช้าสู่ระบบ

2.2) ประสานงานระหว่างประเทศไทยและตัมพูชาตังนี้

(1) ด้านระบบและมาตรการการฝานแดน

(2) ด ้านการแกไขปญหาเรื่องป ัตรประจำต ัวคนที่ไม ่ม ีส ัญชาติไทย โดยขอให้ 

สถานทูตสัมพูชาจ้ดทำปัตรให้

2.3) ลดจำนวนจุดผ่อนปรนในสักษณะประเพณีปฏิบ“ต เพื่อสสัดกนการหลบหนีเช้าเมีอง

2.4) เพ ื่มโทษสำหร ับแรงงานต ่างด ้าวหลบหน ีเช ้าเม ีอง และกระบวนการสักลอบนำ 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเช้าเมีอง

2.5) เพื่มมาตรการเฝัาระรัง การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ

2.6) ผู้นำท้องถิ่นติดตามยืนสันตัวบุคคลที่เช้ามาฟกอาศัยในเขตพื้นที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ 

ท ี่เก ี่ยวช้องเมื่อพบพิรุธ

2.7) รัดตั้งศูนย์ช ้อมูลเพ ื่อเช ื่อมโยงข้อมูลของหนํวยงานทุกหนํวยที่เก ี่ยวช้องสับแรงงาน

ช้ามชาติ

2.8) ประชาสัมพ“นธให้ประชาชนรับทราบเก ี่ยวส ับผลเส ียของการสักลอบหลบหนีเช ้า 

เมีองของแรงงานต่างด้าว

2. การศ ึกษ าเร ื่อ ง“ ย ุทธศาสตร ์การแกไขป ัญ หาการหลบหน ีเข ้าเม ืองของกาคร ัฮเพ ื่อ  

รองร ับการเ‘ป ัด เสร ีประชาคมอาเข ้ยนในป ี ค .ศ .2015 :ร11-31697^0ร ๐!V611า6?|-อเว๒ ๓ 1เ-๐๓ 

1แ69ล1 1๓๓19เ'ล1!0ท ๐111า6 ^0V6I-ท๓6ท11๐ รน|3|3๐|111า6 {-๒61-ล!!2ล1เอก ร ธ / เ ท  2015” ใด ย

รวี ชื่นชม (2559)"^ทำการสัมภาษณ์ช้าราชการระตับผู้บริหารที่มีสํวนเกี่ยวช้องสับการกำหนดยุทธศาสตร์ 

การแกไขปัญหาการหลบหนีเช้าเมีองของแรงงานต่างด้าว ผลการศึกษาพบปัญหา แนวทางแกไขปัญหา 

และยุทธศาสตร์การแกไขปัญหาการหลบหนีเช้าเมีอง ตังนี้ 

1) ปัญหา

‘̂ รวี ชื่นซม,(2559). “ยุทธฅาสตร์การแก้ไขป้'ญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพึ๋อรองรับการเปิดเสรีประชาคม 

อาเซียนในปี ค.ค.2015 .■ร?/'ฮ๒ฐ / ?๐ ร๐/!/© ??76 &กา /?■๐/ฑ ///©ฐฮ///ฑ/ฑ/ฐ/'ฮ?/๐ก ๐7 ??76 ^0V^ณกา^กเ: ?๐ 3น1วเว0(1:1เา6

ฆ'?)©/'ฮ//23?/๐/7 ๐7-4ร5-4?\/ เก 2015” ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสต■ร์และมนุษยศาสตร์, 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2559.



1.1 ปัญหาเชิงนโยบาย คือ นโยบายไม่มีความชัดเจน การตัดสินใจต้องใชัดุลยพินิจเป็น 

ช ่องว่างที่เอ ื้อต ่อการทุจริตหรือละเลยการปฏิบ“ตของเจ้าหน้าที่ ประกอบต ับนโยบายและย ุทธศาสตร์ม ี 

ตักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการส่งผลให้การแกไขปัญหาขาดเอกภาพและขาดทิศทางที่ชัดเจน

1.2 ป ัญหาเช ิงปฏ ิบ ํต คือ เจ้าหน้าท ี่ร ัฐบางส่วนทุจริตหรือเก ี่ยวข ้องตับขบวนการนำพา 

ขณะที่บทลงโทษไม่รุนแรง และการปังตับไข้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ

2) แนวทางภารแกไข

2.1 กำหนดยุทธศาสตร์การต ัดการป ัญหาสถานะและสิทธ ิของบุศศล นำแรงงานเข้าสู่ 

ระบบการจ้างงานที่ถ ูกต้อง ดำเนินการสตัดกน ปราบปราม ตับกุมกลุ่มผู้หลบหนีเข ้าเมีอง

2.2 บ ูรณาการท ุกภาศส่วนร่วมแกไขปัญหา เสริมสร้างจิตส่าน ึก ท ัศนศติ ส ่งเสริมให้ 

แรงงานต่างด้าวร่วมมีอตับชุมขนไทยในการตัดระเบียบและดูแลชุมขนร่วมตัน

3) ยุทธศาสตร์การแกไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมีอง

3.1) ยุทธศาสตร์การตัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมีองที่อยู่ในประเทศไทย

(1) กำหนดมาตรการศวบคุมแรงงานโดยให้นายจ้างตัดเตรืยมรายชื่อของลูกจ้าง เพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบได้

(2) กำหนดมาตรการหรือกระบวนการและปรับปร ุงกฎหมายเพ ื่อแกไขป ัญหาศนต ่าง 

ด้าวหลบหนีเข ้าเมีองและปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ

(3) กำหนดมาตรการให ้นายจ ้างท ี่ม ีล ูกจ ้างท ี่เป ็นแรงงานต ่างด ้าว ทำศวามเข ้าใจตับ 

แรงงานด้งกล่าวให้ศวามร่วมมีอตับภาศรัฐในการแกไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทํ่งํ๋ระบบ

(4) ภาศรัฐปังตับใข้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์อย่างจริงตัง

(5) ดำเน ินการท างกฎห มายท ี่งอาญ าและว ิน ัยต ับ เจ ้าห น ้าท ี่ร ัฐท ี่ละเลยห ร ือม ีส ่วน  

เกี่ยวข้องตับการแสวงหาผลประโยขน้โดยมิขอบจากการค้ามนุษย์

(6) ภาศรัฐดำเน ินการด ้านการต ักลอบค้าแรงงานต่างด ้าวให ้สอดศล้องและร ่วมม ีอต ับ 

ประเทศเพื่อปัานและประขาศมโลก

(7) ต ัดตงศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (0ท6 8๒เว 8613/๒6) ใน 

ทุกตังหรัด เพื่อทำหน้าที่พ ิจารณาออกใบอนุญาตทำงานและตัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

(8) ใข ้กองกำต ังและหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องป ัองต ันขายแดน ศวบคุมการฝานเข ้าออก 

ประเทศตามแนวขายแดนอย่างเข ้มงวด ให ้เป ็นไปตามมาตรการที่กำหนด เช่น การผ่อนตันให้นายจ้าง 

จดทะเบียนและขอใบอนุญาต

3.2) ยุทธศาสตร์การปัองตันการตักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่

กำหนดแนวทางโดยเพ ื่มประส ิทธ ิภาพ การดำเน ินการในการสต ัดท ี่น  การ 

เข ้มงวดการตรวจลงตรา การต ิดตามเฝ ัาระร ังการเข ้า-ออก การทบทวนเงื่อนไขการใข ้ป ัดรผ ่านแดน 

(ธ๐๒6โเวล88) กล ุ่ม เป ัาห มาย  คือ ผ ู้ห ล บ ห น ีเข ้า เม ีอ งจ าก ป ระเท ศ เพ ื่อ น ป ัาน  แ ล ะป ระ เท ศ อ ื่น ๆ  

โดยเฉพาะการท ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลศนเข ้าเม ีองและผ ู้หลบหน ีเข ้าเม ีองท ี่ท ันสป ัย สามารถเชื่อมโยง



ระหว่างหน ่วยงานที่เก ี่ยวข ้อง รวมทิ้งการขอความร่วมมือประชาชนชุมชนชายแดนและชายฝังทะเลให้ 

ช่วยสอดส่องดูแล

3.3) ย ุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือกํบประเทศเพ ื่อบ ้าน เพื่อบ้องกํนและแกใข 

บ้ญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

กำหนดแนวทางการดำเน ินการที่ให ้ศวามส่าค ํญกํบ ้ศวามร่วมมือผ ่านกลไกทวิ 

ภาคี และพหุภาคี ภารร่วมมือระหว่างประเทศ ประชาศมอาเซียนและประชาศมโลภ ให้ศวามช่วยเหลือภ 

และพฒนาคุณภาพชีวิตประชาภร เพื่อลดผลภระทบด้านภารเมือง ประชาภร แรงงาน และสังศม

3.4) ยุทธศาสตร์ภารบริหารจํดภาร

(1) จํดทิ้งภลไภระด้บชาติบูรณาภารภารกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรภาร 

และอำนวยภาร กำด ้บด ูแลภารดำเน ินภารตามย ุทธศาสตร์ตลอดจนภารรายงานผลต่อสภาศวามมืนศง 

และศณะรัฐมนตรี

(2) พฒนาและจ ํดท ิ้งศ ูนย ์สารสนเทศท ี่สามารถสน ับสน ุนและเช ื่อมโยงข ้อม ูล

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระด้บปฏิบ“ต และจํดทิ้งศูนย์ประสานงานแกํไขบ้ญหาศนหลบหนีเข้าเมือง 

ของ ภองอำนวยภารรัภษาศวามมนศงภายในราชอาณาจํกร (ภอ.รมน.)ในระด ้บภ ูม ิภาศ (พ ื้นท ี่)ให ้

แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. รายงาน“ขบวนการลักลอบขนแรงงานเม ียนมาเข ้าไทยด้านจ.ตาก”โดยศรีนาศา เชียง 

แสน® น ่าเสนอเก ี่ยวล ับ สาเหตุของบ้ญหา ร ูปแบบการหลบหน ีเข ้าเม ือง กล ุ่มขบวนการ และบ้ญหาการ 

ล้กลอบขนแรงงานเมืยนมาเข้าไทยด้านลังหลัดตาก โดยมืสาระส่าลัญสรุปได้ ด ้งนี้

3.1) สาเหตุสำคัญของปัญหา

(1) สถานการถไทางการเมืองของประเทศเมืยนมาภายหล้งการยึดอำนาจของศณะทหาร 

สังศมเมืยนมาไร้ระเบียบ เกิดศวามวุ่นวายและศวามรุนแรงกระจายไปทั่วทุกภูม ิภาศ

(2) สภาพเศรษฐกิจเมืยนมาเป็นช่วงขาลงและตกตํ่าจากสถานการถไการแพร่ระบาดของ 

โรศติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (โศว ิด-19) ส ่งผลให้น ักลงท ุนถอนการลงทุน การน ่าเข ้าส ่งออกตกตํ่า 

ร้านค้าปิดกิจการ ประชาชนตกงาน

(3) ประเทศไทยมืศวามต้องการแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก

(4) ดำนถาวรพรมแดนไทย-เม ืยนมาป ิด เนื่องจากสถานการถ!การแพร่ระบาดของโรศ 

โศว ิด-19 แรงงานเมืยนมาไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานตามช่องทางปกติได้

(5) บ ้จล ัยด ้านภ ูม ิศาสตร์ชายแดนไทย-เม ืยนมา ด้าน จ.ตาก ท ี่ม ืระยะทางเช ื่อมต ่อล ัน 

เป ็นระยะทาง 533 กิโลเมตร เป ็นชายแดนทางบก ประมาณ 197 กิโลเมตร ชายแดนทางนี้า ประมาณ 

336 กิโลเมตร และมืช่องทางธรรมชาติ 52 ช่องทางและทำข้าม 19 ทำข้าม

®ศรีนาคา เชียงแสน,(2021). “ขบวนการลํกลอบขนแรงงานเมียนมาเข้าไทยด้าน จ.ตาก”,7I-I/\I^ม8ม^/\. (28 

เมษายน 2021). ออนไลน:์̂ าแ|ว3://1̂ า̂ I|วนÎ แ̂ .̂0Î /̂2021/04/3กาน^̂ แก̂ -กา0V^กา̂ ก1-07กาV3กกา̂ Î -พ0Î Î |̂̂ 3-Iก10- 

{ยอแอก๙ สืบด้นเมีอวํนที 16 สืงหาคม 2564.

https://thaipublica.org/2021/04/smuggling-movement-of-myanmar-workers-into-thailand/%20%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%9a%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%84%e0%b9%80%e0%b8%99%c2%89%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%99
https://thaipublica.org/2021/04/smuggling-movement-of-myanmar-workers-into-thailand/%20%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%9a%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%84%e0%b9%80%e0%b8%99%c2%89%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%99


(6) มีขบวนการลกลอบนำพาแรงงานเมียนมาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ

5.2) รูปแบบและวิธีการที่แรงงานต่างด้าวซาวเมียนมาใซ้หลบหนีเข้าประเทศไทย



(1) กล ุ่มแรงงานต ่างด ้าวชาวเม ียนมาท ี่ต ้องการลกลอบเข ้ามาทำงานในประเทศไทย 

จะต ้องต ิดต ่อผ ่านกล ุ่มนายหน ้าฝ ังเม ียนมาก ่อน หรือบางกลุ่มอาจติดต ่อกบเครือข ่ายขบวนการลํกลอบ 

นำพาที่อยู่ในฝัง อ.แม่สอด จ.ดาก ของไทยโดยดรง

(2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเดินทางผ่านพื้นท ี่ช ั้นในของเมียนมาเข ้ามายง อ. 

เม ียวด ี จ.เม ียวด ี ซ ึ่งอย ู่ฝ ังดรงข ้ามกบ อ.แม ่สอด จ.ดาก ของไทย เพ ื่อพกค ่อยกบเคร ือญ าต ิ หรือ 

เครือข่ายขบวนการ โดยจุดฟกค่อยที่สำด้ญที่สุด คือ พื้นที่บ ้านเจ้าดานเก็ก อ.เมียวดี จ.เมียวดี ซึ่งอยู่ดรง 

ข้าม บ้านริมเมย หมู่ที่ 2 ด.ทำสายลวด อ.แม่สอด จ.ดาก ซึ่งเป็นจุดช่องทางธรรมชาติสำหรับข้ามแม่นํ้า 

เมยที่ม ีล ํกษณะค่อนข้างแคบและตื้นเขิน

(3) กล ุ่มแรงงานต ่างด ้าวท ี่ข ้ามฝ ังเข ้าประเทศไทยได ้แล ้วจะม ีเคร ือข ่ายนายหน ้าของ 

ขบวนการมารับช่วงนำพาเข้าสู่พื้นที่ชั้นในต่อไป

(4) กรณ ีท ี่ขบวนการไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพ ื่อเป ิดเส้นทางดามด่านหรือเป็นช่วงที่ 

เจ้าหน้าที่เข้มงวด ขบวนการอาจจะไข้คนในพื้นที่ชนเผ่าเชื้อสายกระเหรี่ยง หรือม้งเป็นผู้นำพา เพื่อเดิน 

ล้ดเลาะไปดามเส้นทางปาเขาเดินเท้าให้พ้นพื้นที่จ ุดดรวจ จุดสท้ดของเจ้าหน้าที่

(5) กล ุ่มแรงงานต ่างด ้าวท ี่สามารถส ้กลอบข ้ามพรมแดนประเทศไทยได ้แล ้ว จะเป ็น

หน้าที่ของขบวนการส้กลอบฯ จะรับช่วงนำพาแรงงานเหล่าชั้นเข้าสู่พื้นที่ชั้นในผ่านพื้นที่ อ.รังเจ้า จ.ดาก 

และ อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชรโดยขนส่งผ่านทางรถยนต์เพ ื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มี 4 เส้นทางหส้ก ได้แก่

- เส้นทางหมายเลข 12 เชื่อมต่อ อ.เมีองดาก และ อ.แม่สอด

- เส้นทางหมายเลข 105 เชื่อมต่อ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.ทำสองยาง

- เส้นทางหมายเลข 1090 เชื่อมต่อ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง

- เส้นทางหมายเลข 1175 เชื่อมต่อ อ.แม่ระมาด และ อ.บ้านดาก

(6) โดยมีค ่าใข ้จ ่ายท ี่ต ้องจ ่ายให ้ขบวนการส้กลอบนำพาฯ ประมาณ 4,000 บาท ถึง 

15,000 บาทต่อคน การคิดรัดราค่าจ้างมี 2 ชั้นดอน ด ้งน ี้

-ช ั้นนำพาผ่านข้ามแม่น ี้าเมย รัดราค่าจ้าง 4,000-5,000 บาทต่อคน

-ช ั้น เด ินทางทางเข ้าส ู่กร ุงเทพฯและปร ิมณ ฑล รัดราค่าจ้าง 14,000-15,000

บาทต่อคน

3.3) เครือข่ายขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวซาวเมียนมาเข้าเมือง

ประกอบด้วยกลุ่มบ ุคคล 4 กลุ่ม

(1) กลุ่มพลเรือน หรือประชาชนทั่วไป สมาชิกกลุ่มและเครือข่าย

(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ(ข้าราชการพลเรือนและตำรวจ)

(3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ทหาร สมาชิกกลุ่มและเครือข่าย

(4) กลุ่มชนกลุ่มน้อยผู้จ ้ดหาแรงงานต่างด้าวในฝังเมียนมา

3.4) ป ัญหาสำคัญของไทยในการแกไขปัญหาการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเม ียนมา

หลบหนี เข้าเมือง



(1) ขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลกในการบรูณาการการบริหารจํดการแรงงานต่างด้าวที่ม ี

เอกภาพ

(2) ขาดข้อมูลที่ใชในการบริหารจ้ดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

(3) ขาดการวางแผน มาตรการท ี่เป ็นมาตรฐานสากลในการแกไขป ัญหาการลกลอบ 

น่าพาแรงงานผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง

4.บทความเรื่อง“การขาดแคลนแรงงานในประเทศญีป่ ่น”โดยสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์(2564)®มื 

สาระสำด้ญด้งนี้

4.1) สาเหตุของปัญหา

(1) ประชากรญี่ป ุนเป็นสังคมสูงจ้ย ม ืผ ู้ส ูงอายุมากแต่ม ืเด ็กเก ิดใหม่น ้อยทำให้เก ิดภาวะ

แรงงานหดตัว

(2) แนวโน้มการเปลี่ยนแลงทางเทคโนโลยี สักษณะงาน และค่าจ้างเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ 

ขาดแคลนแรงงาน

4.2) สภาพปัญหา

ประเทศญี่ป ุนประสพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปี 2562 ที่เร ียกว่า “แI๒^I6Iวน8๐I^น” โดยมื 

บริษ ัทห ้างร ้านประมาณ 500 แห่ง ต ้องป ิดก ิจการสันเน ึ่องมาจากสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน จำแนก 

เป็น ปิดกิจการเพราะ

- หาผู้รับช่วงต่อไม่ได้270 แห่ง

- หาลูกจ้างไม่ได้ 78 แห่ง

- คนงานลาออกหรีอเกษียณ 44 แห่ง

- ต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มสูงขึ้น 34 แห่ง

ท ี่งน ี้ ผ ู้เช ี่ยวชาญคาดว่าประมาณปี 2573 ญ ี่ป ุนจะม ืความต ้องการแรงงานประมาณ 70.7 

ล้านคน โดยจะมือ ุปทานแรงงานประมาณ 64.3 ล้านคน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานประมาณ 6.4 

ล้านคน จากสถิต ิของประเทศญ ี่ป ุน (I6แ^๐I^น อล๒IวลทI^) ม ืการจ ้ดส ันต ับงานท ี่ประสบปัญหาการขาด 

แคลนแรงงาน 10 สันตับของญี่ปุน ได้แก่

(1) สันตับที่ 10 งานอุตสาหกรรมยานยนต์

(2) สันตับที่ 9 งานขายของหน้าร้าน เน ื่องจากต้องทำงานหลายชั่วโมง ค่าจ้างตํ่า มื 

สันหยุด

น้อย คนรุ่นใหม่ไม่สนใจทำงานร้านสะดวกซื้อ หรีอซุปเปอร์มาร์เก็ต

(3) สันตับที่ 8 งานวิทย ุกระจายเส ียง เน ื่องจากเป ็นงานหน ักต ้องทำงานส ันละหลาย 

ชัวโมง

“สราวธIไพฑูรย์พงษ์,(2564). “การขาดแคลนแรงงานในประเทศญี'ปุน”, หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์7 กุมภาพันธ์ 

2563 (1^1^110แ0ผ 0ผแเผธ).ออนไลน์ : Iาแ|ว3://VVVVVV.กา̂ แ'̂ Iา0ก.̂ 0.̂ Iา/̂ 0|นกาก|3̂ 3/ก6VV3 •/947126สืบค้นเมือสันที 13

สงหาคม 2564.

https://www.matichon.co.th/columnists/news_1947126


และได้ค ่าจ้างไม่ค ุ้ม รวมท ิ้งการขยายด้วของเว ็บไซต ์ เช่น V๐น!นเว6 และ ผ6ฅเX ทำให้งานโทรทัศน์ 

น่าสนใจน้อยลง

(4) อนด้บที่ 7 งานร้านอาหารและทัตตาดาร เนื่องจากบางแห่งต้องฝึกงานถึง 3 เดือน

(5) อนด้บที่ 6 งานให้เช่าเครื่องใช้ เน ื่องจากเป็นงานประเภท 3 อ (อเส๒นแ อ!โIV 

อลท96โ๐นร)แรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

(6) อน ด ้บ ท ี่5 งานก่อสร้าง เน ื่องจากเป ็นงาน3 อ (อ เส ๒นแอI|1V^ท^I อลท961■๐นร) 

เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำ

(7) อนด้บที่ 4 งานรักษาความปลอดทัย

(8) อ'นด้บที่ 3 งานพนักงานช้บรถ เน ื่องจากเป็นงานที่มาคู่ท ับการบริการขายออนไลน์ 

เช่น

/V๓ ล2๐ท บเว6โส๐๐(ะเ 0โล1วส๐๐(:1 เป ็นต ้น  ประกอบการขอใบอน ุญ าตช ้บรถยนต ์สาธารณ ะค ่อนช ้าง 

เช้มงวด

(9) ทันด้บที่ 2 งานเกษตรกรรม เนื่องจากงานเกษตรกรรมมีค่าใช้จ่ายเรื่มต้นไม่ตํ่ากว่า 

700,000 เยน หรือประมาณ 200,000 บาท

(10) ทันด้บที่ 1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( II)  เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจึงต ้องม ีการฝ ึกอบรมมากข ึ้นใช ้เวลาในการทำงานมาก ยาก แต ่เง ินเด ือนไม่ส ูงมาก คนรุ่น 

ใหม่ จึงไม่ต้องการทำ

4.3) การแกไขปัญหา

ในปี พ .ศ.2560 ประเทศญ ี่ป ุนม ีแรงงานต ่างด ้าวประมาณ 1.3 ล ้านคนโดยจะต ่ออาย ุว ีซ ่าระยะ 

ยาวเฉพาะแรงงานวิชาชีพ และแรงงานต่างด้าวอีก 5 ประเภท ได้แก่

(1) ผู้ม ีความรู้และทัภษะระด้บสูง เช่น อาจารย์มหาวิทยาล้ย และนัภภฎหมาย

(2) ผู้ม ีสิทธิทางภฎหมาย เช่น มีเชื้อสายญี่ปุน ผู้ท ี่มีถิ่นพำนักถาวรหรือคู่สมรสชาวญี่ป ุน

(3) ผู้ฝึกงาน ที่ทำงานในโรงงานหรือพำร์มโนเวลาที่กำหนดในเวลาที่กำหนดและได้รับ 

ค ่าต อ บ แ ท น ต าม โค รงก าร  160เาทเอลเ เท!6โท 1โลเทเท9 ^โ๐9โลกา (11!^) ผ ่าน องค ์กร  เท!6โทล!!๐ทล! 

IVเลทเว๐ผ6โ อ6V6I๐เว๓6ท! 0โ9ลทเ2ล!!๐ท : แVเ ม่ลเวลท)

(4) ผ ู้ปฏิปดงานประเภทที่กำหนดและได้ร ับเงินเดือน เช่น พยาบาล ผู้ดูแลคนปวย

(5) ผู้เช้าร่วมกิจภรรมนอภประเภทวีซ่า เช่น นัภศึภษาต่างชาติทีทำงานบางเวลาในร้าน 

สะดวภซื้อ หรือร้านอาหารไม่เกินสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง

ทิ้งน ี้ร ัฐบาลญ ี่ป ุนได้พยายามแก่ไขปัญหาในหลายวิธ ี เช่น ส ่งเสริมภารทำงานของผู้ส ูงอายุ 

และสตรื ภารน ่าห ุ่นยนต ์และเคร ื่องจ ้ภรไม ่ใช ้ตลอดจนภารปร ับปร ุงสภาพภารทำงาน ลดชั่วโมงภาร 

ทำงาน ภารเพ ิ่มค ่าจ ้าง และภารน ่าเช ้าแรงงานต ่างด ้าวโดยแรงงานต ่างด ้าวในญ ี่ป ุนส ่วนใหญ ่อย ู่ใน 

ภาคอุตสาหภรรมยานยนต์และเครื่องใช ้ไพ ํฟ ้า โดยงานประเภทสายพานภารผลิต น ัภศ ึภษาต่างชาติ 

ทำงานภาคบริภารในเมีอง และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมีองทัภจะทำงานไร้ทัภษะในงานก่อสร้าง



นอกจากนี้ประเทศญ ี่ป ่นย ํงได ้ออกกฎหมายเพ ื่อเพ ิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าวก ึ่งท ักษะซ ึ่งม ีผล 

ใช้ทังทับเมื่อทันที่ 1 เมษายน 2562 โดยกำหนดวีซ่าประเภท “แรงงานมีทักษะที่กำหนด (I๐I^น^6I9Iท๐)” 

แปงเป็น 2 ประเภททัญชี คือ

(1) ประเภท ภ ทัภษะที่กำหนดทัญชี 1 สำหรับแรงงานทัภษะน้อยชาวต่างชาติ อนุญาต
ฤ 9̂เห

ทำงานในญี่ปุนไดไม่เกิน 5 ปี แต่ไม่สามารถนำครอบครัวเช้ามาอาทัยอยู่ด ้วย จำนวน 14 งานที่กำหนด 

รวมทิ้ง งานกํอสราง งานเภษดร งานต่อเรือและพนัภงานต้อนรับ

(2) ประเภท ข ทัภษะที่กำหนดทัญชี 2 สำหรับแรงงานทัภษะ/วิชาชีพ อนุญาตให้นำ 

ครอบครัวมาอาทัยอยู่ด ้วยได้ และสามารถอาทัยอยู่ในญี่ปุนได้ใม่มีกำหนดและสามารถเปลี่ยนวีซ่าไดใหม่ 

หทังหมดสัญญาจ้าง

5.บทความเรื่อง “ ความท้าทายของประเทศไทยในประชาคมอาเชียนกับการจัดการปัญหา 

แรงงานต่างด้าว : 11า© 01าลแ6ท96 0^ 11าลแลทฝ 11า© รธ/001ฑ1ฑนทแ7 เฬลทล9©ทใ©ท* 0* ̂ โอเวเ©ทา 

ธ0|-©เ9ท ผ0|-|^©|-8.”โดยวชีรจ ัขร งามละม่อน และกิศักดื้ ก ัลยาณมิตร (2564)^นำเสนอประเด็นต่าง 

ๆ ด ้งน ี้ 1) แนวนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 2) ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด ้าว

3) มาตรการแกไขป ัญหาแรงงานต ่างด ้าว และ 4) ช ้อเสนอแนะในการแกไขป ัญหาแรงงานต ่างด ้าว 

มีสาระสำกัญสรุปได้ด้งนี้

5.1) แนวนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

(1) การขึ้นทะเบียนเพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถ ูกกฎหมายอยู่ในประเทศไทยได้

เป็นการชั่วคราว

(2) การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวที่ข ึ้นทะเบียนให้เป็นผู้เช ้าเมีองถูกต้องตามกฎหมาย

(3) การนำเช้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายจากประเทศต้นทางทิ้งระบบ

5.2) ผลกระทบจากการจัางแรงงานต่างด้าว

ผลกระทบคือนายจ้างมีการจ้างแรงงานราคาถูก และไม่ทัฒนาวิธีการผลิต ทำให้เกิดการ 

แย่งงานคนทัองถิ่น ส่งผลให้สัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างลดลงทำให้เกิดภาวะรายไดไม่เทียมกันในสังคม 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกึ่ยวช้องเพิ่มสูงขึ้นด้วย ตลอดจนชาดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลซึ่งจะทำ 

ให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

^วชีรวัซร งามละม ่อน และภิศ ักดิ้ กัลยาณ,นิตร,(2564).ความท้าทายของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนกบการ 

จดการป'ญหาแรงงานต่างด้าว : 7/76 ^/7^//6กฐ6 ๐/  7/73//377๘ //76 /เร5/เ/V 0๐7ฑ7ฑน77/'// /ฬ3773ฐ67ฑ677/ ๐//^7■๐/)/67ฑ 

7๐7-67'ฐ77 พ ๐!■เ01-3. 01าล|วเ6โ 14 ,วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, คณะรัฐศาสตร์และ 

นิติศาสตร์มหาวิทยาสัยบูรพา. ออนไลน์: 1าแ|3:77พพพ.|3๐1ธ01-13พ.ชบบ.30.แา7|๐บโก3ฒ๐0บ๓6ก๘10-1714.|3011'สืบค้นเมื่อ 

วันที่ 16 สิงหาศม 2564.

http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/document/10-1/14.pdf


5.3) มาตรการแกใขปัญหาแรงงานต่างด้าว

(1) การใช้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนและขอใบอนุญาตทำงานถูกกฎหมาย

(2) จ ํดต ํ่งคณ ะกรรมการบร ิหารงานแรงงานต ่างด ้าวหลบหน ีเช ้าเม ืองในการบร ิหาร 

จํดการและแกไขปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมือง

(3) ร ่วมมือกบประเทศเพ ื่อนบ ้านทางกฎหมายในการควบค ุมแรงงานต ่างด ้าวหลบหน ี 

เช้าเมืองอย่างเคร่งครัด

5.4) ข้อเสนอแนะในการแกไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

(1) รัฐควรแกไขเรื่องการจํดทำแผนแม่บทการจํดการแรงงานต่างด้าวในระยะยาว

(2) กำหนดนโยบายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ช ัดเจนและมืแนวทางที่เป็นรูปธรรม

(3) กำหนดแนวทางการรับม ือก ํบ ้ความต้องการแรงงานระด ้บล ่างท ี่จะเพ ื่มข ึ้นภายหลง 

จากเป็นประขาคมอาเซียน

(4) ปฏิรูปโครงสร้างและแนวทางการบริหาร เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้เกิด 

ช่องว่างทางกฎหมาย

(5) ปร ับสภาพ แรงงาน ผ ิดกฎหมายให ้เป ็นแรงงาน ถ ูกกฎห มายเม ื่อ เป ็น ประขาคม

อาเซียน

ประมวลสาระสำฅัฌการแก!ขปัฌหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

จากการว ิเคราะห ์บทความทางว ิขาการเก ี่ยวก ิบ ้สาเหต ุของป ัญหา ปัญหา และแนวทางแกไข 

ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเช้าเมืองผิดกฎหมาย สรุปสาระสำด้ญได้ด้งนี้

1. สาเหตุของปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

1.1 เกิดสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานไทยในกิจการบางประเภท โดยเฉพาะงาน 3

อ
(อ1ฅ 0น แอ1เ17ลทกํ อลท96โ๐นร)ได ้แก ํ งานยาก งานสกปรก และงานอํนตรายเน ื่องจากคนรุ่นใหม่ไม ่ 

นิยมทำ

1.2 มืสถานการณ์วิกฤติร้ายแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก เช่น เกิดภาวะสงคราม 

เกิดโรคระบาดร้ายแรง (โรคติดเขึ้อไวรัสโคโรนา 2019 ไค ว ิด -19) เป ็นต ้น ท ี่ม ืผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สังศม การเมือง และการดำรงชีวิตของประขาขนโดยรวม

1.3 มืศวามแตกต่างกินของสภาพเศรษฐกิจ สังศม การเมือง ระหว่างประเทศเพ ื่อนบ้าน 

กิบ้ประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของรายได้และสรัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ

1.4 ม ืขบวนการลํกลอบนำแรงงานต่างด ้าวหลบหน ีเช ้าเม ืองผ ิดกฎหมาย ทั่งเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ หนํวยงานเอกขน และกลุ่มผลประโยขน์ผิดกฎหมาย

2. ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย



2.1 ป ัญหาอาชญากรรมท ี่เก ิดจากแรงงานต ่างด ้าวหลบหน ีเข ้าเม ืองผ ิดกฎหมาย และ 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

2.2 ป ัญหาโรคต ิดต ่อ โรคระบาดร ้ายแรงจากแรงงานต ่างด ้าวท ี่เด ินทางเข ้ามาจาก 

ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมืระบบสาธารณสุขมูลฐานที่ต ํ่ากว่ามาตรฐานของประเทศไทย

2.3 ปัญหาแรงงานต่างด้าวไข้ระบบสาธารณูปโกศ สาธารณูปการ ร่วมกินศนไทยทำให้ 

เกิดการแย่งชิงทรัพยากรจากศนไทย โดยเฉพาะระบบสาธารณสุข การรักษาพยาบาล เป็นต้น

2.4 ป ัญหาการท ุจริตเพ ื่อไหได้มาซ ึ่งส ัญชาติไทยของแรงงานต่างด ้าวท ี่งถ ูกกฎหมาย 

และ ผิดกฎหมาย

2.5 ปัญหาการขยายตัวของชุมชนแรงงานต่างด้าวที่กระจายตัวอยู่เก ือบทุกภูม ิภาศของ 

ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดศวามข้ดแย้งสับศนไทยในท้องถิ่นนั้นๆ

2.6 ปัญหาการแย่งการประกอบอาชีพของศนไทยโดยแรงงานต่างด้าวที่เข ้าเมืองนั้งถ ูก 

กฎหมายและผิดกฎหมาย

2.7 ปัญหาแรงงานต่างด้าวไข้ประเทศไทยเป็นฐานที่ตงในการเศลื่อนไหวทางการเมือง 

นอกประเทศเพ ื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อศวามสัมพนธ์ระหว่างประเทศไทยสับประเทศเพ ื่อนบ้านใน 

ภูม ิภาศอาเซียน

3.แนวทางการแกิไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

3.1 ส ัดสร ้างระบบแรงงานต ่างด ้าวถ ูกกฎหมายโดยประสานงานส ับประเทศเพ ื่อนบ ้าน 

ในภ ูม ิภาศอาเซ ียนในการร ับข ึ้นทะเบ ียนแรงงานต ่างด ้าวท ี่ม ืศวามประสงค ์จะเด ินทางมาทำงานใน 

ประเทศไทย รวมนั้งแรงงานไทยที่ต ัองการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาศอาเซียน

3.2 ป ร ับป ร ุงก ฎ ห มายให ้ม ืศ วามท ้น ส ม ิ'ย เห มาะส มส ับ ส ภ าพ ป ัญ ห าแล ะป ังส ับ ใข ้ 

กฎหมายอย่างจริงสังสับเศรือข่ายขบวนการสักลอบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเมืองผิดกฎหมายเข้า 

ประเทศ และแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง

3.3 ส ัดสร ้างระบบบ้องส ันตามแนวชายแดนของไทยสับประเทศเพ ื่อนบ ้านโดยเฉพาะ 

ช่องทางธรรมชาติ โดยการสร้างรั้วหรือกำแพง และนำเทศโนโลยีสม ิ'ยใหม่เข ้ามาช่วยในการบ้องสัน 

ตลอด แนวชายแดน

3.4 ส ัดให ้ม ืหน ํวยงานภาศร ัฐท ี่ทำหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบเร ื่องแรงงานต ่างด ้าวโดยเฉพาะ 

ท ี่ม ืเอกภาพและสามารถบริหารสัดการร่วมสับภาศเอกชน และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างบูรณาการแบบ 

เบ็ดเสร็จศรบวงจร

3.5 สัดทำแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร็ในการบริหารสัดการแรงงานไทยและแรงงาน 

ต่างด้าวทุกสัญชาติที่เป ็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ

แนวคิดทุกษกีที่เกี่ยวข้อง

ส ่าหร ับแนวค ิดทฤษฎ ีท ี่เก ี่ยวข ้องส ับการแก ิไขป ัญ หาแรงงานต ่างด ้าวหลบหน ีเข ้าเม ืองผ ิด  

กฎหมายน ี้เป ็นการบ ูรณาการแนวค ิดการส ัดองค ์การและการบริหารส ัดการท ี่เป ็นแนวค ิดย ุศศลาสส ิก



(01ล88เ0ล1 0โ9ลทเ2ล11๐ท ลท(ะเ IVIลทล96๓6ท1 1[า6๐โ7) ซ ึ่งเป ็นแนวคิดหรือทฤษฎีท ี่เป ็นแนวคิดด ํงเด ิมแต่ 

ยงมีความทันสมํยสามารถปรับใช้กํบสถานการถป็.นปัจจุบนได้เป็นอย่างดี โดยมีสาระสำทัญด้งต่อไปนี้

1) ทฤษฎีระบบ (ร781©เฑร Iเา©๐!7)

ท ฤษฎ ีเปร ืยบองค ์การเสม ีอนระบบเป ิดท ี่ม ีการใช ้พ ลงงานของ อลท๒! I^ล^2ลท^I !̂ ๐1ว6โI 

Î ล!าท (๑๙๙๖)®ซ ึ่งม ีแน วค ิด ว ่าองค ์ก าร เป ็น ระบ บ เป ิด  (0|ว6ท 878๒๓ร)ท ี่ม ีการใช ้พท ังงานในการ 

ช ้บเคล ื่อนองค ์การม ีการใช ้ป ัจท ัยนำเช ้า (เทเวนฤ เช ้าส ู่กระบวนการผล ิต (^โ๐0688) และนำออกเป ็น  

ผลผลิต (0น1|วนฤซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ป ัจท ัยนำเช ้าย ่อมมากกว ่าป ัจท ัยนำออกหรือผลผล ิตท ี่ได ้ร ับเสมอ 

เนื่องจากในระหว่างการผลิตนั้นย่อมมีการสูญเสียพทังงาน ที่เรืยกว่า ผ69ล1IV6 6ทIโ๐|ว7 ด้งนั้น องค์การ 

จะต้องแกไขการสูญเส ียพทังงานนั้นด้วยการพิจารณาผลย้อนกทับ (I=66 ÎIวล Î )̂ เพ ื่อลดการสูญเสียใน 

ระหว่างกระบวนการผลิตนั้น ทฤษฎีระบบ (ร7ร๒๓ร 1!า6๐โV) เน้นการปรับตัวให้เช้าทับสภาพแวดล้อม 

โดยมีหทักการที่สำทัญ ค ือองค ์การน ั้นเสมีอนมีการนำพทังงานเช้า และคายพทังงานออก มีท ักษณะ ๙ 

ประการ ได้แก่

(๑) องค์การเป็นระบบเปิดจะนำพทังงานจากภายนอกเช้ามาภายในองค์การ

(๒) มีการแปรสภาพพทังงานเพื่อนำไปใช้

(๓) มีภารผลิตสินค้าหรือผลิตทัณฑ์ออภสู่สภาพแวดล้อม

(๔) มองต ัวแบบในองค ์ภารเสม ีอนวงจรของเหต ุภารถ!ต ่าง ๆ (070๒ ๐16V6ท๒) 

มาภมายและเป็นพลรัตร (อ7ทล๓๒)

(๕) โดยธรรมชาติขององค์ภาร คือ องค์ภารย่อมมีความเสื่อมลง (ผ69ล1IV6 6ท1โ๐|ว7) 

(๖) อ ง ค ์ภ า ร น ำ ช ้อ ม ูล ย ้อ น ภ ท ับ ใ น ท า ง ล บ  (ผ69ล1IV6 ๒6^IIวล^I^) เพ ื่อ แ ก ้ไข

ช้อผิดพลาด

(๗) องค์ภารรัภษาสมดุลระหว่างองค์ภารทับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ทำให้เกิดภาร 

สะสมพทังงาน เพื่อขยายกิจภาร

(๘) ระบบพ ิฒนาไปส ู่ความเช ี่ยวชาญ เฉพาะ (ร|ว6ฒ่ลแ26) และภารแปงงานทันทำ

(อ|V|8เอท ๐1 ผ0โI^)

(๙) เน ้นร ักษาสมด ุล เพ ื่อ เปาหมาย (ธ9น|1เทล1เ17) ระหว ่างองค ์การท ับส ื่งแวดล ้อม 

เพื่อบรรลุเปาหมาย (0๐3!) ขององค์การโดยใช้ช้อมูลย้อนกทับ

2) แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (แ©ล!■ทเท9 อญลท!2ล!!อก)

?©!©!-ร©ท9©(๑๙๙๐)® เสน อแน วค ิดองค ์การแห ่งการเร ียน ร ู้ฝ าน กฎ เกณ ฑ ์ ๕ 

ประการ (1!า6 1=11๒ (ะ118๐1|ว!เท6) เน ้นการเปล ื่ยนแปลงร ัฒนธรรมองค ์การ ท ั่งในส่วนของพนักงานและ 

องค์การ โดยการเรียนรู้เป ็นทีม ประกอบด้วย

ล □ ล ท 6 แ  ลทฝ่  Xลเาท, [?0เ)6แ. (๑๙๖๖). 7/76 ร ๐๙ฮ / /^5/^/70/0ฐ/0/'07■ฐ^ก/2^//0ก.๑๔-๒๙. 

ปอ!าท ลทเป รอทร, เทอ.

ธ6ท96, เ’ ©!©!'.(๑๙๙๐). 7/76 7//?/7 0/5อ/)ว//776, ธลทเล๓  ออนช๒ เปล7 อ6แ กนชแร!าเท9 0โอนเวร, เทอ.



(๑) การคิดอย่างเป็นระบบ (8^316๓8 1[าเท๒ท9) มีสาระสำคิญคือ

ก) ค ิดทุกอย่าง อย ่างเป ็นระบบม ีป ัจจ ้’ยนำเข้า กระบวนการผลิต ป ัจจ ้’ยนำออก 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องมีข้อมูลย้อนภล้บเสมอ

ข) ไม่ย ึดตนเองเป็นศูนย์ภลาง ต้องรับฟังความเห็นจาภทุภฝ่าย 

ค) ไม่มองอะไรเพียงด้านเดียว ให้มองทุภอย่างแบบองค์รวมทุภด้าน 

ง) ต้องรัภษาสมดุลของระบบให้สามารถดำเนินต่อไปได้ 

จ) ภารปฏิบ“ตงานหรือดำเนินภารย่อมจะต้องมีความล่าข้าไม่ควรใจร้อน 

(๒) ภารทำความเข ้าใจตนเอง (^6โ8๐ทลเ ๓ล816โV) ในการทำงานน ั้นผ ู้ปฏ ิบ ํตงาน 

จะต้องเป็นนายของตนเอง มีจุดมุ่งหมายของตนเอง คนทำงานเพราะงานคือชีวิต และชีวิตคืองาน ภล่าว 

อีภนัยหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าเราทำงานเพื่ออะไร

(๓) ภารสร้างมโนภาพภายในใจ (1\̂ เ6ท๒! ๓๐016!) เป็นภารสร้างมโนภาพภายในใจ 

และทำความเข้าใจมโนภาพภารทำงานนั้น

(๔) ภารสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (ธน!!ฝ่เท9 8!าลโ60! V|8|0ท) เป็นภารสร้างวิส ัยทัศน์ร่วมทัน 

ภายในองค์ภาร ทำให้ศนเข้าใจและต้องภารเรืยนรู้ด้วยตนเอง

(๕) ภารเรืยนรู้เป ็นทีม(163๓ แ6ล๓ !ท9) เมื่อฝ่านภระบวนนั้ง ๔ ลำด้บมาแล้ว จะทำ 

ให้เกิดภารเรืยนรู้ร่วมทัน โดยเนันศวามสามารถในภารมองทุภสิ่งทุภอย่างเป็นระบบเพื่ออนาศต

3) แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ([?6IทV6ท!เท9 ! เา© 90V6I■ททา©ท!)

อลVเฝ่ 0ธเ30|-ท6 ลทฝ่ 1©0| 0ล©1ว1©|-(๑๙๙๒) “̂ เสนอแนวค ิดภารปร ับเปล ี่ยนภาร 

บริหารงานของภาศรัฐ โดยภารสร้างศวามสามารถให้แก่องค์ภารระบบราชภารของรัฐให้สามารถแข่งข้น 

ทับองค์ภารภาศเอภชนได้โดยมีหสัภภารที่สำทัญ ๑๐ ประภารได้แก ่

(๑) ร ัฐบาลผู้ทำหนัาท ี่สน ับสน ุน (^ล๒!V!|^ 9๐V6๓๓6ท!) หมายถึง ภารบริหารงาน 

ภาศรัฐแบบเดิมนั้น รัฐบาลนัภจะเป็นผู้ดำเนินภารเองเกือบนั้งหมด แนวคิดนี้เนันให้รัฐบาลศวรทำหนัาที่ 

เป ็นผ ู้ให ้ภารสน ับสน ุนภาศเอภชนหรือหน ํวยงานอื่น ๆ เป ็นผ ู้ดำเน ินภารแทน โดยภาศรัฐศอยให้ภาร 

ช่วยเหลือ ยภเว้นกิจภารบางอย่างที่เอภชนดำเนินภารไม่ได้หรืออาจไม่ปลอดทัยรัฐบาลจึงจะดำเนินภาร 

เอง

(๒ )รัฐบาลของช ุมชน (00๓๓นท1!168 อผท60!) หมายถ ึง รัฐบาลต้องใภล้ช ิดชุมชน 

และภารบริหารงานภาศรัฐจะต้องตอบสนองต่อศวามต้องภารของชุมชน

(๓ )ร ัฐ บ าล ท ี่แ ข ่งข ้น ไ ด ้ (^0๓|ว6!I!IV6 9๐V6๓๓6ท!) ห ม าย ถ ึง  ร ัฐ บ า ล จ ะต ้อ ง  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบภารบริหารงานให้สามารถแข่งข้นได้เช่นเดียวทับภารดำเนินงานของธุรกิจเอภชน

(๔) ภารข ้บเศล ี่อนด ้วยภารก ิจ (!\̂ !188|0ท (ะ!™6ท) หมายถ ึง ภารบร ิหารงานภาศรัฐ 

แนวคิดเดิม เนันภารดำเนินภารตามระเบียบภฎหมาย ศวรจะต้องเนันภารไข้ภารกิจเป็นเศรื่องข้บเศลี่อน

ท6, □ลVIฝ ลทฝ่ 6ล6เ}๒1', 76๘.(๑๙๙๒). ^6|กV&กป็กฎ ฎ0V&ณกา&ก( : เา0พ (เา& &ก(เ'&เวเ'&ก&บท'3เ 

รฎเท่^ เ3 1ก3ก8(0กกกเกฎ เ̂า& ฎน13แ0 56๙๐0, 1\̂ 1ล88. : ^เ:||:118อท-พ68๒7 !



การบริหาร

(๕) การม ุ่งเน ้นผลลพธ ์ (^68นแ ๐โ๒ท16(ะ1) หมายถึง การให้ความสำคํญก“บผลลพธ ์ 

จากการปฏิบ“ตงานเป็นหลก แทนการให้ความสำคํญต่อกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน

(๖) การขบเคล ื่อนด ้วยล ูกค ้าหร ือผ ู้ร ับบร ิการ (0น8๒๓6โ (ะเ^๏ท) หมายถ ึง การ 

บริหารงานต้องเน้นความต้องการของผู้ร ับบริการหรือลูกค้าเป็นหลก ให้ความสำค้ญกํบผู้รับบริหาร

(๗ )การมุ่งเน้นตลาด (IVIลโÎ 6̂  0โเ6ท๒ (ะเ) หมายถึง การบริหารงานของรัฐจะต้องเน้น 

ความต ้องการของตลาดและตอบสนองความต ้องการของตลาดหรือความต ้องการของประชาชนเป ็น 

สำค้ญ

(๘) ร ัฐบาลผ ู้ประกอบการ (ธท16โเวโ!8เท9 9๐V6โท๓6ทป หมายถ ึง รัฐบาลจะต้องทำ 

ตนให ้เสม ือนผ ู้ประกอบการภาคเอกชน ม ืการคำน ึงถ ึงต ้นท ุนและผลตอบแทนท ี่จะไค ้ร ับ  เพ ื่อให้เก ิด 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

(๙) ร ัฐบาลท ี่กระจายอำนาจ (อ606ท1โลแ26(:1 90̂ 6โท๓6ท1) หมายถ ึง ร ัฐบาลควร 

กระจายอำนาจให้หน่วยงานอื่น ๆ เป ็นผู้ปฏ ิปดงานแทน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

(๑ ๐ )ร ัฐบาลผ ู้ค าดการถไ (/VทIเฒ่เวล๒ โV90V6โท๓6ทI) ห มาย ถ ึง  ร ัฐบ าล จะต ้อ ง  

บริหารงานในลํกษณะที่สามารถคาดการถ!อนาคต และสามารถวางแผนรับมือกิบเหตุการถ!ต่างๆไค้เป ็น 

อย่างดี

4) แนวค ิดหล ักการบร ิหารงานส ู่ความเป ็นเล ิศแบบเข ้มงวดและผ ่อนปรนอย ่าง 

เหมาะสม (1-0086 ลทฝ |31'0|36|17)

11า01ฑลร ?6161'8 ลทฝ่ [̂ 013611 V\/ล!61'เฑลท (๑๙๘๒)^^ ไ ค ้ร ับ แ ร ง ผ ล ัก ค ้น ล ัน  

เนื่องมาจากการที่บริษ ัทของอเมริกามืผลิตภาพลดลงในขณะที่บริษ ัทของญี่ป ุนกลับมืผลิตภาพเพิ่มขึ้นที่^ง 

ในส่วนของผลิตลัณฑ์ ภารบริภารและคุณภาพ ซึ่งจาภภารศึภษาภารบริหารงานของบริษัทชั้นนำทั่วโลภ 

ท ี่ประสบความส่าเร ็จในภารดำเน ินงาน มืหลักภารหรือห ้วใจของภารบริหารงานสู่ความเป ็นเลิศ คือภาร 

บริหารงานอย่างเหมาะสมและลงตัวตามสถานภารถ! (แ๐๐86 ลทฝ่ แ9เา! เวโ๐เว6โเV) โดยมืหลัภภารที่สำลัญ 

๘ ประภารไค้แก่

(๑) เน้นภารปฏิบํต (/V เว!ล8 ๒ โ ลอแ๐ท) คือมุ่งเน้นภารปฏิบํตอย่างจริงลัง ๓ ประภาร 

ไค้แก่ ภารทำองค์ภารให้มืความคล่องตัว ภารทดลองปฏิบํต และภารทำระบบให้สามารถทำงานไค้ง่ายขึ้น 

(๒ )ใภล้ชิดลูภค้า (01๐86 ๒  แา6 0น8๒ ๓ 6โ) คือ เน้นความเข้าถึงและใภล้ชิดลับลูภค้า 

โดยไข้ภลยุทธ์ภารบริภาร คุณภาพและความเชื่อถือ รวมทั่งภารรับฟังความเห็นของลูภค้าค้วย

(๓) ม ืความเป ็นอ ิสระและความเป ็นผ ู้ประภอบภาร (/Vน๒ ท๐๓V ลท(ะเ 6ทเโ6|วโ6ท6นโ- 

8เา1|ว) เน ้นภารภระจายอำนาจให้ล ับพนัภงานให้สามารถปฏิบ ํตงานไค้อย ่างภว้างขวางข ึ้น ภระตุ้นให้มื 

ความคิดว่าเป็นเจ้าของกิจภาร รวมลันคิดค้นผลิตลัณฑไหม่ ๆ

^^ 6 เ6 โ , 7110๓38 ลทฝ่ พ ล เ6 โ๓ ลท, 1?0เ)6โ4.(๑๙๘๒). เท ธ63เ-0เ1 0^6X06116ท06 : เ6ธธ0ทธ ^๐/•๓ 

^ ทา6ท่03'3 เ363เ-1■บท 00ทาเ33ท163, ผ6ผ  V๐โI^ : แลโเว6โ ลท!:! แ ๐ผ .



(๔) เพ ิ่ม ผ ล ิต ภ า พ โ ด ย อ า ศ ัย พ น ัก ง า น  (เวโ๐ปน๗ |ว6๐เวเ6) ก ารให ้ 

ความสำศ ัญ ศ ับพน ักงานซ ึ่ง เป ็นทร ัพยากรท ี่ม ีค ่าท ี่ส ุดขององค ์การ ให ้เก ียรต ิและความไว ้วางใจแก ่ 

พนักงาน ทุกระศับ ใช้มาตรการเสริมสร้างขรัญและกำศังใจในการปฏิบํตงานแก่พนักงานตลอดเวลา

(๕) ช้บเคลื่อนและยึดมํนคุณค่าของงาน ([าลทปร-๐ท ลทป Vลเน6 ปโเV6ท) ผู้บริหารเนัน 

ส ัมผ ัสศ ับการปฏ ิบ ํตงานจริง ไม ่บร ิหารงานบนสำน ักงานเท ่าน ั้น รวมน ั้งพยายามปลูกฝ ังให ้พน ักงานมี 

ความเชื่อนั้นในคุณค่าที่ดีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแรงผสักศันร่วมในการปฏิบํตงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(๖) ม ุ่งท ่าธ ุรก ิจท ี่ม ีความช ้านาญและเก ี่ยวเน ื่องด ้น (8̂ Î Î  ๒  1[า6 I^ทIนIท9) เนันเลือก 

ท ่าเฉพาะธุรก ิจท ี่บร ิษ ัทม ีความช ้านาญ หรือเก ี่ยวเน ื่องด ้บธ ุรก ิจท ี่ได ้ท ่าอย ู่เท ่าน ั้น เน ื่องจากการดำเน ิน 

ธุรกิจที่ไม่เช ี่ยวชาญอาจมีโอกาสที่จะประสบด้บความล้มเหลวได้มาก และอาจกระทบกระเทือนธุรกิจเดิม 

ที่ได้ดำเนินการมาด้วยดีอยู่แล้ว

(๗)ร ูปแบบเร ืยบง่ายธรรมดา และใช้พนักงานจำนวนจำด้ด (ร1๓เว๒ ๒ โ๓ ลทป เ6ลท 

เนันการสัดองค์การของหน่วยงานในระด้บบนโดยใช้รูปแบบโครงสร้างที่ม ีความเรืยบง่าย โดยการ 

สัดสายงานตามประเภทของสินค้า รวมนั้งการกระจายอำนาจให้ด้บแต่ละสายงานอย่างเต็ม ท่าให้จำนวน 

พนักงานระด้บอำนวยงานและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานมีนัอย

(๘) หสักการบริหารงานแบบเช ้มงวดและผ ่อนปรนในเวลาเด ียวด ้น (ร1๓นแลท6๐นร 

1๐๐86-1เ9กํ1 เวโ๐เว6โ1168) เน ันความเช ้มงวดในการท่าให ้พนักงานเกิดความศรัทธาและเช ี่อน ั้นร่วมด้นใน 

คุณค่าของลูกค้า ค ุณภาพของสินค้าและบริการ การส ื่อสารแบบไม่เป ็นทางการ และมีการคิดค้นสิ่งใหม่ 

ๆ ขณะเดียวด้นใช้วิธ ีการผ่อนปรนให้พนักงานมีอ ิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และสิ่งที่ได้รับการผ่อน 

ปรนนั้นกสับมาควบคุมการท่างานของพนักงานอย่างมีวิน ัยด้วยตนเอง

5) แนวคิดรืเอ็นจีเนียริง ([?6-6ท9เท66ท่ท9)

1\̂ แ0|าล6| หลทาทา©โ ลทฝ่ ปลทา©ธ 0าลทา|37(๑๙๙๓)^^เส น อ แ น ว ค ิด เก ีย ว ด ้บ ก า ร  

บริหารงานองค์การในยุคโลกาภิร ัตน์เช ิงการคิดนอกกรอบ (ธโ6ล๒ท9 ฒ๒8) โดยเน ันการเปลื่ยนแปลง 

อย ่างฉ ับพสันแบบถอดรากฐานโคน (เ^ลป๒ลเ 0เาลท96) หรือที่เร ืยกว่า “ เปล ื่ยนแปลงแบบหน ัาม ีอเป ็น 

หสังมีอ” นั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลสำค้ญ ๓ ประการได้แก ่

(๑) ลูกค้า (0น8๒๓6โ) คือ ปัจจุษันลูกค้ามีความรู้และความเช้าใจในสินค้าและ 

บริการมากขึ้นท่าให้มีพสังการต่อรองเพิ่มขึ้นรวมนั้งมีความคาดหสังในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย อีก 

นั้งด้งมีสามารถเข้าถึงแหล่งช้อมูลที่ม ีอยู่เป ็นจำนวนมาก ด้งนั้นหากบริษัทหรือหน่วยงานไม่ท่าความ 

เช้าใจถึงการเปลื่ยนแปลงนี้อาจสิงผลกระทบต่อความสัมพ“นธ์ระหว่างลูกค้าและบริษ ัทได้

(๒) การแข่งช้น (0๐๓|ว6แแ๐ท) คือ ปัจจุด้นสภาพการแข่งช้นได้ทวิความรุนแรงมาก 

ขึ้นและมีการแข่งช้นในหลายรูปแบบตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคบริการ 

ต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในตลาดการแข่งช้นด้งมีบริษัทคู่แข่งจากต่างชาดิอีกด้วย ด้งนั้นถ้าหากบริษัทใดไม่

^^|-|ล๓๓ 6 โ, ฬ ๒ เาล6เ ลทฝ่ 01าล๓|}V ปลโท63. (๑๙๙๓). /?©©กฐ/ก©©โ/กฐ //7© 0๐ฦว๐ก©ธ๐ก ; 3 ก7©ก//©ร/๐ 

1̂ 01'1วน31ท633 I'6V0|นป็0ท, ผ \ ' :แลโเว6โธนรเท688.



สามารถยกระตบความสามารถของตนเองได้ อาจประสบด้บความล้มเหลวได้

(๓) การเปล ี่ยนแปลง (0[าลท96) คือ ป ัจจ ุบนการเปล ี่ยนแปลงเป ็นไปอย ่างรวดเร ็ว 

และม ีดวามสล ้บซ ับซ ้อนมากข ึ้นท ํ่งน ี้ หากบริษ ัทใดไม ่สามารถด ้ดการด ้บความเปล ี่ยนแปลงได ้ รวมทิ้ง 

ไม่ได้เตรียมรับมีอด้บสถานการถไการเปลี่ยนแปลงอาจจะประสบปัญหาถึงขึ้นล้มละลายได้ 

ข ึ้งน ี้ กระบวนการทำรีเอ็นจิเนียริง ประกอบด้วย ๔ ขึ้นตอน คือ 

ก )การค ิดใหม ่จากพ ื้นฐาน  (เ^นทฝ่ล๓6ท๒ I โ61[าเท๒ท9) หมายถ ึง การค ิดค ้น  

ว ิธ ีการทำงาน การผลิตสินค้าและบริการแบบใหม่บนรากฐานเดิม ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจ ุป ันซ ึ่งเต ็ม 

ไปด้วยภารแข่งซ้นที่รุนแรง บริษัทหรีอหน่วยงานจะต้องทำอย่างไรให้สามารถแข่งซ้นและอยู่รอดได้

ข) ภารออภแบบใหม่อย่างถอนราภถอนโคน (^ลฝ่เอลเ โ6(ะ|6819ท) หมายถึงเมื่อ 

คิดค้นวิธีภารทำงานแบบใหม่ที่แตภต่างจาภเดิมอย่างสิ้นเชิง คือ ไม่จำเป็นต้องใชิวิธีภารทำงาน รวมขึ้ง 

ว ิธ ีภารผลิตสินค้าหรีอบริภารแบบเดิม ๆ เพื่อให้สามารถแข่งซ้นไดไนตลาดปัจจุปัน

ค)ภารปรับปรุงที่ให้ผลอย่างยิ่งใหญ่ (อโล๓ล110 1๓เวโ๐V6๓6ท1ร) หมายถึง เมื่อ 

ผ่านขึ้นตอนภารคิดใหม่ และภารออภแบบใหม่แล้ว ทำให้ต้องมีภารปรับปรุงภระบวนภารทำงานให้ 

เป็นไปตามแนวคิดและภารออภแบบด้งภล่าว ซึ่งน่าไปสู่ภารปรับเปลี่ยนเครื่องมีอหรีออุปภรถไ (^6๒๐1) 

ในภารทำงานด้วย ซึ่งเป็นภารปรับปรุงที่ส่งผลให้เกิดภารเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ต่อบริษัทหรีอ 

หน่วยงาน

ง) ภ ารให ้ความส ่าค ้ญ ด ้บภ ารเปล ี่ยน แปลงภ ระบวน ภ ารท ำงาน  (^โ๐0688- 

๐โ!6ท1601) คือ ข ึ้นตอนนี้เป ็นผลจาภภารปรับเปล ี่ยนเครื่องม ีอและอุปภรถไ รวมขึ้ง ภระบวนภารทำงาน 

ส่งผลให้ต้องมีภารรัดภารฝึภอบรมใหม่ (^61โลเท) ให้แก่พนัภงานของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 

และสามารถปฏิบํตงานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้น

6) แนวคิดการจัดองค์การแบบโพสติโมเดิร์น(?0ร1๓0ฟ©เ-ท ๐ญลท|2ลบ๐ท)

ผแแล๓  6©ญฤนเธ! (๑๙๙๓)^ไสนอแนวคิดการร ัดองค ์การและการบริหารงานใน 

ยุคโพสต็โมเดิร ์น หรีอยุคหล้งสปัยใหม่ ว่า “เหม ีอนไฟ” คือ เด ินหน ้าแล ้วจะถอยหล้งกล ้บค ืนมาท ี่เด ิม 

ไม ่ได ้หมายความว่าถ ้าม ีการรัดองค์การแบบใดแบบหนึ่งแล้วจะกล้บมารัดแบบเก ่าไม ่ได"อีกแล้ว เพราะ 

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เด ิมเป็นการทำงานเป็นแบบระบบราชการ (ธนโ6ลน0โล1) ปัจจุป ัน 

ต้องเป็นการทำงานแบบไซเบอร์ (07เว6โ0โล1) ข ึ้งน ี้ การรัดองค์การและการบริหารงานยุคโพสต็โมเดิร์นนี้ 

มีสมมดิฐานที่ส ่าค้ญ ๔ ประการ ได้แก่

(๑) ล ้ทธ ิความเช ื่อ เร ื่องความร ู้เก ิดจากด ้วผ ู้เร ียน  (^๐ท8^โน^^IV|8๓) คือ ม ีแนวคิด 

ความเช ื่อว ่าความรู้ต ่าง ๆ ท ี่ม ีอย ู่บนโลกน ี้ แท ้ท ี่จร ิงแล ้วเป ็นส ิ่งท ี่มน ุษย ์สร ้างข ึ้นจากจ ินตนาการของ 

มนุษย์เอง คล้ายด้บการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ (ร๒เ7 16แ1ท9) ของมนุษยไดยไม่เชื่อเรื่องล้ทธิความเชื่อ 

เชิงรัตถุวิสัย หรีอรัตถ ุน ิยม(01ว]6๗พ่8๓) คือ เชื่อว่าความจริงบนโลกนี้มีอยู่แล้ว และมนุษย์เป ็นผู้ค ้นพบ 

ความจริงขึ้น เช ่นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ธ6ญอุนเรเ, พแแล๓. (๑๙๙๓). 7/76 )ว๐5/๓๐๘6๓ 0ญ3กเ13ป็'0ก : /ฬ35/6๘กฐ //?6 3๘ อ/'/7'7'6^6โ5//)/6 

^/73กฐ6,รลท เ^โลทอเรออ : ปอรร67-6ล38.



(๒) สิ่งที่แท้จริงคือภาษา (๒ท9นล96 13 1̂3611' โ6ล1แ7) คือ ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็น 

ความรูในเรื่องอะไรล้วนต้องถูกถ่ายทอดผ่านทางภาษา ต้งนั้น ภาษาเท่านั้นที่เป ็นเรื่องจริง

(๓ )โ ล ก า ว ิว ่'ต น ์ แล ะ  ล ้ท ธ ิก า ร แ ต ก แ ย ก เ ป ็น ก ล ุ ่ ม  ๆ (01๐1วลแ2ล11๐ท ลทฝ่ 

869๓6ท๒ แร๓) คือ ม ีความเช ื่อว ่าโลกในย ุคโลกาภ ิว ่'ตน ์น ั้นว ุ่นวายส ับสน (0แ1ล๐ร) และไม ่เช ื่อเร ื่อง 

ตรรกะ ความม ีเหต ุม ีผล (ผ๐ท-แ๐9๒ โ6ล8๐ทเท9) ไม ่สามารถคาดการณ ์ได ้ (บทเวโ601101ลเว๒) ความร ู้ 

บางอย่างมนุษยไม่ร ู้ และไม่มีความสามารถที่จะรูได้ ท่าให้บางครั้งมนุษย์อยู่บนโลกนี้ภายใต้ความขดแย้ง 

ส ันระหว่างสภาพแวดล้อมของโลกาภิส ัตน ์และความเช ื่อระด้บท ้องถ ิ่นเน ื่องจากการต ิดต ่อส ิ่อสารในยุค 

โลกาภิส ัตน ์ท ่าให ้ม ีการถ ่ายทอดสัฒนธรรมและค่าน ิยมข ้ามพรมแดน ตลอดจนมีการยืมสัฒนธรรมจาก 

ประเทศหนึ่งไปไข้ในอีกประเทศหนึ่งได้ ด ้วยมุมมองที่แตกต่างสันทางสัฒนธรรมและค่านิยม ท่าไห้โลก 

แตกออกเป็นส่วนย่อย เช่น ชาวตะสันตกมีสัฒนธรรมที่ไม่ใช่แบบตะสันตกและไม่ใช่แบบยุโรป เนื่องจาก 

การผสมผสานสันระหว่างสัฒนธรรมแบบตะสันตกและสัฒนธรรมแบบตะสันออกที่ผ ่านการติดต่อสิ่อสาร 

สันในโลกยุศโลกาภิสัตน์นึ่

( ๔ ) ภ า พ ส ัก ษ ณ ์ท ี ่ แ ต ก เ ป ็น ห น ่ว ย ย ่อ ย แ ล ะ ไ ม ่ศ ง ท น  (เ^โล9๓6ท๒11๐ทลทฝ่ 

เท0๐ท8เ816ท06 เ๓ ล968) คือ การส ัดองค ์การและการบริหารงานในย ุศโพสต ่โมเด ิร ์นน ึ่ ม ีส ักษณะแตก 

หน ่วยงานออกเป ็นหน ่วยย ่อย ๆ และเป ็นไปในส ักษณ ะช ั่วศราวไม ่ศงทน ม ีการย ุบ เล ิกเปล ี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา

7) แนวคิดบล็อกเซน (6๒010 01าล1ท)

คอยน ์แมน (00เท๓ลท) (2018)^" ได ้เข ียนบทศวามอธ ิบายศวามเป ็นมาและศวามส ่าส ัญของ 

ธ1๐0เ0 0เาลเท มีสาระส่าสัญ ด้งนึ่

บล็อกเชน (ธ1๐0เ0 0เาลเท) คือเทศโนโลยืการประมวลผลและสัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือที่ 

เร ืย ก ว ่า  อเ8เท่เวน๒0เ แ60196โ160ท่ท๐1๐97 (01-1) ซ ึ ่ ง เป ็น ร ูป แบบ ก ารส ัน ท ึก ข ้อม ูลท ี ่ ใข ้ห ส ัก ก าร  

0โ71วเ๐9โล|วท่7 ร่วมสับกลไก 0๐ท86ท8น8 โดยข้อมูลที่ถ ูกสันทึกในระบบ 61๐๐10 อท่ลเท นั้นจะสามารถท่า 

การแกไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ช่วยเพิ่มศวามถูกต้อง และศวามน่าเชื่อถือของข้อมูล

61๐0100เาลเท ม ีจ ุดกำเน ิด  เม ื่อป ี 2008ในช่วงว ิกฤต ิ เศษฐก ิจศร ั ้ งใหญ่ท ี ่ เร ืยกว ่า  01๐1วล1 

เทลทอเล! 0ท่8เ8โดยผูไข้ชื ่อว่า รลเ๐8ท่เ ผล!0ล๓๐เ๐ ไดไห ้กำเน ิด  บ ิทศอยน ์  (ธแ๐๐เท)”ข ึ้นมา โดย 

ออกแบบให ้บ ิทศอยน ์เป ็นเง ินด ิจ ิท ้ลสก ุลแรกในประวิตศาสตร์ท ี่ท ุกศนสามารถใช ่ได ้ท ุกศนสามารถถือ 

เงินและโอนเงินให้สันไดไดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอื่นๆ เช่นธนาศาร และที่ส ่าสัญบิทศอยน์ถูกสร้างให้มา 

โดยไม่อยู่ภายใต้การศวบคุมของรัฐหรือองค์กรใด ๆ

คอยน์แมน(00เท๓ลท),2018. “8100เ̂ (±131ก กับการปฏิว้ฅิฅัวกส^งคร้ังใหญ่ท่ีลุดในประว้ฅิตาลฅร์” . ออนไลน์: 

ท่แเว8://๐๐เท๓ ลท.๐๙2018/05/17/1ว!๐๐!0๐ท่ลเท-101/, สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2564.



นอกจากบิทคอยน์แล ้ว ยํงมีเทคโนโลยีท ี่เร ียกว่า ธI๐^I^ 0[าล1ท ได้เก ิดขึ้นด้วย โดยธI๐^I^ 0[าล1ท 

คือเทคโนโลยีที่ทำให้บิทคอยน์ทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนที่งนี้ ธI๐^I^ 0[าล1ท เป็นเทคโนโลยีที่ทำ 

ให ้สามารถสร้างระบบที่ไม ่ต ้องพ ึ่งพาต ัวกลางอีกต ่อไป หรีอที่เร ียกว่า 1ฒ811688 8^316๓ ซึ่ง เครีอข่าย 

ของบิทคอยน์ (ธเ๒๐เท ผ6^ผ0โI^) ถือว่าเป็นระบบแรก ท่ี ธ!๒๐!ท ใช้เป็นสกุลเงินภายใต้เทคโนโลยีบล็อก 

เชน(ธI๐^I^ ๐!าล1ท)รล๒8!า1 ผลI^ล๓๐๒ ต ้องการสร ้างสก ุล เง ินท ี่ไร ้ด ้วกลาง ไร ้คนควบค ุม  จ ึงค ิดค ้น  

เทคโนโลยีที่เรียกว่า ธI๐^I^^!าลIท ขึ้น เพึ่อทำให้สามารถสร้างบิทคอย‘นได้สำเร็จ

ระบบเดิมโลกที่ต ้องพึ่งพาตัวกลาง กับธุรกิจที่เกิดขึ้นจากคำว่า 1เ-น81

ตัวอย่างตัวกลางเรื่องการโอนเงิน

จากรูปช ้างบนน ี้/V และ ธ ฝากเงินกับ ธลทI^ 1 ในขณะที่ 0  และ อ ฝากเงินกับ ธลทI^2 ด้งนั้น 

น ั้งน ี้ เมื่อ /V ต้องการโอนเงินให้กับ ธ /V จะต้องโอนเงินฝานธลทI^ 1ในขณะเดียวกัน ถ้า /V ต้องการโอน 

เงินให้กับอ /V จะต้องโอนเงินจาก ธลทI^ 1 ไปกังธลทI^ 2ซึ่งทุกคนต้องพึ่งธนาคารตัวกลางในการโอนเงิน

ให้กัน

โดยธนาคารจะทำหน้าที่ ด้งนี้

(1) ธนาคารกันทึกว่าใครมีเงินเทำไหร่ ในด้วอย่างนี้ ธลทI^ 1 จะกันทึกว่า /Vมี 100 บาท ธม ี100

บาท

(2) ธนาคารช ่วยทำธุรกรรมให ้ในต ัวอย ่างน ี้สมม ุต ิว ่า /V ต ้องการโอนเงิน 50 บาท ให้ก ับ□ทาง 

ธลทI^ 1 จะทำการตรวจสอบว่า/V มีเงินอยู่ในกัญชีจริงหรีอไหม หล้งจากนั้น/V จะถ ูกห ้กเง ินจากกัญชี50 

บาท สํงไปกัง ธลทI^ 2 โดย ธลทI^ 2 จะนำฝากเข้ากัญชี50 บาทให้กับ อ



สรุปได้ว่า เจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้ธนาคารเป็นตัวกลางในการโอนเงิน เนื่องจากเจ้าของบํญชี 

ไม ่สามารถแสดงความเป ็นเจ ้าของเงินในรูปแบบดิจ ิท ัลได ้และเจ ้าของบญชีไม ่สามารถตรวจสอบความ 

ถูกต ้องของเงินท ี่โอนมาได ้กล ่าวอ ีกน ัยหน ื่ง คือ เจ ้าของบญชีไม่สามารถทำธุรกรรมในรูปแบบดิจ ิท ัลท ี่ 

เชื่อถือได้ระหว่างกํนจึงเป็นโอกาสทางด้านธุรกิจ โดยที่ธ ุรกิจเหล่านี้เป ็นเสมือนด้วกลางที่น ่าเชื่อถือให้ท ี่ง 

สองฝ่าย โดยที่เจ้าของบ“ญชีต้องเชื่อถือว่า ด ้วกลางนั้นม ืความซื่อส ัตย์ และจะทำหน้าที่ปรับปรุงและดูแล 

บญชีให้ทุกคนอย่างถูกต้องเสมอ

ผลของการม ีต ัว กลางคือ การทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบยอดเงินในบญชี การโอน 

เง ินการถอนเงินผู้ทำธุรกรรมจะต้องได้ร ับอนุญาตจากธนาคารไม่ว ่าการใช้งานฝ่าน/Vเวเวเ๒ล11๐ท หรือ 

ทำรายการที่ด ู/VIIVI หรือทำรายการที่ธนาคาร สิ่งนี้เรืยกว่า ร6โV6โ-^แ6ท^ /\โ๐[าแ6๐1นโ6โดยธุรกิจตัวกลาง 

สามารถสร ้างกำไร ทำให ้ผ ู้ทำธ ุรกรรมม ืต ้นท ุนท ี่ส ูงข ึ้น  ย ิ่งทำธ ุรกรรมผ ่านต ัวกลางหลายแห ่งย ิ่งม ื 

ค่าใช้จ่ายสูง นอกจากค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว ย์งทำให้เกิดความล่าช้าอีกด้วย เช่น การโอนเงินไปต่างประเทศ 

ที่ม ืค ่าใช้จ ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่แพงและใช้เวลานานที่สำตัญที่ส ุด ผู้โอนต้องเชื่อใจตัวกลางได้ว่าจะไม่ 

ทุจริต จะไม่ทำการแกิไขช้อมูล หรือไม่มืการเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ารายอื่น

ธ|00เ^0|าล1ท ม ืระบบการทำงาน คือ เทคโนโลยี ธI0^I^^[าลIท สามารถสร้างระบบการกระจาย 

อำนาจความเชื่อใจของตัวกลางทำให้ผู้ทำธุรกรรมไม่จ่าเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางรายใดรายหนื่งในการทำ 

ธุรกรรม หรือ ผู้ทำธุรกรรมสามารถทำธุรกรรมแบบ ^66โ-๒ -^66โ ระหว่างสันไดไดยตรง ภายในแนวคิด 

ที่ว่า แทนที่จะให้ธนาคารเป็นผู้ถ ือปัญชีของผู้ทำธุรกรรมแต่ละคนซื่งแต่ละคนจะไม่ทราบช้อมูลปัญชีของ 

ผู้อื่น เปลี่ยนเป็นกระจายปัญชีธนาคารของทุกคน ให้เจ้าของปัญชีเป็นผู้ถ ือปัญชีธนาคารเองและเจ้าของ 

ปัญชีสามารถมองเห็นช้อมูลปัญชีของผู้ทำธุรกรรมรายอื่นพร้อม ๆ สันทุกคน



จากรูปด้านบนเมื่อทุกคนมีข ้อมูลบญชีอินเดียวกํนสามารถอธิบายการทำงานของ ธI๐^I^ 0[าล1ท ได้ด ้งนี้

ผ ู้ทำธ ุรกรรมสามารถตรวจสอบได ้ทนท ีว ่าใครม ีเง ินเทำไหร่ ผ ู้ทำธ ุรกรรมไม ่ต ้องก ํงวลว ่า ผู้ที่ร่วมทำ 

ธุรกรรมรายอื่นจะมีเงินในบํญชีจริงหรือไม่

สมมต ิว ่าธ ทำการแกไขบํญชีของตนเองโดยเพ ิ่มยอดเงินจาก 100 บาท เป ็น 1000บาทบํญชี 

ของ ธ ก็จะไม่ตรงกํบบํญชีของ/V 0  และ อ ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ“ญชีคนอื่นๆ ทราบได้ท ันทีว่าธ โกงทิ้งน ี้ 

เม ื่อมีการทำธุรกรรมการโอนเงิน เช่น /Vโอนเงินอ ข้อมูลธุรกรรมด้งกล่าวจะถูก ธโ๐ล0เ0ล81ประกาศให้ 

เจ้าของทัญชีรายอื่น ๆ ได้ร ับทราบและปรับปรุง (บเวฝ่ล๒) ข้อมูลทัญชีให้เป็นปัจจุทันเหมีอนทันทิ้งหมด

โดย ธI๐ Î^ [̂าลIท เป็นวิธ ีการเก็บข้อมูลทัญชีรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีธุรกรรม 1โลทรล๗ ๐ท ใหม่ข้อมูล 

การทำธุรกรรมทิ้งหมดจะถูกนำมารวมทัน เมื่อได้ปริมาณข้อมูลจำนวนหนึ่ง ระบบจะทำการบรรจุข ้อมูล 

การทำธุรกรรมเหล่านั้นลงกล่องทัญชี (ธ๒๗) และทำการปิดกล่อง นั้งน ี้ ภายหทังการปิดกล่องข้อมูลแรก 

ไปแล้วกล่องใหม่หรือ ธ๒๗  ใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ต่อทันไปเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่ม ีการปิดกล่องทัญชี



ทํ่งน ี้เจ ้าของบญชีไม่จำเป็นที่จะต้องกลบไปเปิดกล่องบญชีเก ่าเพ ื่อแก้หรืออํพเดทข้อมูลธุรกรรม 

โดยกล่องธุรกรรมใหม่จะถูกสร้างขึ้นแทนที่ต ่อก้นไปเรื่อย ๆ โดยจะเชื่อมโยงและอ้างอิง (^6๒โ6ท06)ก้บ 

กล ่องข ้อม ูลเก ่าเสมอ เปร ืยบเสม ือนว ่ากล ่องข ้อม ูล เหล ่าน ั้นม ีโซ ่เช ื่อมโยงก ้น  จ ึงเป ็นท ี่มาของคำว ่า 

8I๐ Î^ [̂าลIท

ยกต้วอย่างจากรูปข ้างบน เมื่อธI๐^I^ 4 ถูกสร้างขึ้นแล้วเจ้าของก้ญชีจะไม่สามารถย้อนกก้บไป 

แก่ไขข้อมูลใน ธI๐^I^ 1 2 หรือ 3 ได ้ ผลล ้พธ ์ ค ือข้อมูลการทำธุรกรรมจะถูกเก็บถาวรโดยข้อมูลการทำ 

ธ ุรกรรมของ ธI๐^I^ ในลำด ้บก ่อนหน ้าจะถ ูก 0โ71ว1๐9โล|ว̂ 10 นำเข ้ารห ัส หรือ แลร [า ไว ้ ซ ึ่งเป ็นการ 

เข้ารหํสทางเดียว สำหรับดรวจสอบข ้อม ูลว ่าเป ็นข ้อม ูลจากต ้นฉก ้บจริง ไม ่ถ ูกแก ่ไขเปลี่ยนแปลงโดย 

ธI๐^I^ ใหม่ท ี่ถ ูกสร้างก็จะมื แลร[า ของ ธI๐^I^ เก ่าระบุอย ู่ด ้วย ซ ึ่งสามารถอ้างอิงกล้บได้ว ่า ธI๐^I^ ลำด้บ 

ก่อนหน้าคือธI๐^I^ ลำด ้บท ี่เทำไร น ั้งน ี้หากม ืผ ู้ทำการแก ็ไขเปล ี่ยนแปลงข ้อม ูลธ ุรกรรมในธI๐^I^ เก่า 

แม ้แต ่เพ ียงเล ็กน ้อยแลร [า ของข ้อม ูลน ั้นจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เจ ้าของก้ญชีหรือผู้ทำธุรกรรมรายอื่น 

สามารถรับทราบได้ว ่ามืผู้การแก่ไขข้อมูลต ัวอย่างเช ่นจากรูปด้านล่าง ประโยค “แ๐ผ ลโ6 V๐น” หากมี 
การแก่ไขเติมเครื่องหมายคำถาม “?” เข้าไป ผลล้พธ์แลร[า ก่จะเปลี่ยนไปทันที

เ ผ ? บ ! 1^X7

1-10VV 3 โ© ^ 0

|-|๐ ผ  ลโ6 ^ 0 บ I
51-1/^256 
หลธหเท9

รเ-เ ๐ บ !? บ !

907๘5๒0468788380๒720400 
0๒31 79580958๘(544๒24086 

9๒80๘0275000720900

๘(287๘(0 า 4060๘2 ๒6920102 
0783๒๒50009703053151001 

๘98103973303(80๘89

โดยประโยชน์ของการทำธุรกรรมโดยไม่ผ่านตัวกลางได้แก่

1) ความเป็นเจ้าของ (0ผท6โร!าแว) ธ1๐0เ001าล1ท ทำให้เจ้าของทัญชีสามารถเก็บทรัพย์สินหรือเงิน 

ไว ้ก ้บดนเองได ้สามารถโอนได ้ด ้วยดนเองแบบ แ66โ-๒ -แ66โไม่ต ้องขอผ่านหรือขออนุญาดตัวกลาง 

(ธนาคาร)

2) ความเป็นระบบเปิดและเทำเท ียม(0|ว6ท & ผ6น(โลเ) ทุกคนมีสิทธิเข้ามาใข้ข้อมูลได้อย่างเทำ 

เทียม โดยระบบจะไม่มีการลำเอียงหรือเลือกปฏิปต

3) ความโปร่งใสและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก่ไขไม่ได้(1โลท8|วลโ6ท07 & 1๓๓น๒!วแแV) ข ้อมูลบน 

ธ1๐0เ001าล1ท เป ็นข ้อม ูลท ี่ท ุกคนสามารถเช ื่อถ ือได ้ เน ื่องจากไม ่ม ีบร ิษ ัทหร ือผ ู้หน ึ่งผ ูใดสามารถเข ้าไป 

แก่ไขข้อมูลย้อนหล้งได้โดยข้อมูลจะถูกทันทีกไวไนระบบอย่างถาวร

4) ความปลอดก้ย(ร60นโแ7) ปองก ้นการโจมต ีจาก แฮกเกอร ์ (แล0เ06โ)โดยทีวไปแล้วหาก 

แล0เ06โ รู้เป ็าหมายที่ต ํ่งของ ร61า/©โ จะสามารถโจมตีได ้ง ่ายและสามารถโจมตีได ้จนสำเร็จ น ั้งน ี้ ธ1๐0เ0 

01าล1ท จะทำหน้าที่กระจายทัญชีไปทั่วโลก ด ้งน ั้น หากแฮกเกอร์ต ้องการโจมตีเพ ื่อแฮกข้อมูล แฮกเกอร์



จะต้องทำการโจมตีคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลทัวโลก ซึ่งม ีเป ็นจำนวนมากไปพร้อม ๆ กํนทำให้การ 

โจมตีเป็นไปได้ยากมาก

5) ความไร้พรมแดน (ธ๐ฟ6โ|688) เนื่องจาก ธI๐^I^ 0[าล1ท ทำให้ผ ู้ทำธุรกรรมไม่จำเป ็นต้องพ ึ่ง 

ต ัวกลางในแต่ประเทศ เช ่นการเป ิดบญชีธนาคารจะจำกํดว่าต ้องเป ิดบญชีธนาคารด้บประเทศที่เจ ้าของ 

บญชีอาศัยอยู่ในเวลานั้น นั้งน ี้ ระบบ ธI๐^I^ 0[าล1ท ไม่จำศัดประเทศโดยไม่สามารถรับทราบด้วยว่าผู้เป ิด 

บญชีมีที่อยู่ท ี่ไหน เพียงมีอ ินเทอร์เน็ตก็สามารถใข้งานระบบได้

6) ลดค่าใข้จ่าย (0น1 0๐81) ธI0^I^ ๐[าล1ท ทำให้ระบบปราศจากตัวกลาง หรือธนาศาร ทำให้ผู้ทำ 

ธุรกรรมไม่จำเป็นต้องช่าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ศับตัวกลาง

น ั้งน ี้ คุณสมบ“ตด ้งกล ่าวข ้างต ้นเป ็นประโยชน ์ของ ^6โ๓ |88เ0ท|688 / ^นเวเ๒ ธI0^I^^[าลIท ถ ้าหากเป ็น 

^6โ๓ |88เ0ท6(:1 / ^โเVล^6 8I0^I^^[าลIท อาจมีคณสมบํตแตกต่างศัน

6100เ(0 ^ ล 1ท กับ ุกๆรปฏิว ัฅ ิด ัวกลาง 
'' ครั้งใหญ่กี่สุดใบประวัฅิศๆสฅร์

6I0^I^^^ลIก เป ิบเกคโบ!ลยีก ีกำให ิโ3าสาบา3ถสธ ิางธ:บบก ี่ใม ่ต ัอง 
ผ ึ่งพาต ัวกลางอ ี]าต ่อไปหธ็อก ี่เธ ีนกว ่า 7เ■บ811638 3V816๓ซึ่ง 61*00๒ 
*ง6(พ0**( กํอว่าเปิบธ:บบแธก โดยมีเกิว 81*00๒ กี่เปิบศกลเงิบใชังาบบบเงั้บ

ช3ะ!ยซน์9ๆกใบ่ปึระ8นดัอกลาง

^  อ พ ก :: !ธ ! : ; : )  (ค วาม เป ็น เจ ้าV อ ง )

จากกี่เธาตัองฝากเงิบโเโกับตัวกลางเปิบคบดูแล บาดอบบั๋ 61001*0*13๒ กำใเโเ3าสาบาธกเก็บเงิบ 
กับคัวเองใดั93ง ๆ ดอบโอบก็โอบเลนแบบ คั©6โ-*0-!’ 66โโม่คัองVอใค5

: ผ ? น !]::! (ค ว า น เป ็น ร ะ บ บ เป ็ด แ ล :เก ่า เก ีย บ )

กกคบบี3กธิเจ้าบาใซัอย่างเก่าเทียบ โบ่บีลำเอียงหริอสองมาตรฐาน

^  “ *?ก ธ ฺ[าล :ก ก0^ &  เทา๓ น*นิ*'.แ)*V (ควานโปร ่งไสแล:เปลยนแปลงแ เไใV โม ่ใด ้)

จ้อเ^ลบบ 6|00เ*0*131ก เว๎น9:|ซึ่อทีอโดัโดยเๅกฝาย เพธา:เธาริว่าโม่บีบธิเ5กโหนหริอใคธแอบเจ้าโป 
แก้งํ่อเงูลยัอบหลังโตั อ ีกเโงบินจ:อยู่อย่างกาวธอีกด้วย

^  8*: :นน] 1̂ V (ค ว า น ป ล อ ด ก ิย )

8100เ*0*131ก โร้ธ:บบเก็บจ้อเงูลแบบกธ:จายถูบย่ หากจ:แก้จ้อเงุลตัองกำกาธแอกคอบพิวเตอธบับ 
โม่ก้อบพธัอบ ๆ ก้น โม่ง๎นก็ถูกัจ้บโตัว่าจ้อเ^ลบด

^ ^ โ ^ น โ ^ โ ! (ค ว าน โร ัผ รบ แ ดน )

ปกติแลัอเธาจำเปิบต้องผึ่งตัวกลางโบแต่ปธ:เกศ ^  ^  ^
เร่บ กาธเม่ดบ้ญร่ธบาคาธ แต่ธ:บบ 8100เ*0*ไ|3ก 
โม่จำก้ดปธ:เกศ เพียงแค่ม่อีบเตอธ่เบิตก็สามารก 
โร่งาบร:บบโด้กฺกเบิอ . ’

^  ๐ บ * &:)ธ ิ? (ลด ค ่าโช ัจ ้าย )

พอโม่ม่รุธกิจตัวกลางกี่บากิบกำโธ 
ค่าโร่จำย่Vองการกำธฺธกรรบก็จ:ลดลง

^ ^ ^ ^ ^

 ̂๙
เ^บ!ตV : เ ^  ^ฒ่โVกร0

6 แง ผ ๐!งเ 6 ผ /V

ท่ีมา : ภาพจากเว็บไซต์ 81ทท0๓6ทล.๐0๓



นอกจากน ี้ ธI๐^I^^[าลIท ย ํงทำให ้เก ิดการปฏ ิร ูประบบธ ุรก ิจ โดยสามารถนำระบบ 1ณ811688 

8^316๓ ที่ถูกสร้างด้วย ธI๐ Î^ [̂าลIท มาปฏิรูปธุรกิจที่ต้องพึ่งพาตัวกลางในปัจจุบนได"อีกด้วย เช่น

1) 8๐0๒1 ผ6^ผ0โÎ :Î ล^6Iว00Î , 1ผ1น6โ

2) IVIลโÎ 6 |̂ว๒^6: บเว6โ, /VIโเวทเว

3) ธ-00๓๓6โ06:^\๓ล20ท, 6ธล7

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวํตศาสตร์ท ี่ผ ู้ทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องพึ่งด้วกลางเหล่านี้อ ีกต่อไปไม่ว่า 

ธุรกิจอะไรที่เป็นตัวกลาง หรืออยู่ได้เพราะความนำเชื่อถือธุรกิจเหล่านั้นกำล่งถูก0แ8โนเวI อย่างแนํนอน

แนวคิด “กล่องปัญชี;ห่วงโซ่ (6๒01^ อเาลเท)” กับการแกิไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหน  ี

เข้าเมืองผิดกฎหมาย

จากการทบทวนงานวิชาการและบทความท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการแกไขป ัญหาแรงงานต ่างด ้าว 

หลบหน ีเข ้าเม ืองผ ิดกฎหมาย เม ื่อนำต ัวแบบการว ิเคราะห ์เช ิงระบบ (8^3๒ทาร-/Vทลเ73๒ 1\̂ เ0(:16|)ของ 

อลท๒! I^ลเ2 ลทฝ่ !^0เว6โเ I^ล!าทที่มืแนวคิดว่าองค์การเป็นระบบเปิด (0|ว6ท 8^3๒๓ร)ที่มืการใข้พกังงาน 

ในการข ้บเคล ื่อนองค ์การม ืการนำป ัจก ัยการผล ิตเข ้าส ู่กระบวนการผลิต(เทเวนเ) ม ืกระบวนการผล ิต 

(^ โอ0688) และมืผลผลิตที่ได้รับ(0นแวนเ) ซึ่งโดยทํวไปแล้ว ป ัจกัยนำเข ้าย่อมมากกว่าปัจกัยนำออกหรือ 

ผลผลิตที่ได ้ร ับเสมอ เน ื่องจากในระหว่างการผลิตน ั้นย ่อมม ืการส ูญเส ียพกังงาน ท ี่เร ืยกว่า ผ69ล1IV6 

6ทเโอ|ว7 ซึ่งองค์การจะต้องแกไขการสูญเสียพกังงานนั้นด้วยการพิจารณาผลย้อนกกับ (I=66 ÎIวล0I )̂ แล้ว 

นำมาปรับปรุงกระบวนการผล ิตเพ ึ่อลดการส ูญเส ียในระหว่างกระบวนการผล ิตน ั้น น ั้งน ี้ ทฤษฎ ีระบบ 

(8^3๒๓3 1!า6อโV) เน ้นการปรับตัวให้เข ้าก ับสภาพแวดล้อมที่เปลื่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เม ื่อนำทฤษฎี 

ระบบมาวิเคราะห์ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเมืองผิดกฎหมาย ร่วมกับ

1) แนวค ิดการเปล ื่ยนแปลงก ัฒนธรรมองค ์การน ั้งในส่วนของพนักงานและองค ์การโดยการ 

เรืยนรู้เป็นทีมของ ^6๒โ 86ท96

2) แนวค ิดการปร ับเปล ื่ยนการบร ิหารงานของภาคร ัฐ โดยภารสร ้างความสามารถให ้แก ํ 

องค์ภารระบบราชภารของรัฐให้สามารถแช่งข้นกับองค์ภารภาคเอภชนได้ของ□ลV๒ 08เว0โท6 ลทฝ่ 16(:1 

0ล6เว!6โ

3) แนวคิดเกี่ยวกับหกัภภารหรือห้วใจของภารบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ คือ ภารบริหารงาน 

อ ย ่า ง เห ม าะส ม แ ล ะล งต ัวต าม ส ถ าน ภ ารถ ! (1.0086 ลทฝ่ 119เา1 เวโ๐เว6(1^) ของ 1!า๐๓38 ^6๒โ8 ลทฝ่ 

เ̂ ๐1ว6โI VVล๒ โ๓ ลท

4) แนวคิดเกี่ยวกับภารบริหารงานองค์ภารในยุคโลภาภิรัตน์เช ิงภารคิดนอภภรอบ (ธโ6ล๒ท9 

โน๒8) โดยเน ้นภารเปล ื่ยนแปลงอย ่างฉ ับพกันแบบถอดราภฐานโคน (เ̂ ล(ะ110ล1 0เาลท96) หรือที่เร ืยภว่า 

“เปลื่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหกังมือของ 1\̂ 110เาล6| แล๓ ๓ 6โ ลทฝ่ ม่ล๓68 0!าล๓|ว7

5) แนวค ิดภารรัดองค ์ภารและภารบริหารงานที่ม ืแนวคิดว่า ภารรัดองค์ภาร “เหม ือนไฟ” คือ 

เด ินหน้าแล้วจะถอยหกังภกับคืนมาที่เด ิมไม่ได้ หรือหาภมืภารรัดองค์ภารแบบใดแบบหนึ่งแล้วจะภกับมา 

ร ัดแบบเกำไม ่ได ้อ ีภ เพราะสภาพแวดล ้อมเปล ื่ยนแปลงตลอดเวลา เด ิมเป ็นภารทำงานเป ็นแบบระบบ



ราชการ (ธนโ6ลน0โล1) ป ัจจุบนต้องเป็นการทำงานแบบไซเบอร์ (07เว6โ0โล1) ของ ผเแ๒๓ ธ6โ9ชุน๒^

6) แนวค ิดบล็อกเชน (ธI๐^I^ 0[ๅล1ท)สามารถสร้างระบบการกระจายอำนาจความเชื่อใจชอง 

ตัวกลาง ทำให้ผ ู้ทำธุรกรรมสามารถทำธุรกรรมแบบ ^66โ-๒ -^66โ ระหว่างก“นไดไดยตรง ซึ่งเจ้าของ 

บํญชีเป็นผู้ถ ือบํญชีข ้อมูลและเจ้าชองบํญชีสามารถมองเห็นข้อมูลบ“ญชีชองผู้ทำธุรกรรมรายอื่นพร้อมๆ 

กินทุกคนของ รล1๐ร[าเ ผลI^ล๓๐^๐

ท ํ่งน ี้สามารถส ังเคราะห ์ (รVท1^68๒) องค์ประกอบต่างๆ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีระบบ จำแนก 

เป็นองค์ประกอบหสัก 4 ประการได้แก ิ

1) ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ (แลเว๐!- 06๓ ลทฝ รเฝ6่)

เป ็นความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการท ุกระบบในภาพรวมทิ้งแรงงานไทย และแรงงาน 

ต่างชาติ (ท ิ้งถ ูภภฎหมายและผิดภฎหมาย) ‘ทิ้งในภาคอุดสาหภรรม ภาคภารเภษดร ภาคภารทํองเที่ยว 

และบริภาร และภาคธุรกิจอื่น ๆ

2) ความต้องการ'ทำงานของแรงงาน (แล!วอ!- รนเวเว!V 810เ6)

เป ็นความต้องการรับจ้างทำงานของผู้ใข ้แรงงาน ทิ้งแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติ ทิ้ง

ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย

3) ป ัจจัยวิกฤติที่ส ่งผลกระทบต่อระบบแรงงาน (แล!วอ!- 1๓|วลอ1 อท่บอลเ ^ล๗๐!-ร)

เป ็นปัจจัยที่ม ีส ักษณะเฉพาะไม่สามารถคาดการถไหรือป็องสันได้โดยส่งผลกระทบต่อระบบ 

แรงงานในภาพรวมอย่างรุนแรงเช่น สัยจากสงคราม สัยจากธรรมชาติ และสัยจากโรคระบาด เป็นต้น

4) ปัจจัยทั๋วไป ที่ส ่งผลกระทบต่อระบบแรงงาน (แล!วอ!- 1๓เวล๗ ^ล๗๐!-ร)

เป ็นป ัจจัยท ี่ม ีส ักษณะทิ้วไปซึ่งสามารถคาดการถไหรือควบคุมป ัองสันได ้ในระด ้บหนึ่ง และ 

อาจ

ส่งผลกระทบต่อระบบแรงงานในบางภาคส่วนที่ไม่รุนแรง เช่น สถานการถไทางการเมืองภายในประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าระบบเทคโนโลย ีย ุคด ิจ ิท ัล ซ ึ่งส ่งผลกระทบต ่อระบบการจ้างงานในบางภาคส ่วน 

เป็นต้น

เม ื่อ‘นำองค์ประกอบหสักทิ้ง 4 ประการ มาวิเคราะห์ร ่วมสับทฤษฎีการจัดองค์การและการบริหาร 

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจ ิท ัล คือ แนวค ิดเก ี่ยวส ับ “บล็อกเชน (ธI๐^I^ 0!าล1ท)” และทฤษฎี 

ต่าง ๆ จะได้ตัวแบบการแกิไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทิ้งระบบ ที่เรืยกว่า “โมเดลกส่องห่วง 

โซ่แรงงาน (แล!วอ!- ธ1ออ!^ อ!าล1ท 1^๐๘61)” โดยมืรายละเอียดในแต่ละมิต ิด ้งนี้

1. การออกกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการบริหารงานแรงงาน (แล!วอ!- แลห/ ลทฝ่ !?69น1๗1๐ท)

การออกกฎหมายหรือกฎระเบ ียบเพ ื่อการบริหารงานแรงงาน เป ็นการแกิไขปัญหาแรงงานทิ้ง 

ระบบในระยะยาวโดยเป็นการปัองปรามบุคคล กลุ่มบุคคล หรือขบวนการใดๆ ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ 

โดยมิชอบจากแรงงานทิ้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบเพ ื่อให ้สามารถปรับเปล ี่ยนให ้ท ันส ับ 

สถานการถไและรูปแบบการทำผิดกฎหมายในยุคปัจจุทัน



โดยจะต ้องจ ํดทำร ่างพระราชบญ เ^อาจจะเป ็นการนำประมวลกฎหมายหร ือพระราชบญ เ^ท ี่ 

เก ี่ยวช ้องการค้ามนุษย์หรือแรงงานที่ม ีอย ู่แล ้วมาปรับปรุงให้ม ีบทลงโทษหรือมาตรการที่ทนสมํยเช ้าก ํบ 

สถานการถ^นป'จจุปนน ี้ ซ ึ่งผ ู้กระทำผิดม ีการนำเทคโนโลยีย ุคด ิจ ิท ัลตลอดจนสื่อส ังคมออนไลน ์(ร๐ฒ่ลเ 

๓60แล) มาใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวสับการค้ามนุษย์ หรือแรงงานต่างๆ ที่งน ี้ในส่วนของมาตรการ 

ปองปรามจะต ้องม ีความช ัดเจนในส ่วนของรายละเอ ียดท ี่เก ี่ยวช ้องส ับความผ ิดท ี่กระทำลงฝานระบบ 

เทคโนโลยีดิจ ิท ัลและสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ

สำหรับบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดนั้นนอกจากจะกำหนดให้มีโทษปรับหรือจำคุก 

แล้วควรจะมีการปรับโทษเป็นการใช้แรงงานแทนค่าปรับ เพิ่มเติมจากการกักขังหรือจำคุกแทน 

ค ่าปร ับ เพ ื่อให ้สอดรับส ับสถานการถ!ชองแรงงานต่างด ้าวหลบหนีเช ้าเม ีองผ ิดกฎหมาย น ั้งชาวเม ียน 

มาร์ ลาว และสัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่หลบหนีเช ้าเมีองโดยผิดกฎหมายฝานระบบนายหน้านั้งชาวไทยและ 

ชาวต ่างชาต ิซ ึ่งกระทำส ันเป ็นขบวนการโดยแรงงานส ่วนใหญ ่ม ีส ัตถ ุประสงค ์ค ือ ต ้องการทำงาน หรือ 

ขายแรงงานในประเทศไทย ด้งนี้

อัตราโทษเติม ปรับหรือจำคุก

อัตราโทษใหมี ใช้แรงงานในกาครัธ หรือใช้แรงงานในกาดเอกซนแทนค่าปรับด้วยความ0ฬิ

สมี'ดรใจของผู้ด ้องขัง โดยม ีกาดเอกซนเป ็นนายประก ัน กายใด้การกำกับด ูแลซองกระทรวง 

แรงงาน

1) การใช้แรงงานในกาดรัฐแทนค่าปรับ

การใช้แรงงานในภาครัฐหรือหนํวยงานของรัฐ คือ การสัดทำระบบสมี'ครใจส่าหรับแรงงาน 

ต่างด ้าวท ี่ต ้องการใช ้แรงงานหรือทำงานแทนค่าปรับ โดยม ีกระทรวงแรงงานเป ็นเจ ้าภาพรับผ ิดชอบ 

ร ่วมส ันหน ํวยงานอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวช ้อง เช่น ส ่าน ้ภงานตำรวจแห ่งชาต ิ (ส ่าน ัภงานตรวจคนเช ้าเม ีอง) 

ภระทรวงมหาดไทย (ภรมภารปภครอง) ทหารในพื้นที่ม ีวิธีภารดำเนินภารด้งนี้

1.1) ภารกำหนดส ัตราโทษภารใช ้แรงงานแทนค ่าปร ับคำนวณ เป ็นส ัตราค ่าจ ้าง 

รายสันในสัตราที่ภระทรวงแรงงานกำหนด เพ ื่อกำหนดเป ็นระยะเวลาภารใช ้ 

แรงงานแทนค่าปรับ

1.2) ภระทรวงแรงงานกำหนดประเภทหรือชนิดของงานที่แรงงานหลบหนีเช ้าเม ีอง 

ผ ิดภฎหมายสามารถทำได ้ เพ ื่อใช ้แรงงานแทนค ่าปร ับและส ัดทำทะเบ ียน  

แรงงานต่างด้าวฯ ที่ถูภลงโทษให้ใช้แรงงานแทนค่าปรับ

1.3) ส ่วนราชภารหร ือหน ํวยงานท ี่ม ีความประสงค ์ต ้องภารใช ้แรงงาน ส ัดระบบ 

สสัสดิภารนั้นพื้นฐานส่าหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเช้าเมีองผิดภฎหมาย ที่ถูภ 

ลงโทษใช้แรงงานแทนค่าปรับโดยความสมี'ครใจ เช่น ที่พ'ภอาศัยชั่วคราว โดย



ให้หักจาก อํตราค่าจ้าง แรงงานรายวํนเป ็นค่า เช ่าท ี่ฟกอาศัยตามที่กฎหมายใน 

ลำศับรองกำหนด

1.4) เม ื่อครบกำหนดระยะเวลาตามศ ัตราโทษ หากแรงงานต่างด ้าวฯ ประสงค ์จะ

ทำงานต่อให้กระทรวงแรงงานจ้ดทำระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวฯ ท ี่พ ้นโทษ 

ให้สามารถทำงานต่อในประเทศไทยได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ 

ประสงค์ทำงานต่อให้ผศักด้นกศับประเทศต้นทางต่อไป

2) การใช้แรงงานในภาคเอกซนแทนค่าปรับ โดยมีภาคเอกซนเป ็นนายประก ัน ภายใต  ้

การกำกับดูแลซองกระทรวงแรงงาน

การใช้แรงงานในภาศเอกชนแทนค่าปรับ โดยกำหนดให้ภาศเอกชน หรือหน่วยงานกลางของ 

ภาศเอกชนที่จ ้ดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่เป ็นนายประกันตามวงเงินและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

เช่น การจ ้ดหาท ี่พ ้กอาศ ัย อาหาร การร ักษาพยาบาลสำหร ับแรงงานต ่างด ้าวหลบหน ีเช ้าเม ืองผ ิด  

กฎหมาย เป็นต้น

2.1) บริษ ัทเอกชน หรือหน่วยงานกลางที่บริษ ัทเอกชนรวมตัวกันจ้ดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

ที่กำหนด ทำหน ้าท ี่เป ็นต ัวแทนประสานงานก ับทางกระทรวงแรงงานหรือหน ่วยงานกลางท ี่กระทรวง 

แรงงานจ้ดตั้งข ึ้นในการประกันตัวแรงงานต่างด้าวหลบหนีเช ้าเม ืองผ ิดกฎหมายที่ถ ูกลงโทษใช้แรงงาน 

แทนค่าปรับ โดยบริษัทเอกชนทำหน้าที่เป ็นนายประกันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

2.2) บร ิษ ัท เอกช น ร ับแรงงาน ต ่างด ้าวฯ  ท ี่ได ้ร ับการประก ัน ต ัวไป เพ ื่อท ำงาน ใน  

บร ิษ ัท เอกชน ภายใต ้ประเภทหร ือชน ิดของงานตามท ี่กระทรวงแรงงานกำหนดและเง ื่อนไขอ ื่น  ๆ ท่ี 

กฎหมายกำหนด

2.3) บริษัทเอกชนต้องจ้ดให้มืระบบการศวบคุมตัวแรงงานต่างด้าวฯ และการรายงานตัว 

แรงงานต่างด้าวฯ ต่อหน่วยงานของรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด และบริษ ัทเอกชนจะต้องรับผิดชอบหากมื 

แรงงานต่างด้าวฯ หลบหน ีไปจากการศวบคุมของบริษ ัทฯ โดยอาจม ืศวามผ ิดตามกฎหมาย เป ็นโทษ 

จำคุกหรือริบเงินประกันตัวและหรือเงินประกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว

2.4) เมื่อแรงงานต่างด้าวทำงานใช้แรงงานแทนค่าปรับศรบกำหนดระยะเวลาตามตัตรา 

โทษ หากบริษ ัทเอกชนมืศวามประสงค์จะจ้างงานแรงงานต่างด้าวฯ รายนั้น ๆ ต่อ และแรงงานต่างด้าวฯ 

นั้นมืศวามประสงค์จะทำงานต่อ ให้บริษัทเอกชนติดต่อกับกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการตามนั้นตอนที่ 

กฎหมายกำหนดต่อไป

2. ก ารใช ้ระบ บ ท ีม บ ร ิห ารแล ะห น ่วย ป ฏ ิบ ัต ิก าร เพ ื่อก ารบ ร ิห ารแ รงงาน แ บ บ บ ูรณ าก าร  

(เท!69เ'ล!!0 ท ๐ ! 0|361'ล!10ท ลทฝ IVเลกล9@ทา6ท! 1@ลทา)

เป ็นการสร้างระบบท ีมบริหารและหน ่วยปฏ ิบ ํตการแบบบ ูรณาการร่วมภาศรัฐ ภาศเอภชนและ 

ภาศประชาชน ตังนี้

2.1 หน่วยงานภาศรัฐ



2.1.1 หน่วยงานหลก ได้แก่

1) กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพหลํกทำหน้าที่กำก“บควบคุมดูแลและให้การสนับสนุน 

การให้และใช้บริการระบบกล่องห่วงโซ่แรงงานทํ่งํ๋ระบบ

2) กระทรวงมหาดไทยร่วมกบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ตรวจติดตาม ป็องก่น 

ปราบปรามการทำผ ิดกฎหมายแรงงานและการก ่ออาชญากรรมโดยแรงงานตำงด ้าวท ี่งท ี่เช ้าเม ืองถ ูก 

กฎหมายและเช ้าเม ืองผ ิดกฎหมาย ตลอดจนกำหนดชุมชนหรือเขตที่พกอาศัยของแรงงานตำงด้าวเป็น 

การเฉพาะตามกฎหมาย

3) ก ร ะ ท ร ว งต ำ งป ร ะ เท ศ  ทำหน ้าท ี ่ประสานงานศ ับร ัฐบาลหร ือหน ่วยงานของ 

ตำงประเทศที่ร ับผิดชอบเกี่ยวศับแรงงานที่ม ืความประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทย เพ่ือจ้ดทำ 

ช ้อม ูลบ ุศศลของแรงงานและช ้อม ูลศวามต้องการทำงานในประเทศไทย โดยใช้ระบบเทศโนโลยีบล็อก 

เชนประกอบการเชื่อมโยงช้อมูล เพื่อให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาศเอกชน สามารถวางแผนการ 

จ้างงานได้อย่างเป็นระบบ

4) กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าท ี่วางระบบและให้การรักษาพยาบาลแรงงานตำงด้าว 

โดยใช้ช ้อม ูลจากระบบกล่องบ“ญชีห่วงโซ่แรงงาน ซ ึ่งอาจเสนอให ้ม ืการจ ้ดเก ็บค ่าร ักษาพยาบาลจาก 

บริษัทเอกชนโดยตรงหรือฝานระบบป'องศันตนของแรงงาน

5) กระทรวงศ ึกษาธิการ ทำหน้าท ี่จ ้ดระบบการศึกษาสำหรับแรงงานตำงด้าวเป ็นกรณ ี 

พ ิเศษ  และเก ็บค ่าบริการการศ ึกษาโดยการสน ับสน ุนของบริษ ัทเอกชนที่เป ็นนายจ้างแรงงานตำงด ้าว 

น ั้นๆ

6) กระทรวงกลาโหมให้สน ับสน ุนการปฏิบ ํตงานของระบบกล่องห ่วงโซ ่แรงงาน นั้งใน 

ส ่วนของการปองศ ันการศ ักลอบหลบหน ีเช ้าเม ืองของแรงงานตำงด ้าวผ ิดกฎหมาย และปราบปราม 

ขบวนการที่เกี่ยวช้อง

2.1.2 หน่วยงานภาศรัฐอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ภารสนับสนุนระบบภล่องห่วงโซ่แรงงาน

2.2 ภาศเอภชน ทำหน้าท ี่ร ่วมเป ็นศณะภรรมภารบริหารระบบภล่องห ่วงโซ ่แรงงาน และปฏิบ ํต 

ตามช ้อตภลงหรือระเบ ียบภฎหมายท ี่เก ี่ยวช ้อง เช่น สภาอุดสาหภรรม หอภารค้า สมาศมห้างร้านและ 

ผู้ประภอบภารตำง ๆ

2.3 ภาศประชาชน ทำหน ้าท ี่ให ้ช ้อม ูลหร ือแจ ้งเบาะแสเก ี่ยวศ ับแรงงานตำงด ้าวท ี่อาจส ่งผล 

ภระทบตํอศวามเป็นอยู่ชองประชาชนในชุมชน หรือประเทศชาติ

3. การสร้างองค์กรพันธมิตรร่วมภาครัฐ ภาคเอกซน และภาคแรงงาน (?นเวเ๒ ?ก่Vล!© ลทฝ่ แลเวอเ- 

(̂ ลเ1ท61'ธ1า1|3)

โดยการกำหนดให ้ม ืองค ์กรกลางท ี่ทำหน ้าท ี่ในรูปแบบศณะกรรมการบริหารแรงงานท ิ้งระบบ 

แบบบูรณาการ ซึ่งศณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจาก

1) หน ่วยงานภาศรัฐท ี่ร ับผ ิดชอบเก ี่ยวศ ับการบริหารแรงงานทิ้งระบบ ซึ่งได้แก่หน่วยงานตาม 

ช้อ 2.1

2) หน่วยงานภาศเอกชนตามช้อ 2.2



3) องค์กรภาคประชาชนตามข้อ 2.3

ซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนการบริหารแรงงาน รวมที่ง

ข้บเคลื่อนการ

บริหารงานแรงานของประเทศที่งระบบแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดย

ต้นนํ้า คือ ศวามต้องการใข้แรงงานของภาศเอกชน และศวามต้องการทำงานของแรงงานตั้ง 

แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ (ท ี่ถ ูกกฎหมายและผิดกฎหมาย)

กลางนํ้า คือ กระบวนการบริหารจดการแรงงานต ั้งระบบแบบบ ูรณาการ ตั้งในส่วนของข้อมูล 

แรงงานที่ได้รับจากต้นนํ้า การกำหนดข^นตอนการนำเข้าแรงงาน การจ้างแรงงาน การสรัสดิการแรงงาน 

และการรักษาศวามปลอดภ“ยชองแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ตลอดจน การส่งกลบผู้กระทำ 

ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการจ้างงาน ซ ึ่งกระบวนน ี้จะต ้องบ ูรณ าการให ้สอดร ับกบระเบ ียบกฎหมายท ี่ 

เก ี่ยวข ้องท ี่เป ็นกฎหมายหรือระเบ ียบท ี่ม ีร ูปแบบเฉพาะ ตามโมเดลกล่องห ่วงโซ ่แรงงาน (แลเว๐โ ธI๐^I^ 

0[าล1ท 1\̂ 1๐(:161)

ปลายนี้า คือ การดำเนินการบริหารจ้ดการแรงงานที่เข ้าส ู่ระบบโมเดลกล่องห่วงโซ่แรงงานให้ 

สามารถสร้างศวามสมด ุลของต ้นน ี้าแรงงาน ต ั้งในส่วนชองอุปสงค์ชองแรงงาน (อ6๓ลทฝ่ รเฝ่๏) และ 

อุปทานของแรงงาน (รนเวเวเV รเกํ6) และข้บเศลื่อนกระบวนการต่างๆ ของระบบให้มีเสถียรภาพซึ่งจะเป็น 

การปองกนและแกไชปัญหาแรงงานได้ต ั้งระบบ โดยเฉพาะจะช่วยลดหรือแกไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 

หลบหนีเข ้าเม ีองได้อย ่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจ้ดการแรงงานนอกระบบให้เข ้าสู่ 

ระบบจากข ้อม ูลในโมเดลกล่องห ่วงโซ ่แรงงาน ช ่วยแกไชป ัญหาศนตกงานจากการเล ิกจ ้างเน ื่องจาก 

บริษ ัทปิดกิจการ และย่งสามารถทำให้ทราบถึงทักษะและฝืมีอแรงงานในแต่ละภาศส่วนการผลิตหรือภาศ 

บริการได้จากประวํตการฝึกอบรมและประสบการถปันการทำงานของแรงงานจากระบบโมเดลกล่องห่วง 

โซ่แรงงาน นอกจากนี้ทังช่วยชจ้ดวงจรขบวนการค้าแรงงานและค้ามนุษยได"อีกทางหนื่งด้วย

4. การสร้างองค ์กรความร่วมม ือระหว่างประเทศเพ ื่อการบร ิหารแรงงาน (เท!61-กล!!๐ทลเ แลเวอเ- 

00ลแ!เ0ท 16ลทา)

การสร้างองค์กรศวามร่วมมีอระหว่างประเทศเพื่อการบริหารแรงงาน เป็นการดำเนินการระหว่าง 

ประเทศ ซ ึ่งเป ็นศวามร ่วมม ีอชองกระทรวงการต ่างประเทศและกระทรวงแรงงานต ั้งของไทยและ 

ต ่างประเทศ โดยเฉพ าะประเทศเพ ื่อนบ ้าน  ได้แกํ เม ียนมา ทัมพูชา ลาว เว ียดนาม มาเลเซ ีย และ 

อินโดนีเซีย เป็นต้น ฝานทูตแรงงานและสำนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวทับกิจการแรงงานตั้งในส่วนของการ 

จ้ดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ และการรับแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงานภายในประเทศ 

ด้งนี้

4.1 จ้ดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานกลางในต่างประเทศฝานทูตแรงงานซึ่งทำหน้าที่บริหารจ้ดการ 

ข ้อม ูลบ ุศศล การร ับลงทะเบ ียนประว ่ตบ ุศศลเพ ื่อการพ ิส ูจน ์ทราบด ้วบ ุศศล ประเภทงาน ศวามร ู้ท ักษะ 

ศวามสามารถชองแรงงาน เพ ื่อใข้เป ็นข ้อมูลเบ ื้องต ้นในการประสานประเทศปลายทางในส่วนชองการ 

จ้างงานหรือจ้ดส่งแรงงานไปทำงานในประเทศอื่นๆ



4.2 จํดให้มีศูนย์บริหารจํดการแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานพิเศษร่วมภาครัฐเอกชนที่ 

ทำหน้าที่

1) รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ

2) ส่งแรงงานไทยไปทำงานย์งต่างประเทศ

3) จ ํดสรรแรงงานต่างด ้าวเพ ื่อไปทำงานในภาศส่วนต่าง ๆ หรือเศรือข่ายสมาชิภผ่าน 

ระบบบล ็อภเชน โดยร ับแจ ้งศวามประสงค ์และข ้อม ูลแรงงานท ี่บร ิษ ัท เอภชนหร ือหน ่วยงานสมาช ิภ  

ต้องภารใข้แรงงานจาภษัญชีข้อมูลแรงงานที่ผ่านภารตรวจสอบและรับรองแล้วจาภหน่วยงานพิเศษฯ

4) ประสาน หน ่วยงาน ภาศร ัฐภายใน ประเท ศเพ ื่อภารบร ิห ารจ ้ดภารแรงงาน  เช่น 

ภระทรวงแรงงาน ภระทรวงมหาดไทย ภระทรวงสาธารณสุข ส ่าน ัภงานตำรวจตรวจศนเข ้าเม ีอง 

ส ่าน ัภงานประก 'นส ังศม เพ ื่อบร ิห ารแรงงาน ห ร ือแก ้ไข ป ัญ ห าการจ ้ดสร ัสด ิการและการป องก 'น  

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องก้บแรงงานต่างด้าว

5) วางแผนและบริหารงานข้อมูลแรงงานที่ได้รับจากหน่วยงานกลางในต่างประเทศ เพื่อ 

การจ้างแรงงานของประเทศทิ้งระบบ ผ่านเทศโนโลยีบล็อกเชน

5. การใช้บล็อกเซนและเทคโนโลยีสน้ยใหม่เพ ื่อการบริหารข้อมูลระบบแรงงาน (แลเววเ-6๒01  ̂

01าลเท 6เ9 □ล!ล)

5.1 การนำแนวคิดบล็อกเซน(6เ00เ^อเาลเท) มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน'ทิ้งระบบ 

(ทิ้งแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย)ส่าหรับแนวคิดเกี่ยวก้บ 

เทศโนโลยีบล็อกเชน (ธI๐^Î  อเาลเท) โดยสร้างระบบกล่องห่วงโซ่ปัญชีแรงงานที่สามารถเชื่อมโยงของมูล 

แรงงานบริษ ัทเอกชนทุกบริษัทเข้าด้วยก้น ทุกบริษ ัทสามารถมองเห็นและรับทราบข้อมูลแรงงานของแต่ 

ละบริษ ัท เช่น จ ัดราการจ้างงานทิ้งหมดของแต่ละบริษ ัท จัดราจ้างงานจริง ตำแหน่งงานว่าง รวมทิ้ง 

จำนวนแรงงานที่จะ ถ ูกเล ิกจ ้างกรณ ีท ี่บร ิษ ัทจะเล ิกก ิจการ ทำให้บริษ ัทต่าง ๆ ที่ใข้โมเดลระบบกล่อง 

ห ่วงโซ ่แรงงานสามารถบริหารจ ัดการเก ี่ยวก ้บแรงงานท ิ้งแรงงานไทยและแรงงานต ่างชาต ิได ้อย ่างม ี 

ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุป ันโดยในเบื้องต้นอาจใข้ระบบสมี'ศรใจเข้าร่วมโศรงการเพื่อให้เกิดการระบบ 

การจัดการข้อมูลแรงงานที่ใข ้ข ้อม ูลแบบ ธเ9 (ะเล๒ อย่างแท้จริง โดยภาศรัฐและภาศเอกชนร่วมม ีอก ้น 

จ ัดทำระบบกล่องห ่วงโซ ่แรงงาน (แลเว๐โ ธI๐̂ Î  อเาลเท ธเ9 อลเล) โดยใข้ระบบเทศโนโลยีบล็อกเชน มี 
รายละเอียดทิ้นตอนที่ส่าก้ญ ด้งต่อไปนี้

5.1.1 ภาศร ัฐประช ุมหาร ือร ่วมก ้นภาศเอกชน และหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องก ้บระบบ 

แรงงานทิ้งระบบ เพ ื่อพ ิจารณาจัดทำร่างข ้อตกลงโมเดลระบบกล่องห ่วงโซ ่แรงงาน ประกอบด้วย 1) 

โศรงสร้างและระบบการใช้งานระบบกล่องห่วงโซ่แรงงาน 2) ข้อตกลงและวิธีการใข้งานระบบกล่องห่วง 

โซ ่แรงงาน 3) การบร ิหารจ ัดการระบบกล ่องห ่วงโซ ่แรงงาน 4) การร ักษาศวามปลอดก ้ยและการ 

ปารุงรักษาระบบ 5) ค่าใช้จำยเกี่ยวก้บการให้และใช้บริการระบบกล่องห่วงโซ่แรงงาน เป็นต้น เพื่อไห่ได้ 

ข้อสร ุปส่าหรับภาศรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน เพ ื่อน ่าไปประกอบการพ ิจารณ าออกกฎหมาย 

ระเบียบหรือข้อปังก้บที่เกี่ยวข้องก้บการให้และ ใข้บริการระบบกล่องห่วงโซ่แรงงาน



5.1.2 ภาคเอกชนต้องยินยอมหรือสมํครใจที่จะเป ิดเผยข้อมูลอํตราการจ้างงานทิ้งหมด 

อํตราการจ้างงานจริง และข ้อม ูลการเล ิกจ ้างสำหรับบริษ ัทท ี่ต ้องการเล ิกก ิจการ หรือข้อมูลการจ้างงาน 

สำหรับบริษ ัทท ี่ต ้องการเป ิดก ิจการใหม่ เพ ื่อให้ท ุกหน่วยงานในระบบกล่องห ่วงโซ ่แรงงานสามารถรับรู้ 

ข ้อม ูลแรงงาน ที่ม ีอยู่จริง ณ เวลาใดเวลาหน ึ่งแบบเร ืยลไทม์ (^6ล1 11๓6) เพ ื่อใข้ประกอบการบริหาร 

จ ้ดการแรงงานของบร ิษ ัทต ่างๆได ้อย ่างเป ็นระบบ รวมทิ้ง การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างบริษ ัท การ 

จ ้างแรงงานจากบริษ ัทท ี่กำล ่งจะเล ิกก ิจการซ ึ่งส ํวนใหญ ่จะเป ็นแรงงานที่ม ีท ักษะหรือความรู้เบ ื้องต ้นใน 

กระบวนการผลิตหรือบริษัท ที่ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวทันหรือคล้ายคลึงทัน

5.2 การนำระบบบริหารจ ัดการข ้อม ูลเข ิ(งพ ึ ้นท ี ่ (แบบข ้กหม ุด เร ืยลไทม ์) การใข ้

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเม ืองผิดกฎหมาย ฝานระบบบริหารจัดการข้อมูล 

ภ ูม ิสารสนเทศ สามารถกำหนดให ้ม ืการป ักหม ุดโดยเช ื่อมโยงท ับระบบฐานข ้อม ูลในเช ิงล ึกท ี่ลงใน 

รายละเอียดสำทัญ ๆ ด้งนี้

5.2.1 การจ ัดสร้างระบบฐานข้อมูล กำหนดรายละเอ ียดของหมุดท ี่ป ักในแต่ละจุด 

ที่ม ืการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ประกอบด้วย

1) รัน เวลา สถานที่ ท ี่จ ับกุม

2) จำนวนแรงงานที่จ ับกุม

3) เพศ

4) อายุ

5) สัญชาติ (พม่า ลาว ทัมพูชา เวียดนาม ...อ ื่นๆ)

6) เชื้อชาติ (ถ้าเป็นพม่า ระบุ กะเหรี่ยง ม้ง มอญ ไทยใหญ่ ...อ ื่นๆ)

7) ร ัตถ ุประสงค ์ท ี่ต ้องการหลบหนีเข ้าประเทศไทย (ต้องการขายแรงงาน หนีทัย 

โรศระบาด หนีทัยสงศราม หนีทัยพิบํต (นี้าท่วม ไฟป่า พายุ) หรือเพื่อรักษาพยาบาล

8) ว ิธ ีการหลบหน ี (หลบหน ีเข ้ามาเอง ม ืญ าต ิดำเน ินการให ้ ม ืนายหน ้าน ่าพา

หลบหนี)

9) ชื่อนายหน้า /ญาติ

10) ค่าใช้จ่ายในการหลบหนีต่อศรั้ง

11) จุดหมายหรือจังหรัดเปัาหมายที่ต ้องการเดินทางไปขายแรงงาน

12) เส้นทางที่ใช ้ในการหลบหนีเข ้าเม ือง (จ ุดฝานแดนถาวร จุดฝานแดนชั่วศราว 

ท่าข้าม ช่องทางธรรมชาติ)

13) การดำเนินการของเจ้าหน ้าท ี่ (ดำเน ินการตามกฎหมาย การส ํงกสับ การสํง

ต่อไปทังประเทศอื่น)

5.2.2 การไข้ประโยชน้ในการบริหารงานเชิงพื้นที่เพื่อแกไชปัญหาแรงงานต่างด้าว 

หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

1) ภาศรัฐสามารถประมวลข้อมูลแบบ 1̂ 631 11๓6 ทุกที่ทุกเวลา



2) สามารถนำข้อมูลที่ป ัจจุบนมาวิเคราะห์เชิงระบบในภาพรวม ว่ามีช่องทางใดบ้าง 

ที่ม ีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเม ีองจำนวนมากที่ส ุดไปหาจำนวนน้อยที่ส ุด จำแนกตามช่องทางต่าง  ๆ

ทัวประเทศสามารถระบุ เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ วิธ ีการหลบหนี เส้นทางการหลบหนี เป็นต้น

3) สามารถนำข้อมูลจาก 2) มาวิเศราะห์เพ ื่อประกอบสัดทำแผนหรือยุทธศาสดรใน 

การแกใขบ้ญหาที่งระยะสั้นและระยะยาว เช่น เม ื่อทราบข ้อม ูลท ี่เป ็นบ ้จจ ุบ ้น (ซ ึ่งท ุกหนํวยที่ม ีรห ัสการ 

เข ้าดูข ้อมูลสามารถรับทราบข้อมูลได้พร้อม ๆ สันในทันที) ว ่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเม ีองสัญชาติ 

พม่า เชื้อชาติกะเหรี่ยง หลบหนีเข้าเมีองผ่านจาก บ้านเจ้าตานเก็ก อ.เมียวดี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา 

เดินข้ามแม่นํ้าเมยเข้ามาทังฝังไทย ที่บ ้านริมเมย ม.2 ต.ทำสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มากที่สุดในรอบ 

1 ป ีท ี่ผ ่านมา กอ.รมน. อาจเสนอสัดสร้างกำแพงหรือรั้วถาวรในที่จ ุดท ี่พบว่าม ีการสักลอบข้ามแดนเข้า 

ไทยมากท ี่ส ุดได ้ หากจุดหรือบริเวณด้งกล ่าวม ีเส ้นเขตแดนท ี่ช ัดเจน หากจุดด ้งกล ่าวม ีบ ้ญหาเส ้นเขต 

แดนไม่สามารถสัดสร้างกำแพงหรือรั้วถาวรได้ อาจเสนอใหัเพ ื่มกำสังเจ ้าหน้าท ี่ในจุดด้งกล่าว โดยดึง 

กำสังเจ้าหน้าท ี่จากจุดที่ไม ่พบว่ามีการสักลอบหลบหนีเข ้าเม ีอง หรือมีน ้อยมาทดแทนได้ หรืออาจเสนอ 

ใหัมีการนำระบบเทศโนโลยีกล้อง 0 0 1 \/ หรือ ระบบบ้องสันอื่น ๆ มาไข้ประโยชน้ใด้ซึ่งสามารถนำไปไข้ 

สับจุดผ่านแดนหรือช่องทางธรรมชาติอื่น ๆ ต่อไป

4) นอกจากนี้ หนํวยงานของรัฐ ทังสามารถนำข้อมูลศวามต้องการของแรงงานต่าง 

ด ้าวหลบหนีเข ้าเม ีองผ ิดกฎหมายนำเสนอรัฐบาลหรือหน ํวยงานท ี่เก ี่ยวข ้องแบบเรืยลไทม์เพ ื่อประกอบ 

การวางแผนการบริหารสัดการเพื่อแกํไขบ้ญหาการขาดแศลนแรงงานต่างด้าวภายในประเทศของไทยใน 

เชิงนโยบายได้อ ีกด้วย โดยทำแรงงานต ่างด ้าวเหล่าน ั้นให ้เป ็นแรงงานต ่างด ้าวท ี่เข ้าเม ีองถ ูกต ้องตาม 

ระเบียบกฎหมายของไทย

บทสรุป

การแกํไขบ้ญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข ้าเม ีองแบบบูรณาการ![าลแลทฝ่ 4.0 น ี้ เป ็นแนวคิด 

การทัฒนาหนํวยงานภาศรัฐให้สอดศล้องสับยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทย 4.0- ระบบราชการ 4.0” ของ 

รัฐบาล^® ซึ่งกำหนดให้ภาศรัฐหรือระบบราชการต้องทำงานโดยยึดหสักธรรมาภิบาลเพ ื่อประโยชน์ของ 

ป ระช าช น เป ็น ส ำส ัญ  (ธ6แ6โ ^๐V6๓ลท^6, แลเวเว๒โ 0แเ26ท8) ซ ึ่งห น ํวย งาน ราช ก ารต ้อ งท ำก าร  

ปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ โดยเป ็นภาศรัฐท ี่เป ิดกว้างและเช ื่อมโยง (0|ว6ท ลทฝ่ 0๐ทท6016(:1 ^๐V6๓๓6ท^) 

เป็นภาศรัฐที่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (0แเ26ท-06ท1โ6 ^๐V6๓๓6ท^) และเป็นภาศรัฐที่ม ีข ีดสมรรถนะ 

สูงและทันสทัย (ร๓ลโ!ลทฝ่ แเ9กํ แ6โ!๐โ๓ลท06 ^๐V6โท๓6ท!) ซ ึ่งหนํวยงานราชการและข้าราชการมี 
บทบาทท ี่สำส ัญ ค ือ  เป ็นผ ู้สน ับสน ุนการทำงานของร ัฐบาล ให ้ข ้อ เสนอแนะเช ิงนโยบายบนข ้อม ูล  

สารสนเทศเชิงลึกท ี่ถ ูกต ้องปฏิบ“ตได ้จร ิงและเก ิดศวามค ุ้มค ่า โดยจะต ้องปฏ ิบ ้ตราชการด ้วยศวามเป ็น 

กลางตรงไปตรงมาภายใต้กฎระเบียบ ทีเ่หมาะสม (ร๓ลโ! แ69น1ล!1๐ท) ไม่สร้างภาระแค่ประชาชน

และท ี่สำส ัญจะต ้องปฏ ิบ ้ตหน ้าท ี่ด ้วยศวามส ุจร ิต ร ับผ ิดชอบต่อหน้าท ี่ ทำงานร ่วมม ีอส ันระหว ่างส ํวน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.), (2564). “ประเทฅไทย4 .0 -ระบบราชการ4.0” , ออนไลน์ 

: Iาแ|3ธ://พพพ.๐|3 Î .̂^๐.แา/^๐กเ6กเ/IVI2| ,̂ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564.

https://www.opdc.go.th/content/Mzk


สตร์ราชการต่าง ๆ ในทุกระดบ และสามารถบูรณาการ การเชื่อมโยงการทำงานตามห่วงโซ่ยุทธศา

ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าจนครบวงจรโดยการใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมก“น

ภายใต้ป ัจจ ้’ยแห ่งความสำเร ็จของการพฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 คือ การสานพล'งระหว่าง 

ภาคร ัฐและภาคส ํวนต ่าง ๆ ในส ังคม (0๐11ล1ว๐โล11๐ท)โดยภารสัดให้มีระบบภารวางแผนเพื่อบรรลุ 

ร ัตถ ุประสงค ์และเปาหมายร ่วมส ัน ม ีภารแปงปันภารใช้ทรัพยาภรร่วมสัน ตลอดจนรับผ ิดชอบและรับ 

ผลประโยชน์ร่วมสันนอภจาภนี้ต้องสร้างนรัตภรรม (เทท๐Vล11๐ท) ในภารคิดค้นหาวิธีภารทำงานใหม่ ๆ ท่ี 

จะก่อให้เกิดผลภระทบขนาดใหญ่ตอบสนองต่อความต้องภารของประชาชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา 

“ เช้าใจ เช ้าถ ึง ส ัฒ น า ” มาประย ุภต ่ใช ้ในภารทำงาน รวมต ั้ง  ภ ารป ร ับ เช ้าส ู่ค วาม เป ็น ด ิจ ิท ัล

(อ191๒แ2ล11๐ท) ในภารสัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบ ธเ9 □ล๒ ต ั้งน ี้ ภารแก่ไขปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเช้าเมีองแบบบูรณาภาร!เาลแลทฝ่ 4.0 อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งในภารแภไขปัญหาแรงงาน 

ของไทย ต ั้งแรงงานไทยและแรงงานต ่างชาต ิท ุภประเภทต ั้งระบบ ที่เป ิดโอภาสให้ภาครัฐ ภาคเอภชน 

และภาคแรงงาน สามารถกำหนดเป็าหมาย วางแผน และช้บเคลื่อนภารทำงานร่วมสันได้แบบครบวงจร 

เพ ื่อสร ้างค ุณคำและประโยชน์ส ุขให ้แก ่ประชาชนและประเทศชาติเพ ื่อบรรล ุเป ็าหมายของภารพ'ฒนา 

ประเทศไทยอย่างมีนศง มีงค์ง และย่งยืน


