การแก้ไขป้ญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบบูรณาการ
ไทยแลนด์ ๔.๐

นายเทวุษ ย์ บริร ัก ษ์ส ัน ติก ุล , ^ [า.อ

. / V.)

นก.ประจำ สง.รอง ผอ.รมน.
รวบรวมและเรีย บเรีย ง

การแก้1 ขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งแบบบูร ณ าการ 7 แลแลทฝ่ 4.0

ความเป็น มา
ส่ว นงาน ปองสัน และแกใขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วผู้ห ลบห นีเ ข้า เมือ งและการค้า มน ุษ ย์ (สรต.)
ศ ูน ย ์ป ระส าน ก ารป ฏ ิบ ํต ท ี่ 2 (ศ ป ป .2) กอ.รมน . มืห น ้า ท ี่ห สัก ได้แ ก่ 1) สัด ท ำแผ น ป ฏ ิบ ํต การรองรับ
นโยบายยุท ธศาสตร์ท ี่เ กี่ย วข้อ ง 2) ติด ตาม ตรวจสอบสถานการถไแรงงานต่า งด้า ว ผู้ห ลบหนีเ ข้า เมือ ง
แ ล ะก า รค ้า ม น ุษ ย ์ ท ำก าร วิเ ค ร าะห ์ ป ระเม ิน แ น วโน ้ม แ ล ะก ำห น ด แ น วท างแ ก ้ไ ข 3) เสริม สร้า งให ้
ป ระช าช น ม ืด ว าม ต ระห น ัก รู้

ถ ึง ผ ล เส ีย ท ี่จ ะเก ิด ข ึ้น จ าก ก ารส น ับ ส น ุน ช ่ว ย เห ล ือ ค น ต ่า งด ้า วแ ล ะผ ู้

หลบหนีเ ข้า เมือ ง และ 4) สนับ สนุน และส่ง เสริม ให้ท ุก ภาคส่ว นมืส ่ว นร่ว มในการป็อ งสัน และแก่ไ ขปัญ หา

ทงน ค ณ ะร^รม]นตรี
1 ไ ด้ม ืม ติ เมื่อ สัน ที่ 24 เม ษ าย น 2555 มืส าระส่า ค้ญ ข องยุท ธศาสตร์แ ก่ไ ข
ป ัญ ห าผ ู้ห ลบห น ีเ ข ้า เมือ งท ี่ง ระบบ (2564)^คือ มุ่ง เน้น การแก้ป ัญ หาผู้ห ลบหนีเ ข้า เมือ งกว่า 3 ล้า นคนที่
ตกค้า งอยู่ใ นประเทศไทยเป็น เป็า หมายส่า ค้ญ โดยคำนึง ถึง การรัก ษาความม“นคงของชาติ ควบคู่ส ับ การ
ดูแ ลสิท ธิม นุษ ยชนขึ้น พื้น ฐานในด้า นการศึก ษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การเดิน ทางและอื่น
ๆ อย ่า งเห ม าะส ม รว ม ข ึ้ง ป ็อ งส ัน ไม ่ใ ห ้ค น ต ่า งด ้า วก ล ุ่ม ให ม ่อ พ ย พ เข ้า ม า ใน ป ระเท ศ ไท ย อ ย ่า งผ ิด
กฎหมาย โดยมืย ุท ธศาสตร์ย ่อ ยรองรับ 4 ยุท ธศาสตร์ ด้ง นี้

1. การจัด การปัญ หาผู้ห ลบหนีเข้า เมือ งที่อ ยู่ใ นประเทศไทย ครอบคลุม 4 กลุ่ม เป็า หมาย
หสัก
ได้แก่

1) กลุ่ม ที่อ พยพเข้า มานานและกลับ ประเทศต้น ทางไม่ไ ด้ ซึ่ง เป็น ชนกลุ่ม น้อ ย/กลุ่ม
ชาติพ“นธุต ่า ง ๆ ที่ไ ด้ร ับ การส่า รวจสัด ทำทะเบีย นประวิด ไว้แ ล้ว แนวทางการดำเนิน การที่ฝ านมามืม ติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒ ๕๔๘ (ยุท ธศาสตร์ก ารสัด การปัญ หาสถานะและสิท ธิข องบุค คล) และ
๗ ธัน วาคม ๒๕๕๓ (หสัก เกณ ฑ ์ก ารกำหนดสถานะบุค คลตามยุท ธศาสตร์ก ารสัด การปัญ หาสถานะและ

ฑ์ว นกิจ การมวลซน กรมการปกครอง,(2564). “หัวข้อกระทู้: ถาม-ตอบ การจิตการผู้ห ลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย"
ออนไลน์ : 1าแ|3ธ:77๓บ1แ.01๐133.ว๐.แา7ชเ:1|3ฮ1:17พ6ชช๐ฮโ1:17เ๐|3|05 สืบ ค้น เมือว้นที 10 สิงหาคม 2564.

สิท ธิข องบุค คล) เป็น กรอบการพิจ ารณ าสถานะบุค คล ม ีก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยรับ ผิด ชอบ

หลัก
2) ก ล ุ่ม ท ี่ม ีค ว า ม จำเป ็น ท างเศรษ ฐก ิจ ได้แ ก่ แ รงงาน ต ่า งด ้า ว ห ล บ ห น ีเ ข ้า เม ือ ง 3
สัญชาติ (พม่า ลาว และลัม พูช า) แนวทางการดำเนิน การตามยุท ธคาสตรในระยะสั้น คือ การสัต ระเบีย บ
แรงงานเพื่อ การจ้า งงานที่ถ ูก กฎหมาย ส่ว นในระยะยาวให้ม ืก ารกำหนตทิศ ทางการพ“ฒนาเศรษฐกิจ และ
ก า ร ผ ล ิต ก ำ ส ัง แ ร ง ง า น ท ี่ส อ ต ศ ล ้อ ง ล ับ โ ศ ร ง ส ร ้า ง ป ร ะช า ก ร ท ี่เ ป ล ี่ย น แ ป ล ง แ ล ะศ ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาตแรงงาน ม ก
ี ระทรวงแรงงานเป็น หน่ว ยรับ ผิด ชอบหลัก

3 )กลุ่ม ที่ม ีป ๋'ญ หาดวามมีน คงเฉพาะ ได้แ ก่ ผู้ห นีล ัย การสู้ร บจากเมืย นมา ผู้ห ลบหนี
เข้า เมือ งชาวโรฮิง ยา ชาวเกาหลีเ หนีอ มืแ น วท างการดำเน ิน การส่ง กสับ ป ระเท ศอย่า งปลอดลัย หรือ
สนับ สนุน การเดิน ทางไปประเทศที่ส ามแล้ว แต่ก รณ ี ม ส
ี ำนัก งานสกาความมีน คงแห่ง ชาติเ ป็น หน่ว ย

รับ ผิด ชอบหลัก
4) ก ล ุ่ม ผูห
้ ล บ ห น ีเ ช ้า เม ีอ งอ ื่น ๆ อาทิ ก ล ุ่ม ท ี่เ ข ้า ม าถ ูก ต ้อ งแ ต ่ส ัก ล อ บ อ ย ู่ต ่อ และมื
พฤติก ารณ ์เ ป็น ลัย ต่อ ศวามสงบเรืย บร้อ ยของประเทศ แนวทางดำเนิน การคือ ไข้ก ฎหมายเข้า เมือ งอย่า ง
ม ีส ำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติเ ป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก

เศร่งศรัด

2. การป้อ งลัน การลัก ลอบหลบหนีเช้า มาใหมี แนวทางดำเนิน การโดยเพื่ม ประสิท ธิภ าพการ
สลัด สั้น การเข้ม งวดการตรวจลงตรา การติด ตามเฝัา ระลัง การเข้า -ออก การทบทวนเงื่อ นไขการใข้ล ัต ร
ผ่า นแดน (ธ๐โ(ะเ๏โ เวลรร) และที่ส ่า ลัญ คือ การพิฒ นาระบบฐานข้อ มูล ศนเข้า เมือ งและผู้ห ลบหนีเ ข้า เมือ ง
ให้ท ัน สนัย

ม ีก องทัพ ไทยเป็น หน่ว ยรับ ผิด ชอบหลัก

3. ก ารเส ริม ส ร ้า งค ว า ม ร ่ว ม ม ีอ ล ับ ป ร ะเท ศ เพ ื่อ น บ ้า น เพ ื่อ ป ้อ ง ล ัน แ ล ะแ ก ไ ช ป ัญ ห า ผ ู้
หลบหนีเช้า เมีอ ง ได้ก ำหนด แนวทางดำเนิน การโดยให้ศ วามส่า ลัญ ลับ ศวามร่ว มมือ ผ่า นกลไกทวิภ าคื
และพหุภ าคื

ม ีก ระทรวงการต่า งประเทศเป็น หน่ว ยรับ ผิด ชอบหลัก

4. การบริห ารจัด การ

1)

ระย ะเร่ง ด ่ว น ก ำห น ด ให ้ส ัด ส ั้ง กลไกระด ้บ ช าต ิใ น การบ ูร ณ าการและกำห น ดท ิศ

ทางการแก้ป ัญ หา คือ ศณ ะกรรมการอำนวยการบริห ารยุท ธศาสตร์แ ก้ป ัญ หาผู้ห ลบหนีเ ข้า เมือ งสั้ง ระบบ
(ก อ.ป ร.) และให ้ส ัด สั้ง ศณ ะกรรมการสน ับ สน ุน การดำเน ิน งาน ด้า น ต่า ง ๆ อีก ๕ ศณ ะ ส ั้ง น ี้ใ ห ก
้ อง

อำนวยการรัก ษาความมีน คงกายในราชอาณ าจัก ร (กอ.รมน .) ทำหนัา ที่ป ระสานการปฏิบ “ตและ
ติด ตามประเมิน ผล และรายงานต่อ กอ.ปร. ทุก ๖ เดือ น

๒) ระยะด่อ ไป ให้ส ่า นัก งานสภาศวามมิน ศงแห่ง ชาติพ ิจ ารณาทบทวนยุท ธศาสตร์ฯ ทุภ ๒
ปี
สืบ เน ื่อ งจาภสถาน ภารณ ์ภ ารแพ ร่ร ะบาดข องโรศติด เช ื้อ ไวรัส โศโรน า 2019 (00\71อ-19) ที่
เกิด ชื้น ทั่ว โลภ รวมทั่ง ประเทศไทยซึ่ง กำลัง เผชิญ ลับ โรศติด ต่อ โศวิด -19 ที่ม ืศ วามรุน แรง ส่ง ผลให้เกิด
ศวามเสืย หายและเป็น ลัย คุภ ศามร้า ยแรงต่อ ศวามทั่น ศงของชาติท ั่ง ทางสัง ศม เศรษฐกิจ ภารเมือ งภาร
ปภศรอง ระบบสาธารณ สุข ของประเทศ รวมทั่ง ภารดำรงชีว ิต ของประชาชนโดยส่ว นรวม โดยเฉพาะ
ศวามปลอดลัย ในชีว ิต และสลัส ดิภ าพของประชาชนทั่ง นี้ แรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งผิด ภฎหมาย

เป ็น อีก ปัจ จ้’ย หนึ่ง ที่ส ่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ การปัอ งกํน และแกใขปัญ หาโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(00\71อ-19) ของไทย ซึ่ง มีค วามรุน แรงชื้น ดงจะเห็น ได้จ ากข้อ มูล สถานการถโ ๓ พ่ฝ่-19 ในประเทศ
ไทย^ ณ ด้น ที่ 13 สิง หาคม 2564 มีผ ู้ต ิด เชื้อ จ ำ น ว น 23,418 ราย เสีย ชีวิต จำนวน 184 ศพ ผู้ป ่ว ยสะสม
(ตั้ง แต่ 1 เม ษ า ย น 2564) จำน วน 834,326 ราย จำเป ็น อ ย ่า งย ิ่ง ท ี่จ ะต ้อ งก ำห น ด แ น ว ท างก ารห รือ
ยุท ธศาสตร์ก ารแกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมีอ งผิด กฎหมายอย่า งเป็น ระบบ
ในส่ว นของบทศวามนี้จ ะทำการศึก ษาเปรืย บเทีย บแนวทางหรือ ยุท ธศาสตร์ก ารแกไขปัญ หา
แรงงานต่า งด้า วผิด กฎหมายอย่า งเป็น ระบบ
แกไขปัญ หา
การ

ตั้ง ในส่ว นของสาเหตุข องปัญ หา

แนวทางการปัอ งด้น และ

เพื่อ ไข้ป ระกอบการดำเนิน การแกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมีอ งแบบบูร ณา
า

ล

เ

เ

ล

ท

ฝ่

4

.

0

งานวิช าการที่เกี่ย วข้อ ง
มีน ัก วิช าการได้ศ ึก ษาวิด ้ย และเขีย นบทศวามเกี่ย วด้บ การแกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนี
เข้า เมีอ งผิด กฎหมาย ไวไนหลายมิต ิ ด้ง นี้

1.การศึก ษาเรื่อ ง“ว ิธ ีก ารป้อ งด้น และแกใขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วซาวกัม พูซ าเข้า เมือ งผิด
กฎหมายซองหน่ว ยงานกาด รัฐ ด้า นจัง หวัด สระแกัว ” โดยกานต์ม ณ ี ไวยศรุฑ (2562)^ซึ่ง ศึก ษาโดย
การสัม ภาษณ ์

ผู้ป ัง ด้บ หน่ว ยงานที่ป ่ฏ ิบ “ตงานด้า นการปัอ งด้น การเข้า เมีอ งผิด กฎหมาย ประกอบด้ว ย

ก อ งก ำ ส ัง บ ูร พ า ท ห ารพ ราน ต ำ ร ว จ ต ร ะเว น ช า ย แ ด น ต ำ ร ว จ ต ร ว จ ศ น เข ้า เม ีอ ง จ ัง ห ว ัด ส ร ะ แ ก ้ว
ตำรวจภูธ รจัง หวัด สระแก้ว และปกศรองจัง หวัด สระแก้ว ผลการศึก ษาวิจ ัย สรุป สาระส่า ด้ญ ได้ด ้ง นี้

1)วิธ ีก ารป้อ งกัน
1.1) การตรวจเอกสารหสัก ฐานการเข้า เมีอ ง เช่น หนัง สีอ เดิน ทาง (^ลรรเวอโ!) หนัง สีอ
ฝานแดน (ธ๐ฟ 6โ ^388) และปัต รฝานแดนชัว ศราวก้ม พูช า (16๓เว๐โลโV ธ๐โ0เ6โ ^388)
1.2) การตั้ง จุด ตรวจเพื่อ เฝัา ระวัง แนวพรมแดนไทย 5 ช่องทาง ได้แกํ
(1) จุด ฝานแดนถาวรบ้า นศลองลึก
(2) จุด ฝอนปรนตาพระยา
(3) จุด ฝอนปรนหนองปรือ
(4) จุด ฝอนปรนบ้า นเขาดิน
(5) ช่อ งทางธรรมชาติ

^ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ ์โ ควิด - 19(คบด.)

^0VIอ-19,(2564). ออนไลน์ :

Iา1:1:|ว5://VVVVVV.■โ3^6Iว00I^.^0๓/|ก1'0โ๓31:I0ก^0VI^I19/ สืบค้นเมือรันที 13 สืงหาคม 2564.
๙, . ^

ก า น ต ม ณ ไ ว ย ค ร ฑ (2562),“วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญ หาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูช าเข้าเมืองผิดกฎหมายของ

หน่วยงานภาครัฐ ด้านจํงหกัดสระแกัว”วารสารวิจัยและพัฉเนา วไลยอลงกรถไนพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 41 ฉบับที่ -

(พฤษภาคม-สืงหาคม 2562).

1.3) การลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง
1.4) นำระบบแม็ก โดรน เดย์ริง พารามอร์เ ตอร์ม าใชั่Iนการลาดตระเวน และการใช้กล้อง
0 0 1 \/ ช่ว ยในการตรวจตราในมุม สูง เพื่อ การป็อ งปราม
1.5) การใช้ม วลชนสัม พํน ธ์แ ละการช่า ว

2) การแกไขปัญ หา
2.1) จดระเบีย บคนต่า งด้า วที่เ ดิน ทางเช้า มาในราชอาณ าจกร โดยอนุญ าตให้แ รงงาน
ต่า งด้า วผิด กฎหมายสามารถมารายงานตัว กบเจ้า หน้า ที่โ ดยไม่ม ีด วามผิด ตามกฎหมาย เพื่อ นำแรงงาน
ต่างด้าว

ผิด กฎหมายเช้า สู่ร ะบบ
2.2) ประสานงานระหว่า งประเทศไทยและตัม พูช าตัง นี้
(1) ด้า นระบบและมาตรการการฝานแดน
(2) ด้า นการแกไขปญ หาเรื่อ งปัต รประจำตัว คนที่ไ ม่ม ีส ัญ ชาติไ ทย โดยขอให้

สถานทูต สัม พูช าจ้ด ทำปัต รให้

2.3)

ลดจำนวนจุด ผ่อ นปรนในสัก ษณะประเพณีป ฏิบ “ต เพื่อ สสัด กนการหลบหนีเช้า เมีอ ง

2.4) เพ ื่ม โท ษ ส ำห รับ แรงงาน ต ่า งด ้า วห ล บ ห น ีเ ช ้า เม ีอ ง และกระบวนการสัก ลอบนำ
แรงงานต่า งด้า วผิด กฎหมายหลบหนีเ ช้า เมีอ ง
2.5) เพื่ม มาตรการเฝัา ระรัง การตั้ง จุด ตรวจ ด่านตรวจ
2.6) ผู้น ำท้อ งถิ่น ติด ตามยืน สัน ตัว บุค คลที่เช้า มาฟกอาศัย ในเขตพื้น ที่ และแจ้ง เจ้า หน้า ที่
ที่เ กี่ย วช้อ งเมื่อ พบพิร ุธ
2.7) รัด ตั้ง ศูน ย์ช ้อ มูล เพื่อ เชื่อ มโยงข้อ มูล ของหนํว ยงานทุก หนํว ยที่เ กี่ย วช้อ งสับ แรงงาน
ช้ามชาติ
2.8) ประชาสัม พ“นธให้ป ระชาชนรับ ทราบเกี่ย วสับ ผลเสีย ของการสัก ลอบหลบหนีเ ช้า
เมีอ งของแรงงานต่า งด้า ว
2.

ก าร ศ ึก ษ า เร ื่อ ง “ ยุท ธศาสต ร์ก ารแก ไข ป ัญ ห าการห ลบ ห น ีเ ข ้า เมือ งข องก าค รัฮ เพ ื่อ

ร อ งร ับ ก า ร เ‘ป ัด เส ร ีป ร ะช า ค ม อ า เข ้ย น ใ น ป ี ค .ศ .2015 :ร 11-31697^0ร 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)"^ทำการสัม ภาษณ์ช ้า ราชการระตับ ผู้บ ริห ารที่ม ีส ํว นเกี่ย วช้อ งสับ การกำหนดยุท ธศาสตร์
การแกไขปัญ หาการหลบหนีเ ช้า เมีอ งของแรงงานต่า งด้า ว ผลการศึก ษาพบปัญ หา แนวทางแกไขปัญ หา
และยุท ธศาสตร์ก ารแกไขปัญ หาการหลบหนีเช้า เมีอ ง ตัง นี้
1) ปัญ หา

‘^รวี ชื่น ซม,(2559). “ยุทธฅาสตร์การแก้ไขป้'ญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพึ๋อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียนในปี ค.ค.2015 .■ร?/'ฮ๒ ฐ / ?๐ ร ๐/!/© ??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 ปัญ หาเชิง นโยบาย คือ นโยบายไม่ม ีค วามชัด เจน การตัด สิน ใจต้อ งใชัด ุล ยพิน ิจ เป็น
ช่อ งว่า งที่เ อื้อ ต่อ การทุจ ริต หรือ ละเลยการปฏิบ “ตของเจ้า หน้า ที่ ประกอบตับ นโยบายและยุท ธศาสตร์ม ี
ตัก ษณะแยกส่ว น ขาดการบูร ณาการส่ง ผลให้ก ารแกไขปัญ หาขาดเอกภาพและขาดทิศ ทางที่ช ัด เจน
1.2 ปัญ หาเชิง ปฏิบ ํต คือ เจ้า หน้า ที่ร ัฐ บางส่ว นทุจ ริต หรือ เกี่ย วข้อ งตับ ขบวนการนำพา
ขณะที่บ ทลงโทษไม่ร ุน แรง และการปัง ตับ ไข้ก ฎหมายขาดประสิท ธิภ าพ
2) แนวทางภารแกไข
2.1 กำหนดยุท ธศาสตร์ก ารตัด การปัญ หาสถานะและสิท ธิข องบุศ ศล นำแรงงานเข้า สู่
ระบบการจ้า งงานที่ถ ูก ต้อ ง ดำเนิน การสตัด กน ปราบปราม ตับ กุม กลุ่ม ผู้ห ลบหนีเ ข้า เมีอ ง
2.2 บูร ณ าการทุก ภาศส่ว นร่ว มแกไขปัญ หา เสริม สร้า งจิต ส่า นึก ทัศ นศติ ส่ง เสริม ให้
แรงงานต่า งด้า วร่ว มมีอ ตับ ชุม ขนไทยในการตัด ระเบีย บและดูแ ลชุม ขนร่ว มตัน
3) ยุท ธศาสตร์ก ารแกไขปัญ หาการหลบหนีเข้า เมีอ ง
3.1) ยุท ธศาสตร์ก ารตัด การปัญ หาผู้ห ลบหนีเข้า เมีอ งที่อ ยู่ใ นประเทศไทย
(1) กำหนดมาตรการศวบคุม แรงงานโดยให้น ายจ้า งตัด เตรืย มรายชื่อ ของลูก จ้า ง เพื่อ ให้
เจ้า หน้า ที่ส ามารถทำการตรวจสอบได้
(2) กำห นดมาตรการห รือ กระบวน การและปรับ ปรุง กฎห มายเพ ื่อ แกไข ปัญ ห าศนต่า ง
ด้า วหลบหนีเข้า เมีอ งและปัญ หาแรงงานต่า งด้า วอย่า งเป็น ระบบ
(3) กำห น ดมาตรการให ้น ายจ้า งที่ม ีล ูก จ้า งที่เ ป็น แรงงานต่า งด้า ว ทำศวามเข้า ใจตับ
แรงงานด้ง กล่า วให้ศ วามร่ว มมีอ ตับ ภาศรัฐ ในการแกไขปัญ หาอย่า งเป็น รูป ธรรมทํ่ง ํ๋ร ะบบ
(4) ภาศรัฐ ปัง ตับ ใข้ก ฎหมายปราบปรามผู้ก ระทำผิด ด้า นการค้า มนุษ ย์อ ย่า งจริง ตัง
(5) ด ำ เน ิน ก า ร ท า งก ฎ ห ม า ย ท ี่ง อ า ญ า แ ล ะว ิน ัย ต ับ เจ ้า ห น ้า ท ี่ร ัฐ ท ี่ล ะเล ย ห ร ือ ม ีส ่ว น
เกี่ย วข้อ งตับ การแสวงหาผลประโยขน้โ ดยมิข อบจากการค้า มนุษ ย์
(6) ภาศรัฐ ดำเนิน การด้า นการตัก ลอบค้า แรงงานต่า งด้า วให้ส อดศล้อ งและร่ว มมีอ ตับ
ประเทศเพื่อ ปัา นและประขาศมโลก
(7) ตัด ตงศูน ย์บ ริก ารจดทะเบีย นแรงงานต่า งด้า วแบบเบ็ด เสร็จ (0ท6 8๒ เว 8613/๒6) ใน
ทุก ตัง หรัด เพื่อ ทำหน้า ที่พ ิจ ารณาออกใบอนุญ าตทำงานและตัด ระเบีย บแรงงานต่า งด้า ว
(8) ใข ้ก องกำตัง และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งปัอ งตัน ขายแดน ศวบคุม การฝานเข้า ออก
ประเทศตามแนวขายแดนอย่า งเข้ม งวด ให้เ ป็น ไปตามมาตรการที่ก ำหนด เช่น การผ่อ นตัน ให้น ายจ้า ง
จดทะเบีย นและขอใบอนุญ าต
3.2) ยุท ธศาสตร์ก ารปัอ งตัน การตัก ลอบหลบหนีเ ข้า มาใหม่
ก ำ ห น ด แ น ว ท า งโด ย เพ ื่ม ป ระส ิท ธ ิภ า พ ก ารด ำเน ิน ก ารใ น ก ารส ต ัด ท ี่น การ
เข้ม งวดการตรวจลงตรา การติด ตามเฝัา ระรัง การเข ้า -ออก การทบทวนเงื่อ นไขการใข้ป ัด รผ่า นแดน
(ธ๐๒6โเวล88) ก ล ุ่ม เป ัา ห ม า ย คือ ผ ู้ห ล บ ห น ีเ ข ้า เม ีอ ง จ า ก ป ร ะ เท ศ เพ ื่อ น ป ัา น แ ล ะ ป ร ะ เท ศ อ ื่น ๆ
โดยเฉ พ าะการทัฒ นาระบบฐานข ้อ มูล ศนเข้า เมีอ งและผู้ห ลบห นีเ ข้า เมีอ งที่ท ัน สปัย สามารถเชื่อ มโยง

ระหว่า งหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทิ้ง การขอความร่ว มมือ ประชาชนชุม ชนชายแดนและชายฝัง ทะเลให้
ช่ว ยสอดส่อ งดูแ ล
3.3) ยุท ธศาสตร์ก ารเสริม สร้า งความร่ว มมือ กํบ ประเทศเพื่อ บ้า น เพื่อ บ้อ งกํน และแกใข
บ้ญ หาผู้ห ลบหนีเข้า เมือ ง
กำหนดแนวทางการดำเนิน การที่ใ ห้ศ วามส่า คํญ กํบ ้ศ วามร่ว มมือ ผ่า นกลไกทวิ
ภาคี และพหุภ าคี ภารร่ว มมือ ระหว่า งประเทศ ประชาศมอาเซีย นและประชาศมโลภ ให้ศ วามช่ว ยเหลือ ภ
และพฒนาคุณ ภาพชีว ิต ประชาภร เพื่อ ลดผลภระทบด้า นภารเมือ ง ประชาภร แรงงาน และสัง ศม
3.4) ยุท ธศาสตร์ภ ารบริห ารจํด ภาร
(1) จํด ทิ้ง ภลไภระด้บ ชาติบ ูร ณาภารภารกำหนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ มาตรภาร
และอำนวยภาร กำด้บ ดูแ ลภารดำเนิน ภารตามยุท ธศาสตร์ต ลอดจนภารรายงานผลต่อ สภาศวามมืน ศง
และศณะรัฐ มนตรี
(2) พ ฒ น าและจํด ทิ้ง ศูน ย์ส ารสนเทศที่ส ามารถสน ับ สนุน และเช ื่อ มโยงข ้อ มูล
ระหว่า งหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งในระด้บ ปฏิบ “ต และจํด ทิ้ง ศูน ย์ป ระสานงานแกํไ ขบ้ญ หาศนหลบหนีเ ข้า เมือ ง
ของ

ภองอำนวยภารรัภ ษาศวามมนศงภายในราชอาณาจํก ร (ภอ.รมน.)ในระด้บ ภูม ิภ าศ (พ ื้น ท ี่) ให ้

แล้ว เสร็จโดยเร็ว

3.

รายงาน “ ขบวนการลัก ลอบขนแรงงานเมีย นมาเข้า ไทยด้า นจ.ตาก” โดยศรีน าศา เชียง

แสน® น่า เสนอเกี่ย วลับ สาเหตุข องบ้ญ หา รูป แบบการหลบหนีเ ข้า เมือ ง กลุ่ม ขบวนการ และบ้ญ หาการ
ล้ก ลอบขนแรงงานเมืย นมาเข้า ไทยด้า นลัง หลัด ตาก โดยมืส าระส่า ลัญ สรุป ได้ ด้ง นี้

3.1) สาเหตุส ำคัญ ของปัญ หา
(1) สถานการถไทางการเมือ งของประเทศเมืย นมาภายหล้ง การยึด อำนาจของศณะทหาร
สัง ศมเมืย นมาไร้ร ะเบีย บ เกิด ศวามวุ่น วายและศวามรุน แรงกระจายไปทั่ว ทุก ภูม ิภ าศ
(2) สภาพเศรษฐกิจ เมืย นมาเป็น ช่ว งขาลงและตกตํ่า จากสถานการถไการแพร่ร ะบาดของ
โรศติด เชื้อ ไวรัส โศโรนา 2019 (โศ วิด -19) ส่ง ผลให้น ัก ลงทุน ถอนการลงทุน การน่า เข้า ส่ง ออกตกตํ่า
ร้า นค้า ปิด กิจ การ ประชาชนตกงาน
(3) ประเทศไทยมืศ วามต้อ งการแรงงานต่า งด้า วจำนวนมาก
(4) ดำนถาวรพรมแดนไทย-เมืย นมาปิด เนื่อ งจากสถานการถ!การแพร่ร ะบาดของโรศ
โศวิด -19 แรงงานเมืย นมาไม่ส ามารถเดิน ทางเข้า มาทำงานตามช่อ งทางปกติไ ด้
(5) บ้จ ลัย ด้า นภูม ิศ าสตร์ช ายแดนไทย-เมืย นมา ด้า น จ.ตาก ที่ม ืร ะยะทางเชื่อ มต่อ ลัน
เป็น ระยะทาง 533 กิโ ลเมตร เป็น ชายแดนทางบก ประมาณ 197 กิโ ลเมตร ชายแดนทางนี้า ประมาณ
336 กิโ ลเมตร และมืช ่อ งทางธรรมชาติ 52 ช่อ งทางและทำข้า ม 19 ทำข้าม

®ศรีน าคา เชีย งแสน,(2021). “ขบวนการลํกลอบขนแรงงานเมียนมาเข้าไทยด้าน จ.ตาก”,7I-I/\I^ม 8ม ^/\. (28
เมษายน 2021). ออนไลน์:^าแ|ว3://1^า^I|วนI^แ^^.0I^^/2021/04/3กาน^^แก^-กา0V^กา^ก1-07กาV3กกา^I^-พ0I^I^^|^3-Iก10{ยอแอก๙ สืบด้นเมีอ วํน ที 16 สืงหาคม 2564.

(6) มีข บวนการลกลอบนำพาแรงงานเมีย นมาเข้า ประเทศไทยผ่า นช่อ งทางธรรมชาติ

5.2) รูป แบบและวิธ ีก ารที่แ รงงานต่า งด้า วซาวเมีย นมาใซ้ห ลบหนีเข้า ประเทศไทย

(1) กลุ่ม แรงงานต่า งด้า วช าวเมีย นมาที่ต ้อ งการลกลอบเข้า มาทำงานใน ประเทศไทย
จะต้อ งติด ต่อ ผ่า นกลุ่ม นายหน้า ฝัง เมีย นมาก่อ น หรือ บางกลุ่ม อาจติด ต่อ กบเครือ ข่า ยขบวนการลํก ลอบ
นำพาที่อ ยู่ใ นฝัง อ.แม่ส อด จ.ดาก ของไทยโดยดรง
(2) กลุ่ม แรงงานต่า งด้า วชาวเมีย นมาเดิน ทางผ่า นพื้น ที่ช ั้น ในของเมีย นมาเข้า มายง อ.
เมีย วดี จ.เม ีย วด ี ซ ึ่ง อยู่ฝ ัง ด รงข ้า มกบ อ.แม่ส อด จ.ดาก ของไทย เพ ื่อ พ ก ค ่อ ย ก บ เค รือ ญ าต ิ หรือ
เครือ ข่า ยขบวนการ โดยจุด ฟกค่อ ยที่ส ำด้ญ ที่ส ุด คือ พื้น ที่บ ้า นเจ้า ดานเก็ก อ.เมีย วดี จ.เมีย วดี ซึ่งอยู่ด รง
ข้าม บ้า นริม เมย หมู่ท ี่ 2 ด.ทำสายลวด อ.แม่ส อด จ.ดาก ซึ่ง เป็น จุด ช่อ งทางธรรมชาติส ำหรับ ข้า มแม่น ํ้า
เมยที่ม ีล ํก ษณะค่อ นข้า งแคบและตื้น เขิน
(3) กลุ่ม แรงงานต่า งด้า วที่ข ้า มฝัง เข ้า ประเทศไทยได้แ ล้ว จะมีเ ครือ ข ่า ยน ายหน ้า ของ
ขบวนการมารับ ช่ว งนำพาเข้า สู่พ ื้น ที่ช ั้น ในต่อ ไป
(4) กรณ ีท ี่ข บวนการไม่ส ามารถติด ต่อ เจ้า หน้า ที่เ พื่อ เปิด เส้น ทางดามด่า นหรือ เป็น ช่ว งที่
เจ้า หน้า ที่เข้ม งวด ขบวนการอาจจะไข้ค นในพื้น ที่ช นเผ่า เชื้อ สายกระเหรี่ย ง หรือ ม้ง เป็น ผู้น ำพา เพื่อ เดิน
ล้ด เลาะไปดามเส้น ทางปาเขาเดิน เท้า ให้พ ้น พื้น ที่จ ุด ดรวจ จุด สท้ด ของเจ้า หน้า ที่
(5) กลุ่ม แรงงาน ต่า งด้า วท ี่ส ามารถส้ก ลอบ ข ้า มพ รมแดน ป ระเท ศไท ยได้แ ล้ว จะเป็น
หน้า ที่ข องขบวนการส้ก ลอบฯ จะรับ ช่ว งนำพาแรงงานเหล่า ชั้น เข้า สู่พ ื้น ที่ช ั้น ในผ่า นพื้น ที่ อ.รังเจ้า จ.ดาก
และ

อ.โกสัม พี จ.กำแพงเพชรโดยขนส่ง ผ่า นทางรถยนต์เพื่อ เดิน ทางเข้า สู่ก รุง เทพฯ และปริม ณฑล

มี 4 เส้น ทางหส้ก ได้แก่
- เส้น ทางหมายเลข 12 เชื่อ มต่อ อ.เมีอ งดาก และ อ.แม่ส อด
- เส้น ทางหมายเลข 105 เชื่อ มต่อ อ.แม่ส อด อ.แม่ร ะมาด และ อ.ทำสองยาง
- เส้น ทางหมายเลข 1090 เชื่อ มต่อ อ.แม่ส อด อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง
- เส้น ทางหมายเลข 1175 เชื่อ มต่อ อ.แม่ร ะมาด และ อ.บ้า นดาก
(6) โดยมีค ่า ใข้จ ่า ยที่ต ้อ งจ่า ยให้ข บวนการส้ก ลอบนำพาฯ ประมาณ 4,000 บาท ถึง
15,000 บาทต่อ คน การคิด รัด ราค่า จ้า งมี 2 ชั้น ดอน ด้ง นี้
-ชั้น นำพาผ่า นข้า มแม่น ี้า เมย รัด ราค่า จ้า ง 4,000-5,000 บาทต่อ คน
-ช ั้น เด ิน ท างท างเข ้า สู่ก รุง เท พ ฯและปริม ณ ฑ ล รัด ราค่า จ้า ง 14,000-15,000
บาทต่อ คน

3.3) เครือ ข่า ยขบวนการลัก ลอบนำพาแรงงานต่า งด้า วซาวเมีย นมาเข้า เมือ ง
ประกอบด้ว ยกลุ่ม บุค คล 4 กลุ่ม
(1) กลุ่ม พลเรือ น หรือ ประชาชนทั่ว ไป สมาชิก กลุ่ม และเครือ ข่า ย
(2) กลุ่ม เจ้า หน้า ที่ร ัฐ (ข้า ราชการพลเรือ นและตำรวจ)
(3) กลุ่ม เจ้า หน้า ที่ท หาร สมาชิก กลุ่ม และเครือ ข่า ย

(4) กลุ่ม ชนกลุ่ม น้อ ยผู้จ ้ด หาแรงงานต่า งด้า วในฝัง เมีย นมา
3.4) ปัญ หาสำคัญ ของไทยในการแกไขปัญ หาการลัก ลอบนำแรงงานต่า งด้า วเมีย นมา
หลบหนี เข้า เมือ ง

(1) ขาดหน่ว ยงานเจ้า ภาพหลกในการบรูณ าการการบริห ารจํด การแรงงานต่า งด้า วที่ม ี
เอกภาพ
(2) ขาดข้อ มูล ที่ใ ชในการบริห ารจ้ด การแรงงานต่า งด้า วในประเทศไทย
(3) ขาดการวางแผน มาตรการที่เ ป็น มาตรฐานสากลในการแกไขปัญ หาการลกลอบ
น่า พาแรงงานผิด กฎหมายหลบหนีเข้า เมือ ง

4.บทความเรื่อ ง “ การขาดแคลนแรงงานในประเทศ ญีป
่ ่น ” โดย สราวุธ ไพฑูร ย์พ งษ์(2564)®มื
สาระสำด้ญ ด้ง นี้

4.1) สาเหตุข องปัญ หา
(1) ประชากรญี่ป ุน เป็น สัง คมสูง จ้ย มืผ ู้ส ูง อายุม ากแต่ม ืเ ด็ก เกิด ใหม่น ้อ ยทำให้เ กิด ภาวะ
แรงงานหดตัว
(2) แนวโน้ม การเปลี่ย นแลงทางเทคโนโลยี สัก ษณะงาน และค่า จ้า งเป็น ส่ว นหนึ่ง ที่ท ำให้
ขาดแคลนแรงงาน

4.2) สภาพปัญ หา
ประเทศญ ี่ป ุน ประสพปัญ หาการขาดแคลนแรงงานในปี 2562 ที่เ รีย กว่า “แI๒^I6Iวน8๐I^น” โดยมื
บริษ ัท ห้า งร้า นประมาณ 500 แห่ง ต้อ งปิด กิจ การสัน เนึ่อ งมาจากสาเหตุก ารขาดแคลนแรงงาน จำแนก
เป็น ปิด กิจ การเพราะ
- หาผู้ร ับ ช่ว งต่อ ไม่ไ ด้270 แห่ง
- หาลูก จ้า งไม่ไ ด้ 78 แห่ง
- คนงานลาออกหรีอ เกษีย ณ 44 แห่ง
- ต้น ทุน ด้า นแรงงานเพิ่ม สูง ขึ้น 34 แห่ง
ที่ง น ี้ ผู้เ ชี่ย วชาญ คาดว่า ประมาณ ปี 2573 ญ ี่ป ุน จะมืค วามต้อ งการแรงงาน ประมาณ 70.7
ล้า นคน โดยจะมือ ุป ทานแรงงานประมาณ 64.3 ล้า นคน ทำให้เกิด ภาวะขาดแคลนแรงงานประมาณ 6.4
ล้า นคน จากสถิต ิข องประเทศญ ี่ป ุน (I6แ^๐I^น อล๒IวลทI^) มืก ารจ้ด สัน ตับ งานที่ป ระสบปัญ หาการขาด
แคลนแรงงาน 10 สัน ตับ ของญี่ป ุน ได้แก่
(1) สัน ตับ ที่ 10 งานอุต สาหกรรมยานยนต์
(2) สัน ตับ ที่ 9 งานขายของหน้า ร้า น เนื่อ งจากต้อ งทำงานหลายชั่ว โมง ค่า จ้า งตํ่า มื
สัน หยุด
น้อย คนรุ่น ใหม่ไ ม่ส นใจทำงานร้า นสะดวกซื้อ หรีอ ซุป เปอร์ม าร์เก็ต
(3) สัน ตับ ที่ 8 งานวิท ยุก ระจายเสีย ง เน ื่อ งจากเป็น งาน ห นัก ต้อ งทำงานสัน ละห ลาย
ชัวโมง

“สราวธIไพฑูร ย์พ งษ์,(2564). “การขาดแคลนแรงงานในประเทศญี'ปุน”, หนังสือพิม พ์ม ติช นออนไลน์7 กุม ภาพัน ธ์

2563 (1^1^110แ0ผ 0ผแเผธ).ออนไลน์ : Iาแ|ว3://VVVVVV.กา^แ'^Iา0ก.^0.^Iา/^0|นกาก|3^3/ก6VV3 •/947126สืบค้นเมือสันที 13
สงหาคม 2564.

และได้ค ่า จ้า งไม่ค ุ้ม รวมทิ้ง การขยายด้ว ข องเว็บ ไซ ต์ เช่น V๐น!นเว6 และ ผ6ฅเX ทำให้ง านโทรทัศ น์
น่าสนใจน้อ ยลง
(4) อนด้บ ที่ 7 งานร้า นอาหารและทัต ตาดาร เนื่อ งจากบางแห่ง ต้อ งฝึก งานถึง 3 เดือน
(5) อนด้บ ที่ 6 งานให้เช่าเครื่องใช้ เนื่อ งจากเป็น งานประเภท 3 อ (อเส๒นแ อ!โIV
อลท96โ๐นร)แรงงานส่ว นใหญ่เป็น ผู้ส ูง อายุ
(6) อ น ด ้บ ท ี่5 งานก่อ สร้า ง เน ื่อ งจากเป ็น งาน 3 อ (อ เส ๒น แ อI|1V^ท^I อลท961■๐นร)
เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่น ิยมทำ

(7) อนด้บ ที่ 4 งานรัก ษาความปลอดทัย
(8) อ'นด้บ ที่ 3 งานพนัก งานช้บ รถ เนื่อ งจากเป็น งานที่ม าคู่ท ับ การบริก ารขายออนไลน์
เช่น
/V๓ ล2๐ท บเว6โส๐๐(ะเ 0โล1วส๐๐(:1 เป ็น ต ้น ป ระก อ บ ก า ร ข อ ใ บ อ น ุญ า ต ช ้บ ร ถ ย น ต ์ส า ธ า ร ณ ะค ่อ น ช ้า ง
เช้มงวด
(9) ทัน ด้บ ที่ 2 งานเกษตรกรรม เนื่อ งจากงานเกษตรกรรมมีค ่า ใช้จ ่า ยเรื่ม ต้น ไม่ต ํ่า กว่า
700,000 เยน หรือ ประมาณ 200,000 บาท
(10)

ทัน ด้บ ที่ 1 งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( II) เนื่อ งจากเทคโนโลยีม ีก ารเปลี่ย นแปลง

ตลอดเวลาจึง ต้อ งมีก ารฝึก อบรมมากขึ้น ใช้เ วลาในการทำงานมาก ยาก แต่เ งิน เดือ นไม่ส ูง มาก คนรุ่น
ใหม่

จึงไม่ต้องการทำ

4.3) การแกไขปัญ หา
ในปี พ .ศ .2560 ประเทศญ ี่ป ุน มีแ รงงานต่า งด้า วประมาณ 1.3 ล้า นคนโดยจะต่อ อายุว ีซ ่า ระยะ
ยาวเฉพาะแรงงานวิช าชีพ และแรงงานต่า งด้า วอีก 5 ประเภท ได้แก่
(1) ผู้ม ีค วามรู้แ ละทัภ ษะระด้บ สูง เช่น อาจารย์ม หาวิท ยาล้ย และนัภ ภฎหมาย
(2) ผู้ม ีส ิท ธิท างภฎหมาย เช่น มีเชื้อ สายญี่ป ุน ผู้ท ี่ม ีถ ิ่น พำนัก ถาวรหรือ คู่ส มรสชาวญี่ป ุน
(3) ผู้ฝ ึก งาน ที่ท ำงานในโรงงานหรือ พำร์ม โนเวลาที่ก ำหนดในเวลาที่ก ำหนดและได้ร ับ
ค ่า ต อ บ แ ท น ต า ม โ ค ร ง ก า ร 160เาทเอลเ เท!6โท 1โลเทเท9 ^โ๐9โลกา (11!^) ผ ่า น อ ง ค ์ก ร เท!6โทล!!๐ทล!
IVเลทเว๐ผ6โ อ6V6I๐เว๓ 6ท! 0โ9ลทเ2ล!!๐ท : แVเ ม่ลเวลท)
(4) ผู้ป ฏิป ดงานประเภทที่ก ำหนดและได้ร ับ เงิน เดือ น เช่น พยาบาล ผู้ด ูแ ลคนปวย
(5) ผู้เ ช้า ร่ว มกิจ ภรรมนอภประเภทวีซ ่า เช่น นัภ ศึภ ษาต่า งชาติท ีท ำงานบางเวลาในร้า น
สะดวภซื้อ หรือ ร้า นอาหารไม่เกิน สัป ดาห์ล ะ 28 ชั่วโมง
ทิ้ง นี้ร ัฐ บาลญ ี่ป ุน ได้พ ยายามแก่ไ ขปัญ หาในหลายวิธ ี เช่น ส่ง เสริม ภารทำงานของผู้ส ูง อายุ
และสตรื ภ ารน ่า ห ุ่น ย น ต ์แ ล ะเค รื่อ งจ้ภ รไม ่ใ ช ้ต ลอด จน ภ ารป รับ ป รุง สภ าพ ภ ารท ำงาน ลดชั่ว โมงภาร
ทำงาน ภารเพ ิ่ม ค ่า จ้า ง และภารน่า เช ้า แรงงานต่า งด้า วโดยแรงงาน ต่า งด้า วในญ ี่ป ุน ส่ว น ให ญ ่อ ยู่ใ น
ภาคอุต สาหภรรมยานยนต์แ ละเครื่อ งใช้ไ พํฟ ้า โดยงาน ประเภทสายพ านภารผลิต นัภ ศึภ ษาต่า งชาติ
ทำงานภาคบริภ ารในเมีอ ง และแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมีอ งทัภ จะทำงานไร้ท ัภ ษะในงานก่อ สร้า ง

นอกจากนี้ป ระเทศญ ี่ป ่น ยํง ได้อ อกกฎหมายเพื่อ เพิ่ม จำนวนแรงงานต่า งด้า วกึ่ง ทัก ษะซึ่ง มีผ ล
ใช้ท ังทับ เมื่อ ทัน ที่ 1 เมษายน 2562 โดยกำหนดวีซ ่า ประเภท “แรงงานมีท ัก ษะที่ก ำหนด (I๐I^น^6I9Iท๐)”
แปงเป็น 2 ประเภททัญ ชี คือ
(1) ประเภท ภ ทัภ ษะที่ก ำหนดทัญ ชี 1 สำหรับ แรงงานทัภ ษะน้อ ยชาวต่า งชาติ อนุญาต
ฤ 9^

เห

ทำงานในญี่ป ุน ไดไม่เกิน 5 ปี แต่ไ ม่ส ามารถนำครอบครัว เช้า มาอาทัย อยู่ด ้ว ย จำนวน 14 งานที่ก ำหนด
รวมทิ้ง งานกํอ สราง งานเภษดร งานต่อ เรือ และพนัภ งานต้อ นรับ
(2) ประเภท ข ทัภ ษะที่ก ำหนดทัญ ชี 2 สำหรับ แรงงานทัภ ษะ/วิช าชีพ อนุญาตให้นำ
ครอบครัว มาอาทัย อยู่ด ้ว ยได้ และสามารถอาทัย อยู่ใ นญี่ป ุน ได้ใ ม่ม ีก ำหนดและสามารถเปลี่ย นวีซ ่า ไดใหม่
หทังหมดสัญ ญาจ้า ง

5.บทความเรื่อ ง “ ความท้า ทายของประเทศไทยในประชาคมอาเชีย นกับ การจัด การปัญ หา

แรงงานต่า งด้า ว : 11า© 01าลแ6ท96 0^ 11าลแลทฝ 11า© รธ/001ฑ 1ฑ น ท แ7 เฬลทล9©ทใ©ท* 0* ^โอเวเ©ทา
ธ0|-©เ9ท ผ0|-|^©|-8.”โดยวชีร จัข ร งามละม่อ น และกิศ ัก ดื้ กัล ยาณมิต ร (2564)^นำเสนอประเด็น ต่า ง
ๆ ด้ง นี้ 1) แนวนโยบายการจัด การปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว 2) ผลกระทบจากการจ้า งแรงงานต่า งด้า ว
3) มาตรการแกไข ปัญ ห าแรงงาน ต่า งด้า ว และ 4) ช้อ เสนอแนะในการแกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
มีส าระสำกัญ สรุป ได้ด ้ง นี้

5.1) แนวนโยบายการจัด การปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
(1) การขึ้น ทะเบีย นเพื่อ ผ่อ นผัน ให้แ รงงานต่า งด้า วที่ไ ม่ถ ูก กฎหมายอยู่ใ นประเทศไทยได้
เป็น การชั่ว คราว
(2) การปรับ สถานะแรงงานต่า งด้า วที่ข ึ้น ทะเบีย นให้เ ป็น ผู้เช้า เมีอ งถูก ต้อ งตามกฎหมาย
(3) การนำเช้า แรงงานต่า งด้า วอย่า งถูก กฎหมายจากประเทศต้น ทางทิ้ง ระบบ

5.2) ผลกระทบจากการจัา งแรงงานต่า งด้า ว
ผลกระทบคือ นายจ้า งมีก ารจ้า งแรงงานราคาถูก และไม่ท ัฒ นาวิธ ีก ารผลิต ทำให้เกิด การ
แย่ง งานคนทัอ งถิ่น ส่ง ผลให้ส ัต ราการเพิ่ม ขึ้น ของค่า จ้า งลดลงทำให้เกิด ภาวะรายไดไม่เทีย มกัน ในสัง คม
และค่า ใช้จ ่า ยอื่น ๆ ที่เกึ่ย วช้อ งเพิ่ม สูง ขึ้น ด้ว ย ตลอดจนชาดนโยบายที่ช ัด เจนในการควบคุม ดูแ ลซึ่ง จะทำ
ให้ส ่ง ผลกระทบเป็น วงกว้า ง

^วชีรวัซร งามละม่อ น และภิศ ัก ดิ้ กัลยาณ,นิตร,(2564).ความท้าทายของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนกบการ
จดการป'ญหาแรงงานต่างด้าว : 7/76 ^/7^//6กฐ6 ๐/ 7/73//377๘ //76 /เร 5/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.

5.3) มาตรการแกใขปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
(1) การใช้แ รงงานต่า งด้า วที่จ ดทะเบีย นและขอใบอนุญ าตทำงานถูก กฎหมาย
(2) จํด ต ํ่ง ค ณ ะกรรมการบ ริห ารงาน แ รงงาน ต ่า งด ้า วห ลบ ห น ีเ ช ้า เมือ งใน การบ ริห าร
จํด การและแกไขปัญ หาแรงงานหลบหนีเข้า เมือ ง
(3) ร่ว มมือ กบประเทศเพ ื่อ นบ้า นทางกฎหมายใน การควบคุม แรงงานต่า งด้า วหลบหน ี
เช้า เมือ งอย่า งเคร่ง ครัด

5.4) ข้อ เสนอแนะในการแกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
(1) รัฐ ควรแกไขเรื่อ งการจํด ทำแผนแม่บ ทการจํด การแรงงานต่า งด้า วในระยะยาว
(2) กำหนดนโยบายการคุ้ม ครองแรงงานต่า งด้า วที่ช ัด เจนและมืแ นวทางที่เป็น รูป ธรรม
(3) กำหนดแนวทางการรับ มือ กํบ ้ค วามต้อ งการแรงงานระด้บ ล่า งที่จ ะเพื่ม ขึ้น ภายหลง
จากเป็น ประขาคมอาเซีย น
(4) ปฏิร ูป โครงสร้า งและแนวทางการบริห าร เพื่อ คุ้ม ครองแรงงานต่า งด้า ว เพื่อ ไม่ใ ห้เกิด
ช่อ งว่า งทางกฎหมาย
(5) ป ร ับ ส ภ า พ แ ร งงา น ผ ิด ก ฎ ห ม า ย ใ ห ้เ ป ็น แ ร งงา น ถ ูก ก ฎ ห ม า ย เม ื่อ เป ็น ป ร ะข า ค ม
อาเซีย น

ประมวลสาระสำฅัฌ การแก!ขปัฌ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมือ งผิด กฎหมาย
จากการวิเ คราะห์บ ทความทางวิข าการเกี่ย วกิบ ้ส าเห ตุข องปัญ ห า ปัญ หา และแนวทางแกไข
ปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ช้า เมือ งผิด กฎหมาย สรุป สาระสำด้ญ ได้ด ้ง นี้

1. สาเหตุข องปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมือ งผิด กฎหมาย
1.1 เกิด สถานการณ์ก ารขาดแคลนแรงงานไทยในกิจ การบางประเภท โดยเฉพาะงาน 3

อ
(อ 1ฅ 0น แ อ 1เ17ลทกํ อลท96โ๐นร)ได้แ กํ งานยาก งานสกปรก และงานอํน ตรายเนื่อ งจากคนรุ่น ใหม่ไ ม่
นิยมทำ
1.2 มืส ถานการณ์ว ิก ฤติร ้า ยแรงส่ง ผลกระทบเป็น วงกว้า งทั่ว โลก เช่น เกิด ภาวะสงคราม
เกิด โรคระบาดร้า ยแรง (โรคติด เขึ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ไ ค ว ิด -19) เป็น ต้น ที่ม ืผ ลกระทบต่อ เศรษฐกิจ
สัง ศม การเมือ ง และการดำรงชีว ิต ของประขาขนโดยรวม
1.3 มืศ วามแตกต่า งกิน ของสภาพเศรษฐกิจ สัง ศม การเมือ ง ระหว่า งประเทศเพื่อ นบ้า น
กิบ ้ป ระเทศไทย โดยเฉพาะในส่ว นของรายได้แ ละสรัส ดิก ารพื้น ฐานต่า ง ๆ
1.4 มืข บวนการลํก ลอบนำแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ช้า เมือ งผิด กฎหมาย ทั่ง เจ้า หน้า ที่
ของรัฐ หนํว ยงานเอกขน และกลุ่ม ผลประโยขน์ผ ิด กฎหมาย

2. ปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมือ งผิด กฎหมาย

2.1 ปัญ ห าอาชญ ากรรมที่เ กิด จากแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งผิด กฎหมาย และ
แรงงานต่า งด้า วถูก กฎหมาย
2.2 ปัญ หาโรคติด ต่อ โรค ระบ าด ร้า ย แ รงจาก แ รงงาน ต ่า งด ้า วท ี่เ ด ิน ท างเข ้า ม าจ าก
ประเทศเพื่อ นบ้า นซึ่ง มืร ะบบสาธารณสุข มูล ฐานที่ต ํ่า กว่า มาตรฐานของประเทศไทย
2.3 ปัญ หาแรงงานต่า งด้า วไข้ร ะบบสาธารณูป โกศ สาธารณูป การ ร่ว มกิน ศนไทยทำให้
เกิด การแย่ง ชิง ทรัพ ยากรจากศนไทย โดยเฉพาะระบบสาธารณสุข การรัก ษาพยาบาล เป็น ต้น
2.4 ปัญ หาการทุจ ริต เพื่อ ไหได้ม าซึ่ง สัญ ชาติไ ทยของแรงงานต่า งด้า วที่ง ถูก กฎหมาย
และ

ผิด กฎหมาย
2.5 ปัญ หาการขยายตัว ของชุม ชนแรงงานต่า งด้า วที่ก ระจายตัว อยู่เ กือ บทุก ภูม ิภ าศของ

ประเทศไทย ส่ง ผลให้เกิด ศวามข้ด แย้ง สับ ศนไทยในท้อ งถิ่น นั้น ๆ
2.6 ปัญ หาการแย่ง การประกอบอาชีพ ของศนไทยโดยแรงงานต่า งด้า วที่เ ข้า เมือ งนั้ง ถูก
กฎหมายและผิด กฎหมาย
2.7 ปัญ หาแรงงานต่า งด้า วไข้ป ระเทศไทยเป็น ฐานที่ต งในการเศลื่อ นไหวทางการเมือ ง
นอกประเทศเพื่อ นบ้า น อาจส่ง ผลกระทบต่อ ศวามสัม พนธ์ร ะหว่า งประเทศไทยสับ ประเทศเพื่อ นบ้า นใน
ภูม ิภ าศอาเซีย น

3.แนวทางการแกิไ ขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเข้า เมือ งผิด กฎหมาย
3.1 สัด สร้า งระบบแรงงานต่า งด้า วถูก กฎห มายโดยประสาน งานสับ ประเทศเพ ื่อ น บ้า น
ใน ภ ูม ิภ าศ อ าเซ ีย น ใน ก ารรับ ข ึ้น ท ะเบ ีย น แ รงงาน ต ่า งด ้า วท ี่ม ืศ วาม ป ระส งค ์จ ะเด ิน ท างม าท ำงาน ใน
ประเทศไทย รวมนั้ง แรงงานไทยที่ต ัอ งการเดิน ทางไปทำงานต่า งประเทศ โดยเฉพาะในภูม ิภ าศอาเซีย น
3.2 ป ร ับ ป ร ุง ก ฎ ห ม า ย ใ ห ้ม ืศ ว า ม ท ้น ส ม ิ' ย เห ม า ะ ส ม ส ับ ส ภ า พ ป ัญ ห า แ ล ะ ป ัง ส ับ ใ ข ้
กฎหมายอย่า งจริง สัง สับ เศรือ ข่า ยขบวนการสัก ลอบนำแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งผิด กฎหมายเข้า
ประเทศ และแรงงานต่า งด้า วที่ห ลบหนีเข้า เมือ ง
3.3 สัด สร้า งระบบบ้อ งสัน ตามแนวช ายแดน ของไทยสับ ประเทศเพ ื่อ นบ้า นโดยเฉพ าะ
ช่อ งทางธรรมชาติ โดยการสร้า งรั้ว หรือ กำแพง และนำเทศโนโลยีส มิ'ยใหม่เ ข้า มาช่ว ยในการบ้อ งสัน
ตลอด

แนวชายแดน
3.4 ส ัด ให ้ม ืห น ํว ย งาน ภ าศรัฐ ท ี่ท ำห น ้า ท ี่ร ับ ผ ิด ช อบ เรื่อ งแรงงาน ต ่า งด ้า วโด ย เฉ พ าะ

ที่ม ืเ อกภาพและสามารถบริห ารสัด การร่ว มสับ ภาศเอกชน และประเทศเพื่อ นบ้า นได้อ ย่า งบูร ณาการแบบ
เบ็ด เสร็จ ศรบวงจร
3.5 สัด ทำแผนแม่บ ทหรือ แผนยุท ธศาสตร็ใ นการบริห ารสัด การแรงงานไทยและแรงงาน
ต่า งด้า วทุก สัญ ชาติท ี่เป็น รูป ธรรมอย่า งเป็น ระบบ

แนวคิด ทุก ษกีท ี่เ กี่ย วข้อ ง
ส ่า ห ร ับ แ น ว ค ิด ท ฤ ษ ฎ ีท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ งส ับ ก าร แ ก ิไ ข ป ัญ ห าแ รงงาน ต ่า งด ้า วห ล บ ห น ีเ ข ้า เม ือ งผ ิด
กฎห มายนี้เ ป็น การบูร ณ าการแนวคิด การสัด องค์ก ารและการบริห ารสัด การที่เ ป็น แนวคิด ยุศ ศลาสสิก

(01ล88เ0ล1 0โ9ลทเ2ล11๐ท ลท(ะเ IVIลทล96๓6ท1 1[า6๐โ7) ซึ่ง เป็น แนวคิด หรือ ทฤษฎีท ี่เ ป็น แนวคิด ดํง เดิม แต่
ยงมีค วามทัน สมํย สามารถปรับ ใช้ก ํบ สถานการถป็.นปัจ จุบ นได้เป็น อย่า งดี โดยมีส าระสำทัญ ด้ง ต่อ ไปนี้

1) ทฤษฎีร ะบบ

(ร781©เฑร Iเา©๐!7)

ท ฤ ษ ฎ ีเ ป รืย บ อ งค ์ก าร เส ม ีอ น ระบ บ เป ิด ท ี่ม ีก าร ใ ช ้พ ล งงาน ข อ ง อลท๒! I^ล^2ลท^I !^๐1ว6โI
I^ล!าท (๑๙๙๖)®ซ ึ่ง ม ีแ น ว ค ิด ว ่า อ ง ค ์ก า ร เป ็น ร ะ บ บ เป ิด (0|ว6ท 878๒๓ร)ท ี่ม ีก ารใช ้พ ท ัง งาน ใน ก าร
ช ้บ เคลื่อ น องค ์ก ารมีก ารใช ้ป ัจ ท ัย น ำเช ้า (เทเวนฤ เช ้า สู่ก ระบวน การผลิต (^โ๐0688) แล ะน ำอ อ ก เป ็น
ผลผลิต (0น1|วนฤซึ่งโดยทั่ว ไปแล้ว ปัจ ท ัย น ำเช ้า ย่อ มมากกว่า ปัจ ท ัย น ำออกห รือ ผลผลิต ท ี่ไ ด้ร ับ เสมอ
เนื่อ งจากในระหว่า งการผลิต นั้น ย่อ มมีก ารสูญ เสีย พทัง งาน ที่เรืย กว่า ผ69ล1IV6 6ทIโ๐|ว7 ด้ง นั้น องค์ก าร
จะต้อ งแกไขการสูญ เสีย พทัง งานนั้น ด้ว ยการพิจ ารณ าผลย้อ นกทับ (I=66^IIวล^I^) เพื่อ ลดการสูญ เสีย ใน
ระหว่า งกระบวนการผลิต นั้น ทฤษฎีร ะบบ (ร7ร๒ ๓ ร 1!า6๐โV) เน้น การปรับ ตัว ให้เช้า ทับ สภาพแวดล้อ ม
โดยมีห ทัก การที่ส ำทัญ คือ องค์ก ารนั้น เสมีอ นมีก ารนำพทัง งานเช้า และคายพทัง งานออก มีท ัก ษณ ะ ๙
ประการ ได้แก่
(๑) องค์ก ารเป็น ระบบเปิด จะนำพทัง งานจากภายนอกเช้า มาภายในองค์ก าร
(๒) มีก ารแปรสภาพพทัง งานเพื่อ นำไปใช้
(๓) มีภ ารผลิต สิน ค้า หรือ ผลิต ทัณ ฑ์อ อภสู่ส ภาพแวดล้อ ม
(๔) ม องต ัว แ บ บ ใน องค ์ภ ารเส ม ีอ น วงจรข องเห ต ุภ ารถ !ต ่า ง ๆ (070๒ ๐16V6ท๒)
มาภมายและเป็น พลรัต ร (อ7ทล๓๒)
(๕) โดยธรรมชาติข ององค์ภ าร คือ องค์ภ ารย่อ มมีค วามเสื่อ มลง (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 ้ไ ข
ช้อ ผิด พลาด
(๗) องค์ภ ารรัภ ษาสมดุล ระหว่า งองค์ภ ารทับ สภาพแวดล้อ มตลอดเวลา ทำให้เกิด ภาร
สะสมพทัง งาน เพื่อ ขยายกิจ ภาร
(๘) ระบบ พ ิฒ น าไปสู่ค วามเช ี่ย วช าญ เฉ พ าะ (ร|ว6ฒ่ลแ26) และภารแปงงานทัน ทำ
(อ|V|8เอท ๐1 ผ0โI^)
(๙) เน ้น รัก ษ าส ม ด ุล เพ ื่อ เป าห ม าย (ธ 9น|1เทล1เ17) ระห ว่า งองค ์ก ารท ับ ส ื่ง แวด ล ้อ ม
เพื่อ บรรลุเ ปาหมาย (0๐3!) ขององค์ก ารโดยใช้ช ้อ มูล ย้อ นกทับ

2) แนวคิด องค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้ (แ©ล!■ทเท9 อญลท!2ล!!อก)

ร©ท9©(๑๙๙๐)®

?©!©!-

เส น อ แ น ว ค ิด อ ง ค ์ก า ร แ ห ่ง ก า ร เร ีย น ร ู้ฝ า น ก ฎ เก ณ ฑ ์ ๕

ป ระก าร (1!า6 1=11๒ (ะ118๐1|ว!เท6) เน ้น การเป ลื่ย น แป ลงรัฒ น ธรรม องค ์ก าร ทั่ง ในส่ว นของพนัก งานและ
องค์ก าร โดยการเรีย นรู้เป็น ทีม ประกอบด้ว ย

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) การคิด อย่า งเป็น ระบบ (8^316๓8 1[าเท๒ท9) มีส าระสำคิญ คือ
ก) คิด ทุก อย่า ง อย ่า งเป ็น ระบ บ ม ีป ัจ จ ้’ย นำเข้า กระบวนการผลิต ป ัจ จ้’ย นำออก
ภายใต้ส ภาพแวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา และต้อ งมีข ้อ มูล ย้อ นภล้บ เสมอ
ข) ไม่ย ึด ตนเองเป็น ศูน ย์ภ ลาง ต้อ งรับ ฟัง ความเห็น จาภทุภ ฝ่า ย
ค) ไม่ม องอะไรเพีย งด้า นเดีย ว ให้ม องทุภ อย่า งแบบองค์ร วมทุภ ด้า น
ง) ต้อ งรัภ ษาสมดุล ของระบบให้ส ามารถดำเนิน ต่อ ไปได้
จ) ภารปฏิบ“ตงานหรือ ดำเนิน ภารย่อ มจะต้อ งมีค วามล่า ข้า ไม่ค วรใจร้อ น
(๒) ภารทำความเข้า ใจตนเอง (^6โ8๐ทลเ ๓ ล816โV) ในการทำงานนั้น ผู้ป ฏิบ ํต งาน
จะต้อ งเป็น นายของตนเอง มีจ ุด มุ่ง หมายของตนเอง คนทำงานเพราะงานคือ ชีว ิต และชีว ิต คือ งาน ภล่าว
อีภ นัย หนึ่ง คือ ต้อ งเข้า ใจว่า เราทำงานเพื่อ อะไร
(๓) ภารสร้า งมโนภาพภายในใจ (1\^เ6ท๒! ๓๐016!) เป็น ภารสร้า งมโนภาพภายในใจ
และทำความเข้า ใจมโนภาพภารทำงานนั้น
(๔) ภารสร้า งวิส ัย ทัศ น์ร ่ว ม (ธน!!ฝ่เท9 8!าลโ60! V|8|0ท) เป็น ภารสร้า งวิส ัย ทัศ น์ร ่ว มทัน
ภายในองค์ภ าร ทำให้ศ นเข้า ใจและต้อ งภารเรืย นรู้ด ้ว ยตนเอง
(๕) ภารเรืย นรู้เ ป็น ทีม (163๓ แ6ล๓ !ท9) เมื่อ ฝ่า นภระบวนนั้ง ๔ ลำด้บ มาแล้ว จะทำ
ให้เกิด ภารเรืย นรู้ร ่ว มทัน โดยเนัน ศวามสามารถในภารมองทุภ สิ่ง ทุภ อย่า งเป็น ระบบเพื่อ อนาศต

3) แนวคิด การปรับ เปลี่ย นภาครัฐ ([?6IทV6ท!เท9 ! เา© 90V6I■ททา©ท!)
อลVเฝ่ 0ธเ30|-ท6 ลทฝ่ 1©0| 0ล©1ว1©|-(๑๙๙๒)^“ เส น อ แ น วค ิด ภ ารป รับ เป ล ี่ย น ภ าร
บริห ารงานของภาศรัฐ โดยภารสร้า งศวามสามารถให้แ ก่อ งค์ภ ารระบบราชภารของรัฐ ให้ส ามารถแข่ง ข้น
ทับ องค์ภ ารภาศเอภชนได้โ ดยมีห สัภ ภารที่ส ำทัญ ๑๐ ประภารได้แ ก่
(๑) รัฐ บาลผู้ท ำหนัา ที่ส นับ สนุน (^ล๒!V!|^ 9๐V6๓๓6ท!) หมายถึง ภารบริห ารงาน
ภาศรัฐ แบบเดิม นั้น รัฐ บาลนัภ จะเป็น ผู้ด ำเนิน ภารเองเกือ บนั้ง หมด แนวคิด นี้เนัน ให้ร ัฐ บาลศวรทำหนัา ที่
เป็น ผู้ใ ห้ภ ารสนับ สนุน ภาศเอภชนหรือ หนํว ยงานอื่น ๆ เป็น ผู้ด ำเนิน ภารแทน โดยภาศรัฐ ศอยให้ภ าร
ช่ว ยเหลือ ยภเว้น กิจ ภารบางอย่า งที่เ อภชนดำเนิน ภารไม่ไ ด้ห รือ อาจไม่ป ลอดทัย รัฐ บาลจึง จะดำเนิน ภาร
เอง
( ๒ ) รัฐ บาลของช ุม ช น (00๓๓นท1!168 อผท60!) ห มายถึง รัฐ บาลต้อ งใภล้ช ิด ชุม ชน
และภารบริห ารงานภาศรัฐ จะต้อ งตอบสนองต่อ ศวามต้อ งภารของชุม ชน
( ๓ )ร ัฐ บ า ล ท ี่แ ข ่ง ข ้น ไ ด ้ (^0๓|ว6!I!IV6 9๐V6๓๓6ท!) ห ม า ย ถ ึง ร ัฐ บ า ล จ ะ ต ้อ ง
ปรับ เปลี่ย นรูป แบบภารบริห ารงานให้ส ามารถแข่ง ข้น ได้เ ช่น เดีย วทับ ภารดำเนิน งานของธุร กิจ เอภชน
(๔) ภารข ้บ เศลี่อ น ด้ว ย ภ ารกิจ (!\^!188|0ท (ะ!™6ท) ห มายถึง ภารบริห ารงาน ภาศรัฐ
แนวคิด เดิม เนัน ภารดำเนิน ภารตามระเบีย บภฎหมาย ศวรจะต้อ งเนัน ภารไข้ภ ารกิจ เป็น เศรื่อ งข้บ เศลี่อ น

ท6, □ลVIฝ ลทฝ่ 6ล6เ}๒1', 76๘.(๑๙๙๒). ^6|กV &กป็กฎ ฎ0V&ณกา&ก( : เา0 พ (เา& &ก(เ'&เวเ'&ก&บท'3เ
รฎเท่^ เ3 1ก3ก8(0กกกเกฎ ^เา& ฎน13แ0 56๙๐0, 1\^1ล88. : ^เ:||:118อท-พ68๒7 !

การบริห าร
(๕) การมุ่ง เน ้น ผลลพ ธ์ (^68นแ ๐โ๒ ท16(ะ1) หมายถึง การให้ค วามสำคํญ ก“บ ผ ลลพ ธ์
จากการปฏิบ “ตงานเป็น หลก แทนการให้ค วามสำคํญ ต่อ กระบวนการทำงานหรือ วิธ ีก ารทำงาน
(๖) ก ารข บ เค ล ื่อ น ด ้ว ย ล ูก ค ้า ห รือ ผ ู้ร ับ บ ริก าร (0น8๒๓6โ (ะเ^๏ท) ห มายถึง การ
บริห ารงานต้อ งเน้น ความต้อ งการของผู้ร ับ บริก ารหรือ ลูก ค้า เป็น หลก ให้ค วามสำค้ญ กํบ ผู้ร ับ บริห าร
(๗ )การมุ่ง เน้น ตลาด (IVIลโI^6^ 0โเ6ท๒ (ะเ) หมายถึง การบริห ารงานของรัฐ จะต้อ งเน้น
ความต้อ งการของตลาดและตอบสน องความต้อ งการของตลาดห รือ ความต้อ งการข องประช าช น เป็น
สำค้ญ
(๘) รัฐ บ าล ผ ู้ป ระก อบ ก าร (ธท16โเวโ!8เท9 9๐V6โท๓ 6ทป ห มายถึง รัฐ บาลจะต้อ งทำ
ต น ให ้เ สม ือ น ผ ู้ป ระกอ บ การภ าค เอกช น มืก ารคำน ึง ถึง ต้น ท ุน และผ ลตอบ แท น ท ี่จ ะไค ้ร ับ เพื่อ ให้เ กิด
ประสิท ธิภ าพในการบริห ารงาน
(๙) รัฐ บ าล ท ี่ก ระจาย อำน าจ (อ606ท1โลแ26(:1 90^ 6โท๓6ท1) ห มายถึง รัฐ บ าลค วร
กระจายอำนาจให้ห น่ว ยงานอื่น ๆ เป็น ผู้ป ฏิป ดงานแทน เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานเป็น ไปอย่า งรวดเร็ว
(๑ ๐ )ร ัฐ บ า ล ผ ู้ค า ด ก า ร ถ ไ (/VทIเฒ่เวล๒ โV90V6โท๓ 6ทI) ห ม า ย ถ ึง ร ัฐ บ า ล จ ะ ต ้อ ง
บริห ารงานในลํก ษณะที่ส ามารถคาดการถ!อนาคต และสามารถวางแผนรับ มือ กิบ เหตุก ารถ!ต่า งๆไค้เ ป็น
อย่างดี

4)

แนวคิด ห ลัก ก ารบริห ารงาน สู่ค วามเป็น เลิศ แบ บ เข ้ม งวด และผ ่อ น ปรน อย่า ง

เหมาะสม (1-0086 ลทฝ

|31'0|36|17)

11า01ฑลร ?6161'8 ลทฝ่ [^013611 V\/ล!61'เฑลท (๑ ๙ ๘ ๒ )^^ ไ ค ้ร ับ แ ร ง ผ ล ัก ค ้น ล ัน
เนื่อ งมาจากการที่บ ริษ ัท ของอเมริก ามืผ ลิต ภาพลดลงในขณะที่บ ริษ ัท ของญี่ป ุน กลับ มืผ ลิต ภาพเพิ่ม ขึ้น ที่^ ง
ในส่ว นของผลิต ลัณ ฑ์ ภารบริภ ารและคุณ ภาพ ซึ่ง จาภภารศึภ ษาภารบริห ารงานของบริษ ัท ชั้น นำทั่ว โลภ
ที่ป ระสบความส่า เร็จ ในภารดำเนิน งาน มืห ลัก ภารหรือ ห้ว ใจของภารบริห ารงานสู่ค วามเป็น เลิศ คือ ภาร
บริห ารงานอย่า งเหมาะสมและลงตัว ตามสถานภารถ! (แ๐๐86 ลทฝ่ แ9เา! เวโ๐เว6โเV) โดยมืห ลัภ ภารที่ส ำลัญ
๘ ประภารไค้แ ก่
(๑) เน้น ภารปฏิบ ํต (/V เว!ล8 ๒ โ ลอแ๐ท) คือ มุ่ง เน้น ภารปฏิบ ํต อย่า งจริง ลัง ๓ ประภาร
ไค้แ ก่ ภารทำองค์ภ ารให้ม ืค วามคล่อ งตัว ภารทดลองปฏิบ ํต และภารทำระบบให้ส ามารถทำงานไค้ง ่า ยขึ้น
(๒ )ใภล้ช ิดลูภ ค้า (01๐86 ๒ แา6 0น8๒ ๓ 6โ) คือ เน้น ความเข้า ถึง และใภล้ช ิด ลับ ลูภ ค้า
โดยไข้ภ ลยุท ธ์ภ ารบริภ าร คุณ ภาพและความเชื่อ ถือ รวมทั่ง ภารรับ ฟัง ความเห็น ของลูภ ค้า ค้ว ย
(๓) มืค วามเป ็น อิส ระและค วามเป็น ผู้ป ระภอบภาร (/Vน๒ ท๐๓V ลท(ะเ 6ทเโ6|วโ6ท6นโ8เา1|ว) เน้น ภารภระจายอำนาจให้ล ับ พนัภ งานให้ส ามารถปฏิบ ํต งานไค้อ ย่า งภว้า งขวางขึ้น ภระตุ้น ให้ม ื
ความคิด ว่า เป็น เจ้า ของกิจ ภาร รวมลัน คิด ค้น ผลิต ลัณ ฑไหม่ ๆ

^^ 6 เ6 โ , 7110๓38 ลทฝ่ พ ล เ6 โ ๓ ลท, 1?0เ)6โ4.(๑๙๘๒). เท ธ63เ-0เ1 0^6X06116ท06 : เ6ธธ0ทธ ^๐/•๓
^ ทา6ท่03'3 เ363เ-1■บท 00ทาเ33ท163, ผ 6 ผ 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 า ร ใ ห ้

ค วาม ส ำศ ัญ ศ ับ พ น ัก งาน ซ ึ่ง เป ็น ท รัพ ย าก รท ี่ม ีค ่า ท ี่ส ุด ข อ งอ งค ์ก าร ให ้เ กีย รติแ ละความไว้ว างใจแก่
พนัก งาน

ทุก ระศับ ใช้ม าตรการเสริม สร้า งขรัญ และกำศัง ใจในการปฏิบ ํต งานแก่พ นัก งานตลอดเวลา
(๕) ช้บ เคลื่อ นและยึด มํน คุณ ค่า ของงาน ([าลทปร-๐ท ลทป Vลเน6 ปโเV6ท) ผู้บ ริห ารเนัน

สัม ผัส ศับ การปฏิบ ํต งานจริง ไม่บ ริห ารงานบนสำนัก งานเท่า นั้น รวมนั้ง พยายามปลูก ฝัง ให้พ นัก งานมี
ความเชื่อ นั้น ในคุณ ค่า ที่ด ีต ่า ง ๆ เพื่อ ให้เกิด แรงผสัก ศัน ร่ว มในการปฏิบ ํต งานให้ส ำเร็จ ลุล ่ว งไปด้ว ยดี
(๖) มุ่ง ท่า ธุร กิจ ที่ม ีค วามช้า นาญ และเกี่ย วเนื่อ งด้น (8^I^I^ ๒ 1[า6 I^ทIนIท9) เนัน เลือ ก
ท่า เฉพาะธุร กิจ ที่บ ริษ ัท มีค วามช้า นาญ หรือ เกี่ย วเนื่อ งด้บ ธุร กิจ ที่ไ ด้ท ่า อยู่เ ท่า นั้น เนื่อ งจากการดำเนิน
ธุร กิจ ที่ไ ม่เชี่ย วชาญอาจมีโ อกาสที่จ ะประสบด้บ ความล้ม เหลวได้ม าก และอาจกระทบกระเทือ นธุร กิจ เดิม
ที่ไ ด้ด ำเนิน การมาด้ว ยดีอ ยู่แ ล้ว
(๗ )รูป แบบเรืย บง่า ยธรรมดา และใช้พ นัก งานจำนวนจำด้ด (ร1๓เว๒ ๒ โ๓ ลทป เ6ลท
เนัน การสัด องค์ก ารของหน่ว ยงานในระด้บ บนโดยใช้ร ูป แบบโครงสร้า งที่ม ีค วามเรืย บง่า ย โดยการ
สัด สายงานตามประเภทของสิน ค้า รวมนั้ง การกระจายอำนาจให้ด ้บ แต่ล ะสายงานอย่า งเต็ม ท่าให้จำนวน
พนัก งานระด้บ อำนวยงานและเจ้า หน้า ที่ป ระจำสำนัก งานมีน ัอ ย
(๘) ห สัก การบริห ารงานแบบเช้ม งวดและผ่อ นปรนในเวลาเดีย วด้น (ร1๓นแลท6๐นร

1๐๐86-1เ9กํ1 เวโ๐เว6โ1168) เนัน ความเช้ม งวดในการท่า ให้พ นัก งานเกิด ความศรัท ธาและเชี่อ นั้น ร่ว มด้น ใน
คุณ ค่า ของลูก ค้า คุณ ภาพของสิน ค้า และบริก าร การสื่อ สารแบบไม่เ ป็น ทางการ และมีก ารคิด ค้น สิ่ง ใหม่
ๆ ขณ ะเดีย วด้น ใช้ว ิธ ีก ารผ่อ นปรนให้พ นัก งานมีอ ิส ระในการทำงานอย่า งเต็ม ที่ และสิ่ง ที่ไ ด้ร ับ การผ่อ น
ปรนนั้น กสับ มาควบคุม การท่า งานของพนัก งานอย่า งมีว ิน ัย ด้ว ยตนเอง

5) แนวคิด รืเ อ็น จีเ นีย ริง ([?6-6ท9เท66ท่ท9)
1\^แ0|าล6| หลทาทา©โ ลทฝ่ ปลทา©ธ 0าลทา|37(๑๙ ๙ ๓ )^^เ ส น อ แ น ว ค ิด เ ก ีย ว ด ้บ ก า ร
บริห ารงานองค์ก ารในยุค โลกาภิร ัต น์เ ชิง การคิด นอกกรอบ (ธโ6ล๒ท9 ฒ ๒8) โดยเนัน การเปลื่ย นแปลง
อย่า งฉับ พสัน แบบถอดรากฐานโคน (เ^ลป๒ลเ 0เาลท96) หรือ ที่เ รืย กว่า “เป ล ื่ย น แป ล งแ บ บ ห น ัา มีอ เป ็น
หสัง มีอ ” นั้ง นี้ เนื่อ งจากเหตุผ ลสำค้ญ ๓ ประการได้แ ก่
(๑) ลูกค้า (0น8๒๓6โ) คือ ปัจ จุษ ัน ลูก ค้า มีค วามรู้แ ละความเช้า ใจในสิน ค้า และ
บริก ารมากขึ้น ท่า ให้ม ีพ สัง การต่อ รองเพิ่ม ขึ้น รวมนั้ง มีค วามคาดหสัง ในสิน ค้า และบริก ารเพิ่ม ขึ้น ด้ว ย อีก
นั้ง ด้ง มีส ามารถเข้า ถึง แหล่ง ช้อ มูล ที่ม ีอ ยู่เป็น จำนวนมาก ด้ง นั้น หากบริษ ัท หรือ หน่ว ยงานไม่ท ่า ความ
เช้า ใจถึง การเปลื่ย นแปลงนี้อ าจสิง ผลกระทบต่อ ความสัม พ“นธ์ร ะหว่า งลูก ค้า และบริษ ัท ได้
(๒) การแข่งช้น (0๐๓|ว6แแ๐ท) คือ ปัจ จุด ้น สภาพการแข่ง ช้น ได้ท วิค วามรุน แรงมาก
ขึ้น และมีก ารแข่ง ช้น ในหลายรูป แบบตลอดจนมีก ารนำเทคโนโลยีม าใช้ใ นการสร้า งสรรค์เทคนิค บริก าร
ต่าง ๆ นอกจากนี้ภ ายในตลาดการแข่ง ช้น ด้ง มีบ ริษ ัท คู่แ ข่ง จากต่า งชาดิอ ีก ด้ว ย ด้ง นั้น ถ้า หากบริษ ัท ใดไม่

^^|-|ล๓๓ 6 โ, ฬ ๒ เาล6เ ลทฝ่ 01าล๓ |}V ปลโท63. (๑๙๙๓). /?©©กฐ/ก©©โ/กฐ //7© 0๐ฦว๐ก©ธ๐ก ; 3 ก7©ก//©ร/๐
1^01'1วน31ท633 I'6V0|นป็0ท, ผ \ ' :แลโเว6โธนรเท688.

สามารถยกระตบความสามารถของตนเองได้ อาจประสบด้บ ความล้ม เหลวได้
(๓) การเปลี่ย นแปลง (0[าลท96) คือ ป ัจ จุบ นการเปลี่ย นแปลงเป็น ไปอย่า งรวดเร็ว
และมีด วามสล้บ ซ ับ ซ ้อ นมากขึ้น ทํ่ง นี้ หากบริษ ัท ใดไม่ส ามารถด้ด การด้บ ความเปลี่ย นแปลงได้ รวมทิ้ง
ไม่ไ ด้เตรีย มรับ มีอ ด้บ สถานการถไการเปลี่ย นแปลงอาจจะประสบปัญ หาถึง ขึ้น ล้ม ละลายได้
ขึ้ง นี้ กระบวนการทำรีเ อ็น จิเ นีย ริง ประกอบด้ว ย ๔ ขึ้น ตอน คือ
ก )ก า ร ค ิด ใ ห ม ่จ า ก พ ื้น ฐ า น (เ^นทฝ่ล๓ 6ท๒ I โ61[าเท๒ท9) ห ม าย ถ ึง ก ารค ิด ค ้น
วิธ ีก ารทำงาน การผลิต สิน ค้า และบริก ารแบบใหม่บ นรากฐานเดิม ภายใต้ส ภาพแวดล้อ มปัจ จุป ัน ซึ่ง เต็ม
ไปด้ว ยภารแข่ง ซ้น ที่ร ุน แรง บริษ ัท หรีอ หน่ว ยงานจะต้อ งทำอย่า งไรให้ส ามารถแข่ง ซ้น และอยู่ร อดได้
ข) ภารออภแบบใหม่อ ย่า งถอนราภถอนโคน (^ลฝ่เอลเ โ6(ะ|6819ท) หมายถึง เมื่อ
คิด ค้น วิธ ีภ ารทำงานแบบใหม่ท ี่แ ตภต่า งจาภเดิม อย่า งสิ้น เชิง คือ ไม่จ ำเป็น ต้อ งใชิว ิธ ีภ ารทำงาน รวมขึ้ง
วิธ ีภ ารผลิต สิน ค้า หรีอ บริภ ารแบบเดิม ๆ เพื่อ ให้ส ามารถแข่ง ซ้น ไดไนตลาดปัจ จุป ัน
ค)ภารปรับ ปรุง ที่ใ ห้ผ ลอย่า งยิ่ง ใหญ่ (อโล๓ล110 1๓เวโ๐V6๓6ท1ร) หมายถึง เมื่อ
ผ่า นขึ้น ตอนภารคิด ใหม่ และภารออภแบบใหม่แ ล้ว ทำให้ต ้อ งมีภ ารปรับ ปรุง ภระบวนภารทำงานให้
เป็น ไปตามแนวคิด และภารออภแบบด้ง ภล่า ว ซึ่ง น่า ไปสู่ภ ารปรับ เปลี่ย นเครื่อ งมีอ หรีอ อุป ภรถไ (^6๒๐1)
ในภารทำงานด้ว ย ซึ่ง เป็น ภารปรับ ปรุง ที่ส ่ง ผลให้เ กิด ภารเปลี่ย นแปลงอย่า งยิ่ง ใหญ่ต ่อ บริษ ัท หรีอ
หน่ว ยงาน
ง) ภ า ร ใ ห ้ค ว า ม ส ่า ค ้ญ ด ้บ ภ า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ภ ร ะบ ว น ภ า ร ท ำ ง า น (^โ๐0688๐โ!6ท1601) คือ ข ึ้น ตอนนี้เ ป็น ผลจาภภารปรับ เปลี่ย นเครื่อ งมีอ และอุป ภรถไ รวมขึ้ง ภระบวนภารทำงาน
ส่ง ผลให้ต ้อ งมีภ ารรัด ภารฝึภ อบรมใหม่ (^61โลเท) ให้แ ก่พ นัภ งานของบริษ ัท เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
และสามารถปฏิบ ํต งานได้ภ ายใต้ส ภาพแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปขึ้น

6) แนวคิดการจัดองค์การแบบโพสติโมเดิร์น(?0ร1๓0ฟ©เ-ท ๐ญลท|2ลบ๐ท)
ผ แ แ ล ๓ 6©ญฤนเธ! (๑๙๙๓)^ไสนอแนวคิด การรัด องค์ก ารและการบริห ารงานใน
ยุค โพสต็โ มเดิร ์น หรีอ ยุค หล้ง สปัย ใหม่ ว่า “เห มีอ นไฟ ” คือ เดิน ห น้า แล้ว จะถอยห ล้ง กล้บ คืน มาที่เ ดิม
ไม่ไ ด้ห มายความว่า ถ้า มีก ารรัด องค์ก ารแบบใดแบบหนึ่ง แล้ว จะกล้บ มารัด แบบเก่า ไม่ไ ด"อีก แล้ว เพราะ
สภาพแวดล้อ มเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา เดิม เป็น การทำงานเป็น แบบระบบราชการ (ธนโ6ลน0โล1) ปัจ จุป ัน
ต้อ งเป็น การทำงานแบบไซเบอร์ (07เว6โ0โล1) ขึ้ง นี้ การรัด องค์ก ารและการบริห ารงานยุค โพสต็โ มเดิร ์น นี้
มีส มมดิฐ านที่ส ่า ค้ญ ๔ ประการ ได้แก่
(๑) ล ้ท ธิค วาม เช ื่อ เรื่อ งค วาม รู้เ ก ิด จ าก ด ้ว ผ ู้เ รีย น (^๐ท8^โน^^IV|8๓) คือ มีแ นวคิด
ความเชื่อ ว่า ความรู้ต ่า ง ๆ ที่ม ีอ ยู่บ นโลกน ี้ แท้ท ี่จ ริง แล้ว เป็น สิ่ง ที่ม นุษ ย์ส ร้า งขึ้น จากจิน ตน าการของ
มนุษ ย์เอง คล้า ยด้บ การบอกเล่า เรื่อ งราวต่า ง ๆ (ร๒ เ7 16แ1ท9) ของมนุษ ยไดยไม่เ ชื่อ เรื่อ งล้ท ธิค วามเชื่อ
เชิง รัต ถุว ิส ัย หรีอ รัต ถุน ิย ม(01ว]6๗พ่8 ๓) คือ เชื่อ ว่า ความจริง บนโลกนี้ม ีอ ยู่แ ล้ว และมนุษ ย์เ ป็น ผู้ค ้น พบ
ความจริง ขึ้น เช่น การค้น พบทางวิท ยาศาสตร์ เป็น ต้น

ธ 6ญอุนเรเ, พแแล๓. (๑๙๙๓). 7/76 )ว๐5/๓๐๘ 6๓ 0ญ3กเ13ป็'0ก : /ฬ35 /6๘กฐ //?6 3๘ อ/'/7'7'6^6โ5//)/6
^/73กฐ6,รลท เ^โลทอเรออ : ปอรร67-6ล38.

(๒) สิ่ง ที่แ ท้จ ริง คือ ภาษา (๒ท9นล96 13 1^3611' โ6ล1แ7) คือ ความรู้ต ่า ง ๆ ไม่ว ่า จะเป็น
ความรูใ นเรื่อ งอะไรล้ว นต้อ งถูก ถ่า ยทอดผ่า นทางภาษา ต้ง นั้น ภาษาเท่า นั้น ที่เป็น เรื่อ งจริง
(๓ )โ ล ก า ว ิว ่' ต น ์ แ ล 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 มีค วามเช ื่อ ว่า โลกใน ย ุค โลกาภ ิว ่'ตน ์น ั้น วุ่น วาย สับ สน (0แ1ล๐ร) และไม่เ ช ื่อ เรื่อ ง
ตรรกะ ค วาม ม ีเ ห ต ุม ีผ ล

(ผ๐ท-แ๐9๒ โ6ล8๐ทเท9) ไ ม ่ส าม ารถ ค าด ก ารณ ์ไ ด ้ (บทเวโ601101ลเว๒) ค ว า ม ร ู้

บางอย่า งมนุษ ยไม่ร ู้ และไม่ม ีค วามสามารถที่จ ะรูไ ด้ ท่า ให้บ างครั้ง มนุษ ย์อ ยู่บ นโลกนี้ภ ายใต้ค วามขดแย้ง
สัน ระหว่า งสภาพแวดล้อ มของโลกาภิส ัต น์แ ละความเชื่อ ระด้บ ท้อ งถิ่น เนื่อ งจากการติด ต่อ สิ่อ สารในยุค
โลกาภิส ัต น์ท ่า ให้ม ีก ารถ่า ยทอดสัฒ นธรรมและค่า นิย มข้า มพรมแดน ตลอดจนมีก ารยืม สัฒ นธรรมจาก
ประเทศหนึ่ง ไปไข้ใ นอีก ประเทศหนึ่ง ได้ ด้ว ยมุม มองที่แ ตกต่า งสัน ทางสัฒ นธรรมและค่า นิย ม ท่าไห้โลก
แตกออกเป็น ส่ว นย่อ ย เช่น ชาวตะสัน ตกมีส ัฒ นธรรมที่ไ ม่ใ ช่แ บบตะสัน ตกและไม่ใ ช่แ บบยุโ รป เนื่องจาก
การผสมผสานสัน ระหว่า งสัฒ นธรรมแบบตะสัน ตกและสัฒ นธรรมแบบตะสัน ออกที่ผ ่า นการติด ต่อ สิ่อ สาร
สัน ในโลกยุศ โลกาภิส ัต น์น ึ่
( 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 ัด องค ์ก ารและการบ ริห ารงาน ใน ยุศ โพ สต่โ มเด ิร ์น น ึ่ มีส ัก ษ ณ ะแตก
ห น ่ว ย งาน อ อก เป ็น ห น ่ว ย ย ่อ ย ๆ และเป็น ไปใน สัก ษ ณ ะช ั่ว ศราวไม่ศ งท น ม ีก ารย ุบ เล ิก เป ล ี่ย น แป ล ง
ตลอดเวลา

7) แนวคิด บล็อ กเซน (6๒010 01าล1ท)
คอยน์แ มน (00เท๓ลท) (2018)^" ได้เ ข ีย น บท ศวามอธิบ ายศวามเป็น มาและศวามส่า สัญ ข อง
ธ1๐0เ0 0เาลเท มีส าระส่า สัญ ด้ง นึ่
บล็อ กเชน (ธ1๐0เ0 0เาลเท) คือ เทศโนโลยืก ารประมวลผลและสัด เก็บ ข้อ มูล แบบกระจายศูน ย์ห รือ ที่
เร ืย ก ว ่า อเ8เท่เวน๒0เ แ60196โ160ท่ท๐1๐97 (01-1) ซ ึ่ ง เ ป ็น ร ูป แ บ บ ก า ร ส ัน ท ึก ข ้อ ม ูล ท ี่ ใ ข ้ห ส ัก ก า ร
0โ71วเ๐9โล|วท่7 ร่ว มสับ กลไก 0๐ท86ท8น8 โดยข้อ มูล ที่ถ ูก สัน ทึก ในระบบ 61๐๐10 อท่ลเท นั้น จะสามารถท่า
การแกไขเปลี่ย นแปลงได้ย าก ช่ว ยเพิ่ม ศวามถูก ต้อ ง และศวามน่า เชื่อ ถือ ของข้อ มูล

61๐0100เาลเท ม ีจ ุด ก ำเน ิด เม ื่อ ป ี 2008ในช่วงวิกฤติเศษฐกิจศรั้งใหญ่ที่เรืยกว่า 01๐1วล1
เทลทอเล! 0ท่8เ8โดยผูไข้ชื่อว่า รลเ๐8ท่เ ผล!0ล๓๐เ๐ ไ ด ไ ห ้ก ำ เน ิด บ ิท ศ อ ย น ์ (ธแ๐๐เท)”ข ึ้น ม า โดย
ออกแบบให้บ ิท ศอยน์เ ป็น เงิน ดิจ ิท ้ล สกุล แรกในประวิต ศาสตร์ท ี่ท ุก ศนสามารถใช่ไ ด้ท ุก ศนสามารถถือ
เงิน และโอนเงิน ให้ส ัน ไดไดยไม่ต ้อ งผ่า นตัว กลางอื่น ๆ

เช่น ธนาศาร และที่ส ่า สัญ บิท ศอยน์ถ ูก สร้า งให้ม า

โดยไม่อ ยู่ภ ายใต้ก ารศวบคุม ของรัฐ หรือ องค์ก รใด ๆ

คอยน์แ มน(00เท๓ลท),2018. “8100เ^(±131ก กับการปฏิว้ฅิฅัวกส^งครั้งใหญ่ที่ลุดในประว้ฅิตาลฅร์” . ออนไลน์:

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

นอกจากบิท คอยน์แ ล้ว ยํง มีเ ทคโนโลยีท ี่เ รีย กว่า ธI๐^I^ 0[าล1ท ได้เ กิด ขึ้น ด้ว ย โดยธI๐^I^ 0[าล1ท
คือ เทคโนโลยีท ี่ท ำให้บ ิท คอยน์ท ำในสิ่ง ที่ไ ม่ม ีใ ครเคยทำได้ม าก่อ นที่ง นี้ ธI๐^I^ 0[าล1ท เป็นเทคโนโลยีที่ทำ
ให้ส ามารถสร้า งระบบที่ไ ม่ต ้อ งพึ่ง พาตัว กลางอีก ต่อ ไป หรีอ ที่เ รีย กว่า 1ฒ811688 8^316๓ ซึ่ง เครีอ ข่า ย
ของบิท คอยน์ (ธเ๒๐เท ผ6^ผ0โI^) ถือ ว่า เป็น ระบบแรก ที่ ธ!๒๐!ท ใช้เป็น สกุล เงิน ภายใต้เทคโนโลยีบ ล็อ ก
เชน(ธI๐^I^ ๐!าล1ท)รล๒8!า1 ผลI^ล๓๐๒ ต ้อ งก า ร ส ร ้า งส ก ุล เง ิน ท ี่ไ ร ้ด ้ว ก ล า ง ไ ร ้ค น ค ว บ ค ุม จ ึง ค ิด ค ้น
เทคโนโลยีท ี่เรีย กว่า ธI๐^I^^!าลIท ขึ้น เพึ่อ ทำให้ส ามารถสร้า งบิท คอย‘นได้สำเร็จ

ระบบเดิม โลกที่ต ้อ งพึ่ง พาตัว กลาง กับ ธุร กิจ ที่เกิด ขึ้น จากคำว่า 1เ-น81
ตัว อย่า งตัว กลางเรื่อ งการโอนเงิน

จากรูป ช้า งบนนี้/ V และ ธ ฝากเงิน กับ ธลทI^ 1 ในขณะที่ 0 และ อ ฝากเงิน กับ ธลทI^2 ด้ง นั้น
นั้ง นี้ เมื่อ /V ต้อ งการโอนเงิน ให้ก ับ ธ /V จะต้อ งโอนเงิน ฝานธลทI^ 1ในขณะเดีย วกัน ถ้า /V ต้อ งการโอน
เงิน ให้ก ับ อ /V จะต้อ งโอนเงิน จาก ธลทI^ 1 ไปกังธลทI^ 2ซึ่ง ทุก คนต้อ งพึ่ง ธนาคารตัว กลางในการโอนเงิน
ให้กัน

โดยธนาคาร จะทำหน้า ที่ ด้ง นี้
(1) ธนาคารกัน ทึก ว่า ใครมีเงิน เทำไหร่ ในด้ว อย่า งนี้ ธลทI^ 1 จะกัน ทึก ว่า /Vมี 100 บาท ธ ม ี100
บาท

(2) ธนาคารช่ว ยทำธุร กรรมให้ใ นตัว อย่า งนี้ส มมุต ิว ่า /V ต้อ งการโอนเงิน 50 บาท ให้ก ับ □ทาง
ธลทI^ 1 จะทำการตรวจสอบว่า /V มีเงิน อยู่ใ นกัญ ชีจ ริง หรีอ ไหม หล้ง จากนั้น /V จะถูก ห้ก เงิน จากกัญ ชี50
บาท สํงไปกัง ธลทI^ 2 โดย ธลทI^ 2 จะนำฝากเข้า กัญ ชี50 บาทให้ก ับ อ

สรุป ได้ว ่า เจ้า ของเงิน จำเป็น ต้อ งใช้ธ นาคารเป็น ตัว กลางในการโอนเงิน เนื่อ งจากเจ้า ของบํญ ชี
ไม่ส ามารถแสดงความเป็น เจ้า ของเงิน ในรูป แบบดิจ ิท ัล ได้แ ละเจ้า ของบญ ชีไ ม่ส ามารถตรวจสอบความ
ถูก ต้อ งของเงิน ที่โ อนมาได้ก ล่า วอีก นัย หนื่ง คือ เจ้า ของบญ ชีไ ม่ส ามารถทำธุร กรรมในรูป แบบดิจ ิท ัล ที่
เชื่อ ถือ ได้ร ะหว่า งกํน จึง เป็น โอกาสทางด้า นธุร กิจ โดยที่ธ ุร กิจ เหล่า นี้เป็น เสมือ นด้ว กลางที่น ่า เชื่อ ถือ ให้ท ี่ง
สองฝ่าย โดยที่เจ้าของบ“ญชีต ้อ งเชื่อ ถือ ว่า ด้ว กลางนั้น มืค วามซื่อ สัต ย์ และจะทำหน้า ที่ป รับ ปรุง และดูแ ล
บญชีใ ห้ท ุก คนอย่า งถูก ต้อ งเสมอ

ผลของการ ม ีต ัว กลาง คือ การทำธุร กรรมต่า ง ๆ เช่น การตรวจสอบยอดเงิน ในบญชี การโอน
เงิน การถอนเงิน ผู้ท ำธุร กรรมจะต้อ งได้ร ับ อนุญ าตจากธนาคารไม่ว ่า การใช้ง านฝ่า น/Vเวเวเ๒ล11๐ท หรือ
ทำรายการที่ด ู/ VIIVI หรือ ทำรายการที่ธ นาคาร สิ่งนี้เรืย กว่า ร6โV6โ-^แ6ท^ /\โ๐[าแ6๐1นโ6โดยธุรกิจตัวกลาง
สามารถสร้า งกำไร ท ำให ้ผ ู้ท ำธุร ก รรมมืต ้น ท ุน ท ี่ส ูง ข ึ้น ย ิ่ง ท ำธ ุร ก ร รม ผ ่า น ต ัว ก ล างห ล าย แ ห ่ง ย ิ่ง ม ื
ค่าใช้จ่ายสูง นอกจากค่า ใช้จ ่า ยที่ส ูงแล้ว ย์ง ทำให้เกิด ความล่า ช้า อีก ด้ว ย เช่น การโอนเงิน ไปต่า งประเทศ
ที่ม ืค ่า ใช้จ ่า ยหรือ ค่า ธรรมเนีย มที่แ พงและใช้เ วลานานที่ส ำตัญ ที่ส ุด ผู้โ อนต้อ งเชื่อ ใจตัว กลางได้ว ่า จะไม่
ทุจริต จะไม่ท ำการแกิไ ขช้อ มูล หรือ ไม่ม ืก ารเอื้อ ประโยชน์ต ่อ ลูก ค้า รายอื่น
ธ|00เ^0|าล1ท มืร ะบบการทำงาน คือ เทคโนโลยี ธI0^I^^[าลIท สามารถสร้า งระบบการกระจาย
อำนาจความเชื่อ ใจของตัว กลางทำให้ผ ู้ท ำธุร กรรมไม่จ ่า เป็น ต้อ งพึ่ง พาตัว กลางรายใดรายหนื่ง ในการทำ
ธุรกรรม หรือ ผู้ท ำธุร กรรมสามารถทำธุร กรรมแบบ ^66โ-๒ -^66โ ระหว่า งสัน ไดไดยตรง ภายในแนวคิด
ที่ว่า แทนที่จ ะให้ธ นาคารเป็น ผู้ถ ือ ปัญ ชีข องผู้ท ำธุร กรรมแต่ล ะคนซื่ง แต่ล ะคนจะไม่ท ราบช้อ มูล ปัญ ชีข อง
ผู้อื่น เปลี่ย นเป็น กระจายปัญ ชีธ นาคารของทุก คน ให้เจ้า ของปัญ ชีเป็น ผู้ถ ือ ปัญ ชีธ นาคารเองและเจ้า ของ
ปัญ ชีส ามารถมองเห็น ช้อ มูล ปัญ ชีข องผู้ท ำธุร กรรมรายอื่น พร้อ ม ๆ สัน ทุก คน

จากรูป ด้า นบนเมื่อ ทุก คนมีข ้อ มูล บญชีอ ิน เดีย วกํน สามารถอธิบ ายการทำงานของ ธI๐^I^ 0[าล1ท ได้ด ้ง นี้
ผ ู้ท ำธุร กรรมสามารถตรวจสอบ ได้ท น ท ีว ่า ใครมีเ งิน เท ำไห ร่ ผู้ท ำธุร กรรมไม่ต ้อ งกํง วลว่า ผู้ที่ร่วมทำ
ธุร กรรมรายอื่น จะมีเงิน ในบํญ ชีจ ริง หรือ ไม่
สมมต ิว ่า ธ ทำการแกไขบํญ ชีข องตนเองโดยเพิ่ม ยอดเงิน จาก 100 บาท เป็น 1000บาทบํญ ชี
ของ ธ ก็จ ะไม่ต รงกํบ บํญ ชีข อง/V 0 และ อ ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ“ญชีค นอื่น ๆ ทราบได้ท ัน ทีว ่า ธ โกงทิ้ง นี้
เมื่อ มีก ารทำธุร กรรมการโอนเงิน เช่น /Vโอนเงิน อ ข้อ มูล ธุร กรรมด้ง กล่า วจะถูก ธโ๐ล0เ0ล81ประกาศให้
เจ้า ของทัญ ชีร ายอื่น ๆ ได้ร ับ ทราบและปรับ ปรุง (บเวฝ่ล๒ ) ข้อ มูล ทัญ ชีใ ห้เ ป็น ปัจ จุท ัน เหมีอ นทัน ทิ้ง หมด
โดย ธI๐^I^^[าลIท เป็น วิธ ีก ารเก็บ ข้อ มูล ทัญ ชีร ูป แบบหนึ่ง เมื่อ มีธ ุร กรรม 1โลทรล๗ ๐ ท ใหม่ข ้อ มูล
การทำธุร กรรมทิ้ง หมดจะถูก นำมารวมทัน เมื่อ ได้ป ริม าณข้อ มูล จำนวนหนึ่ง ระบบจะทำการบรรจุข ้อ มูล
การทำธุร กรรมเหล่า นั้น ลงกล่อ งทัญ ชี (ธ ๒ ๗ ) และทำการปิด กล่อ ง นั้ง นี้ ภายหทัง การปิด กล่อ งข้อ มูล แรก
ไปแล้ว กล่อ งใหม่ห รือ ธ ๒ ๗ ใหม่ถ ูก สร้า งขึ้น มาแทนที่ต ่อ ทัน ไปเรื่อ ย ๆ ทุก ครั้ง ที่ม ีก ารปิด กล่อ งทัญ ชี

ทํ่ง นี้เจ้า ของบญ ชีไ ม่จ ำเป็น ที่จ ะต้อ งกลบไปเปิด กล่อ งบญ ชีเ ก่า เพื่อ แก้ห รือ อํพ เดทข้อ มูล ธุร กรรม
โดยกล่อ งธุร กรรมใหม่จ ะถูก สร้า งขึ้น แทนที่ต ่อ ก้น ไปเรื่อ ย ๆ โดยจะเชื่อ มโยงและอ้า งอิง (^6๒โ6ท06)ก้บ
ก ล ่อ งข ้อ ม ูล เก ่า เส ม อ เป รืย บ เส ม ือ น ว ่า ก ล ่อ งข ้อ ม ูล เห ล ่า น ั้น ม ีโ ซ ่เ ช ื่อ ม โย งก ้น จึง เป ็น ท ี่ม าข องค ำว่า
8I๐^I^^[าลIท
ยกต้ว อย่า งจากรูป ข้า งบน เมื่อธI๐^I^ 4 ถูก สร้า งขึ้น แล้ว เจ้า ของก้ญ ชีจ ะไม่ส ามารถย้อ นกก้บ ไป
แก่ไ ขข้อ มูล ใน ธI๐^I^ 1 2 หรือ 3 ไ ด ้ ผลล้พ ธ์ คือ ข้อ มูล การทำธุร กรรมจะถูก เก็บ ถาวรโดยข้อ มูล การทำ
ธุร กรรมของ ธI๐^I^ ใน ล ำด ้บ ก ่อ น ห น ้า จะถ ูก 0โ71ว1๐9โล|ว^10 น ำเข ้า รห ัส หรือ แล ร [า ไ ว ้ ซ ึ่ง เป ็น ก าร
เข้า รหํส ทางเดีย ว สำห รับ ดรวจสอบข้อ มูล ว่า เป็น ข้อ มูล จากต้น ฉก้บ จริง ไม่ถ ูก แก่ไ ขเปลี่ย นแปลงโดย
ธI๐^I^ ใหม่ท ี่ถ ูก สร้า งก็จ ะมื แล ร [า ของ ธI๐^I^ เก่า ระบุอ ยู่ด ้ว ย ซึ่ง สามารถอ้า งอิง กล้บ ได้ว ่า ธI๐^I^ ลำด้บ
ก่อ นหน้า คือ ธI๐^I^ ลำด ้บ ท ี่เ ท ำไร นั้ง นี้ห ากมืผ ู้ท ำการแก็ไ ข เปลี่ย นแปลงข ้อ มูล ธุร กรรมในธI๐^I^ เก่า
แม้แ ต่เ พ ีย งเล็ก น้อ ยแล ร [า ของข้อ มูล นั้น จะเปลี่ย นแปลงไป ทำให้เ จ้า ของก้ญ ชีห รือ ผู้ท ำธุร กรรมรายอื่น
สามารถรับ ทราบได้ว ่า มืผู้ก ารแก่ไ ขข้อ มูล ตัว อย่า งเช่น จากรูป ด้า นล่า ง ประโยค

“แ๐ผ ล โ 6 V๐น” ห าก มี

การแก่ไ ขเติม เครื่อ งหมายคำถาม “?” เข้าไป ผลล้พ ธ์แ ล ร [า ก่จ ะเปลี่ย นไปทัน ที
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โดยประโยชน์ข องการทำธุร กรรมโดยไม่ผ ่า นตัว กลางได้แ ก่
1) ความเป็น เจ้า ของ (0ผท6โร!าแว) ธ1๐0เ001าล1ท ทำให้เจ้า ของทัญ ชีส ามารถเก็บ ทรัพ ย์ส ิน หรือ เงิน
ไว้ก ้บ ด น เองได ้ส ามารถโอน ได้ด ้ว ยด น เองแบ บ แ66โ-๒ -แ66โไม่ต ้อ งขอผ่า นหรือ ขออนุญ าดตัว กลาง
(ธนาคาร)
2) ความเป็น ระบบเปิด และเทำเทีย ม(0|ว6ท & ผ6น(โลเ) ทุก คนมีส ิท ธิเข้ามาใข้ข ้อ มูล ได้อ ย่างเทำ
เทีย ม โดยระบบจะไม่ม ีก ารลำเอีย งหรือ เลือ กปฏิป ต
3) ความโปร่งใสและข้อ มูล ที่เปลี่ย นแปลงแก่ไ ขไม่ไ ด้(1โลท8|วลโ6ท07 & 1๓๓น๒!วแแV) ข้อ มูล บน
ธ1๐0เ001าล1ท เป ็น ข ้อ ม ูล ท ี่ท ุก ค น ส าม ารถ เช ื่อ ถ ือ ได ้ เน ื่อ งจากไม่ม ีบ ริษ ัท ห รือ ผู้ห น ึ่ง ผูใ ดสามารถเข ้า ไป
แก่ไ ขข้อ มูล ย้อ นหล้ง ได้โ ดยข้อ มูล จะถูก ทัน ทีก ไวไนระบบอย่า งถาวร
4) ความปลอดก้ย (ร60นโแ7) ป องก ้น ก ารโจมต ีจ าก แ ฮ ก เก อ ร์ (แล0เ06โ)โดยทีว ไปแล้ว หาก
แล0เ06โ รู้เ ป็า หมายที่ต ํ่ง ของ ร61า/©โ จะสามารถโจมตีไ ด้ง ่า ยและสามารถโจมตีไ ด้จ นสำเร็จ นั้ง นี้ ธ1๐0เ0
01าล1ท จะทำหน้า ที่ก ระจายทัญ ชีไ ปทั่ว โลก ด้ง นั้น หากแฮกเกอร์ต ้อ งการโจมตีเ พื่อ แฮกข้อ มูล แฮกเกอร์

จะต้อ งทำการโจมตีค อมพิว เตอร์ข องเจ้า ของข้อ มูล ทัว โลก ซึ่ง มีเ ป็น จำนวนมากไปพร้อ ม ๆ กํน ทำให้ก าร
โจมตีเป็น ไปได้ย ากมาก
5) ความไร้พ รมแดน (ธ๐ฟ6โ|688) เนื่อ งจาก ธI๐^I^ 0[าล1ท ทำให้ผ ู้ท ำธุร กรรมไม่จ ำเป็น ต้อ งพึ่ง
ตัว กลางในแต่ป ระเทศ เช่น การเปิด บญ ชีธ นาคารจะจำกํด ว่า ต้อ งเปิด บญ ชีธ นาคารด้บ ประเทศที่เ จ้า ของ
บญชีอ าศัย อยู่ใ นเวลานั้น นั้ง นี้ ระบบ ธI๐^I^ 0[าล1ท ไม่จ ำศัด ประเทศโดยไม่ส ามารถรับ ทราบด้ว ยว่า ผู้เ ปิด
บญชีม ีท ี่อ ยู่ท ี่ไ หน เพีย งมีอ ิน เทอร์เน็ต ก็ส ามารถใข้ง านระบบได้
6) ลดค่าใข้จ่าย (0น1 0๐81) ธI0^I^ ๐[าล1ท ทำให้ร ะบบปราศจากตัว กลาง หรือ ธนาศาร ทำให้ผู้ทำ
ธุร กรรมไม่จ ำเป็น ต้อ งช่า ระค่า ธรรมเนีย มหรือ ค่า ใช้จ ่า ยต่า ง ๆ ให้ศ ับ ตัว กลาง
น ั้ง น ี้ คุณ สมบ“ ตด้ง กล่า วข้า งต้น เป็น ประโยช น์ข อง ^6โ๓ |88เ0ท|688 / ^นเวเ๒ ธI0^I^^[าลIท ถ้า ห ากเป็น
^6โ๓ |88เ0ท6(:1 / ^โเVล^6 8I0^I^^[าลIท อาจมีค ณสมบํต แตกต่า งศัน

6100 เ(0 ^ ล 1ท กับ ุก ๆรปฏิว ัฅ ิด ัว กลาง
''

ครั้งใหญ่ก ี่ส ุด ใบประวัฅ ิศ ๆสฅร์
6 I0^I^^^ลIก เปิบ เกคโบ!ลยีก ีก ำใหิโ 3า ส า บ า 3ถ ส ธ ิา งธ :บ บ ก ี่ใ ม ่ต ัอ ง
ผ ึ่ง พ าตัว กลางอี] าต่อ ไปหธ็อ กี่เ ธีน กว่า 7เ■บ811638 3V816๓ซึ่ง 61*00๒
*ง6(พ0**( กํอ ว่าเปิบ ธ:บบแธก โดยมีเกิว 81*00๒ กี่เปิบศกลเงิบใชังาบบบเงั้บ

ช3ะ!ยซน์9ๆกใบ่ปึระ8นดัอกลาง
^

อ พ ก ::! ธ !:; :) (ค ว า ม เป ็น เจ ้า V อ ง )
จากกี่เธาตัอ งฝากเงิบ โเโกับ ตัว กลางเปิบ คบดูแ ล บาดอบบั๋ 61001*0*13๒ กำใเโเ3าสาบาธกเก็บเงิบ
กับ คัว เองใดั93ง 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 )

กกคบบี3 กธิเจ้า บาใซัอย่า งเก่า เทียบ โบ่บ ีล ำเอีย งหริอ สองมาตรฐาน
^

“ *? ก ธ ฺ[ า ล :ก ก 0 ^ & เทา๓ น*นิ*'.

แ)*V(ค ว า น โป ร ่ง ไ ส แ ล :เป ล ย น แ ป ล งแ เไ ใ V โม ่ใ ด ้)

จ้อเ^ลบบ 6|00เ*0*131ก เว๎น9:|ซึ่อทีอโดัโดยเๅกฝาย เพธา:เธาริว่าโม่บ ีบ ธิเ5กโหนหริอใคธแอบเจ้าโป
แก้งํ่อ เงูลยัอบหลังโตั อีก เโงบิน จ:อยู่อ ย่า งกาวธอีก ด้ว ย
^

8*: :นน] 1^V ( ค ว า น ป ล อ ด ก ิย )
8100เ*0*131ก โร้ธ :บบเก็บ จ้อ เงูล แบบกธ:จายถูบ ย่ หากจ:แก้จ ้อ เงุล ตัอ งกำกาธแอกคอบพิว เตอธบับ
โม่ก ้อ บพธัอ บ ๆ ก้น โม่ง๎น ก็ถ ูก ัจ ้บ โตัว ่าจ้อ เ^ลบด
^ ^ โ ^ น โ ^ โ ! ( ค ว า น โ ร ัผ ร บ แ ด น )
ปกติแ ลัอ เธาจำเปิบ ต้อ งผึ่ง ตัว กลางโบแต่ป ธ:เกศ
เร่บ กาธเม่ด บ้ญ ร่ธ บาคาธ แต่ธ:บบ 8100เ*0*ไ|3ก

^

^

^

โม่จ ำก้ด ปธ:เกศ เพีย งแค่ม ่อ ีบ เตอธ่เ บิต ก็ส ามารก
โร่ง าบร:บบโด้ก ฺก เบิอ
^

.

’

^ ^ ^ ^ ^

๐ บ * &:)ธิ? (ล ด ค ่า โ ช ัจ ้า ย )
พอโม่ม ่ร ุธ กิจ ตัว กลางกี่บ ากิบ กำโธ
ค่า โร่จ ำย่V องการกำธฺธ กรรบก็จ :ลดลง

^๙

เ^บ!ตV :

6 แง ผ ๐!งเ 6 ผ /V

ที่มา : ภาพจากเว็บไซต์

81ทท0๓ 6ทล.๐0๓

เ ^

^ฒ่โVกร0

น อ ก จ าก น ี้ ธI๐^I^^[าลIท ย ํง ท ำให ้เ ก ิด ก ารป ฏ ิร ูป ระบ บ ธุร ก ิจ โด ย ส าม ารถ น ำระบ บ 1ณ811688
8^316๓ ที่ถ ูก สร้า งด้ว ย ธI๐^I^^[าลIท มาปฏิร ูป ธุร กิจ ที่ต ้อ งพึ่ง พาตัว กลางในปัจ จุบ นได"อีก ด้ว ย เช่น

1) 8๐0๒1 ผ6^ผ0โI^:I^ล^6Iว00I^, 1ผ1น6โ
2) IVIลโI^6^|ว๒^6: บเว6โ, /VIโเวทเว
3) ธ-00๓๓6โ06:^\๓ล20ท, 6ธล7
ซึ่ง ถือ เป็น ครั้ง แรกในประวํต ศาสตร์ท ี่ผ ู้ท ำธุร กรรมไม่จ ำเป็น ต้อ งพึ่ง ด้ว กลางเหล่า นี้อ ีก ต่อ ไปไม่ว ่า
ธุร กิจ อะไรที่เ ป็น ตัว กลาง หรือ อยู่ไ ด้เพราะความนำเชื่อถือธุรกิจเหล่านั้น กำล่งถูก 0แ8โนเวI อย่า งแนํน อน

แนวคิด “ กล่องปัญชี;ห่วงโซ่ (6๒01^ อเาลเท)” กับ การแกิไ ขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนี
เข้า เมือ งผิด กฎหมาย
จากการทบทวน งาน วิช าการและบทความที่เ กี่ย วข ้อ งกับ การแกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
ห ลบห น ีเ ข ้า เมือ งผ ิด กฎห มาย เมื่อ น ำตัว แบ บก ารวิเ ค ราะห ์เ ช ิง ระบ บ (8^3๒ทาร-/Vทลเ73๒ 1\^เ0(:16|)ของ
อลท๒! I^ลเ2 ลทฝ่ !^0เว6โเ I^ล!าทที่ม ืแ นวคิด ว่า องค์ก ารเป็น ระบบเปิด (0|ว6ท 8^3๒๓ร)ที่ม ืก ารใข้พ กัง งาน
ใน การข ้บ เคลื่อ นองค์ก ารมืก ารน ำปัจ กัย การผลิต เข ้า สู่ก ระบวนการผลิต (เทเวน เ) ม ืก ระบ วน ก ารผ ล ิต
( ^ โอ0688) และมืผ ลผลิต ที่ไ ด้ร ับ (0นแวนเ) ซึ่ง โดยทํว ไปแล้ว ปัจ กัย นำเข้า ย่อ มมากกว่า ปัจ กัย นำออกหรือ
ผลผลิต ที่ไ ด้ร ับ เสมอ เนื่อ งจากในระหว่า งการผลิต นั้น ย่อ มมืก ารสูญ เสีย พกัง งาน ที่เ รืย กว่า ผ69ล1IV6
6ทเโอ|ว7 ซึ่ง องค์ก ารจะต้อ งแกไขการสูญ เสีย พกัง งานนั้น ด้ว ยการพิจ ารณาผลย้อ นกกับ (I=66^IIวล0I^) แล้ว
นำมาปรับ ปรุง กระบวนการผลิต เพึ่อ ลดการสูญ เสีย ในระหว่า งกระบวนการผลิต นั้น นั้ง นี้ ทฤษ ฎีร ะบบ
(8^3๒๓3 1!า6อโV) เน้น การปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มที่เ ปลื่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา เมื่อ นำทฤษฎี
ระบบมาวิเ คราะห์ป ัญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งผิด กฎหมาย ร่ว มกับ
1)

แนวคิด การเปลื่ย นแปลงกัฒ นธรรมองค์ก ารนั้ง ในส่ว นของพนัก งานและองค์ก ารโดยการ

เรืย นรู้เป็น ทีม ของ ^6๒โ 86ท96
2)

แ น วค ิด ก ารป รับ เป ล ื่ย น ก ารบ ริห ารงาน ข อ งภ าค รัฐ โดย ภ ารสร้า งความ สามารถให ้แ กํ

องค์ภ ารระบบราชภารของรัฐ ให้ส ามารถแช่ง ข้น กับ องค์ภ ารภาคเอภชนได้ข อง□ลV๒ 08เว0โท6 ลทฝ่ 16(:1
0ล6เว!6โ
3) แนวคิด เกี่ย วกับ หกัภ ภารหรือ ห้ว ใจของภารบริห ารงานสู่ค วามเป็น เลิศ คือ ภารบริห ารงาน
อ ย ่า ง เห ม า ะ ส ม แ ล ะ ล ง ต ัว ต า ม ส ถ า น ภ า ร ถ ! (1.0086 ลทฝ่ 119เา1 เวโ๐เว6(1^) ข อง 1!า๐๓38 ^6๒โ8 ลทฝ่
เ^๐1ว6โI VVล๒ โ๓ ลท
4)

แนวคิด เกี่ย วกับ ภารบริห ารงานองค์ภ ารในยุค โลภาภิร ัต น์เ ชิง ภารคิด นอภภรอบ (ธโ6ล๒ท9

โน๒8) โดยเน้น ภารเปลื่ย นแปลงอย่า งฉับ พกัน แบบถอดราภฐานโคน (เ^ล(ะ110ล1 0เาลท96) หรือ ที่เ รืย ภว่า
“เปลื่ย นแปลงแบบหน้า มือ เป็น หกัง มือ ของ 1\^110เาล6| แล๓ ๓ 6 โ ลทฝ่ ม่ล๓68 0!าล๓|ว7
5)

แนวคิด ภารรัด องค์ภ ารและภารบริห ารงานที่ม ืแ นวคิด ว่า ภารรัด องค์ภ าร “เห มือ นไฟ ” คือ

เดิน หน้า แล้ว จะถอยหกัง ภกับ คืน มาที่เ ดิม ไม่ไ ด้ หรือ หาภมืภ ารรัด องค์ภ ารแบบใดแบบหนึ่ง แล้ว จะภกับ มา
รัด แบบเกำไม่ไ ด้อ ีภ เพ ราะสภาพ แวดล้อ มเปลื่ย น แปลงตลอดเวลา เดิม เป็น ภ ารทำงานเป็น แบบระบบ

ราชการ (ธนโ6ลน0โล1) ปัจ จุบ นต้อ งเป็น การทำงานแบบไซเบอร์ (07เว6โ0โล1) ของ ผเแ๒๓ ธ6โ9ชุน๒^
6)

แนวคิด บล็อ กเชน (ธI๐^I^ 0[ๅล1ท)สามารถสร้า งระบบการกระจายอำนาจความเชื่อ ใจชอง

ตัว กลาง ทำให้ผ ู้ท ำธุร กรรมสามารถทำธุร กรรมแบบ ^66โ-๒ -^66โ ระหว่างก“นไดไดยตรง ซึ่ง เจ้า ของ
บํญ ชีเ ป็น ผู้ถ ือ บํญ ชีข ้อ มูล และเจ้า ชองบํญ ชีส ามารถมองเห็น ข้อ มูล บ“ญ ชีช องผู้ท ำธุร กรรมรายอื่น พร้อ มๆ
กิน ทุก คนของ รล1๐ร[าเ ผลI^ล๓๐^๐
ทํ่ง น ี้ส ามารถสัง เคราะห ์

(รVท1^68๒) องค์ป ระกอบต่า งๆ ภายใต้แ นวคิด ทฤษฎีร ะบบ จำแนก

เป็น องค์ป ระกอบหสัก 4 ประการได้แ กิ
1) ความต้อ งการแรงงานของผู้ป ระกอบการ (แลเว๐!- 0 6 ๓ ลทฝ รเฝ่6)
เป็น ความต้อ งการแรงงานของผู้ป ระกอบการทุก ระบบในภาพรวมทิ้ง แรงงานไทย และแรงงาน
ต่างชาติ (ทิ้ง ถูภ ภฎหมายและผิด ภฎหมาย) ‘ท ิ้ง ในภาคอุด สาหภรรม ภาคภารเภษดร ภาคภารทํอ งเที่ย ว
และบริภ าร และภาคธุร กิจ อื่น ๆ

2) ความต้อ งการ'ทำงานของแรงงาน (แล!วอ!- รนเวเว!V 810เ6)
เป็น ความต้อ งการรับ จ้า งทำงานของผู้ใ ข้แ รงงาน ทิ้ง แรงงานไทย และแรงงานต่า งชาติ ทิ้ง
ถูก
กฎหมายและผิด กฎหมาย
3) ปัจ จัย วิก ฤติท ี่ส ่ง ผลกระทบต่อ ระบบแรงงาน (แล!วอ!- 1๓|วลอ1 อท่บ อลเ ^ล๗๐!-ร)
เป็น ปัจ จัย ที่ม ีส ัก ษณะเฉพาะไม่ส ามารถคาดการถไหรือ ป็อ งสัน ได้โ ดยส่ง ผลกระทบต่อ ระบบ
แรงงานในภาพรวมอย่า งรุน แรงเช่น สัย จากสงคราม สัย จากธรรมชาติ และสัย จากโรคระบาด เป็น ต้น
4) ปัจ จัย ทั๋ว ไป ที่ส ่ง ผลกระทบต่อ ระบบแรงงาน (แล!วอ!- 1๓เวล๗ ^ล๗๐!-ร)
เป็น ปัจ จัย ที่ม ีส ัก ษณ ะทิ้ว ไปซึ่ง สามารถคาดการถไหรือ ควบคุม ปัอ งสัน ได้ใ นระด้บ หนึ่ง และ
อาจ
ส่ง ผลกระทบต่อ ระบบแรงงานในบางภาคส่ว นที่ไ ม่ร ุน แรง เช่น สถานการถไทางการเมือ งภายในประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ ตกตํ่า ระบบเทคโนโลยีย ุค ดิจ ิท ัล ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อ ระบบการจ้า งงานในบางภาคส่ว น
เป็น ต้น
เมื่อ ‘น ำองค์ป ระกอบหสัก ทิ้ง 4 ประการ มาวิเ คราะห์ร ่ว มสับ ทฤษฎีก ารจัด องค์ก ารและการบริห าร
จัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศในยุค ดิจ ิท ัล คือ แนวคิด เกี่ย วสับ “บล็อ กเชน (ธI๐^I^ 0!าล1ท)” และทฤษฎี
ต่าง ๆ จะได้ต ัว แบบการแกิไ ขปัญ หาแรงงานต่า งด้า วผิด กฎหมายทิ้ง ระบบ ที่เรืย กว่า “โมเดลกส่อ งห่ว ง

โซ่แรงงาน (แล!วอ!- ธ1ออ!^ อ!าล1ท 1^๐๘61)” โดยมืร ายละเอีย ดในแต่ล ะมิต ิด ้ง นี้

1. การออกกฎหมายและกฎระเบีย บเพื่อ การบริห ารงานแรงงาน (แล!วอ!- แลห/ ลทฝ่ !?69น1๗1๐ท)
การออกกฎห มายหรือ กฎระเบีย บเพ ื่อ การบริห ารงานแรงงาน เป็น การแกิไ ขปัญ หาแรงงานทิ้ง
ระบบในระยะยาวโดยเป็น การปัอ งปรามบุค คล กลุ่ม บุค คล หรือ ขบวนการใดๆ ที่จ ะแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิช อบจากแรงงานทิ้ง แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบเพื่อ ให้ส ามารถปรับ เปลี่ย นให้ท ัน สับ
สถานการถไและรูป แบบการทำผิด กฎหมายในยุค ปัจ จุท ัน

โดย จะต ้อ งจํด ท ำร่า งพ ระราช บ ญ เ^อาจ จะเป ็น ก ารน ำป ระมวล ก ฎ ห ม าย ห รือ พ ระราช บ ญ เ^ท ี่
เกี่ย วช้อ งการค้า มนุษ ย์ห รือ แรงงานที่ม ีอ ยู่แ ล้ว มาปรับ ปรุง ให้ม ีบ ทลงโทษหรือ มาตรการที่ท นสมํย เช้า กํบ
สถานการถ^นป'จจุป นนี้ ซึ่ง ผู้ก ระทำผิด มีก ารนำเทคโนโลยีย ุค ดิจ ิท ัล ตลอดจนสื่อ สัง คมออนไลน์( ร๐ฒ่ลเ
๓60แล) มาใช้ใ นการกระทำความผิด เกี่ย วสับ การค้า มนุษ ย์ หรือ แรงงานต่า งๆ ที่ง นี้ใ นส่ว นของมาตรการ
ปองป รามจะต้อ งมีค วามช ัด เจน ใน ส่ว น ข องรายละเอีย ดท ี่เ กี่ย วช ้อ งสับ ความผิด ท ี่ก ระท ำลงฝาน ระบ บ
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล และสื่อ สัง คมออนไลน์ท ุก รูป แบบ

สำหรับ บทกำหนดโทษผู้ก ระทำความผิด นั้น นอกจากจะกำหนดให้ม ีโ ทษปรับ หรือ จำคุก
แล้ว ควรจะมีก ารปรับ โทษเป็น การใช้แ รงงานแทนค่า ปรับ เพิ่ม เติม จากการกัก ขัง หรือ จำคุก แทน
ค ่า ป รับ เพ ื่อ ให้ส อดรับ สับ สถานการถ!ชองแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ช้า เมีอ งผิด กฎหมาย นั้ง ชาวเมีย น
มาร์ ลาว และสัม พูช า ซึ่ง ส่ว นใหญ่ห ลบหนีเ ช้า เมีอ งโดยผิด กฎหมายฝานระบบนายหน้า นั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่า งชาติซ ึ่ง กระทำสัน เป็น ขบวนการโดยแรงงานส่ว นใหญ ่ม ีส ัต ถุป ระสงค์ค ือ ต้อ งการทำงาน หรือ
ขายแรงงานในประเทศไทย ด้ง นี้

อัต ราโทษเติม ปรับ หรือ จำคุก
อัตราโทษใหมี ใช้แ รงงานในกาครั0ฬิธ หรือ ใช้แ รงงานในกาดเอกซนแทนค่า ปรับ ด้ว ยความ
สมี'ดรใจของผู้ด ้อ งขัง โด ยมีก าด เอกซ น เป ็น น ายป ระกัน กายใด้ก ารกำกับ ดูแ ลซองกระทรวง
แรงงาน

1) การใช้แ รงงานในกาดรัฐ แทนค่า ปรับ
การใช้แ รงงานในภาครัฐ หรือ หนํว ยงานของรัฐ คือ การสัด ทำระบบสมี'ครใจส่า หรับ แรงงาน
ต่า งด้า วที่ต ้อ งการใช้แ รงงานหรือ ทำงานแทนค่า ปรับ โดยมีก ระทรวงแรงงานเป็น เจ้า ภาพ รับ ผิด ช อบ
ร ่ว ม ส ัน ห น ํว ย งาน อ ื่น ๆ ที่เ กี่ย วช ้อ ง เช่น ส่า น ้ภ งาน ตำรวจแห ่ง ช าติ (ส ่า น ัภ งาน ต รวจค น เช ้า เม ีอ ง)
ภระทรวงมหาดไทย (ภรมภารปภครอง) ทหารในพื้น ที่ม ีว ิธ ีภ ารดำเนิน ภารด้ง นี้
1.1)

ภ ารก ำห น ด ส ัต ราโท ษ ภ ารใช ้แ รงงาน แ ท น ค ่า ป รับ ค ำน วณ เป ็น ส ัต ราค ่า จ ้า ง
รายสัน ในสัต ราที่ภ ระทรวงแรงงานกำหนด เพ ื่อ กำห นดเป็น ระยะเวลาภารใช ้
แรงงานแทนค่า ปรับ

1.2)

ภระทรวงแรงงานกำหนดประเภทหรือ ชนิด ของงานที่แ รงงานหลบหนีเ ช้า เมีอ ง
ผ ิด ภ ฎ ห ม าย ส าม ารถ ท ำได ้ เพ ื่อ ใช ้แ รงงาน แ ท น ค ่า ป รับ แ ล ะส ัด ท ำท ะเบ ีย น
แรงงานต่า งด้า วฯ ที่ถ ูภ ลงโทษให้ใ ช้แ รงงานแทนค่า ปรับ

1.3)

ส ่ว น ราช ภ ารห รือ ห น ํว ย งาน ท ี่ม ีค วาม ป ระส งค ์ต ้อ งภ ารใช ้แ รงงาน สัด ระบ บ
สสัส ดิภ ารนั้น พื้น ฐานส่า หรับ แรงงานต่า งด้า วหลบหนีเช้า เมีอ งผิด ภฎหมาย ที่ถูภ
ลงโทษใช้แ รงงานแทนค่า ปรับ โดยความสมี'ครใจ เช่น ที่พ 'ภอาศัย ชั่ว คราว โดย

ให้ห ัก จาก อํต ราค่า จ้า ง แรงงานรายวํน เป็น ค่า เช่า ที่ฟ กอาศัย ตามที่ก ฎหมายใน
ลำศับ รองกำหนด
1.4)

เมื่อ ครบกำห น ดระยะเวลาตามศ ัต ราโท ษ หากแรงงานต่า งด้า วฯ ประสงค์จ ะ
ทำงานต่อ ให้ก ระทรวงแรงงานจ้ด ทำระบบการจ้า งแรงงานต่า งด้า วฯ ที่พ ้น โทษ
ให้ส ามารถทำงานต่อ ในประเทศไทยได้ภ ายใต้ก รอบระยะเวลาที่ก ำหนด หากไม่
ประสงค์ท ำงานต่อ ให้ผ ศัก ด้น กศับ ประเทศต้น ทางต่อ ไป

2)

การใช้แ รงงานในภาคเอกซนแทนค่า ปรับ โดยมีภ าคเอกซนเป็น นายประกัน ภายใต้

การกำกับ ดูแ ลซองกระทรวงแรงงาน
การใช้แ รงงานในภาศเอกชนแทนค่า ปรับ โดยกำหนดให้ภ าศเอกชน หรือ หน่ว ยงานกลางของ
ภาศเอกชนที่จ ้ด ตั้ง ขึ้น เป็น การเฉพาะ ทำหน้า ที่เ ป็น นายประกัน ตามวงเงิน และเงื่อ นไขที่ก ฎหมายกำหนด
เช่น ก ารจ้ด ห าท ี่พ ้ก อาศัย อาหาร ก ารรัก ษ าพ ย าบ าล ส ำห รับ แ รงงาน ต ่า งด ้า ว ห ล บ ห น ีเ ช ้า เม ือ งผ ิด
กฎหมาย เป็น ต้น
2.1) บริษ ัท เอกชน หรือ หน่ว ยงานกลางที่บ ริษ ัท เอกชนรวมตัว กัน จ้ด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมาย
ที่ก ำหนด ทำห น้า ที่เ ป็น ตัว แทนประสาน งาน กับ ทางกระทรวงแรงงานห รือ ห น่ว ยงานกลางที่ก ระทรวง
แรงงานจ้ด ตั้ง ขึ้น ในการประกัน ตัว แรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ช้า เมือ งผิด กฎหมายที่ถ ูก ลงโทษใช้แ รงงาน
แทนค่า ปรับ โดยบริษ ัท เอกชนทำหน้า ที่เป็น นายประกัน ตามเงื่อ นไขที่ก ฎหมายกำหนด
2.2) บ ร ิษ ัท เอ ก ช น ร ับ แ ร ง ง า น ต ่า ง ด ้า ว ฯ ท ี่ไ ด ้ร ับ ก า ร ป ร ะก ัน ต ัว ไ ป เพ ื่อ ท ำ ง า น ใ น
บ ริษ ัท เอ ก ช น ภายใต้ป ระเภ ท ห รือ ช น ิด ข องงาน ตาม ท ี่ก ระท รวงแรงงาน กำห น ด และเงื่อ น ไข อื่น ๆ ที่
กฎหมายกำหนด

2.3) บริษ ัท เอกชนต้อ งจ้ด ให้ม ืร ะบบการศวบคุม ตัว แรงงานต่า งด้า วฯ และการรายงานตัว
แรงงานต่า งด้า วฯ ต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ตามระยะเวลาที่ก ำหนด และบริษ ัท เอกชนจะต้อ งรับ ผิด ชอบหากมื
แรงงานต่า งด้า วฯ หลบห นีไ ปจากการศวบคุม ข องบริษ ัท ฯ โดยอาจมืศ วามผิด ตามกฎห มาย เป็น โทษ
จำคุก หรือ ริบ เงิน ประกัน ตัว และหรือ เงิน ประกัน การหลบหนีข องแรงงานต่า งด้า ว
2.4) เมื่อ แรงงานต่า งด้า วทำงานใช้แ รงงานแทนค่า ปรับ ศรบกำหนดระยะเวลาตามตัต รา
โทษ หากบริษ ัท เอกชนมืศ วามประสงค์จ ะจ้า งงานแรงงานต่า งด้า วฯ รายนั้น ๆ ต่อ และแรงงานต่า งด้า วฯ
นั้น มืศ วามประสงค์จ ะทำงานต่อ ให้บ ริษ ัท เอกชนติด ต่อ กับ กระทรวงแรงงานเพื่อ ดำเนิน การตามนั้น ตอนที่
กฎหมายกำหนดต่อ ไป

2. ก า ร ใ ช ้ร ะ บ บ ท ีม บ ร ิห า ร แ ล ะ ห น ่ว ย ป ฏ ิบ ัต ิก า ร เพ ื่อ ก า ร บ ร ิห า ร แ ร ง ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร
(เท!69เ'ล!!0 ท ๐ ! 0|361'ล!10ท ลทฝ IVเลกล9@ทา6ท! 1@ลทา)

เป็น การสร้า งระบบทีม บริห ารและหน ่ว ยปฏิบ ํต การแบบบูร ณ าการร่ว มภาศรัฐ ภาศเอภชนและ
ภาศประชาชน ตัง นี้
2.1 หน่ว ยงานภาศรัฐ

2.1.1 หน่ว ยงานหลก ได้แก่
1) กระทรวงแรงงาน เป็น เจ้า ภาพหลํก ทำหน้า ที่ก ำก“บควบคุม ดูแ ลและให้ก ารสนับ สนุน
การให้แ ละใช้บ ริก ารระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงานทํ่ง ํ๋ร ะบบ
2) กระทรวงมหาดไทยร่ว มกบสำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติ ทำหน้า ที่ต รวจติด ตาม ป็อ งก่น
ปราบปรามการทำผิด กฎห มายแรงงานและการก่อ อาช ญ ากรรมโดยแรงงานตำงด้า วที่ง ที่เ ช ้า เมือ งถูก
กฎหมายและเช้า เมือ งผิด กฎหมาย ตลอดจนกำหนดชุม ชนหรือ เขตที่พ กอาศัย ของแรงงานตำงด้า วเป็น
การเฉพาะตามกฎหมาย
3) ก ร ะ ท ร ว ง ต ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ท ำ ห น ้า ท ี่ ป ร ะ ส า น ง า น ศ ับ ร ัฐ บ า ล ห ร ือ ห น ่ว ย ง า น ข อ ง
ตำงประเทศที่ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วศับ แรงงานที่ม ืค วามประสงค์จ ะเดิน ทางมาทำงานที่ป ระเทศไทย เพื่อจ้ดทำ
ช้อ มูล บุศ ศลของแรงงานและช้อ มูล ศวามต้อ งการทำงานในประเทศไทย โดยใช้ร ะบบเทศโนโลยีบ ล็อ ก
เชนประกอบการเชื่อ มโยงช้อ มูล เพื่อ ให้ก ระทรวงแรงงานและหน่ว ยงานภาศเอกชน สามารถวางแผนการ
จ้า งงานได้อ ย่า งเป็น ระบบ
4) กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้า ที่ว างระบบและให้ก ารรัก ษาพยาบาลแรงงานตำงด้า ว
โดยใช้ช ้อ มูล จากระบบกล่อ งบ“ญ ชีห ่ว งโซ่แ รงงาน ซ ึ่ง อาจเสน อให ้ม ืก ารจ้ด เก็บ ค่า รัก ษ าพ ยาบาลจาก
บริษ ัท เอกชนโดยตรงหรือ ฝานระบบป'องศัน ตนของแรงงาน
5) กระทรวงศึก ษาธิก าร ทำหน้า ที่จ ้ด ระบบการศึก ษาสำหรับ แรงงานตำงด้า วเป็น กรณ ี
พ ิเ ศ ษ และเก็บ ค่า บริก ารการศึก ษาโดยการสนับ สนุน ของบริษ ัท เอกชนที่เ ป็น นายจ้า งแรงงานตำงด้า ว
นั้น ๆ
6) กระทรวงกลาโหมให้ส นับ สนุน การปฏิบ ํต งานของระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน นั้งใน
ส่ว น ข องก ารป องศ ัน ก ารศ ัก ล อบ ห ล บ ห น ีเ ช ้า เม ือ งข องแรงงาน ต ำงด ้า วผ ิด ก ฎ ห ม าย และป ราบ ป ราม
ขบวนการที่เกี่ย วช้อ ง
2.1.2 หน่ว ยงานภาศรัฐ อื่น ๆ ที่ท ำหน้า ที่ใ ห้ภ ารสนับ สนุน ระบบภล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน
2.2 ภาศเอภชน ทำหน้า ที่ร ่ว มเป็น ศณ ะภรรมภารบริห ารระบบภล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน และปฏิบ ํต
ตามช้อ ตภลงหรือ ระเบีย บภฎหมายที่เ กี่ย วช้อ ง เช่น สภาอุด สาหภรรม หอภารค้า สมาศมห้า งร้า นและ
ผู้ป ระภอบภารตำง ๆ
2.3 ภาศ ป ระช าช น ท ำห น ้า ท ี่ใ ห ้ช ้อ ม ูล ห รือ แ จ้ง เบ าะแส เกี่ย วศ ับ แ รงงาน ต ำงด ้า วท ี่อ าจส่ง ผ ล
ภระทบตํอ ศวามเป็น อยู่ช องประชาชนในชุม ชน หรือ ประเทศชาติ

3. การสร้า งองค์ก รพัน ธมิต รร่ว มภาครัฐ ภาคเอกซน และภาคแรงงาน (?นเวเ๒ ?ก่Vล!© ลทฝ่ แลเวอเ(^ลเ1ท61'ธ1า1|3)
โดยการกำหนดให้ม ือ งค์ก รกลางที่ท ำหน้า ที่ใ นรูป แบบศณ ะกรรมการบริห ารแรงงานทิ้ง ระบบ
แบบบูร ณาการ ซึ่ง ศณะกรรมการประกอบด้ว ย ตัว แทนจาก
1) หน่ว ยงานภาศรัฐ ที่ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วศับ การบริห ารแรงงานทิ้ง ระบบ ซึ่ง ได้แ ก่ห น่ว ยงานตาม
ช้อ 2.1
2) หน่ว ยงานภาศเอกชนตามช้อ 2.2

3) องค์ก รภาคประชาชนตามข้อ 2.3
ซึ่ง ทำหน้า ที่ใ นการกำหนดนโยบาย

ยุท ธศาสตร์

และวางแผนการบริห ารแรงงาน

รวมที่ง

ข้บ เคลื่อ นการ
บริห ารงานแรงานของประเทศที่ง ระบบแบบบูร ณาการ ตั้ง แต่ต ้น นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดย

ต้น นํ้า คือ ศวามต้อ งการใข้แ รงงานของภาศเอกชน และศวามต้อ งการทำงานของแรงงานตั้ง
แรงงานไทยและแรงงานต่า งชาติ (ที่ถ ูก กฎหมายและผิด กฎหมาย)

กลางนํ้า คือ กระบวนการบริห ารจดการแรงงานตั้ง ระบบแบบบูร ณ าการ ตั้ง ในส่ว นของข้อ มูล
แรงงานที่ไ ด้ร ับ จากต้น นํ้า การกำหนดข^นตอนการนำเข้าแรงงาน การจ้า งแรงงาน การสรัส ดิก ารแรงงาน
และการรัก ษาศวามปลอดภ“ยชองแรงงานต่า งชาติท ี่ท ำงานในประเทศไทย ตลอดจน การส่งกลบผู้กระทำ
ผิด ข้อ ตกลงหรือ เงื่อ นไขการจ้า งงาน ซ ึ่ง กระบวน น ี้จ ะต้อ งบูร ณ าการให ้ส อดรับ กบระเบีย บกฎห มายท ี่
เกี่ย วข้อ งท ี่เ ป ็น กฎห มายห รือ ระเบ ีย บ ท ี่ม ีร ูป แบบ เฉ พ าะ ตามโมเดลกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน (แลเว๐โ ธI๐^I^
0[าล1ท 1\^1๐(:161)

ปลายนี้า คือ การดำเนิน การบริห ารจ้ด การแรงงานที่เ ข้า สู่ร ะบบโมเดลกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงานให้
สามารถสร้า งศวามสมดุล ข องต้น นี้า แรงงาน ตั้ง ในส่ว นชองอุป สงค์ช องแรงงาน (อ6๓ลทฝ่ รเฝ่๏) และ
อุป ทานของแรงงาน (รนเวเวเV รเกํ6) และข้บ เศลื่อ นกระบวนการต่า งๆ ของระบบให้ม ีเสถีย รภาพซึ่ง จะเป็น
การปองกนและแกไชปัญ หาแรงงานได้ต ั้ง ระบบ โดยเฉพาะจะช่ว ยลดหรือ แกไขปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
หลบหนีเ ข้า เมีอ งได้อ ย่า งเป็น ระบบและมีป ระสิท ธิภ าพ สามารถบริห ารจ้ด การแรงงานนอกระบบให้เข้า สู่
ระบบจากข้อ มูล ในโมเดลกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน ช ่ว ยแกไชปัญ หาศนตกงานจากการเลิก จ้า งเนื่อ งจาก
บริษ ัท ปิด กิจ การ และย่ง สามารถทำให้ท ราบถึง ทัก ษะและฝืม ีอ แรงงานในแต่ล ะภาศส่ว นการผลิต หรือ ภาศ
บริก ารได้จ ากประวํต การฝึก อบรมและประสบการถปัน การทำงานของแรงงานจากระบบโมเดลกล่อ งห่ว ง
โซ่แ รงงาน นอกจากนี้ท ัง ช่ว ยชจ้ด วงจรขบวนการค้า แรงงานและค้า มนุษ ยได"อีก ทางหนื่ง ด้ว ย

4. การสร้า งองค์ก รความร่ว มมือ ระห ว่า งประเทศเพ ื่อ การบริห ารแรงงาน (เท!61-กล!!๐ทลเ แลเวอเ00ลแ!เ0ท 16ลทา)
การสร้า งองค์ก รศวามร่ว มมีอ ระหว่า งประเทศเพื่อ การบริห ารแรงงาน เป็น การดำเนิน การระหว่า ง
ป ระเท ศ ซ ึ่ง เป ็น ศ ว าม ร ่ว ม ม ีอ ช อ งก ระท รว งก าร ต ่า งป ระเท ศ แ ล ะก ร ะท รว งแ ร งงาน ต ั้ง ข อ งไท ย แ ล ะ
ต ่า งป ระเท ศ โ ด ย เฉ พ าะป ระเท ศ เพ ื่อ น บ ้า น ได้แ กํ เมีย น มา ทัม พูช า ลาว เวีย ดน าม มาเลเซ ีย และ
อิน โดนีเซีย เป็น ต้น ฝานทูต แรงงานและสำนัก งานที่ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วทับ กิจ การแรงงานตั้ง ในส่ว นของการ
จ้ด ส่ง แรงงานไปทำงานในต่า งประเทศ และการรับ แรงงานจากต่า งประเทศเข้า มาทำงานภายในประเทศ
ด้ง นี้
4.1

จ้ด ให้ม ีอ งค์ก รหรือ หน่ว ยงานกลางในต่า งประเทศฝานทูต แรงงานซึ่ง ทำหน้า ที่บ ริห ารจ้ด การ

ข้อ มูล บุศ ศล การรับ ลงทะเบีย นประว่ต บุศ ศลเพื่อ การพิส ูจ น์ท ราบด้ว บุศ ศล ประเภทงาน ศ ว าม รู้ท ัก ษ ะ
ศวามสามารถชองแรงงาน เพื่อ ใข้เ ป็น ข้อ มูล เบื้อ งต้น ในการประสานประเทศปลายทางในส่ว นชองการ
จ้า งงานหรือ จ้ด ส่ง แรงงานไปทำงานในประเทศอื่น ๆ

4.2

จํด ให้ม ีศ ูน ย์บ ริห ารจํด การแรงงานระหว่า งประเทศ ซึ่ง หน่ว ยงานพิเ ศษร่ว มภาครัฐ เอกชนที่

ทำหน้า ที่
1) รับ แรงงานต่า งด้า วเข้า มาทำงานในประเทศ
2) ส่ง แรงงานไทยไปทำงานย์ง ต่า งประเทศ
3) จํด สรรแรงงานต่า งด้า วเพื่อ ไปทำงานในภาศส่ว นต่า ง ๆ หรือ เศรือ ข่า ยสมาชิภ ผ่า น
ระบ บ บ ล ็อ ภ เช น โด ย รับ แ จ ้ง ศ วาม ป ระส งค ์แ ล ะข ้อ ม ูล แ รงงาน ท ี่บ ริษ ัท เอ ภ ช น ห รือ ห น ่ว ย งาน ส ม าช ิภ
ต้อ งภารใข้แ รงงานจาภษัญ ชีข ้อ มูล แรงงานที่ผ ่า นภารตรวจสอบและรับ รองแล้ว จาภหน่ว ยงานพิเศษฯ
4) ป ร ะส า น ห น ่ว ย ง า น ภ า ศ ร ัฐ ภ า ย ใ น ป ร ะเท ศ เพ ื่อ ภ า ร บ ร ิห า ร จ ้ด ภ า ร แ ร ง ง า น เช่น
ภ ระท รวงแรงงาน ภระท รวงมห าด ไท ย ภระทรวงสาธารณ สุข ส ่า น ัภ งาน ต ำรวจ ต รวจ ศ น เข ้า เม ีอ ง
ส ่า น ัภ งาน ป ระก 'น ส ัง ศ ม เพ ื่อ บ ร ิห า ร แ ร ง ง า น ห ร ือ แ ก ้ไ ข ป ัญ ห า ก า ร จ ้ด ส ร ัส ด ิก า ร แ ล ะ ก า ร ป อ ง ก 'น
อาชญากรรมที่เกี่ย วข้อ งก้บ แรงงานต่า งด้า ว
5) วางแผนและบริห ารงานข้อ มูล แรงงานที่ไ ด้ร ับ จากหน่ว ยงานกลางในต่า งประเทศ เพื่อ
การจ้า งแรงงานของประเทศทิ้ง ระบบ ผ่า นเทศโนโลยีบ ล็อ กเชน

5. การใช้บ ล็อ กเซนและเทคโนโลยีส น้ย ใหม่เ พื่อ การบริห ารข้อ มูล ระบบแรงงาน (แลเววเ-6๒01^
01าลเท 6เ9 □ล!ล)
5.1

การนำแนวคิด บล็อ กเซน(6เ00เ^อเาลเท) มาใช้ใ นการบริห ารจัด การแรงงาน'ทิ้ง ระบบ

(ทิ้งแรงงานไทย แรงงานต่า งด้า วถูก กฎหมาย และแรงงานต่า งด้า วผิด กฎหมาย)ส่า หรับ แนวคิด เกี่ย วก้บ
เทศโนโลยีบ ล็อ กเชน (ธI๐^I^ อเาลเท) โดยสร้า งระบบกล่อ งห่ว งโซ่ป ัญ ชีแ รงงานที่ส ามารถเชื่อ มโยงของมูล
แรงงานบริษ ัท เอกชนทุก บริษ ัท เข้า ด้ว ยก้น ทุก บริษ ัท สามารถมองเห็น และรับ ทราบข้อ มูล แรงงานของแต่
ละบริษ ัท เช่น จัด ราการจ้า งงานทิ้ง หมดของแต่ล ะบริษ ัท จัด ราจ้า งงานจริง ตำแหน่ง งานว่า ง รวมทิ้ง
จำนวนแรงงานที่จ ะ

ถูก เลิก จ้า งกรณ ีท ี่บ ริษ ัท จะเลิก กิจ การ ทำให้บ ริษ ัท ต่า ง ๆ ที่ใ ข้โ มเดลระบบกล่อ ง

ห ่ว งโซ ่แ รงงานสามารถบริห ารจัด การเกี่ย วก้บ แรงงานทิ้ง แรงงาน ไทยและแรงงานต่า งช าติไ ด้อ ย่า งมี
ประสิท ธิภ าพและเป็น ปัจ จุป ัน โดยในเบื้อ งต้น อาจใข้ร ะบบสมี'ศรใจเข้า ร่ว มโศรงการเพื่อ ให้เ กิด การระบบ
การจัด การข้อ มูล แรงงานที่ใ ข้ข ้อ มูล แบบ

ธเ9 (ะเล๒ อย่า งแท้จ ริง โดยภาศรัฐ และภาศเอกช น ร่ว มมีอ ก้น

จัด ทำระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน (แลเว๐โ ธI๐^I^ อเาลเท

ธเ9 อลเล) โดยใข้ร ะบบเทศโนโลยีบ ล็อ กเชน มี

รายละเอีย ดทิ้น ตอนที่ส ่า ก้ญ ด้ง ต่อ ไปนี้
5.1.1

ภ าศ รัฐ ป ระช ุม ห ารือ ร่ว ม ก ้น ภ าศ เอ ก ช น และหน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้องก้บระบบ

แรงงานทิ้ง ระบบ เพื่อ พิจ ารณ าจัด ทำร่า งข้อ ตกลงโมเดลระบบกล่อ งห่ว งโซ ่แ รงงาน ประกอบด้ว ย 1)
โศรงสร้า งและระบบการใช้ง านระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน 2) ข้อ ตกลงและวิธ ีก ารใข้ง านระบบกล่อ งห่ว ง
โซ ่แ รงงาน 3) ก ารบ ริห ารจ ัด ก ารระบ บ ก ล ่อ งห ่ว งโซ ่แ รงงาน 4) การ ร ักษ าศ ว าม ป ล อด ก้ย แล ะก าร
ปารุง รัก ษาระบบ 5) ค่า ใช้จ ำยเกี่ย วก้บ การให้แ ละใช้บ ริก ารระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน เป็น ต้น เพื่อ ไห่ไ ด้
ข้อสรุปส่าหรับภาศรัฐ โด ย เฉ พ าะก ระท รว งแ รงงาน เพ ื่อ น ่า ไป ป ระก อบ ก ารพ ิจ ารณ าอ อก ก ฎ ห ม าย
ระเบีย บหรือ ข้อ ปัง ก้บ ที่เกี่ย วข้อ งก้บ การให้แ ละ

ใข้บ ริก ารระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงาน

5.1.2

ภาคเอกชนต้อ งยิน ยอมหรือ สมํค รใจที่จ ะเปิด เผยข้อ มูล อํต ราการจ้า งงานทิ้ง หม

อํต ราการจ้า งงานจริง และข้อ มูล การเลิก จ้า งสำหรับ บริษ ัท ที่ต ้อ งการเลิก กิจ การ หรือ ข้อ มูล การจ้า งงาน
สำหรับ บริษ ัท ที่ต ้อ งการเปิด กิจ การใหม่ เพื่อ ให้ท ุก หน่ว ยงานในระบบกล่อ งห่ว งโซ่แ รงงานสามารถรับ รู้
ข้อ มูล แรงงาน

ที่ม ีอ ยู่จ ริง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แบบเรืย ลไทม์ (^6ล1 11๓6) เพื่อ ใข้ป ระกอบการบริห าร

จ้ด การแรงงาน ข องบริษ ัท ต่า งๆได ้อ ย่า งเป ็น ระบบ รวมทิ้ง การแลกเปลี่ย นแรงงานระหว่า งบริษ ัท การ
จ้า งแรงงานจากบริษ ัท ที่ก ำล่ง จะเลิก กิจ การซึ่ง สํว นใหญ ่จ ะเป็น แรงงานที่ม ีท ัก ษะหรือ ความรู้เ บื้อ งต้น ใน
กระบวนการผลิต หรือ บริษ ัท

ที่ป ระกอบการธุร กิจ ประเภทเดีย วทัน หรือ คล้า ยคลึง ทัน

5.2 การนำระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เขิ ( งพึ ้ น ที ่ (แ บ บ ข ้ ก ห ม ุ ด เร ื ย ล ไ ท ม ์) ก ารใข ้
เทคโนโลยีร ะบบฐานข้อ มูล แรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งผิด กฎหมาย ฝานระบบบริห ารจัด การข้อ มูล
ภ ูม ิส ารส น เท ศ สาม ารถ ก ำห น ด ให ้ม ืก ารป ัก ห ม ุด โด ย เช ื่อ ม โย งท ับ ระบ บ ฐาน ข ้อ ม ูล ใน เช ิง ล ึก ท ี่ล งใน
รายละเอีย ดสำทัญ ๆ ด้ง นี้
5.2.1 การจัด สร้า งระบบฐานข้อ มูล กำหนดรายละเอีย ดของหมุด ที่ป ัก ในแต่ล ะจุด
ที่ม ืก ารจับ กุม แรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมือ งผิด กฎหมาย ประกอบด้ว ย
1) รัน เวลา สถานที่ ที่จ ับ กุม
2) จำนวนแรงงานที่จ ับ กุม
3) เพศ
4) อายุ
5) สัญชาติ (พม่า ลาว ทัมพูช า เวีย ดนาม ...อื่น ๆ)
6) เชื้อชาติ (ถ้า เป็น พม่า ระบุ กะเหรี่ย ง ม้ง มอญ ไทยใหญ่ ...อื่น ๆ)
7) รัต ถุป ระสงค์ท ี่ต ้อ งการหลบหนีเ ข้า ประเทศไทย (ต้อ งการขายแรงงาน หนีท ัย
โรศระบาด หนีท ัย สงศราม หนีท ัย พิบ ํต (นี้า ท่ว ม ไฟป่า พายุ) หรือ เพื่อ รัก ษาพยาบาล
8) วิธ ีก ารห ล บ ห น ี (ห ล บ ห น ีเ ข ้า มาเอง มืญ าติด ำเน ิน การให ้ มืน ายห น ้า น ่า พ า
หลบหนี)
9) ชื่อ นายหน้า /ญาติ
10) ค่า ใช้จ ่ายในการหลบหนีต ่อ ศรั้ง
11) จุด หมายหรือ จัง หรัด เปัา หมายที่ต ้อ งการเดิน ทางไปขายแรงงาน
12) เส้น ทางที่ใ ช้ใ นการหลบหนีเ ข้า เมือ ง (จุด ฝานแดนถาวร จุด ฝานแดนชั่ว ศราว
ท่าข้าม ช่อ งทางธรรมชาติ)
13) การดำเนิน การของเจ้า หน้า ที่ (ดำเนิน การตามกฎหมาย การสํง กสับ การสํง
ต่อ ไปทัง ประเทศอื่น )
5.2.2 การไข้ป ระโยชน้ใ นการบริห ารงานเชิง พื้น ที่เพื่อ แกไชปัญ หาแรงงานต่า งด้า ว
หลบหนีเ ข้า เมือ งผิด กฎหมาย
1) ภาศรัฐ สามารถประมวลข้อ มูล แบบ 1^631 11๓6 ทุก ที่ท ุก เวลา

2) สามารถนำข้อ มูล ที่ป ัจ จุบ นมาวิเ คราะห์เชิง ระบบในภาพรวม ว่า มีช ่อ งทางใดบ้า ง
ที่ม ีแ รงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมีอ งจำนวนมากที่ส ุด ไปหาจำนวนน้อ ยที่ส ุด จำแนกตามช่อ งทางต่า ง ๆ
ทัว ประเทศสามารถระบุ เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ วิธ ีก ารหลบหนี เส้น ทางการหลบหนี เป็น ต้น
3) สามารถนำข้อ มูล จาก 2) มาวิเ ศราะห์เ พื่อ ประกอบสัด ทำแผนหรือ ยุท ธศาสดรใน
การแกใขบ้ญ หาที่ง ระยะสั้น และระยะยาว เช่น เมื่อ ทราบข้อ มูล ที่เ ป็น บ้จ จุบ ้น (ซึ่ง ทุก หนํว ยที่ม ีร หัส การ
เข้า ดูข ้อ มูล สามารถรับ ทราบข้อ มูล ได้พ ร้อ ม ๆ สัน ในทัน ที) ว่า แรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมีอ งสัญ ชาติ
พม่า เชื้อ ชาติก ะเหรี่ย ง หลบหนีเ ข้า เมีอ งผ่า นจาก บ้า นเจ้า ตานเก็ก อ.เมีย วดี จ.เมีย วดี ประเทศเมีย นมา
เดิน ข้า มแม่น ํ้า เมยเข้า มาทัง ฝัง ไทย

ที่บ ้า นริม เมย ม.2 ต.ทำสายลวด อ.แม่ส อด จ.ตาก มากที่ส ุด ในรอบ

1 ปีท ี่ผ ่า นมา กอ.รมน. อาจเสนอสัด สร้า งกำแพงหรือ รั้ว ถาวรในที่จ ุด ที่พ บว่า มีก ารสัก ลอบข้า มแดนเข้า
ไท ยมากท ี่ส ุด ได้ หากจุด หรือ บริเ วณ ด้ง กล่า วมีเ ส้น เขตแดนที่ช ัด เจน ห ากจุด ด้ง กล่า วมีบ ้ญ หาเส้น เขต
แดนไม่ส ามารถสัด สร้า งกำแพงหรือ รั้ว ถาวรได้ อาจเสนอใหัเ พื่ม กำสัง เจ้า หน้า ที่ใ นจุด ด้ง กล่า ว โดยดึง
กำสัง เจ้า หน้า ที่จ ากจุด ที่ไ ม่พ บว่า มีก ารสัก ลอบหลบหนีเ ข้า เมีอ ง หรือ มีน ้อ ยมาทดแทนได้ หรือ อาจเสนอ
ใหัม ีก ารนำระบบเทศโนโลยีก ล้อ ง 0 0 1 \/ หรือ ระบบบ้อ งสัน อื่น ๆ มาไข้ป ระโยชน้ใ ด้ซ ึ่ง สามารถนำไปไข้
สับ จุด ผ่า นแดนหรือ ช่อ งทางธรรมชาติอ ื่น ๆ ต่อไป
4) นอกจากนี้ หนํว ยงานของรัฐ ทัง สามารถนำข้อ มูล ศวามต้อ งการของแรงงานต่า ง
ด้า วหลบหนีเ ข้า เมีอ งผิด กฎหมายนำเสนอรัฐ บาลหรือ หนํว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งแบบเรืย ลไทม์เ พื่อ ประกอบ
การวางแผนการบริห ารสัด การเพื่อ แกํไ ขบ้ญ หาการขาดแศลนแรงงานต่า งด้า วภายในประเทศของไทยใน
เชิง นโยบายได้อ ีก ด้ว ย โดยทำแรงงานต่า งด้า วเหล่า นั้น ให้เ ป็น แรงงานต่า งด้า วที่เ ข้า เมีอ งถูก ต้อ งตาม
ระเบีย บกฎหมายของไทย

บทสรุป
การแกํไ ขบ้ญ หาแรงงานต่า งด้า วหลบหนีเ ข้า เมีอ งแบบบูร ณ าการ![าลแลทฝ่ 4.0 นี้ เป็น แนวคิด
การทัฒ นาหนํว ยงานภาศรัฐ ให้ส อดศล้อ งสับ ยุท ธศาสตร์ช าติ “ประเทศไทย 4.0- ระบบราชการ 4.0” ของ
รัฐบาล^® ซึ่ง กำหนดให้ภ าศรัฐ หรือ ระบบราชการต้อ งทำงานโดยยึด หสัก ธรรมาภิบ าลเพื่อ ประโยชน์ข อง
ป ร ะ ช า ช น เป ็น ส ำ ส ัญ (ธ6แ6โ ^๐V6๓ลท^6, แลเวเว๒ โ 0แเ26ท8) ซ ึ่ง ห น ํว ย ง า น ร า ช ก า ร ต ้อ ง ท ำ ก า ร
ปรับ เปลี่ย นขนานใหญ่ โดยเป็น ภาศรัฐ ที่เ ปิด กว้า งและเชื่อ มโยง (0|ว6ท ลทฝ่ 0๐ทท6016(:1 ^๐V6๓๓6ท^)
เป็น ภาศรัฐ ที่ย ึด ประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง (0แเ26ท-06ท1โ6 ^๐V6๓๓6ท^) และเป็น ภาศรัฐ ที่ม ีข ีด สมรรถนะ
สูง และทัน สทัย

(ร๓ ลโ!ลทฝ่ แเ9กํ แ6โ!๐โ๓ลท06 ^๐V6โท๓6ท!) ซึ่ง หนํว ยงานราชการและข้า ราชการ มี

บ ท บ า ท ท ี่ส ำ ส ัญ ค ือ เป ็น ผ ู้ส น ับ ส น ุน ก าร ท ำง าน ข อ งร ัฐ บ าล ให ้ข ้อ เส น อ แ น ะเช ิง น โย บ าย บ น ข ้อ ม ูล
สารสนเทศเชิง ลึก ที่ถ ูก ต้อ งปฏิบ “ ตได้จ ริง และเกิด ศวามคุ้ม ค่า โดยจะต้อ งปฏิบ ้ต ราช การด้ว ยศวามเป็น
กลางตรงไปตรงมาภายใต้ก ฎระเบีย บ

ทีเ่ หมาะสม (ร๓ ลโ! แ69น1ล!1๐ท) ไม่ส ร้า งภาระแค่ป ระชาชน

และท ี่ส ำสัญ จะต้อ งปฏิบ ้ต ห น ้า ท ี่ด ้ว ยศวามสุจ ริต รับ ผิด ชอบต่อ หน้า ที่ ท ำงาน ร่ว มมีอ สัน ระห ว่า งสํว น

สำนัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ(กพร.), (2564). “ประเทฅไทย4 . 0 - ระบบราชการ4.0” , ออนไลน์
: Iาแ|3ธ://พพพ.๐|3^I^.^๐.แา/^๐กเ6กเ/IVI2|^, สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564.

ราชการต่าง ๆ ในทุก ระดบ และสามารถบูร ณาการ

การเชื่อ มโยงการทำงานตามห่ว งโซ่ย ุท ธศา สตร์

ตั้ง แต่ต ้น นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จนครบวงจรโดยการใช้ท รัพ ยากรและบริก ารต่า ง ๆ ร่วมก“น
ภายใต้ป ัจ จ้’ย แห่ง ความสำเร็จ ของการพฒ นาไปสู่ร ะบบราชการ 4.0 คือ การสานพล'งระหว่า ง
ภ า ค ร ัฐ แ ล ะภ า ค ส ํว น ต ่า ง ๆ ใน ส ัง ค ม (0๐11ล1ว๐โล11๐ท)โดยภารสัด ให้ม ีระบบภารวางแผนเพื่อ บรรลุ
รัต ถุป ระสงค์แ ละเปาห มายร่ว มสัน มีภ ารแปงปัน ภารใช้ท รัพ ยาภรร่ว มสัน ตลอดจนรับ ผิด ชอบและรับ
ผลประโยชน์ร ่ว มสัน นอภจาภนี้ต ้อ งสร้า งนรัต ภรรม (เทท๐Vล11๐ท) ในภารคิด ค้น หาวิธ ีภ ารทำงานใหม่ ๆ ที่
จะก่อ ให้เกิด ผลภระทบขนาดใหญ่ต อบสนองต่อ ความต้อ งภารของประชาชน โดยน้อ มนำศาสตร์พ ระราชา
“ เช้าใจ เช้า ถึง ส ัฒ น า ”

ม าป ระย ุภ ต ่ใ ช ้ใ น ภ ารท ำงาน รว ม ต ั้ง ภ า ร ป ร ับ เช ้า ส ู่ค ว า ม เป ็น ด ิจ ิท ัล

(อ 191๒แ2ล11๐ท) ในภารสัด เก็บ และประมวลผลข้อ มูล แบบ ธเ9 □ล๒

ตั้ง น ี้ ภารแก่ไ ขปัญ หาแรงงาน

ต่า งด้า วหลบหนีเช้า เมีอ งแบบบูร ณาภาร!เาลแลทฝ่ 4.0 อาจจะเป็น คำตอบหนึ่ง ในภารแภไขปัญ หาแรงงาน
ของไทย ตั้ง แรงงานไทยและแรงงานต่า งชาติท ุภ ประเภทตั้ง ระบบ ที่เ ปิด โอภาสให้ภ าครัฐ ภาคเอภชน
และภาคแรงงาน สามารถกำหนดเป็า หมาย วางแผน และช้บ เคลื่อ นภารทำงานร่ว มสัน ได้แ บบครบวงจร
เพื่อ สร้า งคุณ คำและประโยชน์ส ุข ให้แ ก่ป ระชาชนและประเทศชาติเ พื่อ บรรลุเ ป็า หมายของภารพ'ฒ นา
ประเทศไทยอย่า งมีน ศง มีง ค์ง และย่ง ยืน

