การบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563

ชาตรี มูลสถาน

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พ.ศ. 2554
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลงได้ดว้ ยการช่ วยเหลือและสนับสนุ นจากบุคคลจํานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ศาสตราจารย์ ดร. สั น ทัด เสริ ม ศรี ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ศากุ ล ช่ า งไม้ กรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุ รียพ์ ร พันพึ่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ จิรา
วงษ์ขมทอง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Professor Dr. Robert B. Textor ในฐานะผูใ้ ห้การ
อบรมระเบียบวิธีการวิจยั และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยคริ สเตียนทุกท่านที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและ
ความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งให้กาํ ลังใจตลอดระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุ ณาของอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างยิง่
ขอกราบขอบพระคุ ณผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงยุติธรรม สถาบันวิจ ัย
หน่ ว ยงานขององค์ก ารสหประชาชาติ องค์ก ารระหว่ า งประเทศ องค์ก ารภาคเอกชน รวมทั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญและแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ได้ให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ มูลในการจัดทําวิทยานิ พนธ์ใน
ครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ H.E. Ms. Merete F. Brattested ที่ได้ให้การ
สนับสนุนในการศึกษาตลอดมา
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด ผูว้ ิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด ามารดา ขอบคุ ณ ภรรยาและลู ก ทุ ก คน
ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาที่สนับสนุ นและให้กาํ ลังใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณประโยชน์ที่เกิด
จากงานวิจยั ครั้งนี้ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ ผูใ้ ช้แรงงาน นายจ้างและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
แรงงานต่างด้าว

ง

495006 : สาขาวิชา: การจัดการภาครัฐและเอกชน: ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
คําสําคัญ : ภาพอนาคต / การบริ หารจัดการ/ แรงงานต่างด้าวชาวลาว
ชาตรี มูลสถาน: การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
(Laotian Migrant Workers’ Management in Thailand in the Year 2020) คณะกรรมการที่ปรึ กษา
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ในประเทศไทยแรงงานต่างด้าวชาวลาวและจากประเทศเพื่อนบ้านส่ วนใหญ่เป็ นผูล้ กั ลอบเข้ามา
ทํางานโดยไม่ได้จดทะเบียนกับทางราชการ การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Ethnographic Futures Research: อีเอฟอาร์ ) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาว
ลาว ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานและสร้างภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 การเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการแรงงานข้ามชาติและการบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวจํานวน 25 คน ใช้วิธีเลือกแบบยึด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก เก็บข้อมูลระหว่างเดื อนพฤศจิ กายน 2552 ถึงเดื อนมิถุนายน 2553
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแนวทางการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ มาตรความพึงประสงค์และมาตรกาลเวลา
โดยได้รับการตรวจสอบด้านเนื้อหาและความตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่าแรงงานชาวลาวในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับทางราชการ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีผลดีต่อประเทศไทย ต่อตัวแรงงาน ต่อครอบครัวและต่อชุมชนแต่กม็ ีแรงงานส่ วนหนึ่ง
ที่ไม่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว
การมองภาพอนาคตแง่ดีพบว่าประเทศไทยจะยังคงใช้นโยบายการจ้างและนําเข้าแรงงานต่าง
ด้า วตามกฎหมายและมี ก ารปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งานให้ส ะดวกรวดเร็ ว โดยขยายเวลาอนุ ญ าตทํา งาน
คุม้ ครองและสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายไทย ยกสถานะหน่ วยงานที่รับผิดชอบ กระจายอํานาจมากขึ้น
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน มีการศึกษาวิจยั และนําผลการวิจยั มาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน
การมองภาพอนาคตแง่ร้ายพบว่าจะไม่มีการปรั บปรุ งการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวและการนําเข้า
แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่จะไม่ข้ ึนทะเบี ยนกับทางราชการ
แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการคุม้ ครองและสิ ทธิ ประโยชน์ การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอและมีการแสวงหา
ผลประโยชน์อนั มิชอบ
ภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดคือประเทศไทยจะใช้นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายและปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น สัดส่ วนของผูท้ ี่มีใบอนุญาตทํางานจะ
สู งขึ้นแต่จะยังคงมีผลู ้ กั ลอบเข้าเมืองจํานวนมาก มีการปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เวลาการอนุญาตทํางาน
จะนานขึ้น การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาลจะยังเป็ นประเด็นปั ญหา อาจมี
การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการในระดับชาติที่ดูแล อาจมีการปรับยกสถานะหน่ วยงานบริ หารแรงงานต่าง
ด้าว จะมี การเปิ ดเขตเศรษฐกิ จพิเศษในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว การจัดการฐานข้อมูล
แรงงานจะดี ข้ ึ น จะมี ก ารสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ แรงงานต่ า งด้า ว จะมี ค วามร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคในด้า นการ
ศึกษาวิจยั แรงงานต่างด้าวและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการวิจยั ทําให้เห็นภาพที่ชดั เจนขึ้นของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว และเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง นโยบาย กฎหมายระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ ง การจัด องค์ก รบริ ห ารจัด การ การ
ดําเนินการเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวต่อไป
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Migrant workers management is an issue of high important. In Thailand the majority
of migrant workers from Lao People Democratic Republic and from other neighboring countries
are undocumented. This Ethnographic Futures Research (EFR) is aimed at examining the current
situations of Laotian migrant workers, identifying impacts from this labour migration and also
eliciting management scenarios in the year 2020. Twenty-five key informants were purposively
selected. Research tools include EFR interview guidelines, desirability scale and a grammar chart.
The tools were verified by 5 experts on content validity. Each interview summary was approved
by the experts. Qualitative data were analyzed, interpreted using EFR content analysis technique
and presented as management scenarios in the year 2020.
The research results indicated that most of the Laotian workers were undocumented.
Labour migration had positive impacts on Thailand, the workers, their families and their
communities. There were also some negative impacts from the migration.
Under the optimistic scenario, formal recruitment and migrant employment policy are
likely to be continued. Formal recruitment procedures would be improved through longer
duration of work permits and improved protection of labour rights and benefits according to the
Thai laws. Status of the management office for migrant workers is likely to be upgraded.
Decentralization, improved labour data base and research on migrant workers will likely to be in
place. Under the pessimistic scenario, there will be no progress in relation to formal recruitment
and migrant workers management. Most of the workers will likely be undocumented, unprotected
and have no access to public services. Law enforcement will be weak and corruption prevails.
Under the most probable scenario, Thailand would likely continue the policy on
formal recruitment and formal employment but with improved work procedures. It is likely that a
higher proportion of the Laotian migrant workers will be documented. Concerned laws and
regulations will likely to be adjusted while effective and transparent law enforcement will
continue to be issue of concern. There will be adjustment of the national committee overseeing
migrant workers. The status of the implementing agency might be upgraded. Most probably,
special economic zones will be set-up in Lao PDR. It is likely that there will be improvement in
labour database system and awareness building. Moreover, there would be improved cooperation
in research and skills development in the Sub-region.
Research findings provide clearer images on management scenarios. Research results
could be used in designing better policy guidelines, laws and regulations, and also in
organizational set-ups, facilitation of labour movement and in regulating labour migration.
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บทที่ 1

บทนํา
ความสํ าคัญของปัญหา
การย้ายถิ่ นของประชากรและของแรงงานข้ามชาติ เป็ นเรื่ องที่ มีความสําคัญทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยทัว่ ไปการย้ายถิ่นฐานทําให้แรงงานข้ามชาติมีรายได้และสามารถ
ส่ งเงินรายได้กลับไปยังครอบครัวและประเทศภูมิลาํ เนา ช่วยสร้างประโยชน์สุทธิ ทางเศรษฐกิจด้วยการ
เข้าไปเติมเต็มในตําแหน่งงานว่าง ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้ อและเพิ่มผลผลิตรายได้ ในทางกลับกันอาจ
ทําให้เป็ นภาระของประเทศปลายทางในการจัดสวัสดิการต่างๆ (Martin, 2007: v) ปั จจุบนั มีแรงงานชาว
ลาวจํานวนมากที่ เข้ามาทํางานในประเทศไทย เนื่ องจากปั ญหาแรงงานข้ามชาติ หรื อที่ มกั เรี ยกเป็ น
แรงงานต่างด้าว เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของประเทศ ปั ญหาสิ ทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ และ
การใช้แ รงงานเด็ก จึ ง จัด ว่า เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะต้อ งบริ ห ารจัด การอย่า งเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ การเข้าใจสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับแรงงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว)โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าใจภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการบริ หารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวของประเทศไทย
ในระดับ โลก ประเด็ น เรื่ องแรงงานข้า มชาติ เ ป็ นเรื่ องที่ อ งค์ก ารสหประชาชาติ องค์ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก จํานวนผูย้ า้ ย
ถิ่นทัว่ โลกที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภูมิลาํ เนาของตนมีสัดส่ วนเท่ากับหนึ่ งต่อสามสิ บห้า (ILO,
2007b: 1) ใน พ.ศ. 2552 มีผโู ้ ยกย้ายถิ่นฐานทัว่ โลกจํานวนสองร้อยสิ บสี่ ลา้ นคนซึ่ งส่ งรายได้จาํ นวนสี่
ร้อยสิ บสี่ ลา้ นเหรี ยญสหรัฐกลับไปยังประเทศต้นทาง (International organization for migration [IOM]:
2010)
ในทวีปเอเชีย วิครามาคาระ (Wickramakara, 2004: 1) กล่าวว่าส่ วนใหญ่แรงงานข้ามชาติในเอเชีย
เป็ นแรงงานไร้ฝีมือ ไม่ได้รับการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนพื้นฐาน ถูกเอารัดเอาเปรี ยบเช่น การถูก
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การถูกบังคับให้ทาํ งาน การให้ทาํ งานเสมื อนทาส การถูกให้ทาํ งาน
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เพื่อชดใช้หนี้ สินผูกพัน การถูกกักกัน การถูกจํากัดเสรี ภาพ การขายอวัยวะ การไม่ได้รับการคุม้ ครอง
เสี่ ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรี ยบอย่างต่อเนื่อง ปั ญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับสถานภาพแรงงานข้าม
ชาติที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน การลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ โดยผูห้ ญิงและเด็กเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการ
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบมากกว่าแรงงานข้ามชาติที่เป็ นผูช้ าย นอกจากนี้ ปัญหาแรงงานข้ามชาติยงั เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยว ข้องกับความมัน่ คงของประเทศต่างๆ ด้วย
(International Labour
ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
Organization หรื อที่เรี ยกย่อว่า ILO) คาดว่ามีชาวอินโดนีเชียจํานวนสี่ ลา้ นคนที่ทาํ งานนอกประเทศ ใน
จํานวนนี้เป็ นผูท้ ี่ได้จดทะเบียนไว้กบั ทางราชการจํานวนหนึ่งล้านแปดแสนคน จํานวนเงินที่แรงงานที่ไป
ทํางานต่างประเทศส่ งกลับบ้านอาจสูงถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในประเทศมาเลเซี ยมีแรงงาน
ข้ามชาติจาํ นวนหนึ่ งล้านสี่ แสนคนที่ได้จดทะเบียนกับทางราชการ โดยแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ
ทางราชการมีจาํ นวนมากกว่าสองถึงสี่ เท่า (International Labour Organization [ILO], 2006: 4-5) ทั้งนี้ใน
ประเทศสิ งคโปร์ มีแรงงานข้ามชาติคิดเป็ นสัดส่ วนสูงสุ ดในภูมิภาคเอเชีย (Migrant forum in Asia,
2009)
สําหรั บประเทศไทย มี แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานเป็ นจํานวนมาก ส่ วน
ใหญ่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับทางราชการ เลขาธิ การสภาความมัน่ คงแห่งชาติกล่าวว่ามีแรงงานจากสหภาพ
พม่า สปป. ลาว และกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยจํานวนสองล้านสี่ แสนคน (สํานักข่าวไทย, 18
สิ งหาคม 2553) ในขณะที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 ระบุถึงแรงงานจากทั้งสาม
ประเทศที่ข้ ึนทะเบียนกับทางราชการมีจาํ นวนเพียง 1,310,690 คน องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุ
ว่าใน พ.ศ. 2547 มีชาวลาวจํานวน 181,614 คนที่ทาํ งานในประเทศไทยโดยไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับทางการ
ไทย ในจํานวนนี้ เป็ นผูห้ ญิงและเด็กมากกว่าหนึ่ งแสนคน (ILO, 2008) ปั ญหาแรงงานต่างด้าวทําให้
ประเทศไทยต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเพื่อบริ หารจัดการในประเด็นต่างๆ เช่นการกวาดล้าง จับกุม
และส่ งแรงงานที่ผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง รวมทั้งการจัดการอาชญากรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับปัญหา
ด้านความมัน่ คงของชาติ การจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กที่เป็ นลูกของแรงงานต่างด้าวซึ่ งมีอยู่
เป็ นจํานวนมาก การจัดสวัสดิการด้านการสาธารณสุ ข การจัดการสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการกําหนด
นโยบายในระยะยาวของประเทศไทยว่าจะจัดการอย่างไรกับลูกของแรงงานต่างด้าวที่เติบโตในประเทศ
ไทย นอกจากนี้แล้วเรื่ องของแรงงานต่างด้าวยังเกี่ยวข้องกับปั ญหาการค้ามนุษย์ ซึ่ งเป็ นอาชญากรรมต่อ
มวลมนุษยชาติและเป็ นปั ญหาที่มีความสําคัญในอนุภูมิภาคนี้
รายงานเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ของรั ฐบาลประเทศสหรัฐอเมริ การะบุว่าส่ วนหนึ่ งของแรงงาน
ข้ามชาติท้ งั ผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็กในประเทศไทยเป็ นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ถูกบังคับใช้แรงงานและถูก
เอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้าง (U.S Department of State, 2010) ประเทศไทยมีบทบาทในการต่อต้าน
การค้ามนุ ษย์และการปกป้ องคุม้ ครองแรงงานตลอดมา โดยใน พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้ประกาศใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2551) นอกจากนี้ ใน
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พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้ลงนามในปฏิญญาอาเซี ยนว่าด้วยการคุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ ของแรงงาน
ร่ วมกับประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (UNIAP, 2010: 1) ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบัน
อนุ สัญญาฉบับที่ 14 ของ ILO ว่าด้วยมาตรฐานแรงงานและได้ลงนามในมติว่าด้วยการปฏิ บตั ิอย่าง
ยุติธรรมต่อแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิ จโลกเมื่อ พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ลงนามใน
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการค้ามนุษย์ในปี 2540 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยังไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาสําคัญของ ILO เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เช่นอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วย
ั ญาฉบับที่ 143 ของ ILO ว่าด้วยแรงงานย้ายถิ่น (ข้อกําหนด
การโยกย้ายถิ่นฐานหรื อการจ้างงาน อนุสญ
เพิ่มเติม) และข้อเสนอฉบับที่ 151 ของ ILO ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ และประเทศไทยยังไม่ได้ให้สตั ยา
บรรณในอนุ สัญญาว่าด้วยการพิทกั ษ์สิทธิ ของแรงงานต่างด้าวและสมาชิ กครอบครัว (Sciortino and
Punpuing, 2552: 30-31) นอกจากนี้ แล้วปั ญหาการใช้แรงงานอพยพที่เป็ นแรงงานเด็กก็เป็ นเรื่ องที่
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย
รายงานของ ILO โดยโครงการอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเพื่อต่อต้านการค้าเด็กและหญิงในเรื่ อง
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กระบุว่าใน พ.ศ. 2547 มีผหู ้ ญิงและเด็กชาวลาวมากกว่าหนึ่ งแสนคนที่ทาํ งาน
ในประเทศไทยไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับทางการไทย นอกจากนี้ ผลการสํารวจในสปป. ลาว พบว่ามากกว่า
ร้อยละ 20 ของแรงงานย้ายถิ่นชาวลาวจากสามจังหวัดต้นทางมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี และมากกว่าสองใน
สามเป็ นเด็กผูห้ ญิงซึ่ งมีความเสี่ ยงที่จะถูกกดขี่ทางเพศ ถูกบังคับใช้แรงงาน หรื อเป็ นคนรั บใช้ในบ้าน
(ILO, 2008) นอกจากนี้ รายงานการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามชาติในประเทศไทย (Sciortino and Punpuing,
2552: xxii) ให้ความเห็นว่าประชากรย้ายถิ่นจากอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเป็ นกลุ่มเสี่ ยงอันตรายมากที่สุด
เพราะ ต้องทํางานในสภาพที่ยากลําบาก และถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ดํารงชี วิตในสภาพแวดล้อมที่สกปรก
และแออัด ไม่ ไ ด้รั บ ความคุ ม้ ครองทางกฎหมายและสังคม เดิ นทางได้อย่างจํา กัด ไม่ มี สิท ธิ เท่ ากับ
พลเมืองทัว่ ไป ต้องเสี่ ยงต่อการถูกจับกุม และถูกส่ งกลับประเทศ แต่กระนั้น สถานการณ์ที่เสี ยเปรี ยบ
และไร้เสถียรภาพในประเทศต้นทางได้กระตุน้ ให้คนเหล่านี้โยกย้ายถิ่นฐานถาวร หรื อมิฉะนั้นก็ยา้ ยออก
นอกประเทศอีกครั้งในอัตราสูง
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวยังเกี่ยวข้องกับปัญหาความ
มัน่ คงของประเทศไทยด้วย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ของไทย ได้ให้สมั ภาษณ์แก่
ผูส้ ื่ อข่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552 ว่าการผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศเป็ นเรื่ องที่มีความ
ละเอียดอ่อน ต้องยึดหลักการของการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและหลักกฎหมาย และอย่างไรก็ตามแม้จะมี
ปั ญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว แต่แรงงานต่างด้าวก็มีประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วย
เช่นกัน
ศาสตราจารย์ฟิ ลลิ ป มาร์ ติ น ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นแรงงานให้ ค วามเห็ น ว่ า แรงงานต่ า งด้า วมี
คุณูปการต่อประเทศไทย โดยกล่าวว่าใน พ.ศ. 2548 หากกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีความสามารถในการ
ผลิตเพียงครึ่ งหนึ่ งของแรงงานไทยก็จะมีส่วนร่ วมเท่ากับร้อยละ 3.1 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
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แรงงานต่างด้าวมักเข้ามาทํางานที่คนไทยไม่ตอ้ งการทํา เนื่องจากแรงงานไทยมีทางเลือกมากกว่าที่จะ
ทํางานอื่นในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังเติบโต ในเรื่ องของการจัดการศึกษาแม้วา่ ประเทศไทย
ต้องรั บภาระมากขึ้ นในการจัดการศึกษาแก่ ลูกของแรงงานอพยพ แต่ถา้ ประเทศไทยต้องการจะเพิ่ม
จํานวนประชากรและกําลังแรงงาน เด็กต่างด้าวที่ได้รับการศึกษาในประเทศไทยอาจเป็ นกลุ่มคน
ต่างชาติที่ง่ายต่อการรวมเข้าเป็ นประชากรและกําลังแรงงานมากที่สุด (Martin, 2007: 3)
นอกจากนี้ นโยบายการบริ ห ารจัด การแรงงานต่ า งด้า วของประเทศไทยยัง มี ผ ลต่ อ จํา นวน
แรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนและไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับทางราชการ ดังต่อไปนี้
นับตั้งแต่พ.ศ. 2535 ได้มีการดําเนิ นการขึ้ นทะเบี ยนแรงงานต่ างด้าวเฉพาะแรงงานจาก
สหภาพพม่าในจังหวัดชายแดนสิ บจังหวัดเป็ นครั้งแรก หลังจากนั้นมีการเพิ่มจังหวัดที่อนุญาตให้ทาํ งาน
และมีการอนุ ญาตให้แรงงานต่างด้าวจาก สปป. ลาวและจากราชอาณาจักรกัมพูชาทํางานชัว่ คราวได้
(Scortino & Punpuing, 2552: 78)
ก่อน พ.ศ. 2544 ยังไม่มีหน่ วยงานเจ้าภาพในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้า
เมือง รั ฐบาลไทยกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้มติ
คณะรัฐมนตรี และมีสาํ นักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติและกระทรวงแรงงานเป็ นหน่วยงานดําเนิ นการ
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นนโยบายระยะสั้นซึ่ งไม่มีความชัดเจนเนื่ องจาก
เป็ นไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี ซ่ ึ งไม่ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันและการที่ ยงั ไม่มีประสบการณ์ ในการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
ต่อมาใน พ.ศ. 2544 เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถจด
ทะเบียนได้ทุกจังหวัดในทุกประเภทกิจการ (กฤตยา อาชวนิ จกุล และกุลภา วจนะสาระ, 2552: 20)
รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการ
บริ หารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง (กบร.) (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552: 20)
ต่อจากนั้นได้มีการลงนามบันทึกความร่ วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาวใน พ.ศ.
2545 และกับสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชาใน พ.ศ. 2546 (Pracha Vasuprasat, 2008: 2)
ใน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบในแนวทางการแก้ไขแรงงานต่างด้าวทั้ง
ระบบทั้งที่จดทะเบี ยนไว้แล้วตามระบบผ่อนผันและที่ ยงั ลักลอบทํางาน โดยให้มีการจัดทําทะเบี ยน
ประวัติแ รงงานต่ างด้าวและครอบครั ว หรื อผูต้ ิ ดตามจากสหภาพพม่ า สปป. ลาวและราชอาณาจัก ร
กัมพูชาและเพิ่มฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ ซึ่ งทําให้มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้ น
1,284,920 คน ประกอบด้วยแรงงานจากสหภาพพม่า 921,492 คน จากสปป. ลาว 179,887 คน และจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา 83,541 คน กําหนดให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้ว รวมทั้ง
กําหนดให้นายจ้างหรื อสถานประกอบการที่ตอ้ งการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ขอโควตาความต้องการจ้าง
แรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมปริ มาณแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ งโดยนายจ้าง
ได้ขอจ้างแรงงานต่างด้าวจากทั้งสามประเทศจํานวน 1,598,752 คน ประเทศไทยได้เจรจากับประเทศต้น
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ทางเพื่อให้การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็ นระบบและมีมาตรฐานสากล ทั้งนี้ได้กาํ หนดให้ทาํ การ
ต่อ วีซ่าและใบอนุญาตทํางานแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สญ
ั ชาติแล้ว (สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2552: 21-22)
ต่อมาใน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี มีมติให้แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการนําเข้า
แรงงานโดยถูกกฎหมายจํานวนสองแสนคนและให้จดั ระบบแรงงานอพยพที่ลกั ลอบทํางานทั้งที่เคยจด
ทะเบียนและที่ลกั ลอบเข้ามาใหม่อีกสามแสนคน ใน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการพิสูจน์
สัญชาติแรงงานต่างด้าวจากทั้งสามประเทศทีกล่าวมา และการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลไทยได้ดาํ เนิ นการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือ
ในการจ้างงานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสามประเทศ (Memorandum of understanding on employment
cooperation) โดยการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชาให้อยู่
ต่อในประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราว การพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับสถานะให้เป็ นผูท้ ี่เข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย จัดทําทะเบียนประวัติ (ทร. 38/1) บัตรประจําตัวบุคคลซึ่ งไม่มีสญ
ั ชาติไทยและใบอนุญาต
ทํางานในบัตรเดียวกัน ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตทํางานตามกฎหมายและทํา
ทะเบียนประวัติ (ทร. 38/1) แล้วจะต้องได้รับการพิสูจน์สญ
ั ชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็ นผูเ้ ข้าเมือง
โดยถูก กฎหมายตามกระบวนการพิ สูจ น์สัญ ชาติ แ ละมี สิท ธิ ได้รั บ หนัง สื อ เดิ น ทางชั่ว คราวสํา หรั บ
แรงงานลาว การพิสูจน์สัญชาติทาํ ให้แรงงานต่างด้าวมีสถานะบุคคลเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถเดินทางข้ามเขตได้และสามารถอยูใ่ นประเทศได้อีกไม่เกิน 2 ปี (กรมการจัดหางาน, 2550: 21 -23)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่อยูน่ อกระบบผ่อนผันตามมติ
คณะกรรมการบริ หารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 เมษายน 2552 และ
เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่ องกิจการจ้างงาน 19 กิจการ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่ งเป็ นงานลักษณะ
กรรมกร ประกอบด้วย
1. กิจการต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น การแปรรู ปพืชผลทางการเกษตร การรับซื้อพืชไร่
พืชสวน ลานมัน ลานตากข้าว โรงสี ขา้ ว นาเกลือ ฯลฯ
2. กิจการต่อเนื่องปศุสตั ว์ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ชําแหละเนื้อสัตว์ ฯลฯ
3. กิจการรี ไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ คัดแยกของเก่า
4. กิจการทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น เช่น โรงโม่หิน โรงแต่งหิน บ่อดิน บ่อทราย ฯลฯ
5. กิจการผลิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ เช่น โรงกลึง โรงหล่อ โรงชุบ เชื่อม
โลหะ หลอม รี ด ขัดโลหะ ฯลฯ
6. กิจการผลิตจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
7. กิจการผลิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน เช่น การทําอิฐ การผลิตเครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ อง
เคลือบ และเซรามิค ฯลฯ
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8. กิจการผลิต จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
9. กิจการแปรรู ปหิน
10. กิจการผลิต จําหน่ายเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกาย สิ่ งทอ เครื่ องประดับ ชิ้นส่ วน
รองเท้า
11. กิจการผลิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภณั ฑ์ ผลิตปุ๋ ย ของเล่นเด็ก
12. กิจการผลิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
13. กิจการผลิต จําหน่ายสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ า แบตเตอรี่ และยานยนต์
14. กิจการขนถ่ายสิ นค้าทางบก ทางนํ้า คลังสิ นค้า
15. กิจการค้าส่ ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาดและร้านค้าทัว่ ไป
16. กิจการอู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉี ด
17. กิจการปั๊ มนํ้ามัน แก๊ส เชื้อเพลิง
18. กิจการสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล
19. กิจการการให้บริ การต่างๆ เช่น การซักอบรี ด การบริ การที่พกั ฯลฯ
เมื่ อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี มติ เห็ นชอบการขยายเวลาการพิ สูจ น์
สัญชาติ และการผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองจาก
สหภาพพม่า จํานวน 1,076,110 คน จากสปป. ลาว จํานวน 110,406 คน และจากราชอาณาจักรกัมพูชา
124,174 คน รวมจํานวนทั้งสิ้ น 1,310,690 คน ที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตทํางานรวมทั้งสิ้ นจํานวน
1,310,690 คนที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ โดยขยายเวลาการอนุญาตให้อยูใ่ น
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่ งกลับไม่เกิน 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และ
ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยแรงงานต่างด้าวดังกล่าวต้อง
กรอกแบบการพิสูจน์สญ
ั ชาติให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และเข้ารับการพิสูจน์
สัญชาติให้แล้วเสร็ จตามวันเวลาที่กาํ หนด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
การวิจยั ครั้งนี้ เลือกศึกษาแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย เนื่ องจากแรงงานชาวลาว
เป็ นแรงงานที่นายจ้างไทยต้องการจ้างมากที่สุด ประเทศไทยและ สปป. ลาว เป็ นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมี
ภาษาซึ่งสามารถสื่ อสารเข้าใจภาษากันได้ง่าย และชาวลาวเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันกับประชากรภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย มี ขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรมและศาสนาที่ เหมื อนกัน ทั้งสอง
ประเทศมีชายแดนเชื่อมติดต่อกันยาว 1,760 กิโลเมตรโดยชายแดนส่ วนหนึ่งมีแม่น้ าํ โขงเป็ นพรมแดน
ธรรมชาติ การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจาก สปป. ลาวสามารถทําได้ง่ายเนื่ องจากการมีพรมแดน
ระยะยาวติดต่อกัน นอกจากนี้ การเลือกศึกษาแรงงานต่างด้าวชาวลาวเนื่ องมาจากการมีความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาวอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ ง การเป็ นประเทศเพื่อน
บ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน
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การไปมาหาสู่ กนั และการย้ายถิ่นฐานของประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณสองฝั่ งแม่น้ าํ โขงเป็ น
เรื่ องปกติ ก่อนยุคการตั้งอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างผูป้ กครองเมืองต่างๆซึ่ งปั จจุบนั ตั้งอยูใ่ น
ภาคเหนื อของประเทศไทย อยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิ บสองปั นนาในประเทศจีน อยูใ่ นรัฐ
ฉานของสหภาพพม่าและอยูใ่ น สปป. ลาวเป็ นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติกนั ในยุคอาณานิ คม
และในยุคสงครามเย็นการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศมีขอ้ จํากัดเนื่องจากปั ญหาความแตกต่างทางการ
เมือง ตัวอย่างของความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดนี้ ได้แก่การที่ราชวงศ์เม็งรายแห่ งอาณาจักรล้านนาเป็ นเชื้ อ
ชาติลาว (สรัสวดี อ๋ องสกุล, 2546: 45-46) พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชจากอาณาจักรล้านช้างได้มาเป็ นเจ้าผู ้
ครองนครเชี ยงใหม่ของอาณาจักรล้านนาและต่อมาได้กลับไปเป็ นกษัตริ ยป์ กครองอาณาจักรล้านช้าง
(อโนชา อิ่มเอิบ, 2533: 19) ในสมัยปั จจุบนั ประมุขของประเทศไทยและประมุขของ สปป. ลาว ก็มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด กล่าวคือประธานประเทศแห่ง สปป. ลาวได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็ นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน พ.ศ. 2552 มีการดําเนิ นงานโครงการตามพระราชดําริ และโครงการของ
มูลนิธิชยั พัฒนาหลายโครงการใน สปป. ลาว
ในด้านเศรษฐกิ จ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ เข้าไปลงทุนสู งสุ ดอันดับหนึ่ งใน สปป. ลาว
สาขาธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนมากที่สุดคือการลงทุนด้านเหมืองแร่ ด้านบริ การ ด้านการผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมหัตถกรรมและธนาคาร (ข่าวสํานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตประจํากรุ งเวียงจันทน์, 7 ตุลาคม 2552) ในด้านการค้า ประเทศไทย
เป็ นประเทศคู่คา้ อันดับหนึ่ งของ สปป. ลาว โดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยเป็ นฝ่ าย
ได้เปรี ยบดุ ลการค้า กับ สปป. ลาวมาตลอด ใน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้เปรี ยบดุ ลการค้าจํานวน
38,908.3 ล้านบาท ส่ งสิ นค้าไปยัง สปป. ลาวจํานวน 54,816.0 ล้านบาทและนําเข้าสิ นค้าจํานวน
155,9078.3 ล้านบาทในด้านท่องเที่ยว สปป. ลาวเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ที่คนไทยนิ ยมและคนไทยเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติอนั ดับหนึ่ งที่เข้าไปท่องเที่ยวใน สปป. ลาว ในด้าน
ไฟฟ้ าและพลังงานได้มีขอ้ ตกลงว่าด้วยการเข้าไปลงทุนและการรับซื้ อไฟฟ้ าจากสปป. ลาว (กระทรวง
การต่างประเทศ, 2553)
ในด้า นการคมนาคมขนส่ ง ตามเอกสารของกระทรวงการต่ า งประเทศที่ ก ล่ า วถึ ง ข้า งต้น
ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่ออํานวยความสะดวกในการไปมาหาสู่ กนั และเพื่อปรับเปลี่ยนให้
สปป. ลาวจากประเทศที่ไม่มีชายแดนติดทะเลเป็ นประเทศที่เป็ นจุดเชื่ อมโยงในอนุภูมิภาคโดยมีมูลค่า
ประมาณ 6,681 ล้านบาท ได้แก่การสร้างถนน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ โขงและเส้นทางการ
เดิ นรถไฟ การปรั บปรุ งสนามบิ น การก่ อสร้ างสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ สี่ที่จังหวัดเชี ยงราย
โครงการที่ เป็ นความร่ วมมื อระหว่างประเทศในอนุ ภาคลุ่มนํ้าโขงที่สําคัญได้แก่โครงการพัฒนาแนว
พื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงทะเลจีนใต้ในมหาสมุทร
แปซิ ฟิกกับทะเลอันดามันโดยสร้างถนนจากสหภาพพม่าผ่านประเทศไทยเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะ
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เขต กับแขวงแดนสะหวันในสปป. ลาว จนถึงเมืองดานังในประเทศเวียดนาม และแผนงานพัฒนาแนว
พื้นที่เศรษฐกิจเหนื อ-ใต้ ( North-South Economic Corridor) ปรับปรุ งเส้นทางคมนาคมจากมณฑลยูน
นานในประเทศจีนผ่านสปป. ลาวมาจรดกรุ งเทพมหานคร
จากที่ กล่าวมาประเทศไทยและ สปป. ลาวมี ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านภาษา
ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การพัฒนาการคมนาคมขนส่ งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจะทําให้การไป
มาหาสู่ กนั ของชาวไทยและชาวลาวเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว รวมทั้งมีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
มายังประเทศไทยด้วย แม้ว่าสัดส่ วนแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยมีจาํ นวนน้อยกว่าแรงงาน
ต่างด้าวจากสหภาพพม่า คือคิดเป็ นจํานวนร้อยละ 12 ของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่
ทํางานในประเทศไทยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวมีความสําคัญต่อ
การจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศกัมพูชาและจากสหภาพพม่าเป็ นอย่างมากเนื่ องจากใช้นโยบายที่
คล้ายคลึงกันในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจากทั้งสามประเทศ ปั ญหาความยากจนและต้องการ
รายได้รวมทั้งความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดของผูค้ นในทั้งสองประเทศทําให้แนวโน้มของการอพยพเข้ามา
ทํางานในประเทศไทยยังคงดําเนินต่อไป
จากข้อมูลรายงานการพัฒนามนุ ษย์ของโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ ระบุว่าประเทศ
ไทยเป็ นมีอนั ดับการพัฒนามนุษย์อยูใ่ นอันดับ 92 ในขณะที่ สปป. ลาวมีอนั ดับการพัฒนามนุษย์อยูใ่ น
อันดับ 122 จาก 169 ประเทศ (UNDP, 2010) ประเทศไทยเป็ นประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายได้
ระดับกลาง ในขณะที่ สปป. ลาวถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุด ความแตกต่างที่กล่าวมานี้ เป็ น
ปั จจัยที่ทาํ ให้แนวโน้มการอพยพแรงงานมายังประเทศไทยยังน่าจะคงมีต่อไปในอนาคต ซึ่ งหากผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวชาวลาวไม่มีความเข้าใจสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่จริ งใน
ปั จจุบนั หรื อไม่เข้าใจแนวโน้มของสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวและไม่เห็นภาพอนาคตว่า
ควรจะเตรี ยมการในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวอย่างไรเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประเทศชาติ ต่อนายจ้างและต่อแรงงานต่างด้าวชาวลาวเองก็จะไม่สามารถกําหนดนโยบาย กฎหมายและ
องค์กรบริ หารจัดการในปั จจุบนั ที่เหมาะสมได้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิจยั อนาคตแบบ Ethnographic Futures Research (อีเอฟอาร์ )
ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณโรเบิร์ต บี. เท็กซ์เตอร์ (Professor Emeritus Robert B. Textor)
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และได้มีการพัฒนาตลอดระยะ
เวลานานกว่าสามสิ บปี ได้มีการนําเทคนิ คนี้ มาทําการศึกษาในประเทศไทยจํานวนสี่ เรื่ อง โดยเทคนิ ค
การวิจยั อนาคตแบบชาติ พนั ธุ์ วรรณนาเป็ นเทคนิ คที่ พฒ
ั นามาจากระเบี ยบวิธีวิจยั ทางมานุ ษยวิทยาที่
เรี ยกว่าการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnographic research หรื อ ethnography) นักวิจยั อนาคตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural futures researcher) ใช้เทคนิ ค อนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา เพื่อสร้างมโนภาพ
แห่ งอนาคตหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าภาพอนาคต (Scenario) ที่เป็ นทางเลือกสามภาพคือมโนภาพแห่ ง
อนาคตแง่ดีหรื อภาพอนาคตแง่บวก (Optimistic scenario) มโนภาพแห่งอนาคตแง่ร้ายหรื อภาพอนาคต
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แง่ร้าย ซึ่ งเป็ นภาพอนาคตในแง่ลบ (Pessimistic scenario) และมโนภาพแห่ งอนาคตในแง่ที่เป็ นไป
ได้มากที่สุดหรื อภาพอนาคตที่น่าจะเป็ นไปได้มาก (Most-probable scenario) (สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534:
151-153)
เนื่ องจากสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวันนี้ คื ออนาคตของอดี ต ในวัน ก่ อน สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ นในวันพรุ่ งนี้ จะ
กลายเป็ นอดี ตของวันต่อไป ดังนั้นศาสตราจารย์เท็กซ์เตอร์ จึงมีความเห็นว่าความเป็ นจริ งของอนาคต
เป็ นสิ่ งไม่มีจริ งในอนาคต เทคนิ คการวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา ไม่ได้พยายามที่จะศึกษาถึง
ความเป็ นจริ งในอนาคตเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ แต่การวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนาเป็ น
เทคนิ คการวิจยั ที่ พยายามอธิ บาย วิเคราะห์ และตี ความภาพลักษณ์ ในเวลาปั จจุบนั ที่กลุ่มคนมีต่อสิ่ งที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นได้หรื ออาจจะเกิ ดขึ้ นต่ อกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง รวมทั้งในสิ่ งที่ พวกเขาอยากให้เกิ ดขึ้ นด้ว ย
ขั้นตอนการวิจยั ที่ สําคัญประกอบด้วยการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
สังเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนภาพอนาคต
การที่ใช้เทคนิ คการวิจยั อนาคตในการวิจยั ครั้งนี้ ตั้งอยูบ่ นสมมุติฐานที่ว่าทุกสิ่ งทุกอย่างล้วน
มีเหตุและปั จจัยเชื่อมโยงส่ งผลต่อกันและกัน สิ่ งที่เกิดในอนาคตจึงเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
สิ่ งที่เกิดในปัจจุบนั ล้วนแต่เป็ นผลลัพธ์จากสิ่ งที่กระทําในอดีต ดังนั้นสิ่ งที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็ นผลสื บ
เนื่องจากการกระทําในปั จจุบนั อนาคตถูกกําหนดโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปั จจุบนั สิ ปปนนท์
เกตุทตั กล่าวว่า “ไม่วา่ ด้วยศาสตร์ ใดหรื อด้วยวิธีการใด อนาคตไม่ใช่เพียงพรุ่ งนี้หรื อเรื่ องข้างหน้าเท่านั้น
แต่อนาคตเริ่ มต้นตั้งแต่วนั วาน” (เสรี พงศ์พิศ, 2549: หน้าปก) เท็กซ์เตอร์ เห็นว่าในการมีส่วนในการ
พัฒนาประเทศนั้น แต่ละคนจําเป็ นต้องเริ่ มต้นจากการกําหนดวิสัยทัศน์ก่อนว่าต้องการให้ประเทศก้าว
ไปในทิศทางใด ต้องทําอย่างไรจึงจะให้เกิดเป็ นจริ งได้และต้องดําเนิ นการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลเป็ นจริ ง
ได้ (Textor, 2008: 2) ดังนั้น การจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในอนาคตภายหน้าจะเป็ นอย่างไรจึง
ขึ้นอยูก่ บั มโนภาพแห่งอนาคต หรื อที่เรี ยกในการวิจยั ครั้งนี้ว่าภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวชาวลาวในปั จจุบนั
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด (Push and pull factors
theory) ซึ่ งลี (Lee, 1966) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิ ลเวเนี ยได้พฒั นาขึ้นจาก Laws of Migration (1889)
ของราเวนสไตน์ (Ravenstein) โดยลีให้ความสําคัญต่อปั จจัยภายในซึ่ งเป็ นปั จจัยผลักดันมากขึ้น และได้
อธิ บายถึงผลของตัวแปรสอดแทรกเช่นระยะทางใกล้หรื อไกล ข้อจํากัดทางกายภาพและทางการเมือง
และการมีผทู ้ ี่ตอ้ งให้การดูแลซึ่ งมีผลต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งปั จจัยในด้าน อายุ เพศ ระดับชั้นทาง
สังคม และปั จจัยส่ วนบุคคลเช่นระดับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับถิ่นที่อยูใ่ หม่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
และปั จจัยอื่ นๆที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการโยกย้ายถิ่ นฐาน ปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึ งดูดในการ
โยกย้ายถิ่นฐานมีดงั นี้
ปั จจัยที่เป็ นแรงผลักให้เกิดโยกย้ายถิ่นฐาน (Push factors) ได้แก่การไม่มีงานทํา การขาด
โอกาส สภาพที่ลา้ หลังไม่พฒั นา ความแห้งแล้งหรื อสภาพที่เป็ นทะเลทราย การไม่สงบสุ ขทางการเมือง
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และการกลัวการถูกลงโทษ การขาดบริ การทางการแพทย์ การสูญเสี ยทรัพย์สมบัติ ภัยธรรมชาติ การถูกขู่
เข็ญคุกคาม การขาดเสรี ภาพทางการเมื องและทางศาสนา ปั ญหามลพิษ สภาพบ้านที่ อยู่อาศัยที่ ไม่ ดี
ปั ญหากับเจ้าของที่ดินและสิ ทธิ ในเรื่ องที่ทาํ กิน การถูกเลือกปฏิบตั ิ การขาดโอกาสในการแต่งงานเป็ น
ต้น ในด้านปัจจัยดึงดูด (Pull factors) ได้แก่การมีโอกาสในการมีงานทํา การมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีกว่า
เสรี ภาพทางการเมืองและทางศาสนา การมี โอกาสทางการศึกษา บริ การทางการแพทย์ที่ดีกว่า สภาพ
อากาศที่ดี การมีความมัน่ คงปลอดภัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมอุตสาหกรรม และการมีโอกาส
ในการแต่งงานเป็ นต้น
การกําหนดเวลาในอนาคตในการสร้ างภาพอนาคตในการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดเวลาสิ บปี นับ
จากวันทําการวิจยั เนื่ องจาก พ.ศ. 2563 หรื อ ค.ศ. 2020 ซึ่ งเป็ นปี ที่ สปป. ลาวกําหนดเป้ าหมายว่าจะหลุด
พ้นจากสถานภาพการเป็ นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed country) และเป็ นปี มี
ความสําคัญเนื่ องจากเป็ นปี ที่มีการกําหนดวิสัยทัศน์อาเซี ยน 2020 อันน่าจะนํามาซึ่ งผลกระทบที่ทาํ ให้
เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึ งดูดที่ มีต่อการเคลื่ อนย้ายและการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ยังไม่พบการศึ กษาภาพอนาคตของการจัดการ
บริ หารแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย มี แต่รายงานการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามชาติ พ.ศ. 2552 โดย
Sciortino and Punpuing (2552: 142) ซึ่ งได้กล่าวถึงภาพอนาคตเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายมายังประเทศไทย
ว่า ตราบใดที่ โครงสร้ างของการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าและออกจากประเทศไทยยังเหมื อนเดิ ม แรงงาน
ทักษะตํ่าจากเขตเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ งยัง
ต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่ อง ถ้าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของประเทศยังดําเนิ นต่อไปก็
อาจผลักดันให้คนไทยในจังหวัดที่ยากจนกว่าต้องโยกย้ายถิ่นฐาน และทําให้ประเทศไทยยิ่งต้องพึ่งพิง
แรงงานทักษะตํ่าจากอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงมากขึ้น ความวุน่ วายทางการเมืองในประเทศไทยอาจไม่จูงใจ
ผูย้ า้ ยถิ่นจาก สปป. ลาวและกัมพูชาให้เข้ามาทํางานในประเทศไทย จากภาพอนาคตที่วาดขึ้นนี้ จึงทําให้
มีความจําเป็ นมากขึ้นที่จะรับฟังเสี ยงเรี ยกร้องให้มีการกําหนดนโยบายที่ยง่ั ยืนสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับการ
โยกย้ายถิ่นฐาน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ปรั บปรุ งมาจากกรอบแนวคิดการจัดการการโยกย้ายถิ่ นฐาน
อย่างสมบูรณ์แบบขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (Model for comprehensive
migration management, IOM International Organization for Migration, 2010) ตามกรอบแนวคิดนี้
การจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานมี องค์ประกอบสําคัญสามประการที่ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องให้
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ความสําคัญได้แก่ นโยบาย (Policy) กฎหมาย (Legislation)
และองค์กรเพื่อการบริ หารจัดการ
(Administrative organization) องค์ประกอบทั้งสามประการเป็ นประเด็นสําคัญในการกําหนดหลักการ
ทิศทาง และการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการบริ หารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานในสี่ เรื่ องได้แก่การโยก
ย้ายถิ่นฐานกับการพัฒนา (Migration and development) การดําเนิ นการเพื่อเอื้อต่อการบริ หารจัดการการ
โยกย้ายถิ่นฐาน (Facilitating migration) การจัดระเบียบเรื่ องการโยกย้ายถิ่นฐาน (Regulating migration)
และการบริ หารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานแบบถูกบังคับ (Forced migration) นอกจากนี้ ยงั มีประเด็น
และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน (Cross-cutting issues) ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีความเชื่อมโยงกับ
การบริ หารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานที่กล่าวมาในสี่ เรื่ องที่กล่าวมาอีกด้วย
การบริ หารจัด การการโยกย้า ยถิ่ นฐานทั้งสี่ ประการมี เ ป้ าหมายเพื่ อให้เกิ ด ผลดัง ต่ อไปนี้
(International organization for migration, 2010)
1. การโยกย้ายถิ่นฐานกับการพัฒนา มีเป้ าหมายเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน
ทั้งในระดับบุคคลและสังคม
2. การบริ หารจัดการเพื่อเอื้อต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มีเป้ าหมายเพื่อการปกป้ องและช่วยให้
การเคลื่อนย้ายของแรงงาน นักวิชาชีพ นักเรี ยนนักศึกษา ผูฝ้ ึ กหัดงาน ครอบครัว นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ให้สามารถเดินทางจากประเทศหนึ่ งไปอีกประเทศหนึ่ งได้อย่างสะดวกปลอดภัย
และถูกต้องตามตามกฎหมาย
3. การจัดระเบี ยบการโยกย้ายถิ่ นฐาน มี เป้ าหมายเพื่อช่ ว ยให้รัฐบาลและสังคมรั บทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่ตอ้ งการโยกย้ายถิ่นฐานในการเข้ามาทํางานในประเทศปลายทาง และเพื่อให้สามารถ
กําหนดมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้ องกันมิให้เกิดการลักลอบเดินทางเข้าเมือง เพื่อให้ผอู ้ พยพ
โยกย้ายถิ่นฐานสามารถเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานเป็ นไปตามระเบียบและคําสัง่ ของทางราชการของประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
แทนการลักลอบเข้าเมือง
4. การบริ หารจัดการผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกบังคับ (Forced migration) มีเป้ าหมายเพื่อช่วยผู ้
โยกย้ายถิ่ นฐานให้สามารถออกจากสภาพการณ์ ที่เป็ นอันตรายจากสถานการณ์ ฉุกเฉิ น และสามารถ
เดินทางกลับถิ่นอาศัยอย่างปลอดภัยในภายหลัง
สําหรั บประเด็นและกิ จกรรมที่มีความเชื่ อมโยงกัน (Cross-cutting issues) เป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกับการบริ หารจัดการผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานในเรื่ องต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น เนื่ องจากการ
บริ หารจัดการผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นเรื่ องที่มีความซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่นความร่ วมมือทางวิชาการและ
การสร้างเสริ มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐาน การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่สังคมและการให้การศึกษาแก่สังคม มิติเรื่ องบทบาทหญิง-ชาย การ
รวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและการส่ งคืนสู่สงั คม สิ ทธิ์ ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานและกฎหมายสากล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิจยั และความร่ วมมือระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติเป็ นต้น
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ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัยได้ป รั บปรุ งกรอบแนวคิ ดการวิจยั จากกรอบแนวคิ ดการบริ หาร
จัดการการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างสมบูรณ์แบบ โดยจํากัดกรอบแนวคิดเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการกลุ่มผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่เป็ นแรงงานต่างด้าวเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการบริ หารจัดการผูโ้ ยกย้ายถิ่น
ฐานประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น ผูล้ ้ ีภยั และผูห้ นี ภยั จากการสู ้รบซึ่ งรัฐบาลไทยถือว่าเป็ นผูห้ ลบหนี เข้าเมือง
ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นค่ายกักกันผูห้ ลบหนีเข้าเมืองและผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่เป็ นนักศึกษา (ดังภาพที่ 1)
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ การจัดการแรงงานต่างด้าวมีองค์ประกอบสําคัญได้แก่
นโยบาย (Policy) กฎหมาย (Legislation) และการจัดองค์กรเพื่อการบริ หารจัดการ (Administrative
organization) องค์ประกอบทั้งสามประการเป็ นประเด็นสําคัญในการกําหนดหลักการ ทิศทาง และการ
จัดสรรทรั พยากรสําหรั บการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวชาวลาวในประเทศไทยในสามเรื่ องกับ
ประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน (Cross-cutting issues) ได้แก่
1. แรงงานต่างด้าวกับการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพของแรงงานต่างด้าวทั้งในระดับ
บุ ค คลและสัง คม ตัว อย่า งเช่ น การจัด การเพื่ อ เอื้ อ ให้ก ารส่ ง เงิ น กลับ บ้า นเป็ นไปอย่า งสะดวกและ
ปลอดภัย การทํางานกับชุมชนแรงงานต่างด้าว การพัฒนาชุมชนและสังคม เป็ นต้น
2. การบริ หารจัดการเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน ได้แก่ การปกป้ องและทําให้การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเป็ นไปอย่างสะดวกปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพและถูกต้องตามตามกฎหมาย
3. การจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การช่วยให้รัฐบาลและสังคมรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผูท้ ี่ตอ้ งการเคลื่อนย้ายเข้ามาทํางานในประเทศ และเพื่อให้สามารถกําหนดมาตรการ
ต่างๆที่เหมาะสมในการป้ องกันมิให้เกิดการลักลอบเดินทางเข้าเมืองเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้า
มาทํางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบและคําสัง่ ของทางราชการ
แทนการลักลอบเข้าเมือง
สําหรับประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่ อมโยงกัน เป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในเรื่ องต่างๆ ตัวอย่างเช่ นประเด็นทัว่ ไปเกี่ ยวกับความร่ วมมือทาง
วิชาการและการสร้างเสริ มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การพิทกั ษ์ปกป้ องสิ ทธิ แรงงานต่าง
ด้าว การสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายนานาชาติ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิจยั ความร่ วมมือ
ระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่สงั คม และการให้การศึกษาแก่สงั คม
การจัดการเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของแรงงานต่างด้าว มิติเรื่ องบทบาทหญิง-ชาย และการรวมแรงงานต่าง
ด้าวเข้าสังคมและการส่ งคืนสู่สงั คม เป็ นต้น
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นโยบาย

กฎหมาย

การจัดองค์กรการบริ หารจัดการ

ประเด็นสําคัญของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวกับ
การพัฒนา เช่น:
-การส่ งเงินส่ งกลับบ้าน
-ชุมชนคนต่างด้าว
-การพัฒนาชุมชนและ
สังคม

การดําเนินงานเพื่อเอื้อ
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่น:
-การทบทวนวิธีรับแรงงานต่างด้าว
-การทบทวนระบบการจดทะเบียน
บันทึกความเข้าใจ คําสัง่ ต่างๆ
-การคุม้ ครองแรงงาน
-การเข้าถึงบริ การทางการศึกษา การ
สาธารณสุ ข

การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เช่น:
-การจัดการวีซ่า
-การบริ หารจัดการชายแดน
-การต่อต้านการค้ามนุษย์
-การต่อต้านการลักลอบเข้า

เมือง

ประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน ตัวอย่ างเช่ น:
- ความร่ วมมือด้านวิชาการและการสร้างเสริ มศักยภาพ
- การดูแลสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว
- การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สงั คมและการให้การศึกษา
- บทบาททางเพศ
- การรวมแรงงานต่างด้าวเข้าสังคมและการส่ งคืนสู่ สงั คม
- สิ ทธิ แรงงานต่างด้าวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
- การเสนอแนะด้านนโยบาย
- การเก็บสถิติขอ้ มูลและการวิจยั
- ความร่ วมมือในภูมิภาคและความร่ วมมือระหว่างประเทศ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของวิจัย
(ที่มา: ปรับปรุ งจากกรอบแนวคิดการบริ หารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างสมบูรณ์แบบขององค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International organization for migration, 2010)
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คําถามการวิจัย
1. สถานการณ์ของแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
2. ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวลาวที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และต่อ
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
3. ภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563 เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยในปัจจุบนั
2. เพื่อศึ กษาผลกระทบของการเคลื่ อนย้ายแรงงานชาวลาวที่ มีต่อตนเอง ครอบครั ว ชุ มชน
และต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การเมื องการปกครอง รวมทั้งผลกระทบที่ มีต่อ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทย
3. เพื่อศึ กษาภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน
พ.ศ. 2563
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
เท็ก ซ์ เ ตอร์ ก ล่ า วว่ า ในการวิ จัย อนาคตแบบชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาและในการกล่ า วถึ ง อนาคต
จําเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น (Cited in Sippanondha Ketudat, 1992: XLV) ข้อตกลงเบื้องต้นในการ
วิจยั ครั้งนี้มีดงั นี้
1. ใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยและ สปป. ลาวจะมีรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. ใน พ.ศ. 2563 ยังมี ประชาชนชาวลาวจํานวนมากที่ เข้ามาทํางานในประเทศไทยด้ว ย
ความสมัครใจ
3. มี ก ารปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงการบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วจากประเทศไทยใน
อนาคตอย่างต่อเนื่ อง โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่แรงงานต่างด้าวชาวลาวส่ วนใหญ่ทาํ งานในประเทศ
ไทยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายใน พ.ศ. 2553
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาภาพอนาคตของการบริ ก ารจัด การแรงงานต่ า งด้า วชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ในเรื่ องนโยบาย กฎหมาย และการจัดองค์กรบริ หารจัดการ
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2. ประเด็ น สํ า คั ญ ของการบริ หารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วชาวลาวในประเทศไทย
ครอบคลุมเรื่ องแรงงานต่างด้าวกับการพัฒนา การดําเนิ นการเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว และประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน
3. ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา ใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว โดยเป็ นผูบ้ ริ หาร
จัดการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวจากหน่ วยงานที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการบริ หาร
จัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมื อง (กบร.) พนักงานของรั ฐชาวลาว องค์การระหว่างประเทศ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักอื่นได้แก่ นักวิจยั องค์กรพัฒนาเอกชน และบริ ษทั จัดหางาน รวม
จํานวนยีส่ ิ บห้าคน
ข้ อจํากัดของการวิจัย
ข้อจํากัด ของการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ก ารที่ กลุ่ ม ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล ในการวิ จัย ที่ เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวทั้งหมด ข้อจํากัดประการที่สองคือการ
ที่ไม่ได้เก็บข้อมูลจากแรงงานต่างด้าวชาวลาวโดยตรง สาเหตุเนื่ องจากในการวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์
วรรณนาเป็ นการสร้ า งภาพอนาคตซึ่ ง มี ความซับซ้อนและครอบคลุ ม ปรากฏการณ์ มากกว่า จิ นตคติ
(Projection) หรื อการพยากรณ์ (Forecast) ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ต้องสร้ างภาพอนาคตของระบบสังคม
วัฒนธรรมทั้งระบบ มิใช่กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่มีขอบเขตแคบๆ เกี่ยวกับสถาบันชุมชนหรื อองค์การ
หนึ่งๆเท่านั้น (สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534: 119) ผูว้ ิจยั ได้ทดลองสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวลาวแล้วและ
พบข้อจํากัดของแรงงานชาวลาวในการสร้างภาพอนาคต ผูว้ ิจยั จึ งมีความเห็นสอดคล้องกับคําแนะนํา
ของเท็กซ์เตอร์ ว่าไม่ควรเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวลาวในการวิจยั ครั้งนี้ ข้อจํากัด
ประการสุ ดท้ายคือการที่การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงจิตพิสยั จึงไม่สามารถกําหนดระดับของความ
เป็ นไปได้ของภาพอนาคตอย่างชัดเจนได้
นิยามศัพท์
1. แรงงานต่ า งด้า วชาวลาวในประเทศไทย หมายถึ ง ผูโ้ ยกย้า ยถิ่ น ฐานข้า มชาติ จ าก สปป.
ลาวเพื่อทํางานโดยใช้กาํ ลังกายหรื อความรู้เพื่อประสงค์ค่าจ้างหรื อผลประโยชน์อื่นในประเทศไทยทั้งที่
เป็ นการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกและผิดกฎหมาย
2. การบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วชาวลาว หมายถึ ง นโยบาย กฎหมายและระเบี ย บ
ปฏิบตั ิและการจัดองค์กรที่มีผลต่อกระบวนการ ขั้นตอนและการปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่าง
ด้าวชาวลาว เพื่อจัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและเป็ นไปตามระเบียบและคําสั่งของทางราชการแทนการลักลอบเข้าเมือง เพื่อเอื้อต่อการ
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เคลื่ อนย้ายแรงงานโดยการปกป้ องและทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็ นไปอย่างสะดวกปลอดภัย มี
ประสิ ทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานต่างด้าวทั้งในระดับบุคคลและสังคม
3. ภาพอนาคตของการบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วชาวลาว หมายถึ ง มโนภาพแห่ ง
อนาคต (Scenario) ในด้านบวกหรื อในแง่ดี ในด้านลบหรื อในแง่ร้ายและในแง่ที่เป็ นไปได้มากที่สุดของ
การบริ หารจัด การแรงงานต่ างด้า วชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 โดยภาพอนาคตเป็ น
ประวัติศาสตร์ แห่งอนาคตที่จินตนาการขึ้น (Imagined “future history”) ซึ่ งสามารถจะเกิดขึ้นได้ (Could
be) หรื ออาจจะเกิดขึ้น (Might be) หรื อมีความเป็ นไปได้มากที่จะเกิดขึ้นได้ (Most likely to be) รวมถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2552
ถึง พ.ศ. 2563

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เชิ งวิชาการ ได้พฒั นาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจาก สปป.
ลาวโดยใช้หลักวิชาการในการสร้างภาพอนาคตอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสามารถนําไปใช้เป็ นกรอบแนวคิด
ในการต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในมิติที่เกี่ยวกับการบริ หารแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
อื่นๆ และในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค
2. เชิ ง นโยบาย ทํา ให้เ ห็ น ภาพที่ ชัด เจนขึ้ น ของการบริ ห ารจัดการแรงงานต่ างด้า วชาวลาว
ในประเทศไทยทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต อันจะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย การปรับปรุ ง
กฎหมาย คําสัง่ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดองค์กรบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้ง
ระบบจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่ งมีจาํ นวนประมาณสองล้านคน
3. เชิ ง การบริ ห ารจัด การ ทํา ให้เ กิ ด แนวทางการบริ ห ารจัด การแรงงานต่ า งด้า วของไทยซึ่ ง
จะนําไปสู่การจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างอย่างยัง่ ยืนและสมบูรณ์แบบ ทําให้เกิดการพัฒนาแรงงานต่าง
ด้าวและชุมชนของต่างด้าว ทําให้เกิดการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่งเอื้อต่อการอพยพแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ทําให้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถคุม้ ครองปกป้ องมิให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็ นไปเนื่ องจากการถูกบังคับ
หรื อเป็ นการค้ามนุ ษย์ รวมทั้งเกิ ดการปรับปรุ งการบริ หารจัดการในเรื่ องอื่นๆ เช่น ความร่ วมมื อด้าน
วิชาการการสร้ างเสริ มศักยภาพ การบริ หารจัดการด้านสุ ขภาพอนามัย การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สังคม
การให้การศึกษา การพิทกั ษ์คุม้ ครองสิ ทธิ แรงงานต่างด้าว บทบาททางเพศ การรวมสมาชิกครอบครัว
ของผูย้ า้ ยถิ่น การเสนอแนะด้านนโยบาย การเก็บข้อมูลและการวิจยั และความร่ วมมือในภูมิภาคและ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผูวิจัยไดทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวการยายถิ่นของแรงงานขามชาติและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวในประเทศไทย โดยมีหัวขอดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวการยายถิ่นของแรงงานขามชาติ
2. แรงงานตางดาวในประเทศไทย
3. การบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทย
4. สปป. ลาวกับแนวโนมการพัฒนาประเทศ
5. สถานการณของแรงงานตางดาวชาวลาวในประเทศไทย
6. ผลกระทบของการเคลื่อนยายแรงงานชาวลาว

1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวการยายถิ่นของแรงงานขามชาติ
ทฤษฎีเกี่ยวของกับการยายถิ่นของแรงงานขามชาติมีหลายทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมจะ
กลาวถึงทฤษฎีที่มีความสําคัญบางทฤษฎีดังตอไปนี้
1.1 ทฤษฎีปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด (Push and pull theory)
1.2 กฎของการยายถิ่น (Laws of migration)
1.3 โมเดลเศรษฐกิจแบบคูของการพัฒนา (Dual economy model of development)
1.4 แนวคิดการฟนฟูความสมดุล (Equilibrium recovering approaches)
1.5 ทฤษฎีการจัดระเบียบแรงงาน (Regulation of labour)
1.6 แนวคิดยุทธศาสตรการปรับตัวของครอบครัว (Concept of family adaptive strategies)
1.7 ทฤษฎีปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด (Push and pull factors theory)
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1.1 ทฤษฎีปจจัยผลักดันแลปจจัยดึงดูด (Push and pull factors theory)
ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ใชอางอิงอยางแพรหลายที่สุดและผูวิจัยใชทฤษฎีนี้เปนกรอบอางอิงใน
การวิจัยครั้งนี้ ลี (Lee, 1966) แหงมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาไดพัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นจากกฎ
ของการยายถิ่น (Laws of migration) ของ ราเวนสไตน (Ravenstein) โดยลีอธิบายถึงปจจัยหลักที่ทําให
เกิดการยายถิ่น ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการยายถิ่น ขนาดของการยายถิ่น และสมมุติฐานเกี่ยวกับ
การเกิดกระแสการยายถิ่นและกระแสการยอนกลับ
1.1.1 ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการยายถิ่น
ปจจัยหลักที่ ทํา ใหเ กิดการยายถิ่นมีสองประเภทไดแก ปจ จัยผลัก ดันใหเ กิดการยายถิ่น
(Push factors) ซึ่งเปนปจจัยภายในและเปนสิ่งที่ไมนาปรารถนา และปจจัยดึงดูด (Pull factors) ซึง่ เปนสิง่
ที่ปรารถนาและทําใหเกิดการยายถิ่นไปสูที่ใหม (Lee, 1966: 47-57) ลีใหความสําคัญตอปจจัยภายในซึ่ง
เปนปจจัยผลักดันมากขึ้น และอธิบายถึงผลของตัวแปรสอดแทรกเชนระยะทางใกลหรือไกล ขอจํากัด
ทางกายภาพและทางการเมืองซึ่งมีผลตอการยายถิ่นและปจจัยสวนบุคคลเชนระดับการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับถิ่นที่อยูใหม ความสัมพันธในครอบครัวและปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการตัดสินใจในการยายถิ่น
ปจจัยผลักดัน
ปจจัยดึงดูด
ไมมีงานทํา
ขาดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ขาดความปลอดภัยและความมั่นคง
มีความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมสูง
ผลิตผลทางการเกษตรไมไดผล
ภัยแลง
น้ําทวม
ความยากจน
สงคราม

มีโอกาสในการมีงานทํา
มีบริการที่ดกี วา
มีบรรยากาศของความปลอดภัยมากกวา
อาชญากรรมนอยกวา
แผนดินอุดมสมบูรณ
มีอาหารเพียงพอ
เสี่ยงภัยธรรมชาตินอยกวา
มีความอุดมสมบูรณและมั่งคั่งมากกวา
มีความมั่นคงทางการเมือง
บรรยากาศจูงใจมากกวา
ความจูงใจจากคุณภาพชีวิตที่ดกี วา

แผนภาพที่ 2 ปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดในการยายถิน่
1.1.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการยายถิ่น
ลี (1966: 48) กลาวถึงปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจในการยายถิน่ ประกอบดวย 1) ปจจัย
ในถิน่ ที่อยูตน ทาง 2) ปจจัยในถิ่นที่อยูปลายทาง 3) อุปสรรคในการยายถิน่ และ 4) ปจจัยสวนบุคคล โดย
ในปจจัยแตละประเภท ประกอบดวยปจจัยที่ดึงดูดใหอยูในถิ่นที่อยูตน ทางและปจจัยที่ผลักดันใหยาย
ออก แตในขณะเดียวกันก็มีปจจัยอื่นๆ ซึ่งไมมีผลตอการตัดสินใจและเปนเรื่องของความแตกตางสวน
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บุคคลดวย แทนสัญลักษณปจจัยเหลานี้ดวยเครื่องหมาย +, - และ 0 ตามลําดับ และระบุวาการเลือกวาตัว
แปรใดเปนบวกหรือลบหรือไมมีผลตอการตัดสินใจเปนเรื่องที่แตกตางกันของแตละบุคคล

ปจจัยในถิ่นทีอ่ ยูตนทาง ปจจัยในถิน่ ที่อยูป ลายทาง
และอุปสรรคในการยายถิน่

0+ - 0 + - 0 + 0+-0+-0+

อุปสรรค

0+ - 0 + - 0 + 0+-0+-0+

-0+-0+-0

-0+-0+-0

+-0+-0+-

+-0+-0+-

ถิ่นที่อยูต นทาง

ถิ่นที่อยูป ลายทาง

แผนภาพที่ 3 ปจจัยในถิ่นที่อยูตนทาง ปจจัยในถิ่นที่อยูปลายทางและอุปสรรคในการยายถิ่น (ที่มา Lee.
Journal of Demography, 1966: 50)
ลี (Lee, 1966: 48) อธิบายวาปจจัยเกี่ยวกับถิ่นที่อยูปลายทางแตกตางจากปจจัยเกี่ยวกับ
ถิ่นที่อยูตนทาง เนื่องจากผูยายถิ่นฐานจะมีความคุนเคยและเขาใจสภาพการณเกี่ยวกับถิ่นที่อยูตนทาง
ในขณะที่การรับรูเกี่ยวกับถิ่นที่เปนจุดหมายปลายทาง วาสิ่งใดเปนตัวแปรบวกหรือสิ่งใดเปนตัวแปร
ในทางลบนั้ น ยั ง คงเป น ภาพที่ ไ ม ชั ด เจนเนื่ อ งจากการที่ ยั ง ไม มี ป ระสบการณ ต รง นอกจากนี้ แ ล ว
ประสบการณในถิ่นที่อยูเดิมเปนประสบการณชวงชีวิตในวัยเยาว ซึ่งเปนชวงชีวิตที่ผูคนยังไมมีภาระ
ความรับผิดชอบจึงอาจมีผลทําใหไมรับทราบสภาพการณในดานลบเกี่ยวกับถิ่นที่อยูเดิม
ลี (1966: 52-57) อธิบายวาแมการตัดสินใจในการยายถิ่นอาจขึ้นกับการเปรียบเทียบ
ขอมูลดานบวกและดานลบของถิ่นที่อยูเดิมและของถิ่นที่หมายปลายทางใหม แตในความเปนจริงแลว
นอกจากสองประการนี้แลวยังมีปจจัยอื่นที่มีผลตอการตัดสินใจในการยายถิ่นเขามาสอดแทรกอยูเสมอ
ไดแกอุปสรรค (Intervening factors) และปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ยกตัวอยางเชนชวงอายุ
หรือชวงจังหวะชีวิต บุคลิกภาพ ระดับสติปญญา การศึกษาเปนตน โดยลีมีความเห็นวาการตัดสินใจวา
จะยายถิ่นฐานหรือไมเปนเรื่องที่ไมอาจชี้ชัดดวยความมีเหตุผล หากแตเปนเรื่องที่มีความซับซอนและ
ขึ้นกับปจจัยที่หลากหลาย ในบางกรณีการตัดสินใจเปนการตัดสินใจโดยผูอื่น แตเมื่อมองในภาพรวม

20

แลว การตัดสินใจยายถิ่นฐานเกี่ยวของกับปจจัยในถิ่นที่อยูเดิม ปจจัยในถิ่นที่อยูใหม อุปสรรคที่เขามา
สอดแทรกการตัดสินใจและปจจัยสวนบุคคล ซึ่งทั้งสิ้นที่กลาวมานํามาซึ่งสมมุติฐานในเรื่องของขนาด
ของการย ายถิ่น การเกิ ด กระแสการย า ยถิ่ น และกระแสการยอ นกลับ และลั กษณะของผู ยา ยถิ่ น ฐาน
ดังตอไปนี้
1.1.3 ขนาดของการย า ยถิ่ น
ลี อ ธิ บ ายว า ขนาดของการย า ยถิ่ น ขึ้ น กั บ ตั ว แปรหลาย
ประการ (Lee, 1966: 53) ไดแก
1.1.3.1 ขนาดของการยายถิ่นในแตละพื้นที่ขึ้นอยูกับระดับของความหลากหลายหรือ
ความแตกตางกันในขอบเขตดินแดนนั้นๆ กลาวคือยิ่งมีความแตกตางกันมาก ก็ทําใหเกิดการยายถิ่น
มากภายในขอบเขตดินแดนหรือพื้นที่นั้นตามไปดวย
1.1.3.2 ความหลากหลายของกลุมประชากร เชนในเรื่องของกลุมชาติพันธุ ระดับ
รายได การศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษหรือประเพณี
1.1.3.3 การเอาชนะหรือยกเลิกอุปสรรคที่ขัดขวาง
1.1.3.4 ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปจจัยในเชิงบวกหรือในเชิงลบทั้งในถิ่นที่อยู
เดิมหรือในถิ่นที่อยูใหม
1.1.3.5 ขนาดและอั ต ราการย า ยถิ่ น มั ก มี แ นวโน มเพิ่ ม ขึ้ น เว น แต ว า มี ม าตรการตรวจ
ตราหรือมีมาตรการตอตาน
1.1.3.6 ขนาดและอัตราการยายถิ่นแปรผันไปตามระดับของความกาวหนาของการ
พัฒนาในพื้นที่นั้นๆ
1.1.4 สมมุติฐานเกี่ยวกับการเกิดกระแสการยายถิ่นและกระแสการยอนกลับ
ลีใหความเห็นถึงสมมุติฐานเกี่ยวกับการเกิดกระแสการยายถิ่นและกระแสการยอนกลับ
(Lee, 1956: 54) วามีดังนี้
1.1.4.1 การยายถิ่นมีแนวโนมที่จะเปนไปตามกระแสที่มุงไปสูเปาหมายปลายทาง
อยางเฉพาะเจาะจง
1.1.4.2 เมื่อเกิดมีกระแสการยายถิ่นของคนจํานวนมากจะเกิดกระแสยอนกลับขึ้น
ดวย โดยอาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีการประเมินปจจัยทางบวกและปจจัยทางลบในถิ่นที่อยูเดิมและในถิ่นที่
หมายปลายทางใหม หรือเกิดจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป หรือผูยายถิ่นฐานสวนหนึ่งอาจตั้งใจที่จะ
ยายถิ่นเปนการชั่วคราวเทานั้น
1.1.4.3 สัดสวนระหวางกระแสการยายถิ่นกับกระแสการยอนจะสูงในกรณีที่ปจจัย
หลักที่ทําใหเกิดกระแสการยายถิ่นในถิ่นที่อยูเดิมเปนตัวเลขติดลบ
1.1.4.4 ความแตกตางของกระแสการยายถิ่นกับกระแสการยอนกลับจะต่ําถาหากวา
มีความแตกตางของปจจัยในถิ่นที่อยูเกากับถิ่นที่อยูใหมมีนอย
1.1.4.5 ประสิทธิภาพของยายถิ่นฐานจะสูงในกรณีที่ตองเผชิญกับอุปสรรคที่สําคัญ
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1.1.4.6 ประสิทธิภาพของยายถิ่นฐานแปรผั นไปตามสภาพเศรษฐกิ จ โดยจะมีค า
ประสิทธิภาพสูงในภาวะเศรษฐกิจดีและมีคาประสิทธิภาพต่ําในยามที่เศรษฐกิจถดถอย
1.1.5 สมมุติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูยายถิ่น
สมมุติฐานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูยายถิ่นตามความเห็นของลี (Lee, 1956: 54) มี
ดังนี้
1.1.5.1 การยายถิ่นเปนไปอยางคัดสรร เนื่องจากแตละบุคคลตอบสนองตอปจจัย
ทางบวกและปจจัยทางลบในถิ่นที่อยูอาศัยเดิมและในที่ใหมแตกตางกัน
1.1.5.2 ผูยายถิ่นฐานที่ตอบสนองมากตอปจจัยทางบวกในถิ่นที่อยูใหม มีแนวโนม
ในการยายถิ่นเนื่องจากปจจัยดึงดูดเชิงบวกแมวาไมมีความจําเปนในการที่ตองยายถิ่นฐาน
1.1.5.3 ผู ที่ตอบสนองมากตอปจ จัยทางลบในถิ่ นที่อยูดั้ งเดิ มของตน หรือกรณีที่
ปญหานั้นกระทบตอประชากรสวนใหญในสังคมนั้นเหมือนกัน มีแนวโนมในการยายถิ่นเนื่องจากถูก
ปจจัยผลักดันที่เปนเชิงลบ
1.1.5.4 เมื่อพิจารณาภาพผูยายถิ่นทั้งหมด จะไดภาพผสมของการยายถิ่นเนื่องจาก
แรงดึงดูดทางบวกและแรงผลักซึ่งเปนปจจัยทางลบ
1.1.5.5 ระดับของการยายถิ่นเนื่องจากปจจัยดึงดูดเชิงบวกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีอุปสรรค
ขวางกั้นที่ยากขึ้น และเมื่อระยะทางที่ยายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น ผูยายถิ่นฐานเปนกลุมที่มีศักยภาพสูงขึ้น
ตัวอยางในทางตรงกันขามกัน
1.1.5.6 ผูยายถิ่นฐานมีคุณลักษณะที่ผสมผสานลักษณะของประชาชนในถิ่นที่อยู
ใหมและของประชาชนในถิ่นที่อยูดั้งเดิมของตน
1.2 กฎของการยายถิ่น (Laws of migration)
ผูคิดกฎของการยายถิ่น (Laws of migration) คือราเวนสไตน (Ravenstein) ซึ่งใชหลักการ
ทางสังคมศาสตรในการอธิบายการยายถิ่นของมนุษยในชวงระหวาง ค.ศ. 1834 - 1913 โดยราเวนสไตน
ไดนําเสนอแนวคิดของเขาตอ Royal Statistic Society เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1885 และตอมาใน ค.ศ.
1889 ราเวนสไตนไดเสนอกฎของการยายถิ่นเพิ่มเติม (อางถึงใน Lee, 1966: 47-48) ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.2.1 การยายถิ่นและระยะทาง ไดแกการที่ผูยายถิ่นฐานสวนใหญยายไปในระยะทาง
สั้นๆ และจํานวนผูยายถิ่นฐานจะเปนสัดสวนผกผันกับระยะทาง
1.2.2
การย า ยถิ่ น อย า งเป น ลํ า ดั บ การย า ยถิ่ น อย า งต อ เนื่อ งของประชากรทํ า ให เ กิ ด
กระแสของการยายถิ่นฐาน (current of migration) กระแสของการยายถิ่นฐานจะเคลื่อนไปยังเขตพืน้ ทีซ่ งึ่
เปนศูนยกลางการคาหรืออุตสาหกรรมในขณะที่ประชากรจากชนบทรอบลอมเมืองที่มีการเติบโตอยาง
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รวดเร็วจะยายเขาไปอยูในเมือง ผูที่อยูไกลออกไปอีกจะเคลื่อนยายเขามาแทนที่ในพื้นที่ชนบทรอบเมือง
เมืองขนาดใหญดึงดูดประชาชนจากพื้นที่ซึ่งอยูหางไกลใหยายถิ่นเขามา
1.2.3
กระแสการย า ยถิ่ น และกระแสย อ นกลั บ ได แ ก ก ารที่ ก ระแสการย า ยถิ่ น แต ล ะ
กระแสจะกอใหเกิดกระแสยอนกลับของการยายถิ่น
1.2.4
แนวโน ม ในการย า ยถิ่ น ของชาวชนบทและชาวเมื อ ง ได แ ก ก ารที่ ค นที่ เ ป น
ชาวเมืองยายถิ่นฐานนอยกวาคนที่เปนชาวชนบท
1.2.5 ผูยายถิ่นฐานในระยะทางใกลๆที่เปนเพศหญิงมากกวา
1.2.6 เทคโนโลยีกับการยายถิ่น ไดแกการพัฒนาของการคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม
การผลิตและการคามีผลทําใหเกิดการยายถิ่นมากขึ้น
1.2.7
แรงจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ความต อ งการด า นวั ต ถุ นิ ย มมี ผ ลทํ า ใหเ กิ ด การย า ยถิ่ น
มากกวาการถูกบังคับกดขี่ การมีกฎหมายที่ไมเปนธรรม การถูกเก็บภาษีอยางหนักหรือสภาพบรรยากาศ
และสภาพสังคมที่ไมดี
1.3 โมเดลเศรษฐกิจแบบคูของการพัฒนา (Dual economy model of development)
โมเดลเศรษฐกิจแบบคูของการพัฒนาเปนแนวคิดของ เลวิส (Lewis) รานิส และฟาย (Ranis
and Fei) ซึ่ง จอรเก็นเซน (Jorgensen อางถึงใน Ramanathan, 1967: 321-327) อธิบายวาการยายถิ่นเปน
กลไกสรางความสมดุล (Equilibrating mechanism) ดวยการที่แรงงานจากประเทศที่มีแรงงานสวนเกิน
เขาไปทํางานในประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน การยายถิ่นที่อยูแบงออกเปนสามระยะดังนี้
1.3.1 ระยะแรก อุ ป ทานของแรงงานจากภาคการเกษตรไปยั ง ภาคอุ ต สาหกรรมมี อ ย า ง
ไมจํากัดโดยที่ไมมีผลกระทบตอการผลิตในภาคการเกษตร
1.3.2
ระยะที่ ส อง การย า ยถิ่ น อาจมี ผ ลกระทบด า นลบต อ การผลิ ต ในภาคการเกษตร
ทั้งนี้ในทั้งสองระยะ จะมีแรงงานจากภาคการเกษตรที่ยายไปทําในภาคอุตสาหกรรมโดยมีอัตราคาจางที่
แทจริงคงที่ (Fixed real-wage rate) ไดก็ตอเมื่อการคาระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมยังคง
เป น ไปอย า งคงที่ แ ละอั ต ราการขยายตั ว ของประชากรเท า กั น กั บ การขยายตั ว ของผลผลิ ต จากภาค
การเกษตร แตถาเงื่อนไขในการคาขายสงผลกระทบในทางลบตอภาคอุตสาหกรรมแลว อัตราคาจางคงที่
(Constant real wage) ซึ่งวัดไดจากสินคาเกษตรกรรมจะทําใหคาจางแรงงานเพิ่มขึ้นตามคาของสินคา
อุตสาหกรรม
1.3.3 ระยะที่สาม เงินออมหรือสวนที่เหลือสะสมอยูจะเทากับกําไรในภาคอุตสาหกรรม
โดยตามความเห็นของเลวิส (cited in Ramanathan, 1967: 322-327) ไดใหขอสังเกตวา “หากมีแรงงาน
จํานวนไมจํากัดในอัตราคาจางคงที่ เงินสวนเกินจากการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จํานวนเงินลงทุน
ประจําปจะเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของรายไดของประเทศ” และไดกลาวเพิ่มเติมวา “ในทางปฏิบัติ เงินออม
ทั้งหมดเกิดจากผูที่ไดรับกําไรหรือไดรับคาเชา การเก็บออมของคนงานมีนอยมาก”
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1.4 แนวคิดการฟนฟูความสมดุล (Equilibrium recovering approaches)
ในระยะตอมา นักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในกลุม Neo-classic โดย Oberg (Cited in
Jennissen, 2010) ไดอธิบายถึงแนวคิดการฟนฟูความสมดุล (Equilibrium recovering approaches)
กลาวคือความแตกตางของคาจางที่แทจริงระหวางถิ่นที่อยูตนทางกับถิ่นปลายทางทําใหเกิดกระแสสอง
อยางซึ่งนํามาซึ่งความสมดุลใหมท่ีทําใหคาจางที่แทจริงเทากัน กระแสแรกคือการไหลของแรงงาน
ทักษะต่ําจากพื้นที่ซึ่งมีคาจางต่ําไปยังพื้นที่ซึ่งมีคาจางสูง กระแสที่สองคือการที่ทุนไหลจากประเทศซึ่งมี
คาจางสูงไปยังประเทศที่มีคาจางต่ํา การไหลของทุนจะประกอบดวยอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานอยาง
เขมขนและควบคูไปกับแรงงานที่มีทักษะสูง กลไกนี้ทําใหเกิดความสมดุลขึ้น มีผลทําใหคาของการ
เคลื่อนยายแรงงานทั้งหมด (net labour migration) กับการเคลื่อนยายทุน (Net capital flows) เทากับศูนย
ทฤษฎีนี้ใชอธิบายการเคลื่อนยายแรงงานทั้งที่เปนแรงงานขามชาติซึ่งไดรับผลกระทบจากนโยบายของ
ประเทศที่เกี่ยวของมากกวา และใชไดกับการเคลื่อนยายแรงงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
เขตที่มีคาจางสูง

เขตที่มีคาจางต่ํา
การยายถิ่น
แรงงาน

ทุน
กระแสทุน

ทุน

แรงงาน

แผนภาพที่ 4 กลไกสรางความสมดุล (Neo-classical mechanisms leading to equilibrium)
(ที่มา Oberg, cited in Jennissen, R., 2010)
1.5 ทฤษฎีการจัดระเบียบแรงงาน (Regulation of labour)
ใน ค.ศ. 2004 มหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยฮาวารด ไดทําการวิจัยในประเทศตางๆรวม
85 ประเทศและกลาวถึงทฤษฎีการจัดระเบียบแรงงาน (Botero et al., 2004: 1-26) โดยใชกรอบแนวคิด
จากทฤษฎี ส ามทฤษฎี ไ ด แ ก ท ฤษฎี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทฤษฎี อํา นาจทางการเมื อ ง และทฤษฎี ก ฎหมาย
(Efficiency theory, political power theory and legal theory) ผลการศึกษาสรุปไดวาสาเหตุที่รัฐตอง
กําหนดใหมีกฎหมายควบคุมตลาดแรงงานเนื่องจากระบบการจางงานในแบบเสรีเปนระบบที่ไมมีความ
สมบูรณ เนื่องจากมีปญหาในเรื่องความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง ตัวอยางเชนการเอารัดเอา
เปรียบ การเลือกปฏิบัติ การจายคาจางต่ํา การบังคับลูกจางทํางานเปนตน กฎหมายควบคุมตลาดแรงงาน
มีเปาหมายหลักสี่ประการไดแก (1) หามการเลือกปฏิบัติโดยกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานใหแกลูกจาง
(2) ควบคุมความสัมพันธในการจางงาน (3) ใหอํานาจแกสหภาพแรงงานในการเปนตัวแทนลูกจางและ
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(4) รัฐบาลทําหนาที่จัดระบบประกันสังคมเพื่อชวยเหลือลูกจางในกรณีไมมีงานทํา ชราภาพ พิการ
เจ็บปวยหรือเสียชีวิต
ผลการทดสอบทฤษฎี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง เชื่ อว า จะมี ก ารปรั บ กฎหมายเพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ
ปญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานไดอยางเหมาะสม คณะผูวิจัยทฤษฎีการจัดระเบียบแรงงานไมพบวา
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจ า งงานกั บ การรวมกลุ ม ของลู ก จ า งแปรผั น ไปตามระดั บ การพัฒ นาทางด า น
เศรษฐกิจ ตามสมมุติฐานที่วาประเทศที่ร่ํารวยนาจะมีการควบคุมตลาดแรงงานนอยกวาเนื่องจากมีปญ
 หา
ดานการตลาดนอยกวา ในทางตรงกันขามคณะวิจัยพบวาประเทศร่ํารวยมีกฎหมายที่ดูแลลูกจางดีกวา
และมีระบบประกันสังคมที่ดีกวา
ตามทฤษฎีอํานาจทางการเมืองซึ่งเชื่อวาการออกกฎหมายเปนเครื่องมือของนักการเมืองเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและพันธมิตรของกลุมของตน พบผลการศึกษาที่สอดคลองกับทฤษฎีนี้
โดยพบวาประเทศที่มีรัฐบาลสังคมนิยมปกครองเปนเวลานานมีกฎหมายกํากับตลาดการจางงานที่
เขมขนมากกวา และรูปแบบลักษณะ (Style) ของกฎหมายขึ้นกับที่มาวากฎหมายนั้นมาจากแหลงใด
ตามทฤษฎี ก ฎหมายซึ่ ง กล า วถึ ง การที่ แ ตล ะกลุ มสั ง คมมีรู ปแบบลั ก ษณะของกฎหมายใน
ลักษณะของตน เมื่ อมี ก ารออกกฎหมายหนึ่ ง ในเรื่ องใดก็จ ะคาดหวั งได วา จะมี ผ ลต อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของดวย ผลการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามสมมุติฐาน กลาวคือรูปแบบลักษณะของกฎหมายแตละเรื่อง
มีความเกี่ยวของกันกับกฎหมายอื่นดวย
เกี่ยวกับผลของกฎหมาย ทฤษฎีประสิทธิภาพคาดหวังวายิ่งมีการออกกฎหมายควบคุมตลาด
การจางงานมากก็จะมีผลตอตลาดการจางแรงงานที่ดีขึ้น และการออกกฎหมายเชนนี้ไดรับการสนับสนุน
จากทางฝายการเมืองตามทฤษฎีอํานาจทางการเมือง แตจากการทบทวนวรรณกรรมที่ทําการศึกษาเชิง
ประจักษกลับพบผลที่ขัดแยงกับสมมุติฐานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งการจางงาน
เปนไปอยางไมเปนทางการคือไม มีการขึ้นทะเบียนกับทางราชการ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ก็ไมพบ
หลักฐานที่สนับสนุนสมมุติฐานตามทฤษฎีประสิทธิภาพอยางจริงจังที่วาการออกกฎหมายควบคุมเปน
การแกไขปญหาความลมเหลวในตลาดการจางงาน โดยเฉพาะมีขอสงสัยมากขึ้นในกรณีประเทศที่
กฎหมายนาจะสงผลกระทบมาก ผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันตามความเห็นที่วาแหลงกําเนิดหรือที่มาดั้งเดิม
ของกฎหมายเปนปจจัยที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนตัวกําหนดรูปแบบลักษณะของกฎหมายในแตละ
ประเทศ และความสัมพันธนี้มีผลทางลบตอประสิทธิผลของกฎหมายในบางเรื่อง
1.6 แนวคิดยุทธศาสตรการปรับตัวของครอบครัว (The concept of family adaptive strategy)
ตามแนวคิดนี้ โมเอนและเวทธิงตัน (Moen and Wethington. 1992: 18: 233-51) เห็นวาการ
ย า ยถิ่ น เป น ยุ ท ธศาสตร ใ นการปรั บ ตั ว ของครอบครั ว การตั ด สิ น ใจในการเคลื่ อ นย า ยถิ่ น ที่ อ ยู เ ป น
กระบวนการตัดสินใจของครอบครัวภายใตความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ
จุลภาคและในระดับมหภาค โดยกอนหนานั้น สตารคและบลูม (Stark and Bloom, 1985: 173-178) ได
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อธิบายถึงแนวคิดใหมดานเศรษฐศาสตรของการเคลื่อนยายถิ่นฐานของแรงงาน (The new economics of
labor migration) โดยกล า วถึ งป จจั ย ทางด านสังคมซึ่ งมี ผ ลต อการเคลื่ อนยา ยถิ่ นที่ อยูใ นมิ ติ ของ
ตลาดแรงงานและนอกตลาดแรงงาน
จากที่ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการยายถิ่นของแรงงานขามชาติมาขางตนแลว จะขอ
กลาวถึงแรงงานตางดาวในประเทศไทย การบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทย สถานการณ
ของแรงงานต า งด า วชาวลาวในป จ จุ บั น และผลกระทบของการเคลื่ อ นย า ยแรงงานชาวลาวตาม
รายละเอียดตอไปนี้

2. แรงงานตางดาวในประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ แรงงานต า งด า วในประเทศไทยจะกล า วถึ ง จํ า นวนแรงงาน
ตางดาว ความตองการแรงงานตางดาว การขอนําเขาแรงงานตางดาวของนายจางและสถานประกอบการ
คาจางของแรงงานตางดาว การคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 จํานวนแรงงานตางดาวในประเทศไทย
แรงงานตางดาวในประเทศไทยประกอบดวยผูที่ไดรับอนุญาตทํางานและผูที่ลักลอบทํางาน
ดวยเหตุนี้จึงไมพบรายงานการศึกษาและสถิติที่สามารถระบุวาจํานวนที่แทจริงมีเทาใด โดยนายถวิล
เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติกลาววาประเทศไทยมีผูหลบหนีเขาเมืองและไมมีสถานะ
ใดๆประมาณสามลานคน ในจํานวนนี้เปนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองรอยละ 80 คิดเปนจํานวน
ประมาณ 2,400,000 คน ทั้งนี้สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตทํางาน กรมการจัดหางาน (2552: 5) ระบุวาใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,544,902 คน โดยเปนผูที่ไดรับอนุญาตผอนผันสาม
สัญชาติคือจากสหภาพพมา สปป. ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีจํานวน 1,314,382
คน คิดเปนรอยละ 85.08 ของจํานวนคนตางดาวทุกสัญชาติ และเปนแรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติจํานวน
77,914 คน คิดเปนรอยละ 5.04 และแรงงานที่นําเขาตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการ
จางงานกับ สปป. ลาว จํานวน 27,447 คน คิดเปนรอยละ 5.04 นอกจากนี้เปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ทํางานในประเภทสงเสริมการลงทุน ประเภทตลอดชีพ ชนกลุมนอยและประเภททั่วไป
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ตารางที่ 1 จํานวนคนตางดาวจากสหภาพพมา สปป. ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี
สัญชาติ
ตําแหนงงาน (คน)
ป
รวม
นายจาง/กิจการ๖
ทั้งสิ้น
(แหง)
พมา
ลาว กัมพูชา
กรรมกร คนรับใช
2547 849,552
2548 705,293
2549 688,576
2550 546,272
2551 501,570
2552 1,314,382

633,692
539,416
568,878
498,091
476,676
1,078,767

105,259
90,073
51,336
22,085
12,800
110,854

110,601
75,804
48,362
26,096
12,094
124,761

205,738
205,562
185,876
158,268
154,304
311,654

723,183 126,369
600,987 104,306
583,580 84,996
484,723 61,549
447,637 53,933
1,184,592 129,790

(ที่มา: ขอมูลคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ประจําป 2552, สํานักบริหารแรงงาน
ตางดาว กรมการจัดหางาน)
สําหรั บแรงงานในกลุ มสามสัญ ชาติ ต ามที่ก ล าวมา สว นใหญมาจากสหภาพพม า มีจํ า นวน
1,078,767 คน มีแรงงานตางดาวที่เปนชาวลาวจํานวน 110,854คน คิดเปนรอยละ 8.4 ของแรงงานใน
กลุมสามสัญชาติ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสถิ ติ ย อ นหลั ง หกป ป รากฏว า จํ า นวนผู ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตทํ า งานตามมติ
รัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปทุกป โดยใน พ.ศ. 2551 มีจํานวนลูกจางรวม 501,570 คน มีจํานวนนายจางรวม
154,304 ราย แตในหนึ่งปตอมาคือใน พ.ศ. 2552 จํานวนผูไดรับอนุญาตทํางานมีเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม
มากกวาหนึ่งเทาตัวเปน 1,314,382 คน และจํานวนนายจางรวมเพิ่มขึ้นเปน 311,654 ราย (กรมการจัดหา
งาน, 2552) อยางไรก็ตามจํานวนบุคคลสามสัญชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานมีจํานวนนอยกวาจํานวนที่
ปรากฏในทะเบียนราษฎร โดยกฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ (2552: 11) รายงานวาเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2551 จํานวนแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มาจากประเทศเพื่อนบานทั้งสามประเทศตาม
ทะเบียนราษฎรทั่วประเทศมีจํานวนรวมกัน 1,633,874 คน ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สถิติแรงงานตางดาวในประเทศไทย พ.ศ. 2539 – 2550
พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

ขึ้นทะเบียน (คน)
293,652
293,652
90,911
99,974
99,956
568,249
409,339
288,780
849,552
705,293
668,576
460,014

ไมขึ้นทะเบียน (คน)
406,348
424,037
870,556
886,915
563,820
281,751
555,910
711,220
149,848
807,294
1,104,773
1,339,986

รวม (คน)
700,000
717,689
961,467
986,889
663,776
850,000
968,249
1,000,000
999,400
1,152,587
1,773,349
1,800,000

ขึ้นทะเบียน %
42
41
9
10
15
67
42
29
85
47
38
26

(ที่มา: Martin, 2550 อางจาก กระทรวงแรงงาน, 2549)
เมื่ อมองในภาพรวมแล วเห็ นไดว าจํานวนแรงงานตางดาวจากสหภาพพมา สปป. ลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป จากที่ไดประเมินวามีแรงงาน
ตางดาวจํานวน 700,000 คนใน พ.ศ. 2539 จนเพิ่มเปนจํานวน 2,400,000 คนใน พ.ศ. 2553 และจํานวนผู
ที่จดทะเบียนกับทางราชการมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายทุกป การจดทะเบียนแตละรอบมีเงื่อนไขที่
แตกตางกัน
โดยในบางปใหแรงงานตางดาวทั้งหมดมาจดทะเบียนไดแตบางปใหเฉพาะผูที่ไดจด
ทะเบียนอยูแลวมาตออายุการอนุญาตทํางานเปนตน ทําใหไมสามารถใชตัวเลขจากการจดทะเบียนของ
กระทรวงแรงานมาบอกจํานวนแรงงานตางดาวที่มีอยูจริงในประเทศไทยได
2.2 ความตองการแรงงานตางดาวในประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม พบวาประเทศไทยยังมีแนวโนมที่ตองพึ่งพิงแรงงานตางดาวตอไป
ในอนาคต เนื่องจากปญหาโครงสรางประชากรซึ่งไดแกการหดตัวของจํานวนประชากรไทยในวัย
ทํางาน ทําใหอุปทานแรงงานไทยลดลง โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(2546: 133) รายงานวาอัตราการเปนภาระของประชากรเด็กและผูสูงอายุจะอยูที่ 49.1 ซึ่งเปนจุดต่ําสุดใน
พ.ศ. 2552 ตอจากนั้นสัดสวนประชากรในวัยทํางานจะลดลงและสัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ Sciortino and Punpuing (2552: 15) กลาววาในขณะที่กําลังแรงงานวัยหนุมสาวของประเทศ
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เพื่อนบานมีอัตราสูงกวา ปจจุบันการขยายตัวของประชากรไทยกลุมอายุ 15-39 ป อยูในอัตราติดลบคือ
คิดเปนรอยละ -0.61 เมื่อเทียบกับอัตรารอยละ 2.97, 2.93 และ 0.596 ของ สปป. ลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสหภาพพมาตามลําดับ และประชากรไทยวัยหกสิบปขึ้นไปจะเพิ่มจํานวนขึ้นหรือกลาวอีก
อยางหนึ่งคือมีประชากรที่เปนผูสูงอายุที่ไมอยูในวัยทํางานในสัดสวนที่มากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอ
กํา ลั งแรงงานและอุปทานแรงงาน นอกจากปญ หาโครงสร างประชากรแลว ผลการวิ จั ยเรื่ อ งความ
ตองการแรงงานที่แทจริง การบริหารจัดการแรงงานตางดาว สถิติการนําเขาแรงงานตางดาวของนายจาง
และสถานประกอบการที่จะกลาวถึงตอไปนี้ทําใหเห็นภาพความตองการแรงงานตางดาวในประเทศไทย
ไดชัดเจนขึ้นดังนี้
จากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 2549 พบภาวะขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 39 ของความตองการแรงงาน สวนใหญสถานประกอบการมี
ความตองการแรงงานระดับลางมากที่สุด (กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ, 2552: ix)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand development research institute [TDRI]) ได
ทําวิจัยความตองการแรงงานที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง
กิจการตอเนื่องจากประมงและกอสราง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550: บ 1-13) พบวา
ใน พ.ศ. 2550 มีความตองการจางแรงงานตางดาว 7.6 แสน ถึง 1 ลานราย เมื่อปรับคาผลสํารวจโดย
คํา นึ ง ถึ งประสิ ทธิ ภ าพสูง สุด ในการผลิ ตแลว มี ข อเสนอวา ควรอนุ ญ าตจ า งแรงงานต างดาวรวมกัน
ประมาณ 5.3 - 7.3 แสนราย และใน พ.ศ. 2555 ประเทศไทยนาจะมีความตองการแรงงานสวนเพิ่มใน
กลุมแรงงานพื้นฐานรวมจํานวนประมาณสามแสนราย จํานวนแรงงานขั้นพื้นฐานคนไทยที่นาจะเขาสู
ตลาดแรงงานใหมคิดเปนเพียงรอยละ 33 ของความตองการแรงงานสวนเพิ่มทั้งหมดเทานั้น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552: 7-3, 74) ยังพบวาอัตราพึ่งพิงแรงงานตางดาวในแตละสาขาการผลิตมีความแตกตางกันมาก สาขาตอเนื่องการ
ประมงมีอัตราพึ่งพิงแรงงานตางดาวสูงสุดหรือคิดเปนรอยละ 65 อันดับสองไดแกสาขาประมงทะเลคิด
เปนรอยละ 37 อันดับสามไดแกสาขาเลี้ยงสัตวคิดเปนรอยละ 28 อันดับสี่ไดแกสาขากอสรางคิดเปนรอย
ละ 15 และอันดับสุดทายไดแกสาขาเพาะปลูกคิดเปนรอยละ 9 โดยเสนอวาการจางแรงงานตางดาวตอง
ไมมีผลกระทบตอการจางงานแรงงานชาวไทย การจางงานแรงงานตางดาวในกิจการเลี้ยงสัตวและ
ประมงสามารถทําไดโดยไมกระทบกระเทือนตอแรงงานชาวไทย แตการจางแรงงานแรงงานตางดาวใน
กิจการประมงตอเนื่องอยูในสัดสวนที่สูงมากจึงควรกระตุนใหคนไทยเขาไปทํางานในกิจการประมง
ตอเนื่องใหมากขึ้น
จากเหตุผลดานโครงสรางประชากร การพัฒนาที่ไมเทาเทียมกันกับประเทศเพื่อนบาน การขาด
แคลนแรงงานไทย การที่แรงงานตางดาวสามารถหาไดงายและมีอัตราคาแรงที่ต่ําสงผลใหนายจาง
จํานวนมากเลือกที่จะจางแรงงานตางดาวเพื่อเขามาทํางานทดแทนแรงงานไทยตอไป
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ตารางที่ 3 ขอเสนอใหมีการอนุญาตการจางแรงงานตางดาวใน พ.ศ. 2550
สาขา
จํานวนที่ควรอนุญาตใหจางแรงงานตางดาว (คน)
1. สาขาเพาะปลูก
175,148-229,096
2. สาขาเลี้ยงสัตว
25,293 -26,985
3. สาขาประมง
28,910 -54,840
4. สาขาตอเนื่องจากประมง
135,399 – 154,281
5. สาขากอสราง
166,761 – 269,477
รวม 5 สาขา
531,511 – 734,679
(ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2552: บ - 4)
2.3 การขอนําเขาแรงงานตางดาวของนายจางและสถานประกอบการ
แรงงานชาวลาวเปนที่ตองการของนายจางและสถานประกอบการมากที่สุด โดยตองการ
แรงงานจาก สปป. ลาว จํานวน 69,661 คน (รอยละ 52.63) จํานวนนายจาง/สถานประกอบการ 1,503
ราย (รอยละ 71.85) รองลงมาคือแรงงานจากราชอาณาจักรกัมพูชาจํานวน 52,280 คน (รอยละ 26.73)
จํานวนนายจาง/สถานประกอบการ 559 ราย (รอยละ 26.73) และจากสหภาพพมา 10,420 คน (รอยละ
1.39) จํานวนนายจาง/สถานประกอบการ 29 ราย (รอยละ 1.39) ตามลําดับ (กรมแรงงาน, กองการ
จัดระบบนําเขาแรงงานตางดาว, 2552) อยางไรก็ตามจากสถิตินี้ จํานวนการขอนําเขาแรงงานตางดาว
ไมใชตัวเลขของความตองการที่แทจริงเนื่องจากนายจางที่ตองการจางแรงงานจากสหภาพพมาสวนใหญ
เห็นวานโยบายการนําเขาแรงงานอยางถูกกฎหมายยังไมมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในขณะนั้น
ตารางที่ 4 จํานวนนายจาง/สถานประกอบการที่ยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
สัญชาติ การสงคํารองขอ
นายจาง/ สถาน
รอยละ ความตองการแรงงาน
นําเขาแรงงาน
ประกอบการ (ราย)
ตางดาว (ราย)
ลาว
กันยายน 2548 –
1,503
71.88
69,661
กุมภาพันธ 2552
กัมพูชา กันยายน 2548 –
559
26.73
52,280
กุมภาพันธ 2552
พมา
มกราคม 2552 –
29
1.39
10,420
กุมภาพันธ 2552
รวม
2,091
100.00
132,361
(ที่มา: กรมแรงงาน, กองการจัดระบบนําเขาแรงงานตางดาว, 2552)

รอยละ
52.63
39.50
7.87
100.00
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2.4 คาจางของแรงงานตางดาว
ประเทศไทยไดกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางในแตละจังหวัดโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติตอแรงงานตางดาว ในเรื่องนี้ นักวิจัยของศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย (สัมภาษณ 27 มีนาคม
2552) กล าวว าคา จ า งรายเดื อ นของแรงงานต างด าวที่ ไม จ ดทะเบีย นนอยกว าแรงงานตา งดา วที่ จ ด
ทะเบียน และแรงงานไทยไดคาจางมากกวาแรงงานตางดาวทั้งสองประเภท ตัวอยางคาจางผูชวยงานบาน
แรงงานไทยไดรับเดือนละ 5,900-7,000 บาท แรงงานตางดาวจดทะเบียนไดรับเดือนละ 1,000-4,000
บาท และแรงงานตางดาวไมจดทะเบียนไดรับคาจางเดือนละ 700-1,000 บาท ผลการวิจัยอื่นยังพบวา
แรงงานตางดาวสวนหนึ่งไดคาจางต่ํากวาคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไวมาก
จากการศึกษาของสหพันธแรงงาน-พมาแผนกแรงงานขามชาติ โครงการอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงเพื่อการตอตานการคาหญิงและเด็ก องคการแรงงานสากล (ILO, 2005: x-xi) พบวานายจางในอําเภอ
แมสอดจายคาจางใหกับแรงงานขามชาตินอยกวาคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดมาก กลุมตัวอยางสวน
ใหญ บ อกว า ได รั บ ค า จ า งเฉลี่ ย สั ป ดาห ล ะ 300-500 บาท และนายจ า งยั ง หั ก ค า อาหาร ค า ที่ พั ก
คาธรรมเนียมการขออนุญาตทํางาน เมื่อเปรียบเทียบแรงงานขามชาติกับแรงงานปกติแรงงานขามชาติ
ตองทํางานสามถึงสี่วันจึงจะไดคาจางเทากับแรงงานปกติที่ทํางานเพียงวันเดียว แรงงานเด็กขามชาติรอย
ละ 15.3 รายงานวาไมเคยไดรับคาลวงเวลาจากการที่ถูกบังคับใหทํางานลวงเวลา
มารติน (Martin, 2007: 22) เห็นวาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในตําแหนงงานที่ขาดแคลน
แรงงานคนไทยในภาคการเกษตร การกอสรางและการประมง การที่แรงงานตางดาวทํางานเปนคนรับใช
ในบานทําใหสตรีไทยสามารถทํางานในตลาดแรงงานได การศึกษาการจางงานในภาคการกอสรางใน
เขตกรุงเทพมหานครพบวาแรงงานตางดาวมีรายไดประมาณรอยละแปดสิบสองของแรงงานคนไทย
นอกจากการได รั บ ค า จ า งต่ํ า แล ว ยั ง มี ร ายงานถึ ง การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น
พื้นฐานของแรงงานตางดาวอยางกวางขวาง แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางกวางขวางในเรื่องตางๆ ไดแกสิทธิในชีวิตและรางกาย สิทธิที่จะ
ไดรับการคุมครองในกระบวนการยุติธรรม สิทธิสวนบุคคล สิทธิเสรีภาพของความคิดเห็นและการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการรวมกลุม เสรีภาพในการนับถือศาสนาและกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ความเชื่ อ
สิ ท ธิ ใ นมาตรฐานการดํ า รงชี วิ ต สิ ท ธิ ใ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การรั บ การบริ ก าร
สาธารณสุข สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิผูดอยโอกาส คนพิการหรือทุพพลภาพ สิทธิชุมชนและสิทธิใน
สิ่งแวดลอมและสิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมทางการเมือง
2.5 การละเมิดสิทธิแรงงานตางดาว
นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษยกลาวใน
วันรณรงคตอตานการคามนุษยระดับชาติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 วา “แรงงานตางดาวสวนหนึ่งตก
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เปนเหยื่อของการคามนุษย และปญหาการคามนุษยเปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ งของประเทศ
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่จะตองรวมกันดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหานี้อยางจริงจัง ประเทศไทยไดใหความชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษยเฉพาะจาก สปป. ลาว
ประเทศเดียวมากกวา 4,400 คน โดยบุคคลเหลานี้ตกเปนเหยื่อการคามนุษยทั้งในดานผลประโยชนใน
การขายบริการทางเพศและในดานแรงงาน”
การทบทวนวรรณกรรม พบรายงานถึ ง การละเมิด และการแสวงหาประโยชน อย างมิ ชอบ
จากแรงงานตางดาวจํานวนมาก การศึกษาแรงงานเด็กขามชาติที่อําเภอแมสอดซึ่งเปนโครงการหนึ่งของ
โครงการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเพื่อตอตานการคาเด็กและหญิง (ILO, 2005: 34-75) กลาวถึงแรงงาน
เด็กที่มีอายุนอยที่สุดคือ 12 ป แรงงานเด็กที่พบที่มีอายุไมเกิน 15 ป คิดเปนรอยละ 9.2 และแรงงานเด็กที่
มีอายุ 16 ป มีจํานวนรอยละ 23.6 แรงงานเด็กรอยละ 82.7 ตองทํางานวันละ 11 ชั่วโมง และสวนใหญ
ทํางานทุกวันโดยไมมีวันหยุดพักเลย แรงงานเด็กรอยละ 40.4 ทํางานในทาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การ
ขึ้นทะเบียนคนตางดาวไมสามารถคุมครองแรงงานได แรงงานเด็กถูกจํากัดสิทธิในการเดินทาง การ
พบปะสมาคม และถูกลงโทษ
Sciortino and Punpuing, (2552: xxii) ไดระบุวาประชากรยายถิ่นจากอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปนกลุมเสี่ยงอันตรายมากที่สุด ตองทํางานในสภาพที่ยากลําบากและถูกเอารัดเอาเปรียบ ดํารงชีวิตใน
สภาพแวดลอมที่สกปรกและแออัด ไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายและสังคม เดินทางไดอยางจํากัด
ไมมีสิทธิเทากับพลเมืองทั่วไป ตองเสี่ยงตอการถูกจับกุม และถูกสงกลับประเทศ นอกจากที่กลาวมา
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) เเละ
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) เเละองคกรเครือขายดานสิทธิเเรงงานเเละสิทธิมนุษยชน
ไดออกเอกสารสําหรับเผยแพรอยางเรงดวน โดยกลาวถึงการที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ไดมีการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดําเนินคดีแรงงานตางดาวลักลอบทํางานในเดือน
มิถุนายน 2553 วาประเทศไทยคุกคามแรงงานขามชาติโดยการกวาดลางและกอใหเกิดการเผชิญหนา
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง สํานักขาวอัลจาฮีราไดเผยแพรสารคดีเกี่ยวกับการจับกุม การ
นําแรงงานสงขามชายแดนไปยังสหภาพพมา การเรียกเก็บเงินจํานวน 1,200 บาทโดยกองกําลังใน
สหภาพพมา การคุมขังแรงงานที่ไมมีเงินจายคาปรับในคุกใตดิน การทุบตีขมขูทํารายแรงงาน การ
ลวนลามแรงงานสตรี การใหทํางานหนัก รวมทั้งการที่แรงงานที่ยินยอมเสียเงินที่สามารถกลับเขามายัง
ประเทศไทยไดอีกโดยไมถูกตรวจสอบ
จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาแรงงานตางดาวในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก เปนกลุมคน
ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยจะตอง
จัดระบบการบริหารจัดการแรงงานกลุมนี้ รวมทั้งแรงงานชาวลาวซึ่งเปนสวนหนึ่งของแรงงานตางดาว
จากประเทศเพื่อนบานดวย
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3. การบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทย
วรรณกรรมและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทยได
กลาวถึงองคประกอบของการบริหารจัดการแรงงานตางดาวจํานวนสามองคประกอบและประเด็นสําคัญ
ของการบริหารจัดการแรงงานตางดาวรวมสี่ประเด็น ดังนี้
3.1 องคประกอบของการบริหารจัดการแรงงานตางดาว องคประกอบของการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวมีสามองคประกอบ ไดแก
3.1.1 นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
3.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว และ
3.1.3 การจัดองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทย
3.1.1 นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
แรงงานตางดาวแบงออกเปนสี่กลุมใหญตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ไดแก 1) คนตางชาติที่มีสิทธิอาศัยอยูถาวรในประเทศไทย ถือใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาว และไดรบั อนุญาตใหทํางานไดตลอดชีพ 2) คนตางชาติที่เขาทํางานโดยไดรับใบอนุญาตทํางาน
ชั่วคราว 3) แรงงานระดับลางที่นําเขาจากราชอาณาจักรกัมพูชาและ สปป. ลาว ตามบันทึกขอตกลง
ระหวางประเทศ และ 4) แรงงานจากราชอาณาจักรกัมพูชาและ สปป. ลาว ที่เคยเขาเมืองผิดกฎหมาย แต
ไดพิสูจนสัญชาติจากประเทศตนทางและถือเอกสารเดินทางที่มีการตรวจลงตราตามนโยบายจัดการ
แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายตั้งแต พ.ศ. 2547 (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2552:
vii - viii)
นโยบายการบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของไทยสามารถแบงออก
เปนสองระยะ ในระยะแรกเปนการผอนผันใหมีการจดทะเบียนเปนรายปโดยไมมีหนวยงานเจาภาพที่
แนนอน ในระยะที่สองนับตั้งแตป 2547 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวทั้งระบบ ใหมีการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนแลวโดยมีโควตาตามความ
ตองการจางแรงงานตางดาว เพื่อควบคุมปริมาณแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการ มีการ
เจรจากับประเทศตนทางเพื่อใหการบริหารจัดการแรงงานตางดาวเปนระบบและมีมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เรียกโดยยอวา
กบร. ใหมีการจดทะเบียนประวัติคนตางดาวสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา จากนั้นจึงใหมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปนผูเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย (กรมการจัดหา
งาน, 2550: 21 -22) ในการขึ้นทะเบียนแรงงานใหรวมผูติดตามแรงงานขามชาติตั้งแตอายุหนึ่งขวบขึ้น
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ไป และใหมีการแจงเกิด แจงตาย และแจงยายที่อยู งานสองประเภทที่อนุญาตใหจางไดแกกรรมกรและ
คนรับใชในบาน (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2552: 20-21) ตั้งแตนั้นมามีการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวดังตอไปนี้
ใน พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบใหลูกของแรงงานขามชาติเขาศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐได เปดใหมีการพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับสถานะใหเปนผูเขาเมืองโดยถูกตองตาม
กฎหมาย และจัดทํายุทธศาสตรการจัดการปญหาและสถานะสิทธิบุคคล
ใน พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการจัดระบบการ
ทํางานเพื่อเปนศูนยอาํ นวยการในการดําเนินงานจัดระบบการทํางานของแรงงานตางดาว (กรมการจัดหา
งาน, 2550: 21 -22)
ใน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่ไดใบอนุญาตทํางานแลว
สามารถทํางานตอไปไดอีกหนึ่งป และเห็นชอบการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวจากสหภาพพมา
สปป. ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา และการจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต นอกจากนี้แลว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการพิสูจนสัญชาติของแรงงานจากสหภาพ
พมา สปป. ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา การนําเขาแรงงานจากสหภาพพมาอยางถูกกฎหมายและการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวในสามจังหวัดภาคใต (กรมการจัดหางาน 2550: 22 -23)
ใน พ.ศ. 2551-2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่ไดใบอนุญาตทํางาน
สามารถทํางานตอไปไดอีกหนึ่งป และดําเนินการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวสัญชาติ ลาวและกัมพูชา
ในดานสุขภาพ มีการเปดใหแรงงานตางดาวและครอบครัวที่ไมมีเอกสารใดๆเขาถึงการประกันสุขภาพ
ใน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เห็นชอบการขยายเวลาการ
พิสูจนสัญชาติและผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรแกแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพื่อรอการสงกลับ
ออกไปอีกไมเกิน 2 ป สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 โดยใหแรงงานตางดาวดําเนินการแจงความ
ประสงคเขารับการพิสูจนสัญชาติและดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตทํางานหรือขอรับใบอนุญาต
ทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวแลวใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดในการปองกัน สกัดกั้น การเขามาของแรงงานตางดาว
รายใหม รวมทั้งดําเนินคดีแรงงานตางดาวที่ไมเขาสูระบบการพิสูจนสัญชาติซึ่งยังลักลอบทํางาน
ตลอดจนผูนําพา ผูใหที่พักพิง และนายจาง เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดําเนินคดีแรงงานตางดาวลักลอบ
ทํ างาน
ทํ าหน าที่ บู ร ณาการการทํา งานร วมกับ หน ว ยงานที่ เกี่ย วข อง ได แ ก กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ โดยรวมกันรับผิดชอบนโยบาย
และการปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองและ
ลักลอบทํางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ จึงแจงฝากเตือนไปยังนายจาง ผูประกอบการและ
แรงงานตางดาว หากฝาฝนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 ซึ่ง
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แรงงานตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแต 2,000
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สวนนายจางผูประกอบการลักลอบจางแรงงานตางดาวตองระวางโทษ
ปรับตั้งแต 10,000-100,000 บาท ตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคน (ขาวกรมประชาสัมพันธ 28 มิถุนายน
2553) ไดเริ่มกระบวนการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวสัญชาติพมา โดยไดเชิญคณะผูแทนจากสหภาพ
พมามาเพื่อการเจรจาความรวมมือและเปนสักขีพยานการมอบหนังสือเดินทางชั่วคราวแกแรงงานจาก
สหภาพพมากลุมแรกจํานวน 17 คน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งตั้ง
ศูนยเฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดําเนินคดีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ผลจากการดําเนินการ
ทําใหมีการจับกุมแรงงานตางดาวและสงกลับประเทศแมวายังมีปญหาเรื่องการประสานงานกับประเทศ
เพื่อนบาน หนังสือพิมพ The Irrawaddy (15 July 2010) รายงานวาแรงงานที่ถูกสงกลับไปชายแดน
สหภาพพมาถูกกองกําลังทหารในเขตสหภาพพมาเรียกเก็บเงินคาปรับคนละ 1,200 บาทหรือถูกจับกุม
คุมขัง ถูกทํารายรางกาย ถูกบังคับขูเข็ญ ถูกบังคับใหทํางานและรายงานขาวที่ไมยืนยันแหลงที่มาอางวามี
การสงแรงงานสตรีไปขายบริการทางเพศดวยทําให Human Rights Watch และหนวยงานดานสิทธิ
มนุษยชนเรียกรองใหหยุดดําเนินการเนื่องจากอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงตอ
แรงงานขามชาติที่มีมากกวาหนึ่งลานคนในประเทศไทย
มารติน (2552: 19-20) กลาววาการขยายใบอนุญาตทํางานเปนเวลาสามหรือหาปอาจจะ
สามารถสรางแรงจูงใจใหกับนายจางและแรงงานตางดาว นโยบายการจางแรงงานตางดาวที่มีความ
ยืดหยุนตามสภาพความเปนจริงเชนการที่แรงงานตางดาวในภาคเกษตรบริเวณชายแดนที่มีคาจางต่ําและ
เขามาทํางานตามฤดูกาลซึ่งไมจดทะเบียนเนื่องจากมีคาธรรมเนียมสูงเมื่อเทียบกับรายได มารตินมี
ขอเสนอสามประการไดแก ประการแรก ควรใชแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเปาหมายในการ
หมุนเวียนแรงงานตางดาวมากกวาวิธีการแบบเกาที่ใชกฎเกณฑขอบังคับ ประการที่สอง การใชเครื่องมือ
ทางเศรษฐกิ จ ในการปรั บ เปลี่ ย นนายจ า งและแรงงานต า งด า วให ป ฏิ บั ติ ต ามเป า หมายเชิ ง นโยบาย
ตัวอยางเชนนายจางมักยินยอมจายคาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนแรงงาน ถาหากวามีการนํารายไดไป
ใชเพื่อการลดการใชแรงงานหรือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และแรงงานตางชาติจะยินยอมกลับ
ประเทศหากไดรับคืนเงินคาธรรมเนียมที่ไดจายไปกอนหนานี้ ประการสุดทาย ตองมีการประสานงาน
และความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหนายจาง สหภาพแรงงานและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ มี
สวนกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
มีขอวิจารณวานโยบายของประเทศไทยไมชัดเจนและคงที่คงวา ยกตัวอยางเชนในเรือ่ งการ
จดทะเบียนผูติดตาม สถานภาพของบุตรและผูติดตาม การไมจําแนกแรงงานตามสัญชาติและเชื้อชาติ
การแตงงานขามชาติ การกําหนดโควตาที่ไมมีการศึกษาความตองการแรงงานที่ขาดแคลนในแตละ
สาขากอน รวมทั้งปญหาการเปลี่ยนนายจางและประเภทงาน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
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2552) นโยบายการนําเขาแรงงานอยางถูกกฎหมายซึ่งมีคาใชจายสูง เสียเวลารอคอยนานและทายที่สุด
แรงงานสวนหนึ่งจะกลายสภาพเปนแรงงานผิดกฎหมายอีก
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาประเทศไทยไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวของกับ
แรงงานตางดาวอยางตอเนื่อง นับตั้งแตการที่แตละหนวยงานตางทําหนาที่ของตนโดยไมมีหนวยงาน
เจาภาพ มาจนกระทั่งมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ตอมา
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบ และมีความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวเพื่อใหการเคลื่อนยายแรงงานเปนไป
อยางถูกตองตามกฎหมาย แตเนื่องจากสถานการณ ที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาวมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาทําใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ย วกับแรงงานตางดาวอยู เสมอและยังขาด
นโยบายระยะยาวที่ชัดเจน นโยบายที่กลาวมาขางตนยังมีความสัมพันธกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
แรงงานตางดาวซึ่งมีหลายฉบับตามที่จะกลาวถึงตอไป
3.1.2 กฎหมายเกี่ยวของกับแรงงานตางดาว
Sciortino and Punpuing (2552: 26-30) กลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว
ไดแก
3.1.2.1 พระราชบัญญั ติ คนเข าเมื อง พ.ศ. 2522 และแก ไขเมื่ อ พ.ศ. 2535 บริห าร
จัดการโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองภายใตสังกัดงานตํารวจแหงชาติ โดยมาตราที่ 17 ระบุวาภายใต
สถานการณ พิ เ ศษ สามารถอนุ ญ าตให บุ ค คลพํ า นั ก อาศั ย ในประเทศไทยได ซึ่ ง ช ว ยให ก ระทรวง
มหาดไทยมีความยืดหยุนในการงดเวนการสงกลับผูยายถิ่นโดยผิดกฎหมายออกนอกประเทศ
3.1.2.2 พระราชบั ญ ญัติ ก ารทํ างานของคนต า งด า ว พ.ศ. 2521 บริ หารจั ดการโดย
กระทรวงแรงงาน ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2551 หามคนตางดาวทํางานโดยไมมีใบอนุญาต
ทํางานแมจะไดรับวีซาถูกประเภทแลวก็ตาม ใบอนุญาตทํางานจะใชไดสําหรับตําแหนงงานและนายจาง
ที่ระบุไวโดยเฉพาะเทานั้นและอาจจํากัดพื้นที่การทํางานได คูสมรสของแรงงานไดรับอนุญาตใหอยูใน
ประเทศในฐานะผูติดตามแตหามทํางาน เวนแตจะมีใบอนุญาตทํางานของตนเอง ใบอนุญาตทํางานจะ
ออกใหเฉพาะบางอาชีพซึ่งขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย ตามมาตราที่ 12 ของพระราชบัญญัตินี้
ทําใหหนวยงานราชการสามารถอนุญาตใหคนตางดาวทํางานเปนการชั่วคราวในบางภาคอุตสาหกรรม
ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงสามารถประกาศใหจดทะเบียนแรงงานตางดาว
ทักษะต่ําไดเปนระยะๆ
3.1.2.3 พระราชบัญ ญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตินี้มี
การปรับเปลี่ยนสาระสําคัญไปจากกฎหมายเดิมหลายประการ เชน กําหนดใหมีกองทุนเพื่อการสงคน
ต า งด า วกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร มี คณะกรรมการพิ จ ารณาการทํ า งานของคนต า งด า ว และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว กําหนดคาธรรมเนียมการจาง (levy) รวมทั้ง
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การกํากับดูแลและบทกําหนดโทษ ในสวนการทํางานของคนตางดาวนั้นมีการปรับเปลี่ยนใหกําหนด
งานที่คนตางดาวอาจทําไดจากเดิมที่กําหนดงานที่คนตางดาวหามทํา โดยตองเปนไปตามหลักการสาม
ประการคือ คํานึงถึงความมั่นคงของชาติ คํานึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และคํานึงถึง
ความตองการแรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศซึ่งจะตองออกกฎกระทรวงกําหนดงานที่คน
ตางดาวอาจทําได นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติสามารถขอรับใบอนุญาตทํางานได อนุญาตใหแรงงานตางดาวในพื้นที่ชายแดนทํางาน
บางประเภทหรือลักษณะงานไดในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนดได (กฤตยา อาชวนิจกุล
และกุลภา วจนสาระ, 2552)
3.1.2.4 พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บริหารจั ดการโดยกระทรวง
แรงงาน เปนการกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจางสําหรับสัญญาจางงานทั่วไป แตมีประโยชนอยาง
จํากัดสําหรับผูยายถิ่นสวนใหญในประเทศไทยซึ่งสวนใหญมีสถานภาพเปนแรงงานเถื่อน นอกจากนี้
การคุมครองแรงงานก็ไมครอบคลุมภาคเศรษฐกิจที่แรงงานทักษะต่ําจํานวนมากทํางานอยู
3.1.2.5 พระราชบัญญัติธุรกิจตางชาติ พ.ศ. 2532 สําหรับคนตางประเทศที่ตองการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
3.1.2.6 พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ.
2522 ซึ่งระบุกิจกรรม 39 ประเภทที่แรงงานตางดาวไมสามารถทําได ซึ่งรวมถึงอาชีพกรรมกรทั่วไป การ
ทําการเกษตร งานทอผา และงานกอสราง
3.1.2.7 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 กําหนดประเภทกิจการที่สงเสริมการ
ลงทุน ภาวะโครงสรางและนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน
3.1.2.8
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่ ง
สงเสริมการลงทุนของคนไทยและคนตางชาติในพื้นที่ตางจังหวัดของประเทศไทย
3.1.2.9 พระราชบัญญัติพิเศษเพื่อการสงออก (EPZX)
เปนกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง
3.1.2.10 พระราชบัญญัติการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่งใหความคุมครองผูตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย
การที่แรงงานตางดาวเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ ทําใหเกี่ยวของกับหนวยงานและ
ขาราชการจํานวนมากทําใหมีปญหาในการบริหารจัดการ การบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย รัฐบาลไทยไดพยายามที่จะใหการจางงานแรงงานตางดาวเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายแต
ก็ยังคงมีแรงงานตางดาวจํานวนมากที่ลักลอบทํางานในประเทศไทย การจัดองคกรบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังที่จะกลาวถึงตอไป
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3.1.3 การจัดองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง เรียกโดยยอวา กบร. ระเบียบนี้กําหนดให กบร. ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือผูที่
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สั ง คมเป น รองประธาน ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการ
ตางประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานขาวกรองแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผู
บัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการกองอํานวยความมั่นคง
ภายใน อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน
สี่คนเปนกรรมการ(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 25
กันยายน พ.ศ. 2544) ตอมาใน พ.ศ. 2546 ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ให กบร. เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง กบร. มีหนาที่พิจารณากําหนดนโยบาย แนวทาง
แผนงาน และมาตรการในการบริหารจัดการและแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการปองกัน ปราบปราม และการดําเนินการอื่นที่จําเปนในการบริหาร
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2552: บ-4-15 ถึง 22.)
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวที่ทํางานในประเทศไทยเปนภารกิจหนึ่งใน
ความรับผิดชอบของกรรมการจัดหางานภายใตพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551โดย
มีหนวยปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รายละเอียด ดังนี้
หนวยปฏิบัติงานในสวนกลาง ไดแก
สํานักบริหารแรงงานตางดาว (กลุมพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาวในระบบและศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน : One stop
service) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-12 กองการจัดระบบการนําเขาแรงงานตางดาว และหนวย
ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ไดแกสํานักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด
ตามที่ ไดอธิ บายมาข างต น แมวาสํา นั กงานบริหารแรงงานตางดา วและหน วยงานของ
กระทรวงแรงงานจะมีบทบาทหลักในการดูแลติดตามแรงงานตางดาว แตความรวมมือของหนวยงานทุก
หนวยงานที่เปนสมาชิกของ กบร. ทั้งในสวนกลางและในระดับทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชนทั้ง
ที่เปนหนวยงานภาคธุรกิจและหนวยงานพัฒนาเอกชน ตลอดจนองคการระหวางประเทศตางก็มีบทบาท
ที่จะทําใหการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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กรอบนโยบาย กฎหมายและองคกรบริหารจัดการมีความเกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของ
การบริหารจัดการแรงงานตางดาว ซึ่งแบงออกเปนสี่เรื่องดังนี้

3.2 ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมใน
เบื้องตน จะเห็นไดวาแรงงานตางดาวเหลานี้เขามามีบทบาทสําคัญในภาคการผลิต รวมทั้งการเขามา
ทํางานของแรงงานเหลานี้สงผลตอระบบสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศดวย ดังนั้นผูวิจัย
จะขอกลาวถึงประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในหัวขอประเด็นสําคัญของการ
บริ หารจั ด การแรงงานต า งด า วประกอบด ว ยหั ว ข อ ต า งๆ ได แ ก แ รงงานต า งด า วกับ การพั ฒ นา การ
ดําเนินการเพื่อเอื้อตอการเคลื่อนยายแรงงาน การจัดระเบียบแรงงานตางดาว ประเด็นและกิจกรรม
อื่นที่มีความเชื่อมโยงกัน (Cross-cutting issues) ตามรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แรงงานตางดาวกับการพัฒนา
ฮูเก็ต (Huguet, 2008:11) กลาววาแรงงานขามชาติถูกมองวาเปนผลพวงของการพัฒนา
มากกวาเปนตนเหตุหรือพลังขับเคลื่อนที่ทําใหเกิดการพัฒนา แรงงานขามชาติยังขาดโอกาสในการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาชุมชนและสังคมตามที่จะกลาวถึงตอไปนี้
ในป จ จุ บั น รั ฐ บาลไทยอนุ ญ าตให แ รงงานต า งด า วจากประเทศเพื่ อ นบ า นทั้ ง สาม
ประเทศทํางานในสองอาชีพไดแกอาชีพกรรมกรและอาชีพคนรับใชในบาน โดยนิยามวาเปนงานที่
ไมไดใชความรู ใชกําลังกายทําซ้ําๆ อารี จําปากลาย และศิรินันท กิตติสุขสถิต (Aree Jampaklay and
Sirinan Kittisuksathit, 2009: 16) ไดทําการสัมภาษณผูที่ทํางานในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวาสองป
ผลการศึกษาพบวามากกวาหนึ่งในสามของแรงงานที่ทํางานในประเทศไทยนานกวาสองปเห็นวาไมได
เรียนรูทักษะ หรือเรียนรูทักษะนอยจากการมาทํางานในประเทศไทย
อารี จําปากลาย และศิรินันท กิตติสุขสถิต (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit,
2009: 17, 31-34) พบวาเงินที่สงกลับบานเปนรายไดสําคัญของครอบครัวในประเทศตนทาง โดยเปน
ความเห็นรอยละ 55.6 ของกลุมตัวอยางชาวลาว รอยละ 50.8 ของกลุมตัวอยางจากสหภาพพมา และรอย
ละ 39.5 จากราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลําดับ ในระยะเวลาสองปโดยเฉลี่ยมีการสงเงินกลับบาน
ประมาณ 12,500 บาทเพื่อเปนคาใชจายประจําวัน การดูแลสุขภาพอนามัย การซื้ออุปกรณเครื่องใชใน
ครอบครัวและการศึกษาตามลําดับ รอยละ 30 ของกลุมตัวอยางตองการใหครอบครัวใชเงินที่สงกลับ
บานในการสรางรายไดใหแกครอบครัว สวนใหญผูรับเงินที่แรงงานสงกลับบานเปนพอแมของแรงงาน
กลุมผูแตงงานแลวเปนกลุมที่สงเงินกลับบานมากที่สุด (คามัธยฐาน = 40,000 บาท) ระยะเวลาที่ไดรับ
เงินหลังการสงเงินคือเวลาสองวันหรือไมเกินหนึ่งสัปดาห วิธีการในการสงเงินกลับบานของแรงงานชาว
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ลาวมีความหลากหลายมากกวาแรงงานจากอีกสองประเทศ โดยแรงงานชาวลาวสงเงินผานญาติรอยละ
32.5 ผานเพื่อนรอยละ 19.7 ผานระบบธนาคารรอยละ 15.4 และนํากลับบานเองรอยละ 12

ตารางที่ 5 จํานวนเงินสงกลับบานในระยะเวลาสองป
จํานวนเงินสงกลับบาน
(บาท)
10,000 ขึ้นไป
10,001-25,000
25,001 -50,000
มากกวา 50,000
คามัธยฐาน
คาเฉลี่ย
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
จํานวนผูตอบ

จํานวนผูตอบ
(%)
25.0
26.7
27.3
21.1
25,000
31,756
600
648,000
356

ลาว
29.1
20.5
22.2
28.2
26,000
34,063
600
96,000
117

สัญชาติ
พมา
15.8
27.5
34.2
22.5
30,000
34,534
1,500
648,000
120

กัมพูชา
30.3
31.9
25.2
12.6
20,000
26,730
2,000
100,000
119

(ที่มา: Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, 2009: 17)
ในดานคาใชจายของแรงงานชาวลาวที่ทํางานในจังหวัดขอนแกน อารี จําปากลายและ
ศิรินันท กิตติสุขสถิตยพบวาคาใชจายอันดับสูงสุดคือคาใชจายดานอาหาร (คามัธยฐาน 1,775 บาท/
เดือน) อันดับรองลงมาคือเงินที่สงกลับบาน (คามัธยฐาน 1,750 บาท/เดือน) อันดับสามคือคาที่พัก
(คามัธยฐาน 600 บาท/เดือน) และเงินเก็บสวนตัว (คามัธยฐาน 500 บาท/เดือน) คาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(คามัธยฐาน 400 บาท/เดือน) คาเดินทางและคาสื่อสาร (คามัธยฐานประเภทละ 300 บาท/เดือน) การ
นันทนาการ (คามัธยฐาน 300 บาท/เดือน) การพนัน (คามัธยฐาน 200 บาท/เดือน) คาใชจายเกี่ยวกับ
สุขภาพและเงินบริจาค (คามัธยฐานประเภทละ 100 บาท/เดือน) และคาอุปกรณที่เกี่ยวกับการทํางาน
(คามัธยฐาน 75 บาท/เดือน) เปนที่นาสังเกตวาไมมีคาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือการศึกษาในกลุม
แรงงานชาวลาว (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, 2009: 57 )
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ตารางที่ 6: วิธีการสงเงินกลับบานที่ใชมากที่สุด
วิธีการสงเงินกลับบานที่ใชมากที่สุด

จํานวน
%

นายหนา
52.5
ญาติ
12.6
ธนาคาร
11.5
เพื่อน
7.6
นํากลับเอง
7.6
นายจาง
4.2
อื่นๆ
3.9
รวม
100
จํานวน (คน)
356
(ที่มา: Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, 2009: 31)

สัญชาติ
ลาว

พมา

กัมพูชา

5.1
32.5
15.4
19.7
12
8.6
6.8
100
117

92.5
2.5
1.7
3.3
0
0
0
100
120

89.7
3.4
16.8
0
10.9
4.2
5.1
100
119

นอกจากนี้ แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานสวนหนึ่งไมสามารถทํางานตามความรู
ความสามารถอยางเต็มที่ ระบบการจางแรงงานตางดาวไมไดใชมาตรฐานอาชีพ (Thailand standard
classification of occupations) หรือเกณฑของประเภทกิจการตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
(Thailand standard industrial classification) ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดทําไวแลวตั้งแต พ.ศ. 2544 ตัวอยาง
กรณีการจางอาสาสมัครตางชาติ (อสต.)และพนักงานสาธารณสุขตางชาติ (พสต.) ซึ่งมีอุปสรรคคือไมมี
ประเภทงานที่อนุญาตใหทํางานไดรองรับ ทําใหตองจัดจางในตําแหนงคนรับใชในบานหรือกรรมกร
แทน การเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวสามารถทํางานไดตามศักยภาพจึงนาจะเปนประโยชนทั้งตอ
แรงงานเองและตอนายจางดวย (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนะสาระ, 2552: 75)
Paitoonpong and Chalamwong (2007: 8) รายงานวาผูยายถิ่นที่ขามพรมแดนจาก สปป.
ลาว พอใจที่จะใชชองทางสวนตัวมากกวาเมื่อไมสามารถใชวิธีโอนเงินผานธนาคารได แรงงานชาวลาว
สามารถสงเงินกลับบานเปนสัดสวนสูงกวาแรงงานชาวกัมพูชา (รอยละ 90 และ 70 ตามลําดับ) โดยสง
เงินกลับบานเปนประจํามากกวา และมีจํานวนสูงกวาตลอดเวลาที่ยายถิ่นฐาน แมวาจะมีรายไดโดยเฉลี่ย
นอยกวา ครัวเรือนมากกวาหนึ่งในหาจากแขวงสะหวันนะเขตและสาละวันอางวาไดรับเงินสงกลับบาน
โดยประมาณวาคิดเปนรอยละ 43.4 และ 40.4 ตามลําดับของรายไดทั้งหมดของครัวเรือน ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ไดแสดงมูลคาการสงเงินเฉลี่ยรายเดือนตอแรงงานตางดาวหนึ่งคนวาเงินที่
ไหลเขาไปในราชอาณาจักรกัมพูชาตลอดระยะเวลาของการยายถิ่นต่ํากวาเงินที่ไหลเขาไปใน สปป. ลาว
ขอมูลนี้แสดงวาเงินสงกลับบานมีความสําคัญตอครอบครัวของแรงงานอพยพที่อยูใน สปป. ลาว เปน
อยางยิ่ง
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จากรายงานของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP Lao PDR, 2009) แรงงานชาว
ลาวสงเงินกลับประเทศคิดเปนรอยละ 5 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศใน พ.ศ. 2006 โดยแรงงานรอย
ละ 55 เปนสตรี และจํานวนเงินสงกลับบานเทากับปละหนึ่งรอยลานเหรียญสหรัฐ เงินที่สงกลับประเทศ
มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น กลาวคือใน พ.ศ. 2552 รายไดจากเงินที่สงกลับบานคิดเปนรอยละ 7 ของผลผลิตมวล
รวมของประเทศ หากปราศจากการที่แรงงานรอยละ 8 ที่ออกไปทํางานนอกประเทศตลาดงานภายใน
สปป. ลาวจะยิ่งแยกวาที่เปนอยูมาก นอกจากนี้ ดีเลน และประชา วสุประสาท (Deelen and Pracha
Vasuprasat: 2010:13) ไดรายงานผลการศึกษาครอบครัวชาวลาวที่รับเงินสงมาจากแรงงานทีม่ าทํางานใน
ประเทศไทยวาในการสงเงินกลับบาน นิยมการสงเงินผานชองทางที่ไมเปนทางการโดยมักโอนเงินผาน
ไปยังบัญชีธนาคารที่เปดไวบริเวณชายแดน แลวจึงคอยแจงแกคนกลางในฝงลาวเพื่อสงมอบเงินแกผูรับ
เงินปลายทาง การสงเงินผานคนกลางมีคาใชจายประมาณรอยละ 2-10 และประหยัดรวดเร็ว แรงงาน
สวนหนึ่งมีบัญชีธนาคารโดยการชวยเหลือของนายจางในการเปดบัญชีธนาคาร ตัวแรงงานหรือญาติใช
บัตรเบิกเงินสดอัตโนมัติเบิกเงินสดในบริเวณชายแดน นอกจากนี้แรงงานสวนหนึ่งโดยเฉพาะผูที่มี
ภูมิลําเนาอยูใกลชายแดนไทยยังถือเงินสดกลับบานดวยตนเอง ซึ่งเปนวิธีการที่มีความเสี่ยง
Sciortino and Punpuing (2552: 109) กลาววาศักยภาพการลงทุนที่ออนแอกอใหเกิดวงจร
การยายถิ่นของแรงงานรุนตอไป ทั้งนี้เพราะตองใชเงินที่สงกลับบานเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือการสง
สมาชิกวัยเยาวกวาเดินทางไปตางประเทศ โคซาเกะ (Kosakae, อางถึงใน Mekong Migration Network,
2008: 54) เห็นวาสวนมากการสงเงินกลับบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงดําเนินการโดยแรงงานตางดาวที่
เปนผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานผูหญิงที่ยังไมแตงงาน
นอกเหนือจากปญหาการที่แรงงานตางดาวไมสามารถทํางานเต็มตามศักยภาพ เนื่องจาก
ขอจํากัดตามกฎระเบียบของทางราชการ การไมใชมาตรฐานอาชีพในการจางงาน ปญหาในการสงเงิน
กลั บ บ า น แนวโน ม ใหม ใ นการสร า งงานในประเทศต น ทางที่ ก ล า วมาข า งต น แล ว ในการสั ม มนา
ระดับชาติซึ่งองคการระหวางประเทศเพื่อการยายถิ่นและกระทรวงแรงงานจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน
2552 ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกทยังกลาวถึงปญหาในการพัฒนาแรงงานตางดาววาเกี่ยวของกับการ
จํากัดสิทธิในการเขาหรือจัดตั้งสมาคมรวมทั้งสหภาพแรงงาน การขาดโอกาสในการรับการฝกอบรม
และนโยบายการอนุญาตใหจางงานแบบชั่วคราวทําใหนายจางไมลงทุนในการพัฒนาแรงงานตางดาวอีก
ดวย (International organization for migration, 2010)
3.2.2 การดําเนินการเพื่อเอื้อตอการเคลื่อนยายแรงงาน
ใน พ.ศ. 2545 - 2546 รัฐบาลไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใน
การจางแรงงานกับ สปป. ลาว ซึ่งผอนผันใหคนที่ถือสัญชาติลาวเขาเมืองและทํางานโดยถูกตองตาม
กฎหมายในประเทศไทยในฐานะเปนแรงงานที่มีสัญญาจางงานและสามารถทํางานได 2 ป โดยสามารถ
ตออายุไดอีกหนึ่งครั้ง รวมเปนระยะเวลาทํางานทั้งสิ้น 4 ป ทั้งนี้กรมการจัดหางานรายงานขอมูลคนตาง
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ดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2552 (กรมการจัดหางาน, 2552: 11) วาได
นําเขาแรงงานจากราชอาณาจักรกัมพูชาจํานวน 17,235 คน และจาก สปป. ลาว จํานวน 10,212 คน แตยัง
ไมไดมีการดําเนินการในสวนของแรงงานจากสหภาพพมา
ประชา วสุประสาท (Pracha Vasuprasat, 2008: 13-20) ใหความเห็นวาในระหวาง พ.ศ.
2548-2550 นายจางตองการจางแรงงานจาก สปป. ลาวมากกวาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเนื่องจากปจจัย
ทางวัฒนธรรมและภาษา แตในความเปนจริงมีการจางงานแรงงานจาก สปป. ลาวจริงมีเพียงรอยละ 15
ของจํานวนแรงงานที่ตองการจางและเทากับรอยละ 53 ของจํานวนที่ไดยื่นคํารองขอจางตอทางราชการ
ทั้ งนี้ จํ านวนแรงงานที่ นายจ างต องการจ า งไมใ ช จํา นวนแรงงานที่ จํ า เป น ต อ งการอย า งแท จ ริ ง การ
ดําเนินงานในการนําเขาแรงงานชาวลาวอยางถูกตองตามกฎหมายยังมีปญหาหลายประการเนื่องจาก
บริษัทจัดหางานไมมีประสบการณ มีคาใชจายสูงคือ 783 เหรียญสหรัฐสําหรับแรงงานจาก สปป. ลาว
ซึ่งสูงกวาคาใชจายในการลักลอบเขามาทํางานหลายเทา ตองใชเวลารอนาน 3 -5 เดือน ในจํานวน
แรงงานจาก สปป. ลาว 3,418 คน มีผูที่กลับบานกอนสิ้นสุดสัญญาจาง 245 คน และมีผูที่ไปทํางานกับ
นายจางใหมทําใหกลายสภาพเปนแรงงานหลบหนีเขาเมือง
3.2.3 การจัดระเบียบแรงงานตางดาว
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงานกับ สปป. ลาว มีจุดมุงหมาย
ในการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนในประเทศ โดยใหพิสูจนสัญชาติกอนจะอนุญาตใหอยู
ในประเทศและออกใบอนุญาตทํางาน และเนื่องจากมีแรงงานตางดาวจํานวนมากทํางานบริเวณชายแดน
ใน พ.ศ. 2548 รัฐบาลจึงไดอนุญาตใหจังหวัดตามแนวชายแดนสามารถเจรจาขอตกลงใหแรงงานขาม
พรมแดนเขามาทํางานในลักษณะมาเชา - กลับเย็น และทํางานตามฤดูกาล ทั้งนี้สามารถแบงประเภทของ
แรงงานตางดาวจากอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่มีสถานภาพกึ่งถูกกฎหมายและถูกกฎหมายออกไดเปนสี่
ประเภท กลาวคือ 1) แรงงานตางดาวจดทะเบียนที่รอการพิสูจนสัญชาติ 2) แรงงานตางดาวจดทะเบียนที่
พิสูจนสัญชาติแลว 3) แรงงานตางที่ทํางานแบบมาเชา–กลับเย็น และตามฤดูกาลภายใตสัญญาจางงาน
และ 4) แรงงานตางดาวรายใหมที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจ แรงงานตางดาวอื่น ๆ ทั้งหมดที่
เหลือจะถูกจับกุมและสงกลับประเทศตนทาง ดังนั้นตามนโยบายนี้จึงตองการใหสถานะของแรงงานตาง
ดาวจากภายในภูมิภาคถูกเปลี่ยนทีละนอยจากผิดกฎหมายเปนถูกกฎหมาย
Sciortino and Punpuing (2552: 78-80) ไดประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรี ลักษณะ
สําคัญ คาธรรมเนียมและผลการดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2535 - 2549 ตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การจดทะเบียนผูยายถิ่นจากอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง พ.ศ. 2535-2549
มติ
ลักษณะสําคัญ
คณะรัฐมนตรี
17 มี.ค. 2535 -ใบอนุญาต 2 ป
- เฉพาะชาวพมา
- บัตรแรงงานตางดาว
-10 จังหวัดชายแดน
22 มิ.ย. 2536 - 22 จังหวัดชายฝงทะเล
- การประมง

คาธรรมเนียม
-เงินมัดจํา 5,000 บาท
- คาบัตร 1,000 บาท

การดําเนินการ
- ผูยายถิ่นขึ้นทะเบียน 706 คน
- ออกบัตรสีมวง 101,845 ใบ

- ไมดําเนินการในภาคการประมง
กอนแกไขกฎหมาย พ.ศ. 2482

25 มิ.ย 2539
จดทะเบียน
รอบที่ 1

- ใบอนุญาต 2 ป
- ผูยายถิ่นจากลาว กัมพูชา และพมา
– ผูยายถิ่นและนายจางตองรายงาน
ตัวตอ ตม.ทุก 3 เดือน
- 43 จังหวัดจาก 72 จังหวัด
- 11 ภาคอุตสาหกรรม (รวมถึง
เกษตรกรรม ประมง กอสราง
โรงงานเครื่องปนดินเผาและอิฐ
ผูชวยงานบาน)
- อนุญาตใหอยูชั่วคราวระหวาง
รอสงตัวกลับ (ตม.69)

- คาธรรมเนียมใบตม.
1,000 บาท
- คาใบอนุญาตทํางาน
1,000 บาท
- คาประกันสุขภาพ 500
บาท

- ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2539 –
สิงหาคม 2541
- จดทะเบียน 372,000 คน ใน
จํานวนนี้ 293,782 หรือ 87% มา
จากพมา
- ออกใบอนุญาตทํางาน 303,088
ใบ
- กระทรวงแรงงานคาดวามีผูยา ย
ถิ่นที่ไมมีเอกสารเขาเมือง
897,417 คน สวนใหญมาจาก
พมา

จดทะเบียน
รอบที่ 2

- ใบอนุญาต 1 ป
- เมื่อมีตําแหนงวาง ตองประกาศ
จางคนไทยกอน
- จัดสรรใบอนุญาตทํางานให
159,902 ใบ

- คาธรรมเนียมรวม
3,210 บาท

- ระยะเวลา สิงหาคม 2541 –
สิงหาคม 2542
- นายจางขออนุญาตจาง
แรงงาน 233,346 คน
-ผูยายถิ่นมาจดทะเบียน 90,911
คน (79,057 จากพมา 10,593
คน
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มติ
คณะรัฐมนตรี

ลักษณะสําคัญ

คาธรรมเนียม

- 37 จังหวัด งานกรรมกร 18
ประเภท ใหขามแดนมา
ทํางานแบบเชากลับเย็นได
-ไมออกใบอนุญาตทํางานใน
กรณีเปนวัณโรคระยะติดตอ
ออนแอ มีความผิดปกติทาง
รางกาย โรคซิฟลิสระยะที่ 3
ติดสารเสพติด โรคพิษสุรา
เรื้อรัง โรคจิต จิตฟนเฟอน

การดําเนินการ
จากกัมพูชา และ 1,261 คน จาก
สปป.ลาว)
-ใบอนุญาตที่หมดอายุเดือน
สิงหาคม 2541 ตออายุถึง
สิงหาคม 2542

- แตกตางกันในแตละ
จังหวัด
- เฉลี่ย 3,700 บาท

- ระยะเวลา : สิงหาคม 2542 –
สิงหาคม 2543
- นายจางขออนุญาตจาง
แรงงาน 355,050 คน
- ผูยายถิ่นขึ้นทะเบียน
99,974 คน

4 ส.ค. 2542
จดทะเบียน
รอบที่ 3

- ใบอนุญาต 1 ป, 7 จังหวัด,
18 ประเภทงาน
- ยกเวนงานที่สตรีทําเปน
สวนใหญ - เหมือนกับการจด
ทะเบียนรอบที่ 2 แตรวมการ
ตรวจหาเชื้อ HIV

การตออายุที่
เกี่ยวเนื่องกับ
การจด
ทะเบียนรอบ
ที่ 5

- ใบอนุญาต 1 ป
- เฉพาะผูยายถิน่ ที่จด
ทะเบียน พ.ศ.2544 และตอ
อายุใน พ.ศ.2545

- ระยะเวลา : สิงหาคม 2546 –
สิงหาคม 2547
- ตออายุผูยายถิน่ 288,780 คน
ที่เคยจดทะเบียนใน พ.ศ. 25442545

27 เมษายน
2547
จดทะเบียน
รอบที่ 6

- ใบอนุญาต 1 ป
- โควตาใบอนุญาตทํางาน
1,598,752 คน
- ยื่นขอมีบัตรประจําตัว
ชั่วคราว 13 หลัก ในระดับ
อําเภอ (ทร. 38/1)

- ระยะเวลา : กรกฎาคม 2547
– มิถุนายน 2548
- นายจาง 248,553 ราย ขอจาง
แรงงานตางชาติ 1,598,752 คน
- ผูยายถิ่นและผูต ิดตาม
1,284,920 คน
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มติ
ลักษณะสําคัญ
คณะรัฐมนตรี - ใบอนุญาต 1 ป
10 พ.ค. 2548 - โควตาที่อนุญาต 1,773,349 คน
การตออายุที่
เกี่ยวเนื่องจาก
การจด
ทะเบียนรอบ
ที่ 6

คาธรรมเนียม
- รวม 3,800 บาท
สําหรับผูยายถิ่นที่มี
ใบอนุญาตทํางาน
-คาธรรมเนียมพิเศษ
450 บาทสําหรับผูยาย
ถิ่นที่มีบัตรประจําตัว
ชั่วคราว

การดําเนินการ
- ระยะเวลา : กรกฎาคม 2548 –
มิถุนายน 2549
- นายจาง 240,297 คน ขอจาง
แรงงาน 1,881,520 คน
- ผูยายถิ่น 871,170 คนที่จด
ทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2547 ไดรับ
อนุญาตทํางาน
(เปนชาวลาว 90,073คน หรือ
10.34%)

20 ธ.ค.2548
(ไมประสบ
ความสําเร็จ)
จดทะเบียน
รอบที่ 7

- ผูยายถิ่นที่จดทะเบียน
ใน พ.ศ. 2547 ที่บัตรยังไม
หมดอายุ
-พยายามจางแรงงานเพิ่ม
อีก 500,000คนเพื่อแกปญหา
ขาดแคลนแรงงาน

เงินมัดจํา 50,000 บาท
สําหรับผูยายถิ่นราย
ใหม
-10,000บาทสําหรับผูที่
เคยจดทะเบียนแลว

- ระยะเวลา : มี.ค. 2549 – ก.พ.
2550
- ตออายุผูยา ยถิน่ 208,392 คน
ที่จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2548
- ผูจดทะเบียนรายใหม
12,4901 คน

18 ธ.ค. 2549
การตออายุที่
เกี่ยวกับการ
จดทะเบียน
รอบที่ 6

- ใบอนุญาต 1 ป
- ผูยายถิ่นที่จดทะเบียนแลว
- กระบวนการพิสูจนสัญชาติ
- บังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวดตอผูไมจดทะเบียน
ตออายุ 6 เดือนใหผูที่ไดรับ
การตออายุใบอนุญาตเมื่อ
เดือนกรกฎาคม

- ระยะเวลา : สิงหาคม 2546 –
สิงหาคม 2547
- ตออายุผูยา ยถิน่ 288,780 คน
ที่เคยจดทะเบียนใน พ.ศ. 25442545

(ที่มา : ปรับปรุงจาก Sciortino and Punpuing, [2552: 78-80] ดัดแปลงจาก MAP Foundation [2006:3855, 65-70] Chantavanich [2007:3-4] และ Martin [2007:1] โดย Martin 2007 อางอิงขอมูลจาก
Sontissakyothin, 2000: 154-62, Caouette, et. al., 2000)
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ต อ มาคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เห็ น ชอบแนวทางการ
ดําเนินการจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่อยูนอกระบบ
ผอนผัน ตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2552 และเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องกิจการจางงาน 19 กิจการ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงทํา
ใหกระทรวงแรงงานอนุญาตใหมีการเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวใน 6 สาขาอาชีพ แรงงานที่มาขึ้น
ทะเบียนจะไดรับบัตรอนุญาตทํางานแยกเปนสีหกประเภทประกอบดวย อาชีพประมง (บัตรสีฟา)อาชีพ
เกษตรกร (บัตรสีเขียว) อาชีพกอสราง (บัตรสีเหลือง) อาชีพตอเนื่องประมง (บัตรสีสม) อาชีพผูรับใช
ในบาน (บัตรสีเทา) และอาชีพอื่นๆ 19 กิจการ เชน กิจการตอเนื่องทางการเกษตร โรงฆาสัตว ทําเหมือง
แร โรงกลึง กิจการผลิต จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม กิจการผลิต จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซักอบรีดเปนตน
(บัตรสีชมพู) โดยแรงงานตางดาวถือบัตรสีใดตองประกอบอาชีพนั้นตลอด หามยายอาชีพ
แรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนรอบใหมไดรับอนุญาตใหอยูทํางานตามการผอนผันไดถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เทานั้น หลังจากนั้นตองผลักดันกลับสูประเทศตนทาง ยกเวนมีการกลับ
เขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย และหรือประเทศตนทางมีการพิสูจนสัญชาติแลว และออกหนังสือ
เดินทางใหเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ก ารผอนผันใหจดทะเบียนแรงงานตางดา ว
หลบหนีเขาเมืองรอบใหม จะตองรอประกาศของกระทรวงมหาดไทย นับจากวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี
ภายใน 3 สัปดาห และใหจดทะเบียนใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
3.2.4 ประเด็นและกิจกรรมอื่นที่มีความเชื่อมโยงกัน
ในเรื่องบริการดานการดูแลสุขภาพอนามัยของแรงงานตางดาว กระทรวงสาธารณสุข
ไดใหความสําคัญโดยการริเริ่มและดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการเสริมสรางความรูความเขาใจแกคน
ตางดาว ชุมชนคนตางดาวและชุมชนชาวไทย การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเพื่อใหผูอพยพเขาถึงบริการดานสุขภาพ โครงการเกี่ยวกับโรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคไขหวัดนก
โรคมาลาเรีย การจัดทํานโยบายและโครงการระดับชาติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยรวมทั้งรวมมือ
กับหนวยงานระดับจังหวัด ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบให
ขยายเวลาการพิสูจนสัญชาติ และผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแกแรงงานตางดาวจาก
สหภาพพมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และสปป. ลาว โดยขยายเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับไมเกินสองป สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 นั้น เมื่อสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2553: 1-2)ไดแจงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมการเพื่อ
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว โดยแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติ
เรียบรอยแลวที่ประกอบอาชีพในกลุมอุตสาหกรรม แลงานกอสรางจะเขาสูระบบประกันตนเชนเดียวกับ
แรงงานคนไทยและไมตองทําประกันสุขภาพ สําหรับแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติแลว แต
ทํางานมนกลุมงานอื่นเชน อาชีพคนรับใชในบาน หรืองานเกษตรกรรมไมไดเขาสูระบบประกันสังคม
จึงยังตองขอตออายุการทํางานและรับการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
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ในดานการศึกษา ประเทศไทยไดประกาศนโยบายการใหการศึกษาแกเด็กทุกคนที่อาศัย
อยูในประเทศไทย เด็กที่เปนลูกซึ่งเปนแรงงานอพยพจํานวนหนึ่งมีโอกาสเขาเรียนรวมในโรงเรียน
รัฐบาล แตในความเปนจริงเด็กตางดาวจํานวนมากยังคงขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในด า นการศึ ก ษาวิ จั ย และการเสนอแนะนโยบาย มี ห น ว ยงานหลายหน ว ยงานที่
ดําเนินการเชนองคการแรงงานระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศเพื่อการยายถิ่น หนวยงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและ
องคกรภาคเอกชนอื่นๆ
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดกลาวถึงการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในประเทศไทย
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้สนใจศึกษาการบริหารจัดการแรงงานตางดาวชาวลาว จึงขอกลาวถึงขอมูล
เกี่ยวกับ สปป. ลาวและแนวโนมของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสถานการณการจางงานใน สปป. ลาวซึง่
เปนเรื่องที่มีผลตอการเคลื่อนยายแรงงานมายังประเทศไทยตามรายละเอียดตอไปนี้
4. สปป. ลาวกับแนวโนมของการพัฒนาประเทศ
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ สปป. ลาว ในหัวขอดังตอไปนี้ไดแกขอมูล
ทั่วไป นโยบายการพัฒนาประเทศ การแกปญหาความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิด
ความเขาใจสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมของการพัฒนาประเทศ ตามรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ขอมูลทั่วไป
สปป. ลาวตั้งอยูทิศเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทิศตะวันตกติดกับสหภาพพมาและประเทศไทย ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม
และทิศใตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ประชากรรอยละ 30.9 อาศัยอยูในเขตเมือง ประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอคน 890 เหรียญสหรัฐใน พ.ศ. 2552 (Asian development bank, 2009: 1)
กระทรวงการตางประเทศไทยรายงานวา สปป. ลาว มีพื้นที่ 236,880 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศไทย มีประชากรประมาณหกลานคน ประชากรรอยละ 75 นับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีภาษาลาวเปนภาษาราชการ หนวยเงินตราเปนเงินกีบ โดยหนึ่งบาทเทากับ
ประมาณสองรอยหาสิบกีบ สินคานําเขาที่สําคัญไดแกรถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟา
เครื่องอุปโภคบริโภค สินคาสงออกที่สําคัญไดแกไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถาน
หิน เสื้อผาสําเร็จรูป สปป. ลาวมีความสัมพันธกับประเทศไทยอยางราบรื่นใกลชิดโดยมีปจจัยเกื้อหนุน
ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มีกลไกความรวมมือทวิภาคีกับประเทศไทยเชนคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือ คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม กลไกดานการเมืองและความมั่นคง สมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพ สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ ความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศคูคาและประเทศที่เขาไปลงทุนเปนอันดับหนึ่งในสปป. ลาว ในดาน
การเมืองใชระบบการปกครองแบบสังคมนิยม มีพรรคประชาชนปฎิวัติลาวเปนพรรคการเมืองพรรค
เดียวที่เปนองคกรสูงสุดชี้นําการปกครองประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ, 2553)
ในดานความรวมมือการพัฒนา ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเปนหนวยงานที่ใหการ
ช ว ยเหลื อ แก สปป. ลาว มากเป น อั น ดั บ หนึ่ ง มู ล ค า ของโครงการเรี ย งตามลํ า ดั บ มาก-น อ ยได แ ก
โครงการด านการคมนาคมและเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารโทรคมนาคม โครงการด า นการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการดานพลังงานตามลําดับ (Asian Development Bank fact sheet, 2009)
โดยตามกลุมประเทศลุมน้ําโขงไดทําขอตกลงในการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่สําคัญเพื่อเชื่อมโยง
ประเทศในกลุมประเทศลุมน้ําโขงเขาดวยกัน ตัวอยางเชนถนนหมายเลข 9 จะชวยเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน-เซโนใน สปป. ลาว เขากับประเทศไทยและประเทศเวียดนามจึงเปนการเปดประตูให
สปป. ลาวมีทางออกทะเล ถนนหมายเลข 13 จากเมืองสตึงแตร็งของราชอาณาจักรกัมพูชาทอดผานแขวง
จําปาศักดิ์ ตัดกับทางหลวงหมายเลข 9 ในแขวงสะหวันนะเขตบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษไปถึงนคร
เวียงจันทน แผนที่ตอไปนี้แสดงถนนซึ่งจะเชื่อมโยงประเทศตางๆเขาดวยกัน
ในดานการเดินทางโดยรถไฟ ไดมีการเตรียมการกอสรางทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
ระหวางมณฑลยูนนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานนครหลวงเวียงจันทนของ สปป. ลาว ผาน
ประเทศไทย ประเทศมาเลยเชียและประเทศสิงคโปรโดยจะเริ่มการกอสรางในชวงตนป พ.ศ. 2554
(สํานักขาวซินหัว. 8 ธันวาคม 2553)

แผนภาพที่ 5 เสนทางคมนาคมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ที่มา Asian development bank, 2010)
ในดานความรวมมือกับตางประเทศ สปป. ลาวเปนประเทศสมาชิกของสมาคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ มีพลเมืองรวมกันหารอย
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ลานคนและมีขอตกลงวาดวยเขตการคาเสรี มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อาเซียนในฐานะที่เปนฐานการผลิตที่สําคัญเพื่อปอนสินคาสูตลาดโลก โดยการเปดเสรีทางการคา การ
ลดภาษีและอุปสรรคขอกีดขวางทางการคาที่มิใชภาษีระหวางกันภายในภูมิภาค รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
โครงสรางดานภาษีศุลกากรที่จะอํานวยตอการคาเสรี และมีขอตกลงวาดวยการเคลื่อนยายทุน แรงงาน
อย า งเสรี ซึ่ ง จะส ง ผลต อการเคลื่ อนย า ยของประชากรในอนาคต ความร ว มมื อ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญไดแกความรวมมือภายใตคณะกรรมาธิการลุมน้ําโขง โดย บาค (Bach, H. สัมภาษณ, 16
พฤศจิกายน 2553) ซึ่งเปนหัวหนาคณะที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมาธิการลุมน้ําโขง
กลาวถึงผลการศึกษาการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรวาในปจ จุบันการผลิ ต
กระแสไฟฟาจากแมน้ําโขงทําไดเพียงรอยละสิบของศักยภาพที่นาจะผลิตไดเทานั้น การสรางเขื่อน
เพิ่มเติมใน สปป. ลาวสามารถสงผลกระทบประเทศไทยและตอชุมชนทายน้ําในลุมแมน้ําโขงเปนอยาง
มากได นอกจากนี้แลว สปป. ลาวยังมีความรวมมือกับประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาและสหภาพ
พมา ยังมีกรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขงซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญ
ในการเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และการพั ฒ นาประเทศอี ก ด ว ย (กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2553)
4.2 นโยบายการพัฒนาประเทศ
ปจจุบัน สปป. ลาวเปนประเทศในกลุมดอยพัฒนาที่สุด นับตั้งแต พ.ศ. 2539 สปป. ลาว ได
กําหนดเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศวาจะหลุดพนจากสถานภาพการเปนประเทศในกลุม ดอย
พัฒนาที่สุดใน พ.ศ. 2563 โดยใน พ.ศ. 2543 สปป. ลาวไดกําหนดยุทธศาสตรระยะกลางในการกําจัด
ความยากจนโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาชนบทและการมีสวนรวมของประชาชน ในพ.ศ.
2547 ไดมีการทบทวนการดําเนินงานตามแผนการกําจัดความยากจนระดับชาติ (Lao PDR – National
poverty eradication program, Committee for planning and investment, 2003: 4) ตอมาในเดือนมกราคม
2548 ไดเปลี่ยนชื่อแผนการกําจัดความยากจนระดับชาติเปนแผนยุทธศาสตรการเติบโตและการกําจัด
ปญหาความยากจนแหงชาติ (National growth and poverty eradication strategy) โดยแบงแผนเปนสาม
สวนไดแก ประการแรกการรักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับมหภาค ประการที่สองการปรับปรุง
บริการทางสังคมและเศรษฐกิจ และประการสุดทายการสรางสภาพแวดลอมเพื่อการเติบโตและพัฒนา
(Committee for planning and investment, 2006: 1, 13)
นอกจากนี้ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2549-2553 (Committee for planning and investment, 2006: 219-223) ไดมีการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาประเทศไวอยางคอนขางชัดเจน โดยการสรางภาพอนาคตไวดังตัวอยางตอไปนี้
“ใน พ.ศ. 2553 ผลจากความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ฉบับที่หก (2549-2553) จะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในดานปริมาณและคุณภาพของสถานการณ
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พื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเรา อันจะเปนการสรางพื้นฐานอันมั่นคงสําหรับ สปป. ลาว ใน
การกาวไปสูรัฐอุตสาหกรรมซึ่งมีความทันสมัยในระยะตอไป
ในดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะหลุดพนจากสภาพไมมั่นคงและการพัฒนาที่เปนไปอยาง
ลาชาที่เกิดขึ้นในชวงหลายทศวรรษกอน โดยในดานหนึ่งจะกาวไปสูการเติบโตอยางรวดเร็วและเปนไป
อยางมั่นคง ในอีกดานหนึ่ง จะสามารถรักษาระดับการเติบโตในอัตรารอยละ 7.5-8 หรือสูงกวาหากมี
การขยายตัวในอัตราสูงตอไปจนถึง พ.ศ. 2563
ในดานสังคม ระบบการศึกษาไดถูกเปลี่ยนแปลงไปแลวและทําใหเกิดอัตราการพัฒนาใน
ระดับที่ดีภายหลัง พ.ศ. 2563 คุณภาพของทรัพยากรมนุษยไดรับการปรับปรุงขึ้นสูระดับที่สูงขึ้น”
ผลจากการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยางไรก็ตาม
ผลกระทบตอการจางงานยังคงไมมีความกาวหนามากนัก อยางไรก็ตามแนวโนมของการพัฒนาประเทศ
ของ สปป. ลาวเปนไปในทิศทางที่ดีดังตอไปนี้
4.3 การแกปญหาความยากจน
ผลจากการพั ฒนาประเทศทํา ให สั ดส วนความยากจนของประชากรลาวมี แ นวโน มลดลง
อยางตอเนื่อง จากการประมาณการใหมของธนาคารโลกพบวาใน พ.ศ. 2533 ประชากรลาวที่มีรายได
1.25 เหรียญสหรัฐตอวันหรือนอยกวามีจํานวนคิดเปนรอยละ 49.2 ใน พ.ศ. 2551 ไดลดลงเหลือรอยละ
27.1 อยางไรก็ตามหากคิดจากรายไดระดับตอประชากรหนึ่งคนที่สองเหรียญสหรัฐตอวันแลว ใน พ.ศ.
2533 มีจํานวนเปนรอยละ 81.9 ใน พ.ศ. 2551จํานวนผูมีรายไดที่ระดับสองเหรียญสหรัฐตอวันหรือนอย
กวาไดลดลงเหลือรอยละ 60.0
รายได ข องประชากรลาวเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยธนาคารโลกรายงานว า รายได ข อง
ประชากรลาวต อ คนต อ ป ใ น พ.ศ. 2548 เท า กั บ 450 เหรี ย ญสหรั ฐ ใน พ.ศ. 2549 เท า กั บ 500
เหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 11.1 รายได ใ น พ.ศ. 2550 เท า กั บ 620 เหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 24.0 จากปกอน รายไดใน พ.ศ. 2551 เทากับ 790 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.13 จากปกอน
และใน พ.ศ. 2552 รายไดเทากับ 880 เหรียญสหรัฐ คือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.39 จากปกอน (World bank,
2010) หากคํานวณการเพิ่มขึ้นตอปในขั้นต่ําคือรอยละ 10 ตอปแลว จะไดรายไดสูงกวาเกณฑ 1,089
เหรียญสหรัฐซึ่งเปนเกณฑที่จะหลุดพนจากการเปนประเทศในกลุมดอยพัฒนาที่สุดไดภายใน พ.ศ. 2556
ดวยเหตุนี้หากพิจารณาจากเกณฑดานรายไดจะมีความเปนไปไดอยางมากที่ สปป. ลาวจะหลุดพนการ
เปนประเทศในกลุมดอยพัฒนาที่สุดกอน พ.ศ. 2563
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แผนภาพที่ 6 รายไดเฉลี่ยของประชากรลาวตอคนตอป (ที่มา: World bank, 2010)
4.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความกาวหนาอยางมาก จากรายงานของโครงการพัฒนาแหง
องคการสหประชาชาติ ในเรื่องดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index –HDI) ใน พ.ศ. 2553
สปป. ลาวถูกจัดอันดับอยูที่ อันดับ 122 จาก 169 ประเทศทั่วโลก โดยใน พ.ศ. 2552 อยูในที่อันดับ 133
และใน พ.ศ. อยูในอันดับที่ 141 ( UN Lao PDR, 2010) อยางไรก็ตามหากเปรียบกับประเทศไทยแลว
ระดับของการพัฒนามนุษยของ สปป. ลาว ยังคงหางจากของประเทศไทยในทุกดาน ความแตกตาง
ดังกลาวมีผลตอปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดในการเคลื่อนยายแรงงานจาก สปป. ลาว มายังประเทศ
ไทยในอนาคตตามรายละเอียดที่นําเสนอในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบดัชนีการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ
หัวขอ
ตัวชี้วดั
สุขภาพ
อายุขัยเฉลี่ย (ป)
การศึกษา
จํานวนปที่ศึกษาในโรงเรียน (ป)
รายไดประชากร
รายไดตอคน (constant 2008 เหรียญสหรัฐ)
ความเสมอภาค
คาความไมเสมอภาคปรับเปลี่ยน
ความยากจน
ความหนาแนนของความยากจน
บทบาททางเพศ
คาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ
ความยั่งยืน
คาการออมรวมปรับเปลี่ยน (% ของรายได)
ความมั่นคงของมนุษย ผูลภี้ ัย (พันคน)
คะแนนรวม
ดัชนีการพัฒนามนุษย
อันดับประเทศ
อันดับที่
(ที่มา: UN Lao PDR, 2010)

สปป. ลาว ประเทศไทย
65.9
69.3
4.6
6.6
2,321.0
8.000.6
0.374
0.516
56.5
38.5
0.650
0.586
17.1
18.0
8.6
1.8
0.497
0.654
122
92
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สปป. ลาวมีอัตราการขยายตั วทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย างตอเนื่อง โดยในระหวางป
2545- 2550 มีผลผลิตมวลรวมประชาชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 7.0 และรอยละ 7.5 % ตอปใน พ.ศ.
2551 (UNTAD, 2010: 5) ผลของวิกฤติเศรษฐกิจโลกใน พ.ศ. 2547-2548 มีผลทําใหการลงทุนของ
ตางชาติลดลงรอยละ 31 (UNTAD, 2010: 23) อยางไรก็ตามการชวยเหลือดานการพัฒนาจากตางประเทศ
ไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยใน พ.ศ. 2551 มีมูลคา 389 ลานเหรียญสหรัฐ ใน พ.ศ. 2551 มีมูลคา
375 ลานเหรีย ญสหรัฐใน พ.ศ. 2552 มีมูลคา 377 ลานเหรีย ญสหรัฐ ยิ่งไปกวานั้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2552 ยังอยูในระดับสูงคือรอยละ 7.5 และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 8.5 ใน พ.ศ. 2552
(World Bank, 2010: 56) จะเห็นไดวา สปป. ลาว มีการเจริญเติบโตในระดับสูงอยางตอเนื่อง แมในชวงที่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม ผลของการพัฒนาประเทศยังทําใหเกิดการจางงานนอยมาก
ในดานการจางงานแรงงานรอยละ 75 ทํางานในภาคการเกษตรซึ่งไดรับคาตอบแทนกวาการ
ทํางานในภาคอื่น 4-10 เทา ทั้งนี้จํานวนแรงงานในภาคเกษตรลดลงจากรอยละ 85.4 จากรายงานของ
รัฐบาลลาวใน พ.ศ. 2538 จํานวนแรงงานที่ทํางานในภาคการบริการมีรอยละ 16.7 ภาครัฐรอยละ 6.1
ภาคการคารอยละ 4.9 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 4.8 และในภาคการผลิตมีรอยละ 3.9 จํานวนแรงงานที่
ทํางานนอกแปลงเกษตรกรรมของครอบครัวมีจํานวน 345,723 คนจากประชากรมากกวาหกลานคน
สัดสวนของการวางงานหากคิดจากจํานวนเวลาที่ควรทํางานคิดเปนรอยละ 12-15 ในดานการศึกษาโดย
เฉลี่ยแลวประชากรไดรับการศึกษาจํานวนสี่ปโดยเด็กที่เขาเรียนในระดับประถมศึกษามีเพียงรอยละ 68
(Ministry of planning and investment and UNDP Lao PDR: 2009: 23-25, 249)
จากที่ ก ล าวมาจะเห็ น ได ว า แม ว า ระดั บรายได ของประชากรลาวจะเพิ่ ม ขึ้ น และมี แ นวโน ม
ของความสําเร็จในการหลุดพนจากเปนประเทศในกลุมดอยพัฒนาที่สุดภายใน พ.ศ. 2563 แตแรงงาน
สามในสี่สวนยังทํางานในภาคการเกษตรซึ่งมีรายไดต่ํากวาการทํางานในสาขาอื่นอยางมาก มีปญหา
แรงงานที่ทํางานในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมมีจํานวนนอย แรงงานมีระดับการศึกษานอย
ชองวางของระดับการพัฒนากับประเทศไทยยังคงมีมากและมีแนวโนมจะดํารงอยูตอไปในทศวรรษหนา
ปญหาความยากจนและความแตกตางของระดับการพัฒนาเปนปจจัยสําคัญนอกเหนือจากความสัมพันธ
ทางภาษา ชาติพันธุและวัฒนธรรมที่ทําใหแรงงานจาก สปป. ลาวเคลื่อนยายมายังประเทศไทยเพื่อ
แสวงหาโอกาสที่ดีกวา ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของแรงงานตางดาวชาวลาวใน
ประเทศไทยตามที่จะกลาวถึงตอไปนี้
5. สถานการณของแรงงานตางดาวชาวลาวในประเทศไทย
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสถานการณของแรงงานตางดาวในประเทศไทย
และไดทําการศึกษาเบื้องตนโดยการสัมภาษณเจาหนาราชการ เจาหนาที่หนวยงานระหวางประเทศและ
เจาหนาที่องคการพัฒนาเอกชนรวมจํานวน 12 คนในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบ
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ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนแรงงานตางดาวชาวลาวในประเทศไทย อาชีพและจังหวัดที่ทํางาน สาเหตุและ
เสนทางการอพยพ การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานสภาพการอพยพและ
สภาพการทํางาน ดังนี้
5.1 จํานวนแรงงานตางดาวชาวลาวในประเทศไทย
แรงงานตางดาวชาวลาวสวนใหญทํางานในประเทศไทยโดยไมมีเอกสารของทางราชการจึง
ทําใหไมทราบจํานวนที่แนนอน การที่ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดตอกันเปนระยะทางยาวทําใหการ
ขามพรมแดนทําไดงาย ผูคนในจังหวัดชายแดนจํานวนมากที่เปนญาติพี่นองมิตรสหายกับชาวลาวและ
ผูคนของทั้งสองประเทศมีประเพณีในการเดินทางไปมาหาสูและทํางานในอีกประเทศหนึ่งมาเปนเวลา
ชานาน ทําใหชาวลาวจํานวนมากเขามาทํางานในเขตไทยโดยมีเพียงจํานวนนอยมากที่จดทะเบียนกับ
ทางราชการ จากการศึกษาเบื้องตนของผูวิจัย ผูใหสัมภาษณสวนใหญประมาณวานาจะมีจํานวนไมนอย
กวาสองแสนคน จํานวนนี้ใกลเคียงกับรายงานของมารติน (Martin, 2550: 9-17) ซึ่งกลาววาแรงงานจาก
พมา ลาวและกัมพูชามีจํานวนประมาณ 1,800,000 คนใน พ.ศ. 2550 โดยเปนชาวลาวประมาณรอยละ 12
หรือประมาณ 216,000 คน อยางไรก็ตามรายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศกลาววามีชาวลาว
จํานวน 191,614 คน ที่ทํางานในประเทศไทยโดยไมมีเอกสารของทางราชการ โดยเปนหญิงและเด็กที่
ทํางานในประเทศไทยมากกวา 100,000 คน (ILO, 2008)
จากการศึกษาเบื้องตนในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2552 เจาหนาที่หนวยงานพัฒนา
เอกชนและเจาหนาที่หนวยงานระหวางประเทศทั้งหมดเห็นวาจํานวนแรงงานตางดาวชาวลาวที่ไมจด
ทะเบียนมีจํานวนมากกวาที่จดทะเบียน รายงานของกรมการจัดหางานระบุวามีแรงงานตางดาวชาวลาวที่
ไดรับอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 110,854 คน เปน
แรงงานที่นําเขาตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงานจํานวน 10,212 คน และเปน
ชาวลาวในกลุมพิสจู นสัญชาติจํานวน 39,882 คน
5.2 อาชีพและจังหวัดที่ทํางาน
สํ า นั ก บริ ห ารแรงงานต า งด า ว (พ.ศ. 2551) ระบุ ว า แรงงานต า งด า วชาวลาวที่ จ ดทะเบี ย น
ทํางานในอาชีพตางๆตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ เกษตรกรรมจํานวน 4,262 คน งานกอสราง
จํานวน 1,754 คน งานบานจํานวน 1,068 เปนที่นาสนใจวามีผูที่ทํางานในเรือประมงจํานวน 644 คนดวย
อยางไรก็ตาม จากขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาวใน พ.ศ. 2545 ระบุวามีแรงงานชาวลาวที่
ทํางานบานจํานวน 12,676 คน รองลงมา ทํางานในงานกสิกรรม 3,993 คน ในงานกอสราง 1,389 คน
งานสงสินคา 656 คนงานประมงในทะเล 1307 คน งานดานปศุสัตว 600 คน งานเกี่ยวกับเซรามิค 160
และทํางานในสาขาอื่นๆ 19599 คนคน รวม 30,735 คน ทั้งนี้จํานวนที่กลาวมาเปนตัวเลขของแรงงาน
ตางดาวชาวลาวที่จดทะเบียนกับทางราชการ ไมไดเปนตัวเลขที่แทจริงของแรงงานตางดาวชาวลาว
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สําหรับสถานที่ทํางาน ตามรายงานของสํานักบริหารแรงงานตางดาวในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2550 พบวาสวนใหญทํางาน แรงงานตางดาวชาวลาวที่จดทะเบียนทํางานมากในกรุงเทพมหานคร ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมณฑล ภาคใตและภาคตะวันตกตามลําดับ
5.3 เสนทางและการเคลื่อนยายเขามาทํางานในประเทศไทย
ประเทศไทยและ สปป. ลาว มีชายแดนติดตอกันยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร โดยมีแมน้ํา
โขงเปนเสนกั้นเขตแดนหลักตามธรรมชาติ การขามพรมแดนระหวางสองประเทศจึงเปนเรื่องที่ทําได
งาย รายงานของมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย (Uthai Suksiri. (2007: 28) ไดศึกษาแรงงานจาก สปป.
ลาว มาสูประเทศไทยที่เดินทางจากแขวงสะหวันเขตมายังจังหวัดมุกดาหาร จากแขวงสาละวัน เซของ
และจําปาสัก มายังจังหวัดอุบลราชธานี และจากแขวงชัยบุรีมายังจังหวัดเชียงราย สถาบันวิจัยการยายถิ่น
แหงเอเชีย (2547: ii) รายงานวาแรงงานชาวลาวสวนใหญจะเคลื่อนยายเขามายังจังหวัดเชียงราย นาน
พะเยา และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกอน หลังจากนั้นจะเคลื่อนที่ตอไป
ยังภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตของประเทศไทยตอไป
ในการหางาน แรงงานชาวลาวจะใชเครือขายทางสังคมมากกวาการใชสํานักงานจัดหางาน
Wille (2001:2-3) รายงานวาเด็กชาวลาวสวนใหญที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาจะจัดการเกี่ยวกับการ
เดินทางมาหางานทําในเมืองไทยดวยตนเอง สําหรับเด็กผูหญิงและชนเผาสวนใหญจะเดินทางมากับ
สมาชิกในครอบครัวซึ่งเปนผูจัดแจงการเดินทาง มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีงานรองรับอยูในเมืองไทยอยู
แลว ผูจัดแจงเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งกลุมแรงงานเด็กไมรูจักมีเพียงหนึ่งในสี่เทานั้น
กาบมณีวรรณ โพธิ์ซัย (Kabmaneewanh Phouxay, 2008: 277-278) ระบุวาความตองการ
ทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุสําคัญของการเขามาทํางานในประเทศไทย แรงงานชาวลาวเขามาทํางานใน
ประเภทที่คนไทยไมนิยมทําโดยมาจากทุกแขวงใน สปป. ลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งจากแขวงที่ติดกับ
ชายแดนประเทศไทย ผูยายถิ่นสามารถเดินทางเขาประเทศไทยอยางสะดวกทั้งในกลุมที่ทําเอกสารการ
เดินทางขามแดนและกลุมที่ขามมายังประเทศไทยโดยไมไดดําเนินการดานเอกสารเขาเมือง ผูยายถิ่น
สวนหนึ่งไมทราบดวยซ้ําไปวาจําเปนตองมีเอกสารในการเดินทางเขามาประเทศไทย กาบมณี โพธิซ์ ยั ได
แบงผูยายถิ่นที่มาจาก สปป. ลาวเปนสามกลุมไดแกกลุมผูมีญาติอยูในประเทศไทย กลุมผูเพื่อนหรือคน
รูจักที่ทํางานในประเทศไทย และกลุมที่เดินทางมายังประเทศไทยกับนายหนาจัดหาแรงงาน
ในรายงานฉบั บ เดี ย วกั น พบว า ในจํ า นวนสมาชิ ก ของครอบครั ว จํ า นวน 203 รายที่ ไ ด
สัมภาษณและมีแรงงาน 101 คนที่มาทํางานในประเทศไทย ในจํานวนนี้มีเพียงรอยละ 13.3 เทานั้นที่ได
จดทะเบี ย นกับทางราชการ มีจํ านวนร อยละ 50 ที่ เ ดินทางมายังประเทศไทยเป นกลุ ม รอ ยละ 36.7
เดินทางมายังประเทศไทยตามลําพัง รอยละ 6.7 ที่เดินทางมาประเทศไทยพรอมกับสมาชิกในครอบครัว
ทั้งหมด และรอยละ 6.6 ที่เดินทางมาทํางานตามฤดูกาล

55

แผนภาพที่ 7 เสนทางการเคลื่อนยายแรงงานจาก สปป. ลาวมายังประเทศไทย
5.4 สาเหตุการเขาทํางานในประเทศไทย
สําหรับสาเหตุการเขาทํางานในประเทศไทย วิล (Wille, 2001: 2-3) รายงานวาเด็กที่เปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาสวนใหญ ระบุสาเหตุของการตัดสินใจมาหางานทําในประเทศไทยวามาจากปญหา
ความยากจนและการขาดโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถดานอาชีพ นอกจากนี้มีผูใหเหตุผลวาตองการ
เห็นโลกกวางนอกหมูบานของตน และมีสวนหนึ่งที่ตองการหลบหนีจ ากสภาพไมพึงประสงคและ
ปญหาภายในครอบครัวของตน อารี จําปากลาย และศิรินันท กิตติสุขสถิต (Aree Jampaklay and Sirinan
Kittisuksathit, 2552: 14) พบวากลุมตัวอยางชาวลาวที่ทํางานในจังหวัดขอนแกนจํานวนรอยละ 82 ระบุ
วาสาเหตุหลักของการเคลื่อนยายมาทํางานในประเทศไทยคือสาเหตุทางเศรษฐกิจและกลุมตัวอยางที่
เหลือระบุวามีสาเหตุหลักจากเรื่องครอบครัว
กาบมณี ว รรณ โพธิ์ ซั ย ได ทํ า การสั ม ภาษณ ช าวบ า นในหมู บ า นที่ มี แ รงงานเคลื่ อ นย า ยมา
ทํางานในประเทศไทยจํานวนหาหมูบาน ไดขอมูลวารอยละ 33.33 แจงวาเปนการเคลื่อนยายโดยสมัคร
ใจ สาเหตุรองลงมารอยละ 26.66 คือการที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่คลายกันทําใหสะดวกในการสื่อสาร
นอกจากนั้นไดแกการไมมีงานทํา รอยละ13.33 ไมมีที่ดินทํากิน รอยละ 10.00 โดยที่มีเพียงรอยละ 3.33
ที่ใหคําตอบวาผูปกครองอยากใหไปทํางานในประเทศไทย นอกจากนี้แลวจากรายงานการสัมภาษณ
แรงงานชาวลาวอายุ 18 ปซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในแขวงไซยะบุรีและไดมาหางานทําในเวียงจันทนกอนที่จะ
มาทํางานในประเทศไทยและถูกจับสงตัวกลับใน พ.ศ. 2449 ก็ไดขอมูลวานอกจากความตองการรายได
แลวยังมีแรงจูงใจในการอยากไปตางประเทศดวย กลาวคือ “.....ทํางานกับโรงงานเสื้อผาในเวียงจันทน
ไดเงินนอย ฉันอยากไดเงินเดือนมากกวานั้น และอยากไปนอกประเทศดวย ก็เลยตัดสินใจไปทํางาน
เมืองไทย.....” ในดานอายุ ในหมูบานหนึ่งที่สัมภาษณ แรงงานชาวลาวที่มาทํางานในประเทศไทยเปนมีผู
มี16-17 ป เทานั้น (Kabmaneewanh Phouxay, 2008: 280, 292)
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5.5 การดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงานกับ สปป. ลาว
เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 กรมการจัดหางานรายงานวามีแรงงานชาวลาวที่นําเขา
ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการจางงานจํานวนรวม 10,212 คนซึ่งนับวาเปนสัดสวนที่นอย
มาก คือประมาณหนึ่งในสิบของแรงงานชาวลาวที่ไดรับอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ประชา วสุประสาท (Pracha Vasuprasat, 2008: 16) ไดชี้วาการเขามาทํางาน
ในระบบดังกลาวมีคาใชจายประมาณ 15,488 – 24,665 บาท แรงงานตองรับภาระคาใชจายซึ่งนายจางจะ
หักจากคาจางจึงเปนภาระที่หนัก หากคํานวณคาจางขั้นต่ําที่ 144 บาทตอวันก็ตองใชเวลาทํางานนาน 6.5
เดือนในการหารายไดเพื่อใหพอเพียงกับคาใชจาย คาใชจายในการเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายสูงกวา
คาใชจายในการลักลอบเขามาทํางานซึ่งมีคาใชจายประมาณ 2,000-3,000 บาท นอกจากนี้แลว ตองใชรอ
คอยนานหลายเดือนแตอายุการจางงานนานเพียงสองป ขาดการประชาสัมพันธโครงการ บริษัทจัดหา
งานมีปญหาในการดําเนินการเนื่องจากขาดประสบการณ ไมมีตัวแทนระดับพื้นที่ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ (2552: 64-67) ไดทําการสัมภาษณบริษัทนําเขาแรงงานลาวพบวาตองเสียคาใชจายใน
สปป. ลาว 20,000 บาทและเสียคาอนุญาตและคาตรวจรางกายในประเทศไทยอีก 4,400 บาท คาใชจายนี้
ไมรวมคาเดินทางของแรงงานจากชายแดนมายังโรงงานและคาใชจายอื่นๆ
เอกสารการประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโครงการทบทวนนโยบายการเคลื่อนยายแรงงาน กล
ยุทธองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาวและแรงกดดันดานการเขาเมือง (25 ตุลาคม 2550, อางถึงใน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2552: 68) ระบุวาคาใชจายในการนําเขาแรงงานลาวตาม เสีย
คาใชจายประมาณ 23,000 บาท ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 3 เดือน ในขณะที่การลักลอบเขาเมืองผิด
กฎหมายเสียคาใชจายเพียง 3,000 – 4,000 บาท และใชเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย
5.6 การถูกเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิ
โครงการความรวมมือแหงสหประชาชาติเพื่อตอตานการคามนุษยอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(UNIAP, 2008) รายงานวาการคามนุษยใน สปป. ลาว มีความเกี่ยวของอยางมากกับจํานวนแรงงานขาม
ชาติที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ทั้งการเคลื่อนยายที่เปนไปโดยถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย จํานวนผู
เคลื่อนยายถิ่นฐานที่เปนผูหญิงมีมากกวาผูชาย ผูอพยพจาก สปป. ลาว สวนใหญมีอายุ 17-25 ป โดยรอย
ละ 21 ของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 10-17 ป
กอนหนานี้วิล (Wille, 2001b: 2-3) ไดทําการศึกษาการคามนุษยจาก สปป. ลาว มายัง
ประเทศไทย พบวามีเพียงหนึ่งในสี่ของการคาเด็กที่นายหนาจัดหาเด็กชาวลาวจากหมูบานที่เด็กอาศัยอยู
โดยตรง สวนใหญนายหนาจะจัดหาเด็กชาวลาวที่เดินทางมาอยูในประเทศไทยแลว แรงงานเด็กชาวลาว
มักจะไมทราบสถานที่ซึ่งจะไปทํางานในประเทศไทย หรือวิธีการติดตอนายจางหรือแรงงานจัดหางาน
ในประเทศไทย สวนใหญแลวจะรูแหลงขอมูลเกี่ยวกับงานจากคนในหมูบานหรือจากเพื่อนบาน สวน
ใหญแลวเด็กหรือครอบครัวจะรูจักผูซึ่งจะสามารถชวยจัดการเกี่ยวกับการเดินทางและการหางาน โดย
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ปกติแลวเด็กจะตัดสินใจที่จะเดินทางมาหางานในประเทศไทยดวยตนเอง พอแมมักจะไมใชผูที่กําหนด
วาเด็กควรจะอพยพไปหางานทําในประเทศไทย มีเด็กเพียงจํานวนหนึ่งที่ไมแจงใหผูปกครองทราบ
เนื่องจากเกรงวาผูปกครองจะไมอนุญาตใหมาทํางานในประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก
เสรี ทองมากกลาววา “การใชแรงงานเด็กในบริเวณชายแดนลาวเปนเรื่องที่ปรากฏอยูทั่วไป ชาวลาวที่
ทํางานบริเวณชายแดนอาจมีรายไดเดือนละ 1,000 - 2,000 บาท โดยเด็กพักอยูกับนายจางและนายจางจัด
อาหารให “
วิล (Wille , 2001b: 3) พบวา เด็กชาวลาวสวนใหญที่ไดสัมภาษณทํางานในธุรกิจทางเพศ ที่
เหลือทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม งานกอสราง งานประมง งานรับใชในบาน และงานอื่นๆ ลักษณะ
และประเภทของงานมีผลตอการที่ตองทํางานในสภาพที่เปนอันตรายหรือสภาพที่เลวราย เชน การ
ทํางานในเวลากลางคืนหลายชั่วโมง การทํางานในสถานที่คับแคบ การตองยกของหนัก การทํางานกับ
สารเคมีอันตราย รวมทั้งการถูกบังคับใหทํางานในธุรกิจทางเพศ แรงงานเด็กที่ทํางานกอสรางมีอายุเฉลี่ย
14.5 ป และมีเด็กอายุนอยเพียง 12 ปดวย เด็กตองทํางานอันตรายเนื่องจากตองทํางานในที่สูง ตองยกของ
หนัก เชน คอนกรีต และตองทํางาน 8-9 ชั่วโมงทุกวันโดยไมมีวันหยุด สําหรับเด็กที่เปนเหยื่อในธุรกิจ
ทางเพศมีอายุเฉลี่ย 15.5 ป มีบางคนอายุ 13 ป และมีเด็กที่ตองทํางานชดใชหนี้สินจนหมดหนี้สิน
ผลการสํ า รวจของรั ฐ บาลลาวที่ ส นั บ สนุ น โดยองค ก ารแรงงานระหว า งประเทศพบว า
มากกวารอยละ 20 ของแรงงานยายถิ่นมาจากสามจังหวัดตนทางใน สปป. ลาว มีอายุนอยกวา 18 ปและ
มากกวาสองในสามเปนเด็กหญิงซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกกดขี่ทางเพศ หรือถูกบังคับใชแรงงาน และเปน
คนรับใชในบาน (ILO, 2007: 24-29) ใน สปป. ลาว มีเด็กใชแรงงานอยูเปนจํานวนมากและมีเด็กจํานวน
มากขามพรมแดนเพื่อไปทํางานอยางผิดกฎหมายในประเทศไทย แมจะมีหลักฐานปรากฏชัดวามีการ
บังคับกดขี่จากปากคําของผูที่เดินทางกลับประเทศแตก็ไมไดชวยปองกันแรงงานที่ยายถิ่นขามพรมแดน
แตอยางใด (โครงการอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อตอตานการคาเด็กและหญิง, 2551)
การเอารัดเอาเปรียบเปนสาเหตุสําคัญอันดับสองในการเปลี่ยนไปทํางานกับนายจางใหมรอง
จากการไดรับคาจางที่ดีกวา ลูกจางชาวลาวตองเผชิญกับปญหานี้อยางตอเนื่องแมเปลี่ยนนายจางใหม
อารี จําปากลาย และศิรินันท กิตติสุขสถิตย (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, 2009:16) พบวา
ในการเปลี่ยนนายจางใหมของแรงงานชาวลาวในจังหวัดขอนแกนจํานวนหาครั้งมีจํานวนแรงงานที่เห็น
วามีสาเหตุหนึ่งเกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ คิดเปนรอยละ 21.5, 2, 24.3, 17.7 และ 11.1 ตามลําดับ
จากวรรณกรรมที่กลาวมา แรงงานชาวลาวสวนหนึ่งตองตกอยูในสภาพการเอารัดเอาเปรียบ
ในหลายรูปแบบ ในรายงานของ Human Rights Watch (2009: 1-11) ใหภาพการเคลื่อนยายแรงงานวา
เหมือนการหนีเสือปะจระเข ในขณะที่รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยใหการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนอยางกวางขวาง ยังคงมีคําสั่งและระเบียบของทางราชการที่หามการกอตั้งสหภาพแรงงาน
หามการเขารวมการชุมนุมโดยสงบและจํากัดไมใหเดินทางออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานในเรื่องคาจาง สภาพการทํางานที่เปนอันตราย การหักเงินและการลงโทษ
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อยางมิชอบ การเรียกเก็บเงิน การขมขู การทํารายรางกาย การกลาวรายโดยเจาหนาที่ตํารวจ นายหนาและ
นายจาง การที่นายจางเก็บเอกสารประจําตัวของแรงงานตางดาวโดยไมยอมมอบใหลูกจางเปนตน
6. ผลกระทบของการเคลื่อนยายแรงงานชาวลาว
ในที่ นี้ จ ะกล า วถึ ง การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเคลื่ อนย า ยแรงงานชาวลาวว า มี
ผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและตอประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง รวมทั้งผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทย
อยางไร โดยจะกลาวถึงผลกระทบดังกลาวเปนสองประการ ประการแรกไดแกผลกระทบที่มีตอตัว
แรงงานชาวลาวและที่เกิดขึ้นใน สปป. ลาว และประการที่สองผลกระทบตอประเทศไทย
6.1 ผลกระทบตอตัวแรงงานชาวลาวและผลกระทบที่เกิดขึ้นใน สปป. ลาว
แม ว า การมาทํ า งานในประเทศไทยทํา ให ชาวลาวงานทํ าและมี ร ายได ป ระจํ า แตอ ารี จํ าปา
กลายและศิรินันท กิตติสุขสถิต (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, 2009: 16) พบวากลุม
ตัวอยางชาวลาวในจังหวัดขอนแกนที่เห็นวาตนไดรับทักษะความรูในการทํางานในระดับมากหรือปาน
กลางมีจํานวนรอยละ 64.4 ในขณะที่รอยละ 23.1 ตอบวาไดรับทักษะนอยมาก และรอยละ 12.8 ตอบวา
ไมไดรับทักษะในการทํางานเลย
การมีงานทําในประเทศไทยทําใหแรงงานชาวลาวสามารถสงเงินสวนหนึ่งกลับบานเพื่อเปน
คาใชจายในครอบครัว Souksavat and Voladet (อางถึงใน Sciortino and Punpuing, 2552: 110) พบวา
เงินที่สงกลับบานใน สปป. ลาว ถูกใชเพื่อการสรางและซอมแซมบาน คิดเปนรอยละ 48 คาใชจาย
ประจําวันคิดเปนรอยละ 25 ซื้อยานพาหนะคิดเปนรอยละ 10 ซื้ออุปกรณการเกษตรคิดเปนรอยละ 8 ซื้อ
สินคาคงทนคิดเปนรอยละ 7 และเพิ่มพื้นที่การเกษตรคิดเปนรอยละ 1
จากการศึกษาใน สปป. ลาว พบวาหนึ่งในหาของครอบครัวที่สํารวจอางวาเงินที่ไดรับจาก
แรงงานเปนแหลงรายไดประมาณรอยละสี่สิบของครอบครัว และหนึ่งในสิบของครอบครัวอางวาเปน
รายไดที่สูงกวารอยละสี่สิบของครอบครัว จํานวนเงินทั้งหมดที่สงกลับบานในสองแขวงมีมากกวา
7,358,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 235.5 ลานบาท (Souksavat and Voladet, 2008 อางถึงใน
Sciortino and Punpuing, 2552:109) รายไดจากเงินสงกลับบานสามพันบาทตอเดือนถือวาเปนเงินรายได
ที่สูงเนื่องจากรายไดขั้นต่ําของกรรมการชาวลาวในนครเวียงจันทนมีรายไดเดือนละประมาณสองพัน
บาท เงินที่แรงงานสงกลับบานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอครอบครัวชุมชนและ สปป. ลาว ในสวนรวม
ตามรายงานการศึกษาของกาบมณีวรรณ โพธิ์ซัย (Kabmaneewanh Phouxay, 2008: 292295) ระบุวาเงินที่ครอบครัวไดรับจากแรงงานซึ่งมาทํางานในประเทศไทยมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต
และตอสุขภาพของคนในครอบครัวมาก แรงงานจะสงเงินกลับบานปละสองหรือสามครั้ง ครอบครัวใช
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เงินรอยละ 46.6 ในการซอมแซมบานเรือน ใชเงินรอยละ 26.7 ใชในการซื้ออุปกรณเครื่องใชและวัสดุ
สิ่งของรวมทั้งซื้อรถแทรกเตอรขนาดเล็กและจักรยานยนต ใชเงินรอยละ 10 สําหรับยกระดับความ
เปนอยูและความสัมพันธในครอบครัว ใชเงินรอยละ 6.7 สําหรับการซื้อที่ดินสําหรับที่อยูอาศัยหรือที่ทํา
กิน แบงเปนเงินเก็บรอยละ 6.7 และใชชําระหนี้สินรอยละ 6.7 ทั้งนี้ มีครอบครัวรอยละ 20 ที่ไมไดรับ
เงินที่สงกลับมาจากการไปทํางานในประเทศไทย โดยจําแนกจํานวนเงินที่ครอบครัวไดรับตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จํานวนเงินที่ครอบครัวไดรับจากแรงงานที่มาทํางานในประเทศไทย
จํานวนเงินที่ครอบครัวไดรับจากแรงงานทีท่ ํางานในประเทศไทย (บาท/ป)
นอยกวา 5,000
5,000-10,000
10,000-20,000
20,000-30,000
30,000-40,000
มากกวา 40,000
รอยละของครอบครัวทีไ่ ดรบั เงินสงมาจากประเทศไทย

รอยละ
10.0
13.3
13.3
20.0
6.7
16.7
80.0

(ที่มา: (Kabmaneewanh Phouxay, 2008: 294)
อารี จําปากลาย และศิรินันท กิตติสุขสถิต (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit,
2009: 17-27) พบวาในระยะสองปแรงงานชาวลาวที่ทํางานในจังหวัดขอนแกนสงเงินกลับบานรายละ
25,000 บาทเปนจํานวนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของจํานวนเงินสงกลับบานรวมรายละ 34,063 บาท
ครอบครัวของแรงงานใชจายเงินเปนคาใชจายประจําวัน ซื้ออุปกรณเครื่องใชในบาน คาใชจายเกี่ยวกับ
สุขภาพ การศึก ษา การปรับปรุงบานเรือนและการประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายไดตามลํ าดั บ เงินที่
สงกลับบานมีผลใหรายไดของครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยกอนการเดินทางมาทํางานจํานวนครอบครัวที่มี
รายไดนอยกวาเดือนละ 2,000 บาทมีรอยละ 57.9 แตในขณะสํารวจขอมูลซึ่งแรงงานทํางานในประเทศ
ไทยแลวอยางนอยสองปพบวาจํานวนครอบครัวที่มีรายไดนอยกวาเดือนละ 2,000 บาทมีจํานวนลดลง
อยางมากคือเหลือเพียงรอยละ 11.8 จํานวนเงินที่สงกลับบานอาจเปนสัดสวนหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่
ของรายไดในประเทศไทย
เงินที่แรงงานชาวลาวสงกลับไปยังสปป. ลาวสวนมากถูกนําไปใชจายคาอุปโภคบริโภคใน
ครอบครัว การกอสรางบาน คาใชจายเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณะ
ในบางรายดวย บางรายนําเงินไปลงทุนซื้อที่ดินและอุปกรณเครื่องมือในการทําการเกษตร แรงงานที่เคย
มาทํางานในประเทศไทยสวนหนึ่งนําเงินไปลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กโดยใชความรูและทักษะที่ไดรับ
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จากการมาทํางานในประเทศไทย ตัวอยางเชน รานของของชํา รานตัดเย็บเสื้อผา รานทําผม รานซอม
เครื่องจักร การทําสวนยางพารา (Deelen and Pracha Vasuprasat, 2010: 25)
ตารางที่ 10 การสงเงินกลับบานในแขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาระวัน
แขวงสะหวันนะเขต
อัตรารอยละของครัวเรือนทีอ่ างวาเงินสงกลับประเทศเปน
22.76
แหลงรายได
สัดสวนโดยเฉลี่ยของเงินสงกลับบานที่คาดประมาณตอ
43.41
รายไดทั้งหมดของครอบครัว
อัตรารอยละของครัวเรือนทีไ่ ดรับเงินสงกลับบานมากกวา
12.28
ของรายไดทั้งหมดของครัวเรือน
มูลคาเฉลีย่ ของเงินสงกลับบานและรายไดรายเดือนตอ
89.57
แรงงานขามชาติหนึ่งคน (เหรียญสหรัฐ)
ยอดรวมเงินสงกลับประเทศและรายไดรายเดือนที่คาด
5,354.18
ประมาณตอแรงงานขามชาติทั้งหมด (พันเหรียญสหรัฐ)

แขวงสาระวัน
21.08
40.44
10.21
92.17
2,004.81

(ที่มา Souksavat and Voladet, 2008 อางถึงใน Sciortino and Punpuing, 2009:109)
ในอีกแงมุมหนึ่ง ชาวลาวสวนหนึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและถูกเอารัดเอาเปรียบใน
ประเทศไทย มีสวนหนึ่งที่เขามาในประเทศตั้งแตวัยเด็ก ตองมาเปนแรงงานเด็ก ไมกลับไปเยี่ยมเยียน
และไมติดตอครอบครัว การมีสถานะเปนแรงงานเถื่อนทําใหไมไดรับการคุมครองสิทธิประโยชนตาม
กฎหมาย (Huguet and Ramakura, 2007; Human Rights Watch, 2009; Sciortino and Punpuing, 2009)
ตองเสียคาใชจายสูงมากเพื่อใหไดเดินทางมาหางานในประเทศไทย (Pracha Vasuprasat, 2009: 16)
แรงงานที่มาทํางานในประเทศไทยโดยไมไดรับอนุญาตเปนผูทําผิดกฎหมายของลาว ตองถูกปรับไหม
และรับการศึกษาใหม ในสปป. ลาว ในขณะเดียวกันการลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทยเปนการ
ละเมิดกฎหมายแมวาเปนผูนําเงินรายไดเขาประเทศและสามารถพัฒนาความรูและทักษะทางอาชีพมาก
ขึ้น ยิ่งไปกวานี้ยังมีปญหาการที่ไมสามารถเก็บเงินสงกลับบานได ปญหาความสัมพันธในครอบครัวซึ่ง
อาจกอใหเกิดการหยาราง การทิ้งลูกไวกับปูยาตายายเพื่อมาทํางานในประเทศไทย การมีลูกติดจากการ
ไปทํางานในประเทศไทยซึ่งมักไมไดรับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน มีปญหาการติดยาเสพติด
รวมทั้งปญหาการปรับตัวเขากับสภาพสังคมลาวภายหลังจากที่ใชชีวิตในประเทศไทยเปนเวลานาน
ในดานลบ ในการศึกษาของกาบมณีวรรณ โพธิ์ซัย (Kabmaneewanh Phouxay, 2008: 295196) พบวาครอบครัวชาวลาวรอยละยี่สิบระบุวาไมไดขาวคราวจากลูกที่มาทํางานในประเทศไทย รอย
ละ 40 ของครอบครัวระบุวาเด็กที่มาทํางานในประเทศไทยมีปญหามากมายในขณะที่จํานวนเทากันระบุ
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วา ไม คิ ด ว า ลูก ที่ ทํ า งานในประเทศไทยมี ป ญ หา แรงงานจํ า นวนหนึ่ ง ไม ส ามารถส ง เงิ น กลั บ ไปให
ครอบครัวซึ่งสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในการทํางานเกษตรที่บาน สามีภรรยาตองแยกกันอยู
หรื อ หย า ร า ง มี แ ต ผู สู ง อายุ ที่ ยั ง อยู ที่ บ า นในสปป. ลาว นอกจากนี้ ยั ง มี ป ญ หายาเสพติ ด การได รั บ
วัฒนธรรมที่มีดีงามเมื่อมีการเคลื่อนยายแรงงานไปยังประเทศไทย
6.2 ผลกระทบตอประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรมพบผลกระทบในทางบวกตอประเทศไทยจากการที่แรงงานชาวลาว
เขามาทํางานในประเทศไทย ประชา วสุประสาทเห็นวาแรงงานขามชาติเปนผูมีคุณูปการตอเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของคนไทย (สัมภาษณ, วันที่ 4 มิถุนายน 2552 ) และในทํานองเดียวกัน Martin (2009:
9, 29) เสนอรายงานเรื่อง The economic contribution of migrant workers to Thailand: Towards policy
development วาความสําเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทําใหนายจางตองพึ่งพิงแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบานเขามาทํางานแทนแรงงานชาวไทยในงานประเภท 3 ส. (งานที่สกปรก เสี่ยง และแสนลําบาก)
ใน พ.ศ. 2538 ไดทําการคํานวณโดยใชแบบจําลองสมดุลทั่วไปที่คํานวณได (Computable general
equilibrium) ของประเทศไทยพบวาแรงงานขามชาติจํานวน 750,000 คนหรือรอยละ 2.2 ของจํานวน
แรงงานในประเทศไทยมีสวนชวยเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศใหเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 หรือ 839
ลานเหรียญสหรัฐ และประเทศไทยควรมีนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติที่เปนนโยบาย
ระยะยาวเพื่อทําใหนายจางและแรงงานขามชาติเกิดความรูสึกมั่นคง
Sciortino and Punpuing (2552: 104) ใหความเห็นวาแรงงานทักษะต่ําจากประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนกําลังสําคัญที่ชวยใชเศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตโดย 1) สนับสนุนการขยายตัว
ของภาคออุตสาหกรรมเมื่อแรงงานในประเทศไมเพียงพอ 2) ชวยใหธุรกิจสงออกแขงขันได 3) มี
คนทํางานในงานที่คนไทยไมสนใจทํา 4) ชดเชยแรงงานที่ลดลงในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งไดรับผลกระทบ
จาการโกยยายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ และ 5) อุดหนุนการบริโภคในประเทศ ในอีกดานหนึ่งก็ได
กลาวถึงทัศนคติของคนไทยที่รอยละ 59 ตอตานคนงานขามชาติเนื่องจากเชื่อวาเปนสาเหตุใหคนวางงาน
เพิ่มขึ้นและกดคาจางใหต่ําลง นอกจากนี้แลวยังเขาใจวาคนตางดาวเปนผูกอปญหาการคายาเสพติด โรค
ระบาด การแพรเชื้อเอดส มาเลเรีย วัณโรครวมทั้งการมีสภาพความเปนอยูที่ไมถูกสุขลักษณะ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553: 1, 6) ระบุการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สําคัญที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ โดยสวนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนีไ้ ดแก
กฎ กติกาใหมของโลก สังคมผูสูงอายุและภาวะโลกรอน ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับกฎ กติกาใหมของโลก
ดานสังคมนั้นถือวาเปนประเด็นที่ไดมีบทบาทสําคัญมากขึ้น และกฎ กติกาใหมของโลก โดยเฉพาะดาน
มนุษยชนไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของ
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน การที่มีปญหาการแรงงานเด็ก การคามนุษย การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติที่
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เกี่ยวของกับแรงงานตางดาวในประเทศไทยอยางตอเนื่องจึงเปนผลกระทบประการหนึ่งที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศของประเทศไทย
ผู วิ จั ย ได ก ล า วถึ ง การบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า วของประเทศไทย สถานการณ ข อง
แรงงานชาวลาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยในปจจุบันและผลกระทบของการเคลื่อนยายแรงงานชาว
ลาวแลว ในบทตอไปจะกลาวถึงระเบียบวิธีการวิจัยอนาคต และรายละเอียดของวิธีการวิจัยแบบอีเอฟ
อารที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย

การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั เชิ งคุณภาพโดยการใช้วิธีการวิจัยอนาคตแบบชาติ พนั ธุ์ วรรณนา
ซึ่ งผู ้วิ จัย จะกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดของการวิ จัย อนาคตและการวิ จัย แบบชาติ พ นั ธุ์ ว รรณนา รวมทั้ง
วิธีดาํ เนินการวิจยั ตามลําดับดังนี้
1. การวิจยั อนาคต
2. การวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา
3. ประชากรและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. ขอบเขตของเวลาในการสร้างภาพอนาคต
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
7. การพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล
9. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลข้อมูล

1. การวิจัยอนาคต
มนุ ษย์มีความต้องการที่จะล่วงรู ้ อนาคตที่กาํ ลังจะเกิ ดขึ้นในวันข้างหน้า แต่คาํ ว่า “อนาคต” มี
ความหมายถึงระยะเวลาที่ยงั มาไม่ถึง อนาคตไม่ปรากฏอยูแ่ ม้ในอนาคต เพราะว่าอนาคตที่กล่าวถึงนั้น
กลายเป็ นปั จ จุ บ ัน ไปแล้ว (นาตยา ปิ ลัน ธนานนท์, 2526: 57) ดัง นั้น จึ ง มี ศ าสตร์ เ กี่ ย วกับ อนาคต
ตัวอย่างเช่นโหราศาสตร์ การทํานายโชคชะตาต่างๆ ปรัชญาและมโนทัศน์เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ เป็ น
เรื่ องที่ มีมานานแล้ว เมื่ อไม่ นานมานี้ เองที่ นักวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความสนใจเกี่ ยวกับอนาคตศาสตร์
(Futurism) โดยการวิจยั อนาคต (Futures Research) การวิจยั อนาคตหรื ออนาคตศึกษามุ่งศึกษาและ
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วิเคราะห์อนาคตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2547) ให้ความเห็นว่าอนาคตศึกษาเป็ นคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคือคําว่า
Futures Studies มีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น Futurics, Futurology, Futuribles,
Prognostics, Anticipatory Science แต่ละคํามีความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของคน
ที่ คิ ดขึ้ น แต่ ส่ิ งที่ เหมื อ นกันคื อ การเน้น เรื่ องอนาคต ผูท้ ี่ ท าํ การศึ ก ษาอนาคตอย่างเป็ นระบบโดยใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาอนาคตแบบต่างๆ เรี ยกว่านักอนาคตนิ ยม เป้ าหมายหลักของการศึกษาและวิจยั
อนาคตไม่ใช่การทํานายที่ถูกต้องเพราะเรื่ องของอนาคตเป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ้น แต่อยูท่ ี่การสํารวจและ
ศึกษาแนวโน้มที่เป็ นได้ หรื อน่าจะเป็ นของเรื่ องที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งที่ประสงค์และไม่
พึงประสงค์เพื่อหาทางทําให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้น และหาทางป้ องกันหรื อขจัดแนวโน้มที่ไม่พึง
ประสงค์ดว้ ยการกระทําในปัจจุบนั
จุ ม พล พูล ภัท รชี วิ น ให้ ค วามเห็ น ว่ า อนาคตเป็ นเรื่ องที่ ส ามารถศึ ก ษาได้อ ย่า งเป็ นระบบ
ความเชื่อของมนุษย์มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจของมนุษย์ ประกอบกับความเชื่อที่วา่ มนุษย์
สามารถควบคุมอนาคตได้ จึงเกิดแนวคิดของอนาคตศาสตร์ และการวิจยั อนาคต การวิจยั อนาคตหมายถึง
วิธี ก ารศึ ก ษาอย่า งเป็ นระบบเกี่ ย วกับแนวโน้ม ต่ างๆที่ เ ป็ นทางเลื อกของเรื่ องที่ ค าดว่า จะเป็ นไปได้
(Possible) หรื อน่าจะเป็ นไปได้ (Probable) (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530: 23-24) นักอนาคตศาสตร์ ท่านนี้
เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกับการวิจยั อนาคตในประเทศไทย โดยการพัฒนา
ระเบียบวิธีการวิจยั อนาคตแบบ Ethnographic delphi future research จากระเบียบวิธีการวิจยั อนาคตที่
เท็กซ์เตอร์ ได้สร้างขึ้น
เท็กซ์เตอร์ (Cited in Sippanondha Ketudat, 1992: 144-145) ให้ความหมายของคําว่าการ
วิจยั อนาคต (Futures Research, FR) ว่าในความหมายกลางๆ กล่าวอย่างกว้างๆ ว่าการวิจยั อนาคตเป็ น
การศึกษาที่มีระบบแบบแผนเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคตที่ชนกลุ่มหนึ่ งหรื อสังคมหนึ่ งคิดว่าเป็ นไปได้
หรื อน่าจะเป็ นไปได้สาํ หรับตน การวิจยั อนาคตพยายามที่จะ 1) บรรยายทางเลือกในอนาคตที่เป็ นไปได้
หรื อน่าจะเป็ นไปได้สาํ หรับประชากรกลุ่มหนึ่ง 2) พิจารณาทบทวนระดับความรู ้ (หรื อความไม่รู้) ของ
เราเกี่ ยวกับอนาคตที่ เป็ นไปได้ 3) ชี้ ให้เห็ นถึ งผลกระทบหรื อผลอันอาจจะเกิ ดขึ้ นที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจาก
อนาคตที่เป็ นไปได้น้ นั ๆ 4)เตือนให้ทราบล่วงหน้าถึงอนาคตอันไม่พึงปรารถนาที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้ นั ๆ
5)ทําให้เข้าใจกฎเกณฑ์ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
นาตยา ปิ ลันธนานนท์ (2526: 149) กล่าวว่าการสร้างภาพอนาคตแล้วเขียนเป็ นเรื่ องราวว่าเรา
จะก้าวจากปัจจุบนั ไปสู่อนาคตได้อย่างเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์มาก กล่าวคือ 1)การสื่ อสารอนาคตที่เป็ นไป
ได้ ซึ่ งสามารถทําให้ผูท้ ี่ ไม่ ใช่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางวิชาการสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย เพราะไม่ มีการ
พรรณนาด้วยตารางหรื อกราฟ 2) การสํารวจและอภิปรายทางเลือกต่างๆ 3) การสร้ างสรรค์ทางเลือก
นั้นๆ เป็ นทางที่เป็ นไปได้ เช่นนวัตกรรมและจินตนาการ 4) การสํารวจผลในอนาคตจากนโยบายทาง
สังคมและเทคโนโลยี 5) การเสนอแนะอนาคตเฉพาะอย่าง และ 6) การพยากรณ์เกี่ยวกับตัวเอง
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สุ ดาวดี ลิ้มไพบูลย์ (2546: 19-20) กล่าวถึงหลักและขั้นตอนทัว่ ไปในการสร้างภาพอนาคต
ซึ่ ง เป็ นผลของการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเพื่ อ สร้ า งภาพอนาคตของสํา นัก งานคณะกรรมการศึ ก ษา
แห่งชาติ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุหัวข้อหรื อคําถามสําคัญ (Key question) วัตถุประสงค์ ระยะเสลา วิธีการ
ดําเนินการ
ขั้น ที่ 2 วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น สํา คัญ ระบุ ป ระเด็ น หรื อเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ในปั จ จุ บ ัน ที่ คิ ด ว่ า มี
อิทธิพลต่อเรื่ องที่ศึกษาตามที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1
ขั้นที่ 3 ระบุแรงผลักดัน (Driving forces) ระบุแรงผลักดันซึ่ งเป็ นปั จจัยที่คาดว่ามีผลสู งต่อ
เรื่ องที่ศึกษาและมีแนวโน้มว่าจะเกิดสูงมาก
ขั้นที่ 4 ระบุ สิ่งที่ ไม่ แ น่ นอนในอนาคต (Uncertainties) ระบุ เหตุ การณ์ หรื อปั จ จัย ที่ หาก
เกิดขึ้นจะส่ งผลกระทบอย่างสูงต่อสิ่ งที่ศึกษาทั้งทางบวกและทางลบ) ขั้นที่ 5 จัดลําดับความไม่แน่นอน
คือจัดลําดับความไม่แน่ นอนตามลําดับความสําคัญเป็ นระดับ สู ง ปานกลางหรื อตํ่า และจัดลําดับของ
ผลกระทบต่อสิ่ งที่ศึกษาว่าอยูใ่ นระดับ สูง กลางหรื อตํ่า
ขั้นที่ 6 เลือกตรรกะของภาพอนาคต
ขั้นที่ 7 การพัฒนาภาพอนาคต เป็ นการบรรยายภาพอนาคตที่ได้จากตรรกะในข้อที่ 6
ขั้นที่ 8 การประเมินความชัดเจนและความเห็นเหตุเป็ นผลของภาพอนาคต
ขั้นที่ 9 การประเมินนัยความหมายของภาพอนาคตเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
สุ ด าวดี ลิ้ ม ไพบู ล ย์ย งั ได้ก ล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย อนาคตหลายวิ ธี ซ่ ึ งมี ค วาม
แตกต่างกัน ดังรายละเอียดที่นาํ เสนอในตารางที่ 11 และได้เสนอตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการวิจยั อนาคต
ดังตัวอย่างสามอันดับแรก (สุ ดาวดี ลิ้มไพบูลย์, 2546: 12-13) และวิธีการอื่นดังต่อไปนี้
1.1 เทคนิ คเดลฟาย เป็ นกระบวนการสํารวจที่ ใช้ในการตัดสิ นใจหรื อลงข้อสรุ ปในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ งอย่างเป็ นระบบ โดยการรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความเป็ นไปได้ในอนาคตและการสร้างภาพอนาคต (Scenario)
1.2 เทคนิ คการพยากรณ์แบบกงล้ออนาคต (Futures wheel forecasting) เป็ นเทคนิ คการ
ประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเริ่ มปั ญหาที่ศูนย์กลางก่อน จากปั ญหานี้ จะทํา
ให้เกิดสิ่ งต่างๆเชื่อมโยงออกไป
1.3 เทคนิ คการพยากรณ์แบบเมตริ กซ์ (Matrix forecasting) หรื อที่ เรี ยกว่าเทคนิ คการ
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross-Impact Analysis) เป็ นเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหรื อเหตุการณ์
ต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อกันและกันได้อย่างไร ใช้เป็ นวิถีทางสําหรับพิจารณาว่าแรงผลักดันต่างๆล้วนมี
ส่ วนร่ วมในการสร้ างอนาคตอย่างไร เป็ นการแยกแยะอนาคตที่มีความซับซ้อนเป็ นองค์ประกอบย่อยๆ
โดยแต่ ล ะองค์ป ระกอบย่ อ ยมี อิ ส ระออกจากกัน ให้มี ก ารเปรี ย บเที ย บซึ่ งกัน และกัน เช่ น ในด้า น
ประสิ ทธิผล การลงทุนและผลที่ได้ ความเป็ นไปและความต้องการ
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นอกจากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีการอื่นๆในการวิจยั อนาคต ตัวอย่างเช่น
1.4 การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnographic research: ER) ศากุล ช่างไม้ (2553)
อธิ บายว่าเป็ นระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้ศึกษาวิถีการดําเนิ นชีวิตในแต่ละวันของกลุ่มคนที่ตอ้ งการ
ศึกษาเพื่อเป้ าหมายให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลตามการรับรู้ของบุคคลเอง รวมไปถึงความ
เข้าใจในแบบแผน พฤติกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยดึ ถือจนกลายเป็ นวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนกลุ่มนั้นไปแล้ว ชาย โพธิ สิตา (2547: 146, 157-158, 166-167) อธิ บายว่าวิธีการนี้เป็ น
วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพที่ มุ่งทําความเข้าใจแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคมหรื อในวัฒนธรรมนั้นๆ วิธีการหลักในการเก็บข้อมูลคือการ
สังเกตแบบมี ส่วนร่ วม โดยนักวิจยั เป็ นเครื่ องมื อสําคัญในการเก็บข้อมูลร่ วมกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
นักวิจยั ใช้วิธีการวิจยั แบบนี้เพื่อต้องการหาความรู ้ที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับกลุ่มคนหรื อองค์กร เมื่อ
ต้อ งการศึ ก ษาแบบลงลึ ก ในประเด็น ใหม่ ๆ ของเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ ง เมื่ อต้องการหาคําอธิ บ ายสําหรั บ
พฤติกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ยงั ไม่เข้าใจ เมื่อต้องการประเมินผลโครงการ รวมทั้งใช้วิธีการวิจยั แบบอีเอฟ
อาร์ ร่ วมกับวิธีการวิจัย เชิ งปริ มาณและวิธีการเชิ งคุ ณภาพอื่ นๆ วิธีการดําเนิ นงานวิ จยั แบบชาติ พนั ธุ์
วรรณนาประกอบด้วยการเลือกกรณี สาํ หรับศึกษา การรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับกรณี ที่ศึกษา
การพรรณนาถึงรายละเอียดของสิ่ งที่ศึกษา การวิเคราะห์และตีความข้อมูล
1.5 การวิจยั อนาคตเชิงวัฒนธรรม (Cultural futures research: CFR) ตามความเห็นของเท็กซ์
เตอร์ การวิจยั เชิงวัฒนธรรมหมายถึงการวิจยั ที่ใช้แนวความคิดของวัฒนธรรม (หรื อ “ระบบวัฒนธรรม”
หรื อ “ระบบสังคมวัฒนธรรม) อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาอย่างเด่นชัด กลมกลืนและลุ่มลึก นัน่ คืออย่าง
น้อยต้องมี ความพยายามที่ จะสังเกตได้ที่จะใช้แบบจําลองหรื อทฤษฎี ที่แสดงความเปลี่ ยนแปลงของ
ระบบสังคมวัฒนธรรมที่เกิดจากเวลาหนึ่ งไปสู่ อีกเวลาหนึ่ง การวิจยั เชิงวัฒนธรรมจะให้ความสนใจต่อ
ตัว แปรทั้ง ที่ มีล ัก ษณะแบบวัฒ นธรรมและไม่ ใ ช่ ว ฒ
ั นธรรม เนื่ อ งจากถื อ ว่า ระบบทางวัฒ นธรรมมี
ความสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่วฒั นธรรม (Textor, 1992: 147) ศากุล ช่างไม้ (2553: 1 ) อธิ บายว่า
วัฒนธรรมหมายถึงความรู้ ซ่ ึ งได้มาจากการเรี ยนรู ้ และบุคคลหรื อกลุ่มคนได้ใช้ความรู ้ น้ นั ในการบอก
ความหมายของประสบการณ์ของตน จากนั้นจึงแสดงให้เห็นพฤติกรรมตามมา ซึ่ งสามารถสะท้อนให้
เห็นเป็ นรู ปธรรมได้ โดยการกระทําหรื อพฤติกรรมของกลุ่มคน (Behavior) สิ่ งที่กลุ่มคนรู ้หรื อมีความรู ้
(Knowledge) และสิ่ งที่กลุ่มคนสร้างขึ้นและใช้ (Artifacts) ดังนั้นในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ งจึงเรี ยนรู ้ ผ่านการสังเกตการณ์กระทําหรื อพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคม (Behavior) การ
สังเกตสิ่ งประดิษฐ์ที่คนในสังคมทําและนําไปใช้ (Culture artifacts) และการฟั งสิ่ งที่คนในสังคมพูด
(Speech messages/ language)
1.6 การวิจยั แบบ Ethnographic delphi futures research (อีดีเอฟอาร์ ) วิธีน้ ีเป็ นการ
ประยุกต์ใช้วิธีการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ การวิจยั อนาคต และเทคนิ คเดลฟายเข้าด้วยกัน สามารถนําไป
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้อ ย่า งกว้างขวางทั้งในการกําหนดนโยบาย การตัด สิ น ใจหาวิ ธี ก ารแก้ปัญ หา การใช้
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ข้อเท็จจริ งในอดีตมาแก้ปัญหาในอนาคตจากฉันทามติของคณะผูเ้ ชี่ยวชาญ ในการวิจยั แบบอีดีเอฟอาร์
จะใช้กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นหรื อการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ในอนาคตจากกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวนสิ บเจ็ดคนขึ้นไปเพื่อสรุ ปหามติจากข้อค้นพบให้ได้เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันและมีความถูกต้อง
กระบวนการวิจยั ประกอบด้วยการกําหนดประเด็นปั ญหาของการวิจยั การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ การสร้าง
เครื่ องมือซึ่ งเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่าซึ่งใช้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญสาม
หรื อสี่ รอบ หรื อจนกว่าจะได้คาํ ตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความแตกต่างกันน้อยมาก หลังจากนั้นแล้ว จึง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายต่อไป (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530: 34-35)
ตารางที่ 11 วิธีการจําแนกวิธีการศึกษาอนาคต
เทคนิควิธี
วิธีการ
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental scanning)
การวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact analysis )
การวิเคราะห์การตัดสิ นใจ (Decision analysis)
เดลฟาย (Delphi )
เมตริ กซ์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Econometrics)

ปริ มาณ คุณภาพ บรรทัดฐาน การ
ทางสังคม สํารวจ

x
x
x
x
x

กงล้ออนาคต (Futures wheel)
เกมและสถานการณ์จาํ ลอง (Gaming and simulation)

x

การพยากรณ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Genius forecasting )
การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์(Morphological analysis )
วิธีการมีส่วนร่ วม (Participatory methods )
แผนผังต้นไม้ (Relevance trees)
อนาคตภาพ (Scenarios )
โมเดลเชิงสถิติ (Statistical modeling)
ระบบพลวัต (System dynamic)

x
x
x

การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural analysis)
การวิเคราะห์ลาํ ดับทางเทคโนโลยี (Technology sequence
analysis)
การพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลา (Time series forecasts)
การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบ (Trend impact analysis)

(ที่มา ดัดแปลงจากสุ ดาวดี ลิ้มไพบูลย์, 2552)

จุดประสงค์
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ตามที่ ก ล่ า วมา การวิ จ ัย อนาคตทํา ได้โ ดยหลายวิ ธี ซ่ ึ งนักวิ จัย ต้อ งเลื อกใช้ตามความเหมาะสม
การวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย อนาคตแบบชาติ พ นั ธุ์ ว รรณนาตามรายละเอี ย ดที่ จ ะกล่ า วถึ ง
ดังต่อไปนี้
2. การวิจัยอนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา
การวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnographic futures research: EFR หรื ออีเอฟอาร์ )
เป็ นเทคนิ คการวิจยั อนาคตเชิงวัฒนธรรมที่พฒั นาขึ้นโดยศาสตราจารย์ Robert B. Textor ตั้งแต่พ.ศ.
2519 (Textor, 2008b: 3) และเท็กซ์เตอร์ เริ่ มสอนวิธีการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กามาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เท็กซ์เตอร์ ได้ทาํ โครงการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ เกี่ยวกับประเทศ
ไทยจํานวนรวมสี่ เรื่ อง ได้แก่โครงการคาลิฟอร์ เนี ยศึกษา พ.ศ. 2520 ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างกว้างๆ โครงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2524 โครงการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2531 ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศีลธรรมที่จะ
เกิ ดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต และโครงการศึกษาเรื่ องทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต:
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2534 (สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534: 143)
เท็กซ์เตอร์ อธิ บายถึงสาระสําคัญในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ในประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับ ความหมายของ
ศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั อนาคตแบบอีเอฟอาร์ การเลื อกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและขั้นตอนการปฏิบตั ิ วิธีการ
สัมภาษณ์ โครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบตั ิในการสัมภาษณ์ การเขียนบทสรุ ปและการเขียนผลการวิจยั
(Textor, 1980: 7, Textor, 1992b)
2.1 ความหมายของศัพท์ทใี่ ช้ ในการวิจัยอนาคตแบบอีเอฟอาร์
การวิจยั อนาคต (Futures research) ในความหมายกลางๆหมายถึงการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
แบบแผนเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคตที่สามารถเป็ นไปได้ (Possible) หรื อน่ าจะเกิดขึ้นได้ (Probable)
ของชนกลุ่มหนึ่งหรื อประชากรกลุ่มหนึ่ง (Textor, 1980: 7, Textor, 1992b: 141-142)
การวิจยั อนาคตเชิ งวัฒนธรรม (Cultural futures research) เป็ นแขนงหนึ่ งของการวิจยั
อนาคต ซึ่งใช้แนวคิดเชิงวัฒนธรรมหรื อระบบวัฒนธรรมในการวิจยั (Textor, 1980: 9-10)
การคาดการณ์ หรื อการทํานายหรื อจิ นตคติ (Projection) หมายถึ งการคาดการณ์ แบบมี
เงื่อนไขเกี่ ยวกับสภาพการณ์ ในอนาคตที่ บุคคลเชื่ อว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่ น “ถ้าหาก A
เป็ นค่าคงที่และ B มีค่าเพิ่มขึ้นในอัตราสมํ่าเสมอแล้ว ในเวลา 20 ปี จะเกิดสภาพการณ์ C ขึ้น” (Textor:
1980: 10)

69

การพยากรณ์ (Forecast) หมายถึงการคาดการณ์ซ่ ึ งเป็ นไปตามการวินิจฉัยของนักวิชาการว่า
อะไรน่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดหรื ออะไรน่าจะเกิดขึ้น โดยการเปรี ยบเทียบกับการทํานายจากทางเลือกที่มี
อยู่ (Textor, 1980: 11-12)
การสร้ างภาพอนาคตหรื อการสร้ างมโนทัศน์แห่ งอนาคต (Scenario) เป็ นหัวใจของการ
สัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ ในการสร้างภาพอนาคต จะคํานึ งถึงสิ่ งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) อะไรจะเกิดขึ้น หรื อ
อาจจะเกิดขึ้น หรื อจะเกิ ดขึ้น ภายในขอบเขตเวลาที่กาํ หนดไว้ในอนาคต 2) กระบวนการซึ่ งทําให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลง อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรื อจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพการณ์หนึ่ง
ไปยังสภาพการณ์หนึ่งนั้น มีลกั ษณะอย่างไร (Textor, 1980:10)
เท็กซ์เ ตอร์ มีความเห็ นว่าภาพอนาคตเป็ นสมมุ ติฐ าน (Hypothetical) ไม่ ใช่ ก ารทํานาย
เนื่ องจากอนาคตเป็ นสิ่ งที่เราไม่อาจรู ้ได้ (Unknowable) สิ่ งที่การวิจยั อนาคตสามารถบอกได้คือการ
สํารวจว่าอนาคตที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้จะเป็ นอย่างใดบ้าง ภาพอนาคตเป็ นเพียงภาพร่ างหรื อหัวข้อที่ ไม่ มี
รายละเอียด (Only a sketch, an outline) เป็ นภาพที่เป็ นองค์รวมของมุมมองจากหลากหลายมิติ
(Multifaceted and holistic) ของผลกระทบโดยรวมของเหตุการณ์หรื อแนวโน้มที่มีผลทําให้อดีต (และ
อนาคต) เกิ ดการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเรื่ องวัฒนธรรมเป็ นหัวใจของการวิจยั อนาคตแบบอีเอฟอาร์
(Textor, 1980: 50)
วัฒนธรรม (Culture) เป็ นคําที่มีความสําคัญในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ เท็กซ์เตอร์ (Textor:
1980: 8-9, Textor, 1992b: 139-140, สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534: 145-146) ได้ให้ความหมายของคําว่า
วัฒนธรรมอย่างกว้างๆ โดยกล่าวว่าเมื่อเราต้องการเน้นความหมายทางโครงสร้ างของมาตรฐานที่จะ
กล่าวถึงต่อไปนี้ เรามักใช้คาํ ว่าระบบสังคมวัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมเฉยๆ และคํานิ ยามต่อไปนี้ ยงั ไม่ใช่
คํานิ ยามที่สมบูรณ์นกั เนื่ องจากผูอ้ ่านบางท่านอาจนึ กถึงความสอดคล้องของมาตรฐานดังกล่าวมากกว่า
สิ่ งที่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมที่ใหญ่และซับซ้อนเช่นสังคมประเทศไทย ซึ่ งอาจมีความหมายกํากวมระหว่าง
วัฒ นธรรมโดยภาพรวมของคนไทยกับ วัฒ นธรรมย่อ ยของคนบางกลุ่ ม เช่ น วัฒ นธรรมของนัก วาง
แผนการพัฒนามืออาชีพหรื อวัฒนธรรมของชาวนา
จากที่กล่าวมา วัฒนธรรมตามความเห็นของเท็กซ์เตอร์ (Textor, 1980: 8-9, Textor, 1992)
หมายถึงมาตรฐานของพฤติกรรมหรื อมาตรฐานที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมซึ่ งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ ว มกัน มี รู ป แบบสอดคล้อ งกัน และมี ล กั ษณะค่ อ นข้า งถาวร และเป็ นแบบแผนมาตรฐานเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมหรื อสิ่ งซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชาชน โดยเป็ นมาตรฐานที่เป็ น
เงื่อนไขที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้นขึ้น มาตรฐานเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสิ นใจของสมาชิกในกลุ่มชน
นั้นในเรื่ องเกี่ยวกับ สิ่ งที่เป็ นอยูค่ ืออะไร สิ่ งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ บุคคลมีความรู ้สึกเกี่ยวกับสิ่ งนั้นที่เป็ นอยู่
ว่าเป็ นอย่างไร และน่ าจะเป็ นอย่างไร ควรจะทําอย่างไรต่อสิ่ งนั้น และควรจะทําอย่างไรต่อสิ่ งที่น่าจะ
เกิดขึ้นนั้น และผูค้ นจะทําอย่างไรเกี่ยวกับการกระทํานั้น
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เท็กซ์เตอร์ ใช้ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ Kaplan and Manners เป็ นทฤษฎี
ชี้ นาํ โดยมี ขอ้ สมมุ ติว่าวิ ธีการที่ บุคคลได้รับการปลูกฝั งวัฒนธรรมมี ความสัมพันธ์ เป็ นอย่างมากกับ
วิธีการที่ บุคคลรั บรู ้ ให้คุณค่า ให้ลาํ ดับความสําคัญและพยากรณ์ ทางเลื อกต่างๆ ที่ เป็ นภาพอนาคตที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มของตน ประเทศของตน หรื อต่อภูมิภาคของตน โดยภาพอนาคตที่เป็ นทางเลือกที่บุคคล
คิดขึ้นหรื อภาพอนาคตที่ซบั ซ้อน (Conceivable alternative futures or complex scenarios) จะถูกแปลง
เป็ นมโนภาพเชิงสมมุติของวัฒนธรรมในอนาคต (Conceptualized hypothetical future cultures) ข้อ
สมมุติอีกประการหนึ่ งคือมโนภาพเชิงสมมุติของวัฒนธรรมในอนาคตนี้จึงมิได้เกิดขึ้นมาลอยๆ หากแต่
เป็ นผลพวงของภาพประมวลรวมของข้อมูลจํานวนมหาศาลโดยการสันนิ ษฐานได้แก่จากระบบสะสม
รวบยอดของพฤติกรรม (Behavior) จากความรู ้ความเข้าใจหรื อกระบวนการรู ้คิด (Cognitive) และจาก
การประเมินผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Evaluative changes) ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกก่อนที่
จะปรากฏเป็ นแบบแผนทางวัฒนธรรม (Textor, 1980: 402-404)
อนาคตศึกษา (Futures studies) มีความหมายคล้ายคลึงกับการวิจยั อนาคต แต่มุ่งเน้นการ
หยัง่ รู้มากกว่า ยึดถือระเบียบวิธีและกระบวนการวิจยั น้อยกว่า และใช้ขอ้ มูลเป็ นฐานของการศึกษาน้อย
กว่าการวิจยั อนาคต (Textor, 1980: 8)
2.2 วิธีการสั มภาษณ์
เท็กซ์เตอร์ กล่าวถึงวิธีการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ ซ่ ึ งได้แก่ การวางกรอบการสัมภาษณ์อย่าง
กว้างๆและยืดหยุน่ การสร้างภาพอนาคตสามประเภทได้แก่ภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบและ
ภาพอนาคตที่น่าเป็ นไปได้มากที่สุด การทําให้การสัมภาษณ์ชดั เจน ครอบคลุม ได้บริ บท ต่อเนื่ อง และ
สอดคล้อง และประการสุดท้ายการยึดถือความยืดหยุน่ ตามรายละเอียดดังนี้
ในการวางแนวทางการสัมภาษณ์อย่างกว้างๆ และยึดถือความยืดหยุ่น ผูส้ ัมภาษณ์ตอ้ งลด
อคติที่อาจทําให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์เข้าใจว่าผูส้ ัมภาษณ์ไม่สนใจหรื อสนใจเรื่ องบางเรื่ องน้อยด้วยการทําให้
การสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างหลวมๆ ให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์มีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการสัมภาษณ์โดย
อาจเพิ่มหัวข้อบางอย่างเข้ามาหรื อตัดหัวข้อบางอย่างออกไป คําถามที่ต้ งั ต้องครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างพอ
ใช้คาํ ถามปลายเปิ ด เวลาที่ ใช้สัมภาษณ์ แต่ ละครั้ งเป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ตอ้ งเป็ นนักฟั งที่ดี คอยกระตุน้ ทางอ้อมและคอยจดบันทึกคําให้สัมภาษณ์อย่างพินิจพิเคราะห์
และให้ความสนใจ ให้กาํ ลังใจ ถามคําถามตามความจําเป็ นและเหมาะสม ต้องระมัดระวังในการถาม
คําถาม โดยหลีกเลี่ยงคําถามนําหรื อหว่านล้อมทั้งในเรื่ องของเนื้อหาและรู ปแบบ (สิ ปปนนท์ เกตุทตั ,
2534: 150)
ในการสร้ างภาพอนาคตสามประเภท จะเริ่ มต้นด้วยการ “ขยาย” ขอบเขตความคิดของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ โดยการสร้ างภาพอนาคตในแง่ดี ขั้นต่อไปก็ขยายออกในแง่ร้าย ทั้งนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ตอ้ งใช้
วิจารณญาณของตนเองในการตัดสิ นว่าสิ่ งใดดีหรื อไม่ในสังคมของตน ภาพอนาคตทั้งสองแบบนี้ ตอ้ งอยู่
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ในขอบเขตของความเป็ นไปได้ในความคิดของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ หลังจากนั้นจึงให้สร้างภาพอนาคตในแง่ที่
เป็ นไปได้มากที่สุด คุณค่าของการศึกษาแบบอีเอฟอาร์ เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
สิ่ งที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับสิ่ งที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริ ง (Textor, 1992b: 147) รายละเอียดวิธีการจะ
กล่าวถึงในหัวข้อ 3.5 ต่อไป

2.3 โครงสร้ างและขั้นตอนการปฏิบัติการสั มภาษณ์ ในการวิจัยแบบอีเอฟอาร์
โครงสร้ างและขั้นตอนการปฏิ บตั ิ การสัมภาษณ์ ใ นการวิ จัย แบบอี เอฟอาร์ ประกอบด้ว ย
เป้ าหมายของการสัมภาษณ์และหลักการในการสัมภาษณ์ ดังนี้
2.3.1 เป้ าหมายของการสัมภาษณ์
เท็กซ์เตอร์ กล่าวว่าเป้ าหมายสูงสุ ดของอีเอฟอาร์ คือการทําให้สภาพการณ์ที่เป็ นจริ งของ
ผูค้ นในอนาคตดีข้ ึน โดยที่การมีมโนภาพแห่งอนาคตที่ดีนาํ ไปสู่การวางแผนงานที่ดีข้ ึน การวางแผนงาน
ที่ดีนาํ ไปสู่การดําเนินงานที่ดีข้ ึน ซึ่ งเมื่อเวลาผ่านไปการวางแผนงานที่ดีจะช่วยสร้างโอกาสในการที่จะมี
อนาคตที่ดีกว่าให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มโอกาสในการที่จะมีอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่หลักประกันถึงผลที่
จะเกิ ดขึ้ นได้จริ ง แม้ว่าวิ ธีการแบบอี เอฟอาร์ สามารถทําได้เกิ ดวิ สัย ทัศน์ที่ดีเยี่ยม แต่ ก็อาจเกิ ดความ
ล้ม เหลวเนื่ องจากการที่ ไม่ มี แผนงานที่ ดี เกิ ด ขึ้ น ในทํา นองเดี ย วกัน แม้ว่า จะมี แ ผนการที่ ดี ก็อ าจมี
ข้อจํากัดขงการดําเนินงานตามแผนที่เป็ นอุปสรรคได้ ยิง่ ไปกว่านี้แม้วา่ มีการดําเนินการทีเป็ นไปได้ดว้ ยดี
แต่หากสภาพการณ์ของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสภาพแวดล้อมเป็ นอุปสรรคขัดขวางก็อาจทําให้
ไม่สามารถบรรลุผลที่ดีกไ็ ด้ (Textor, 2008: 7-8)
การสัม ภาษณ์ แบบอี เ อฟอาร์ ต้อ งการสร้ า งภาพอนาคตตามความเห็ น ของกลุ่ ม ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ภาพอนาคตนี้ เป็ นข้อความสรุ ปเชิ งวัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมย่อยเกี่ ยวกับสังคม (หรื อกลุ่ม
คน) ตามที่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่รับรู้ ร่วมกัน รั บรู ้ ในแบบแผนเดี ยวกันและเป็ นสิ่ งที่ เลื อกร่ วมกัน
(Shared and patterned perception and preferences) ของอนาคตที่เป็ นไปได้หรื อของอนาคตที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยปกติจะหมายถึงอนาคตระยะปานกลาง คือในระยะเวลา 20-30 ปี (Textor, 1980: 27)
การสร้างภาพอนาคตตามความเห็นของกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์น้ นั หมายถึงการสร้างภาพ
อนาคตจากข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เท่านั้น นักวิจยั ต้องทําให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีอิสระอย่างเต็มที่ในการ
กําหนดทิศทางหรื อสร้างภาพอนาคตตามความเห็นหรื อตามมโนทัศน์ของเขาเอง หรื อเกี่ยวกับอนาคตที่
เป็ นทางเลือกต่างๆ หรื อลักษณะประเภทของอนาคตที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ตามบริ บทที่เป็ นองค์รวมของ
วัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยวัฒนธรรมเป็ นแบบแผน (Pattern) หรื อสิ่ งที่
ถูกจัดไว้อย่างมีระบบ (Organized system) และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกันและกัน (Inter-related)
การสร้ างภาพอนาคตที่ เป็ นไปได้หมายถึ งการกระตุน้ ให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ใช้วิจารณญาณเพื่อเลื อกภาพ
อนาคตในบริ บทที่เป็ นจริ งมากกว่าการเพ้อ (Textor, 1980: 28)
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ในการสัมภาษณ์ เท็กซ์เตอร์ (1980: 514) อธิ บายว่าอีเอฟอาร์ เป็ นวิธีการที่ยดึ หลักการ
ของการรักษาข้อมูลเป็ นความลับ การไม่ช้ ีนาํ การใช้การสัมภาษณ์ปลายเปิ ดแต่ไม่ยึดติดกับกรอบคําถาม
อย่างตายตัว การให้ความสําคัญแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลและการแบ่งปั นข้อมูลในระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้
ได้มาซึ่งภาพวัฒนธรรมในอนาคตที่รับรู้เกี่ยวในปั จจุบนั เกี่ยวกับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้หรื อที่เป็ นไปได้
ในระยะกลางสําหรับกลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรมย่อย สังคมหรื อกลุ่มในสังคม
ในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ต้องคํานึ งถึงหลักการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ การจัดสถานที่
สําหรับการสัมภาษณ์ อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นในการสัมภาษณ์ และองค์ประกอบของการสัมภาษณ์ ดังนี้
2.3.2 หลักการในการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์
การสัมภาษณ์แบบ อีเอฟอาร์ ใช้หลักการเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ในการวิจยั ทัว่ ไป แต่
ก็มีบางเรื่ องที่มีความแตกต่างออกไป หลักการที่สาํ คัญมีดงั นี้
2.3.2.1
สร้ า งความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจและความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี บรรยากาศของ
ความสัมพันธ์และการเชื่อถือไว้วางใจเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตอ้ งเกิดความ
มัน่ ใจอย่างเต็มที่วา่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้นโดยไม่ทาํ ให้
เกิ ด ผลเสี ย หายใดๆต่ อ ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ผูส้ ัม ภาษณ์ จ ะต้อ งไม่ แ สดงออกถึ งความไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ไม่ทาํ ให้ผสู ้ มั ภาษณ์รู้สึกว่าความเห็นของตนเป็ นเรื่ องน่าขบขัน ต้องทําให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์มนั่ ใจ
ว่าการปกป้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสําคัญมากยิ่งกว่าผลได้ทางวิชาการจากทําการวิจยั ต้องยึดถือจริ ยธรรม
ในการวิจยั มากกว่าการวิจยั ทัว่ ไป คืออยู่ในระดับอย่างเข้มงวดอย่างยิ่งเนื่ องจากต้องล้วงลึ กเข้าไปถึ ง
ค่านิ ยมภายในของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ก่อน แล้วจึงค่อยเปิ ดเผยออกมาให้เป็ นภาพอนาคตเชิ งวัฒนธรรมของ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ภาพอนาคตที่สร้างต้องมีโอกาสเป็ นจริ งได้ ผูส้ ัมภาษณ์จะให้ความมัน่ ใจว่า ยึดมัน่ ใน
หลักการของการรั กษาความลับว่าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลยกเว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ก่อน
ผูว้ ิจยั จะใช้บนั ทึกการสัมภาษณ์เฉพาะในการวิจยั เท่านั้น บันทึกดังกล่าวเป็ นสมบัติของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
และเขาสามารถนําไปใช้ได้ตามที่ตนต้องการ (Textor, 1980: 31-35)
2.3.2.2 การกระตุ น้ ให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นอิ สระจากเจตคติ เฉพาะกาล (Reduced
tempocentrism) เจตคติเฉพาะกาลเป็ นสภาพซับซ้อนทางจิตวิทยาวัฒนธรรมที่จาํ กัดความคิดของบุคคล
ด้วยกรอบของเวลาที่ไม่เหมาะ จนขาดความคิดที่กระจ่างแจ้งที่จะเตรี ยมตัวให้พร้อมต่อการเผชิญอนาคต
ไม่ว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะฉลาดหรื อมีการศึกษาสูงเพียงใด (Textor, 1992: 16) การลดเจตคติเฉพาะกาลทําได้
โดยโดยการกระตุ ้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ล ดการมี อคติ หรื อ ความคิ ดที่ คิด ไว้ก่ อน โดยการมองเฉพาะช่ ว ง
ระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้สามารถคิดถึงอนาคตที่ไกลออกไป ช่วยทําให้หลุดจากการติดยึดกับเหตุการณ์
ในช่วงเวลาปั จจุบนั และลดการติดยึดกับชาติพนั ธุ์ (Ethnocentrism) เนื่ องจากผูค้ นมักจะเคยชินกับสิ่ ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกับชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม (Textor, 1980: 35-37)
2.3.2.3 กระตุ น้ ให้การสัมภาษณ์ เป็ นไปอย่างอย่างเสรี และต่ อเนื่ อง (Encourage
spontaneous) ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งกระตุน้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้แสดงออกถึงระบบคิดและค่านิ ยมทั้งสิ้ นของเขา
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อย่างเสรี อย่างผ่อนคลาย โดยกระตุน้ ให้เขาสร้างภาพอนาคตที่เขาคิดว่าสําคัญ ไม่ใช่ส่ิ งที่เขาควรพูดหรื อ
พูดตามความเห็นของผูอ้ ื่น เทคนิคนี้ มีความคล้ายคลึงกับเทคนิ ค Projective test (Textor, 1980: 37 - 38)
นอกจากนี้แล้ว เท็กซ์เตอร์ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ Nondirective โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่ไม่ขาดตอน พรั่งพรู ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ผูส้ มั ภาษณ์จะจัดทําโครงร่ างของคําถามไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถ
เปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการสั ม ภาษณ์ ปี ของภาพอนาคตจะถู ก กํา หนดไว้อ ย่า งชัด เจน การ
สัมภาษณ์จะเป็ นไปในบรรยากาศของความเป็ นส่ วนตัว โดยจะต้องแจ้งให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ว่าข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แต่ละรายจะถูกเก็บเป็ นความลับอย่างยิ่ง มีการสร้ างความไว้วางใจเพื่อให้การสัมภาษณ์
เป็ นไปได้อย่างจริ งใจ ทําให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ให้ความเห็นอย่างเปิ ดใจและครบถ้วน(Textor, 1980: 405)
2.3.2.4 ป้ องกันการสร้ างภาพอนาคตแบบอุดมคติ หรื อแบบฝั นเฟื่ อง (Discourage
utopianism) การวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ไม่ให้ความสําคัญกับการวาดภาพอนาคตที่เป็ นความคิดเห็นแบบฝัน
เฟื่ อง นักวิจยั ต้องช่วยทําให้การสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องให้วาดภาพอนาคตที่
สามารถเป็ นจริ งได้ ทั้งนี้ ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นผูก้ าํ หนดว่าเส้นแบ่งของความคิดฝันกับสิ่ งที่จะเป็ นไปได้อยู่
ที่ใด ไม่ใช่นกั วิจยั เป็ นผูก้ าํ หนด
2.3.2.5 ทําให้สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลได้ แม้จะใช้กรอบคําถามในการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้ างตายตัว (Loosely structured) แต่การเตรี ยมกรอบคําถามไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้
สามารถเปรี ยบเทียบกับคําตอบในกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้ (Textor, 1980: 38)
2.3.2.6 สร้ างปฏิ สัมพันธ์ แบบสร้ างสรรค์ โดยปกติ การวิจัยแบบอี เอฟอาร์ ถือว่า
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูส้ ัมภาษณ์ และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญอยู่แล้ว แต่ในการวิจยั แบบ
อีเอฟอาร์ น้ ันจะให้ความสําคัญแก่ ปฏิ สัมพันธ์แบบสร้ างสรรค์ระหว่างผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูส้ ัมภาษณ์
มากกว่าในการทําการวิจยั แบบอื่น โดยในระหว่างการสัมภาษณ์น้ นั การใช้วิธีการสรุ ปข้อมูลแบบสะสม
(Cumulative summarization) ด้วยการสรุ ปความคิดเห็นของนักวิจยั เป็ นครั้งๆอย่างต่อเนื่ อง ใช้การสื่ อ
ด้วยสายตาหรื อท่าทางเพื่อทราบความเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ การขอผูใ้ ห้สัมภาษณ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ตัดต่อ เพิ่มเติมข้อความที่สรุ ป รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องภายหลังการสัมภาษณ์และ
การจัด ทํา รายงานโดยขอให้ ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อเปลี่ ย นแปลงบัน ทึ ก การสั ม ภาษณ์
นอกจากนี้ แล้ว ยังมีการเชิญผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้มีส่วนร่ วมตรวจแก้ไขรายงานการวิจยั และเข้าร่ วมประชุม
ต่างๆเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจยั ด้วย (Textor, 1980: 405)
2.3.2.7 สร้างบรรยากาศที่ดี เนื่ องจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้
สัมภาษณ์แบบ อีเอฟอาร์ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีโดยใช้ทกั ษะการสื่ อสารทั้งที่เห็น
คําพูดและไม่ใช่คาํ พูด นักวิจยั อาจต้องให้คาํ อธิ บายซํ้าแล้วซํ้าอีก ใช้คาํ พูดใหม่ในการอธิ บายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ใช้การตีความและยกตัวอย่าง เทคนิ คที่สําคัญคือการให้ผูส้ ัมภาษณ์เป็ นผูค้ วบคุม
การสัม ภาษณ์ ทํา ให้เ ขาเห็ น ว่ า อี เ อฟอาร์ เ ป็ นประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที่ น่ า ตื่ น เต้น โดยการยอมรั บ
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ความเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์โดยไม่แสดงความเห็นส่ วนตัวของนักวิจยั (Non-judgmental respect) การ
แสดงความใส่ ใจและสร้างความรู้สึกเป็ นหุน้ ส่ วน (Textor, 1980: 40)
2.3.3 การจัดสถานที่สาํ หรับการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะเป็ นผูเ้ ลือกว่าจะใช้สถานที่ใดในการสัมภาษณ์ตามความสะดวกของ
เขา เช่นอาจเป็ นที่บา้ นหรื อที่ทาํ งาน ในกรณี ที่มีบุคคลที่สามอยูร่ ่ วมด้วยจะต้องจัดการไม่ให้บุคคลที่สาม
ได้ยินคําสัมภาษณ์ เพื่อที่ จะให้การสัมภาษณ์ เป็ นตามกฎของการรั กษาความลับและไม่การสัมภาษณ์
สะดุด ในบางกรณี อาจต้องเลือกสถานที่ซ่ ึ งไม่มีการรบกวน หรื ออาจต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ช่วย อาจต้อง
เตรี ยมห้องสําหรั บการสัมภาษณ์ซ่ ึ งต้องมีความสะดวกสบายแต่ตอ้ งไม่ให้เป็ นภาระของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(Textor, 1980: 41)
2.3.4 อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นในการสัมภาษณ์
อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ทวั่ ๆไป เช่น กระดาษ คลิปบอร์ ด ปากกา ประเด็นที่จะใช้ใน
การแนะนําตัวเอง ประเด็นคําถามเจาะลึก เครื่ องบันทึกเสี ยง เทป แบตเตอรี่ รวมทั้งเครื่ องดื่ม หรื อขนม
ขบเคี้ยว (Textor, 1980: 42-43)
2.3.5 องค์ประกอบของการสัมภาษณ์
เท็กซ์เตอร์ (EFR Training, 14-16 กันยายน 2552) กล่าวถึงองค์ประกอบทัว่ ไปซึ่ งใช้ใน
การสัมภาษณ์และการวิจยั แบบ อีเอฟอาร์ ทุกครั้งว่ามีประกอบหกประการต่อไปนี้
2.3.5.1 การกํา หนดกลุ่ ม ประชากร (Populations) ตัว อย่างเช่ น นัก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็ นกลุ่มประชากรหลักที่เป็ นเป้ าหมายโดยตรงในการวิจยั เนื่องจากกลุ่มนักศึกษา
เป็ นส่ วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยแห่ งนั้น ดังนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่ งนั้นจึงเป็ น
ประชากรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาด้วย
2.3.5.2 การกําหนดขอบเขตเวลาในอนาคต (Horizontal year) หมายถึงปี ในอนาคตที่
กําหนดไว้ในการสร้ างภาพอนาคต โดยควรเป็ นปี ในอนาคตที่อยู่ไกลพอที่จะเกิ ดความเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญได้ เช่นระยะเวลาสิ บหรื อยี่สิบปี ข้างหน้า ควรอยูใ่ นอนาคตมากกว่าระยะเวลาสามหรื อห้าปี แต่ไม่
ควรอยูใ่ นอนาคตที่ไกลเกินกว่าที่จะจินตนาการถึงกลุ่มประชากรในยุคนั้นๆได้วา่ เป็ นอย่างไร
2.3.5.3 ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง (Driving forces) หมายถึงพลังสําคัญ
จะเกิดขึ้นและเป็ นพลังที่สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มประชากรที่ศึกษา ยกตัวอย่างเช่น
ภาวะโรคร้ อน กระแสโลกาภิ วตั น์ กระแสพลังงานหมุนเวียน ความเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
สื่ อสาร
2.3.5.4 มิติทางวัฒนธรรม (Domains) หมายถึงสภาพการณ์ของกลุ่มประชากรและ
วัฒ นธรรมที่ ศึ ก ษาในด้า นต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากสาเหตุ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ปั จ จัย สํา คัญ ที่ ก ล่ า วมา
ตัวอย่างเช่นมิ ติในด้านพลังงาน เศรษฐกิ จ การเมื อง สื่ อสารมวลชน การศึกษา โครงสร้ างสังคม และ
ค่านิยม
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2.3.5.5 ระบุขอ้ สมมุติเบื้องต้น (Continuity assumption) หมายถึงการระบุขอ้ สมมุติ
เบื้องต้นของการดํารงอยู่อย่างต่อเนื่ องของประชากรที่ ศึกษา ยกตัวอย่างเช่น “ใน พ.ศ. 2563 ชาวลาว
จํานวนมากจะยังคงเข้ามาทํางานในประเทศไทย” เป็ นต้น
2.3.5.6 จริ ยธรรมในการวิจยั (Ethical implication) ได้แก่ระบุหลักการด้านจริ ยธรรม
ในการวิจยั ของผูว้ ิจยั และหน่วยงานที่วิจยั และการไม่ก่อความเสี ยหายใดๆ (Avoid doing harm)
2.3.6 ภาพอนาคตแง่ดี (The optimistic scenario)
การสัมภาษณ์เกี่ ยวกับภาพอนาคตหลังจากการบันทึ กข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
เท็กซ์เตอร์ เสนอแนะว่าควรเริ่ มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตแง่ดีหรื ออนาคตแง่ดีก่อน เว้นแต่ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์
ประสงค์จะให้เริ่ มการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับภาพอนาคตแง่ลบก่อน โดยปกติ จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับภาพอนาคตแง่ดีนานกว่าเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ภาพอนาคตอื่นๆรวมกัน
เมื่ อเริ่ มทําการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับอนาคตแง่ ดี เท็กซ์ เตอร์ แนะนําว่าควรเริ่ มต้นโดยให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์สร้างจินตนาการถึงภาพในอนาคตซึ่ งเป็ นแบบแผนเฉพาะของพฤติกรรมหรื อสิ่ งที่ทาํ ให้
เกิดพฤติกรรมในปี ที่กาํ หนด เนื่ องจากภาพวัฒนธรรมในอนาคตมีหลากหลายมาก จึงให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์
สมมุติจุดตามแนวนอนเป็ นเส้นตรงเส้นหนึ่งที่มีจุดเรี ยงจาก 1-100 จากซ้ายไปขวา และใช้จุดต่างๆแทน
ภาพอนาคตในอนาคตในปี กําหนด เช่นหากมีภาพอนาคตจากอันดับ 1 - 100 ทางเลือกนับจากทางเลือก
แง่ร้ายที่สุดไปสู่ ทางเลือกแง่ดีที่พึงประสงค์ที่สุด ภาพอนาคตในอันดับ 50 จะเป็ นภาพอนาคตแบบ
กลางๆที่ ไม่ ใ ช่ ภาพแง่ ดีหรื อแง่ ร้า ย ผูส้ ัมภาษณ์ จะต้องยํ้า ว่าภาพอนาคตที่ พึงประสงค์ (Desirability)
หมายถึ ง สิ่ งที่ เป็ นไปตามความเห็ นส่ วนตัวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เท่ า นั้น ไม่ จาํ เป็ นต้องเหมื อ นกับภาพ
อนาคตในความเห็นของผูอ้ ื่น จากนั้นก็ขอให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์อธิ บายภาพอนาคตวัฒนธรรมตามที่เขาเอง
เห็นว่าเป็ นไปได้ในอันดับที่ 85 หากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีคาํ ถาม นักวิจยั ต้องตอบคําถามในลักษณะที่
หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง หลีกเลี่ ยงการพูดในลักษณะที่เป็ นคําสั่ง และไม่แสดงความหงุดหงิดใดๆ นักวิจยั
จะต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยไม่แสดงให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์รับรู้
นักวิจยั อาจต้องอธิ บายความหมายของคําว่าวัฒนธรรมที่เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งใช้นิยาม
ศัพท์ทางวิชาการอย่างเคร่ งครัด ในการอบรมเทคนิคการวิจยั แบบ อีเอฟอาร์ เท็กซ์เตอร์ แนะนําให้ผวู ้ ิจยั
ใช้คาํ ว่า “ความเป็ นอยู่ความเป็ นไป” ใช้คาํ ว่าวัฒนธรรมและทางชีวิตโดยอธิ บายว่าหมายถึง “วิถีชีวิต
โดยรวมของประชาชนไทยในระยะเวลานั้น รู ปแบบและมาตรฐานโดยรวมที่คนไทยจะใช้ชีวิตอยูใ่ นปี
นั้น” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะเป็ นผูก้ าํ หนดลําดับของเหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆโดยที่นกั วิจยั ต้องไม่แสดงความ
คิดเห็นว่าลําดับเรื่ องที่ให้สมั ภาษณ์มานั้นเหมาะสมหรื อไม่
2.3.7 ภาพอนาคตแง่ร้าย (The pessimistic scenario)
เมื่อทําการสัมภาษณ์ภาพอนาคตแง่ดีเสร็ จแล้ว ลําดับต่อไปคือการสัมภาษณ์ภาพอนาคตแง่
ร้าย โดยการทบทวนภาพอนาคตจากลําดับที่เป็ นแง่ร้ายที่สุดจนถึงลําดับที่เป็ นแง่ดีที่สุดในอันดับ 1-100
ในลักษณะเหมือนเดิมกับที่ได้กล่าวถึงเมื่อได้เริ่ มสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นขอให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์อธิ บายถึงภาพ
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อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นในลําดับที่ 15 ซึ่ งไม่ใช่อนาคตที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เป็ นอนาคตที่ไม่
พึ ง ปรารถนา หลัง จากนั้น ก็ ใ ช้วิ ธี ก ารเดี ย วกัน เหมื อ นกับ การสั ม ภาษณ์ ภ าพอนาคตแง่ ดี โ ดยต้อ ง
ระมัดระวังไม่ให้เป็ นการถามแบบชี้นาํ
โดยปกติจะใช้เวลาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตแง่ร้ายจะสั้นกว่าในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
อนาคตแง่ดี เช่นอาจใช้เวลา 1 หรื อ 2 หรื อ 3 ชัว่ โมงในการพูดถึงอนาคตแง่ดี แต่บางครั้งอาจใช้เวลาเพียง
15 นาทีในการกล่าวถึงภาพอนาคตเชิงลบ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์อาจกล่าวเพียงว่าอนาคตเชิงลบก็คือสิ่ งที่ตรง
ข้ามจากภาพอนาคตเชิ งบวก นักวิจยั ต้องใช้กลยุทธ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับอนาคตแง่ร้ายเท่าที่จาํ เป็ น
ตามที่ เ ขาเต็ ม ใจจะให้ ข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ร ายละเอี ย ดใกล้เ คี ย งกับ ภาพอนาคตแง่ ดี โ ดยต้อ งรั ก ษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2.3.8 ภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุด (The most probable scenario)
ขั้นตอนนี้ เป็ นการเปลี่ ยนประเด็นจากอนาคตที่ ปรารถนาหรื อไม่พึงปรารถนาเป็ น
ประเด็นเกี่ยวกับอนาคตที่เป็ นไปได้โดยไม่คาํ นึ งว่าจะเป็ นอนาคตที่พึงประสงค์หรื อไม่ก็ตาม เป็ นการ
สอบถามถึ ง ระบบความคิ ด และการคาดการณ์ คํา ถามหลัก ในที่ น้ ี คือ “ถ้า มี ภ าพอนาคตจํา นวน 100
ทางเลือกจากภาพอนาคตทางเลือก ภาพอนาคตเช่นไรที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด” นักวิจยั อาจได้รับคําตอบ
ที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากคําตอบเกี่ยวกับภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดอาจมีความคล้ายคลึงกับภาพ
อนาคตเชิ ง ลบแทนที่ จ ะเป็ นภาพอนาคตเชิ ง บวก นัก วิ จัย อาจต้อ งใช้ค าํ ถามเจาะลึ ก เพื่ อ ให้ไ ด้ภ าพ
วัฒนธรรมในอนาคตที่ น่าจะเป็ นไปได้ การเริ่ มสัมภาษณ์ จากภาพอนาคตแง่ดีก่อนแล้วตามด้วยภาพ
อนาคตแง่ลบจากนั้นจึงถามถึงอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดเป็ นเทคนิคที่มีประโยชน์ เนื่ องจากการสร้าง
ภาพอนาคตเชิ งบวกเป็ นวิธีการที่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดจิ นตนาการ แต่ การลัดขั้นตอนของหัวข้อเรื่ องที่
สัมภาษณ์จะทําให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์ขาดจินตนาการและขาดความสนใจ
2.4. การเขียนสรุ ปผลการวิจัย
2.4.1 กระบวนการเขียนบทสรุ ป (The process of conclusion formation) เท็กซ์เตอร์
(1980: 105-108) แบ่งกระบวนการเขียนบทสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ นสามขั้นตอน ได้แก่ข้ นั ตอนแรก คือ
การหาแบบแผนซึ่งเป็ นรู ปแบบของภาพอนาคตที่เหมือนๆกัน (Pattern of delineation) ขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้กลุ่มคําตอบที่เป็ นแบบแผนคล้ายๆกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถจัดเป็ นหัวข้อหรื อประเด็นใหญ่ๆ (Themes)
และได้มาในลักษณะของความรู้สึกซึ่ งบังเกิดขึ้นในใจของนักวิจยั เอง (Intuitive)โดยยังเป็ นหัวข้อใหญ่ที่
จัดขึ้ นอย่างกว้างๆในเบื้ องต้น เมื่ ออ่านบันทึ กการให้สัมภาษณ์ โดยเขี ยนเป็ นข้อความแบบพรรณนา
ขั้นตอนที่ สอง คือการเริ่ มทําการวิเคราะห์หาลักษณะของรู ปแบบของภาพอนาคต ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จะ
เป็ นไปอย่างเป็ นทางการและมีความเป็ นเหตุเป็ นผลมากขึ้นแล้วในขั้นตอนสุ ดท้าย คือการตีความโดยใน
ขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ต้องมองให้กว้างไกลออกไปจากกรอบข้อมูลที่ได้มาจากบันทึกการให้สมั ภาษณ์หรื อจาก
ภาพอนาคต
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2.4.2 ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ในการค้นหาแบบแผนที่ เหมื อนกัน (The

process

of

pattern

delineation)
ในขั้นตอนนี้จะกล่าวถึงวิธีการค้นหาแบบแผนของคําตอบ หลักการเก็บข้อมูลแบบเกิน
พอ รู ปแบบการนําเสนอภาพอนาคต การจัดการข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
2.4.2.1 การค้นหาแบบแผนของคําตอบ (Pattern delineation) เป็ นกระบวนการ
วินิจฉัยซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถเข้าใจและอธิ บายแบบแผนของคําตอบได้หลังจากการอ่านและวิเคราะห์ภาพ
อนาคตทั้งหมดซํ้าแล้วซํ้าอีก ผูว้ ิจยั จะค้นพบแบบแผน (Pattern) ของคําตอบที่คล้ายคลึงกันหรื อแตกต่าง
(Similarities and differences) จากคําตอบผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และพิจารณาเชื่อมโยงกับภูมิหลังของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ซ่ ึ งผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะคาดการณ์ (Project) ว่ารู ปแบบที่กล่าวถึงน่าจะเป็ นอย่างไรในอนาคต จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่อย่างไร ในเรื่ องนี้ เท็กซ์เตอร์ แนะนําว่าการอ่านภาพอนาคตทั้งหมดในคราว
เดี ยวกันจะช่ วยให้นักวิจยั ได้ภาพแบบแผนของคําตอบในภาพรวม แบบแผนเหมื อนกันที่ ปรากฏใน
คําตอบมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปถือเป็ นความเห็นของคนส่ วนใหญ่ (Commonality as a modal position)
และจะบันทึกไว้ต้ งั แต่ในร่ างรายงานฉบับแรก สําหรับรู ปแบบเหมือนอื่นๆที่เหลืออีกร้อยละ 20 ถือเป็ น
คําตอบที่เป็ นความเห็นของคนส่วนน้อย (Minority position) โดยนักวิจยั ต้องใช้วิจารณญาณญาณในการ
พิจารณาว่าความเห็นใดที่ถือเป็ นความเห็นของคนส่วนน้อย (Textor, 1980: 105-109)
2.4.2.2 หลักการเก็บข้อมูลอย่างมากพอ (The important of redundancy) เท็กซ์
เตอร์ (Textor, 1980: 109-110) แนะนําว่าในการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ ใช้หลักการทัว่ ไปเหมือนกับที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบชาติพนั ธุ์วรรณนา (อีอาร์ ) ในการวิจยั แบบอีอาร์ นักวิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่หลากหลาย โดยอาจจะสัมภาษณ์บางคนอย่างละเอียดให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์และ
สัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนอื่นในรายละเอียดที่นอ้ ยกว่า นักวิจยั อาจจะค่อยพบว่าได้ขอ้ มูลที่เหมือนกันซํ้า
แล้วซํ้าอีกจนเพียงพอแล้ว การได้ขอ้ มูลที่อ่ิมตัวแล้วจึงไม่จาํ เป็ นต้องทําการสัมภาษณ์ในคําถามนั้นๆอีก
อาจกล่าวได้ว่านักวิจยั แบบอีอาร์ ตอ้ งเก็บข้อมูลให้ได้มากเกิ นความจําเป็ นเพื่อให้เชื่ อมัน่ ว่าได้ขอ้ มูลที่
เชื่อถือได้อย่างแท้จริ ง จากประสบการณ์ที่ทาํ วิจยั ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2507 เท็กซ์เตอร์ ได้รับคําตอบ
บางเรื่ องซํ้าแล้วซํ้าอีกก่อนการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลรายที่สิบสองจึงเริ่ มการสรุ ปข้อมูลรอบแรก ในการ
วิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั พิจารณาว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์รอบแรก 14 คนมีความอิ่มตัวและได้พบแบบแผน
ของคําตอบระดับหนึ่ ง แต่ก็ได้ทาํ การสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนมีภาพอนาคตของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลชุดแรกรวม
17 คนจึงเป็ นจํานวนที่มีความน่าเชื่อถือได้ (Textor, 1980: 110)
2.4.2.3 รู ปแบบการนําเสนอภาพอนาคต (The construction of composite
scenarios) เท็กซ์เตอร์ (1980: 112) แนะนําว่าการเขียนภาพอนาคตรวมซึ่ งประมวลข้อมูลทั้งหมดจากการ
วิจยั ทําได้สองรู ปแบบ แบบที่หนึ่ ง คือการเขียนโดยแยกตามหัวข้อ ยกตัวอย่างในหัวข้อนโยบายการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว ผูว้ ิจยั สามารถเริ่ มเขียนภาพอนาคตของนโยบายจากภาพอนาคตในแง่ดี
ก่ อน จากนั้นจึ งกล่ าวถึ งนโยบายแง่ ร้าย และนโยบายในแง่ที่เป็ นไปได้มากที่ สุด แบบที่สอง คื อการ

78

บรรยายถึ งภาพอนาคตในแต่ละแง่โดยให้ครอบคลุมหัวข้อทุกหัวข้อ เช่ น ภาพอนาคตในแง่ร้าย ภาพ
อนาคตในแง่ดีและภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุด (Textor, 1980: 111)
2.4.2.4 การระบุขอ้ มูลที่ยงั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (The identification of gaps)
ในเรื่ องนี้ เท็กซ์เตอร์ (Textor, 1980: 113) ให้ความเห็นว่านักวิจยั ไม่ควรนําข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
มาสรุ ปเป็ นผลการวิจยั ในบางคําถามหากนักวิจยั ใช้คาํ ถามล้วงลึก (Probe) โดยถามคําถามนั้นๆ กับผูใ้ ห้
ข้อมู ล ทุ ก คนอาจได้รั บ ข้อมู ล ที่ แ ตกต่ า งจากข้อมู ล ที่ ไ ด้มาจากการใช้คาํ ถามแบบเปิ ดกว้างก็เ ป็ นได้
(Textor, 1980: 113-116)
ในการเขี ย นภาพอนาคต โดยความเห็ น ส่ วนตั ว เท็ ก ซ์ เ ตอร์ ชอบที่ จ ะเขี ย น
บรรยายถึ งภาพอนาคตแง่ดีในด้านต่างๆก่อน จากนั้นจึ งกล่าวถึ งภาพอนาคตแง่ลบและภาพอนาคตที่
น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด อย่างไรก็ตามเท็กซ์เตอร์ เห็นว่านักวิจยั สามารถเขียนภาพอนาคตตามลําดับหัวเรื่ อง
ก็ได้ เช่นอาจเขียนถึงภาพอนาคตการเมืองแง่ดี หลังจากนั้นจึงกล่าวถึงภาพอนาคตการเมืองแง่ลบ และจบ
ลงด้วยภาพอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดตามลําดับก็ได้ (Textor, 1980: 116)
2.4.3 องค์ประกอบและขั้นตอนปฏิ บตั ิ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (The structure and
procedure of analysis)
เท็กซ์เตอร์ (Textor, 1980: 114-116) กล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลสี่ ประเภทได้แก่
(1) Basic cognitive framework ซึ่ งหมายถึงสิ่ งที่กลุ่มเห็นพ้องกันว่าจะเกิดขึ้นในวัฒนธรรมนั้นจนมอง
กันว่าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกกําหนดไว้แล้วมากกว่ามองว่าเป็ นตัวแปรตัวหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการที่กลุ่มคนไทย
ที่เท็กซ์เตอร์ สัมภาษณ์ต่างเห็นแนวโน้มที่ว่าสงครามกลางเมืองเป็ นสิ่ งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(2) Cognitive propositions หมายถึงความเห็นที่รับรู ้หรื อความรู ้ความเข้าใจหรื อสิ่ งที่เห็นพ้องกันว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่ งสามารถอธิ บายเป็ นประโยค Indicative หรื อ Subjunctive mood และเป็ นสิ่ งซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้อง
เกี่ยวข้องกับ Evaluation propositions (Proposition in sentence form) ตัวอย่างเช่นความเห็นที่วา่ ระบบ
การเมืองที่เป็ นอยูจ่ ะถูกทําลายไปยกเว้นแต่มีการแก้ไขปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอย่างจริ งจัง
(3) Evaluative propositions หมายถึงข้อความที่ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่หรื อเกือบทั้งหมดเห็นว่าเป็ นสิ่ ง
ที่พึงปรารถนา โดยเป็ นสิ่ งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริ งและเป็ นไปได้ ไม่ใช่สิ่งเพ้อฝัน ตัวอย่างเช่นต้องมีการ
ลดอิทธิ พลของทหารที่มีต่อระบบการเมืองไทยอย่างจริ งจัง และ
(4) Value trade-offs หมายถึง
ค่ า นิ ย มและเลื อ กลํา ดับ ความสํา คัญ ตัว อย่า งจากการวิ จัย ของเท็ก ซ์ เ ตอร์ คื อการที่ ก ลุ่ ม คนไทยที่ ใ ห้
สัมภาษณ์กล่าวถึงค่านิ ยมสําคัญสี่ อย่างได้แก่ ความสงบเรี ยบร้อย เสรี ภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเสมอภาค เท็กซ์เตอร์ มีความเห็นต่อสังคมไทยขณะนั้นว่าจําเป็ นต้องเลือกลําดับความสําคัญ หากมุ่ง
ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจต้องส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นการที่เกี่ยวกับค่านิยมในเรื่ องเสรี ภาพ
และความเสมอภาค การวิเคราะห์ค่านิยมและเลือกลําดับของค่านิยมเป็ นเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กบั วิธีการ
ทํา Cross-Impact Method ซึ่ งใช้ในการวิจยั อนาคต
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เป็ นเรื่ องปกติที่จะพบความเห็นที่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับความเห็นทั้งหมด
หรื อความเห็นส่ วนใหญ่ การวิเคราะห์ความหลากหลายภายใน (The analysis of internal variability) เป็ น
การหาคําตอบว่าเหตุใดจึ งเกิดมีความเห็นในลักษณะเช่นนั้น จากการวิจยั เท็กซ์เตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนน้อยมีความเห็นว่ารัฐบาลไทยต้องเป็ นผูค้ วบคุมเศรษฐกิจของประเทศและเป็ นเจ้าของกิจการธุรกิจ
และใช้แนวทางสังคมนิ ยมอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้มีองค์กรเกษตรกรเป็ นคอมมูน เมื่อทําการวิเคราะห์
คําตอบจากคําถามล้วงลึกเสรี (Free-probed) พบว่าคําตอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนี้ มีความกํากวมไม่ชดั เจน
กล่าวคือไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยควรลดความสําคัญของค่านิยมเกี่ยวกับเสรี ภาพและความ
เสมอภาคเพื่อให้สามารถใช้แนวทางแบบสังคมนิ ยมหรื อไม่ เมื่อวิเคราะห์ประวัติพบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์
กลุ่มนี้เป็ นนักสังคมศาสตร์ เท็กซ์เตอร์ เห็นว่าการวิเคราะห์เจาะลึกเช่นนี้มีประโยชน์ต่อคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของงานวิจยั (Textor, 1980: 121-122)
2.4.4 ขั้นตอนปฏิบตั ิในการแปลผลการวิจยั (The procedures of interpretation)
แม้ว่าการแปลผลข้อมูลจะมีความหมายที่เหลื่อมซ้อนกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล แต่ก็มี
ความแตกต่างกันเนื่องจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะกระทําในขอบเขตของข้อมูลจากภาพอนาคตและบันทึก
การสัมภาษณ์ การแปลผลจะใช้กรอบมุมมองจากบริ บทที่กว้างกว่าและใช้การอ้างอิงกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีดว้ ยเพื่อทําให้ผอู ้ ่านทราบว่านักวิจยั คิดยังไรกับข้อมูลที่ได้รับ เท็กซ์เตอร์ แนะนําว่าก่อนทําการวิจยั
นักวิจยั ควรทําการสํารวจเบื้องต้นเกี่ ยวกับภาพอนาคตต่างๆของวัฒนธรรมที่ ศึกษาเสี ยก่อน เพื่อสร้ าง
พื้นฐานความเข้าใจของตนเอง นักวิจยั ควรระวังอคติซ่ ึ งอาจเกิดขี้นจากการติดยึดกับมุมมองอย่างใดอย่าง
หนึ่ งล่วงหน้า และควรใส่ ใจที่จะค้นหาจุดบอดหรื อความต้องการโดยเริ่ มต้นจากข้อมูลที่มีอยู่จากภาพ
อนาคต ผูค้ นจากกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะสร้างภาพอนาคตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปรี ยบเทียบ
มุมมองจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับการขอความคิดเห็นจากผูใ้ ห้
สัมภาษณ์วา่ เข้าใจและแปลผลข้อมูลอย่างไร (Textor, 1980: 122-123)
2.4.5 ทัศนะจากมุมมองภายในของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและทัศนะของบุคคลภายนอก (The
“emic” and “etic” perspectives)
ในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ นกั วิจยั ให้ความสําคัญต่อทัศนะจากมุมมองภายในของผูใ้ ห้
ข้อมูลเอง (Emic perspectives) และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งใช้วิจารณาญาณอย่างสมํ่าเสมอในการเข้าใจ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จากมุมมองในทัศนะของบุคคลภายนอกด้วย (Etic perspectives) การเข้าใจข้อมูล
จากมุ มมองภายในของผูก้ ระทํา ว่า สิ่ ง นั้น เป็ นสิ่ งที่ เห็ นว่าถู กต้อง เหมาะสมและใช้ได้ในบริ บทของ
วัฒนธรรมหนึ่งหรื อในภาษาหนึ่งในช่วงเวลานั้นๆ โดยเป็ นความพยายามที่จะค้นพบและอธิ บายว่าแบบ
แผนหรื อรู ปแบบของการกระทํานั้นๆ ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใต้บริ บทของภาษาหรื อวัฒนธรรมนั้นๆเป็ นการ
เกิดขึ้นโดยเกี่ยวโยงกับองค์ประกอบต่างๆของภาษาหรื อของวัฒนธรรมนั้นๆ มากกว่าการพยายามที่จะ
ให้คาํ อธิ บายถึงการกระทํานั้นๆโดยการอ้างอิงเปรี ยบเทียบก่อนการศึกษาถึงวัฒนธรรมนั้นๆ
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การให้ความสําคัญแก่บริ บทของสิ่ งที่ศึกษาจากมุมมองของบุคคลภายนอกเป็ นเรื่ องที่มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นักวิจยั ต้องเข้าใจความแตกต่างจากการวิจยั ที่ ศึกษาข้อมูลจากมิ ติของ
บุคคลภายนอก และต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตีความข้อค้นพบ
และเตรี ยมเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ของนักวิจยั เอง ในขณะเดียวกันต้องมีความเป็ นกลางโดย
เข้าใจมุมมองของบุคคลภายนอกด้วย (Textor, 1980: 124-125)
2.4.6. การเขียนรายงานผลการวิจยั
ขั้น ตอนนี้ เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ได้สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู ้ใ ห้ข ้อ มู ล กลุ่ ม ที่ ส องแล้ว เสร็ จ นัก วิ จัย จะ
ทําการศึกษาวิเคราะห์คาํ ตอบเพิ่มเติมและแปลผลข้อมูล จากนั้นจะปรับแก้ร่างรายงานฉบับที่หนึ่งที่มีอยู่
แล้วให้ดีและสมบูรณ์ข้ ึน และต้องเลือกว่าจะต้องทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สามหรื อไม่
เท็กซ์เตอร์ เสนอแนะว่าควรเลือกผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งจากกลุ่มแรก กลุ่ม
ที่ สองและจากกลุ่ มที่ สาม (ถ้าเห็นว่าจําเป็ น) เพื่อขอให้ช่วยวิจารณ์ และตรวจสอบดู ว่าร่ างรายงานที่
นักวิจยั เขียนขึ้นมีเนื้ อหาที่สมดุลหรื อไม่ ตรงประเด็น มีเหตุมีผลและหรื อไม่ มีความเป็ นเหตุเป็ นผลและ
จูงใจหรื อไม่ (Balance, cogency, logic and persuasiveness) ทั้งนี้ เท็กซ์เตอร์ ได้เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีภูมิ
หลังแตกต่างกันจํานวนห้าคนให้ช่วยวิจารณ์และตรวจสอบดูร่างรายงานที่เขียนขึ้น ข้อจํากัดและปั ญหาที่
เท็กซ์เตอร์ พบในการดําเนินการดังกล่าวคือการที่กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่เชิญมาไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูล
จากบันทึกการสัมภาษณ์ท้ งั หมดเนื่ องจากเป็ นการขัดต่อหลักการการรักษาความลับของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
แม้วา่ ไม่ให้ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลปรากฏอยูก่ ต็ าม
เมื่อได้จดั ทําร่ างรายงานฉบับก่อนสุ ดท้ายแล้ว นักวิจยั อาจเชิญผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มาร่ วม
สัมมนาเพื่อขอความคิดเห็นโดยนักวิจยั มีบทบาทเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ หรื ออาจทําหน้าที่เป็ นวิทยากรหรื อ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมหากได้รับการเชิ ญ ในระหว่างการประชุมนักวิจยั จะทําบันทึกรายละเอียดจากการ
สังเกตการณ์ ปฏิสมั พันธ์และการอภิปรายในประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเพื่อประโยชน์ใน
การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลต่ อ ไป นอกจากนี้ นัก วิ จัย ยัง สามารถขอข้อ เสนอแนะและคํา วิ จ ารณ์ จ าก
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านอื่นที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องที่วิจยั อีกด้วย ขั้นตอนสุ ดท้ายคือการเตรี ยมเขียนรายงานหรื อ
บทความฉบับสุ ดท้าย (Write up of the final draft) (Textor, 1980: 126-128)
2.5. การเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติ
2.5.1 การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด (The 100 % sample strategy)
ในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ สามารถกําหนดให้กลุ่มประชาชนจํานวนไม่มากให้เป็ น
ประชากรทั้งหมดในการวิจยั ได้ ทําให้สามารถทําการสัมภาษณ์ประชากรทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่นการ
กําหนดสมาชิ กสภาเมืองทุกคนเป็ นประชากรในการศึกษา ดังนั้นจึ งไม่มีความจําเป็ นต้องกังวลในเรื่ อง
ความเบี่ยงเบนหรื อผิดพลาดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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2.5.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยความน่าจะเป็ น (The desirability of a probability
samples)
ในกรณี ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้ นักวิจยั ก็ควรเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยหลักการของความน่ าจะเป็ น (Textor, 1980: 131-138) ขั้นตอนประกอบด้วยการกําหนด
ประชากรอย่างชัดเจนก่อนเพื่อใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Definition of the population) การจัดทํา
บัญชีรายชื่อประชากรในการศึกษาโดยเรี ยงลําดับรายชื่อ (Enumeration of the population) การกําหนด
ชั้นและกลุ่ม(Definition of strata and categories) และการสุ่ มเลือกและกําหนดลําดับการสัมภาษณ์ (The
sampling frame and interview order) ตัวอย่างเช่นในการวิจยั กําหนดอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็ น
ประชากรในการศึกษา นักวิจยั แบ่งประเภทอาจารย์เป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ อายุน้อยและกลุ่ มอาจารย์
อาวุโส เมื่อได้รายชื่อประชากรทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาํ หนดไว้กท็ าํ การสุ่ มเลือกจากหมายเลข
1 – 10 ผลการสุ่มได้หมายเลข 7 จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างลําดับที่ 7, 17, 27 เรื่ อยไปตามลําดับจากประชากรที่
ได้แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มไว้แล้ว กรณี ที่ไม่สามารถสัมภาษณ์ตวั อย่างรายใดได้ ก็จะทําการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มี
รายชื่อถัดไปเป็ นตัวแทน เป็ นต้น
2.5.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposive
sampling) เพื่ อ ให้ไ ด้ก ลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ที่ เ หมาะสมที่ สุด เท่ า ที่ จ ะเป็ นได้ต ามแนวคิ ด จุ ด มุ่ ง หมาย และ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ งเป็ นผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล เป็ นผู ้ที่ มี ข ้อ มู ล ระดับ ลึ ก
(information-rich cases) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์มากและครอบคลุมความหลากหลายในประชากร (ชาย
โพธิ สิตา, 2547: 125-131) เท็กซ์เตอร์ ได้ให้คาํ แนะนําแก่ผวู้ ิจยั ว่าวิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ (EFR training practicum, 14-16 กันยายน 2552)
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว การวิจยั อนาคตเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะอธิ บายถึงอนาคตที่
อาจเกิด ขึ้นหรื ออาจเป็ นจริ งได้อย่างมีระบบ มีวิธีการหลายอย่างที่นกั วิจยั ใช้ในการศึกษาอนาคต นักวิจยั
อาจใช้วิธีการหลายอย่างร่ วมกันในการทําการวิจยั อนาคต การวิจยั อนาคตแบบอีเอฟอาร์ เป็ นวิธีการหนึ่ง
ที่ใช้ในการสร้างภาพอนาคตตามความเห็นของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ซ่ ึ งรับรู ้ร่วมกันในแบบแผนเดียว
กัน และเป็ นสิ่ งที่ เลื อกร่ วมกัน องค์ป ระกอบสําคัญ ในการวิจัย แบบอี เอฟอาร์ ไ ด้แก่ ก ารกําหนดกลุ่ ม
ประชากรและวัฒนธรรมที่ศึกษา การกําหนดขอบเขตเวลาในอนาคตของการศึกษา การกําหนดมิติทาง
วัฒนธรรมในการศึกษา (เช่นด้านประชากร เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม การสื่ อสาร) การระบุ
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และการระบุสมมุติฐานเบื้องต้นของการศึกษาอย่างชัดเจน
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3. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ประชากรที่อา้ งอิงและอภิปรายถึงในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามา
ทํา งานในประเทศไทยทั้ง ที่ เ ข้า มาอย่า งถู ก กฎหมายและผิ ด กฎหมาย จํา นวนประชากรมี จ ํา นวน
โดยประมาณ 250,000 คน
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษามี จาํ นวนทั้งสิ้ น 25 คน ใช้วิธีเลื อกโดยยึดจุ ดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็ นหลัก (Purposive sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ตาม
แนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ี่มี
ข้อมูลระดับลึก (information-rich cases) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์มากและครอบคลุมความหลากหลายใน
ประชากร (ชาย โพธิ สิตา, 2547: 125-131)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ นห้ากลุ่มดังนี้
3.1 ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นแรงงานต่ า งด้า วจากที่ ท ํา งานในหน่ ว ยงานภายใต้ค ณะกรรมการ
บริ หารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง (กบร.) จํานวน 7 คน โดยเลือกจากสํานักบริ หารแรงงาน
ต่างด้าวสังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข สํานักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม
3.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นพนักงานของรัฐ สปป. ลาว จํานวน 3 คน ในจํานวนนี้มาจากกระทรวง
การต่างประเทศ 1 คนและจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศลาว จํานวน 2 คน
3.3 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแรงงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศและจากองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จํานวน 4 คน ในจํานวนนี้เป็ นชาวไทยสองคน เป็ นชาวลาวหนึ่ งคน
และอีกหนึ่งคนมาจากประเทศอิตาลี
3.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวจากองค์การเอกชน จํานวน 7 คน โดยเลือกจากมูลนิ ธิ
พัฒนรักษ์ มูลนิ ธิศุภนิ มิตจากสํานักงานในประเทศไทยและในประเทศลาว โครงการยุติธรรมแรงงาน
ข้ามชาติ สภาทนายความ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผูม้ ีสถานะบุคคล และบริ ษทั
จัดหางาน ในจํานวนนี้ เป็ นคนไทยจํานวนห้าคน เป็ นคนสัญชาติ เกาหลี ซ่ ึ งทํางานในประเทศลาวแต่
สามารถพูดภาษาไทยและภาษาลาวได้จาํ นวนหนึ่ งคนและมีคนสัญชาติออสเตรเลียหนึ่ งคนซึ่ งสามารถ
พูดภาษาไทยได้
3.5 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสจากสถาบันวิจยั จํานวน 4 คนโดย
เลือกจากมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและชุมชน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศูนย์วิจยั การย้ายถิ่นแห่งเอเชี ย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย ในจํานวนนี้
เป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์หนึ่งคน อีกสามคนเป็ นคนไทย
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4. ขอบเขตของเวลาในการสร้ างภาพอนาคต
เท็กซ์เตอร์ อธิ บายว่าวิธีการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ อาจใช้กบั ช่ วงเวลาในอนาคตต่างๆกันตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตเวลาในอนาคตในระยะกลางเป็ นระยะเวลายี่สิบถึงสามสิ บปี ขึ้นไป
และระยะเวลาในอนาคตเป็ นระยะเวลาตั้งแต่หา้ สิ บปี ขึ้นไป (EFR Training Practicum, 2552) ในการวิจยั
ครั้งนี้กาํ หนดขอบเขตของเวลาเป็ นช่วงเวลาอนาคตระยะสั้นคือเป็ นการมองภาพอนาคตในเวลาสิ บปี นับ
จากการทําการวิจยั ซึ่ งทําใน พ.ศ. 2553 และมองภาพอนาคตของ พ.ศ. 2563 หรื อ ค.ศ. 2020
การเลื อกขอบเขตเวลาในอนาคตเป็ นเวลาสิ บปี มี สาเหตุเนื่ องจากผูศ้ ึกษาคาดว่านับจากปี
พ.ศ. 2552 จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2563 จะเป็ นระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศลาว เนื่องจากเป็ นปี ที่ประเทศลาวกําหนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศว่าจะหลุดพ้นจากการ
เป็ นประเทศที่ ดอ้ ยพัฒนาที่สุด ผลของการพัฒนาประเทศน่ าจะส่ งผลต่อปั จจัยผลักในการเคลื่ อนย้าย
แรงงานของชาวลาวมายังประเทศไทย นอกจากนี้ นโยบายของประเทศลาวและประเทศไทยที่ตอ้ งการ
ร่ วมกันในการลดสัดส่วนแรงงานที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายน่าจะทําให้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการ
บริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวชาวลาวจากประเทศไทยในอนาคตอย่างต่ อ เนื่ องในระยะเวลาสิ บปี
ข้างหน้า
5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแนวทางการสัมภาษณ์แบบคําถามปลายเปิ ด (Opened ended
questions) ไม่มีโครงสร้างตายตัว (Loosely structured interview) โดยนักวิจยั เตรี ยมกรอบคําถามไว้
ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นแนวทางการสัมภาษณ์ อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการและเพื่อให้
สามารถเปรี ยบเทียบกับคําตอบในกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้ นอกจากนี้ได้พฒั นาแผนภูมิเพื่อใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์ได้แก่มาตรความพึงประสงค์ (Desirability scale) มาตรกาลเวลา (Grammar scale) แผนภูมิมิติ
ในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในด้านต่างๆ และ EFR Interview Guidelines ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
สําหรับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
คําถามหลักซึ่ งครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบ ด้วย
คําถามเกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวใน พ.ศ. 2563 ในสามทางคือ
แง่ดี แง่ร้าย และแง่ที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่ สุด คําถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ จะทําให้เกิ ดการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวในทางที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดควรจะเป็ นอย่างไร
นอกจากคําถามหลักแล้วจะมีคาํ ถามตาม (Follow-up questions) และคําถามล้วงลึก (Probes)
อีกด้วย ผูว้ ิจยั ทดลองทําการสัมภาษณ์โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั คุณภาพร่ วมด้วยเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ให้คาํ ถามและการดําเนินการสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างเหมาะสมตามแนวทางการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์
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ในการเก็บข้อมูล เชิ งคุณภาพเครื่ องมื อที่ สําคัญที่ สุด คื อผูว้ ิจยั และแนวทางการสัมภาษณ์
(Morse & Field, 1996: 57) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เตรี ยมการดังต่อไปนี้
5.1 ศึ กษาความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในเรื่ องนโยบาย
กฎหมายและการจัดองค์กรบริ หารจัดการ รวมทั้งประเด็นสําคัญของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
ในเรื่ องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การดําเนินงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานต่างด้าว
กับการพัฒนาและประเด็นอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกัน (Cross-cutting issues) เพื่อนํามาความรู้ที่ได้มาใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือและข้อคําถามต่างๆ ให้มีความครอบคลุม ในประเด็นที่ศึกษาและตรง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
5.2 เตรี ยมความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดยการมีส่วนร่ วมในโครงการวิจยั
หลายโครงการที่ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญจากประเทศเดนมาร์ กและจากประเทศ
นอร์ เวย์ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิ คการวิจยั เชิงคุณภาพที่มหาวิทยาลัยคริ สเตียนแห่งประเทศ
ไทยจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
5.3 เตรี ยมความรู ้ต่างๆเกี่ยวกับเทคนิ คการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาและฝึ กทักษะ
การสัมภาษณ์ในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว จํานวน 12 ราย เพื่อให้เกิดทักษะในการ
ตั้ง คํา ถาม การฟั ง การจับประเด็น การซักถามเพื่ อให้ได้ขอ้ มูล เชิ ง ลึ ก การถอดเทปบันทึ กเสี ย งการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาจริ ง
5.4 เข้ารับการอบรมการวิจยั EFR Training Practicum กับศาสตราจารย์เท็กซ์เตอร์ ที่เมือง
พอร์ ทแลนด์ มลรัฐออริ กอน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2552โดย
ศาสตราจารย์เท็กซ์เตอร์ ได้ให้การอบรมและให้คาํ แนะนําในเชิ งลึ กเกี่ ยวกับเครื่ องมื อ คําถามในการ
สัมภาษณ์ เทคนิคการสัมภาษณ์ การสรุ ปและการวิเคราะห์ผลข้อมูลในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์

6. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวทางการสัมภาษณ์ท้ งั หมดปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของคําถามในการตอบคําถามการวิจยั จากนั้นได้ทาํ การ
ทดลองใช้สัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญและนําผลมาปรับปรุ งแนวคําถามก่อนนําไปใช้จริ ง ในการพัฒนาแนว
ทางการสัมภาษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ทาํ แนวทางการสัมภาษณ์ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและนอก
ประเทศไทยตรวจสอบ ผูท้ รงคุณวุฒิประกอบด้วย
6.1 Prof. Dr. Robert B. Textor, Emeritus Professor, Princeton University
6.2 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนชม ชินะตังกูร รองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยคริ สเตียน

85

6.3 ศาสตราจารย์ ดร. สันทัด เสริ มศรี อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
แห่งประเทศไทย
6.4 ดร. กรวิภา วิลลาส อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึ กษาองค์การกองทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
6.5 Dr. Xoukiet Panyanouvong, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สํานักงานสปป.ลาว
7. การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัย
ผูท้ าํ การวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ยึดถือจริ ยธรรมในการพิทกั ษ์สิทธิ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อย่างเข้มงวด
โดยในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการขออนุมตั ิในการทําวิจยั ผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน และขออนุญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ผู ้วิ จัย ได้ยื น ยัน เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและโดยคํา พู ด ว่ า ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ จ ะใช้เ ฉพาะเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้นโดยจะไม่ทาํ ให้เกิดผลเสี ยหายใดๆต่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ การปกป้ องผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความสําคัญมากยิง่ กว่าผลได้ทางวิชาการจากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั จะยึดถือการรักษาข้อมูลที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นความลับและการไม่เปิ ดเผยชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะใช้บนั ทึกการสัมภาษณ์เฉพาะในการ
วิจยั เท่านั้น และผูว้ ิจยั ได้แจ้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่าผูร้ ่ วมการวิจยั มีอิสระอย่างเต็มที่ในการถอนตัวจากการวิจยั ได้
ทุกเมื่อ นอกจากนี้ได้ยดึ ถือหลักปฏิบตั ิของโครงการความร่ วมมือสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ดา้ นจริ ยธรรมและสิ ทธิมนุษยชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (2552: 12-45)
8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางที่ได้รับคําแนะนําจากเท็กซ์เตอร์
ในระหว่างการอบรมเทคนิ คการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2552 โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้การ
ติดต่อกับผูเ้ ชี่ยวชาญผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งที่เป็ นการติดต่ออย่างเป็ นทางการและการติดต่อด้วยตนเองก่อนและ
หลังการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
8.1 การส่ งจดหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการทําวิจยั
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียนได้ออกจดหมายถึ งหน่ วยงานที่ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกไว้
แล้วล่วงหน้าเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลการทําวิจยั รวมจํานวน 31 ฉบับ ได้ทาํ การ
สัมภาษณ์จริ ง 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.19 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้ทาํ การสัมภาษณ์ประกอบด้วย (1) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านแรงงานต่างด้าวจากที่ทาํ งานในหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบริ หารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง (กบร.) จํานวน 7 คน (2) ผูเ้ ชี่ยวชาญจากกระทรวงการต่างประเทศและจากกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมของประเทศลาว จํานวน 3 คน (3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานจากองค์การแรงงาน
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ระหว่างประเทศ จํานวน 2 คน (4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวจากองค์การเอกชน จํานวน 6 คนและ
(5) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสจากสถาบันวิจยั จํานวน 4 คน
8.2 การขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการทําวิจยั โดยนักวิจยั เอง
สํ า หรั บ ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด้รั บ คํา แนะนํา จากผู้เ ชี่ ย วชาญในกลุ่ ม แรกและเป็ นผู ้ที่ ยิ น ดี ใ ห้
สัมภาษณ์โดยไม่ตอ้ งมีจดหมายจากมหาวิทยาลัยคริ สเตียน ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองจํานวน
2 คน โดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศและจากบริ ษทั จัดหางานซึ่ งนําเข้าแรงงานชาวลาว
มาทํางานในประเทศไทยอย่างละหนึ่ งคน รวมจํานวน 2 คน ได้ทาํ การสัมภาษณ์ท้ งั สองคน รายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการนัดหมายในการขอทําการสัมภาษณ์มีดงั ต่อไปนี้
8.3 การทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์
การทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
ยิ่ง การเริ่ มต้นด้วยการ “ขยาย” ขอบเขตความคิดของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นสิ่ งที่ช่วยลดเจตคติปัจจุบนั กาล
(Textor อ้างถึงใน สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534: 152) หลังจากที่ได้มีการส่ งจดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์อย่าง
เป็ นทางการจากมหาวิทยาลัยคริ สเตียนถึงผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การติดต่อโดยตรงด้วยตนเองเพื่อ
นัดหมายและการชี้แจงเบื้องต้น เกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ การจัดเตรี ยมสถานที่สาํ หรับการ
สัมภาษณ์ที่เหมาะสม ผูว้ ิจยั พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนมีการเตรี ยมตัวก่อนการให้สมั ภาษณ์ในหลายรู ปแบบ
ได้แก่การทบทวนข้อมูลที่มีอยูเ่ กี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและนโยบายของประเทศไทย การ
ทดลองคิดสร้างภาพอนาคตทั้งในแง่ดี แง่ร้ายและแง่ที่เป็ นไปได้มากที่สุดล่วงหน้า ท้ายที่สุดก่อนการ
สัมภาษณ์ประมาณหนึ่งสัปดาห์ผวู ้ ิจยั ส่ งแนวทางการสัมภาษณ์ฉบับย่อให้อ่านเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวก่อน
การสัมภาษณ์
ผูว้ ิ จยั พบว่า การติ ดต่ อโดยการส่ งจดหมายแต่ เพี ย งอย่างเดี ย วแล้วรอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ขอ
สัมภาษณ์ ติดต่อกลับมาเป็ นวิธีการที่ไม่ได้ผล ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีภารกิ จหน้าที่มากอยู่แล้วจึ งมีเพียงสองราย
เท่านั้นที่ได้ตอบหนังสื อมาอย่างเป็ นทางการ ผูว้ ิจยั เห็นว่าในการทําการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ในประเทศ
ไทย การทําชี้ แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ ก่อนทําการสัมภาษณ์เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์
อย่างมาก
8.4 การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั ทําการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกคนด้วยตนเองทุกครั้ ง เนื่ องจากการสัมภาษณ์ ในการ
วิจยั แบบอี เอฟอาร์ ตอ้ งใช้ทกั ษะและเทคนิ คเฉพาะ ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ทําการจดบันทึ กการ
สัมภาษณ์ดว้ ยตนเองทุกครั้ง การบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์ทาํ ได้เฉพาะในกรณี ที่ได้รับอนุญาตจากผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ก่อนแล้วเท่านั้น มี การบันทึ กเสี ยงการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญรวม 18 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เป็ น
พนักงานของรัฐชาวลาวทั้งสามคนขอให้ถือว่าการสัมภาษณ์เป็ นการเยีย่ มเยียนพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ
เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดว่าการให้สัมภาษณ์ตอ้ งได้รับอนุ ญาตอย่างเป็ นทางการก่อน เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้
เวลาอย่างมากในการขออนุ ญาต ภายหลังการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ทําร่ างบันทึ กการสัมภาษณ์ ส่งให้ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ตรวจสอบแก้ไขและให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
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เมื่อทําการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มแรกได้จาํ นวน 17 คน ผูว้ ิจยั พิจารณาเห็นว่าได้ขอ้ มูล
ที่ มีความอิ่ มตัว ผูว้ ิ จยั ได้อ่านสรุ ปคําให้สัมภาษณ์ ชุดแรกทั้งหมดก่ อน และอ่านภาพอนาคตที่ ได้การ
เห็นชอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชุดนี้ ท้ งั หมดซํ้าแล้วซํ้าอีกในคราวเดียว เพื่อค้นหาแบบแผนของคําตอบที่พบ
ประจํา เพื่อให้สามารถประมวลและเปรี ยบเทียบคําตอบได้ รวมทั้งได้ทบทวนแก้ไขแนวทางคําถามที่
ต้องให้ความสําคัญในการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญกลุ่มที่สอง ซึ่ ง มีจาํ นวนครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มแรกคืออีก 8
คน โดยในการสัมภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งกลุ่ ม ที่ สองได้เ พิ่ ม คําถามเจาะลึ ก เพื่ อให้ไ ด้คาํ ตอบที่ ต้องการ
ครบถ้วนที่เชื่ อถือได้โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลในเรื่ องกฎหมาย การนําเข้าแรงงานต่างด้าวชาวลาว
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานกับการพัฒนา ระบบการจัดการข้อมูลแรงงานต่างด้าว การจัดองค์กร
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว ประเด็นที่กล่าวมาเป็ นประเด็นที่ยงั ได้รับความเห็นที่ไม่เพียงพอหรื อไม่
ชัดเจนจากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลในกลุ่มแรก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามแนวทางการสัมภาษณ์และการเก็บ
ข้อมูลในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ (Textor, 1980: 31-35)
ในการสัมภาษณ์ มี ผูเ้ ชี่ ย วชาญจํานวน 11 คน ที่ ใช้เวลาสัมภาษณ์ ไม่เกิ น 90 นาที
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 9 คน ที่ใช้เวลาสัมภาษณ์นาน 91-120 นาที ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เหลือจํานวน 5 คนให้
สัมภาษณ์นาน 160, 240, 255 และ 300 นาทีตามลําดับ โดยในกลุ่มที่ใช้เวลาสัมภาษณ์นาน 240-300 นาที
มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 2 คนที่ ตอ้ งทําการสัมภาษณ์ 2 ครั้ ง และมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 1 คนที่ตอ้ งทําการ
สัมภาษณ์ รวม 3 ครั้ง การสัมภาษณ์ทุกครั้งได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในการจัดเตรี ยม
ห้องสัมภาษณ์หรื อสถานที่สมั ภาษณ์ ทั้งนี้ มีผใู้ ห้สมั ภาษณ์หนึ่ งรายที่ตอ้ งการสร้างภาพอนาคตเพียงภาพ
เดี ยวเท่านั้น ผูว้ ิจยั ได้ยอมรั บความเห็นนี้ เนื่ องจากเป็ นไปตามหลักการของการไม่ช้ ี นาํ และการเคารพ
ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นผูค้ วบคุมการสัมภาษณ์ (Textor, 1980: 41- 45,
405)
ตารางที่ 12 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
เวลาในการสัมภาษณ์ (นาที)
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
55-90
11
91-120
9
121-150
1
160-190
1
190-210
240-300
3

ร้อยละ
44.0
36.0
4.0
4.0
12.0

ในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผูว้ ิจยั ให้ความสําคัญในเรื่ องการกระตุน้ ให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นอิสระ
จากเจตคติ เฉพาะกาล (Reduced tempocentrism) ซึ่ งเป็ นลักษณะพิเศษของการวิจยั แบบอี เอฟอาร์
(Textor, 1980: 35-37; Textor, 1992: 16) นอกเหนื อจากการทําความเข้าใจก่อนทําการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
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การสร้างภาพอนาคตในแง่ดีและในแง่ร้ายก่อนที่จะสร้างภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดแล้ว ก่อนพบ
เพื่ อ ทํา การสัม ภาษณ์ ทุ ก ครั้ งผูว้ ิ จัย ต้อ งทบทวนแนวทางการสั ม ภาษณ์ ก่ อ นเพื่ อ ให้ส ามารถทํา การ
สัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด เมื่อเริ่ มทําการสัมภาษณ์ผูว้ ิจยั จะยํ้าถึงความสําคัญของการสร้าง
ภาพอนาคตในแง่ดีหรื อแง่ร้ายก่อนเพื่อเป็ นการ”ขยาย” ขอบเขตความคิดของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ รวมทั้งชี้แจง
บทบาทในการเป็ นผูฟ้ ั งที่ดีซ่ ึ งเคารพความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ซ่ ึ งเป็ นผูค้ วบคุมการสัมภาษณ์ ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือมาตรากาลเวลาและมาตราความพึงประสงค์ช่วยลดการยึดติดกับ
เจตคติเฉพาะกาล โดยขอให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์สวมบทบาทสมมุติวา่ การสัมภาษณ์เป็ นการสัมภาษณ์ที่ทาํ ขั้น
ในเวลาในอนาคตคือ พ.ศ. 2563 สภาพการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนไปแล้วจาก พ.ศ. 2552 หรื อ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง
เป็ นเวลาที่ได้ทาํ การสัมภาษณ์จริ ง ต่อจากนั้นจึงใช้เทคนิคการมองย้อนจากอนาคต (Back-casting) แทน
การคาดการณ์โดยมองไปในอนาคตภายหน้าเพื่อลดการติดยึดกับปั จจุบนั กาล นอกจากนี้ แล้วผูว้ ิจยั ต้อง
ยึดหลักการไม่ช้ ี นาํ คําตอบ ใช้คาํ ถามที่ชดั เจน มี ความครอบคลุมเนื้ อหา มีความครอบคลุมบริ บทของ
สังคมวัฒนธรรมในช่ วง พ.ศ. 2563 มี ความต่ อเนื่ องสอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางการ
สัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ (Textor อ้างถึงใน สิ ปนนท์ เกตุทตั , 2534: 152-153)
ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสองกลุ่มสามารถสรุ ปได้ตามแผนภาพที่ 8

สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 1
-ถอดเทปคําสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูล
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์รายบุคคล

สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 2
-ปรับแนวทางการสัมภาษณ์โดยเพิ่มคําถามล้วงลึก
-ถอดเทปคําสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูล
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์รายบุคคล

แผนภาพที่ 8 การเก็บข้ อมูลโดยการสั มภาษณ์ แบบอีเอฟอาร์
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9. การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผลข้ อมูล
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าํ การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
(Content analysis) โดยคํานึ งถึงบริ บท (Context) หรื อสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่นาํ มาวิเคราะห์
ประกอบด้วยและดําเนินการหลังการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มแรก เมื่อพิจารณาเห็นว่ามี
ข้อมูลที่อิ่มตัวเพียงพอที่จะเริ่ มการวิเคราะห์ขอ้ มูลและระบุแนวคําถามที่ตอ้ งถามแบบล้วงลึก (Probe)
จากนั้นจึงเขียนโครงร่ างรายงานฉบับแรกเพื่อจะช่วยให้ทราบว่ายังคงมีช่องว่างของข้อมูลใดที่ตอ้ งเติม
เต็ม หลังจากนั้นจึงทําการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่สอง แล้วจึงทําการวิเคราะห์ แปล
ผล และเขียนรายงานผลการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลและการเขี ยนรายงานในการวิ จยั แบบอี เอฟอาร์ ครั้ งนี้ เป็ น
ขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกี่ ยวเนื่ องโดยไม่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด รายละเอียดในการดําเนิ นการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลมีดงั นี้
9.1 การค้ นหาแบบแผนของคําตอบ
ในการค้นหาแบบแผนของคําตอบในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการโดยใช้วิธีต่างๆ ตาม
แนวทางการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ (Textor, 1980: 106-107) ประกอบด้วยการบันทึกการถอดเทปทั้งหมด
และอ่านภาพอนาคตทั้งหมดในคราวเดี ยวหลายรอบ การทําการค้นหาข้อความสําคัญ ค้นหาคําตอบที่
คล้ายคลึงหรื อแตกต่างกัน การค้นหาคําตอบที่เป็ นความเห็นส่ วนใหญ่หรื อความเห็นส่ วนน้อย การจัด
กลุ่มจําแนกคําตอบที่ได้รับในแต่ละหัวข้อเมื่อพิจารณาเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมีความอิ่มตัว จัดการข้อมูลที่
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนว่าควรนําเสนอในผลการวิจยั หรื อไม่อย่างไร โดยผูว้ ิจยั กําหนดรู ปแบบการนําเสนอ
ภาพอนาคตว่าจะนําเสนอตามลําดับจากภาพแง่ดีก่อน ติดตามด้วยภาพอนาคตแง่ร้ายและภาพอนาคตที่
เป็ นไปได้มากที่สุดตามลําดับ ทั้งนี้แบบแผนเหมือนกันที่ปรากฏในคําตอบมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปถือ
เป็ นความเห็นของคนส่ วนใหญ่ (Commonality as a modal position) สําหรับรู ปแบบเหมือนอื่นๆที่เหลือ
อีกร้อยละ 20 ถือเป็ นคําตอบที่เป็ นความเห็นของคนส่ วนน้อย (Minority position) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) ผลได้ในขั้นตอนนี้ คือข้อมูลที่มีการจําแนกตามข้อความ
สําคัญ (Significant statements) ซึ่งได้นาํ มาจัดกลุ่มเป็ นหัวข้อ (Category) เปรี ยบเทียบคําตอบเบื้องต้นใน
ระหว่างกลุ่ มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ระบุ ขอ้ มูลที่ ต้องการทราบเพิ่มเติ มซึ่ งต้องหาคําตอบจากการถามแบบ
เจาะลึกในการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่สอง
เมื่อผูว้ ิจยั ได้อ่านข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มแรกหลายๆ รอบแล้ว ผูว้ ิจยั จะ
ได้ขอ้ ความสําคัญที่หลากหลายซึ่ งสามารถจําแนกเป็ นความเห็นของคนส่ วนใหญ่หรื อว่าเป็ นความเห็น
ของคนส่ วนน้อย ตัวอย่างคําตอบในการวิจยั ครั้งนี้ ที่เป็ นความเห็นของคนส่ วนใหญ่ที่ให้ขอ้ มูลได้แก่
ปั จจัย สําคัญภายนอกที่ จะส่ งผลกระทบต่ อการเคลื่ อนย้ายแรงงานจาก สปป. ลาวมายังประเทศไทย
คําตอบที่เป็ นความเห็นของคนส่ วนน้อยได้แก่การยกระดับการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็ น
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นโยบายระดับชาติ ในการจําแนกและจัดกลุ่มข้อมูลพบว่าเป็ นไปตามกรอบแนวคิดการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ในเรื่ องการแบ่งกลุ่มผูส้ มั ภาษณ์ออกเป็ นสองกลุ่มโดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มแรกก่อน
นั้น ผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นประโยชน์มากเนื่ องจากเมื่ อได้ทาํ การทบทวนคําตอบจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลกลุ่มแรกแล้ว ช่วยให้เห็นภาพว่ามีขอ้ มูลในประเด็นใดบ้างที่ตอ้ งถามคําถามอย่างเจาะลึกในการ
สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่สอง
-อ่ านบันทึกการ

ถอดเทปทั้งหมด
-คําตอบที่
คล้ายคลึงหรือ
แตกต่ างกัน

-ค้ นหาข้ อความ
สําคัญ

-การจัดการ
ข้ อมูลที่ไม่
สมบูรณ์

การค้ นหาแบบ
แผนของคําตอบ

-อ่านภาพอนาคต
ทั้งหมดในคราว
เดียวหลายๆรอบ

-ความเห็นส่ วน
ใหญ่ หรือส่ วน
น้ อย

-ความอิม่ ตัวของ
ข้ อมูล
-กําหนดรู ปแบบ
การนําเสนอภาพ
อนาคต

แผนภาพที่ 9 การค้ นหาแบบแผนของคําตอบ
เมื่อได้ขอ้ มูลที่จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญในขั้นตอนแรก ในขั้นตอนต่อไปผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูล
เชิ งคุ ณ ภาพที่ ได้รั บมาทําการค้นหาแบบแผนของคําตอบตามที่ ได้ก ล่ าวมา ทั้งนี้ ในการแปลผลต้อง
พิจารณาข้อมูลทั้งความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ จากการทบทวนวรรณกรรมและจากมุมมอง
ของนักวิจยั เองด้วย ภาพต่อไปนี้ แสดงถึงความเชื่อมโยงของการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและการการค้นหา
แบบแผนของคําตอบ ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์คุณลักษณะของข้อมูลในขั้นตอนต่อไป แม้ว่าในการ
นําเสนอครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนต่างๆ ออกจากกันเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว นักวิจยั ได้
ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนไปด้วยกันโดยไม่ได้แยกการทํางานในแต่ละขั้นตอนออกจากกันอย่างเด่นชัด
รายละเอียดของการสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์ และค้นหาแบบแผนของคําตอบที่ได้ดาํ เนิ นการโดยผูว้ ิจยั
เป็ นไปตามแผนภาพที่ 10
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1. การเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ EFR

2. การค้นหาแบบแผนของคําตอบ

สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 1
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์รายบุคคล
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 2
-ปรับแนวทางการสัมภาษณ์โดยเพิ่มคําถามล้วงลึก
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์รายบุคคล

-อ่านบันทึกการถอดเทปทั้งหมด
-อ่านภาพอนาคตทั้งหมดในคราวเดียวหลายๆ
รอบ
-ค้นหาข้อความสําคัญ โดยอาจต้อง
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากบันทึกคําถอดเทปด้วย
-คําตอบที่คล้ายคลึงหรื อแตกต่างกัน
-คําตอบที่เป็ นความเห็นส่ วนใหญ่หรื อ
ความเห็นส่ วนน้อย
-ความอิ่มตัวของข้อมูล
-กําหนดรู ปแบบการนําเสนอภาพอนาคต
-ระบุขอ้ มูลที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

แผนภาพที่ 10 การสั มภาษณ์ แบบอีเอฟอาร์ และค้ นหาแบบแผนของคําตอบ
9.2 การวิเคราะห์ คุณลักษณะของข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์จากแบบแผนของคําตอบโดยคํานึ งถึ งบริ บท
หรื อสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่นาํ มาวิเคราะห์ตามแนวทางในการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ (Textor, 1980:
116-120) โดยพิจารณาข้อมูลว่าเป็ นประเภทใดได้แก่ เป็ นสิ่ งที่กลุ่มเห็นพ้องว่าจะเกิ ดขึ้น (Basic
cognitive framework) เป็ นสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง (Cognitive propositions) หรื อเป็ นสิ่ งที่
เกิ ดขึ้นได้จริ งไม่เพ้อฝั น ((Evaluative propositions) และเป็ นการเลื อกภาพอนาคตโดยจัดลําดับ
ความสําคัญ (Value trade-offs)
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-บริ บทของข้อมูล

-การเลือกภาพ
อนาคตโดยจัดลําดับ
ความสําคัญ

แผนภาพที่ 11

-สิ่ งที่กลุ่มเห็นพ้องว่า

จะเกิดขึ้น)
การวิเคราะห์
คุณลักษณะของ
ข้ อมูล

-สิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้จริ ง

-สิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้

ไม่เพ้อฝัน

ภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง

การวิเคราะห์ คุณลักษณะของข้ อมูล

ในขณะทําการสัม ภาษณ์ แ ละเขี ยนร่ างรายงานที่ กล่ าวมาผูว้ ิ จัยจะให้ความสํา คัญว่าข้อมูล ที่ ได้
มี ความหมายต่อตัวผูว้ ิจยั อย่างไร ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั สนใจว่าข้อมูลที่ ได้รับจะมี ความหมายต่อผูอ้ ่าน
ผลงานวิจยั อย่างไร จะดูวา่ ข้อมูลที่ควรปรากฏอยูใ่ นบันทึกการสัมภาษณ์แต่ยงั ขาดไป ทําการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดต่างๆ และเพื่อนําไปสู่ การทําให้เป็ นทฤษฎี สิ่ ง
ที่ทา้ ทายในขั้นตอนนี้คือการที่ตอ้ งจําแนกระหว่างภาพอนาคตที่น่าจะเกิดหรื อเป็ นภาพอนาคตที่สามารถ
เกิ ด ขึ้ น ได้หรื อ เป็ นภาพอนาคตที่ พึ ง ประสงค์ การจํา แนกว่า ข้อ มู ล นั้น เป็ นข้อ มู ล เชิ ง ความคิ ด เห็ น
(Cognitive) หรื อเป็ นข้อมูลเชิงการประเมิน (Evaluative) ตัวอย่างเช่นมีเฉพาะผูเ้ ชี่ยวชาญสองรายสุ ดท้าย
ที่ ระบุว่าแรงงานต่างด้าวจะสามารถเข้าถึ งระบบการประกันอุบตั ิ เหตุของภาคเอกชนซึ่ งเป็ นระบบที่
ก้าวหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความมัน่ ใจสูงมากกว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้เนื่องจากเป็ น
เรื่ องที่ตวั ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวข้องโดยตรงและได้มีความก้าวหน้าในการเตรี ยมการในเรื่ องนี้ ดังนั้นในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั จึงประเมินว่าเป็ นเรื่ องที่มีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าเป็ นความเห็นของ
คนเพียงสองคน ข้อมูลนี้ ไม่เคยได้รับการกล่าวถึงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มอื่น แต่กเ็ ป็ นความเห็นที่ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ทั้งสองคนซึ่งมีความรู ้อย่างแท้จริ งในเรื่ องนี้ได้ประเมินระดับความเป็ นไปได้อยูแ่ ล้ว
จากข้อมูลที่ ได้จาการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในขั้นตอนแรก และในขั้นตอนที่สองซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ
ข้อมูลมาทําการค้นหาแบบแผนของคําตอบแล้วนั้น ในขั้นตอนที่สามนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
มาทําการวิเคราะห์คุณลักษณะของข้อมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ 12
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1. การสัมภาษณ์แบบอีเอฟ

2. การค้ นหาแบบแผนของ

3. การวิเคราะห์ คุณลักษณะ

อาร์
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 1
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ
สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับ
ร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้
ข้อมูลตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับ
สมบูรณ์รายบุคคล
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 2
- ปรับแนวทางการสัมภาษณ์
โดยเพิ่มคําถามล้วงลึก
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ
สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับ
ร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้
ข้อมูลตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับ
สมบูรณ์รายบุคคล

คําตอบ
-อ่านบันทึกการถอดเทป
ทั้งหมด
-อ่านภาพอนาคตทั้งหมดใน
คราวเดียวหลายๆ รอบ
-ค้นหาข้อความสําคัญ โดย
อาจต้องเปรี ยบเทียบข้อมูล
จากบันทึกคําถอดเทปด้วย
-คําตอบที่คล้ายคลึงหรื อ
แตกต่างกัน
-คําตอบที่เป็ นความเห็นส่ วน
ใหญ่หรื อความเห็นส่ วนน้อย
-ความอิ่มตัวของข้อมูล
-กําหนดรู ปแบบการนําเสนอ
ภาพอนาคต
-ระบุขอ้ มูลที่ไม่สมบูรณ์

ของข้ อมูล
-บริ บทของข้อมูล
-สิ่ งที่กลุ่มเห็นพ้องว่าจะ
เกิดขึ้น (Basic cognitive

framework)
-สิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้

เงื่อนไขหนึ่ง (Cognitive

propositions)
-สิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริ งไม่เพ้อ

ฝัน (Evaluative

propositions)
-การเลือกภาพอนาคตโดย

จัดลําดับความสําคัญ (Value

trade-offs)

แผนภาพที่ 12
การสั มภาษณ์ แบบอีเอฟอาร์ การค้ นหาแบบแผนของคําตอบและการวิเคราะห์
คุณลักษณะของข้ อมูล
9.3 การแปลผลการวิจัย
จากที่กล่าวมาขั้นตอนแรกเป็ นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ ในขั้นตอนที่สองผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูล
มาทําการค้นหาแบบแผนของคําตอบ ในขั้นตอนที่สาม ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลเชิงคุณภาพมาทําการวิเคราะห์
คุณลักษณะของข้อมูล และในขั้นตอนที่สี่เป็ นการแปลผลการวิจยั ตามลําดับ
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ในขั้นตอนของการแปลผลนี้ ผูว้ ิจยั นําข้อมูลซึ่ งเป็ นมุมมองจากทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองซึ่ ง
ได้ม าจากการสั ม ภาษณ์ โดยในการแปลผลผู ้วิ จัย ได้พิ จ ารณาร่ ว มกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทบทวน
วรรณกรรมซึ่ งเป็ น มุมมองของบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจยั ที่เป็ นระบบหรื อ
มาจากสถิติขอ้ มูล รวมทั้งได้แปลผลข้อมูลโดยพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน
และกรอบแนวคิดการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างสมบูรณ์แบบขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น
ฐาน ซึ่ งเป็ นกรอบแนวคิดอ้างอิ งในการศึ กษาครั้ งนี้ การแปลผลการศึกษาจึ งเป็ นมุมมองที่กว้างกว่า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แต่เพียงอย่างเดี ยวที่ ได้กล่าวถึ งในขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนในการแปลผล
ข้อมูลเป็ นไปตามแผนภาพที่ 13
แม้ว่ า การแปลผลข้อ มู ล จะมี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล แต่ มี ค วามแตกต่ า งกัน
เนื่อง จากผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยูใ่ นบันทึกการสัมภาษณ์ ในขณะที่การ
แปลผลครอบคลุมมุมมองที่กว้างกว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามบันทึกการสัมภาษณ์ และกล่าวถึง
ความคิดของผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับข้อมูลที่ได้รับในการวิจยั บริ บทของการแปลผลครอบคลุมไม่เฉพาะแต่ใน
เรื่ อ งที่ เป็ นลัก ษณะเฉพาะของเรื่ อ งที่ วิ จัย เท่ า นั้น หากแต่ แ ปลผลโดยการเปรี ย บเที ย บในมุ ม มองที่
กว้างขวางและอ้างอิงทฤษฎีดว้ ย (Textor, 1980: 122-124) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการตาม
คําแนะนําของเท็กซ์เตอร์ และพบความแตกต่างกันของคําตอบของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละกลุ่ม ซึ่ งทําให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสร้างภาพอนาคตที่แตกต่างกัน จึงเป็ นประโยชน์ที่จะเปรี ยบเทียบมุมมองที่แตกต่าง
กัน และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การแปลผลการวิ จัย ผูว้ ิ จัย ขอยกกรณี ตัว อย่า งในการแปลผลในประเด็น
แนวโน้มของการหลุดพ้นจากการเป็ นประเทศในกลุ่มด้อยพัฒนาที่สุดของ สปป. ลาว ดังต่อไปนี้
เนื่ องจาก สปป. ลาว ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไว้ว่าจะหลุดพ้นจากการเป็ น
ประเทศในกลุ่มประเทศที่ดอ้ ยพัฒนาที่สุดภายใน พ.ศ. 2563 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า สปป.
ลาว สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ภายใน พ.ศ. 2563 ในการแปลผล ผูว้ ิจยั ได้พบข้อมูล
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากรลาวต่อคนต่อปี จากรายงานของธนาคารโลกในระหว่าง
พ.ศ. 2548 – 2552 โดยพบว่าเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 11.1, 24.0, 10.1 และ10.4 ตามลําดับ (World bank,
2010) ซึ่ งแม้ในปี ที่เกิดวิกฤตการเงินโลกก็ยงั มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละสิ บต่อปี ดังนั้น หากคํานวณ
การเพิ่มของรายได้ต่อคนต่อปี ในอัตราตํ่าสุดคือเพียงร้อยละ 10.0 แล้ว รายได้ของประชากรลาวต่อคนต่อ
ปี มีแนวโน้มว่าน่าจะสู งกว่าเกณฑ์ 1,089 เหรี ยญสหรัฐภายใน พ.ศ. 2556 ยิง่ ไปกว่านั้น ในการแถลงข่าว
เพื่อเปิ ดตัวหนังสื อ “The least developed countries report 2010” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 ผูแ้ ทน
องค์การสหประชาชาติแสดงความเห็นว่า สปป. ลาว จะหลุดพ้นจากสถานการณ์เป็ นประเทศด้อยพัฒนา
ที่สุดภายใน พ.ศ. 2020 ตัวอย่างนี้ แสดงว่าการแปลผลข้อมูลได้พิจารณาจากทัศนะของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้
สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ในขณะเดี ยวกันแหล่งข้อมูลของธนาคารโลกซึ่ งมีการเก็บสถิติอย่างเป็ น
ระบบ และความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติได้ผลสอดคล้องกันว่า สปป.ลาว
น่าจะหลุดพ้นจากสถานภาพประเทศในกลุ่มประเทศที่ดอ้ ยการพัฒนาที่สุดภายใน พ.ศ. 2563 ได้
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-ใช้ กรอบมุมมองที่
กว้ างกว่าการสัมภาษณ์

-เปรียบเทียบมุมมอง
ต่ างกลุ่มวัฒนธรรม

การแปลผลการวิจัย

-ใช้ ทฤษฎี กรอบ
แนวคิด

-มุมมองภายในและ
มุมมองของ
บุคคลภายนอก

ในการแปลผลการวิ จยั ความน่ าเชื่ อถื อของผลการวิจัยเป็ นเรื่ องที่ ผูว้ ิ จยั ให้ความสําคัญ เป็ น
อย่างมาก การวิจยั ครั้งใช้วิธีการสร้ างภาพอนาคตซึ่ งเป็ นหัวใจของการสัมภาษณ์ในการวิจยั แบบอีเอฟ
อาร์ การสร้างภาพอนาคตไม่ใช่เพียงการคาดการณ์ล่วงหน้า (Projection) หรื อการพยากรณ์ (Forecast)
ซึ่ งหมายถึงการคาดการณ์ที่มีความน่าจะเป็ นไปได้สูงสุ ดเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในเรื่ องเดียวกัน การ
คาดการณ์ ใ ช้ใ นขอบเขตที่ แ คบ มัก ได้ผ ลในรู ป ของปริ มาณหรื อจํา นวนที่ แ น่ น อน โดยไม่ เ น้ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากเวลาหนึ่ งไปสู่ เวลาหนึ่ งมากนัก แต่การสร้างภาพอนาคตมีความซับซ้อน
และครอบคลุมปรากฏการณ์ที่มากกว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ตอ้ งสร้างภาพอนาคตของระบบสังคมวัฒนธรรม
ทั้งระบบ (Textor อ้างถึงในสิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534: 148-150) ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ด้านแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ ครอบคลุมข้าราชการที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการและการกําหนด
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นักวิจยั อาวุโส ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากองค์กรเอกชนรวมทั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวลาวซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้อย่างลึกซึ้ งในเรื่ องที่ทาํ การวิจยั ผูว้ ิจยั ยึดถือหลักการการเคารพใน
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญและได้ขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูแ้ ก้ไข ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมร่ าง
บันทึกการสัมภาษณ์ได้อย่างเต็มที่ ก่อนทําการสัมภาษณ์มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความมัน่ ใจ
แก่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ว่าจะเก็บรั กษาผลการสัมภาษณ์ เป็ นความลับ และขอให้การแสดงความคิดเห็นเป็ น
ความเห็นส่ วนตัวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์อย่างแท้จริ งโดยไม่ยึดติดกับความเห็นของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยงั
ใช้การสังเกตขณะสัมภาษณ์ เมื่อสังเกตว่าข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์มีนยั แฝงอยู่ ได้ใช้วิธีการถามคําถามเพิ่ม
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์เช่น ใช้คาํ ถามล้วงลึก ใช้คาํ ถามแบบกว้างๆเพื่อให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์เกิด
ความผ่อนคลาย ใช้การยํ้าเตือนว่าขอให้เป็ นความเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างแท้จริ งเท่านั้น ผูว้ ิจยั
ไม่แสดงความเห็นตัดสิ นว่าความเห็นใดถูกหรื อผิด เป็ นไปได้หรื อเป็ นไปไม่ได้ รวมทั้งอาจใช้การหยุด
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พักประเด็นนั้นๆไว้ก่อนชัว่ คราวเพื่อกลับมาสอบถามใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจและเชื่อถือได้ว่าความเห็นที่
ได้จากการวิจยั จึงเป็ นความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างแท้จริ ง
1. การสัมภาษณ์แบบ EFR

2. การค้นหาแบบแผนของ

3. การวิเคราะห์ คุณลักษณะ

สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 1
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ
สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์
การเก็บและวิเคราะห์
รายบุคคล
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 2
- ปรับแนวทางการสัมภาษณ์
โดยเพิ่มคําถามล้วงลึก
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ
สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์

คําตอบ
-อ่านบันทึกการถอดเทป
ทั้งหมด
-อ่านภาพอนาคตทั้งหมดใน
คราวเดียวหลายๆรอบ
-ค้นหาข้อความสําคัญ โดย
อาจต้องเปรี ยบเทียบข้อมูล
จากบันทึกคําถอดเทปด้วย
-คําตอบที่คล้ายคลึงหรื อ
แตกต่างกัน
-คําตอบที่เป็ นความเห็นส่ วน
ใหญ่หรื อความเห็นส่ วนน้อย
-ความอิ่มตัวของข้อมูล
-กําหนดรู ปแบบการนําเสนอ
ภาพอนาคต
-ระบุขอ้ มูลที่ไม่สมบูรณ์

ของข้ อมูล
-บริ บทของข้อมูล
-สิ่ งที่กลุ่มเห็นพ้องว่าจะ
เกิดขึ้น (Basic cognitive
framework)
-สิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้

เงื่อนไขหนึ่ง (Cognitive
propositions)
-สิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริ งไม่เพ้อ

ฝัน ((Evaluative propositions)
-การเลือกภาพอนาคตโดย
จัดลําดับความสําคัญ
(Value trade-offs)

4. การแปลผล
-ใช้กรอบมุมมองที่กว้างกว่าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
-ใช้ทฤษฎี กรอบแนวคิด
-เปรี ยบเทียบมุมมองต่างกลุ่มวัฒนธรรม
-มุมมองจากทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและมุมมอง
ของบุคคลภายนอก (Emic & etic perspectives)

แผนภาพที่ 14 การสั มภาษณ์ แบบอีเอฟอาร์ การค้ นหาแบบแผนของคําตอบ การวิเคราะห์ คุณลักษณะ
ของข้ อมูลและการแปลผลการวิจัย
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9.4 การเขียนรายงาน
ผูว้ ิจยั ยึดหลักการในการเขียนรายงานการวิจยั ว่าต้องมีเนื้ อหาที่สมดุล (Balance) เป็ นข้อมูล
ที่โน้มน้าวน่าเชื่อถือ (Cogency) เป็ นเหตุเป็ นผล (Logic) กระตุน้ จูงใจ (Persuasive) และได้ขอความเห็น
จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่อยูใ่ นประเทศไทยจากกลุ่มที่มีภูมิหลังแตกต่างกันรวมจํานวน 5 คน
เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขร่ างรายงานการวิจยั

-มีเนือ้ หาที่สมดุล

- ขอความเห็น
จาก
ผู้เชี่ยวชาญ

-เป็ นข้ อมูลที่
โน้ มน้ าวน่ าเชื่อถือ
การเขียนรายงาน

- การกระตุ้นจูงใจ

แผนภาพที่ 15

-ความเป็ นเหตุ
เป็ นผล

ข้ อพิจารณาในการเขียนรายงาน

จากที่ ก ล่ า วมาตั้ง แต่ ต้น กระบวนการในการเก็ บ ข้อ มู ล การค้น หาแบบแผนของข้อ มู ล การ
วิเคราะห์คุณสมบัติของข้อมูล การแปลผลและการเขียนรายงานในการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําเสนอตาม
แผนภาพที่ 16
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1. การสัมภาษณ์แบบอีเอฟอาร์

2. การค้นหาแบบแผนของ

3. การวิเคราะห์ คุณลักษณะ

สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 1
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ
สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์
รายบุคคล
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ม 2
- ปรับแนวทางการสัมภาษณ์
โดยเพิ่มคําถามล้วงลึก
-ถอดเทปและวิเคราะห์คาํ
สัมภาษณ์
-เขียนภาพอนาคต (ฉบับร่ าง)
-ส่ งภาพอนาคตให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
-ได้ภาพอนาคตฉบับสมบูรณ์

คําตอบ
-อ่านบันทึกการถอดเทป
ทั้งหมด
-อ่านภาพอนาคตทั้งหมดใน
คราวเดียวหลายๆรอบ
-ค้นหาข้อความสําคัญ โดย
อาจต้องเปรี ยบเทียบข้อมูล
จากบันทึกคําถอดเทปด้วย
-คําตอบที่คล้ายคลึงหรื อ
แตกต่างกัน
-คําตอบที่เป็ นความเห็นส่ วน
ใหญ่หรื อความเห็นส่ วนน้อย
-ความอิ่มตัวของข้อมูล
-กําหนดรู ปแบบการนําเสนอ
ภาพอนาคต
-ระบุขอ้ มูลที่ไม่สมบูรณ์

ของข้ อมูล
-บริ บทของข้อมูล
-สิ่ งที่กลุ่มเห็นพ้องว่าจะ
เกิดขึ้น (Basic cognitive
framework)
-สิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้

เงื่อนไขหนึ่ง (Cognitive
propositions)
-สิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริ งไม่เพ้อ

ฝัน ((Evaluative propositions)
-การเลือกภาพอนาคตโดย
จัดลําดับความสําคัญ (Value
trade-offs)

5. การเขียนรายงาน

4. การแปลผล

-มีเนื้อหาที่สมดุล (Balance)
-เป็ นข้อมูลที่โน้มน้าวน่าเชื่อถือ (Cogency)
-เป็ นเหตุเป็ นผล (Logic)
- กระตุน้ จูงใจ (Persuasive)
- ขอความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ร่ างรายงานการวิจยั

-ใช้กรอบมุมมองที่กว้างกว่าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
-ใช้ทฤษฎี กรอบแนวคิด
-เปรี ยบเทียบมุมมองต่างกลุ่มวัฒนธรรม
-มุมมองภายในของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและมุมมองของ
บุคคลภายนอก (Emic & etic perspectives)

แผนภาพที่ 16 การสั มภาษณ์ แบบอีเอฟอาร์ การค้ นหาแบบแผนของคําตอบ การวิเคราะห์ คุณลักษณะ
ของข้ อมูล การแปลผลและการเขียนรายงาน

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิ จยั ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศ
ไทย ผล กระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย และเพื่อศึกษาภาพ
อนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 การเสนอผล
การศึกษาและการวิเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนําเสนอเป็ น 4 ส่ วนตามลําดับดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. สถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย
3. ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวชาวลาว
4. ภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563

1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้ งนี้ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 25 คน เมื่อพิจารณาจากสถานที่
ทํางาน สามารถแบ่งผูเ้ ชี่ยวชาญออกเป็ น 5 กลุ่มตามภูมิหลังของสถานที่ทาํ งาน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
แรงงานต่างด้าวจากที่ทาํ งานในหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบริ หารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้า
เมือง (กบร.) จํานวน 7 คน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญจากกระทรวงการต่างประเทศและจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมของ สปป. ลาว จํานวน 3คน 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานจากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จํานวน 4 คน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวจากองค์การเอกชน จํานวน 7 คน และ 5)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสจากสถาบันวิจยั จํานวน 4 คน
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ตารางที่ 13 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจําแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาและเชื้อชาติ
ข้อมูลของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพศ
- ชาย
- หญิง
ช่วงอายุ (ปี )
- ตํ่ากว่า 40
- 41 - 50
- 51 - 60
- มากกว่า 60
ระดับการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
เชื้อชาติ
- ไทย
- ลาว
- อื่นๆ (เกาหลี ฟิ ลิปปิ นส์ ลูกครึ่ งไทย-ออสเตรเลีย อิตาลีและอังกฤษ)

จํานวน (N = 25)
19
6
3
8
12
2

4
16
5
16
4
5

ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่หมดเป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ มีประสบการณ์และทํางานเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
มากกว่าสิ บปี โดยเมื่อพิจารณาประสบการณ์ที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับแรงงานชาวลาว ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 18
คนเป็ นผู ้มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํา งานกับ แรงงานชาวลาวมากกว่ า สิ บ ปี ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ เ หลื อ มี
ประสบการณ์ทาํ งานในด้านแรงงานต่างด้าวหรื อการโยกย้ายถิ่นฐานมากกว่าสิ บปี โดยมีสี่คนที่ทาํ งาน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงงานชาวลาวนานหกถึงสิ บปี สําหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ทาํ งานเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
แรงงานชาวลาวนานน้อยกว่าหกปี เป็ นผูท้ ี่ยา้ ยมารับตําแหน่งใหม่หรื อเป็ นผูน้ าํ เข้าแรงงานชาวลาว
เมื่อพิจารณาลักษณะของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 18 คน
และเป็ นเพศหญิง 7 คน ในด้านอายุ เป็ นผูม้ ีอายุอยูใ่ นช่วง 51-60 ปี มากที่สุดคือ 12 คน รองลงมาเป็ นผูม้ ี
อายุ 41- 50 ปี จํานวน 8 คน เป็ นผูม้ ีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี จํานวน 3 คน และ เป็ นผูม้ ีอายุมากกว่าหกสิ บปี
จํานวน 2 คน
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ในด้านระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 16 คน
รองลงมาเป็ นผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก 5 คนและที่เหลือเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 4 คน
ในด้านเชื้ อชาติ ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยจํานวน 16 คน เป็ นชาวลาวจํานวน 4 คน
และเป็ นผูม้ ีสัญชาติอื่น 5 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญชาวเกาหลี ชาวอังกฤษ ชาวอิตาลี ชาวฟิ ลิปปิ นส์
และลูกครึ่ งไทย-ออสเตรเลีย ในจํานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญต่างชาติท้ งั ห้าคนนี้ มีเพียงผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอิตาลี ซ่ ึ ง
ทํางานกับองค์การระหว่างประเทศเพียงคนเดียวที่พดู ภาษาไทยไม่ได้
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ เข้ามาทํางานในประเทศไทย
มีดงั ต่อไปนี้
2. สถานการณ์ ของแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวทีเ่ ข้ ามาทํางานในประเทศไทย
ผลจากการสัมภาษณ์ได้รายละเอียดเกี่ ยวกับสถานการณ์ ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ เข้ามา
ทํางานในประเทศไทยในด้านจํานวน อายุ เพศ แรงจูงใจในการมาประเทศไทย ระดับการศึกษาและ
อาชีพและจังหวัดที่ทาํ งาน และค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทํางานในประเทศไทย สาเหตุและเส้นทางการเดิน
ทางเข้ามาทํางาน สภาพการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 จํานวนแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทย
ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ แรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนทะเบียนกับทางราชการจึงทํา
ให้ไม่พบรายงานการศึกษาว่ามีจาํ นวนที่แท้จริ งเท่าไร นักวิจยั อาวุโสชาวไทยซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 22
กล่าวว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะมีจาํ นวนอย่างน้อยสองแสนคน กล่าวคือ “จํานวนลาวหรื อ ประมาณจริ งๆ
คงไม่ ได้ มีทั้งที่ จดและไม่ จดทะเบี ยน มีทั้งอยู่เก่ าและเข้ ามาใหม่ อย่ างคร่ าวๆ ก็คงมีสองแสนเป็ นอย่ าง
ตํา่ ” (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2553) ความเห็นนี้ สอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 4 ซึ่ งเป็ น
ข้าราชการที่กล่าวถึงจํานวนแรงงานชาวลาวในประเทศไทยว่า “…..คาดการณ์ ไม่ ได้ ไม่ มีตัวเลข ตัวเลข
คนต่ างด้ าวไม่ ตรงกัน …” (สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2552)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 11

ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความเห็นว่า

แรงงานชาวลาวที่ทาํ งานในประเทศไทยอาจมีจาํ นวนประมาณ 250,000 คน โดยกล่าวว่า “.… แรงงาน
ชาวลาวจํานวนมากที่ ไปทํางานอยู่ในประเทศไทย เนื่ องจากแรงงานส่ วนใหญ่ ไม่ ขึน้ ทะเบี ยนกับทาง
ราชการจึ งทําให้ ไม่ ทราบจํานวนที่ แน่ นอน ข้ าพเจ้ าคาดว่ าในปี ค.ศ. 2010 แรงงานชาวลาวที่ อยู่ใน
ประเทศไทยน่ าจะมีประมาณ 250,000 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ ชายแดนประเทศไทย
ประกอบด้ วยผู้ไปทํางานเป็ นระยะยาวและการไปทํางานแบบชั่วคราวหรื อตามฤดูกาล ในจํานวนนี เ้ ป็ นผู้
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ที่ เดินทางไปทํางานผ่ านบริ ษัทจัดหางานและมีใบอนุญาตอย่ างถูกต้ องน้ อยกว่ า 10,000 คน ส่ วนหนึ่งเป็ น
ผู้ที่อยู่ในกระบวนการพิสูจน์ สัญชาติ จํานวนแรงงานลาวในประเทศไทยน่ าจะมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ อย่ าง
ต่ อเนื่ อง ทั้งนีใ้ นการสํารวจในประเทศไทยใน 2004 คาดว่ ามีแรงงานชาวลาวประมาณ 200,000 คน ซึ่ ง
เป็ นที่ ทราบกันโดยทั่วไปว่ าไม่ สามารถชี ้ชัดว่ าจํานวนที่ แท้ จริ งมีเท่ าใด จํานวนที่ แท้ จริ งอาจจะสู งกว่ านี ้
หากมีการเก็บข้ อมูลอย่ างละเอียด…..” (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2552)
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 16 ซึ่ งทํางานในองค์กรเอกชนอธิ บายในทํานองเดียวกันว่ามีแรงงานชาว
ลาวจํานวนมากที่เข้ามาทํางานในบริ เวณชายแดนโดยไม่ข้ ึนทะเบียนกับทางราชการ ส่ วนใหญ่เป็ นการ
เข้ามาทํางานในระยะเวลาสั้นตามฤดูกาล โดยกล่าวว่า “…..ที่ เราประเมินหกอําเภอชายขอบก็หมื่นกว่ าไป
แล้ ว เพี ยงแต่ ว่ารู ปแบบหนึ่ งคื อเขามาตามฤดูกาล เราต้ องยอมรั บรู ปแบบของอี สาน คื อมาเร็ วกลับเร็ ว
ทํางานเกษตร ดํานา เกี่ยวข้ าว ตัดอ้ อย แต่ ยางพารานี่มีแนวโน้ มอยู่นาน เป็ นรู ปแบบของการเคลื่อนไหว
คนอีสานก็ย้ายไปทําที่ ค่าแรงแพงกว่ า อย่ างเด็กลาว ก็เข้ ามาทํางานชายแดนสองสามปี ก่ อน พอมีคนชวน
ก็ย้ายเข้ าลึกมาอี ก อย่ างพวกคาราโอเกะหรื อขายบริ การ สั กพักก็ขยับไปทํางานอําเภอที่ ลึกขึน้ จังหวัดที่
ลึกขึน้ “…..” (สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2552)
ผลการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกื อบทั้งหมดระบุว่าแรงงานชาวลาวจํานวนมากไม่ข้ ึ นทะเบี ยน
กับทางราชการ และเนื่องจากไม่มีผลการศึกษาจํานวนแรงงานชาวลาวที่ทาํ งานอยูใ่ นประเทศไทยจึงทํา
ให้ไม่สามารถระบุจาํ นวนที่แท้จริ งได้ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์คาดว่าจํานวนแรงงานชาวลาวน่าจะมี
จํานวนระหว่าง 200,000 - 250,000 คนและนอกจากนี้แล้ว ยังมีแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานชัว่ คราว
บริ เวณชายแดนอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากตัวแรงงานแล้ว ยังมีสมาชิกในครอบครัวของแรงงานที่เข้ามาอาศัย
อยูใ่ นประเทศไทยกับแรงงานรวมทั้งผูท้ ี่มาทํางานระยะสั้นในบริ เวณชายแดนซึ่ งมีเป็ นจํานวนมาก
2.2 อายุ เพศ ระดับการศึกษาและแรงจูงใจในการมาประเทศไทย
การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าแรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่จะเป็ นผูม้ ีอายุในช่ วงวัยรุ่ นและวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้นซึ่ งเป็ นวัยทํางาน คือมีอายุระหว่าง 15-45 ปี พนักงานของรัฐชาวลาวที่ให้สัมภาษณ์คน
หนึ่งแบ่งประเภทชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็ นสามกลุ่ม โดยกล่าวว่า “…..เราอาจแบ่ งกลุ่ม
คนลาวที่ ไปทํางานในประเทศไทยได้ เป็ นสามกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคื อกลุ่มผู้ต้องการรายได้ สูง เป็ นผู้มี
ความลําบากขัดสน อาจหางานในลาวไม่ ได้ กลุ่มที่ สองคื อกลุ่มวัยรุ่ นที่ คิดว่ าไปทํางานในประเทศไทย
เพื่อความสนุก ได้ อยู่ในประเทศที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ไม่ สามารถเก็บเงินได้ อาจมาจากครอบครั วที่ ไม่
มี ความเดื อด ร้ อนทางการเงิ น และกลุ่มสุ ดท้ ายเป็ นกลุ่มที่ ตกเป็ นเหยื่ อของการค้ ามนุษย์ ถูกเอารั ดเอา
เปรี ยบ อาจถูกกักขังหน่ วงเหนี่ ยว ถูกจั บกุมปรั บไหมและเข้ าเมื องอย่ างไม่ ถูกต้ องตามกฎหมาย …..”
(สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2552)
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สําหรั บแรงจูงใจในการเข้ามาทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 16 จากหน่ วยงาน
ภาคเอกชนกล่าวถึงค่านิ ยมในการเข้ามาทํางานในประเทศไทยว่า “……สําหรั บคนลาว อย่ างน้ อยครั้ ง
หนึ่งในชี วิตต้ องขอให้ ได้ มาเมืองไทย…..” (สัมภาษณ์ , 11 มิถนุ ายน 2552)
จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญสรุ ปได้ว่าแรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ที่ทาํ งานในประเทศไทยอยู่
ในวัยทํางานและเป็ นแรงงานทักษะตํ่า มีประมาณหนึ่ งในห้าที่มีอายุนอ้ ยกว่าสิ บแปดปี สัดส่ วนแรงงาน
หญิงมากกว่าชาย ปั จจัยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สื่ อและค่านิยมเป็ นแรงจูงใจสําคัญที่ทาํ ให้เข้ามาทํางาน
ในประเทศไทย
2.3 อาชีพ ทีท่ าํ งาน รายได้ และค่ าใช้ จ่ายในการเข้ ามาทํางานในประเทศไทย
ผลการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญสรุ ปได้ว่าแรงงานชาวลาวมี พ้ืนฐานมาจากภาคการเกษตรและ
เข้ามาทํางานเป็ นกรรมกรระดับล่าง ตัวอย่างงานที่ทาํ เช่นงานบ้าน งานบริ การ งานขายของ งานเกษตร
กรรมกรก่อสร้าง งานด้านการบันเทิงและงานในโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานชาวลาวไม่นิยมงานที่เป็ น
งานไม่หนักหรื อเสี่ ยงอันตราย เช่นงานประมง งานก่อสร้างหรื องานประมงต่อเนื่ อง ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้า
กระทรวงแรงงานซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 4 กล่าวว่า “……คนลาวทําทุกอาชี พ เช่ นทํางานตามสถาน
ประกอบการ ร้ านอาหาร คาราโอเกะ แต่ ที่เราอนุญาตคื อกรรมกรและผู้รับใช้ ในบ้ านเท่ านั้น ทางลาวไม่
อยากให้ คนมาเป็ นคนใช้ …..“(สั มภาษณ์ , 9 มิถนุ ายน 2552)
สํ า หรั บ เรื่ องรายได้ รายได้จ ากการทํา งานในประเทศไทยสู ง กว่ า รายได้ใ นสปป. ลาว
กล่ า วคื อ กรรมกรชาวลาวในนครหลวงเวี ย งจัน ทน์ มี ร ายได้ป ระมาณเดื อ นละสองพัน บาท โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 11 กล่าวว่า “…..ปั จจุบัน (2553) อัตราค่ าจ้ างกรรมกรขัน้ ตํา่ อยู่ที่ประมาณ 348,000 กีบ
(ประมาณ 1,400 บาท) โดยมีค่าอาหารเพิ่มให้ เฉพาะในวันทํางานอีก 8,500 กีบต่ อคน แรงงานจะมีรายได้
ตํา่ สุดประมาณ 500,000 กีบ (2,000 บาทต่ อเดือน) …..” (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2553) รายได้ข้ นั ตํ่าใน
ประเทศไทยสู งกว่าค่าจ้างในสปป. ลาว โดยในประเทศไทยคณะกรรมการค่าจ้างได้กาํ หนดให้อตั รา
ค่าจ้างขั้นตํ่าใน พ.ศ. 2553 โดยเริ่ มต้นที่ 151 บาท ถึ งอัตราสู งสุ ด 206 บาทต่ อวันสําหรั บ
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ หากคํานวณค่าจ้างเดือนละ 26 วันจะมีรายได้ 5,356 บาทต่อ
เดือน
อย่างไรก็ตามเนื่ อ งจากแรงงานชาวลาวส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูล้ ักลอบเข้ามาทํางาน จึ งไม่ ได้รั บ
ค่าจ้างตามที่กฎหมายกําหนดผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 23 “…..ค่ าจ้ างของแรงงานต่ างด้ าวตํา่ กว่ าค่ าจ้ างของ
แรงงานไทย” (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2553) นอกจากนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญรายที่ 16 กล่าวว่า “แรงงานเด็กบริ เวณ
ชายแดนอาจมี รายได้ เ ดื อนละหนึ่ งถึ งสองพั นบาท โดยเด็กพัก อยู่กั บนายจ้ างและนายจ้ างจั ดอาหาร
ให้ …..” (สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2552)
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ในเรื่ องค่าใช้จ่าย ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 15 ให้ความคิดเห็นว่า”…..ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ ามาอย่ าง
ถูกต้ องตามกฎหมายสู งกว่ าค่ าใช้ จ่ายในการลักลอบเข้ ามาทํางาน โดยมีค่าใช้ จ่ายสําหรั บบริ ษัทจัดหางาน
ในประเทศลาว 20,000 บาทและสําหรั บบริ ษัทในประเทศไทยอี กประมาณ 8,000 บาท รวมประมาณ
28,000 บาท…” (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2553) หากนายจ้างต้องหักค่าใช้จ่ายจํานวนนี้ในเวลา 13 เดือน
คิดเป็ นเงินเดือนละ 2,153 บาทจากรายได้ข้ นั ตํ่าอัตราสู งสุ ด 5,356 บาทต่อเดือน จะคงเหลือเงินไม่เกิน
3,203 บาทต่อเดือนโดยไม่นบั รวมรายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายนี้ ใกล้เคียงกับรายงานของสถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552: 67-68) ซึ่ งระบุค่าใช้จ่ายซึ่ งยังไม่นบั
รวมค่าเดินทางจากชายแดนมาที่โรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับ 24,400 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน
การลักลอบเข้าเมืองอยูท่ ี่ 3,000-4,000 บาท
ในเรื่ องสถานที่ ทาํ งาน ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 16 กล่าวว่า”…..ส่ วนมากอยู่ในภาคอี สาน ตาม
จังหวัดชายแดน ข้ ามมาง่ าย มีญาติพี่น้องหรื อคนรู้ จักอยู่บริ เวณชายแดน เข้ ามาชายแดนก่ อนแล้ วค่ อยย้ าย
ลึกเข้ าไป……” (สั มภาษณ์ , 11 มิถนุ ายน 2552) ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านอื่นให้ความเห็นว่าสถานที่ทาํ งานกระจาย
ไปโดยนอกจากภาคอีสาน คนลาวยังทํางานในกรุ งเทพมหานคร ภาคตะวันออก ภาคกลาง ปริ มณฑล
ภาคใต้และภาคตะวันตกอีกด้วย
ข้อมูลดังกล่าวสรุ ปได้ว่าแรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ทาํ งานเป็ นกรรมกรทักษะตํ่าในภาคการ
เกษตรกรรม งานก่อสร้าง งานบ้าน งานบริ การและอื่นๆ การเข้าทํางานในประเทศไทยทําให้แรงงานมี
รายได้สูงกว่าใน สปป. ลาว แต่เนื่ องจากส่ วนใหญ่ไม่มีสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงได้รายได้ต่าํ
กว่าค่าจ้างของแรงงานไทย นอกจากนี้ แล้ว การเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า
การลักลอบเข้ามาทํางานหลายเท่า แรงงานต่างด้าวชาวลาวส่ วนใหญ่ทาํ งานในบริ เวณจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ กรุ งเทพมหานคร ภาคตะวันออก ภาคกลาง ปริ มณฑล ภาคใต้และภาคตะวันตก
2.4 การคุ้มครองสิ ทธิแรงงาน
การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าแรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานหลบหนี เข้าเมื อง จึ งมี
ผลทํา ให้ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากนายจ้า ง ไม่ ไ ด้รั บค่ า จ้า งขั้น ตํ่า และสวัสดิ ก ารในการทํา งานตามที่
กฎหมายกําหนด ไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ ต้องทํางานในสภาพที่ยากลําบากและถูกเอารัดเอา
เปรี ยบ ดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สกปรกและแออัด ไม่ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายและสังคม
เดิ นทางได้อย่างจํา กัด ไม่ มีสิท ธิ เท่ า กับพลเมื อ งทัว่ ไป มี ป ระกาศของทางจังหวัด ที่ ข ดั ต่ อหลัก สิ ท ธิ
มนุษยชนพื้นฐานเช่นการกําหนดข้อจํากัดในการติดต่อสื่ อสาร ต้องเสี่ ยงต่อการถูกจับกุมและถูกส่ งกลับ
ประเทศ ไม่มีอนุ กรรมการภายใต้ กบร.ที่ดูแลด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงานโดยตรง ยังไม่มีกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานที่ ครอบคลุมแรงงานภาคเกษตรและแรงงานรั บใช้ในบ้าน มี เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงาน
ตรวจติดตามน้อยมากไม่สอดคล้องกับจํานวนแรงงานและสถานประกอบการในทุกพื้นที่ ขั้นตอนใน
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การคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงานต่างด้าวมีระยะเวลาดําเนิ นการยาวนานแต่การส่ งกลับใช้เวลาอันสั้น มีปัญหา
เรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีแรงงานต่างด้าวไม่กี่รายที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนหนึ่ งมีความเห็นว่าการละเมิ ดสิ ทธิ ของแรงงานต่างด้าวเกิ ดขึ้นกับทั้งแรงงาน
ที่ จดทะเบี ยนและผูไ้ ม่จดทะเบี ยนกับทางราชการ ตัวอย่างเช่ นผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 16

ซึ่ งทํางานใน

หน่ วยงานภาคเอกชนกล่าวว่า “…..มองกันว่ าจดไม่ จดก็โดนกดขี่เหมื อนเดิ ม พวกยอมจดก็คือพวกมา
ใหม่ ที่ยอมจ่ ายให้ กลุ่มมาเฟี ยกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ ได้ เอกสารถูกต้ อง แต่ พวกอยู่เก่ าเรี ยนรู้ ว่าจดไม่ จดก็โดนกด
ขี่ เ หมื อ นเดิ ม นายจ้ า งลงทุ น ไปแล้ ว ก็ไ ม่ อ ยากให้ แรงงานถื อ บั ต รแรงงานเอง…..“ (สัม ภาษณ์ , 16
มิถุนายน 2552)

3. ผลกระทบของการเคลือ่ นย้ายแรงงานชาวลาว
การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานชาวลาวมี ผ ลกระทบต่ อ ตัว แรงงาน ครอบครั ว ชุ ม ชนใน สปป.ลาว
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 9 ซึ่ งเป็ นชาวลาวอธิ บายว่า “…..ชาวลาวส่ วนหนึ่ งเท่ านั้นที่ ได้ รับประโยชน์ ในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถจากการมาทํางานในประเทศไทยสามารถเก็บเงินจากรายได้ ที่ได้ รับและส่ ง
เงินกลับมาเป็ นค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ ครอบครั ว…..” (สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2553)
ผลกระทบทั้ง ในทางบวกและในทางลบ ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ผ ลกระทบตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผลกระทบของการเคลือ่ นย้ ายแรงงานชาวลาวในทางบวก
แรงงานชาวลาวได้ประสบการณ์ ใ นการอยู่ก ับ วัฒ นธรรมใหม่ ที่เ ป็ นสัง คมสมัย ใหม่ แ ละมี
ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีเพื่อนและเครื อข่ายใหม่มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาฝี มือ
และทักษะในการทํางานและเกิ ดแนวคิดในการประกอบธุ รกิ จเช่นการค้าขาย เสริ มสวย การประกอบ
อาหาร การทําอาชีพบริ การและการทําธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ
รายได้ที่ส่งกลับบ้านถือเป็ นเงินรายได้เข้าสู่ สปป. ลาว ครอบครัวของแรงงานกลุ่มนี้ สามารถ
นําเงินไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทําให้เกิดธุ รกิจต่อเนื่ องในชุมชน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 14 ซึ่ ง
เป็ นพนักงานของรั ฐชาวลาวกล่ าวว่า “…..ในด้ า นบวกการไปทํางานในประเทศไทยทําให้ มีร ายได้
สามารถส่ งเงินกลับมาเป็ นค่ าใช้ จ่ายของครอบครั ว ใช้ ส่งเสริ มการศึกษาของบุตรหลาน เป็ นค่ าใช้ จ่ายใน
การดู แลสุ ขภาพ นําไปลงทุ นค้ าขายหรื อประกอบอาชี พอื่ นๆ สามารถสร้ างและปรั บปรุ งบ้ านเรื อน
รวมทั้งมีรายได้ เพื่อซื ้ออุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกต่ างๆ ในบ้ าน ทําให้ มีเงินหมุนเวียนและสร้ างงานใน
ชุมชน แรงงานส่ วนหนึ่ งได้ รับความรู้ ความสามารถเพิ่ มมากขึน้ และสามารถนําความรู้ มาปรั บใช้ ในการ
ประกอบอาชี พเมื่อกลับมาประเทศลาว…..” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
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ในทํานองเดี ยวกัน ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 10 ซึ่ งเป็ นชาวลาวที่ทาํ งานในองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ให้ความเห็นว่ามีแรงงานและครอบครัวของพวกเขาส่ วนหนึ่ งเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการมา
ทํางานในประเทศไทย โดยได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “…..ในแง่ ดี ข้ าพเจ้ าเห็นว่ ามีแรงงานในวัยทํางาน (อายุ 2540 ปี ) เพียงประมาณ 50-70% เท่ านั้นที่ได้ ประโยชน์ จากการไปขายแรงงานในประเทศไทย มีส่วนหนึ่ งที่
กลับมาบ้ านแบบสิ ้นเนื อ้ ประดาตัว ส่ วนใหญ่ แล้ วคนในช่ วงอายุนี้มีจะมี ความคิ ดและมี จุดมุ่งหมายที่
ชั ดเจนในการไปทํางานต่ างประเทศ รายได้ ที่ส่งกลับมาถือเป็ นเงิ นรายได้ เข้ าสู่ ประเทศลาว ครอบครั ว
ของแรงงานกลุ่มนี ส้ ามารถนําเงิ นไปใช้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายของครอบครั ว ค่ าใช้ จ่ายด้ านการศึ กษาของบุตร
หลาน การดูแลสุขภาพและการรั กษาพยาบาลสมาชิ กในครอบครั ว ใช้ เป็ นเงินลงทุนในการค้ าขาย การ
สร้ างและปรั บปรุ งบ้ านเรื อน ซื ้อรถไถนา โทรศัพท์ มือถือ รวมทั้งการซื ้ออุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก
ต่ างๆ ในบ้ าน แรงงานส่ วนหนึ่ งมีความรู้ ความสามารถเพิ่ มมากขึน้ จากการทํางานในประเทศไทยและ
สามารถนําความรู้ มาปรั บใช้ เมื่อกลับประเทศลาว ตัวอย่ างเช่ นมีการพัฒนาฝี มือช่ างก่ อสร้ าง เสริ มสวย
การค้ าขาย การประกอบอาหารและธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ…..” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 14 ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวถึงผลกระทบแง่
ดีที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านการประกอบอาชีพอิสระ ทําให้เกิดธุ รกิจขนาดเล็กซึ่ งเป็ นสิ่ งใหม่ซ่ ึ ง
เดิมไม่มีในสปป.ลาว รวมทั้งมีการรวมกลุ่มกันของชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือ
กันเอง โดยกล่าวถึงภาพอนาคตว่า “…..ลาวตอนนี ม้ ีเศรษฐกิ จที่ เปิ ดมากขึน้ เดิมแทบจะไม่ มีตลาดหรื อ
ธุรกิจเล็กๆ ในชุมชน เดี๋ยวนีไ้ ปที่ ไหนก็เจอ เงินที่ ส่งกลับไปเขาหรื อพ่ อแม่ พี่น้องทําธุรกิจเล็กๆ ช่ องทาง
เปิ ดมากขึน้ มีตลาดเกิดขึน้ พวกที่มาทําอาชี พอิสระในไทยก็ได้ ทักษะที่ จะกลับไปทํามาหากินในบ้ านเขา
คิดว่ าเขาน่ าจะรวมตัวกัน ไม่ อย่ างนั้นเราไม่ ร้ ู ว่าเขามีปัญหาอะไร สิ บปี ก่ อนมีบริ ษัทจัดหางาน เขาเรี ยกว่ า
เป็ นรั ฐวิสาหกิ จลาว ก็มีคนหนึ่ งที่ จัดการดูแลการส่ งแรงงานลาวมาไทย เขาก็จะเดิ นทางมาไทย พี่ จะพา
เขาไปเยี่ยมคนลาว ก็พยายามรวมกลุ่มกัน ตอนนี ก้ ม็ ีสมาคมคนลาวในประเทศไทย พวกรั บจ้ างก็อาจได้
ทักษะหรื อแนวคิดบางอย่ างไป เขามีเงินสะสม ก็นาํ เอาทักษะที่ได้ รับจากเมืองไทยไปใช้ ได้ อย่ างเช่ นงาน
เป็ นผู้ช่วยขายของ พวกแม่ บ้าน ก็ทาํ อาหารเป็ น ทําขนมเป็ น ค้ าขายเป็ น มีเงินสะสม มีช่องทางที่ กลับไป
ลาวแล้ วสามารถหารายได้ อยู่ได้ …..” (สัมภาษณ์, 24ธันวาคม 2553)
3.2 ผลกระทบของการเคลือ่ นย้ ายแรงงานชาวลาวในทางลบ
เมื่อกล่าวถึงภาพอนาคตในทางลบ ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 8 ซึ่ งเป็ นชาวลาวกล่าวถึงปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานใน สปป. ลาวและผลกระทบต่อครอบครัวแรงงานชาวลาวว่า “…..ประเทศลาวยังคงเป็ น
ประเทศที่ ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ มีฝีมื อและมี ความรู้ การที่ มีแรงงานจํานวนมากไป
ทํางานต่ างประเทศมีผลทําให้ แรงงานลาวซึ่ งมีจาํ กัดอยู่แล้ วขาดแคลนมากขึน้ เช่ นในแขวงสะหวันนะ
เขต มี โรงงานนํา้ ตาลที่ เ ปิ ดใหม่ แต่ ไม่ มีคนงานลาวได้ ตามจํานวนที่ ต้องการ การเคลื่ อนย้ ายแรงงาน
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จํานวนมากทําให้ ขาดคนในวัยทํางานในครอบครั ว เหลือแต่ เด็กและคนผู้สูงอายุอาศัยในครอบครั วใน
ต่ างแขวง คนในวัยหนุ่มสาวจํานวนมากอพยพไปทํางานในเมืองใหญ่ ส่ วนหนึ่ งไปทํางานในประเทศ
ไทย แรงงานที่ ไปทํางานที่สามารถพัฒนาความรู้ และทักษะและนํากลับมาใช้ ในประเทศลาวมีน้อย ยิ่งไป
กว่ านี ้ การที่ แรงงานชาวลาวในประเทศไทยส่ วนใหญ่ อยู่ในสถานภาพผู้ลักลอบเข้ าเมือง ไม่ มีใบอนุญาต
ทํางานอย่ างถูกต้ อง ไม่ มีฝีมื อเพราะได้ รับค่ าจ้ างตํา่ ทําให้ เกิ ดความเสี่ ยงต่ อการตกเป็ นเหยื่อของการค้ า
มนุษย์ แรงงานส่ วนใหญ่ ไม่ สามารถสร้ างความรู้ และทักษะที่ จะสามารถนํามาใช้ ในการประกอบอาชี พ
เมื่อกลับมายังประเทศลาว…..” (สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2553)
ชาวลาวซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 10 ให้ความเห็นว่าการมาทํางานในประเทศไทยมีผลกระทบ
ทางลบต่อกลุ่มผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย กล่าวคือ “…..ส่ วนใหญ่ เด็กและผู้ที่มีอายุน้อยกว่ ายี่สิบห้ าปี ไม่ สามารถเก็บ
เงิ นและไม่ สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ จะสามารถนํากลับมาใช้ ประโยชน์ ในประเทศลาวได้
ส่ วนหนึ่ ง จะลื ม วั ฒ นธรรมประเพณี แ บบลาว มี ก ารแต่ ง ตั ว ไม่ เ หมาะสม พู ด ภาษาไทย บางส่ วนมี
ครอบครั วและไม่ กลับมาบ้ าน บางส่ วนครอบครั วแตกแยก ติดเหล้ า รวมทั้งการที่ ได้ ขายที่ ดินทํากินเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางทําให้ ไม่ มีที่ดินทํากินเมื่อกลับบ้ าน…..” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 16 ซึ่ งทํางานในภาคเอกชนกล่าวถึงประสบการณ์การทํางานกับเด็กชาว
ลาวที่เป็ นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกเอารัดเอาเปรี ยบ โดยได้ยกตัวอย่างว่า “…..เด็กผู้หญิงอายุไม่ ถึงสิ บ
สอง มาทํางานเลีย้ งเด็ก นายจ้ างข่ มขืน ไม่ จ่ายค่ าจ้ างให้ เราเอาเรื่ องเข้ า กรรมการค้ ามนุษย์ ระดับจังหวัด
ระดับชายแดน ตํารวจมองการค้ ามนุษย์ แค่ การขายบริ การ แต่ ไม่ ได้ มองเรื่ องการเคลื่ อนย้ าย การเอา
เปรี ยบ การหลอกลวง การกักขังหน่ วงเหนี่ ยว พยายามไม่ ทาํ ประเด็นอื่ นที่ เป็ นการค้ ามนุษย์ จริ งๆ ตอนนี ้
เด็กอยู่ชายแดน และเป็ นลูกคนลาว ทางราชการก็เลยไม่ ค่อยสนใจช่ วยจริ งจัง ทางพ่ อแม่ กม็ ีความรู้ สึ กว่ า
ทางราชการไทยคงไม่ ช่วยหรอก ที่ จริ งแล้ ว มันมี MOU (Memorandum of understanding) ระหว่ าง
ประเทศอยู่แล้ ว มีเรื่ องเกิ ดขึน้ ที่ ไหนก็ต้องดําเนินการได้ ผมคุยกับเด็กที่ เข้ าข่ ายของการถูกหลอก อาจจะ
ไม่ ใช่ การค้ ามนุษย์ ร้อยเปอร์ เซ็น ทั้งหมดจะมี คนลาวเป็ นคนชั กจู งก่ อน แล้ วทุกรายมาเชื่ อมโยงกับคน
ไทย เขาไว้ ใจคนที่ เขารู้ จักเป็ นคนลาวเหมือนกับเขา พอเกิดปั ญหาพวกนีห้ ายไปหมด…..” (สั มภาษณ์ , 11
มิถนุ ายน 2552)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานงานชาวลาวมีท้ งั ในแง่บวกและ
ในแง่ลบ ในภาพรวมการเข้ามาทํางานมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็ น
ประโยชน์ต่อตัวแรงงาน ครอบครั วและชุ มชนในสปป. ลาว ในขณะเดี ยวกันก็มีแรงงานที่ ไม่ได้รับ
ประโยชน์ ถูกเอารัดเอาเปรี ยบหรื อตกเป็ นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นเด็กและเยาวชน
สําหรั บภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563 จะนํา เสนอผลการศึ กษาในสามภาพได้แก่ ภ าพอนาคตในแง่ ดี ภาพอนาคตในแง่ ร้ายและภาพ
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อนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุด รวมทั้งจะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563

4. ภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงานอพยพชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
การนํา เสนอผลการวิ จัย ภาพอนาคตของการบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ผูว้ ิจยั จะนําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
4.1. ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
4.2. ภาพอนาคตแง่ดีของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
4.3. ภาพอนาคตแง่ร้ายของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน
พ.ศ. 2563
4.4. ภาพอนาคตที่ เป็ นไปได้มากที่สุดของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563

4.1 ปั จจัยสํ าคัญที่มีผลต่ อการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยสําคัญ (Driving forces) ที่มีผลต่อการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวใน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยปั จจัยสําคัญดังต่อไปนี้
4.1.1 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian
Nations) หรื อที่เรี ยกว่าอาเซี ยนซึ่ งทั้งประเทศไทยและสปป. ลาวต่างก็เป็ นสมาชิกก่อตั้ง ข้อตกลงว่าด้วย
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนให้ความสํา คัญ กับความร่ วมมื อในภู มิภ าคอันประกอบด้ว ย "หลัก สาม
ประการ" ได้แ ก่ ค วามมั่น คง สั ง คมวัฒ นธรรมและการรวมตัว ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งคาดว่า จะประสบ
ความสําเร็ จในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนภายใน พ.ศ. 2558 อันจะนํามาซึ่ งเขตการค้าเสรี เดียว
เขตการลงทุนเดียว และทําให้การเคลื่อนย้ายของแรงงานมีทกั ษะและการลงทุนในประชาคมเป็ นไปอย่าง
เสรี นอกจากนี้ ยงั จะมีขอ้ ตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี กบั ประเทศนอกกลุ่มอาเซี ยนด้วย กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่ วนใหญ่เห็นว่าอาเซี ยนเป็ นปั จจัยภายนอกที่สาํ คัญที่สุดที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายและการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย ตัวอย่างเช่นผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กรภาคเอกชนให้
ความเห็ นว่า “….การจ้ างงานมี มากขึ น้ เนื่ องจากข้ อตกลงอาเซี ยน ทําให้ คนเดิ นทางไปมาหาสู่ กันง่ าย
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การเมืองจะผ่ านวิกฤต มีเสถียรภาพมากขึน้ ASEAN มีบทบาททําให้ คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้ สะดวก
มากขึน้ ชายแดนจะพัฒนามากขึน้ จะมีโรงงาน มีการลงทุนมากขึน้ …” (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2552)
4.1.2 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในประเทศไทย
และในสปป. ลาว ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลเห็นแนวโน้มว่าการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะทํา
ให้เกิดความร่ วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ แล้ว ประเทศไทย
จะมีเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนและผ่านพ้นวิกฤติความขัดแย้งที่รุนแรงทางการเมือง แต่ประเทศไทยยังคงขาดแคลน
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง สําหรับ สปป. ลาวจะได้รับผลของการเปิ ดประเทศ มีการขยายตัว
ของการลงทุ น การค้า การบริ การและการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบการคมนาคมทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ โดยเปลี่ ยนจุดด้อยของการเป็ นประเทศไม่ติดทะเลเป็ นประเทศที่
เชื่ อมต่อกับประเทศอื่นๆ สปป. ลาวจะดําเนิ นการเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานภาพการเป็ นประเทศด้อย
พัฒนาตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ผลจากการพัฒนาในประเทศจะทําให้เกิ ดภาวะขาดแคลนแรงงานใน
สปป. ลาว และเป็ นแรงจูงใจให้ชาวลาวทํางานในประเทศมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 16 ซึ่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารหน่วยงานภาคเอกชนกล่าวว่า “……เมื่อมองแนวโน้ มของการลงทุนในอีก 10 ปี ข้ างหน้ าคือ
ใน พ.ศ. 2563 ทุนใหญ่ ๆ อาจจะเปลี่ยนไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ านของเรามากขึน้ เนื่ องจากมีเส้ นทาง
การคมนาคมที่ สะดวกขึน้ นักลงทุนอาจจะต้ องเข้ าถึงและเข้ าใกล้ ทรั พยากรธรรมชาติ ในประเทศเพื่ อน
บ้ านซึ่ งมีทรั พยากรที่ มากกว่ า มีแรงงานที่ มากกว่ า มีค่าจ้ างที่ ถูกกว่ า ทําให้ ประเทศไทยไม่ ใช่ สวรรค์ ของ
แรงงานอีกต่ อไป…..” (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2552)
4.1.3 กระแสโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชาวลาว
รัฐบาลลาวได้ควบคุมสื่ อหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์และอินเตอร์ เน็ตอย่างเข้มงวดทําให้ได้รับการประเมิน
ดัชนีเสรี ภาพสื่ อทัว่ โลกอยูท่ ี่อนั ดับ 156 จาก 167 อันดับ (http://th.wikipedia.org., สื บค้นเมื่อ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2553) ปั จจัยนี้น่าจะส่งผลต่อนโยบายของ สปป. ลาวทําให้ตอ้ งให้เสรี ภาพในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
มากขึ้น ทําให้ประชาชนมีเสรี ภาพมากขึ้น เปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจและใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบเสรี ภายใต้
ระบบสังคมนิ ยม นอกจากนี้ แล้ว บทบาทของประเทศจีนซึ่ งเป็ นประเทศที่มีพรมแดนติดกับ สปป. ลาว
และบทบาทของประเทศอินเดี ยซึ่ งจะเป็ นมหาอํานาจใหม่ทางเศรษฐกิ จก็จะมีผลต่อการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าว โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 6 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวไว้ว่า “…..อิ ทธิ พลทางเศรษฐกิ จของ
มหาอํานาจใหม่ ทางเศรษฐกิ จคื อประเทศจี นและประเทศอิ นเดี ยจะมี ผลทําให้ เกิ ดการร่ วมมื อภายใน
ประชาคมอาเซี ยนมากขึน้ การเดิ นทางจากประเทศหนึ่ งไปยังอี กประเทศหนึ่ งในกลุ่มสมาชิ กประเทศ
อาเซี ยนจะมีความสะดวก อาจมีการจัดทําบัตรอาเซี ยนสําหรั บใช้ ในการเดินทางคล้ ายเป็ นพาสปอร์ ต ทั้งนี ้
ความร่ วมมือดังกล่ าวจะเกิดขึน้ ได้ เฉพาะในกรณี ที่มีผ้ นู าํ อาเซี ยนที่เข้ มแข็ง อาเซี ยนจะเป็ นเวที ที่สร้ าง
ความเข้ าใจความร่ วมมื อในอนุภูมิภาคนี ้ แม้ ว่าอาเซี ยนจะยังมี ข้อจํากัด เนื่ องจากอาเซี ยนจะยังไม่ อาจ
บังคับใช้ ข้อตกลงและระเบียบอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพของตนได้ เหมือนกับกลุ่มสหภาพยุโรป อย่ างไรก็ตาม
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ผู้คนในประเทศสมาชิ กอาเซี ยนจะสามารถเดิ นทางข้ ามพรมแดนอย่ างสะดวกขึ น้ ใบอนุญาตทํางาน
(Work permit) ของแรงงานที่ ไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนด้ วยกันก็อาจไม่ มีความจําเป็ น เพราะจะ
ได้ รับความสะดวกมากขึน้ ในการทํางานระหว่ างประเทศ….” (สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2563)
4.1.4 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 6 ซึ่ งเป็ น
ข้ าราชการไทยกล่ าวว่ า “….Technology is the major drive of change ….IT เป็ นอะไรที่ เปลี่ยนแปลงใน
อัตราเร่ ง องค์ ความรู้ ที่ พัฒนาขึน้ มาในยี่สิบปี ที่ ผ่านมามากว่ าองค์ ความรู้ ที่ สะสมมาเป็ นล้ านๆ ปี บางที
เรื่ องอย่ างนี พ้ อมีอะไรมาคลิก้ มันก็ไปเลย…..” (สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2552) ในเวลาสิ บปี ระบบราชการ
ลาวจะเปลี่ยนไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีผลทําให้ระยะเวลาการ
จัดส่ งคนงานลดสั้นลง ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 14 กล่าวว่า “….ในอดีตแรงงานที่ สมัครงานต้ องยื่นใบสมัครผ่ าน
ศูนย์ จัดหางานของเอกชนแล้ วส่ งใบอนุญาตมาที่ กระทรวง เจ้ าหน้ าที่ ต้องเขียนเอกสารด้ วยมือ ไม่ มีระบบ
คอมพิวเตอร์ ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ ต้องเอางานไปทําที่ บ้านทุกคื น….” (สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2552) ซึ่ งใน
อนาคตการติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศจะสะดวกขึ้น การส่งเงินกลับบ้านจะส่ งผ่านระบบธนาคารมาก
ขึ้น ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของประเทศไทยและ สปป. ลาวจะพัฒนาดีข้ ึน
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 14 ยังให้ความเห็นในเรื่ องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีผลต่อ
การบริ หารจัดการแรงงาน โดยยกตัวอย่างใน สปป. ลาวว่า “…...เทคโนโลยีและระบบข้ อมูลสารสนเทศ
มีบทบาทอย่ างมากต่ อการบริ หารจั ดการในด้ านแรงงาน ระบบ ICT ที่ ใช้ โดยกระทรวงแรงงานของ
เวี ยดนามมีความก้ าวหน้ ากว่ าของประเทศไทยเนื่ องจากได้ รับความช่ วยเหลือจาก EU และต่ อมาได้
ถ่ ายทอดให้ แก่ ประเทศลาวซึ่ งได้ เริ่ มนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ ระดับหนึ่ง แต่ ยงั ต้ องการการพัฒนาระบบ ICT
อีกมาก เดิมการสร้ างความเปลี่ยนแปลงทําได้ ไม่ ถูกจุด เช่ นการพามาดูงานแต่ กลับไปไม่ เกิ ดความอะไร
ขึน้ ต้ องใช้ วิธีการเปลี่ยนแปลงโดยคนลาวในประเทศลาว ต้ องทํางานโดยเข้ าใจคนลาวต้ องสร้ างแนวคิ ด
ใหม่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ เรี ยนรู้ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ เขาเห็นว่ าเป็ นประโยชน์ ต่องานและต้ องช่ วยให้ มีระบบ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นที่ สามารถใช้ งานได้ จริ ง แต่ ในระยะยาวเห็นว่ าทางนายจ้ างก็ต้องยอมเสี ย
ค่ าธรรมเนียมถ้ าต้ องการคนงานจากลาวในอัตราที่ไม่ แพงมากแต่ นายจ้ างเห็นว่ ามีความคุ้มค่ า เช่ นให้ คิด
ค่ าธรรมเนียมตามระดับความสามารถและทักษะของแรงงาน
ระบบ Information system เชื่ อมต่ อข้ อมูลตั้งแต่ ระดับหมู่บ้านขึน้ มาถึงระดับเมือง
(อําเภอ) การมีกลุ่มผู้หญิง กลุ่มสาวหนุ่ม มีหัวหน้ าบ้ านที่ ช่วยรวบรวมแรงงานที่ ขึน้ ทะเบี ยนเป็ นเรื่ องที่
เขาทําได้ อยู่แล้ วเพียงแต่ มีการจัดทําให้ เป็ นระบบข้ อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่ อมต่ อกันได้ จากการที่ ได้
เสนอแนวคิ ด เมื่ อ สิ บปี ก่ อ นได้ มี ก ารรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ทางวิ ท ยุ วิ ท ยุ ชุ ม ชน เสี ย งตามสาย
หนังสื อพิ มพ์ โทรทั ศน์ ด้วยเพื่ อให้ แรงงานลาวสามารถเข้ าถึ งข้ อมูลเกี่ ยวกับงานที่ ดี ไม่ ถูกหลอก….”
(สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2552)
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4.1.5 ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในทั้งสองประเทศ ใ น พ .ศ . 2563
สัดส่ วนประชากรในวัยทํางานของประเทศไทยจะลดลงในขณะที่สัดส่ วนประชากรในวัยทํางานของ
สปป. ลาวจะเพิ่มขึ้นจึงเป็ นแรงดึงดูดให้ชาวลาวเข้ามาทํางานในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552: 146) คาดประมาณประชากรของประเทศไทยใน พ.ศ.
2563 จะมีจาํ นวนเจ็ดสิ บล้านหนึ่ งแสนคน โดยเป็ นเด็กอายุ 0-14 ปี ร้อยละ16.63 และเป็ นผูม้ ีอายุหกสิ บปี
ขึ้นไปร้อยละ 17.51 ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไทยทําให้สงั คมไทยเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ
สัดส่ วนประชากรในวัยทํางานลดน้อยลง ในขณะที่สาํ นักงานสถิติแห่งชาติลาว (2005) คาดการณ์วา่ ใน
พ.ศ. 2563 ประชากรลาวน่าจะมีจาํ นวนประมาณ 7.93 ล้านคนโดยมีประชากรในวัยทํางานเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 61 แต่สัดส่ วนประชากรที่มีอายุสูงกว่า 65 ปี ไม่เพิ่มขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ าง
ประชากรของทั้งสองประเทศจึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบทํา ให้ป ระเทศไทยมี ความจําเป็ นต้องจ้าง
แรงงานชาวลาวและจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางาน โดย สปป. ลาวก็จะประชากรในวัยทํางานซึ่ ง
เป็ นที่ตอ้ งการของประเทศไทยเพิม่ ขึ้น
4.1.6 ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงส่ งผลให้สภาพ
ภูมิศาสตร์ แปรปรวนและก่อให้เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่รุนแรงทั้งอุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง ทําให้
เป็ นปั จจัยผลักดันให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานจากสังคมเกษตรกรรมใน สปป. ลาว มาเป็ นแรงงานรับจ้าง
ในประเทศไทย ในอี ก ด้านหนึ่ งในปั จ จุ บนั ได้เกิ ดการริ เ ริ่ มกลไกการเงิ นรู ปแบบใหม่ ของการสร้ าง
แรงจูงใจในการดูแลรักษาป่ า (New forest financing mechanisms) ในหลายประเทศ ซึ่ งหากสามารถ
ดําเนินการได้ผลจริ งจะทําให้ชุมชนในเขตป่ าได้รับเงินค่าชดเชยสําหรับการรักษาป่ าและระบบนิเวศน์ใน
อัตราที่สูงกว่ารายได้จากการเกษตรหลายเท่าจากกลไกทางการเงินเกี่ยวกับป่ าที่มีการริ เริ่ มขึ้นใหม่ทว่ั โลก
ตัวอย่างเช่น Payment for environmental services, โครงการที่เกี่ยวกับการลดก๊าซภาวะเรื อนกระจก การ
ลงทุนปลูกป่ าของภาคเอกชน โครงการป่ าชุมชน โครงการจัดการป่ าอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการจัดการป่ าใหม่ๆ (Matta, Slides presentation, 16 December 2553) ซึ่ งในอนาคตถ้าหากชุมชนที่
อยู่ในเขตป่ าสามารถได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริ งจากโครงการที่ เกี่ ยวข้องกับความเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกแล้ว ก็น่าจะมีผลต่อการลดการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาวลาวจากเขตป่ าในอนาคตได้
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับภาพอนาคตการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2563 ในแง่ดี แง่ร้าย และแง่ที่เป็ นไปได้มากที่สุดมีดงั นี้
4.2 ภาพอนาคตแง่ ดีของการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
ภาพอนาคตแง่ดีของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 563
ประกอบด้วยแนวโน้มของประเทศไทยและ สปป. ลาว องค์ประกอบสําคัญของการบริ หารจัดการ
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แรงงานต่างด้าวสามประการได้แก่ นโยบายการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรบริ หารจัดการ รวมทั้งประเด็นสําคัญของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวได้แก่
แรงงานกับการพัฒนา การดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
และประเด็นอื่นที่มีความเชื่อมโยงกัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 แนวโน้ มของประเทศไทยและสปป. ลาว
ระยะเวลาสิ บปี ระหว่าง พ.ศ 2553 - 2563 เป็ นระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนัก ในภาพรวม
แล้วความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในประเทศไทย น่ าจะเกิ ดขึ้นน้อยกว่าความเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นใน
สปป. ลาวซึ่ งเริ่ มเปิ ดประเทศ และเริ่ มมีการลงทุน การค้าขายติดต่อกับนานาชาติหลังจากที่ปิดประเทศ
เป็ นเวลานาน ประเทศไทยจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีความเจริ ญก้าวหน้าและมีการพัฒนา
ของความรู ้และเทคโนโลยีมากขึ้น ประชาชนไทยมีการศึกษาที่ดีข้ ึน ในด้านการเมือง การเมืองไทยจะมี
เสถี ยรภาพมากขึ้ น แม้ว่าจะยังคงมี ความขัดแย้งทางการเมื องและมี ผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การเมื องที่ เกิ ดขึ้ นอยู่ ปั ญหาการทุจริ ตคิ ดมิ ชอบจะลดน้อยลง จะมี การกระจายอํานาจในการบริ หาร
ราชการจากส่ วนกลางมากขึ้น ในด้านแรงงาน ประเทศไทยจะมีปัญหาขาดแรงงานระดับล่างและยังคง
ต้องพึ่งพิงแรงงานจํานวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการให้ความเห็นถึงภาพอนาคตแง่ดีที่อยากให้เกิดขึ้น
ว่าการเมืองไทยจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ปั ญหาโครงสร้างเชิงสังคมได้รับการแก้ไข และความขัดแย้งใน
สังคมลดน้อยลง โดยกล่าวว่า “…..จะมีการปรั บเปลี่ยนในด้ านการเมืองโดยใช้ บทเรี ยนครั้ งสําคัญจาก
การขัดแย้ งทางการเมืองที่ เกิ ดขึน้ เมื่อสิ บปี ก่ อน ประเทศไทยจึ งต้ องเร่ งพัฒนาตนเองเพื่ อชดเชยโอกาสที่
สู ญเสี ยไป มีผลทําให้ การเมืองไทยมีเสถียรภาพ การเมืองไทยมีความเข้ มแข็งมัน่ คง ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในทางการเมืองอย่ างกว้ างขวาง การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็ นไปตามกฎกติกา ไม่ มีการประท้ วง
ในลักษณะที่ เป็ นผลเสี ยหายต่ อประเทศเหมือนที่ เคยเกิ ดขึน้ ในอดีต การมีเสถียรภาพทางการเมืองทําให้
เกิ ดการแก้ ไขปั ญหาเชิ งโครงสร้ างของสั งคมไทยที่ หมักหมมมาช้ านาน มี ผลทําให้ ความเหลื่ อมลํา้ ใน
สั งคมมี น้อยลง เศรษฐกิ จไทยมี ความเจริ ญก้ าวหน้ า ประเทศไทยจะกลายเป็ นศูนย์ กลางของภูมิภาค
เนื่องจากประเทศไทย มีพืน้ ฐานการผลิตในภาคการเกษตรที่ แข็งแกร่ งและมีทรั พยากรที่ หลากหลาย ใน
ด้ านสั งคม คนไทยมีการสมัครสมานสามัคคี มีความร่ วมมือกันในการนําพาประเทศให้ พัฒนาก้ าวหน้ า
ความขัด แย้ ง ในสั ง คมลดน้ อ ยลง การแข่ ง ขัน กั น ในทางความคิ ด อย่ า งสร้ างสรรค์ เ พิ่ ม มากขึ ้น ….”
(สัมภาษณ์ , 20 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 20 ซึ่ งเป็ นนักพัฒนาเอกชนกล่าวถึงแนวโน้มที่อยากให้เกิ ดขึ้นว่า
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมไทยมีความมัน่ คง โดยกล่าวว่า “….เศรษฐกิ จในไทยจะพัฒนาขึน้ การจ้ าง
งานมี มากขึน้ เนื่ องจากข้ อตกลงอาเซี ยน ทําให้ คนเดิ นทางไปมาหาสู่ กันง่ าย การเมื องจะผ่ านวิ กฤต มี
เสถียรภาพมากขึน้ ASEAN มีบทบาททําให้ คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้ สะดวกมากขึน้ ชายแดนจะพัฒนา
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มากขึน้ จะมีโรงงาน มีการลงทุนมากขึน้ ในด้ านสังคมน่ าจะมีการยอมรั บความหลากหลายมากขึน้ ความ
เหลื่อมลํา้ ในสั งคมจะน้ อยลง….” (สั มภาษณ์ , 8 เมษายน 2553)
แนวโน้มการพัฒนาของสปป. ลาว ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า สปป. ลาวจะมี
ความเจริ ญมากขึ้น มีนโยบายเปิ ดประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายโดยเสรี ของสิ นค้า การบริ การ การ
ลงทุนและแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การท่องเที่ยวขยายตัวขึ้น การขยายตัวของการลงทุน
จากต่ างประเทศจะทํา ให้เกิ ด การพัฒ นาในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต อัต ราความเจริ ญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจจะสู งกว่าประเทศไทย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบการคมนาคมจะมีการพัฒนา
ให้เชื่อมต่อเมืองสําคัญทั้งภายใน ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ประเทศจีน ประเทศไทยและ
ประเทศเวี ย ดนาม ระบบการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนลาวจะดี ข้ ึ น
วัฒนธรรมลาวจะได้รับผลกระทบเช่นในด้านการแต่งกาย ภาษา ดนตรี การพัฒนาดังกล่าวทําให้ขาด
แคลนแรงงานในลาว รั ฐบาลลาวจะให้ความสําคัญในการให้คนลาวทํางานในประเทศ ช่องว่างของ
ระดับความแตกต่างของรายได้กบั ไทยน้อยลงทําให้ชาวลาวมาทํางานในไทยน้อยลงหรื อจะกลับจาก
ประเทศไทยเพื่อไปทํางานในประเทศของตน
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 9 ซึ่ งเป็ นชาวลาวแสดงความเห็นว่ารายได้ของประชากรจะเพิ่มขึ้นและ
จะมีการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการพัฒนามนุษย์ โดยกล่าวว่า “….ใน ค.ศ. 2020 รายได้ ต่อหัวของประชากร
จะเพิ่ มสู งกว่ าระดับรายได้ ของกลุ่มประเทศด้ อยพัฒนา แม้ ว่าจะยังคงมี ปัญหาในด้ านดัชนี การพัฒนา
มนุษย์ ในบางเรื่ อง เช่ นในเรื่ องอัตราการเข้ าเรี ยนในระดับการศึกษาภาคบังคับ และอัตราการเสี ยชี วิตจาก
การคลอด ปั ญหาเหล่ านี จ้ ะได้ รับการแก้ ไขให้ ดีขึน้ ภายในระยะเวลาสิ บปี ….” (สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์
2553)
การเปลี่ยนแปลงสู่ สภาพสังคมเมืองอย่างรวดเร็ วจะทําให้ประสบปั ญหาเหมือนในเมือง
ใหญ่อื่นๆ (ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 11 ชาวลาวซึ่ งทํางานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความเห็นว่า
“….การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจะทําให้ เกิดการหลั่งไหลของประชากรจากชนบทและจาก
หั วเมืองต่ างๆ เข้ าสู่ เมืองใหญ่ โดยที่ นครหลวงเวี ยงจันทร์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต ปากเซ(จําปา
ศักดิ์) จะมีประชากรเพิ่ มขึน้ เป็ นจํานวนมากและอัตราการเพิ่ มประชากรในเมืองหลวงจะเป็ นไปอย่ าง
รวดเร็ ว โดยคาดว่ าประชากรที่ อาศัยอยู่ประจําในนครเวี ยงจั นทน์ ประมาณ 600,000-800,000 คนใน
ปั จจุบันจะเพิ่มจํานวนเป็ น 1,000,000 คนในปี 2015 และในปี 2020 อาจเพิ่มจํานวนเป็ น 1,500,000 คน
หากมองตัวเลขนีใ้ นด้ านดี ก็จะทําให้ นครหลวงเวียงจันทร์ เป็ นนครหลวงที่ มีผ้ ูคนอยู่หนาแน่ น แต่ ถ้ามอง
ในอี กด้ านหนึ่ ง ก็จะมีปัญหาของสั งคมเมืองเกิ ดขึน้ เช่ น ปั ญหาการจราจร ปั ญหาความแออัดและปั ญหา
ปั ญหาอื่นๆ คล้ ายกับที่ เกิดขึน้ ในประเทศไทย….” (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2553)
ระบบการเมื องของสปป. ลาวจะยังคงมี ความมัน่ คง คนรุ่ นใหม่ที่มีการศึกษาดี จะเข้า
มาบทบาทในการบริ หารประเทศแทนคนจากสมัยปฏิวตั ิ ระบบราชการมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใสขึ้น

114

โดยเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป มีการใช้ระบบสํานักงานสมัยใหม่มากขึ้น มีการปรับปรุ งระบบ
การออกบัตรประชาชนและหนังสื อเดินทาง ผลจากการพัฒนาประเทศทําให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
รับความช่วยเหลือจากนานาชาตินอ้ ยลง สปป. ลาวจะกลายเป็ นประเทศกําลังพัฒนาหรื อกําลังจะหลุดพ้น
จากสถานภาพการเป็ นประเทศด้อยพัฒนา ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 8 ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งชาวลาวกล่าวว่า
“….ข้ า พเจ้ าเห็ นว่ า ประเทศลาวมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่สมบู ร ณ์ การที่ ค่าจ้ างแรงงานงานตํา่ กว่ า ใน
ประเทศเพื่ อนบ้ านและความมีเสถียรภาพทางการเมื องจะทําให้ มีการลงทุนจากต่ างชาติ มากขึน้ ระบบ
โครงสร้ างพืน้ ฐานจะได้ รับการพัฒนาให้ ดีขึน้ อย่ างมาก ถนนหนทางจะเชื่ อมต่ อกับเพื่อนบ้ าน ตําแหน่ ง
งานและค่ าจ้ างในประเทศจะที่ ดีขึน้ คนลาวจะมี คุณภาพชี วิตที่ ดีขึน้ จะมี การอพยพในประเทศเกิ ดขึน้
อย่ างมาก การเดินทางไปยังประเทศอื่ นในกลุ่มอาเซี ยนทําได้ สะดวกมาก….” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์
2553)
จากที่ ได้กล่าวมา สรุ ปได้ถึงแนวโน้มในอนาคตว่าการเปลี่ ยนแปลงใน สปป.ลาวจะ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วมากกว่าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนื่ องจาก สปป. ลาวเริ่ มเปิ ดประเทศไม่นาน การ
ขยาย ตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนใน สปป. ลาวจะมีอตั ราสู งกว่าประเทศไทย ซึ่ งจะส่ งผลต่อการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยเมื่อมองภาพอนาคตในแง่ดีดงั ต่อไปนี้
4.2.2 นโยบายการจ้ างงานอย่ างถูกต้ องตามกฎหมาย
ใน พ.ศ 2563 ประเทศไทยจะใช้นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป แรงงานชาวลาวในประเทศไทยส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่เดิ นทางเข้ามาทํางานตามบันทึ ก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านการจ้างแรงงาน ผูท้ ี่เข้ามาทํางานใหม่ตอ้ งมีหนังสื อเดินทาง มีวีซาที่
อนุ ญาตให้เข้ามาทํางาน มีการกําหนดระยะเวลาการอนุ ญาตอย่างชัดเจนและมีใบอนุ ญาตทํางานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ประเทศไทยจะยังไม่กาํ หนดให้มีแผนงานระยะยาวในการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าว
ในเรื่ องนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวว่า “…..ที่ อยากเห็นคื อแรงงานต่ าง
ด้ าวร้ อยละเก้ าสิ บจะเข้ าสู่ ระบบกฎหมาย…..ประเทศไทยมี นโยบายในการที่ จะให้ บรรจุ คนไทยใน
ตําแหน่ งงานที่ ว่างก่ อนที่ จะให้ จ้างแรงงานต่ างชาติ ทางราชการจะมีการพิจารณาความจําเป็ นว่ าประเทศ
ไทยขาดแรงงานในสาขาไหนก่ อนการอนุญาตให้ จ้างคนต่ างชาติ ได้ ในการสมัครงาน แรงงานลาวซึ่ ง
เป็ นแรงงานระดับล่ างจะยังคงต้ องสมัครงานผ่ านบริ ษัทจั ดหางาน สําหรั บแรงงานในระดับสู งน่ าจะ
สมัครงานกับนายจ้ างได้ โดยตรงและอาจใช้ การสื บหาข้ อมูลจากอิ นเทอร์ เน็ตเพื่อค้ นหาตําแหน่ งงานและ
ติดต่ อกับนายจ้ างได้ ….” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ข้าราชการซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 7 มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าประเทศไทยจะยึดถือ
นโยบายการนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขยายเวลาอนุญาตทํางานจะขึ้นกับสถานการณ์
ในอนาคต โดยกล่าวว่า “….ต่ อไปจะเป็ นภาพของแรงงานนําเข้ าอย่ างเดียว คือแรงงานที่ เคยฟอกตัวจาก
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ผิดเป็ นถูก เมื่อจะนําเข้ ามาใหม่ ต้องนําเข้ าใช่ ไหมครั บ คื อนําเข้ าตามกฎหมายเพี ยงอย่ างเดี ยว คื อสมมุติ
เขาฟอกตัวเสร็ จ ทํางานได้ ไม่ เกินสี่ ปี เท่ ากับสองต่ อสอง งั้นคื อถ้ าเขาจะเข้ ามาใหม่ กอ็ ยู่ได้ ไม่ เกิ นสี่ ไป มี
หลักอย่ างนีค้ ือถ้ าแรงงานฟอกตัวเรี ยบร้ อย ในหลักที่ กระทรวงแรงงานใช้ อยู่ เขาสามารถทํางานได้ สองปี
ต่ ออายุได้ สองปี นี่คือพวกทั่วไปด้ วย เป็ นหลักสากลด้ วยซํา้ คื อทําสัญญาสองปี กับนายจ้ าง และต่ ออีกสอง
ปี คื ออยู่ได้ ไม่ เกินสี่ ปี อันนีห้ มายถึงแรงงานที่ ถกู ต้ อง แล้ วเมื่ออยู่ครบสี่ ปีก็ต้องกลับไปอยู่ประเทศตนเอง
สามปี ถึงจะมาใหม่ อีกรอบหนึ่ ง ผมคิ ดว่ าคงต้ องขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ถ้ าสิ ้นปี นั้นทั้งไทยและลาวสงบ
เรี ยบร้ อย หลายคนบอกว่ าการที่ กลับไปอยู่สามปี คงเยอะเกินไป อาจลดได้ เพื่อจะได้ แรงงานที่ มีคุณภาพ
กลับมาทํางานต่ อ ถึ งตอนนี อ้ าจจะเป็ นต่ อรวมหมด อาจจะเป็ นห้ าปี หกปี สิ บปี ….” (สัมภาษณ์ , 28
เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 14 ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศกล่าวว่าแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายในประเทศไทยจะลดลงเนื่ องจากนโยบายการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย “…..ใน
พ.ศ. 2563 ปั ญหาแรงงานที่ เข้ ามาอย่ างผิดกฎหมายของประเทศไทยลดลงเนื่ องจากมีระบบค่ อนข้ างดี
รองรั บ นโยบายต่ างๆ ที่ จะทําให้ แรงงานผิดกฎหมายเป็ นแรงงานถูกกฎหมายก็ดีขึน้ เพราะมีระบบที่ ดี ทั้ง
ระบบผู้ส่งและผู้รับทําให้ มีแรงงานที่ ถกู กฎหมายมากขึน้ …..” (สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2552)
ผูเ้ ชี่ ย วชาญส่ ว นน้อ ยเห็ น ว่า ประเทศไทยจะมี น โยบายเกี่ ย วกับ แรงงานต่ างด้าวที่ ชัด เจน
แทนการกําหนดนโยบายเป็ นรายปี นักวิจัยอาวุโส ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 23 กล่ าวว่า “.......คงมี
นโยบายที่ ชัดเจนขึน้ แทนที่ จะมีนโยบายชั่วคราวในเรื่ องของคนต่ างด้ าว แน่ ๆ แล้ วว่ าเราต้ องพึ่งแรงงาน
ต่ างด้ าว นโยบายปั จจุบันที่ ผ่อนผันเป็ นรายปี ก็คงจะมีความนานคงมากขึน้ เช่ นอายุจ้างงานก็อาจจะสอง
ถึงสามปี ต่ ออายุได้ อีกครั้ งหนึ่ ง แบบเดียวกับที่ ไต้ หวันเขาทํากับเรา......” (สัมภาษณ์, วันที่ 27 เมษายน
2553) ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 19 ซึ่ งทํางานในภาคเอกชนกล่าวว่า “.......รั ฐบาลไทยจะต้ องให้ ความสําคัญเรื่ อง
แรงงานข้ ามชาติมากขึน้ ต้ องบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ต้ องมีแผนบริ หารจัดการ
ที่ เป็ นแผนระยะยาวขึน้ ไม่ ใช่ แผนแบบรายปี ตามสถานการณ์ ตัวนายกรั ฐมนตรี เองต้ องมากํากับดูแลเรื่ อง
นีด้ ้ วยตนเอง.......” (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2553)
แม้ว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่เห็นว่าสัดส่ วนแรงงานที่ ทาํ งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่กจ็ ะยังคงมีแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ลกั ลอบเข้ามาทํางาน เนื่องจากการเข้ามา
ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีค่าใช้จ่ายสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการลักลอบเข้ามาทํางาน ในเรื่ องนี้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวว่า “…..อย่ างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2563 อาจจะมี ชาวลาวที่
ทํางานในประเทศไทยโดยอย่ างถูกกฎหมายเพี ยงครึ่ งหนึ่ งของแรงงานลาวทั้งหมด เนื่ องจากการข้ าม
พรมแดนทํา ได้ ส ะดวกและแทบจะแยกความแตกต่ า งระหว่ า งคนลาวกั บ คนไทยไม่ ไ ด้ เ ลย…..”
(สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553)
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ในอีกมุมมองหนึ่ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 21 จากองค์กรภาคเอกชนกล่าวถึงภาพอนาคตที่พึง
ปรารถนาที่อยากให้เกิดขึ้นซึ่ งไม่มีการเลือกปฏิบตั ิใดๆ ว่า ”…..ในด้ านนโยบาย ประเทศไทยจะเปิ ดให้
คนลาวมีสัญชาติไทยเนื่ องจากคนลาวและคนไทยเป็ นพี่ น้องกันอยู่แล้ ว กฎหมายจะให้ สิทธิ เสรี ภาพแก่
ประชาชน รั ฐบาลทั้ งสองประเทศจะเป็ นประชาธิ ปไตย ประชาชนจะทํา ตามกฎหมาย มี การแก้ ไข
กฎหมายที่ ไม่ เป็ นธรรม ไม่ มีการแบ่ งแยกสี ไม่ มีการเลื อกปฏิ บัติ จึ งไม่ ต้องมี กฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับ
แรงงานข้ ามชาติ เพราะแรงงานต่ างชาติกเ็ ป็ นมนุษย์ คนหนึ่ งเหมือนกัน เขามีสิทธิ ในฐานะเป็ นมนุษย์ ใน
ประเทศไทยการมี สัญ ชาติ ใ ดก็ไม่ มีผ ลที่ ท ํา ให้ เขาได้ รั บปฏิ บัติ ต่ อที่ แ ตกต่ างจากคนไทย ด้ ว ยเหตุที่
ประเทศไทยไม่ มีการเลือกปฏิ บัติต่อแรงงานต่ างด้ าว จึ งไม่ มีความจําเป็ นที่ต้องมีหน่ วยงานพิเศษเพื่อดูแล
แรงงานชาวลาว ไม่ จํา เป็ นต้ อ งมี ค ณะกรรมการบริ หารแรงงานต่ า งด้ า วอี ก ต่ อ ไป และไม่ ต้ อ งมี
พระราชบัญญัติควบคุมการทํางานของคนต่ างด้ าวที่ ตัวผมมีส่วนในการร่ างอี กต่ อไป…..” (สัมภาษณ์, 8
เมษายน 2553)
จากที่ กล่าวมา ประเทศไทยจะมีนโยบายที่ ชัดเจนในการนําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยงั มีความท้าทายอย่างมากในการที่จะสามารถดําเนิ นการให้ได้ตามเป้ าหมาย
เนื่ องจากการมีค่าใช้จ่ายสู งทําให้มีแรงงานชาวลาวจํานวนไม่มากนักที่เข้าร่ วมโครงการ และยังจะคงมี
แรงงานต่างด้าวชาวลาวจํานวนมากที่ลกั ลอบทํางานโดยไม่เข้าร่ วมการพิสูจน์สญ
ั ชาติ จะมีการบังคับใช้
กฎหมายที่เคร่ งครัดขึ้นและจําเป็ นต้องมีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจนต่อแรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ที่ยงั
ไม่มีเอกสารที่ถูกต้องและไม่อยูใ่ นระบบของทางราชการ
4.2.3 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ กล่าวถึ งภาพอนาคตเกี่ ยวกับกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องมี ความเห็นว่า
กฎหมายไทยจะไม่เปลี่ ยนแปลงไปมากนักจากที่ เป็ นอยู่ใน พ.ศ. 2553 ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 1 ซึ่ งเป็ น
ข้าราชการกล่าวว่าอาจจะมีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและขยายเวลาอนุญาตทํางาน โดย
กล่ า วว่ า “…..ในด้ า นกฎหมาย กฎหมายที่ ใ ช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ค่ อ นข้ า งจะดี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง ไม่ น่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากนัก มีการกําหนดบทลงโทษการละเมิดกฎหมายอย่ างชัดเจนแม้ ว่าในทางปฏิ บัติยงั มีการ
เลือกปฏิ บัติในการบังคับใช้ กฎหมายจึ งต้ องมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างจริ งจัง สําหรั บพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่ างด้ าวซึ่ งได้ มีการแก้ ไขใน พ.ศ. 2551 คงต้ องมีปรั บปรุ งพระราชบัญญัตินีใ้ หม่ อีก
ทั้ ง นี ้ก ารกํา หนดอาชี พ ที่ อ นุ ญ าตให้ คนต่ า งด้ า วทํา ได้ ส ามารถออกเป็ นกฎกระทรวง จึ ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ มีความยุ่งยากมาก กฎหมายส่ วนที่น่าจะมีการปรั บปรุ งแก้ ไขได้ แก่ บทลงโทษผู้ทาํ
ผิดกฎหมายเข้ าเมืองด้ วยการปรั บซึ่ งเป็ นวิธีการที่ ไม่ ได้ ผล โดยน่ าจะปรั บแก้ วิธีการลงโทษโดยการห้ าม
เข้ าประเทศในกรณี ที่เคยทําความผิดในกรณี นีม้ าก่ อนหน้ าแล้ ว ในเรื่ องที่ มีการกําหนดเวลาให้ แรงงาน
ที่ นาํ เข้ าจากประเทศเพื่อนบ้ านอยู่ทาํ งานในประเทศไทยและต้ องมีเวลาหยุดพักก่ อนกลับมาทํางานใหม่
นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องเงื่ อนเวลาใหม่ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากนายจ้ างประสงค์ จะจ้ าง

117

แรงงานเดิมที่ มีทักษะความรู้ ในงานอย่ างต่ อเนื่ อง อย่ างไรก็ตามในเรื่ องการต่ อใบอนุญาตทํางานจะต้ อง
ให้ มี อ ายุ ค รั้ งละ 1 ปี เพื่ อ ให้ สามารถควบคุ ม ดู แ ลคนต่ า งด้ า วโดยการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตได้ ……”
(สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ความเห็ น ที่ ว่ า กฎหมายจะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมากนัก นี้ สอดคล้อ งกับ ความเห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญคนอื่ นๆ เช่ นผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 3 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่ า วว่า “…..กฎหมายไทยจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบันมาก ประเทศไทยจะให้ การรั บรองและเข้ า เป็ นภาคี ข องอนุ สัญ ญาและ
ข้ อตกลงระหว่ างประเทศด้ านแรงงานเท่ าที่ เห็นว่ าเหมาะสม…...” (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2553)
เกี่ ยวกับการกําหนดเงื่ อนไขการทํางานในกรณี ที่แรงงานซึ่ งทํางานครบกําหนดสี่ ปี จะมี
การแก้ไขระเบียบเพื่อช่วยเหลื อแรงงานและนายจ้าง แรงงานไม่จาํ เป็ นต้องกลับไปอยู่ในลาวเป็ นเวลา
อย่างน้อยสามปี และให้ลดระยะเวลาพักก่อนมาทํางานรอบใหม่ให้ส้ นั ลง ในเรื่ องการปรับเวลาอนุญาต
ให้ทาํ งานของแรงงานที่นาํ เข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 2 กล่าวว่า “…..จะมี การ
ปรั บแก้ ระยะเวลาอนุญาตให้ ทาํ งานการจ้ างงานให้ ยาวขึน้ จากเดิมที่ กาํ หนดไว้ คราวละสองปี และต่ อเวลา
ได้ หนึ่ งครั้ ง และจะปรั บให้ ระยะเวลาในการหยุดพักก่ อนกลับมาทํางานใหม่ ในประเทศไทยซึ่ งกําหนด
ไว้ ว่าต้ องพักนานสามปี ให้ ลดสั้นลง…..” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 14 ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศปรารถนาให้มีการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ในการเข้าสมาคมซึ่ งเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานของสิ ทธิ มนุษยชนกฎหมาย รวมทั้ง
การให้การคุม้ ครองแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในระยะสั้น โดยกล่าวว่า “…..ตอนนี ้ (2563) กฎหมาย
แรงงานไทยอนุญาตให้ คนลาวเป็ นกรรมการสหภาพแรงงานได้ พวกที่ อยู่ตามชายแดนซึ่ งเข้ ามาครั้ ง
คราวและพวกรั บจ้ างตามฟาร์ ม ก็ต้องจดทะเบียน มีการทํา Daily Pass เมื่อจดทะเบียนก็สามารถทํางาน
ได้ ตามกฎหมาย ซึ่ งเราก็น่าจะถือว่ าเขาได้ รับความคุ้มครองในฐานะลูกจ้ างรายวัน แต่ ว่าถ้ าเลยสามเดือน
ก็ควรจะมีสวัสดิการอย่ างอื่นการคุ้มครองแรงงานลาวดีขึน้ กฎหมายแรงงานไทยก็เอื อ้ อํานวยให้ เข้ าเมือง
อย่ างถูกกฎหมาย มี การประกันสั งคมแก่ แรงงานต่ างด้ าวทุกคนที่ ขึน้ ทะเบี ยนหรื อมาอย่ างถูกต้ องตาม
กฎหมาย มีการพิ สูจน์ สัญชาติ โดยแรงงานได้ รับสิ ทธิ ต่างๆ มีการคุ้มครองเรื่ องความปลอดภัย…..”
(สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2552)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 21 จากหน่ วยงานภาคเอกชนกล่าวในทํานองเดี ยวกันว่า “......รั ฐบาล
ทั้งสองประเทศจะเป็ นประชาธิ ปไตย ประชาชนจะทําตามกฎหมาย มีการแก้ ไขกฎหมายที่ ไม่ เป็ นธรรม
ไม่ มีการแบ่ งแยกสี ไม่ มีการเลื อกปฏิ บัติ จึ งไม่ ต้องมี กฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับแรงงานข้ ามชาติ เพราะ
แรงงานต่ างชาติ ก็เป็ นมนุษย์ คนหนึ่ งเหมื อนกัน เขามี สิทธิ ในฐานะเป็ นมนุษย์ ในประเทศไทยการมี
สั ญชาติใดก็ไม่ มีผลที่ทาํ ให้ เขาได้ รับปฏิ บัติต่อที่ แตกต่ างจากคนไทย.....” (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2553)
ในเรื่ องการให้ทะเบี ยนบ้านและการให้สัญชาติ ไทย ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กร
พัฒนาภาคเอกชนเห็นว่ากฎหมายไทยได้รับรองสถานภาพการเป็ นบุคคลของแรงงานต่างด้าวและลูก
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ของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยอยูแ่ ล้ว โดยกล่าวว่า “…..เด็กลาวที่ เกิดในไทย จากฐานปี 2553
มี พรบ. ทะเบียนราษฎร์ จะทําให้ ไทยเก็บข้ อมูลของทุกคนที่เกิดในเมืองไทย ทุกคนมีชื่อในทะเบียนบ้ าน
ทําให้ มีหลักฐานแสดงตัวตนว่ าเป็ นใคร จะมี สถานภาพทางกฎหมายบางอย่ างเช่ นสามารถอยู่ได้ อย่ าง
ถาวรในประเทศไทย…..” (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2553) ในเรื่ องนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการมี
ความเห็นว่าประเทศไทยเป็ นภาคีขององค์การสหประชาชาติในด้านสิ ทธิ มนุษยชน การปรับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวเป็ นการปรับด้วยเหตุผลตามสิ ทธิ มนุษยชน กฎหมายได้เปิ ดช่องให้สามารถทําได้
ตามหลักเกณฑ์ ตัวอย่างเช่นการที่ได้ให้สัญชาติไทยแก่ชาวลาวที่หนี ภยั คอมมิวนิ สต์จาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า
สองแสนคนซึ่ งเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2518-2519 “…..นโยบายคือยืดหยุ่น ดูสถานการณ์ …..”
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
การเดินทางในประเทศที่เป็ นสมาชิกอาเซี ยนจะสะดวกแต่การเข้าในทํางานในประเทศ
อื่นยังมีขอ้ จํากัดซึ่ งประเทศสมาชิกมีการกําหนดมาตรการของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 3 ซึ่ง
เป็ นข้าราชการให้ความเห็นว่า “…..เอกสารที่ ใช้ ในการเดินทางเข้ าประเทศไทย จะเป็ นหนังสื อเดินทาง
หรื อเป็ นเอกสารแสดงตัวบุคคล คนลาวเดินทางเข้ ามาท่ องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ ต้องมีวีซาอยู่แล้ ว
คนในบริ เวณชายแดนสามารถทําบั ตรผ่ านแดนเพื่ อเข้ ามาบริ เวณชายแดน ในขณะที่ ป ระชาชนใน
สหภาพยุโรปสามารถเดิ นทางผ่ านเข้ าออกประเทศสมาชิ กอื่ นได้ อย่ างสะดวกโดยใช้ บัตรประจําตัว
ประชาชนนั้น ประเทศในประชาคมอาเซี ยน น่ าจะยังไม่ ก้าวหน้ าถึงขนาดใช้ บัตรประชาชนของประเทศ
สมาชิ กแต่ ละประเทศในการเดินทางไปมาในกลุ่มประเทศสมาชิ กได้ ภายในเวลาสิ บปี ข้ างหน้ า ASEAN
Declaration ประกาศว่ าแรงงานจะไหลไปอย่ างเสรี ในกลุ่มอาเซี ยนด้ วยกัน แต่ สาํ หรั บสามประเทศคื อ
พม่ า เขมรและลาวอาจจะปรั บตัวไม่ ทัน ระยะเวลาสิ บปี อาจจะเร็ วเกินไปที่ จะปล่ อยให้ แรงงานจากเพื่อน
บ้ านเข้ ามาอย่ างเสรี แล้ วมาหางานทําอย่ างเสรี ในประเทศไทย
จากข้ อจํากัดที่ กล่ าวมาข้ างต้ น ประเทศแต่ ละประเทศจึ งน่ าจะกําหนดให้ มีมาตรการของ
ตัวเองในเรื่ องการอนุญาตให้ แรงงานเข้ ามาหางานทํา เช่ นในสิ งคโปร์ นายจ้ างสามารถนําเข้ าลูกจ้ างได้
แต่ ต้องเป็ นแรงงานประเภทกึ่งทักษะ ในกรณี ที่นายจ้ างนําแรงงานทักษะตํา่ เข้ าประเทศ นายจ้ างต้ องจ่ าย
ค่ า levy สู งมาก แต่ สาํ หรั บนายจ้ างไทยมีการปรั บตัวช้ ามาก ยังอยากใช้ เทคโนโลยีระดับตํา่ ในการผลิต
และทําการผลิตที่ ต้องใช้ แรงงงานเป็ นจํานวนมาก…..” (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2553)
ใน สปป.ลาว ผูเ้ ชี่ยวชาญปรารถนาจะมีการออกกฎหมายใหม่แทนดํารัสนายกรัฐมนตรี
(คําสัง่ นายกรัฐมนตรี ) ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 10 ซึ่ งเป็ นชาวลาวกล่าวว่า “…..ในปี 2010 มีการออกกฎหมาย
แรงงานฉบับปรั บปรุ ง มี การออกดํารั สว่ าด้ วยการพัฒนาฝี มื อแรงงานและดํารั สว่ าด้ วยการจั ดหางาน
ให้ แก่ พลเมืองลาวซึ่ งออกโดยนายกรั ฐมนตรี ดํารั สทั้งสองฉบับน่ าจะได้ รับการยกระดับเป็ นกฎหมาย
ภายในปี 2020 นอกจากนี แ้ ล้ ว น่ าจะมีการออกประกาศกระทรวงแรงงานในเรื่ องอื่ นๆ เพิ่มเติมด้ วย…..”
(สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)
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จากที่ได้กล่าวมา สรุ ปได้วา่ ภาพในแง่ดีคือกฎหมายไทยจะสอดคล้องกับกฎหมายสากล
และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในระยะเวลาสิ บปี มีผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตอ้ งการให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องกฎหมายคนเข้าเมืองในเรื่ องการลงโทษผูก้ ระทําผิด ให้สิทธิ ในการเข้าสมาคม ในด้านระเบียบน่าจะ
มีการขยายเวลาอนุญาตทํางานให้การคุม้ ครองและสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเช่นเดียวกับ
แรงงานไทย ใน สปป. ลาวจะมีการออกกฎหมายการจัดหางานและกฎหมายแรงงานรวมทั้งมีการออก
ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับการจ้างงานตามความเหมาะสม
4.2.4 องค์ กรบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าว
ในระยะเวลาสิ บปี ข้างหน้า จะมี การปรั บสถานะและบทบาทหน้าที่ ความรั บผิดชอบของ
องค์กรบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่ตามความเหมาะสม ภารกิจของคณะกรรมการบริ หารแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) จะลดน้อยลงเนื่องจากแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่ วนใหญ่
มี สถานะทางกฎหมายที่ ถูกต้อง ภารกิ จ นี้ จึงอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการระดับชาติ คณะอื่ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวว่า “…..กบร. ที่ ตั้งตามเจตนารมณ์ เดิมต้ องดูทุกมิติ คื อหนึ่ ง
ต้ องมีสํานักงานเป็ นการเฉพาะ สองต้ องเพื่ อแก้ ปัญหาแรงงานผิ ด สามต้ องดูทุกมิ ติ ไม่ ใช่ เรื่ องการจ้ าง
อย่ างเดียวแต่ ต้องครบห้ าด้ าน ดังนั้นกบร. ทุกวันนีเ้ ราอยากปรั บให้ เอกภาพมากขึน้ อาจตั้งกรรมกรชุด
ใหม่ เพื่อบูรณาการทุกหน่ วยให้ ครบถ้ วน ที่ปรั บ กบร. ตอนนีเ้ พื่อแก้ ปัญหาภายในห้ าปี ไม่ ควรยืดเยือ้ แต่
พ.ศ. 2563 กลไก กบร.ไม่ มีแล้ ว ต้ องอยู่ในระบบปกติ…..” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ย วชาญรายที่ 24
ซึ่ งเป็ นนัก วิ จัย อาวุ โ สมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกัน ว่ า กบร. จะ
เปลี่ยนไปและจะลดบทบาทหน้าที่ ความรั บผิดชอบลง โดยกล่าวว่า “…..รั ฐบาลไทยได้ ดาํ เนิ นการให้
แรงงานที่ ลักลอบเข้ าเมืองเข้ าสู่ กระบวนการพิ สูจน์ กฎหมายจนถึง พ.ศ. 2554 และการที่ แรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้ านเกื อบทั้งหมดเป็ นแรงงานที่ นาํ เข้ ามาอย่ างถูกต้ องตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการ
บริ หารแรงงานต่ างด้ าวหลบหนี เข้ าเมือง (กบร.) จึ งลดบทบาทลงเป็ นองค์ กรในระดับโครงการซึ่ งอาจ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลงานด้ านสิ ทธิ และการให้ สัญชาติ เด็กที่ เป็ นลูกของชาว
ลาวที่ เกิ ดในประเทศไทยจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันสถานะบุคคล นอกจากนี ้
แล้ วกระทรวงพัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จะให้ การดูแลคนที่ ไม่ มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย
อยู่แล้ ว…..” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมี แรงงานต่างด้าวจํานวนมากกว่าสองล้านคนในประเทศไทย จึ ง
มีความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 1 ว่าจะมีการพิจารณาการยกระดับหน่ วยงานที่รับผิดชอบขึ้นเป็ น
หน่วยงานระดับกรม รวมทั้งพิจารณาความเป็ นไปได้ในการให้ทาํ หน้าที่ดูแลและบริ หารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวทั้งระบบ ตามความเห็นที่ว่า “…..ในเรื่ องการกําหนดโครงสร้ างองค์ กรเพื่ อการบริ หารจั ดการ
แรงงานต่ า งด้ าวนั้ น น่ าจะพิ จารณาเปลี่ ยนแปลงให้ เป็ นการบริ หารจั ด การโดยหน่ ว ยงานเดี ย วแบบ
เบ็ดเสร็ จ ซึ่ งจะแตกต่ างจากรู ปแบบองค์ กรที่ แต่ ละหน่ วยงานต่ างก็ใช้ กฎหมายแต่ ละฉบับ เช่ น พรบ. คน

120

เข้ าเมื อง พรบ. การทํางานของคนต่ างด้ าว ในส่ วนของกระทรวงสาธารณสุ ขก็มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขเรื่ องการควบคุมโรค เป็ นต้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กรที่ ว่ามานี ก้ จ็ ะ
จําเป็ นต้ องมีกฎหมายรวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียว เช่ นอาจเป็ น พรบ. ควบคุมคนต่ างด้ าวที่ มาทํางานใน
ประเทศไทย ก็เป็ นได้ …..” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
นอกจากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น แล้ว จะมี ก ารกระจายอํา นาจด้า นการบริ ห ารจัด การเพิ่ ม ขึ้ น
หน่วยงานในส่ วนกลางจะรับผิดชอบการกําหนดนโยบายและแนวทางระดับชาติ การออกกฎหมายและ
ระเบี ยบปฏิ บตั ิ ต่างๆ การศึ กษาวิจยั และการจัดการฐานข้อมูลแรงงาน ในขณะที่ หน่ วยงานในระดับ
จังหวัดจะรับผิดชอบการบริ หารจัดการในระดับพื้นที่ และการร่ วมมือในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้าน ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 6 กล่าวว่า “…..จะมีการกระจายอํานาจและความรั บผิดชอบในการบริ หารจัดการ
แรงงานต่ างด้ าวลงไปยังระดับพื น้ ที่ มากขึน้ เพื่อให้ สามารถทํางานอย่ างสอดคล้ องกับบริ บทในพืน้ ที่ ได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนราชการในส่ วนกลางจะไม่ ยึดถื อบทบาทแบบคุณพ่ อรู้ ดี อีกต่ อไป แต่ จะทํา
หน้ าที่ กาํ หนดนโยบายในระดับประเทศและกระจายอํานาจการบริ หารจัดการแรงงานให้ ระดับจังหวัดใน
การบริ หารจั ดการในพื น้ ที่ ของแต่ ละจั งหวัด…..” นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กรพัฒนา
เอกชนกล่าวว่า “.....บทบาทของอปท. (องค์ กรปกครองท้ องถิ่น) จะมากขึน้ ส่ วนกลางจะเป็ นแค่ กาํ หนด
นโยบายใหญ่ ๆ ระดับจังหวัดและภาคจะเป็ นผู้ออกแบบนโยบายในพืน้ ที่ ....” (สัมภาษณ์, 8 เมษายน
2553)
ปริ มาณงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ หารจัด การแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น มาก โดยในสปป. ลาว
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 10 ให้ความเห็นว่า “…..น่ าจะมีการตั้งกระทรวงแรงงานเป็ นกระทรวงใหม่ โดยแยก
ออกมาจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม และให้ มีการจัดตั้งหน่ วยงานระดับกรมขึน้ ใหม่ เช่ น
กรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมตรวจการแรงงาน กรมสุ ขภาพแรงงานและความ
ปลอดภัย…..” (สัมภาษณ์, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)
ในเรื่ องการจัดหางาน จะมีการเปิ ดให้มีการจัดตั้งสํานักงานจัดหางานเป็ นศูนย์บริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงานเพิ่มขึ้ นในเมืองใหญ่ในสปป. ลาวเพิ่มขึ้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 8 แสดงความเห็นว่า “…..น่ าจะมีการจัดตั้งศูนย์ บริ การจัดหางานในรู ป One-stop service
centers ในนครเวียงจันทน์ ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้ การให้ บริ การจะมีการจัดเก็บค่ าธรรมเนี ยม
และค่ า บริ การ ในระดั บ แขวงจะมี ก ารจั ด ตั้ง จุ ด บริ การทํา หน้ า ที่ ส่งเสริ มการหางานในรู ป แบบการ
ให้ บริ การฟรี ไม่ มีค่าบริ การ รวมทั้งจะมี การสํารวจข้ อมูลแรงงานและโครงการวิ จัยด้ านแรงงาน…..”
(สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2552)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวลาวส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าจะมี การตั้งกระทรวงแรงงานเป็ นกระทรวง
ใหม่ โดยจะแยกกระทรวงสวัสดิการสังคมและแรงงงานออกเป็ นสองกระทรวงก่อนถึง ค.ศ. 2020 โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 10 มีความเห็นในทํานองเดียวกันว่า “…..เนื่องจากการบริ หารจัดการด้ านแรงงานเป็ น
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เรื่ องที่ มีความละเอี ยดอ่ อนและมีความสําคัญ เพื่ อให้ การดูแลแรงงานเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตาม
ความคิดของผู้เขียนควรจะมีการแยกกระทรวงสวัสดิการสั งคมและแรงงงานออกเป็ นสองกระทรวงก่ อน
ถึงปี 2020 โดยในกระทรวงแรงงานควรมี หน่ วยงานประกอบด้ วย กรมพัฒนาฝี มื อแรงงาน กรมการ
จัดหางานภายใน กรมการจัดหางานไปต่ างประเทศ กรมตรวจการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน กรม
สุ ขภาพแรงงานและความปลอดภั ย นอกจากนี ้แ ล้ ว น่ าจะมี บ ริ ษัทจั ด หางานมากกว่ า 15 บริ ษัท
ศูนย์ บริ การจัดหางาน (One-Stop Service Centre) โดยเป็ นหน่ วยงานระดับภาคในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้ รวมทั้งม◌ี แผนกแรงงานประจําแขวงทั่วประเทศ…...” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
อย่างไรก็ตามผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ ระดับสู งชาวลาวมี ความเห็ นว่า การที่ จะแยก
กระทรวงแรงงานเป็ นกระทรวงอิสระนั้น เป็ นเรื่ องที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนและยังไม่
สามารถชี้ ชดั ได้ในขณะให้สัมภาษณ์ โดยกล่าวว่า “…..ในขณะที่ ในประเทศต่ างๆ ส่ วนใหญ่ จะมี การ
จัดตั้งกระทรวงแรงงานอย่ างเป็ นเอกเทศ แต่ เนื่องจากต้ องมีการประเมินความจําเป็ นและความเหมาะสม
ก่ อน จึ งอาจจะเร็ วเกินไปที่ จะเห็นภาพที่ ชัดเจนว่ าจะมีการแยกกระทรวงแรงงานออกเป็ นกระทรวงอิสระ
หรื อไม่ ในปี 2020…..” (สั มภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2553)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปภาพอนาคตในแง่ดีได้ว่าน่าจะปรับสถานะและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ใหม่ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
คาดหวังว่าจะมีการปรับยกสถานะของสํานักบริ หารแรงงานต่างด้าวขึ้นจากที่เป็ นอยู่ จะมีการกระจาย
อํานาจการบริ หารงานจากส่ วนกลางไปยังต่างจังหวัด ใน สปป. ลาวมี ความคาดหวังว่าจะมี การแยก
กระทรวงแรงงาน จัดตั้งหน่วยงานระดับกรมและตั้งศูนย์จดั หางานและศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานเพิ่มขึ้น
4.2.5 แรงงานต่ างด้ าวชาวลาวกับการพัฒนา
การเข้า มาทํา งานทําให้แ รงงานชาวลาวเกิ ด การเรี ย นรู้ สามารถพัฒ นาทัก ษะทางอาชี พ
มีแรงงานส่ วนหนึ่ งที่รายงานว่าได้รับทักษะความรู ้ในการทํางานน้อยมาก เงินรายได้ที่ส่งกลับบ้านเป็ น
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ชุมชนและเป็ นรายได้ของ สปป. ลาว การส่ งเงินกลับบ้านของแรงงานจะทําโดย
การส่ งเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น จะมีการเปิ ดสาขาธนาคารในเมืองต่างๆ แรงงานลาวจะมีบญั ชีเงิน
ฝากธนาคารมากขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 6 ซึ่ งเป็ นข้าราชการชาวไทยกล่าวว่า “…..ทั้งนี ก้ ารส่ งเงินรายได้
กลับบ้ านสามารถทําได้ อย่ างสะดวกมากโดยระบบการโอนเงินผ่ านธนาคารซึ่ งเปิ ดสาขาในส่ วนต่ างๆ ใน
ประเทศลาว รวมทั้งการโอนเงิ นผ่ านสาขาต่ างๆ ซึ่ งจะก่ อให้ เกิ ดธุรกรรมด้ านธนาคารต่ าง ๆ พัฒนาไป
มาก และเกิ ดการหมุนเวี ยนของเงิ นในภูมิภาคอย่ างมาก ขณะเดี ยวกัน เงิ นหมุนเวี ยนเหล่ านี ้จะทําให้
เศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและลาว มีการพัฒนาดีขึน้ …..” (สั มภาษณ์ , 13 มกราคม 2553)
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ในอนาคตแรงงานชาวลาวจะคุน้ เคยกับการทํางานในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น จะ
เข้าใจขั้นตอนการติดต่องาน มีความรู้ และมีฝีมือดีข้ ึน ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 11 ซึ่ งเป็ นชาวลาวกล่าวว่า“…..
ในปี 2020 สปป. ลาวจะมีมาตรฐานฝี มือแรงงานซึ่ งได้ พัฒนาขึน้ มาในระยะเวลาสิ บปี ที่ ผ่านมาโดยความ
ร่ วมมือกับองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) นอกจากนี จ้ ะมีการทําข้ อตกลงว่ าด้ วยการจ้ างแรงงาน
กับหลายประเทศเช่ น มาเลย์ เซี ย สิ งค์ โปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิ ลิปปิ นส์ คูเวต …..” (สั มภาษณ์ , 18 กุมภาพันธ์
2553) จะมีผทู ้ ี่ทาํ งานเป็ นในตําแหน่งที่สูงขึ้นเช่นเป็ นแรงงานกึ่งทักษะและเป็ นหัวหน้างาน ชาวลาวที่มี
ประสบการณ์จากการทํางานในประเทศไทยจะเป็ นที่ตอ้ งการของนายจ้างใน สปป. ลาว
ประเทศไทยกับ สปป. ลาวจะมี ค วามร่ ว มมื อ กัน ในการพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน โดย
ประเทศไทยจะสนับสนุ นวิทยากรในการอบรมที่ สปป. ลาว จัดขึ้ น รวมทั้งให้ชาวลาวเข้ามารั บการ
ฝึ กอบรมในประเทศไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวว่า “…..การจัดการอบรมและความ
ร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ านในการพัฒนาความรู้ ความสามารถคนงานสามารถทําได้ หลายอย่ าง เช่ นการ
ให้ ความช่ วยเหลื อด้ านวิ ทยากรและองค์ ความรู้ เพื่ อจั ดอบรมวิ ทยากรชาวลาวในประเทศลาว การให้
ทุนการศึ กษาให้ เข้ ามาศึ กษาในสถาบันการศึ กษาในประเทศไทย ปั จจุ บันมี นักศึ กษาลาวมาเรี ยนใน
ประเทศไทยจํานวนมาก คนที่ จบการศึกษาส่ วนหนึ่งจะทํางานอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี ไ้ ด้ มีการตั้ง
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติที่อาํ เภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงรายเพื่อเปิ ดอบรมสําหรั บสามชาติคือ
พม่ า ลาวและกัมพูชา โดยทางผู้เข้ ารั บการอบรมจ่ ายค่ าใช้ จ่ายเฉพาะค่ าเดิ นทางเอง โครงการเช่ นนี จ้ ะ
ดําเนิ นต่ อไปเนื่ องจากเป็ นโครงการที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ แ ก่ ประเทศเพื่ อนบ้ า นและประเทศไทยก็ได้ รั บ
ผลประโยชน์ ด้วย….” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 20 ให้ความเห็นว่าการพัฒนาต้องเป็ นไปอย่างสมดุลโดยมีการลงทุน
ในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานชาวลาวที่ไปทํางานต่างประเทศจะมีบทบาทต่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสปป. ลาว โดยกล่าวว่า “.........การโตทางเศรษฐกิจชายแดนคงต้ องเคียงคู่กันกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและทรั พยากรมนุษย์ เช่ นไม่ มองแต่ การพัฒนาการศึกษาในระบบเท่ านั้น แต่ ต้อง
มองเรื่ องการพัฒนาฝี มือแรงงานด้ วย การลงทุนจะต้ องเกิ ดจากภายในลาวเองโดยคนลาวจึ งจะเกิ ดการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืน การโตทางเศรษฐกิจที่ ทาํ ให้ เกิดการย้ ายของทุนยังมีสูง ทุนย้ ายไปง่ าย ต้ องมีสมดุลจากการ
ลงทุนจากภายใน ลาวเริ่ มแก้ กฎหมายดึ งคนลาวกลับมาลงทุน ต้ องหาความสมดุลของการลงทุน.....”
(สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553) นอกจากนี้ แล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านนี้ ยงั ได้กล่าวถึงการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใกล้พรมแดนไทยซึ่ งจะเป็ นอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวเนื่ องจากการเกษตรกรรมเช่ นเดี ยวกับความเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอีกหลายคน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 17 ได้กล่าวว่าจะมี การจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จพิเศษในบริ เวณพื้นที่
ชายแดนของ สปป. ลาว โดยมีการให้สิทธิ พิเศษด้านภาษีและสร้างแรงจูงใจแก่นกั ลงทุนไทยให้มาลงทุน
“…..รั ฐบาลลาวจะให้ สิ่งจู งใจสําหรั บนักลงทุนที่ เข้ ามาลงทุนในประเทศ จะมี การจั ดตั้งเขตเศรษฐกิ จ
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พิเศษในพืน้ ที่ ชายแดนของประเทศลาว โครงการนีเ้ ป็ นโครงการที่ ทุกฝ่ ายได้ ประโยชน์ คนงานชาวลาวมี
รายได้ ที่มั่นคงมากกว่ าการทํางานในภาคการเกษตร โดยไม่ ต้องทิ ้งบ้ านและครอบครั วไปเสี่ ยงภัยใน
ประเทศไทย…..” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
จากที่กล่าวมา แรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์และสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านอาชี พจากการมาทํางานในประเทศไทย ครอบครั วและชุ มชนใน สปป. ลาวได้รับรายได้ซ่ ึ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายในครอบครั วและช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดรายได้ในชุมชน จะมีความร่ วมมือกันในการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคาดหวังว่าจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในบริ เวณพื้นที่ชายแดนของ สปป.
ลาวทําให้แรงงานชาวลาวส่ วนหนึ่ งมีงานทําในประเทศ ไม่ตอ้ งเดินทางมาทํางานในประเทศไทยและ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนชาวไทยด้วย
4.2.6 การดําเนินงานเพือ่ เอือ้ ต่ อการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่เห็นว่ารั ฐบาลลาวจะยังไม่มีนโยบายอนุ ญาตให้แรงงานชาวลาว
สามารถสมัครงานโดยตรงกับนายจ้างชาวไทย เนื่ องจากเป็ นแรงงานทักษะตํ่าและมีการศึกษาน้อย การ
สมัครงานยังคงต้องสมัครงานผ่านบริ ษทั จัดหางานอยู่ต่อไป จะมีการแก้ไขปั ญหาความล่าช้าโดยทําให้
ขั้นตอนการดําเนิ นการสะดวกรวดเร็ วขึ้นและมีค่าธรรมเนี ยมลดลงหรื ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ใน
อนาคตการจัดทําหนังสื อเดิ นทางใน สปป. ลาวจะสามารถทําได้ในเมื องใหญ่ ประชาชนลาวไม่ตอ้ ง
เดิ นทางมายังนครหลวงเหมื อนในอดี ต จะมีปรั บปรุ งระบบการออกบัตรประจําตัวประชาชนลาวให้
ครอบคลุมประชากรเกือบทั้งหมด ซึ่ งจะเอื้อต่อการจัดทําหนังสื อเดินทางของแรงงานที่ตอ้ งการมาทํางาน
ในประเทศไทยด้วย
จากมุมมองในแง่ดี ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการชาวไทยแสดงความเห็นว่า
“…..การเคลื่ อนย้ ายแรงงานเข้ ามาทํางานในประเทศไทยจะมี ขั้นตอนการดําเนิ นการที่ มีความสะดวก
รวดเร็ วกว่ าเมื่อสิ บปี ก่ อน แรงงานชาวลาวจะเข้ าใจขั้นตอนการติดต่ อและคุ้นเคยกับการทํางานในระบบ
อุตสาหกรรมมากขึน้ ค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางเข้ ามาทํางานจะอยู่ในระดับที่ เหมาะสม ไม่ สูงเกิ นกว่ าที่
คนงานจะจ่ ายได้ และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของรั ฐบาล การเคลื่อนย้ ายแรงงานได้ โดยเสรี ทาํ ให้ คนลาว
ที่ มีหนังสื อเดินทางจะสามารถเดินทางเข้ ามาประเทศไทยเพื่อมาทํางานในประเทศไทยได้ ด้วยตนเองตาม
ปฏิ ญญาอาเซี ยนโดยเมื่อมีนายจ้ างในประเทศไทยรั บรองก็จะสามารถออกใบอนุญาตทํางานให้ ได้ ทําให้
แรงงานกลุ่มนี ไ้ ม่ จาํ เป็ นต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายแก่ บริ ษัทจั ดหางาน การเคลื่อนย้ ายแรงงานได้ โดยเสรี ทาํ ให้
จําเป็ นต้ องแก้ ไขกฎ ระเบียบต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงาน เช่ น แก้ ไขข้ อตกลงใน MOU เกี่ยวกับการ
กําหนดเงื่ อนไขการทํางานในกรณี ที่แรงงานซึ่ งทํางานครบกําหนดสี่ ปี ไม่ จาํ เป็ นต้ องกลับไปอยู่ในลาว
เป็ นเวลาอย่ างน้ อยสามปี แต่ อาจจะมีเวลาช่ วงพักนานเพี ยงหนึ่ งเดื อนเนื่ องจากนายจ้ างต้ องการจ้ างงาน
ลูก จ้ างคนเดิ มของตนต่ อไป นอกจากนี ้ จะมี ก ารทบทวนปรั บปรุ งกฎหมายต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เ ป็ น
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อุปสรรคเพิ่มเติมจากเดิม เช่ นกฎหมายว่ าด้ วยคนเข้ าเมือง จะมีการแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเข้ าเมือง โดย
ไม่ จาํ เป็ นต้ องมีวีซ่าเมื่อเดินทางไปในกลุ่มประเทศอาเซี ยนด้ วยกัน……” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553)
เพื่อให้ชาวลาวทัว่ ประเทศรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับตําแหน่ งงานทั้งใน สปป. ลาวและ
ในประเทศไทยดีข้ ึน รัฐบาลลาวจะจัดตั้งสํานักงานจัดหางานในแต่ละภาคและมีสํานักงานแรงงานใน
ระดับจังหวัดหรื อที่เรี ยกว่าระดับแขวง สํานักงานนี้ จะเป็ นศูนย์ที่ให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One stopservice center) มีขอ้ มูลนายจ้าง ตําแหน่งงาน ข้อมูลของผูส้ มัครงานซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อข้อมูลแบบ
ออนไลน์กนั ได้
สําหรับชาวลาวที่มีความรู ้เป็ นนักวิชาชีพหรื อเป็ นแรงงานมีฝีมือ จะสามารถสมัครงาน
ได้ตรงกับบริ ษทั นายจ้างคนไทยได้โดยตรงเช่ นเดี ยวกับบุคคลจากชาติ อื่น อย่างไรก็ตาม ในอนาคต
รัฐบาลลาวอาจไม่มีนโยบายส่ งเสริ มให้ชาวลาวไปทํางานในต่างประเทศ เนื่ องจากมีแรงงานต่างชาติ
จํานวนมากเข้าไปทํางานใน สปป. ลาวและได้ค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างงานคนลาว
การปฏิ บตั ิ ต่อลูกจ้างชาวลาวซึ่ งเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะดี กว่าการ
ปฏิบตั ิต่อแรงงานซึ่ งหลบหนีเข้าเมือง ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการให้ความเห็นว่า “…..เนื่องจาก
แรงงานต่ างด้ าวทํางานอย่ างถูกกฎหมาย จึ งสามารถได้ รับสวัสดิการ สิ ทธิ ประโยชน์ และการคุ้มครองจาก
การประกั น สุ ข ภาพการประกั น สั ง คม ระบบเงิ น สะสมสํา หรั บ เกษี ย ณ ได้ รั บค่ า จ้ า งแรงงานขึ ้นตํ่า
เช่ นเดียวกับแรงงานไทย…..” (สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2553)
ความเปลี่ ยนแปลงที่สําคัญอี กประการหนึ่ งคื อ การที่ แรงงานต่างด้าวจะสามารถซื้ อ
ประกันอุบตั ิเหตุหรื อประกันสุ ขภาพได้จากบริ ษทั เอกชนเหมือนกับการซื้ อการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถยนต์ มีผลทําให้ไม่มีปัญหาการปฏิเสธความรับผิดชอบของนายจ้ าง และสามารถเรี ยกร้องเงินชดเชย
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว นักวิจยั อาวุโสซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 23 กล่าวยืนยันว่า “……. อันนี ท้ าํ ได้
แน่ นอน วิธีคิดของรั ฐคื อมองว่ าแรงงานที่ ไม่ ขึน้ ทะเบียนแบบผิดกฎหมาย จะซื ้อทรั พย์ สิน มอเตอร์ ไซด์
มือถือ เปิ ดบัญชี ธนาคารก็ไม่ ได้ เวลาเจ็บป่ วยก็ต้องช่ วยตัวเอง แต่ คนลาวก็นิยมมาโรงพยาบาลไทยอยู่
แล้ ว คนจําปาศักดิ์ ก็มาเข้ าโรงพยาบาลสิ รินทร พวกนี ้เขาจ่ ายเงิ นกันเอง…” (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน
2553)
นอกจากนี้ แรงงานที่ทาํ งานบ้านหรื อทํางานในภาคการเกษตรก็จะได้รับการคุม้ ครอง
ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานด้วย นักวิจยั อาวุโสซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 22 กล่าวยืนยันการขยายการ
คุม้ ครองไปยังแรงงานกลุ่มนี้ วา่ “……ควรจะแล้วนะคะ เป็ น Most probable เพราะมีการจะขยับมาเป็ น
ร่ างกฎกระทรวงเสนอกฤษฎีกา อย่างตอนนี้ พวก Home workers พวกที่รับงานไปทําที่บา้ น พวกนี้ได้รับ
แล้วนะ…” (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2553)
สําหรั บแรงงานที่ เข้ามาทํางานตามแนวชายแดนในระยะสั้น แรงงานกลุ่มนี้ จะเข้าสู่
ระบบของทางราชการมากขึ้น แรงงานกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมื องและจะได้รั บใบอนุ ญ าตทํางานระยะสั้น โดยจะได้รั บการคุ ม้ ครองให้เข้าถึ งการให้บริ การ
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ทางด้านสาธารณสุ ข ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 12 จากองค์การภาคเอกชนให้ความเห็นว่า “…..ในปี พ.ศ. 2563
ผมเห็นว่ าแรงงานต่ างด้ าวจะสามารถเข้ าถึงบริ การด้ านการรั กษาพยาบาลซึ่ งเดิมแรงงานที่ ไม่ จดทะเบียน
ไม่ สามารถเข้ าถึงบริ การนีไ้ ด้ …..” (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2552)
นอกจากนั้น จะมีการจัดอบรมแก่แรงงานลาวก่อนที่จะเดินทางมาทํางานในเรื่ องต่างๆ
เช่นกฎหมาย ระเบียบและแนวทางการปฏิบตั ิ สิ ทธิ ประโยชน์ การร้องเรี ยนซึ่ งจะเป็ นแหล่งรายได้ที่มี
ความมัน่ คงและเป็ นรายได้ที่ดีกว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัดขึ้น
สําหรั บแรงงานที่ลกั ลอบเข้ามาทํางาน แรงงานกลุ่มนี้ จะไม่มีสิทธิ ประโยชน์เหมือน
แรงงานที่ เ ข้า มาอย่า งถู ก ต้อ งตามกฎหมาย แต่ ก็ อ าจได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ พื้ น ฐานเช่ น การให้ก าร
รักษาพยาบาลในกรณี เจ็บป่ วยตามหลักมนุษยธรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทาํ งานในองค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเดินทางใน
ภูมิภาคจะสะดวกขึ้น ตัวอย่างเช่นผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 12 จากองค์การระหว่างประเทศซึ่ งกล่าวว่าการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคตจะเหมือนกับรู ปแบบในสหภาพยุโรป กล่าวคือ “…..การเคลื่อนย้ ายเพื่อการ
หางานทําประชาชนจะเดินทางไปมาประชาชนจะเดินทางไปมาในสองประเทศ โดยไม่ ต้องใช้ หนังสื อ
เดิ นทางหรื อวี ซ่า แรงงานลาวทั้ งหมดที่ ทาํ งานในประเทศไทยจะทํางานโดยมี สถานะที่ ถูกต้ องตาม
กฎหมายเมื่อคนลาวเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย และเมื่อได้ งานที่ ต้องการทําก็จะสามารถยื่นขอใบขอ
อนุ ญ าตทํา งาน ทั้ ง นี ้ ขั้ น ตอนในการทํา บั ต รประชาชนในประเทศลาวได้ รั บการปรั บปรุ ง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ ทั้งนี ้ ระบบการจัดทําบัตรประชาชนของประเทศลาวมีการปรั บปรุ งให้ สะดวกและ
ใช้ ได้ ทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวซึ่ งต่ างก็เป็ นสมาชิ กของอาเซี ยน…..” (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม
2552)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 25 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั ได้ให้ความเห็นแบบก้าวหน้าในทํานองเดียวกันว่า
“…..การเดิ นทางในอนาคตอาจไม่ จาํ เป็ นต้ องใช้ หนังสื อเดิ นทางในกรณี ที่เดิ นทางในอนุภูมิภาคนี ้ โดย
อาจใช้ บัตรประชาชนหรื อบัตรอื่นเพื่อแสดงตนคล้ ายกับการที่ชาวมาเลเซี ยไม่ ต้องใช้ หนังสื อเดินทางเมื่อ
ไปประเทศสิ งคโปร์ …..” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
โดยสรุ ปแล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญมองอนาคตในแง่ดีวา่ การเดินทางข้ามประเทศระหว่างประเทศ
ไทยและ สปป. ลาวจะสะดวกขึ้น ประชาชนลาวจํานวนมากขึ้นสามารถมีบตั รประชาชนและหนังสื อ
เดินทาง ขั้นตอนการดําเนิ นการเพื่อขออนุญาตมาทํางานในประเทศไทยจึงมีความสะดวกรวดเร็ วขึ้น แต่
แรงงานชาวลาวจะยังคงต้องสมัครงานผ่านบริ ษทั จัดหางาน ศูนย์จดั หางานที่ต้ งั ขึ้นใหม่ใน สปป. ลาวจะ
ช่วยให้ชาวลาวเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งและรายละเอียดของตําแหน่งงานในประเทศไทย
และในประเทศอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากระดับการพัฒนาประเทศที่ยงั แตกต่างกัน
อยูม่ ากในกลุ่มประเทศอาเซี ยน การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการเวลานานกว่าจะ
เกิดขึ้นได้
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4.2.7 การจัดระเบียบแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
จากนโยบายเรื่ องการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ผูท้ ี่เข้ามาทํางานในประเทศไทยใหม่
จะต้องเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น ในบริ เวณชายแดนจะมีการออกใบอนุญาต
ให้เข้าเมืองแบบชัว่ คราวสําหรับชาวลาวที่เข้ามาทํางาน ผูท้ ี่เข้ามาทํางานในบริ เวณชายแดนแบบชัว่ คราว
ประเทศไทยได้ผอ่ นผันให้แรงงานที่ลกั ลอบเข้ามาทํางานสามารถขึ้นทะเบียนและผ่าน
ระบบการพิสูจน์สญ
ั ชาติมาหลายปี และประเทศไทยได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าไม่ขยายการผ่อน
ผันต่อไปอีก ตามคําสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ 125/2553 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ได้ออกคําสัง่ เรื่ องการจัดตั้ง
ศูนย์เฉพาะกิ จปราบปราม จับกุมและดําเนิ นคดี แรงงานต่ างด้าวลักลอบเข้าเมื องโดยให้หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องดําเนิ นการอย่างเคร่ งครั ดตามกฎหมาย ทําให้มีการจับกุมผูก้ ระทําผิดและมี แถลงการณ์ของ
หน่วยงานพัฒนาเอกชนว่าเป็ นการคุกคามแรงงานข้ามชาติและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง (มูลนิธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนา, 2553)
ในเรื่ องนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 3 ซึ่ งเป็ นข้าราชการคาดการณ์วา่ “….การบังคับใช้ กฎหมาย
ของไทยยังค่ อนข้ างอ่ อนมาก การจั บปรั บนายจ้ างในสิ บปี จะมีมากขึน้ ….. “ (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม
2553) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการชาวไทยกล่าวถึงเรื่ องสัญชาติว่า “…..เรื่ องพิสูจน์ สัญชาติ
ให้ แล้ วเสร็ จในสองปี ถ้ าไม่ กจ็ ะผลักดันส่ งกลับ แต่ ในเชิ งนโยบายมองว่ าสองปี คงไม่ เสร็ จ อย่ างน้ อยต้ อง
ห้ าปี ในระหว่ างนีเ้ ราต้ องให้ ประเทศต้ นทางร่ วมมือ ปรั บแก้ ระบบ กฎเกณฑ์ เพื่อให้ เอื อ้ ต่ อกระบวนการ
รั บรองสั ญชาติ…..” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มข้นและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นายจ้างที่ลกั ลอบจ้างแรงงานต่างด้าวจะถูกลงโทษด้วยการปรับ การ
ส่ งตัวผูท้ าํ ผิดกฎหมายจะเป็ นไปตามข้อตกลงกับ สปป. ลาว โดยมีส่งกลับผ่านด่านชายแดนอย่างเป็ น
ทางการ เพื่อให้แน่ใจว่าผูก้ ระทําความผิดเดินทางกลับถึงภูมิลาํ เนาของตนอย่างแท้จริ งไม่แอบกลับไป
ทํางานในประเทศไทยอีกเหมือนในอดีต
ในเรื่ องสัญชาติลูกของคนต่างด้าวที่เกิดในเมืองไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กร
ภาคเอกชนมีความเห็นว่า “…..คนกลุ่มนีจ้ ะไม่ ได้ สิทธิ ในการมีสัญชาติไทยแต่ มีสิทธิ บางอย่ าง เช่ นสิ ทธิ
อยู่อาศัยอยู่ชั่วคราวซึ่ งสามารถอยู่ต่อไปได้ เรื่ อยๆ ในกรณี ที่ยงั พิสูจน์ สัญชาติไม่ ได้ พวกที่อยู่นานๆ อาจมี
สิ ทธิ ที่ได้ รับสั ญชาติในอนาคต…..”
จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมา ในการสร้ า งภาพอนาคตในแง่ ดี ผูใ้ ห้ข ้อมู ล มี ความเห็ น ว่า การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาวในอนาคตโดยการนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คาดการณ์ ว่า ความเคร่ งครั ด ในการบังคับ ใช้ก ฎหมายต่ อแรงงานจาก สปป. ลาว สหภาพพม่ า และ
ประเทศเขมรมากขึ้น การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านในขณะเดียวกันจะมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับการดําเนินการซึ่ งอาจเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนมากขึ้น
4.2.8 ประเด็นและกิจกรรมอืน่ ทีม่ คี วามเชื่อมโยงกัน
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สําหรับประเด็นและกิจกรรมอื่นที่มีความเชื่อมโยงกัน จะมีความร่ วมมือกับ สปป. ลาว
มากขึ้นในการพัฒนาฝี มือแรงงาน การจัดทําฐานข้อมูล การศึกษาวิจยั (Cross-cutting issues) การดูแลใน
ด้านสุ ขภาพของแรงงานที่เข้ามาทํางานตามกฎหมายจะเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ สําหรับผู ้
หลบหนี เข้าเมืองจะมีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักมนุษยธรรม ในด้านสัญชาติ มีการบันทึก
ข้อมูลของเด็กลูกของแรงงานต่างด้าวในทะเบียนราษฎร์ ซ่ ึ งเป็ นการให้สถานะบุคคลโดยมีสัญชาติตาม
บิดามารดาอยูแ่ ล้ว
ระบบฐานข้อมูลแรงงานจะได้รับการพัฒนาขึ้น ระบบฐานข้อมูลจะมีรายละเอียดของ
แรงงานแต่ละคน ทําให้สามารถตรวจสอบประวัติผกู ้ ระทําความผิดและควบคุมไม่ให้เดินทางกลับมายัง
ประเทศไทยอีก การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยที่เป็ นไปอย่างเข้มงวดทําให้ชาวลาวตระหนักว่าจะ
ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิดีกว่าหากเข้ามาทํางานตามช่องทางของกฎหมาย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการแสดงความเห็นในเรื่ องการจัดการฐานข้อมูลว่าจะ
มี ความร่ วมมื อกับประเทศอื่น “…..มันต้ องมี การเชื่ อมโยงระหว่ างประเทศ คิ ดว่ าคงมี การเจรจาเรื่ อง
ข้ อมูลบุคคล หลายประเทศคงเห็นประโยชน์ ในเรื่ องนี ้ ถ้ าทุกประเทศมาร่ วมมือย่ อมได้ ประโยชน์ ด้วยกัน
ผมว่ าต้ องมีในอาเซี ยนเรื่ องของเวที ฐานข้ อมูล การเชื่ อมโยงต่ างๆ มีข้อตกลงเกิดขึน้ ในอนาคต ทุกวันนีก้ ็
พูดคุยกัน ถ้ าบุคคลเคลื่ อนย้ ายโดยเสรี เหมือนในอี ยู ต้ องเชื่ อมว่ าใครอยู่ที่ไหนยังไง ดังนั้นภายในห้ าปี
ข้ างหน้ าต้ องเตรี ยมการ แก้ ไขกฎระเบียบเพื่อรองรั บตรงนีใ้ นอนาคต…..” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 22 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสกล่าวว่าจะมี การพัฒนาในเรื่ องการจัดการ
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวว่า “…..ฐานข้ อมูลจะดีขึน้ แน่ ๆ การเรี ยกใช้ ข้อมูลจะดีขึน้ แน่ ๆ เช่ น เรี ยกข้ อมูล
คนลาวให้ จาํ แนกข้ อมูลประชากร เป็ นเพศ อายุ ที่ทาํ งานและอื่น…..” (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2553)
ในด้านการศึ กษาวิ จยั จะมี การทําการวิจยั ทั้งที่ เป็ นการศึ กษาในแต่ ละประเทศและการ
วิจยั ระหว่างประเทศร่ วมกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 25 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสกล่าวถึงการวิจยั ในอนาคตว่า
“…..จะให้ ความสําคั ญกับการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องกับการเคลื่ อนย้ ายประชากร การศึ กษาด้ านประชากร
ศาสตร์ และจะมีความร่ วมมือระหว่ างประเทศในการทําวิจัยมากขึน้ ผลของการศึกษาวิจัยจะถูกนํามาใช้
เพื่อการพัฒนาประเทศมากกว่ าเป็ นการศึ กษาวิ จัยเพื่ อพัฒนาความรู้ ทางวิ ชาการเช่ นในอดี ต ระบบการ
เก็บข้ อมูลและงานวิจัยจะถูกใช้ ในกระบวนการตัดสิ นใจและในการเจรจาแบบทวิภาคี …..” (สัมภาษณ์, 9
เมษายน 2553)
นอกจากที่ ก ล่ า วมา แม้จ ะเป็ นการสร้ า งภาพอนาคตในแง่ ดี ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ใ ห้ขอ้ มู ล ก็มี
ความเห็นว่าการที่ประเทศไทยและ สปป. ลาวมีชายแดนที่ติดต่อกันเป็ นระยะยาวมาก ก็จะยังทําให้มี
แรงงานส่ วนหนึ่ งที่ลกั ลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว จะยังคงมีปัญหาการหลอกลวง
แสวงหาประโยชน์อย่างมิชอบจากแรงงานต่างด้าวชาวลาว ปั ญหาในเรื่ องการค้ามนุ ษย์ การใช้แรงงาน
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เด็ก การขายบริ การทางเพศ ปั ญหาเรื่ องโรคติดต่อ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง รวมทั้งการที่คนลาวเข้ามาใน
ประเทศไทยเพื่อก่ออาชญากรรม การค้ายาเสพติดอยูต่ ่อไป
ภาพอนาคตแง่ดีของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563 สามารถประมวลได้ตามภาพที่ 17
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ปัจจัยสํ าคัญภายนอก
-ประชาคมอาเซียน
-ความเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คมการเมื อ ง
วัฒนธรรม
-กระแสโลกาภิวตั น์
-เทคโนโลยีการสื่ อสาร
-โครงสร้างประชากร
-ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ภูมิอากาศของโลก

นโยบาย

กฎหมาย

-การนํ า เข้ า แรงงานอย่ า งถู ก
กฎหมาย
-ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
-การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
ขึ้น
-มีนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวระยะยาวขึ้น

-สอดคล้องกับกฎหมายสากล
-การบังคับใช้ที่โปร่ งใสเป็ นธรรม
-รับรองสถานะบุคคล
-ปรับปรุ ง พรบ.คนเข้าเมือง
-ให้สิทธิ การเข้าสมาคมและการตั้ง
สหภาพแรงงาน

-คุม้ ครองผูท้ าํ งานบ้าน/ภาคเกษตร

องค์ กรบริหารจัดการ
-ยกเลิก กบร.
-อ า จ ย ก ฐ า น ะ สํ า นั ก บ ริ ห า ร
แรงงานต่างด้าวหรื อตั้งหน่ วยงาน
บริ หารจัดการแบบเบ็ดเสร็จใหม่
-กระจายอํานาจจากส่วนกลาง
-กระจายงานไปหลายยังหน่วยงาน

ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว

แรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
กับการพัฒนา

การดําเนินงานเพือ่ เอือ้
ต่ อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานชาวลาว

การจัดระเบียบ
แรงงานต่ างด้ าวชาวลาว

-แรงงานใช้ระบบธนาคารมากขึ้น
-มีความร่ วมมือในการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ชาวลาวโดยภาครัฐและเอกชน
-มีเขตเศรษฐกิจพิเศษในสปป. ลาว
-มีแรงงานลาวที่มีความรู้และฝี มือมากขึ้น
มีส่วนหนึ่งเป็ นหัวหน้างาน

- การสมัครงานใช้บริ ษทั จัดหางานหรื อสมัคร
ที่ศนู ย์จดั หางานแบบเบ็ดเสร็ จของรัฐบาลลาว
-นักวิชาชีพสมัครงานตรงกับนายจ้างได้

-การบังคับใช้กฎหมายเคร่ งครัดขึ้น
-การมีหนังสื อเดินทาง วีซา ใบอนุญาต
ทํางาน
-ความร่ วมมือกับลาวในการส่ งผูท้ าํ ผิด
กลับประเทศ/การต่อต้านการค้ามนุษย์
-ลูกต่างด้าวเกิดในไทยได้รับสิ ทธิอยู่
ชัว่ คราวแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติ
-การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น

-แรงงานลาวได้รับทักษะความรู้ที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ในสปป. ลาว
-เกิดธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มพัฒนาในสปป. ลาว

-ปรับค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทํางานให้เหมาะสม

-การขยายเวลาอนุญาตทํางานนานมากขึ้น
-ระเบียบเอื้อต่อการทํางานระยะสั้นมากขึ้น
-การคุม้ ครองแรงงาน สิ ทธิประโยชน์เหมือน
แรงงานไทย
-มีความร่ วมมือในระดับพื้นที่ชายแดนมากขึ้น

ประเด็นและกิจกรรมทีม่ คี วามเชื่อมโยงกัน:
-การมีระบบฐานข้อมูลแรงงานกลางสําหรับทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันได้
-การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามระบบประกันสุขภาพ ซื้อประกันกับภาคเอกชนได้
-การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สังคมและการให้การศึกษาเพื่อสร้างเจตคติทีดีต่อแรงงานต่างด้าว
-แรงงานชาวลาวมีท้ งั เพศชายและเพศหญิง ส่ วนหนึ่ งเป็ นแรงงานเด็ก
-การศึกษาวิจยั ด้านแรงงานในแต่ละประเทศและทํางานวิจยั ร่ วมกันเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเชิงนโยบาย
-ความร่ วมมือในภูมิภาคและความร่ วมมือระหว่างประเทศ

แผนภาพที่ 17 ภาพอนาคตแง่ ดขี องการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
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4.3 ภาพอนาคตแง่ ร้ายของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน
พ.ศ. 2563
ผลจากการศึกษา พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับภาพอนาคตในแง่ร้าย
ของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 คําตอบที่ได้รับมากที่สุดคือ
การบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวจะไม่แตกต่างจากที่เป็ นอยูแ่ ละไม่น่าจะไม่เลวร้ายไปกว่าที่เคยเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 8 ชาวลาวซึ่ งเป็ นพนักงานของรัฐระดับสู งคาดการณ์วา่ “…..
หากมองในแง่ ร้ายข้ าพเจ้ าก็ยังเห็นว่ าสภาพการโดยทั่วไปจะไม่ เลวร้ ายไปกว่ าปี 2010 เพี ยงแต่ ว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิ จอาจจะตํา่ กว่ าเป้ าที่ ตั้งไว้ การบริ หารจัดการแรงงานจะไม่ แตกต่ างจากที่ เป็ นอยู่ คน
ลาวส่ วนใหญ่ กย็ งั จะไม่ ได้ รับสถานภาพเป็ นผู้ทาํ งานอย่ างถูกต้ อง ทําให้ ไม่ ได้ รับค่ าจ้ างอย่ างที่ ควรจะเป็ น
มีแต่ เพี ยงส่ วนน้ อยที่ สามารถส่ งเงิ นกลับมาบ้ านได้ คนหนุ่มสาวที่ ไปทํางานแทบจะไม่ ได้ ประโยชน์
อะไรจากการไปทํางานในเมืองไทย การดําเนิ นการตามข้ อตกลงกับประเทศไทยไม่ มีความก้ าวหน้ า ทํา
ให้ คนส่ วนใหญ่ ยังไม่ สามารถเดิ นทางไปแบบมี ใบอนุญาตทํางาน และการพิ สูจน์ สัญชาติ ของผู้ที่อยู่
ทํางานในประเทศไทยอยู่แล้ วก็ไม่ ก้าวหน้ าอย่ างที่ ตกลงกันไว้ …….” (สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2553)
และผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กรภาคเอกชนกล่าวว่า “…..ภาพอนาคตที่ ร้ายที่ สุดคือเป็ นไปในระบบ
เดิ มอย่ างที่ เป็ นอยู่ การเข้ ามาทํางานตาม MOU มี ปัญหา คนไม่ สามารถเข้ าถึง ดังนั้นแทนที่ จะเข้ ามาสู่
ระบบก็จ ะเข้ า มาทํางานแบบไม่ ถู ก กฎหมาย ท้ า ยที่ สุ ด รั ฐ บาลก็ต้ องเปิ ดผ่ อนผั น ให้ เหมื อ นเดิ ม …..”
(สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2553) ในทํานองเดียวกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กรภาคเอกชนให้ความเห็น
เพียงสั้นๆ ว่า “......ในแง่ ร้าย ปั ญหาคอรั ปชั่นและการมีเพียงนโยบายระยะสั้นเท่ านั้นอาจจะคงมีต่อไปใน
อนาคต ยิ่งมี ปัญหาการคอรั ปชั่ นมากก็อาจจะทําให้ เกิ ดปั ญหาทางเศรษฐกิ จมากตามไปด้ วย การที่
ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางของภูมิภาคนี ้ ปั ญหาคอรรั ปชั่ นและการใช้ ระบบธรรมาภิ บาลที่ เกิ ดขึน้ ใน
ประเทศไทยจะส่ งผลกระทบต่ อประทศอื่ นๆ ในภูมิภาคนี ด้ ้ วย รวมทั้งผลกระทบที่ เกิ ดต่ อประเทศลาว
การบริ หารจั ดการแรงงานลาวในประเทศไทยจะเป็ นอย่ างไรจึ งขึ น้ กับผลของการพัฒนาประเทศใน
ประเทศไทยและในลาวว่ าจะเป็ นไปอย่ างไร........” (สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2553)
ผลการศึกษาในด้านองค์ประกอบสําคัญของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวสามประการ
ได้แก่ นโยบายการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ ยวข้อง และองค์กร
บริ หารจัดการ รวมทั้งประเด็นสําคัญของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวได้แก่ แรงงานกับการพัฒนา
การดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และประเด็นอื่นๆ ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
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4.3.1 นโยบายการจ้ างงานอย่ างถูกต้ องตามกฎหมาย
จากการคาดการณ์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ ประเทศไทยจะยังคงยึด
นโยบายการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในการจ้างงาน
กับ สปป. ลาวอยู่ แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานมากนัก
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการให้ความเห็นว่า “…..การจัดการแรงงานต่ างด้ าวยัง
อยู่กับที่ ทุกอย่ างแก้ ไม่ ได้ แล้ วก็อย่ าง MOU ที่ พัก 3 ปี ถ้ าไม่ มีการแก้ ไขตรงนี ก้ จ็ ะเหมือนไม่ ได้ ทาํ อะไร
คนก็จะหลบลงใต้ ดินไปเป็ นแรงงานเถื่อนอี ก วนเวี ยนอยู่อย่ างนี ้ ไม่ ต้องไปไหน…..” (สัมภาษณ์, 20
เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 16 จากองค์กรเอกชนกล่าวว่า “…..รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลลาวไม่ ได้
ดําเนิ นการตามที่ ได้ ประกาศไว้ มี ความก้ าวหน้ าในการดําเนิ นงานตามข้ อตกลงแบบทวิ ภาคี น้อยมาก
ประชาชนลาวยังไม่ มีสูติบัตร ต้ องใช้ เวลานานโดยต้ องเดินทางมาถึงนครหลวงเพื่อจะทําหนังสื อเดินทาง
หากต้ อ งการให้ ได้ เ ร็ ว ขึ ้น ก็ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ใต้ โ ต๊ ะ ในการสมั ค รงานผ่ า นบริ ษั ท จั ด หางาน อาจต้ อ งใช้
เวลานานนับปี กว่ าจะได้ ข่าวเกี่ยวกับงานในประเทศไทย สถานการณ์ จะกลับไปเป็ นเหมือนที่ เกิ ดขึน้ ใน
พ.ศ. 2551…..” (สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2552)
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 9 ชาวลาวมีความเห็นในทํานองเดียวกันว่า “…..เป็ นไปได้ ว่าความ
ร่ วมมือทางด้ านแรงงานกับประเทศไทยไม่ ก้าวหน้ าเท่ าที่ ควร สภาพการของคนลาวในประเทศไทยยังคง
เป็ นแรงงานลัก ลอบเข้ า เมื อ งและทํางานอย่ างไม่ ได้ รั บอนุญ าตจากทางราชการ ทําให้ ไม่ ได้ รั บ การ
คุ้มครองเท่ าที่ ควร มี ปัญหาการเอารั ดเอาเปรี ยบและการค้ ามนุษย์ การจั ดส่ งแรงงานตามที่ ตกลงกันยัง
เป็ นไปอย่ างล่ าช้ า มี ค่าใช้ จ่ายสู งทําให้ แรงงานส่ วนใหญ่ เลื อกที่ จะเสี่ ยงเดิ นทางไปทํางานโดยไม่ ผ่าน
ช่ องทางของรั ฐบาล…..” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนหนึ่ งมีความเห็นว่าการดําเนิ นงานตามนโยบายการจ้างงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายจะไม่ได้ผลเหมือนที่กระทรวงแรงงานคาดหวังไว้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 22 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั
อาวุโสอธิ บายว่า “…..สั ดส่ วนคนลาวที่ อยู่ใต้ ดินกับบนดินคงไม่ เปลี่ยน มันอยู่อย่ างนี ม้ านาน การเข้ ามา
ตาม MOU ก็ไม่ มีผลต่ างจากการลักลอบเข้ าเมืองตาม MOU เราก็ได้ แค่ ปีละสองหมื่นคน นี่ รวมทั้งลาว
และเขมรนะ และเขาต้ องจ่ ายคนละสองหมื่นบาทต่ อหั ว คนที่มาก็เป็ นคนจนที่ ต้องกู้เงินมา แม้ นายจ้ างจะ
ออกให้ ก่อนส่ วนหนึ่ งก็ตาม ระบบแรงงานข้ ามชาติเป็ นระบบที่ แสวงหาผลประโยชน์ สูงสุ ด มันมีอยู่ทุก
ประเทศ…..” (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2553) ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 23 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสได้กล่าวถึงภาพ
โดยรวมเมื่อมองอนาคตในแง่ร้ายว่า “........ตอนนั้นแรงงานต่ างด้ าวก็ยงั หลั่งไหลเข้ ามาอี กมาก เนื่องจาก
ขาดการบริ หารจัดการที่ดีกจ็ ะเป็ นแรงงานที่ ผิดกฎหมาย หรื อเป็ น irregularก็มีแนวโน้ มว่ าการ irregular
เยอะขึน้ มีแนวโน้ มว่ าเป็ นไปได้ ด้วย คื อเขาแค่ ข้ามฝั่ งมา ต้ นทุนตํา่ จริ งๆ ไม่ ต้องไปเสี ยตัง จดทะเบี ยน
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3,900 บาท ยิ่งเขาเป็ นแรงงานลาวโอกาสยิ่งน้ อยมาก เพราะว่ าคุณเนี ยนมาก โดยเฉพาะลาวที่ เข้ ามาอย่ าง
ที่ ผิดกฎหมาย เพ่ นพ่ านอยู่เต็มไปหมด มันก็จะทําให้ คนเหล่ านีถ้ ูกเอาเปรี ยบอีกมากด้ วย......” (สัมภาษณ์,
27 เมษายน 2553)
จากที่ กล่าวมา ในการสร้ างภาพอนาคตในแง่ร้ายผูเ้ ชี่ ยวชาญจากทุกกลุ่มเป็ นว่าการ
ดําเนินงานไม่มีความก้าวหน้าไปจากที่เป็ นอยูใ่ น พ.ศ. 2553 จํานวนแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานอย่าง
ถูกกฎหมายมีจาํ นวนน้อย ไม่มีความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาวอย่างจริ งจังในการทําให้
การนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.3.2 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการสร้ างภาพอนาคตในแง่ร้าย ปั ญหาที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนหนึ่ งเห็นว่าจะคงอยู่และ
แก้ไขได้ยากคือการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากความไม่โปร่ งใสในการบริ หารจัดการ ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 5
ซึ่ งเป็ นข้าราชการชาวไทยกล่าวว่า “…..มีปัญหาการทุจริ ตคอรั ปชั่นมากภายในประเทศ จํานวนชาวลาว
ข้ ามมาทํางานฝั่ งไทยจะยังคงมีเป็ นจํานวนมากเช่ นเดียวกับใน พ.ศ. 2552 ด้ วยเหตุนีป้ ระเทศไทยจึ งต้ องมี
ระบบการควบคุมป้ องกันแถวชายแดนมากขึน้ มีงานจับกุมมากขึน้ เพื่ อทําให้ ผ้ ูประกอบการรั บรู้ ว่ าการ
จ้ างแรงงานลาวผิ ดกฎหมาย มี ค่าใช้ จ่ายสู งกว่ าการใช้ แรงงานไทยหรื อจ้ างแรงงานที่ เข้ ามาอย่ างถูก
กฎหมายตามข้ อตกลงระหว่ างประเทศ มี การจั บผู้หลบหนี เข้ าเมื องชาวลาวเพื่ อผลักดันและส่ งกลับ
ประเทศ….. ” (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2552)
โดยสรุ ป ผู ้เ ชี่ ย วชาญสร้ า งภาพอนาคตในแง่ ร้ า ยว่ า จะไม่ มี ค วามก้า วหน้า ในการ
ดําเนินการรับแรงงานเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายจะกลาย
สภาพเป็ นแรงงานที่ผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการจับกุม จับปรับและส่ งกลับ
ต่อแรงงานที่ไม่มีเอกสารการทํางานอย่างถูกต้องจะทําให้เกิดการเสี ยชีวิตของแรงงานต่างด้าว การละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชนและเอารั ดเอาเปรี ยบแรงงาน เกิ ดปั ญหาการทุจ ริ ต การที่ มีแรงงานจํานวนมากที่ ไม่ มี
เอกสารอนุญาตทํางานอย่างถูกต้อง จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปด้วยความยากลําบากและจะมีผู ้
ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้
4.3.3 องค์ กรบริหารจัดการ
ภาพอนาคตในแง่ร้ายที่เกี่ยวกับองค์กรบริ หารจัดการพบว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรบริ หารแรงงานต่างด้าวจากปั จจุบนั ดังที่ผเู ้ ชี่ยวชาญรายที่ 23 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสกล่าวว่า “…..
อันนีน้ ่ ากลุ้มใจมากเพราะความจริ งมันควรจะเปลี่ยนแต่ มันไม่ ค่อยเปลี่ยน หน่ วยงานที่ ดูแลแรงงานต่ าง
ด้ าวมันเล็กมากเลย เมื่อก่ อนเป็ นกองแต่ เดี๋ ยวตั้งเป็ นสํานัก แต่ งานที่ ทาํ มันล้ นมือเวลาต้ องดูแลแรงงาน
เป็ นล้ าน…..” ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการให้ความเห็นว่าเหมื อนกันว่าการยกสถานะสํานัก
บริ หารแรงงานงานต่างด้าวขึ้นเป็ นหน่ วยงานระดับกรมเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ “......เป็ นกรม ก็ยัง
เป็ นไม่ ได้ ........” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553)
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ในด้านการจัดองค์กรบริ หารจัดการ ภาพอนาคตในแง่ร้ายใน สปป. ลาวคือการสามารถ
แยกกระทรวงแรงงานเป็ นกระทรวงใหม่หรื อจัดตั้งกรมใหม่ๆ เนื่ องจากข้อจํากัดทางงบประมาณ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 9 ซึ่ งเป็ นพนักงานของรัฐชาวลาว กล่าวว่า “..... งบประมาณของทางรั ฐบาลคงมีจาํ กัด
การตั้งกระทรวงหรื อกรมใหม่ ๆ ก็เป็ นไปได้ ยาก.....” (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2553)
4.3.4 แรงงานต่ างด้ าวชาวลาวกับการพัฒนา
แรงงานในกลุ่มด้อยโอกาสจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมากจากความเจริ ญ และ
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกิดขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 14 ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศให้
ความเห็นว่า “…..มีปัญหาแทรกซ้ อนมากขึน้ ด้ วยเช่ นในเรื่ องการค้ ามนุษย์ ความเจริ ญที่ ไม่ เท่ าเที ยมกัน
ช่ องว่ างระหว่ างในเมื องกับต่ างจังหวัด การมีพืน้ ที่ ยากจนเช่ นภาคเหนื อ ทําให้ เกิ ดการไหลเข้ าเมืองหา
งาน มีการถูกหลอก การถูกเอารั ดเอาเปรี ยบมากขึน้ มีความจําเป็ นในการต้ องได้ เงินทองมากขึน้ ผู้หญิง
เข้ ามาในภาคบริ การมากขึน้ รวมทั้งผู้หญิงจากชนกลุ่มน้ อย…..” ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 11 ชาวลาวกล่าวว่ามี
เพียงครึ่ งหนึ่งหรื อเพียงสองในสามของแรงงานชาวลาวเท่านั้น ที่ได้ประโยชน์จากการไปขายแรงงานใน
ประเทศไทย โดยกล่าวว่า “…..ข้ าพเจ้ าเห็นว่ ามีแรงงานในวัยทํางาน (อายุ 25-40 ปี ) เพียงประมาณ 5070% เท่ านั้นที่ได้ ประโยชน์ จากการไปขายแรงงานในประเทศไทย มีส่วนหนึ่ งที่ กลับมาบ้ านแบบสิ ้นเนื อ้
ประดาตัว…..” (สัมภาษณ์, 18กุมภาพันธ์ 2553)
ในการสร้างภาพอนาคตแง่ร้าย ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 16 จากองค์กรเอกชนกล่าวว่า “…..
ธุรกิ จบริ การทางเพศก็จะขยายตัวอย่ างมากและกระจายอยู่ทั่วไป ไม่ กระจุกตัวเฉพาะบริ เวณชายแดน
เหมือนเดิม ปั ญหา HIV/AIDs และโรคติดต่ ออื่นๆ จะมีความรุ นแรงยิ่งขึน้ ปั ญหาอี กประการหนึ่ งคื อการ
ที่ ค นลาวในประเทศไม่ ย อมรั บแรงงานที่ ม าทํา งานในประเทศไทย คนกลุ่ม นี ้บ างส่ วนไม่ เ คารพ
วัฒนธรรมลาว การแต่ งตัวไม่ เหมาะสม การใช้ ภาษาไทยแทนภาษาลาว การส่ งเสี ยงดังหรื อทําพฤติกรรม
รบกวนสั งคมอื่ นๆ สิ่ งต่ างๆ เหล่ านี ้ทาํ ให้ เกิ ดความไม่ พอใจในประชาชนลาว…..” (สัมภาษณ์ , 19
พฤศจิกายน 2552)
ในการคาดการณ์อนาคตในแง่ร้าย จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแรงงานลาวจะไม่ได้
รั บการพัฒนาความรู ้ ความสามารถจากการที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ในทางตรงกันข้ามการรั บ
วัฒนธรรมสมัยใหม่จากประเทศไทยเป็ นผลทางลบต่อวัฒนธรรมลาวและทําให้เกิ ดปั ญหาโรคติดต่อ
รวมทั้งปั ญหาโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ องด้วย
4.3.5 การดําเนินการเพือ่ เอือ้ ต่ อการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
การไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนิ นการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานทําให้
กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องไม่มีการดําเนิ นการตามหลักการที่ได้ตกลงกันไว้ เกิ ดปั ญหาในการนําเข้าแรงงาน
การดําเนินการพิสูจน์สญ
ั ชาติไม่มีความก้าวหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้กบั สปป. ลาว
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ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 24 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโสกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานมายังประเทศ
ไทยว่าจะมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นว่า “…..เมื่อมองอนาคตในแง่ ร้ายที่ ผมไม่ ปรารถนาจะให้ เกิ ดขึน้ ใน พ.ศ.
2563 ข้ อตกลงของประชาคมอาเซี ยนว่ าด้ วยการเคลื่ อนย้ ายแรงงานอย่ างเสรี จะมี ผลทําให้ เกิ ดการ
เคลื่อนย้ ายของประชาชนมายังประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก จะเกิดปั ญหาของการอยู่เกินเวลาที่ได้ รับวีซา
แรงงานกลุ่มหนึ่งจะไม่ เข้ าอยู่ในระบบทําให้ ไม่ สามารถเข้ าถึงบริ การต่ างๆ ได้ ปั ญหาการค้ ามนุษย์ จะทวี
ความรุ นแรงมากขึ น้ จะมี การแต่ งงานข้ ามชาติ มากขึ น้ จะมี เด็กที่ เกิ ดจากการแต่ งงานข้ ามชาติ มากขึ น้
อย่ างไรก็ตามแม้ มองจากมุมมองในแง่ ลบก็จะยังคงไม่ เห็นภาพอนาคตที่ เลวร้ ายมากนัก แรงงานชาวลาว
ก็ยัง มี ค วามสํา คั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คมของประเทศไทยและเป็ นกลุ่ม ที่ มีคุ ณู ป การต่ อประเทศ
ไทย…..” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
4.3.6 การจัดระเบียบแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
การจัดระเบี ยบแรงงานต่ างด้าวชาวลาวไม่ ได้ผ ลทําให้แรงงานชาวลาวส่ ว นใหญ่ ย งั
ไม่ได้รับสถานภาพเป็ นผูท้ าํ งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย ทําให้ไม่ได้รับค่าจ้างและสิ ทธิ ประโยชน์
ที่เป็ นธรรม บริ ษทั จัดหางานจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสู งและขั้นตอนการดําเนิ นการต่างๆ จะเป็ นไป
อย่างล่าช้าใช้เวลานานมาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวนหนึ่ งกล่าวถึ งทัศนคติ ในทางลบที่ คนไทยมี ต่อแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 16 จากองค์กรเอกชนกล่าวว่า “…..การที่ สื่อเสนอข่ าว
ด้ านเดียวทําให้ เกิดภาพออกมาว่ าประเทศไทยถูกคนต่ างด้ าวยึดครอง ชาวไทยส่ วนหนึ่ งมีทัศนคติว่าชาว
ลาวด้ อยกว่ าคนไทย ชาวเขมรคื อศัตรู ของเรา คนจากพม่ าคื อคนที่ มารบกับเรา ซึ่ งถ้ าหากไม่ มีทัศนคติ
อย่ างนี ้เราจะสามารถอยู่อย่ างมีความสุ ขกับแรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้ านได้ …..“ (สัมภาษณ์ , 19
พฤศจิกายน 2552)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 21 จากองค์กรเอกชนชาวไทยมี ความเห็ นว่าอาจจะเกิ ดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ สปป. ลาว เหมือนที่เคยมีการสูร้ บกันในอดีต โดยให้ความเห็นว่า “…..
ภาพอนาคตในแง่ ร้ายที่ ผมไม่ ต้องการให้ เกิ ดขึน้ คื อการที่ ประเทศไทยประกาศภาวะฉุ กเฉิ นกับแรงงาน
ชาวลาว มีการตรวจค้ น การกวาดล้ างและการประหารชี วิตชาวลาวที่ ถกู จับกุม ความสั มพันธ์ ไทย-ลาวจะ
อยู่ในภาวะตึ งเครี ยด ในทํานองเดียวกันประเทศลาวก็จะทําอย่ างเดี ยวกันกับคนไทย…..” (สัมภาษณ์, 8
เมษายน 2553)
ความเห็ น เรื่ องที่ จ ะเกิ ด การจับกุม ผูห้ ลบหนี เ ข้าเมื องสอดคล้องกับ เอกสารเผยแพร่
ของ มูลนิ ธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนา (มสพ., แถลงการณ์, วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2553)
กล่ าวถึ งมาตรการการจับกุมและส่ งกลับโดยดําเนิ น การตามกฎหมายอย่างเคร่ ง ครั ดนับ ตั้งแต่ เ ดื อน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยให้ความเห็นว่าการจับกุมผูห้ ลบหนี เข้าเมืองว่าเป็ นการคุกคามแรงงานข้ามชาติ
โดยการกวาดล้างและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยใน พ.ศ.
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2553 มีแรงงานข้ามชาติจาํ นวน 23 คนที่ตอ้ งเสี ยชีวิตจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชี วะ นายกรัฐมนตรี ได้มีคาํ สั่งที่ 125/2553 ตั้งศูนย์เฉพาะกิ จ ปราบปราม จับกุม และดําเนิ นคดี
แรงงานต่างด้าวลักลอบทํางาน โดยให้ดาํ เนิ นการอย่างเคร่ งครัดในการป้ องกัน สกัดกั้นการเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าวรายใหม่ รวมทั้งดําเนิ นคดีแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าระบบการพิสูจน์สัญชาติซ่ ึ งลักลอบ
ทํางาน รวมทั้งผูน้ าํ พา ผูใ้ ห้ที่พกั พิง และนายจ้าง ทั้งนี้ มสพ. รายงานว่า “…..ได้ ประมาณการณ์ ว่าแรงงาน
ข้ ามชาติ กว่ าหนึ่ งล้ านคนไม่ สามารถเข้ าสู่ กระบวนการพิ สูจน์ สัญชาติ และมี แรงงานข้ ามชาติ กว่ า คนที่
ไม่ ได้ ไ ปต่ อใบอนุญาตทํางานและยื่ นแบบแสดงความจํานงของพิ สูจ น์ สัญชาติ ตามกําหนดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2553 ทําให้ กลายสภาพเป็ นแรงงานที่ มีสถานะภาพผิดกฎหมาย…..” ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึง
จํานวนแรงงานต่างด้าวจํานวนประมาณหนึ่ งล้านคนที่มีสถานะภาพผิดกฎหมายและนโยบายการจับกุม
และส่ งกลับประเทศอย่างเคร่ งครัดก็อาจเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขในระยะเวลาอันสั้นและจะเห็น
ความเป็ นไปได้วา่ ปัญหานี้อาจจะยังคงมีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการแรงงานจากลาวใน พ.ศ .2563
จากที่ ได้กล่ าวมา ภาพอนาคตในแง่ ร้ายของการจัดระเบี ยบแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ได้แก่การที่ประเทศไทยมีปัญหาความสัมพันธ์กบั สปป. ลาวอย่างรุ นแรง การไม่มีความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามที่ได้ตกลงกันทําให้แรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการ
จับกุม ส่ งกลับหรื อแม้กระทัง่ ต้องประกาศภาวะฉุ กเฉิ นกับ สปป. ลาว แรงงานไม่ได้รับโอกาสในการ
พัฒนา บริ ษทั จัดหางานจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสู งและขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ จะเป็ นไปอย่าง
ล่าช้า มี เด็กที่ เกิ ดจากการแต่งงานข้ามชาติ มากขึ้น โครงสร้ างองค์บริ หารจัดการไม่มีการปรับเปลี่ ยน
ระบบฐานข้อมูลและงานด้านการศึกษาวิจยั ไม่ได้รับการพัฒนา ตามแผนภาพที่ 19
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ปัจจัยสํ าคัญภายนอก
-ประชาคมอาเซียน
-ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค มก า ร เ มื อ ง
วัฒนธรรม
-กระแสโลกาภิวตั น์
-เทคโนโลยีการสื่ อสาร
-โครงสร้างประชากร
-การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
ของโลก

นโยบาย

กฎหมาย

-นโยบายอาเซี ย นทํา ให้ แ รงงาน
หลัง่ ไหลมาประเทศไทย
-เกิ ด วิ ก ฤติ ด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ
สปป.ลาว
-นโยบายไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่มี
ความก้าวหน้าในการนําเข้า
แรงงานตามข้อตกลงกับสปป. ลาว

-ไม่มีการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง
กฎหมายจากที่เป็ นอยู่
-การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
มาก มีการลงโทษอย่างรุ นแรง มี
การจับกุมและส่งกลับประเทศ
-มี ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์อนั มิชอบอย่างมาก

องค์ กรบริหารจัดการ
- ไม่มีความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ จากที่เคยเป็ นอยูใ่ น
พ.ศ. 2553

ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว

แรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
กับการพัฒนา

การดําเนินงานเพือ่ เอือ้
ต่ อการเคลือ่ นย้ ายแรงงานชาวลาว

การจัดระเบียบ
แรงงานต่ างด้ าวชาวลาว

-การมีแรงงานเด็กจํานวนมาก
-แรงงานต่างด้าวทํางานในธุ รกิจทาง
เพศกระจายไปทัว่ ประเทศ
-การไม่ยอมรับแรงงานชาวลาวที่กลับ
ประเทศ
-แรงงานไม่ ได้รับทักษะจาการเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย

- การนําเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายไม่
มีความก้าวหน้า
-แรงงานส่ วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
-บริ ษทั จัดหางานจะเก็บค่าธรรมเนี ยม
ในอัตราสู งและขั้นตอนการดําเนิ นการ
ต่างๆจะเป็ นไปอย่างล่าช้า

-การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น
-มีการกวาดล้างจับกุมแรงงานต่างด้าวและมี
การลงโทษอย่างรุ นแรง
-มี ก ารจับ กุม และส่ ง แรงงานชาวลาวกลับ
ประเทศเป็ นจํานวนมาก
-มีปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น
-มีเด็กที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชาติมากขึ้น

ประเด็นและกิจกรรมทีม่ คี วามเชื่อมโยงกัน:
-แรงงานส่ วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นผูล้ กั ลอบเข้าเมืองทําให้ไม่ได้รับการคุม้ ครองและสิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
-ไม่มีระบบฐานข้อมูลแรงงานกลางสําหรับทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันได้
-การมีเจตคติในทางลบต่อแรงงานข้ามชาติ
-ไม่มีการศึกษาวิจยั ด้านแรงงานในแต่ละประเทศและทํางานวิจยั ร่ วมกันเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลเชิงนโยบายเท่าที่ควร
-ความร่ วมมือในภูมิภาคและความร่ วมมือระหว่างประเทศมีนอ้ ยมาก

แผนภาพที่ 18 ภาพอนาคตแง่ ร้ายของการจัดระเบียบแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
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4.4 ภาพอนาคตที่เป็ นไปได้ มากที่สุดของการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ใ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ ให้ความเห็ นว่าการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 จะมี ทิ ศ ทางไปในทางเดี ย วกับ ภาพอนาคตในแง่ ดี แ ละไม่ น่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากที่เป็ นอยูใ่ น พ.ศ. 2553 มากนัก ตัวอย่างเช่นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าว
ว่า “…..เมื่อมองภาพอนาคตในแง่ ที่น่าจะเป็ นไปได้ มากที่ สุดที่ น่าจะเกิ ดขึน้ ใน พ.ศ. 2563 การบริ หาร
จัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวไม่ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจุบันมากนัก แต่ จะมีการปรั บปรุ งแก้ ไข
ปั ญหาและพัฒนาการดําเนิ นงาน จะมีการปรั บปรุ งแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาการดําเนิ นงาน โดยจะมีการ
ปรั บเปลี่ยนอาชี พที่ อนุญาตให้ แรงงานต่ างด้ าวทํา” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553) ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 3
ก็มี ความเห็ น ทํา นองเดี ย วกัน โดยกล่ าวว่า “ภาพอนาคตในอี กสิ บ ปี ข้ า งหน้ าของการบริ หารจั ด การ
แรงงานต่ า งด้ า วชาวลาวที่ น่ า จะเป็ นไปได้ ม ากที่ สุ ด น่ า จะไม่ แ ตกต่ า งจากภาพในปั จ จุ บั น มาก…..”
(สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553)
ภาพอนาคตที่ เ ป็ นไปได้ม ากที่ สุด ของการบริ ห ารจัด การแรงงานต่ า งด้า วชาวลาวในประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยแนวโน้มในอนาคต นโยบายการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดองค์กรบริ หารจัดการ แรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการกับการ
พัฒนา การดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และประเด็น
อื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน (Cross-cutting issues) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.1 แนวโน้ มในอนาคต
ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่ มีความเห็ นว่า การรวมตัว เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันอย่างแท้จ ริ งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนซึ่ งการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศสมาชิกเป็ นไปอย่างเสรี น้ นั จะต้องใช้
เวลาอย่างน้อยยีส่ ิ บถึงสามสิ บปี หรื ออาจต้องใช้เวลานานถึงห้าสิ บปี ในการก้าวไปถึงจุดของการรวมตัว
กันเหมือนในสหภาพยุโรป ระยะเวลาสิ บปี เป็ นช่วงเวลาสั้น จึงจะยังมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก การ
รวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ งเป็ นปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบสําคัญที่สุดต่อการบริ หาร
จัด การแรงงานต่ างด้าวชาวลาวในประเทศไทยเป็ นเรื่ องที่ จ ะเกิ ดขึ้ นอย่า งค่ อยเป็ นค่อยไป และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะยังไม่เกิดขึ้นภายใน พ.ศ. 2563 สําหรับ
ประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยจะยังคงขาดแคลนแรงงานทักษะตํ่าและจําเป็ นต้องพึ่งพิงแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งจาก สปป. ลาว
ในเรื่ องที่กล่าวมาผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวว่า “…..ภาพอนาคตในแง่ ดีที่
ข้ าพเจ้ าปรารถนาอยากให้ เกิ ดขึน้ ที่ ได้ กล่ าวมาข้ างต้ นนั้น น่ าจะยังไม่ สามารถเกิ ดขึน้ ได้ ใน พ.ศ. 2563
อาจจะต้ องใช้ เวลานานกว่ านี ้จึงจะสามารถเป็ นไปได้ ซึ่ งก็ขึน้ อยู่กับปั จ จั ยต่ างๆ ทั้ งความพร้ อมของ
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ประเทศไทยในการแก้ ไขกฎระเบี ยบต่ างๆ การยอมรั บมาตรฐานของประเทศเพื่ อนบ้ านเป็ นต้ น ดังนั้น
การเคลื่ อนย้ ายแรงงานเสรี อาจทําได้ เฉพาะแรงงานที่ เข้ ามาทํางานในระดับทั กษะวิ ชาชี พซึ่ งจะยังมี
ปริ มาณไม่ มากนัก ส่ วนแรงงานระดับล่ างที่เข้ ามาเป็ นกรรมกรจะยังไม่ มีการเปิ ดเสรี แต่ จะยังเป็ นไปตาม
MOU โดยปริ มาณแรงงานชาวลาวที่ เข้ ามาทํางานในประเทศไทยอาจจะมีจาํ นวนน้ อยลง เนื่องจาก สปป.
ลาวมี ก ารพั ฒ นาประเทศมากขึ น้ จึ ง มี ความต้ อ งการแรงงานในประเทศสู ง ประเทศไทยอาจต้ อ งใช้
แรงงานชาวพม่ าซึ่ งมีจาํ นวนมากกว่ า…..” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการกล่าวถึ งบทบาทอาเซี ยนว่ามี ความสําคัญต่อความ
เป็ นไปในกลุ่มประเทศสมาชิก แต่การดําเนิ นงานจะค่อยเป็ นค่อยไปทําให้แต่ละประเทศยังคงต้องมีขอ้
สงวนในการดําเนิ นการโดยคํานึ งถึงความมัน่ คงของประเทศ กล่าวคือ “…..เป็ นปั จจั ยสําคัญเลยว่ าใน
อนาคตอาเซี ยนเปิ ดการค้ าเสรี เต็มรู ปแบบ คนสามารถเดิ นทางเหมื อนทางยุโรปอย่ างอี ยูเขา ในเรื่ อง
เงื่ อนไขการเงิ นมันจะผ่ อนคลายยิ่งขึ น้ ต้ องปรั บเปลี่ ยนตามสถานการณ์ ยอมรั บโลกปั จจุบันว่ ามี การ
ผลักดันด้ านการค้ าเสรี แต่ เรื่ องความมั่นคง ผลประโยชน์ ของชาติโดยตรงเราก็ต้องยึดไว้ สมมุติว่าทาง
ยุโรปเขาเปิ ดเต็มที่ อย่ างที่ เราเห็นในปั จจุบัน อาเซี ยนคิ ดว่ าหลายประเทศอาจจะยังไม่ พร้ อมภายในสิ บปี นี ้
แสดงว่ าข้ อสงวนอาจจะยังมีอยู่ ผมคิ ดว่ าภาวะแวดล้ อมระหว่ างยุโรปกับอาเซี ยนมันแตกต่ างกัน…..”
(สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
นักวิจยั อาวุโสซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 23 กล่าวถึ งภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดว่า
จํานวนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสามประเทศจะไม่ลดลง โดยกล่ าวว่า “เราจะยังมี
แรงงานต่ างด้ าวอยู่ต่อไปและจํานวนก็ไม่ ลดลงสภาพตอนนี ้ คื อยังมีแรงงานต่ างด้ าวต่ อไปแล้ วก็จะไม่
ลดลงนะ ไม่ ลดลง” (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2553) นักวิจยั อาวุโสอีกท่านหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 24
กล่าวถึงแรงงานต่างด้าวจาก สปป. ลาวว่าจะลดน้อยลง โดยกล่าวว่า “…..จํานวนแรงงานชาวลาวที่ มา
ทํางานในประเทศไทย พ.ศ. 2563 น่ าจะมีจาํ นวนน้ อยลงเนื่องจากมีการลงทุนและการจ้ างงานมากขึน้ ใน
ประเทศลาว สภาพความเป็ นอยู่ ในลาวและระบบโครงสร้ างพื ้น ฐานจะดี ขึ้น นอกจากนี ้แ ล้ ว ความ
แตกต่ างของระดับค่ าจ้ างและรายได้ ในสองประเทศจะลดน้ อยลง ระดับการพัฒนาในประเทศไทยที่
สู งขึน้ ทําให้ มีการใช้ เทคโนโลยีและใช้ เครื่ องจักรมากขึน้ ทําให้ พึ่งพิงแรงงานชาวลาวในการผลิตในภาค
การเกษตรน้ อยลงด้ วย…..” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
ใน พ.ศ. 2563 สปป. ลาวจะเปิ ดประเทศมากขึ้ น จะมี ก ารพัฒ นาระบบโครงสร้ า ง
พื้นฐานต่างๆ จะมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นและมีผลทําให้เกิดการจ้างงานในประเทศมากขึ้น
แต่การเปลี่ยนแปลงใน สปป. ลาวซึ่งมีการปกครองแบบสังคมนิยมและมีพรรคการเมืองเดียวปกครองจะ
เป็ นไปอย่ า งช้า ๆ ระบบราชการลาวจะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงจากปั จ จุ บ ัน มากนัก สปป. ลาวจะยัง ไม่ มี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ระดับความยากจนจะลดน้อยลงและประชาชนลาว
มีรายได้สูงขึ้น แม้วา่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นพนักงานของรัฐชาวลาวทั้งหมด มีความเห็นว่า สปป. ลาวจะ
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หลุดพ้นจากการเป็ นประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด
ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 8 ซึ่ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ ระดับสู งชาวลาวกล่าวถึ งภาพอนาคตที่ เป็ นไปได้มากที่ สุดว่า “…..ประเทศลาวน่ าจะมี การ
เติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่ สูงอย่ างต่ อเนื่ อง ทําให้ เกิดการจ้ างงานมากขึน้ ในประเทศ ทําให้ แรงงานที่
จะไปทํางานในประเทศไทยมีน้อยลง ความร่ วมมือในการบริ หารจัดการแรงงานกับประเทศไทยน่ าจะ
เป็ นไปได้ ด้วยดี โอกาสที่ จะเกิดภาพอนาคตในแง่ ร้ายมีน้อยมาก…..” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2553)
เนื่ องจากนโยบายการเปิ ดประเทศ จะมี การส่ งแรงงานชาวลาวไปทํางานประเทศอื่ นโดย
การทําข้อตกลงระหว่างรัฐบาลด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่17 ซึ่ งทํางานในประเทศลาวระบุว่า “…..ได้ พูดกับ
ทางเจ้ าหน้ าที่ สถานทูตเกาหลี เขามีโครงการความร่ วมมือกับทางรั ฐบาลลาว ต่ อไปการนําเข้ าแรงงาน
ลาวไปเกาหลีกเ็ ป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่ างรั ฐบาล อันนีก้ จ็ ะเป็ นการยกระดับฝี มือแรงงานลาวให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลอีกอย่ างหนึ่งด้ วย.....” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 3 ซึ่ งเป็ นข้าราชการมี ความเห็ นว่า “…..เวลาสิ บปี เป็ นเวลาที่ ไม่ นาน
จะไม่ ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึ งไม่ น่าจะมีการสร้ างงานมากในประเทศลาว คนหนุ่มสาวชาวลาวยัง
อยากมาท่ องเที่ ยวและมาทํางานในเมืองไทยและจะกลับบ้ านไปตั้งหลักตั้งฐานในลาว จํานวนคนลาวที่
อยู่ใ นประเทศไทยไม่ น่ า จะเปลี่ ย นแปลงไปจากปั จ จุ บั น ในด้ า นระบบการปกครอง ลาวจะยัง เป็ น
คอมมิวนิ สต์ เหมื อนเดิ ม ทําให้ ไม่ ค่อยมีการพัฒนา ลาวจะยังไม่ เปิ ดรั บวัฒนธรรมต่ างชาติ ยังอยากเป็ น
แบบลาวๆ อย่ างไรก็ตาม จะเกิดเส้ นทาง East-West corridor การคมนาคมกับประเทศไทยจะสะดวกและ
จะช่ วยกระจายสิ นค้ าไปจากไทย และลาวจะผลิตสิ นค้ าได้ มากขึน้ บ้ างแต่ กไ็ ม่ มากนัก…..” (สั มภาษณ์ , 20
เมษายน 2553)
จากที่ กล่ าวมา วิ เคราะห์ แนวโน้มในอนาคตตามความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ว่าภาพการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวใน พ.ศ. 2563 จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากและจะเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับภาพอนาคตแง่ดี การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนยังไม่เกิดขึ้น
สปป. ลาวจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงกว่าประเทศไทยและต้องการแรงงานในประเทศ
มากขึ้น ประเทศไทยจะยังคงขาดแคลนแรงงานระดับล่างและต้องนําเข้าแรงงานจาก สปป. ลาวต่อไป
4.4.2 นโยบายการจ้ างงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า ประเทศไทยจะยึ ด นโยบายการนํา เข้า แรงงานชาว
ลาวอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้บนั ทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานกับ สปป. ลาวต่อไป โดย
ขั้นตอนการติดต่อและการอนุมตั ิจะสะดวกขึ้น ผูส้ มัครไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอคอยนานเหมือนในอดีต อาจมี
การปรับค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเพื่อมาทํางานในประเทศไทยลงหรื อเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสม
และคาดหวังว่าผลจากการปรั บปรุ งการดําเนิ นงาน รวมทั้งการสร้ างแรงจู งใจโดยการคุ ม้ ครองสิ ทธิ
ประโยชน์แก่แรงงานตามกฎหมายไทย จะมีผลทําให้สัดส่ วนของแรงงานชาวลาวที่ทาํ งานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 1 กล่าวว่า “…..ประเทศไทยมีนโยบายที่ ชัดเจนในการ
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ให้ แรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานอย่ างถูกต้ องตามตามกฎหมาย ประเทศไทยจะกําหนดว่ าต้ องการแรงงาน
ประเภทใดบ้ างและต้ องการเป็ นจํานวนเท่ าใด…..” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 4 ซึ่ งเป็ นข้าราชการให้ความเห็นว่าระยะเวลาการดําเนิ นการในการ
อนุมตั ิให้แรงงานชาวลาวเข้ามาทํางานจะสั้นลง โดยกล่าวว่าได้มีความพยายามในการปรับปรุ งในเรื่ องนี้
ตลอดมาอยูแ่ ล้ว กล่าวคือ “…..ในกรณี ที่มีแรงงานลาวพร้ อมที่จะมาทํางานตามความต้ องการของนายจ้ าง
คนไทย อาจใช้ เวลานานเพียงหนึ่งหรื อสองเดือนเท่ านั้น…..” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ผู ้เ ชี่ ย วชาญรายที่ 17 ซึ่ งทํา งานในองค์ ก รด้า นการพัฒ นาใน สปป. ลาวมี ค วามเห็ น
เช่นเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญอีกหลายคนว่าประเทศไทยจะยังคงใช้นโยบายเชิงรับและใช้มติคณะรัฐมนตรี ใน
การกํากับดูแลแรงงานข้ามชาติโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็ นอยู่เมื่อสิ บปี ก่อน กล่าวคือ “…..
นโยบายของรั ฐบาลจะยังคงเป็ นนโยบายในเชิ งรั บ เช่ นเดียวกับที่ เกิ ดขึน้ ในประเทศมาเลเซี ยซึ่ งไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดสรรทรั พยากรเพื่อการบริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติ ในความเห็นของ
ผม ผมคิ ดว่ ารั ฐบาลจะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในระบบราชการก็ต่อเมื่ อมี ความกดดัน ผมยังไม่ เห็นว่ ามี
ปั จจั ยที่ ทาํ ให้ รัฐบาลไทยเปลี่ ยนแปลงนโยบายเพื่ อให้ การขึ น้ ทะเบี ยนอย่ างจริ งจั งเกิ ดขึ น้ ดังนั้นการ
ดําเนิ นงานจึ งจะเป็ นไปเหมื อนเดิ มและไม่ ค่อยมี ทิ ศทางที่ ชัดเจน จะมี การปรั บปรุ งในเรื่ องเกี่ ยวกั บ
กฎระเบี ยบต่ างๆ รั ฐบาลไทยได้ ยอมรั บถึงความจําเป็ นที่ ต้องจ้ างแรงงานข้ ามชาติ ทาํ งานในหลายสาขา
ในขณะเดียวกันก็ไม่ ได้ กาํ หนดทิศทางในอนาคตที่ ชัดเจน ด้ วยเหตุนีภ้ าคราชการจึ งยังคงพอใจกับวิธีการ
ปฏิ บัติที่ใช้ มติคณะรั ฐมนตรี …..” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
นอกจากที่กล่าวมา รั ฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายใน พ.ศ. 2553 อีกว่าจะไม่ขยายการ
ผ่อนผันเวลาให้แรงงานต่ างด้าวหลบหนี เข้าเมื องในการมารายงานตัวเพื่ อเข้าสู่ กระบวนการพิสูจ น์
สัญชาติอีก ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลส่ วนหนึ่ งเห็นว่าทางราชการได้มีการขยายเวลาการผ่อนผันหลายครั้ง
แล้ว จึงสมควรที่จะยึดมัน่ ตามคําประกาศเพื่อสร้างความเชื่อถือแก่แรงงานและนายจ้างว่าประเทศไทยยึด
มัน่ อย่างจริ งจังตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้แล้ว นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเป็ น
เรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการจํานวนมาก แต่นโยบายนี้ ก็อาจเปลี่ยนไปในอนาคตเนื่ องจากการ
ตัดสิ นใจทางการเมืองก็อาจเป็ นไปได้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 15 จากหน่วยงานภาคเอกชนให้ความเห็นว่า
“…..พวกนักการเมืองไทยต้ องอิ งกับพวกนักธุรกิจ นักธุรกิจจะต้ องบีบให้ ผ่อนผันอี ก เราไม่ มีนโยบายที่
นิ่ง ว่ าไปตามสถานการณ์ …..” (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการแสดงความเห็ นในเรื่ องการผ่อนผันการอนุ ญาต
ทํางานแก่แรงงานกลุ่มที่ ลกั ลอบเข้ามาทํางานว่าน่ าจะดําเนิ นการในการพิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็ จก่อน
พ.ศ. 2563 และไม่มีการขยายเวลาการผ่อนผันอีก โดยได้กล่าวว่า “…..ในหลักการเราจะไม่ ขยาย (การ
ผ่ อนผันเวลาให้ แรงงานต่ างด้ าวหลบหนี เข้ าเมื องในการมารายงานตัวเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการพิ สูจ น์
สั ญชาติ) เราจะวางเป้ าหมายไว้ เลยอย่ างเช่ นถ้ าต่ อไป คือสองปี เท่ านั้น ถ้ าจดทะเบียนแล้ วไม่ มาพิสูจน์ จะ
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ส่ งกลับภายในสองปี นี ้ ตรงนีก้ ห็ ลักเดียวกัน แต่ ในด้ านข้ อเท็จจริ งอาจจะปรั บได้ เป็ นห้ าปี อย่ างที่ ผมว่ า แต่
ตรงนี จ้ ะไม่ ยืดเยือ้ คื อต้ องเสร็ จโดยเร็ ว มีเป้ าหมายที่ ชัดเจนในระหว่ างห้ าปี …..” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน
2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 7 ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า “.....ประเทศไทยมี ประสบการณ์
เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวมาแล้ วหลายปี ในอนาคตทิ ศทางการจัดการแรงงานต่ างด้ าว
จากประเทศเพื่ อนบ้ านจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของเราจะ
ชัดเจน เป็ นนโยบายที่ยาวขึน้ ไม่ ใช่ แบบปี ต่ อปี ..... (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2553)
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งรับผิดชอบการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยตรงทั้งหมดมี
ความเห็นว่าใน พ.ศ. 2563 แรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่จะเป็ นแรงงานที่ทาํ งานอย่างถูกกฎหมายนั้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มอื่นกลับมีความเห็นว่าจะมีแรงงานชาวลาวส่ วนหนึ่ งเท่านั้นที่จะเดินทางเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยตามช่องทางที่รัฐกําหนดไว้ ชาวลาวจํานวนมากจะยังคงเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยไม่
ขึ้นทะเบียนกับทางราชการและไม่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงเสี ยเวลา และมี
ระเบียบขั้นตอนที่ยงุ่ ยาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นข้าราชการมีความเห็นว่าผลของนโยบายการจ้างงานตามกฎหมายจะ
ได้ผลดีสูงกว่าความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่นผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 1 กล่าวว่า “…..ในอี กสิ บปี
ข้ างหน้ า (2563) ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการเข้ าเมืองให้ ดีขึน้ แม้ ว่าจะยังคงมีแรงงานส่ วนหนึ่ งที่
เหลือร้ อยละสิ บที่ จะอยู่ในประเทศไทยอย่ างผิดกฎหมายอยู่กต็ าม…..” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
และผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 3 กําหนดเป้ าหมายตํ่าลงว่า “…..จํานวนคนที่ ขึน้ ทะเบียนอาจมีจาํ นวนคิ ดเป็ นร้ อย
ละ 70—80 ของแรงงานลาวทั้งหมด ในด้านค่าใช้จ่ายการสมัครมาทํางานจะใกล้เคียงกับปี 2010” นั้น
(สัมภาษณ์, วันที่ 20 เมษายน 2553) ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 15 จากหน่วยงานภาคเอกชนมีความเห็นในทาง
ตรงกันข้ามกันว่า “ใน พ.ศ. 2563 แรงงานเถื่อนก็จะมากกว่ า นายจ้ างสบายกว่ า จ่ ายค่ าจ้ างตํา่ กว่ าค่ าจ้ าง
ขั้นตํา่ ไม่ ต้องเสี่ ยงจ่ ายเงิ นล่ วงหน้ า ไม่ ต้องกลัวลูกจ้ างหนี หนี กห็ าใหม่ พวกที่ เขามาตากฎหมายก็จะ
กลายเป็ นพวกใต้ ดินถ้ าหมดอายุการจ้ างงานนายจ้ างก็อาจจ้ างต่ อเลย เป็ นวัฏจักรอยู่อย่ างนี ้ พวกที่ เข้ ามา
ตาม MOU (Memorandum of understanding) ก็มีส่วนหนึ่ ง กิ จการใหญ่ ๆ ก็ต้องการคนงานคนเดิมต่ อ
แอบจ้ างสบายกว่ า…..” (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2553)
จากข้อมูลที่กล่าวมา โดยสรุ ปใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะยังคงยึดนโยบายการจ้าง
งานชาวลาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานกับ สปป. ลาวต่อไป
เนื่ องจากการนําเข้าแรงงานตามข้อตกลงกับ สปป.ลาวมีค่าใช่จ่ายสู งกว่าการลักลอบเข้ามาทํางานหลาย
เท่า และยังไม่มีตวั บ่งชี้ว่าจะมีการพยายามอย่างจริ งจังเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับ
บริ ษทั จัดหางานลาวลง จึ งมีความเป็ นไปได้สูงที่จะมีแรงงานชาวลาวเป็ นจํานวนไม่มากนักที่จะเข้ามา
ทํางานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ การที่ มีแรงงานชาวลาวอีกเป็ นจํานวนมากที่ไม่มีเอกสารการขึ้น
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ทะเบียนกับทางราชการและไม่เข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติที่กาํ ลังดําเนินการอยู่ ทําให้ประเทศไทย
จะต้องดําเนิ นการกับผูท้ าํ ผิดกฎหมายอย่างเคร่ งครัด การที่แรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ไม่มีสถานภาพที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะเป็ นอุปสรรคที่ทา้ ทายว่าประเทศไทยจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่อย่างไร รวมทั้งอาจต้องกําหนดมาตรการใหม่ที่จะดําเนิ นการกับแรงงานที่ไม่ข้ ึน
ทะเบียนกับทางราชการใหม่ในอนาคตต่อไป
4.4.3 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในด้านกฎหมายและระเบี ย บ ใน พ.ศ. 2563
โดยทัว่ ไปกฎหมายและระเบี ย บจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศอยู่แล้ว ความเปลี่ ยนแปลงที่ น่าจะเป็ นไปได้คือการขยายการคุม้ ครองตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานให้คุม้ ครองแรงงานที่ทาํ งานบ้านและผูท้ าํ งานในภาคการเกษตรด้วย จะมีการปรับบัญชี
อาชีพที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานได้ใหม่ตามความเหมาะสม ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการแรงงานจะเอื้อต่อการกระจายอํานาจจากส่ วนกลางมากขึ้น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 23 ซึ่ งเป็ นนักวิ จยั อาวุโสมี ความเชื่ อมัน่ ว่าแรงงานที่ ทาํ งานบ้านจะ
ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย โดยยืนยันว่าเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้มากที่สุดเนื่ องจากได้มีการดําเนินการ
ร่ างเป็ นกฎกระทรวงแล้ว โดยในการสัมภาษณ์ในเรื่ องนี้วา่ น่าจะมีการคุม้ ครองแรงงานที่ทาํ งานบ้าน โดย
กล่าวว่า “…..ควรจะแล้ วนะ เป็ น Most probable เพราะมีการจะขยับมาเป็ นร่ างกฎกระทรวงเสนอ
กฤษฎีกา…..” (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2553) นอกจากนี้ ผเู ้ ชี่ยวชาญรายที่ 24 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั อาวุโส
แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า “…..ในด้ า นกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การปรั บปรุ ง กฎหมายเป็ น
กระบวนการที่ ใช้ เวลามาก ในเวลาสิ บปี ข้ างหน้ าแรงงานในกลุ่มแม่ บ้านและในภาคการเกษตรได้ รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน อย่ างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะมีน้อยมาก เนื่ องจากประเทศ
ไทยได้ แก้ ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการจ้ างงาน พ.ศ. 2551 โดยให้ อาํ นาจแก่ เจ้ าพนักงานแรงงานใน
การจั บกุมแรงงานผิ ดกฎหมาย และได้ แก้ ไขพระราชบัญญัติการจ้ างงาน พ.ศ. 2551 ให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายนานาชาติ…..” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
นอกจากนี้ แล้ว จะมี ก ารปรั บ แก้ร ะยะเวลาการจ้า งงานให้ย าวขึ้ น จากเดิ ม ที่ ก ํา หนดว่ า
แรงงานชาวลาวสามารถเข้ามาทํางานได้คราวละสองปี และต่อเวลาได้หนึ่งครั้ง เนื่องจากนายจ้างต้องการ
จ้างลูกจ้างชาวลาวคนเดิมอย่างต่อเนื่ องให้นานขึ้น และจะมีการปรับให้ระยะเวลาในการหยุดพักก่อน
กลับมาทํางานใหม่ในประเทศไทยซึ่ งกําหนดไว้ว่าต้องพักนานสามปี ให้ลดสั้นลง ผูเ้ ชี่ยวชาญอันดับ 1
กล่าวว่า “…..เกี่ ยวกับการกําหนดเงื่ อนไขการทํางานในกรณี ที่แรงงานซึ่ งทํางานครบกําหนดสี่ ปี ไม่
จําเป็ นต้ องกลับไปอยู่ใ นลาวเป็ นเวลาอย่ า งน้ อยสามปี แต่ อาจจะมี เวลาช่ วงพั ก นานเพี ยงหนึ่ งเดื อน
เนื่องจากนายจ้ างต้ องการจ้ างงานลูกจ้ างคนเดิมของตนต่ อไป…..” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
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เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยจะมีชื่อในทะเบียนราษฎรทําให้ได้รับสถานะบุคคล ผูท้ ี่
ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านกลาง ลูกของชาวลาวที่เกิดในประเทศไทยจะถูกระบุ
ว่ามีสัญชาติลาวในทะเบียนราษฎร หากจะให้รัฐบาลลาวยอมรับว่าบุคคลนั้นมีสัญชาติลาวจริ งจะต้อง
ผ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ
การส่ งตัวผูห้ ลบหนี เข้าเมืองกลับประเทศจะเป็ นการดําเนิ นการโดยความร่ วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะส่ งตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลลาวเพื่อให้แน่ใจว่าผูก้ ระทําความผิดเดินทาง
กลับถึงภูมิลาํ เนาของตนอย่างแท้จริ ง โดยไม่แอบกลับไปทํางานกับนายจ้างคนเดิมหรื อกลับมาทํางานใน
ประเทศไทยอีก จะไม่มีการนําผูก้ ระทําความผิดกฎหมายไปปล่อยที่บริ เวณชายแดน ระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกันได้จะทําให้สามารถตรวจสอบประวัติผกู ้ ระทําความผิดและควบคุมไม่ให้เดินทางกลับมายัง
ประเทศไทยอีก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวลาวคาดหวังว่าการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยจะเป็ นไปอย่าง
เข้มงวดขึ้น ทําให้ชาวลาวเกิ ดความตระหนักว่าจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ดีกว่าหากเข้ามาทํางานตาม
ช่องทางของกฎหมายและจะถูกส่ งตัวกลับประเทศหากลักลอบเข้ามาทํางานหรื อทําผิดกฎหมายไทย
ในทางกลับกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 24 มีเห็นว่าการทุจริ ตจะยังคงเป็ นปัญหาอยูต่ ่อไป “….การดําเนินการส่ ง
ผู้ ท ํา ผิ ด กลั บ ประเทศจะยั ง คงไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะยั ง คงมี ปั ญ หาเรื่ องการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ไ ม่
ตรงไปตรงมาเจ้ าหน้ า ที่ ผ้ ู ป ฏิ บั ติ ง านส่ วนหนึ่ ง ซึ่ ง จะทํา ให้ เกิ ด การเอาเปรี ยบแรงงานข้ า มชาติ ….”
(สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553) นอกจากนี้ แล้ว ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านนี้ ยงั กล่าวอีกว่าการดําเนิ นการส่ งผูท้ าํ ผิด
กลับ ประเทศจะยัง คงไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ “….จะยั ง คงมี ปั ญ หาเรื่ องการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายที่ ไ ม่
ตรงไปตรงมาเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิ บัติงานส่ วนหนึ่ งซึ่ งจะทําให้ เกิ ดการเอาเปรี ยบแรงงานข้ ามชาติ ยังจะคงมี
ปั ญหาของการออกคําสั่ งและระเบียบปฏิ บัติไปถึงผู้ปฎิบัติในพื น้ ที่ ซึ่งจะยังคงล่ าช้ าและเจ้ าหน้ าที่ ส่วน
หนึ่งจะยังไม่ มีความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง….” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่กล่าวมาข้างต้น ภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดคือจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างจํากัด และจะมีการกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการ
แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งจะมีการคุม้ ครองแรงงานที่ทาํ งานบ้านและ
แรงงานที่ทาํ งานในภาคเกษตรกรรมตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน นโยบายการบังคับใช้กฎหมายให้
เป็ นไปอย่า งเคร่ ง ครั ด มากขึ้ น จะทํา ให้มี ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การทุ จ ริ ต และแสวงหา
ประโยชน์อย่างมิชอบจากแรงงานต่างด้าวมากขึ้นด้วย
4.4.4 องค์ กรบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าว
ในด้านองค์กรบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็ นเรื่ องที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ให้สัมภาษณ์ มี
ความเห็นที่หลากหลายกันเป็ นอย่างมาก ประเด็นหลักประกอบด้วยสามเรื่ องได้แก่คณะกรรมการบริ หาร
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แรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองหรื อที่เรี ยกว่า (กบร.) หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว การ
กระจายอํานาจและการจัดองค์กรบริ หารจัดการแรงงานใน สปป. ลาว
ในประเด็นที่เกี่ ยวกับ กบร. ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นข้าราชการที่เกี่ ยวข้องกับการกําหนด
ทิศทางนโยบายการบริ หารแรงงานต่างด้าวมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยคาดการณ์ว่าจะมีความปรับ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับ กบร. ว่า
“…..อาจจะต้ องถูกยุบเพราะเน้ นไปที่ แรงงานหลบหนี เข้ าเมือง เนื่ องจากอี ก 10 ปี ข้ างหน้ าจะหั นไปใช้
แรงงาน MOU กัน ก็ต้องปรั บแก้ ระเบี ยบคื อหั นมาดูแลแรงงาน MOU แทน จะไม่ เน้ นที่ ผ้ ูหลบหนี เข้ า
เมืองนะครั บ…..หน่ วยงานที่ ทาํ หน้ าที่บริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวหลบหนี เข้ าเมือง (กบร.) ในปั จจุบัน
อาจจะต้ องปรั บ เปลี่ ยนบทบาทมาดูแ ลและบริ หารจั ดการแรงงานต่ างด้ าวที่ เข้ า มาอย่ างถูก ต้ องตาม
กฎหมายมากขึน้ …..” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553) และผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการคาดการณ์
ภาพอนาคตที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดในทํานองเดียวกันว่า “….ห้ าปี (2558) จะมีองค์ กรที่ เป็ นเอกภาพ
มากขึน้ แทน กบร. เป็ นองค์ กรที่สามารถบูรณาการหน่ วยงานต่ างๆ ได้ อย่ างมีเอกภาพและมีอาํ นาจชัดเจน
เป็ นที่ ยอมรั บ โดยองค์ กรนีค้ รอบคลุมทุกมิติ องค์ กรเป็ นรู ปคณะกรรมการไม่ ใช่ หน่ วยงาน จะยกระดับ
ขึน้ มาคืออาจมีนายกเป็ นประธาน…..” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การแรงงานต่ า งด้า ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนน้อยมีความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อให้ทาํ หน้าที่ดูแลและบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวทั้งระบบ โดยรั บผิดชอบทั้งในเรื่ องการเข้าเมื อง การอนุ ญาตทํางาน การตรวจสอบ
แรงงานและสถานประกอบการ การปราบ ปรามจับกุมและการดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 1 ให้ความเห็นว่า “….ในปั จจุบันมีหลายหน่ วยงานรั บผิดชอบทําให้ การทํางานแบบ
แยกส่ วน ยังไม่ เป็ นเอกภาพ ในเรื่ องนีส้ ภาความมั่นคงแห่ งชาติได้ เสนอแนวคิดให้ มีการจัดตั้งหน่ วยงาน
ที่ รับผิดชอบงานดูแลคนต่ างด้ าวอย่ างเบ็ดเสร็ จเหมือนในประเทศสหรั ฐอเมริ กา แนวคิ ดนี จ้ ะเป็ นจริ งได้
หรื อไม่ ย่อมขึน้ กับผู้นาํ ทางการเมืองในอนาคตด้ วย….” (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 7 ซึ่ งเป็ นข้าราชการคาดการณ์แตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยเห็น
ว่าการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจะมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ใช่งานของกระทรวงแรงงาน
แต่เพียงกระทรวงเดียว และแต่ละหน่วยงานจะมีภารกิจที่แตกต่างกันไป โดยให้ภาพอนาคตว่า “…ในห้ า
ปี จะให้ กอ. รมน.เป็ นกลไกหลัก ซึ่ งเขาดูปัญหาความมั่นคงแล้ วบูรณาการด้ วย กอ รมน. คือมีพลเมือง
ตํารวจ ทหารร่ วมกันทํางาน คื อจะแยกเป็ นสองส่ วนว่ าถ้ าในเชิ งนโยบายจะอยู่ที่ สมช. คื อสํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่ งชาติ แล้ วในทางปฏิ บัติจะอยู่ที่หน่ วยงาน พวกการจ้ าง การจดทะเบียนแรงงาน การนําเข้ า
กระทรวงแรงงานเป็ นเจ้ าภาพ การสกัดกั้นคนที่ จะเข้ ามาใหม่ กม็ ีทั้งตํารวจ ทหาร เรื่ องระบบข้ อมูลก็จะ
เป็ นกรมการเมืองการปกครอง แต่ ในภาพรวมจะเป็ น สมช. (สํานักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ) …..”
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และผูเ้ ชี่ยวชาญท่านนี้ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการปรับโครงสร้างองค์กรเป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ยาก กล่าวคือ
“…..การปรั บโครงสร้ างองค์ กรจะยากมากเพราะระบบการเมืองไทย…...” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 2 ซึ่ งเป็ นข้าราชการมีความเห็นถึงภาพองค์กรบริ หารงานแรงงานต่าง
ด้าวในอนาคตว่าหน่ วยงานส่ วนกลางจะเล็กลง โดยกล่าวว่า “….หน่ วยงานส่ วนกลางต้ องมี การปรั บ
ขนาดและลดจํานวนบุคลากรให้ เล็กลง โดยมีหน้ าที่ในการกําหนดแนวทางแนวทางวิธีการปฏิ บัติ การให้
ข้ อมูล การให้ คาํ ปรึ กษา รวมทั้งศึกษาวิจัยและกํากับดูแลงานด้ านระบบข้ อมูล…” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน
2553)” ดังนั้น การยกระดับหน่วยงานขึ้นเป็ นหน่วยงานระดับกรมและให้บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
อย่างระบบจึงมีโอกาสเป็ นไปได้ไม่มากนักในเวลาสิ บปี
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ ยวชาญกลุ่ มนักวิ จยั ส่ วนใหญ่ มี ความเห็นว่าการปรั บโครงสร้ าง
องค์กรบริ หารจัดการจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีการสนับสนุนจากฝ่ ายการเมืองอย่างจริ งจังเท่านั้น เมื่อสัมภาษณ์
ถึงภาพอนาคตที่ เป็ นไปได้มากที่ สุดเกี่ ยวกับโครงสร้ างองค์กรบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว นักวิจยั
อาวุโสผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 22 กล่าวว่า “….เหมือนเดิม เป็ นไปไม่ ได้ ที่จะมีหน่ วยงานใหม่ ….” (สัมภาษณ์, 3
มิถุนายน 2553) และยังได้คาดการณ์อีกว่ากล่าวว่า “….วาระแรงงานต่ างด้ าวผิดกฎหมายยังคงเป็ นวาระที่
ไม่ มีความสําคัญต่ อรั ฐบาล รั ฐบาลจะไม่ สนใจ….” ดังนั้น เมื่อมองในภาพรวมแล้ว การจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคนต่างด้าวทั้งระบบเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่จึงอาจมีความเป็ นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้นจริ งภายในเวลาสิ บปี ได้ไม่มากนัก
ในเรื่ องการกระจายอํานาจ ผูเ้ ชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการกระจายอํานาจ
การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นมาก หน่วยงานในส่ วนกลางจะรับผิดชอบการกําหนดนโยบาย
และแนวทางระดับชาติ การออกกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ การศึกษาวิจยั การจัดการฐานข้อมูล
แรงงาน ในขณะที่หน่วยงานในระดับจังหวัด จะรับผิดชอบการการบริ หารจัดการในระดับพื้นที่รวมทั้ง
การร่ วมมือในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 3 จากกระทรวงแรงงานกล่าวถึงภาพ
อนาคตในเรื่ องการกระจายอํานาจว่ามีมากขึ้น “….จะมี การกระจายอํานาจมากขึ น้ ผมเห็ นว่ าการขอ
ใบอนุญาตทํางานน่ าจะทําได้ ในแต่ ละจั งหวัดอย่ างแน่ นอน…” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553) และ
ผู้เชี่ ยวชาญรายที่ 20 จากหน่วยงานภาคเอกชนคาดการณ์วา่ “….ประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจการ
บริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติมากขึน้ จะมีการจัดการแบบเบ็ดเสร็ จในระดับพืน้ ที่ แต่ ส่วนกลางจะเป็ นผู้
กําหนดนโยบาย….” (สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2553)
ใน สปป. ลาว ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนหนึ่ งมีความเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ในการตั้งกระทรวง
แรงงานขึ้นเป็ นกระทรวงใหม่ โดยแยกออกมาจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม และมี การ
จัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นใหม่เช่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมตรวจการแรงงาน
กรมสุ ขภาพแรงงานและความปลอดภัย เป็ นต้น รวมทั้งจะมี การจัดตั้งสํานักงานจัด หางานในเมื อง
ใหญ่ใน สปป. ลาวรวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานเพิ่มขึ้น โดยจะให้เป็ นศูนย์บริ การแบบ
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เบ็ดเสร็ จ (One Stop Service Centers) การเปิ ดสํานักงานจัดหางานและศูนย์พฒั นาแรงงานเพิ่มเติมเป็ นสิ่ ง
ที่จะเกิดขึ้นจริ งเนื่องจากได้มีการกําหนดแผนดําเนินการไว้แล้ว
เมื่ อ ประมวลข้อ มู ล ที่ ก ล่ า วมา ภาพอนาคตที่ เ ป็ นไปได้ม ากคื อ จะมี ก ารพิ จ ารณาในการ
ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรระดับชาติที่รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานะภาพ
ของคณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลแรงงานต่างด้าวใหม่แทนที่ กบร. การดําเนิ นงานจะมีการกระจาย
ความรั บผิดชอบให้หน่ วยงานในหลายกระทรวง การยกระดับสํานักบริ หารแรงงานต่างด้าวขึ้ นเป็ น
หน่วยงานระดับกรมจะเป็ นไปได้เฉพาะในกรณี ที่มีการสนับสนุนทางการเมืองอย่างจริ งจังเท่านั้น ทั้งนี้
การเปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ ด้า นองค์ก รบริ ห ารจัด การ โดยการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานใหม่ ซ่ ึ ง ทํา หน้า ที่
บริ หารงานคนต่างด้าวอย่างเบ็ดเสร็ จทั้งระบบนั้น จะเป็ นไปได้จริ งก็ต่อเมื่อยังคงต้องขึ้นกับปั จจัยทาง
การเมืองสนับสนุน คือมีผนู้ าํ ทางการเมืองที่เข้มแข็งและให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการบริ หารจัดการคน
ต่างด้าวทั้งระบบเท่านั้น
4.4.5 แรงงานกับการพัฒนา
แรงงานชาวลาวส่ ว นหนึ่ งจะได้รับ ทักษะทางอาชี พที่ เป็ นประโยชน์จากการเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย สามารถส่ งเงินรายได้กลับบ้านเป็ นค่าใช้จ่ายของครอบครัว ใช้ปรับปรุ งบ้านเรื อน
ใช้ในการลงทุนค้าขาย ทําให้เกิดธุ รกิจขนาดเล็กและกระตุน้ เศรษฐกิ จในชุมชน แรงงานชาวลาวเกือบ
ทั้งหมดมี พ้ืนฐานมาจากภาคการเกษตร ในอนาคตแรงงานชาวลาวจะคุน้ เคยกับการทํางานในระบบ
อุตสาหกรรมมากขึ้น จะเข้าใจขั้นตอนการติดต่องาน จะมีความรู้และมีฝีมือดีข้ ึน จะมีแรงงานชาวลาว
ส่ วนหนึ่ งที่ ทาํ งานเป็ นแรงงานกึ่ งทักษะและเป็ นหัวหน้างานในประเทศไทยมากขึ้ น เนื่ องจากการมี
ประสบการณ์ ใ นการทํา งานเป็ นเวลานานในประเทศไทย แรงงานชาวลาวส่ ว นหนึ่ งจะไม่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์เท่าที่ควรโดยไม่ได้รับทักษะด้านอาชีพและไม่สามารถเก็บเงินหรื อส่ งเงินกลับบ้านได้ ยิ่งไป
กว่านั้นมีแรงงานส่ วนหนึ่งที่ตกเป็ นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์หรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบอีกด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 8 ชาวลาวกล่าวว่า “…..ในด้ านบวกการไปทํางานในประเทศไทยทํา
ให้ มีรายได้ สามารถส่ งเงินกลับมาเป็ นค่ าใช้ จ่ายของครอบครั ว ใช้ ส่งเสริ มการศึกษาของบุตรหลาน เป็ น
ค่ าใช้ จ่ายในการดูแลสุ ขภาพ นําไปลงทุนค้ าขายหรื อประกอบอาชี พอื่ นๆ สามารถสร้ างและปรั บปรุ ง
บ้ านเรื อน รวมทั้งมีรายได้ เพื่อซื ้ออุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกต่ างๆ ในบ้ าน ทําให้ มีเงิ นหมุนเวี ยนและ
สร้ างงานในชุมชน แรงงานส่ วนหนึ่ งได้ รับความรู้ ความสามารถเพิ่ มมากขึน้ และสามารถนําความรู้ มา
ปรั บใช้ ในการประกอบอาชี พเมื่อกลับมาประเทศลาว….” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
การส่ งเงินกลับบ้านจะทําโดยการส่ งเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น จะมีการเปิ ดสาขา
ธนาคารในเมืองต่างๆ แรงงานลาวจะมีบญั ชีเงินฝากธนาคารมากขึ้น การส่ งเงินกลับบ้านจะส่งผ่านระบบ
ธนาคารมากขึ้น บทบาทของนายหน้าจะลดน้อยลงมาก การติดต่อสื่ อสารกับครอบครัวใน สปป. ลาวทํา
ได้สะดวกขึ้นเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือ
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ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกกลุ่มคาดการณ์ว่าจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริ เวณชายแดนซึ่ งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายร่ วมกันได้แก่ตวั แรงงาน นักลงทุน สปป. ลาวและประเทศไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่
25 ซึ่ งเป็ นนักวิจยั กล่าวว่า “…..พืน้ ที่ ในแนวชายแดนจะได้ รับการปรั บสถานะเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะมีการแรงจูงใจทางด้ านภาษีเพื่ อกระตุ้นให้ เกิ ดการค้ า การแลกเปลี่ยนสิ นค้ า การเคลื่อนย้ ายอย่ างเสรี
ของประชาชนภายในเขตเศรษฐกิจ ทั้งประเทศไทยและประเทศลาวสามารถกําหนดอัตราค่ าจ้ างขัน้ ตํา่ ใน
เขตเศรษฐกิ จพิเศษ ลูกจ้ างจะได้ รับการประกันว่ าจะได้ รับค่ าจ้ างขั้นตํา่ ซึ่ งจะเป็ นแหล่ งรายได้ ที่มีความ
มั่นคงและเป็ นรายได้ ที่ดีกว่ า….” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2533) ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 15 ซึ่ งเป็ นนักพัฒนา
เอกชนคาดการณ์ว่า “……ประเทศไทยจะมีนโยบายคู่ขนาน ด้ วยการส่ งเสริ มระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในการผลิตสิ นค้ าในประเทศลาวและตีตราสิ นค้ าว่ าผลิตในประเทศลาวด้ วย…….”
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่กล่าวมา ภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดคือจะมีความร่ วมมือกับ
สปป.ลาวมากขึ้นในการพัฒนาแรงงานลาว แรงงานชาวลาวมีคุณูปการต่อประเทศไทยในการที่เข้ามา
ทํางานในงานที่ คนไทยไม่ชอบทํา เงิ นที่ แรงงานส่ งกลับบ้านมี ความสําคัญต่อครอบครั ว ชุ มชนและ
สปป. ลาว การส่ งเงินกลับบ้านจะทําได้สะดวกขึ้นเนื่ องจากมีสาขาธนาคารใน สปป. ลาวมากขึ้น การ
พัฒนาในสปป.ลาวรวมทั้งการเปิ ดเขตเศรษฐกิ จพิเศษในชายแดนลาวเพื่อส่ งเสริ มการลงทุนจะทําให้
แรงงานชาวลาวจํานวนหนึ่ งเลือกที่จะทํางานใน สปป. ลาว อย่างไรก็ตามแรงงานลาวส่ วนหนึ่ งที่ไม่ได้
รับผลประโยชน์จากการเข้ามาทํางานในประเทศไทยเท่าที่ควร
4.4.6 การดําเนินงานเพือ่ เอือ้ ต่ อการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
ใน พ.ศ. 2563 จะมี ความก้าวหน้าในการดําเนิ นการตามข้อตกลงว่าด้วยประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนระดับหนึ่ง แม้วา่ การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ในกลุ่มประเทศสมาชิกยังไม่เกิดขึ้นก็
ตาม รัฐบาลลาวจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้แรงงานระดับล่างต้องสมัครงานผ่านบริ ษทั
จัดหางานอยูต่ ่อไป ทั้งนี้ ข้ นั ตอนในการดําเนิ นการจะสะดวกและรวดเร็ วขึ้น ชาวลาวจะมีบตั รประชาชน
มากขึ้น การทําหนังสื อเดินทางใน สปป. ลาวจะสามารถทําได้ในเมืองใหญ่ได้
ผูส้ มัครงานชาวลาวจะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับตําแหน่งงานทั้งใน สปป. ลาวและใน
ประเทศไทยดี ข้ ึน โดยสามารถใช้บริ การสํานักงานจัดหางานซึ่ งจะมี การจัดตั้งขั้นในแต่ละภาคและมี
สํานักงานแรงงานในระดับแขวงซึ่ งให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One stop service centers) สามารถสื บค้น
ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลผูส้ มัครงาน ตําแหน่งงานโดยมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์กบั สํานักงานอื่น
ได้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 14 จากองค์การระหว่างประเทศอธิ บายว่า “….Job Service Center หรื อ
Employment Center เป็ นการ Matching ระหว่ างคนที่ หางานกับคนที่ หาแรงงานเหมือนกับประเทศไทยที่
มี บริ การนี ้ตามสํานักงานแรงงานต่ างๆ ทั่ วประเทศ โครงการนําร่ องที่ ได้ ทดลองทําเมื่ อสิ บปี ก่ อนได้
ประสบความสําเร็ จอย่ างมากจึ งมีการขยายผล แรงงานลาวสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ ยวกับตําแหน่ งงาน
และเลื อกนายจ้ างได้ จากทั้งในและต่ างประเทศ มี ข้อมูลแรงงานที่ จบจากสถานศึ กษาต่ างๆ มี การให้
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คําแนะนําแก่ ผ้ ทู ี่ จะไปทํางานต่ างประเทศ มี Pre-departure program มีการฝึ กทักษะที่จาํ เป็ นหรื อสอนให้
ใช้ เครื่ องมือบางอย่ างเพื่อเตรี ยมคนสําหรั บตําแหน่ งงานได้ …..” (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2552)
แม้ว่าชาวลาวที่เป็ นแรงงานที่มีฝีมือและแรงงานระดับนักวิชาชีพจะสามารถสมัครงาน
ได้ตรงกับบริ ษทั นายจ้างคนไทยได้โดยตรงเช่ นเดี ยวกับบุ คคลากรจากชาติ อื่นแต่ชาวลาวจะยังคงมี
ข้อจํากัดในเรื่ องความสามารถในการแข่งขัน
อุปสรรคสําคัญที่ทาํ ให้จาํ นวนแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานตามช่องทางของกฎหมาย
มีไม่มากเท่าที่ควรเนื่ องจากค่าใช้จ่ายสู งกว่าการลักลอบเข้ามาทํางานหลายเท่า ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 3 ชาว
ไทยกล่าวว่า “….ในด้ านค่ าใช้ จ่ายการสมัครมาทํางานจะใกล้ เคี ยงกับปี 2010….” หากไม่มีการปรั บ
ค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคี ยงกันก็จะมี ผลทําให้ชาวลาวที่ มีช่องทางในการเข้ามาทํางานใช้ช่องทางที่ ไม่ ถู ก
กฎหมายเข้ามาทํางานในประเทศไทยเหมือนเดิม
ในเรื่ องการคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานชาวลาวแทบจะไม่แตกต่างจากภาพ
อนาคตที่มองในแง่ดีที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จะได้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายไทย สามารถเข้าถึ งบริ การของรั ฐในด้านการ
ประกันสุ ขภาพ ระบบประกันสังคมรวมทั้งกองทุนเงิ นทดแทนดี ข้ ึน
แรงงานที่ทาํ งานบ้านหรื อ
ทํางานในภาคการเกษตรก็จะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานด้วย
แรงงานต่ า งด้ า วจะสามารถซื้ อประกั น อุ บ ัติ เ หตุ ห รื อการประกั น สุ ข ภาพจาก
บริ ษทั เอกชนเหมือนกับการซื้ อการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถยนต์ การดําเนินการในเรื่ องนี้นบั เป็ นการ
พัฒ นาที่ ดี แ ละน่ า จะเกิ ด ขึ้ น ได้จ ริ ง ในอนาคตอัน ใกล้ แรงงานที่ ล ัก ลอบเข้า มาทํา งานจะไม่ มี สิ ท ธิ
ประโยชน์เหมือนแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็อาจได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานตาม
หลักมนุษยธรรมเช่นการให้การรักษาพยาบาลในกรณี เจ็บป่ วย
เมื่ อ ประมวลข้อ มู ล ที่ ก ล่ า วมา ภาพอนาคตที่ เ ป็ นไปได้ม ากที่ สุ ด คื อ โดยทั่ว ไปการ
ดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีการปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในหลาย
ด้าน แรงงานชาวลาวจะเข้ามาทํางานตามข้อตกลงกับ สปป. ลาวมากขึ้น จะมีการปรับปรุ งขั้นตอนการ
ดําเนินการนําเข้าแรงงานให้ใช้เวลาสั้นลง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริ การจัดหางานใน สปป. ลาวจะ
ดีข้ ึน การลดค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการลักลอบเข้าเมืองยังคงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาอีกนาน
4.4.7 การจัดระเบียบแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
ประเทศไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาวโดยการนําเข้าแรงงานชาวลาวอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายผ่านบริ ษทั จัดหางาน จะมีการปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลแรงงานเพื่อให้เป็ นปั จจุบนั
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ สามารถใช้ระบุตวั บุคคล
ระบบการออกบัตรผ่านแดนชัว่ คราวจะได้รับการยอมรั บมากขึ้น จะมีแรงงานที่ เดิ น
ทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมื องและจะได้รับใบอนุ ญาตทํางานระยะสั้นมากขึ้ น
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อย่างไรก็ตามจะยังคงมีแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานตามแนวชายแดน โดยส่ วนหนึ่ งจะเป็ นกลุ่มเครื อ
ญาติหรื อมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันอยูต่ ่อไป
การนําเข้าแรงงานโดยบริ ษทั จัดหางานเป็ นโอกาสในการจัดการปฐมนิ เทศหรื อการให้
การอบรมแก่แรงงานลาวก่อนที่จะเดินทางมาทํางานในประเทศไทย โดยจะมีการให้ความรู ้ในเรื่ องต่างๆ
เช่นกฎหมายและระเบียบที่ควรรู ้ แนวทางการปฏิบตั ิตวั ในประเทศไทย สิ ทธิ ประโยชน์ การร้องเรี ยน
อย่างไรก็ตาม จะยังคงมี แรงงานชาวลาวจํานวนมากที่ยงั คงลักลอบเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย เนื่ องจากประเทศไทยและ สปป. ลาวมีชายแดนที่ติดต่อกันเป็ นระยะทางยาวมาก การมี
แรงงานชาวลาวจํานวนมากที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ และปั ญหาความ
ยุง่ ยากในการสมัครเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ แล้วจะยังคงมีปัญหา
การหลอกลวงแสวงหาประโยชน์อย่างมิชอบจากแรงงานต่างด้าวชาวลาว ปั ญหาในเรื่ องการค้ามนุ ษย์
การใช้แรงงานเด็ก การขายบริ การทางเพศ ปั ญหาเรื่ องโรคติดต่อ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง รวมทั้งการที่
ชาวลาวส่ วนหนึ่ งที่ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อการค้ายาเสพติ ดหรื อก่ ออาชญากรรมประเภทอื่นๆ อยู่
ต่อไป ผูเ้ ชี่ยวชาญรายที่ 21 ซึ่ งเป็ นนักกฎหมายเสนอแนะว่าการจับกุมแรงงานเป็ นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูก
จุด “….ทางแก้ ไขคื อต้ องเลิกจับผู้เข้ าเมืองผิดกฎหมายแต่ ต้องมีการลงโทษผู้นาํ พาซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ สามารถ
ทําได้ เลย โดยเฉพาะที่เป็ นขบวนการรายใหญ่ รวมทั้งใช้ การลงโทษเจ้ าหน้ าที่ ที่ใช้ การบังคับใช้ กฎหมาย
เพื่อประโยชน์ อันมิชอบซึ่ งต้ องรั บโทษหนักกว่ าบุคคลทั่วไป….” (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2553)
เมื่อประมวลภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาว
ลาวใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะใช้นโยบายนําเข้าแรงงานชาวลาวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง
งานต่ อไปโดยจะมี แรงงานจํานวนมากขึ้ นที่ เข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สัดส่ วนแรงงานที่ทาํ งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเพิ่มขึ้น แต่แรงงานชาวลาวจํานวนมากจะยังคงไม่มี
ใบอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริ ษทั จัดหางานยังคงมีบทบาทสําคัญในการจัดส่ งแรงงาน
ทัก ษะตํ่า มาทํา งานในประเทศไทย แรงงานที่ เ ข้า มาทํา งานอย่า งถู ก ต้อ งตามกฎหมายส่ ว นหนึ่ ง จะ
กลายเป็ นแรงงานที่ลกั ลอบทํางาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัดและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการ
ส่ งกลับผูท้ ี่ทาํ ผิดกฎหมายกลับประเทศยังคงเป็ นประเด็นที่ทา้ ทาย ระบบฐานข้อมูลแรงงานที่พฒั นาขึ้น
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้มีผลต่อต่อการจัดระเบียบแรงงาน การเข้ามาทํางานในระยะสั้น
จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเป็ นไปในช่องทางที่กาํ หนดมากขึ้น และจะมีการกระจายอํานาจการ
บริ หารจัดการจากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที่มากขึ้น
4.4.8 ประเด็นและกิจกรรมทีม่ ีความเชื่อมโยงกัน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน(Cross-cutting issues)
มีเรื่ องที่ได้กล่าวมาถึงก่อนหน้านี้แล้วจึงกล่าวถึงข้อมูลนี้ ในภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดโดยสังเขป
ในที่ น้ ี กล่ า วคื อ จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้อ มู ล แรงงานกลางเพื่ อ ให้ส ามารถเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง

150

หน่วยงานได้ การดูแลสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวจะอยู่ในระบบประกันสังคมและสามารถซื้ อประกันกับ
ภาคเอกชนได้ แรงงานชาวลาวมีท้ งั เพศชายและเพศหญิง บทบาททางเพศมีผลต่อลักษณะงานที่ทาํ การ
ขึ้นทะเบียนกับทางราชการและต่อพฤติกรรมในการส่งเงินกลับบ้านซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาใน สปป. ลาว
เจตคติทางลบต่อแรงงานอพยพควรได้นบั การแก้ไขโดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สงั คมเพื่อสร้างเจตคติที
ดีต่อแรงงานต่างด้าว
นักวิจยั อาวุโส ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 24 คาดการณ์ถึงการวิจยั ในอนาคตว่าจะเป็ นการ
วิจ ัย ที่ นําผลมาใช้ใ นการกํา หนดนโยบายและปรั บปรุ ง การบริ ห ารจัด การ “…..การศึ ก ษาวิ จัย จะให้
ความสําคัญกับการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายประชาการ การศึกษาด้ านประชากรศาสตร์ และจะ
มีความร่ วมมือระหว่ างประเทศในการทําวิจัยมากขึน้ ผลของการศึกษาวิจัย จะถูกนํามาใช้ เพื่อการพัฒนา
ประเทศมากกว่ าเป็ นการศึ กษาวิจัยเพื่ อพัฒนาความรู้ ทางวิ ชาการเช่ นในอดี ต ระบบการเก็บข้ อมูลและ
งานวิ จัย จะถูกใช้ ใ นกระบวนการตัด สิ นใจและในการเจรจาทวิ ภาคี ตัว อย่ างเช่ น ความต้ องการทาง
เศรษฐกิ จต่ อการใช้ แรงงานจากประเทศลาว วิ ธีการในการเดิ นทางเข้ ามาทํางานและแนวทางในการ
บริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติ……” (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 17 ซึ่ งเป็ นนักพัฒนาเอกชนให้ความสําคัญต่อการศึกษาวิจยั ในเรื่ อง
แรงงานข้ามชาติ โดยคาดการณ์ว่า “……จะมี การศึกษาวิ จัยอาจจะเป็ นการสํารวจในระดับชาติ ซึ่งเป็ น
เรื่ องที่ หลายฝ่ ายเรี ยกร้ องให้ ดาํ เนิ นการเพื่อปรั บปรุ ง ระบบข้ อมูลสถิติ ในปั จจุบันการวิจัยจะดําเนิ นการ
เฉพาะพื น้ ที่ ในบางพื น้ ที่ โดยเป็ นการวิ จัยในระดับจุลภาคทําให้ ไม่ มีภาพรวมในระดับประเทศเกี่ ยวกับ
การเคลื่อนย้ ายถิ่นฐานและการค้ ามนุษย์ ….” (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2553)
นัก วิ จัย อาวุโ ส ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญรายที่ 24 กล่ า วถึ ง การจัด การฐานข้อ มู ล แรงงานต่ า ง
ด้าวว่าจะมีการปรั บปรุ งโดย “…..ในด้ านฐานข้ อมูลแรงงานต่ างด้ าว ในอนาคตน่ าจะหน่ วยงานหนึ่ ง
หน่ วยงานที่ จะรั บผิ ดชอบบริ หารจั ดการระบบข้ อมูลแรงงานต่ างด้ าวซึ่ งสามารถเชื่ อมโยงข้ อมูลแบบ
Real Time ระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ เช่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กรมตรวจคนเข้ าเมือง
และสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จะมีการใช้ เทคโนโลยีด้านลายมือซึ่ งเป็ นประโยชน์ ในการระบุตัวและ
ค้ นหาบุคคล ประกอบกับการที่ แรงงานต่ างด้ าวมีหนังสื อเดิ นทางและเอกสารแสดงตน จึ งสามารถใช้
ประโยชน์ จากระบบข้ อมูลและระบบงานทะเบี ยนได้ อย่ างกว้ างขวางและเชื่ อถือได้ สามารถระบุบุคคล
และสถานะทางกฎหมาย รวมทั้งใช้ ในการปราบปรามอาชญากรรมอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ…..” (สัมภาษณ์,
9 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 20 จากองค์กรเอกชนกล่าวว่าถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวในภาพรวม
ว่า “…..จริ งๆ เราอยากดูแลแต่ ด้วยข้ อจํากัดของเรา คือทุกวันนีค้ นต่ างด้ าวชั่วคราว เราให้ เขาเต็มรู ปแบบ
คือเรื่ องการศึกษา ให้ เหมือนคนไทยเลยคือเรี ยนหนังสื อแล้ วได้ เงินอุดหนุน ถึงแม้ คุณจะเข้ าเมืองผิด ค่ อย
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เข้ ามาจดทะเบียนเป็ นแรงงานชั่วคราว เราก็ยงั ให้ การศึกษาให้ เรี ยนหนังสื อ ไม่ จาํ กัดเลย…..” (สัมภาษณ์,
19 เมษายน 2553)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรายที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้าราชการได้สรุ ปความเห็นเกี่ ยวกับภาพอนาคตที่น่าจะ
เป็ นไปได้มากที่สุดของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวว่า “…..ในอนาคต การลักลอบเข้ าเมือง
จะยังคงมี อยู่ แรงงานส่ วนใหญ่ จะเป็ นแรงงานที่ เข้ ามาทํางานอย่ างถูกกฎหมายและมี เพี ยงร้ อยละสิ บที่
เป็ นการลักลอบเข้ ามาทํางาน แต่ ปัญหาที่ น่าเป็ นห่ วงคื อการเข้ ามาค้ ายาเสพติ ด การโจรกรรม การค้ า
มนุษย์ ในเรื่ องสั ญชาติ รัฐบาลไทยพยายามจะแก้ อยู่เนื่ องจากผู้คนที่ อาศัยอยู่ตามพรมแดนมักจะข้ าม
พรมแดนไปมา รั ฐก็พยายามที่จะเขียนกฎหมายที่ จะให้ สัญชาติ เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาชายแดน และจะ
มี ลูกคนลาวที่ มาอยู่ประเทศไทยในอี กสิ บปี ข้ างหน้ ามากขึ น้ ประเทศไทยจะต้ องให้ การดูแลตามหลัก
มนุษยธรรมในด้ านสาธารณสุ ข การแพทย์ และการศึกษา รวมทั้งพิ จารณาในเรื่ องการให้ สัญชาติซึ่งเป็ น
เรื่ องที่ ละเอี ยดอ่ อนสั ญชาติ เป็ นอย่ างมาก อย่ างไรก็ตามในอี กสิ บปี ข้ างหน้ าประเทศไทยจะสามารถ
ควบคุมการเข้ าเมืองให้ ดีขึน้ แม้ ว่าจะยังคงมีแรงงานส่ วนหนึ่ งที่ เหลือร้ อยละสิ บที่ จะอยู่ในประเทศไทย
อย่ างผิดกฎหมายอยู่กต็ าม…..”(สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2553)
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการสร้างภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุด
ของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวใน พ.ศ. 2563 ได้ภาพอนาคตตามแผนภาพที่ 19
ดังต่อไปนี้
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ปัจจัยสํ าคัญ
ภายนอก
-ประชาคมอาเซียน
-ความเปลี่ยนแปลงทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
การเมือง วัฒนธรรม
-กระแสโลกาภิวัตน์
-เทคโนโลยีการสื่ อสาร
-โครงสร้ างประชากร
-ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ภูมิอากาศของโลก

นโยบาย

กฎหมาย

-การนํ า เข้ าและจ้ างงานอย่ างถู ก
กฎหมาย
-การบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเข้ มงวด
-มีนโยบายระดับชาติที่มีความต่ อเนื่อง
มีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ ใช่ แบบปี ต่ อปี
-ความร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้ าน

-สอดคล้ องกับกฎหมายสากล
-คุ้ ม ครองประเภทกิ จ การมากขึ้ น
เช่ นแรงงานที่ทํางานบ้ านและ การ
นําเข้ าแรงงานจากต่ างประเทศ
-มี ค วามท้ า ท้ า ยเรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายกับธรรมาภิบาล

องค์ กรบริหารจัดการ
-มีคณะกรรมการระดับชาติใหม่
แทนที่ กบร.
-อาจยกฐานะสํ านั กบริ หารแรงงาน
ต่ างด้ าว
-กระจายอํานาจจากส่ วนกลาง
-กระจายงานไปหลายยังหน่ วยงาน

ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว

แรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
กับการพัฒนา

การดําเนินงานเพือ่ เอือ้
ต่ อการเคลือ่ นย้ายแรงงานชาวลาว

การจัดระเบียบ
แรงงานต่ างด้ าวชาวลาว

-แรงงานใช้ ระบบธนาคารมากขึน้
-มีความร่ วมมือในการพัฒนาฝี มือแรงงานชาว
ลาวโดยภาครั ฐและเอกชน
-มีเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป. ลาว
-เพิ่มโฮกาสทางการศึกษา สร้ างงานและทําให้
เกิดธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน
-มีแรงงานลาวที่มีความรู้ และทักษะทางอาชี พ
มากขึน้ มีผ้ กู ลับไปทํางานในลาวมากขึน้
- แรงงานส่ วนหนึ่งไม่ ได้ รับทักษะ

- การสมัครงานใช้ บริ ษัทจัดหางาน ขั้นตอนการ
ดําเนินการรวดเร็ วขึน้
-การปรั บค่ าธรรมเนียมตามสมควร
-การทําหนังสื อเดินทางในลาวสะดวกขึน้
-การขยายเวลาอนุญาตทํางานนานขึน้
-ระเบียบเอือ้ ต่ อการทํางานระยะสั้ นมากขึน้
-การคุ้มครองแรงงาน สิ ทธิประโยชน์ ดีขนึ้
-การเข้ าถึงบริการทางการศึกษา สาธารณสุ ข

-การมีหนั งสื อเดินทาง วีซา ใบอนุ ญาต
ทํางาน
-การบริ หารจัดการชายแดน
-ความร่ ว มมือกับลาวในการส่ งผู้ ทํา ผิด
กลับประเทศ
-การต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
-การกดดันให้ ขยายการผ่ อนผันแก่ กลุ่มที่
ลักลอบเข้ าเมือง
-การบังคับใช้ กฎหมายเข้ มงวดขึน้

ประเด็นและกิจกรรมทีม่ คี วามเชื่อมโยงกัน:
-การมีระบบฐานข้ อมูลแรงงานกลางสํ าหรั บทุกหน่ วยงานใช้ ร่วมกันได้
-การดูแลสุ ขภาพแรงงานต่ างด้ าวตามระบบประกันสุ ขภาพ ซื้อประกันกับภาคเอกชนได้
-การให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่ สังคมและการให้ การศึกษาเพือ่ สร้ างเจตคติทีดีต่อแรงงานต่ างด้ าว
-แรงงานชาวลาวมีท้งั เพศชายและเพศหญิง ส่ วนหนึ่งเป็ นแรงงานเด็ก
-การพิจารณาเรื่องสั ญชาติลูกแรงงานต่ างด้ าวที่เกิดในประเทศไทย
-การศึกษาวิจัยด้ านแรงงานในแต่ ละประเทศและทํางานวิจัยร่ วมกันเพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลเชิงนโยบาย
-ความร่ วมมือในภูมิภาคและความร่ วมมือระหว่ างประเทศ

แผนภาพที่ 19 ภาพอนาคตทีเ่ ป็ นไปได้ มากทีส่ ุ ดของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวใน
ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563

บทที่ 5

อภิปรายผล

การวิจ ัยเรื่ องการบริ หารจัดการแรงงานต่ า งด้าวชาวลาวใน พ.ศ. 2563 ผลของการวิ จยั ได้
สถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ผลกระทบของการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวชาวลาวและภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จะอภิปรายผลการวิจยั ในหัวข้อต่อไปนี้
1. สถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย
2. ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวชาวลาว
3. ภาพอนาคตแง่ดีของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
4. ภาพอนาคตแง่ร้ายของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
5. ภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2563

1. สถานการณ์ ของแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวทีเ่ ข้ ามาทํางานในประเทศไทย
จากผลการวิจยั เกี่ ยวกับสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศ
ไทย ผูว้ ิจยั จะอภิปรายเกี่ ยวกับแนวโน้มในอนาคตในเรื่ องแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ เข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยในอนาคตบนฐานของทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด (Lee, 1966: 48) ดังต่อไปนี้
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1.1 จํานวนแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทย
ผลการสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญพบว่า แรงงานต่ างด้า วชาวลาวส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแรงงานที่ ไม่ ข้ ึ น
ทะเบียนกับทางราชการ ประกอบด้วยผูห้ ญิ งและผูช้ ายในวัยทํางานเป็ นส่ วนใหญ่ มี จาํ นวนประมาณ
200,000-250,000 คน ผูว้ ิจยั ไม่พบรายงานที่ระบุจาํ นวนแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่แท้จริ งที่ทาํ งานใน
ประเทศไทย จํานวนชาวลาวที่ทางราชการมีขอ้ มูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยผูไ้ ด้รับ
อนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี จาํ นวน 110,212 คน อยูใ่ นกลุ่มพิสูจน์สญ
ั ชาติ 39,882 คน และเป็ น
แรงงานที่นาํ เข้าตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานจํานวน 10,212 คน แต่ได้ประมาณการว่าเมื่อ
สิ้ น พ.ศ. 2552 น่าจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 256,000 คน กระทรวงแรงงานได้รายงานว่าจํานวนแรงงาน
จากสหภาพพม่า สปป. ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีจาํ นวนทั้งสิ้ นประมาณ 1,800,000 คน โดยเป็ นผู ้
ขึ้นทะเบียนกับทางการร้อยละ 26 เป็ นชาวลาวร้อยละ 12 (Martin, 2007: 9-17) จึงประมาณได้ว่ามี
แรงงานชาวลาวเมื่อสิ้ น พ.ศ. 2550 เท่ากับ 216,000 คน และหากคิดเฉลี่ยการเพิ่มจํานวนอยูท่ ี่อตั ราคงที่
ร้อยละเก้าต่อปี เช่นเดี ยวกับอัตราเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจากสหภาพพม่า สปป. ลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ก็อาจประมาณการอย่างหยาบโดยคิดอัตราเพิ่มคงที่ร้อยละเก้าต่อ
ปี แล้ว จํานวนแรงงานชาวลาวเมื่อสิ้ นปี น่ าจะมีจาํ นวน 235,440 คน และเมื่อสิ้ น พ.ศ. 2552 จํานวน
แรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยน่าจะเพิ่มจํานวนเป็ น 256,629 คน ทั้งนี้ จาํ นวนนี้ ไม่นบั สมาชิก
ในครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยด้วย
1.2 ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด
ปั จ จัย ผลัก ดัน ในประเทศต้น ทางคื อ สปป. ลาวและปั จ จัย ดึ ง ดู ด ในประเทศปลายทางคื อ
ประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างมากและชัดเจน ความแตกต่างนี้ เป็ นแรงผลักดันและดึงดูดให้เกิด
การย้ายถิ่นฐานมาจากสปป. ลาวมายังประเทศไทย ตัวอย่างเช่นระดับรายได้ซ่ ึ งต่างกันประมาณสามถึงสี่
เท่า โอกาสการมีงานทําเนื่ องจากประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทักษะตํ่าเป็ นจํานวนมาก โอกาสในการ
ได้งานที่จ่ายค่าจ้างเป็ นรายเดือนซึ่ งมีความแน่นอนกว่าการทํางานในภาคเกษตรกรรมในสปป. ลาว ซึ่ ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO, 2008: 1) ให้คาํ อธิ บายว่าในระดับมหภาค การขาดแคลนแรงงาน
ในประเทศซึ่ งมี เศรษฐกิ จดี กว่าและการมี แรงงานมากเกิ นความต้องการหรื อการทํางานตํ่าระดับใน
ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า เป็ นปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูดสําหรับการย้ายถิ่น นอกจากนี้
แล้วยังมีความแตกต่างกันของทั้งสองประเทศในเรื่ องความสะดวกในการคมนาคมติดต่อสื่ อสาร บริ การ
และสิ่ งอํานวยความสะดวกและระดับความก้าวหน้าของประเทศที่ มีมากกว่าในประเทศไทย ปั ญหา
ความยากจนและการได้รับการศึกษาตํ่าในสปป. ลาว ความใกล้เคียงกันของภาษา วัฒนธรรมและชาติ
พันธุ์รวมทั้งอิทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์และสื่ ออื่นๆ จากประเทศไทยซึ่งเป็ นที่นิยมในสปป. ลาว สื่ อเหล่านี้
มีอิทธิ พลทําให้ชาวลาวเกิดมโนภาพในด้านดีวา่ ชีวิตความเป็ นอยูใ่ นประเทศไทยมีความสะดวกสบาย มี
ความทันสมัย มีความรํ่ารวยสมบูรณ์พนู สุข และเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ยา้ ยถิ่นฐานมายังประเทศไทย
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ความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ว่าแนวโน้มการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของลาวจะเป็ นไปใน
ทิศทางที่ดีสอดคล้องกับรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียซึ่ งคาดการณ์วา่ สปป. ลาวจะมีการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติร้อยละ 7.0 ใน พ.ศ. 2553 และร้อยละ7.5 ใน พ.ศ. 2011
(Asian development bank, 2010: 208) อย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มเป็ นไป
ในทิศทางที่ดีไม่แตกต่างกัน โดยตามรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่3/2553 และคาดการณ์แนวโน้ม
พ.ศ. 2554ก็ได้คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จไทยใน พ.ศ. 2011 ก็จะเติบโตร้ อยละ 7.5 เช่ นกัน(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2553) ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าช่องว่างในด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยกับสปป. ลาวจะยังคงมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมากในทศวรรษ 2553-2563
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจจะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ดึงดูดให้แรงงานชาวลาวยังคงเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยต่อไปในสิ บปี ภายหน้า
1.2 อุปสรรคขัดขวางในการย้ายถิน่ ฐาน
อุปสรรคขัดขวางในการย้ายถิ่นฐานซึ่ง ลี (Lee, 1996: 4) กล่าวถึงว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การย้ายถิ่นฐานนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลในการศึกษาครั้ง
นี้วา่ ไม่เป็ นปัญหาสําคัญที่ทาํ ให้แรงงานชาวลาวเปลี่ยนใจในการมาประเทศไทยได้ เนื่ องจากการที่สปป.
ลาวและประเทศไทยมีชายแดนระยะยาวติดกันและความกลมกลืนกันทางภาษาวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์
แรงงานชาวลาวมีช่องทางและเครื อข่ายที่จะสามารถเข้ามายังประเทศไทยได้อย่างสะดวก การพยายาม
ของประเทศไทยในการปราบปราม จับ กุม และส่ ง กลับ แรงงานชาวลาวที่ เ ข้า มาทํา งานเป็ นเรื่ อ งที่
ดําเนิ นการให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลได้ยากเนื่ องจากแรงงานชาวลาวส่ วนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ข้ ึนทะเบียนซึ่ งมีจาํ นวนมากเป็ นล้านคน แม้จะมีการจับกุมส่งกลับจํานวนมาก แต่
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็ นแรงงานเก่าที่หมุนเวียนให้จบั หรื อเป็ นแรงงานใหม่ รวมทั้งปั ญหาความไม่
โปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ท้ งั ในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน (สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศ: 114) อุปสรรคขัดขวางที่สาํ คัญในการเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลักลอบเข้ามาทํางานหลายเท่า โดยที่ประชา วสุ ประสาทระบุว่าค่าใช้จ่ายใน
การลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยเท่ากับ 2,000-3,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทํางานตาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานเท่ากับ 15,500-17,767 บาท (Pracha Vasuprasat, 2008: 15-17)
ดังนั้นจึงคํานวณได้ว่าการเข้าทํางานอย่างถูกต้องตามช่องทางที่รัฐบาลของประเทศไทยและ สปป. ลาว
ตกลงกันคิดเป็ น 5.17-8.89 เท่าของค่าใช้จ่ายในการลักลอบเข้ามาทํางาน ยิง่ ไปกว่านี้ ข้อมูลจากการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่าบริ ษทั จัดหางานเรี ยกเก็บเงิน 28,000 บาทต่อคน ซึ่ งคิดเป็ น 9.33-14.0 เท่าของค่าใช้จ่ายใน
การลักลอบเข้ามาทํางาน และหากแรงงานมีรายได้เดือนละหกพันบาท คํานวณค่าใช้จ่ายได้เท่ากับค่าจ้าง
แรงงานนานเจ็ดเดือน นอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นของขั้นตอนและเวลาในการอนุญาตที่ไม่สะดวกและ
ใช้เวลานาน การขาดประสบการณ์ ของบริ ษทั จัดหางาน จากเหตุผลที่ กล่าวมาหากไม่มีการแก้ไขข้อ
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แตกต่างเรื่ องค่าใช้จ่ายตามที่ กล่าวมา แรงงานชาวลาวจํานวนมากก็น่าจะเลือกทางเลื อกในการเข้ามา
ทํางานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานต่อไป
1.4 ปัจจัยส่ วนบุคคลซึ่งมีผลต่ อการตัดสิ นใจในการย้ ายถิน่ ฐาน
ลี (Lee, 1996: 45-46) ได้กล่าวถึงปั จจัยส่ วนบุคคลว่าเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่มีความสําคัญต่อการ
ตัดสิ นใจในการย้ายถิ่ นฐาน ในเรื่ องนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลระบุว่าการมาทํางานในประเทศไทยเป็ น
ค่านิ ยมที่ตอ้ งการมีประสบการณ์ ในประเทศที่มีความเจริ ญทางวัตถุมากกว่าสปป. ลาว สอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่าครึ่ งหนึ่งของแรงงานชาวลาวตัดสิ นใจในการมาประเทศไทยด้วยตนเองและอีกหนึ่งใน
สามเกิดจากการที่เพื่อนชักชวน (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, 2009: 13) ในทํานอง
เดียวกันกาบมณี วรรณ โพธิ์ ไซ (Kabmaneewan Phoxay, 2008: 291) พบว่าครึ่ งหนึ่ งของแรงงานชาวลาว
เดินทางมาประเทศไทยเป็ นกลุ่มคณะและมีหนึ่ งในสามที่เดินทางมาประเทศไทยเพียงลําพัง แรงงานชาว
ลาวส่ วนหนึ่งมีญาติหรื อคนรู ้จกั อยูใ่ นประเทศไทยอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ แล้ว วิลลี (Wille, 2001: 2-3) ยัง
รายงานว่าสื่ อโทรทัศน์ของประเทศไทยซึ่ งเป็ นที่นิยมในสปป. ลาวมีผลต่อการเจตคติในการตัดสิ นใจเข้า
มาหางานในประเทศไทย
1.5 ปัจจัยสํ าคัญภายนอก (Driving forces) ที่มีผลต่ อการย้ ายถิ่นฐานและการบริ หารจัดการ
แรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทย
ผลการศึกษาครั้ งนี้ พบปั จจัยสําคัญภายนอกที่ มีต่อการเคลื่ อนย้ายของแรงงานชาวลาวมายัง
ประเทศไทยในระยะสิ บปี นับจากการศึกษา ในภาพรวมปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลเชิงบวกต่อการย้ายแรงงาน
ดังต่อไปนี้
1.5.1 การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งมีขอ้ ตกลงว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานในกลุ่ม
นักวิชาชีพจะเป็ นไปอย่างเสรี ใน พ.ศ. 2558 ผูว้ ิจยั มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญว่า
แม้ว่าในขณะนี้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนยังไม่ได้ครอบคลุมแรงงานระดับล่าง แต่ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ให้
ข้อมูลก็มีความเห็นว่าอาเซี ยนจะมี บทบาทในการกําหนดมาตรฐานฝี มื อแรงงานและมี ผลเอื้ อต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มอื่นในกลุ่มประเทศสมาชิกในอนาคต
1.5.2 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมื อง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งจะส่ งผลให้สปป.
ลาวต้องเปิ ดประเทศมากขึ้น ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มากขึ้น ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมมากขึ้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าในขณะที่ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวลาวที่ให้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสปป. ลาวในหนึ่ งทศวรรษก่อนถึง พ.ศ. 2563 น่าจะสู งในระดับร้อยละแปดต่อ
ปี นั้น จากการสํารวจของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank, 2009: 207) ซึ่ง
คาดว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของสปป. ลาวใน พ.ศ. 2553 เท่ากับร้อยละ 7.0 แต่มีอตั ราเงิน
เฟ้ อร้อยละ 5.6 ในขณะที่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน พ.ศ. 2554 เท่ากับร้อยละ 7.5 แต่มีอตั รา
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เงินเฟ้ อร้ อยละ 6.0 ดังนั้นจึ งเป็ นไปได้ที่การคาดการณ์ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ให้ขอ้ มูลจะสู งกว่าอัตราการ
เติบโตที่เป็ นไปได้มากที่สุดในขณะที่การคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ ออยูใ่ นอัตราของธนาคารแห่งเอเชียก็อยู่
ในอัตราที่สูงด้วย อย่างไรก็ตามธนาคารโลก (World Bank, 2009: 1) ได้รายงานถึงเสถียรภาพที่ดีข้ ึนของ
เงินกีบและอัตราเงินเฟ้ อที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงปี ที่ผ่านมาและความสามารถของสปป. ลาวใน
การเผชิญกับวิกฤติการทางการเงินที่เกิดขึ้นทัว่ โลกดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
ในอนาคตของสปป. ลาวจะมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจที่ดีข้ ึน แต่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอีก
สิ บปี อาจไม่สามารถลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับสปป. ลาวได้มากเท่ากับที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวลาวที่ให้ขอ้ มูลได้คาดการณ์ไว้
1.5.3 กระแสโลกาภิ วตั น์ เป็ นพลังจากภายนอกประเทศที่ จะทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของ
ค่านิยม ความรู ้ เทคโนโลยีรวมทั้งเกิดการปรับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสปป. ลาวซึ่ งเริ่ มเปิ ดประเทศ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ากระแสการพัฒนาสู่ ภาวะทันสมัยและการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรมซึ่ งทําให้เกิดการการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอิงตัวเลขจากผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศและการสร้ างความรุ่ งเรื องโดยผนวกระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศเข้ากับระบบ
เศรษฐกิ จ ของโลกนั้น เป็ นรู ป แบบการพัฒ นาของประเทศไทยซึ่ งทํา ให้ เ กิ ด การเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ช่องว่างของเมืองกับชนบทและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเป็ นอย่างมากนั้น
สปป. ลาวก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงทิศทางการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์ได้ และได้พยายามยึดหลักการของ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้านสันติภาพ ทางการเมือง ความมัน่ คงและความมีระเบียบทางสังคม
1.5.4 เทคโนโลยีการสื่ อสารที่กา้ วหน้าขึ้น ทําให้เกิดการรับรู้ ขอ้ มูลข่าวสารอย่างไม่ถูกจํากัด
meให้ชาวลาวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นและสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศไทยได้อย่าง
สะดวก แม้ว่ า สปป. ลาวเป็ นประเทศสุ ด ท้า ยในอนุ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ที่ เ ปิ ดให้ ใ ช้
อินเตอร์ เนต เมื่อสิ้ นปี พ.ศ. 2550 มีจาํ นวนจํานวนโทรศัพท์ระบบใช้สายเพียง 97,768 หมายเลข และมี
การใช้อินเตอร์ เนต 4,450 ราย แต่มีผใู ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จาํ นวน 2,022,132 ราย (Sibounheuang: 2009)
ดังนั้นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็ นช่องทางการติดต่อที่สะดวกระหว่างแรงงานชาวลาวในประเทศ
ไทยกับผูท้ ี่อยูใ่ นสปป. ลาว
1.5.5 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของประชากร การที่สัดส่ วนประชากรในวัยทํางานใน
ประเทศไทยลดลง และมีผสู ้ ู งอายุหกสิ บปี ขึ้นไปร้อยละ 17.5 ใน พ.ศ. 2563 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 146) ในขณะที่สปป. ลาว มีประชากรวัยทํางานเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 61 (National Statistic Centre, 2005: Chapter 9) สัดส่ วนการมีแรงงานน้อยลงในประเทศไทย
แต่ในทางกลับกันการที่ มีประชากรในวัยทํางานเพิ่มขึ้นใน สปป. ลาว จึ งเป็ นปั จจัยดึ งดูดและปั จจัย
ผลักดันที่น่าจะมีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานชาวลาวเข้ามาทํางานทดแทนแรงงานชาวไทยในอนาคต
1.5.6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็ นประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ในหลายด้านและมีผลต่อการย้ายถิ่นฐานด้วย ได้แก่แนวโน้มของสภาพภูมิศาสตร์ ที่แปรปรวน ภัยพิบตั ิ
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ทางธรรมชาติ ทําให้เป็ นปั จจัยผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐานจากสังคมเกษตรกรรมในสปป. ลาว ในทาง
ตรงกันข้าม ในอนาคตชุ มชนในเขตป่ าใน สปป. ลาวอาจได้รับเงิ นค่าชดเชยสําหรั บการรักษาป่ าและ
ระบบนิ เ วศน์ ใ นอัต ราที่ สู ง กว่ า รายได้จ ากการเกษตรหลายเท่ า จากโครงการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Matta, 2010) ก็อาจเป็ นแรงจูงใจที่ทาํ ให้ชาวลาวอาศัยในพื้นที่ป่าต่อไป
โดยไม่ยา้ ยถิ่นมายังประเทศไทยในอนาคตก็เป็ นได้
จากที่ ก ล่ าวมา แม้ว่าสถานการณ์ ข องแรงงานชาวลาวในประเทศไทยยังคงไม่ มี สถานะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีโอกาสในการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ แต่เนื่ องจากเป็ นสภาพการณ์ที่พึงประสงค์
มากกว่าการอยู่ในสปป. ลาว มี ความแตกต่างของประเทศไทยและสปป. ลาวในเรื่ องปั จจัยดึ งดูดและ
ปั จจัยผลัก ดันให้เกิ ดการเคลื่ อนย้ายแรงงานที่ ชดั เจน อุปสรรคขัดขวางการย้ายถิ่ นฐานไม่มีระดับ
ความสําคัญเพียงพอในการขัดขวางการย้ายถิ่นฐาน แรงงานเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการเดินทางมาทํางานใน
ประเทศไทยด้วยตนเองหรื อเนื่องจากมีเพื่อนชักจูงเป็ นส่ วนใหญ่ จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานเข้ามาทํางานในประเทศไทย และแนวโน้มของการเข้ามาทํางานในประเทศไทยน่าจะยังมีอยู่
ต่อไปเนื่ องจากความแตกต่างทั้งในด้านปั จจัยดึงดูดและปั จจัยผลักดันน่ าจะยังคงมีอยู่ในเวลาสิ บปี ภาย
หน้าซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ไม่นานจากเวลาที่ทาํ การศึกษาครั้งนี้

2. ผลกระทบของการเคลือ่ นย้ายแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ตัว แรงงานและครอบครั ว และชุ ม ชนในสปป. ลาวได้รั บ ประโยชน์ จ าก
การเรี ยนรู้ทกั ษะฝี มือในการประกอบอาชีพ เงินรายได้ที่ส่งกลับบ้านเป็ นรายได้หลักของครอบครัวและ
ทําให้เกิดธุ รกิจขนาดเล็กในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง แต่ก็มีแรงงานส่ วนหนึ่ งโดยเฉพาะแรงงานเด็กที่ไม่ได้
รับประโยชน์ ต้องถูกเอารัดเอาเปรี ยบไม่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตกเป็ นเหยื่อของการค้ามนุษย์
และมี ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของประเทศไทยแม้ว่าโดยทัว่ ไปการเข้ามาทํางานเป็ นผลดี ต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ไทยและช่ ว ยมาทดแทนแรงงานทัก ษะตํ่าซึ่ งขาดแคลนในประเทศไทย ผูว้ ิ จ ัย จึ งอภิ ป ราย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวชาวลาวดังต่อไปนี้
2.1 ภาพลักษณ์ ของประเทศ
แม้ว่าผูเ้ ชี่ ย วชาญเกื อบทั้งหมดมี ทศั นคติ ใ นเชิ งบวกต่ อประเทศไทยในการพยายามบริ ห าร
จัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิสากลแต่ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปั ญหาการค้ามนุษย์
ปั ญ หาการแสวงหาผลประโยชน์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รวมทั้ง ปั ญ หาในการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาลที่สื่อมวลชนเผยแพร่ ของไปทัว่ โลกย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของประเทศไทย ผูว้ ิจยั มีความเห็นในการอภิปรายโดยขอยกกรณี ปัญหาแรงงานเด็กดังต่อไปนี้
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุ สัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 182 ซึ่ งมุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย แม้ว่าประเทศไทยประสบความสําเร็ จใน
การลดการใช้แรงงานเด็กที่เป็ นคนไทยแต่ ปั ญหาการใช้แรงงานเด็กต่างด้าวซึ่ งรวมทั้งเด็กชาวลาวเป็ น
ปั ญหาที่ มีความซับซ้อน เนื่ องแรงงานเด็กชาวลาวกลุ่มนี้ เป็ นผูล้ กั ลอบเข้าเมื อง มี ส่วนหนึ่ งเท่านั้นที่
เดิ นทางมาพร้ อมกับครอบครัว การจ้างเด็กเป็ นไปอย่างผิดกฎหมาย เด็กต้องทํางานที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ ต้องทํางานในที่ซ่อนเร้น รวมทั้งทํางานในสถานบริ การ นอกจากส่ งผลกระทบต่อตัวแรงงานเด็ก
เองแล้ว การใช้แรงงานเด็กมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อภาพลักษณ์ ของประเทศ อาจทําให้ประเทศที่
พัฒนาแล้วต่อต้านด้วยการไม่ซ้ือสิ นค้าไทยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต
กระทรวงแรงงานตั้งเป้ าหมายว่าจะขจัดการใช้แรงงานเด็กได้ภายใน พ.ศ. 2559 นอกจาก
กระทรวงแรงงานแล้ว มี หลายหน่ วยงานที่ ร่ วมกันในการดําเนิ นการ ตัว อย่างเช่ นโครงการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานเด็ก นโยบายที่เปิ ดให้เด็กลูกแรงงานต่างด้าวสามารถเข้าเรี ยนได้ มี
การเตรี ยมความพร้อมก่อนให้เข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กไทยและมีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งมีความร่ วมมือ
จากภาคเอกชน มีโครงการด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยซึ่ งให้ความรู ้ แก่นายจ้าง การทํางานใน
รู ปแบบสหวิชาชีพรวมทั้งการจัดตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด การจัดให้วนั ที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็ น
วันยุติการใช้แรงงานเด็กโลก การเฝ้ าระวังติดตามการใช้แรงงานเด็ก การรณรงค์สร้างความตระหนักรู ้
และความเข้าใจแก่นายจ้างและผูป้ ระกอบการ รวมทั้งการทํางานเสริ มสร้างศักยภาพชุมชน เช่นบริ เวณ
ชายแดนซึ่งมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาสร้างและขยายชุมชน การใช้อาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวใน
การดําเนินงาน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวลาวที่ให้สัมภาษณ์ แสดงความกังวลที่ มีเด็กและเยาวชนชาวลาวจํานวนมาก
เข้ามาเป็ นแรงงานเด็กและไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่ งผลการศึ กษา
สอดคล้องกับรายงานของวิลลี (Wille, 2001b: 2-3) กาบมณี วรรณโพธิ์ ไซ (Kabmaneevanh Phoxay,
2008: 280-292) และของอารี จําปากลายและศิรินนั ท์ กิตติสุขสถิตย์ (Aree Jampaklay and Sirinan
Kittisuksathit, 2009: 13) ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าปั ญหานี้ ทาํ ให้แรงงานเด็กชาวลาวขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อและการไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวในวัยเด็ก ประการสําคัญคือการใช้แรงงานเด็กเป็ นเรื่ องที่ผิด
กฎหมายและเป็ นภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีต่อประเทศไทย ในการแก้ไขซึ่ งต้องมี การกวดขันอย่างจริ งจังใน
ประเทศไทยและให้การช่ วยเหลื อแรงงานเด็กชาวลาวอย่างเหมาะสมแล้ว ต้องมี ความร่ วมมื อในการ
รณรงค์ให้ความรู ้ รวมทั้งการสร้ างงานสร้ างรายได้ในชุมชนต้นทางควบคู่กนั ไปโดยต้องกําหนดกลุ่ม
เสี่ ย งที่ เป็ นเป้ าหมายอย่า งชัดเจน หากประเทศไทยและหน่ วยงานระหว่างประเทศให้ความร่ วมมื อ
ช่ วยเหลื อสปป. ลาวในการให้ความรู ้ และสร้ างจิ ตสํานึ กที่ ถูกต้องแก่เยาวชนลาวที่ เป็ นกลุ่มเสี่ ยงโดย
ดําเนิ นการในชุ มชนที่ มีการเคลื่ อนย้ายแรงงานสู งจะเป็ นกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ จาก
รายงานของกระทรวงการต่างประเทศนอร์ เวย์ (2009: 24) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าต้องดําเนินการให้เข้าถึง
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เข้าถึงเยาวชนชาวลาวที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่สุดและต้องยึดหลักการที่ให้เยาวชนลาวมีส่วนร่ วมในการร่ วม
ดําเนินการอย่างแท้จริ งด้วย
จากที่ กล่ าวมาเห็ นได้อย่างชัดเจนว่ามี นโยบายในระดับประเทศที่ กาํ หนดแผนปฏิ บตั ิ การใน
การขจัดการใช้แรงงานเด็ก มีตวั อย่างของการปฏิบตั ิที่ดีอยูท่ วั่ ไปในหลายจังหวัดอยูแ่ ล้ว มีความร่ วมมือ
ของภาคเอกชนและชุมชนรวมทั้งขององค์การระหว่างประเทศในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก อย่างไรก็
ตามการเคลื่อนย้ายเข้ามาประเทศไทยของแรงงานเด็กมีอย่างต่อเนื่อง และเด็กชาวลาวส่ วนหนึ่งมีค่านิยม
ในการเข้ามาหางานทําในประเทศไทย การดําเนิ นงานขจัดการใช้แรงงานเด็กจึงจําเป็ นต้องอาศัยความ
ร่ วมมือกับประเทศต้นทาง โดยควรมีการดําเนิ นการในทํานองเดียวกันในสปป. ลาวควบคู่ไปด้วยจึงจะ
ได้ผลสูงสุ ด
2.2 การใช้ แรงงานชาวลาวในงานทีต่ ้ องใช้ ความสามารถทางภาษา
ผูว้ ิจยั มี ความเห็นกับความเห็นผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 23 (สัมภาษณ์ , วันที่ 27 เมษายน 2553) ซึ่ ง
เสนอความเห็นว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวชาวลาวมากขึ้นหากมีการกําหนด
แนวทางการบริ หารจัดการที่ คาํ นึ งถึ งมิ ติทางวัฒนธรรมที่ เหมื อนกันทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม
รวมทั้งการคํานึงถึงโครงสร้างประชากรไทยที่เป็ นสังคมสูงอายุซ่ ึ งต้องการผูค้ อยดูแลเอาใจใส่ และความ
ต้องการผูช้ ่วยแม่บา้ นและผูช้ ่วยดูแลเด็ก ด้วยเหตุน้ ี การจัดโครงการอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนลาวที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมปลายหรื อระดับมัธยมต้นในด้านการดูแลผูส้ ู งอายุและการดูแลเด็กหรื อการทํา
หน้าที่ผชู ้ ่วยแม่บา้ นน่ าจะเป็ นโครงการความร่ วมมือกับภาคราชการหรื อภาคเอกชนในสปป. ลาวที่ใช้
งบประมาณไม่สูงนัก แต่ประเทศไทยจะได้ผทู ้ ี่สามารถสื่ อสารกับผูส้ ู งอายุและเด็กหรื อช่วยงานแม่บา้ น
ทําให้สตรี ไทยมีโอกาสทํางานนอกบ้านได้ เด็กที่มีพี่เลี้ยงซึ่ งสามารถพูดภาษาไทยได้ก็จะมีพฒั นาการที่
ดี ก ว่ า การใช้พี่ เ ลี้ ย งจากประเทศอื่ น ซึ่ ง ไม่ ส ามารถพูด ภาษาไทยได้ นอกจากนี้ ยัง เป็ นการยกระดับ
ความสามารถของชาวลาวในการทํางานตามระดับความสามารถที่ แ ท้จ ริ ง โดยไม่ จ าํ กัด ว่า เป็ นงาน
กรรมกรเท่านั้น
2.3 เจตคติต่อแรงงานต่ างด้ าว
แม้ผลกระทบที่มีต่อแรงงาน ต่อครอบครัวและชุมชนของแรงงานชาวลาวเองและต่อ
ประเทศไทยเป็ นไปในทางบวก แต่ในทางตรงกันข้าม เจตคติของคนไทยต่อแรงงานต่างด้าวยังเป็ นไปใน
แง่ลบ โดยจากการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทัว่ ไปที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปจาก 11 จังหวัดทัว่ ประเทศ
จํานวนทั้งสิ้ น 4,148 ตัวอย่าง ซึ่ งดําเนินโครงการสํารวจระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง1 ธันวาคม พ.ศ.
2549 โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สํานักวิจยั เอแบคโพลล์, 2549) ประเด็นสําคัญที่คน้ พบคือคนไทยไม่
เห็นด้วยที่จะให้มีสิทธิ ประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวเท่าคนไทย ไม่วา่ จะเป็ นการทํางานได้ทุก
ประเภท การแสดงออกทางความคิดอย่างเป็ นอิสระ และการทํางานภายใต้เงื่อนไข และค่าตอบแทน
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เดียวกัน โดยมีผตู้ อบร้อยละสี่ สิบเท่านั้นที่เห็นว่าควรให้แรงงานต่างด้าวได้รับเงินเดือนเท่าคนไทย คน
ไทยมีการรับรู ้นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวค่อนข้างน้อย ไม่เห็นความสําคัญและความจําเป็ น
ของแรงงานต่างด้าว รับรู้ขา่ วในแง่ลบจากสื่ อมวลชน และไม่แน่ใจว่ารัฐบาลไทยให้การคุม้ ครองต่อ
แรงงานต่างด้าวดีพอแล้วหรื อยัง แบบเก่าที่วา่ แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในประเทศและมา
แย่งชิงงาน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.3ไม่เห็นด้วยที่จะให้แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว สามารถสมัคร
ทํางานทุกประเภทในประเทศไทยได้
ในการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิจยั ต่างมี
ความเห็นว่าปั ญหาเจตคติในทางลบต่อแรงงานต่างด้าวเป็ นเรื่ องที่เป็ นปั ญหาที่สมควรได้รับการแก้ไข
อย่างจริ งจัง หน่ วยงานภาครัฐควรให้ความสําคัญและประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจัง แม้ว่าเจตคติของคน
ไทยต่ อ แรงงานต่ า งด้า วชาวลาวอาจจะแตกต่ า งจากเจตคติ ที่ มี ต่ อ แรงงานต่ า งด้า วจากประเทศอื่ น
เนื่องจากคนไทยไม่เห็นว่าคนลาวแตกต่างจากคนไทยอย่างเด่นชัดในด้านภาษา วัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ แรงงานต่ า งด้า วจากสหภาพพม่ า และจากราชอาณาจัก รกัม พู ช า ผูว้ ิ จัย เห็ น ว่ า
สื่ อมวลชนเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการที่จะให้ความรู ้และสร้างเจตนคติที่ดีต่อแรงงานต่างด้าวซึ่ งเป็ น
แรงงานที่ประเทศไทยยังคงมีความจําเป็ นต้องให้มีการจ้างอยู่ต่อไป แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานใน
ตําแหน่งงานที่คนไทยไม่ชอบทําจึงไม่ใช่การเข้ามาแย่งงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวยังมีความสําคัญ
ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงทศวรรษต่อไป

3. ภาพอนาคตแง่ ดขี องการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
ภาพอนาคตแง่ดีซ่ ึ งเป็ นภาพในด้านบวกที่ผเู ้ ชี่ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ เริ่ มต้นในการสร้ างภาพอนาคตในแง่ดี
ก่อน ยกเว้นผูเ้ ชี่ ยวชาญหนึ่ งคนเท่านั้นที่ตอ้ งการสร้ างภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดเพียงภาพเดี ยว
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดใช้เวลามากกว่าครึ่ งหนึ่งของเวลาในการสัมภาษณ์ท้ งั หมดในการสร้างภาพอนาคตแง่
ดี การที่ผเู ้ ชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ใช้เวลาในการสร้างภาพอนาคตแง่ดีมากกว่าภาพในแง่ร้าย และภาพที่
เป็ นไปได้มากที่สุดสอดคล้องกับประสบการณ์ของเท็กซ์เตอร์ซ่ ึ งได้ให้การอบรมระเบียบวิธีการวิจยั แบบ
อีเอฟอาร์แก่ผวู้ ิจยั เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552
ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
ชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ในด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย ด้านองค์กรบริ หารจัดการ ด้าน
แรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการพัฒนา ด้านการจัดระเบียบแรงงาน ด้านการจัดระเบียบแรงงาน และด้าน
ประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันดังนี้
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ผลการศึ กษาได้ภาพอนาคตของนโยบายที่ ต่อเนื่ องจากนโยบายที่ เป็ นอยู่ใน พ.ศ. 2553 ได้แก่
นโยบายการนําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกันผูเ้ ชี่ยวชาญก็ได้สร้างภาพอนาคตที่
ตนปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น (Preference) โดยให้อยูใ่ นกรอบที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความน่าจะเป็ นหรื อ
เป็ นไปได้ (Probable) คือเป็ นการต่อยอดจากสภาพการณ์ที่เป็ นอยูข่ ณะสัมภาษณ์โดยไม่ติดยึดกับเจตคติ
ปั จจุบนั กาล (Tempocentrism) ได้แก่การไม่มีการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ การมีนโยบายในการบังคับใช้
กฎหมายเข้มงวดขึ้น และนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวระยะยาวขึ้น
ด้า นกฎหมาย ผลการศึ ก ษาได้ภ าพอนาคตซึ่ งเป็ นความเห็ น ของคนส่ ว นใหญ่ ใ นลัก ษณะ
กว้างๆ ว่ากฎหมายไทยจะสอดคล้องกับกฎหมายสากล ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่ได้ประเมินว่าประเทศ
ไทยมีกฎหมายที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานและหลักการของกฎหมายสากลอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ส่ วนน้อยก็สะท้อนภาพความปรารถนาที่ อยากให้มีความโปร่ งใสเป็ นธรรมมากขึ้ นในการบังคับใช้
กฎหมายใน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ แล้ว มี ความเห็นที่เป็ นความเห็นส่ วนน้อยด้วยว่าจะมี การปรับปรุ ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มีการให้สิทธิ การเข้าสมาคมและการตั้งสหภาพแรงงาน และการมีกฎหมาย
คุม้ ครองผูท้ าํ งานบ้านและแรงงานในภาคเกษตรซึ่ งยังไม่มีการประกาศเป็ นกฎหมายในขณะการทําการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่าแม้เป็ นการมองภาพอนาคตในแง่ดี ผูเ้ ชี่ ยวชาญไม่ได้ระบุว่าประเทศ
ไทยจะเป็ นภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ว ยการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานโยกย้า ยถิ่ น ฐานและครอบครั ว
(Convention on the protection of migrant workers and members of their families) ซึ่ งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสิ ทธิ อนั เท่าเทียมกันของแรงงานย้ายถิ่นกับคนในชาติในการพิจารณาใดๆ ของศาล เงื่อนไขการ
จ้างงาน อิสรภาพในการเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน และการรักษาทางการแพทย์ บุตรของแรงงาน
ย้ายถิ่นมีสิทธิเข้าถึงการศึกษา เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแรงงานย้ายถิ่นจะต้องได้รับการเคารพ
ผลการศึ ก ษาด้ า นองค์ ก รบริ หารจั ด การได้ ภ าพอนาคตในลั ก ษณะที่ เ ป็ นความเห็ น ที่
หลากหลาย ได้แก่การจะมีการยกเลิก กบร. ซึ่ งแม้ว่าเป็ นความเห็นส่ วนน้อยแต่ก็เป็ นความเห็นของผูร้ ู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่ องนี้ จึงมีน้ าํ หนักในเรื่ องความน่าจะเป็ นไปได้ ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มอื่นเช่นผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากองค์กรเอกชนไม่ได้แสดงความเห็นที่ชดั เจนในเรื่ องนี้ ในเรื่ องภาพอนาคตเกี่ยวกับการยกฐานะสํานัก
บริ ห ารแรงงานต่ า งด้า วหรื อ ตั้ง หน่ ว ยงานบริ ห ารจัด การคนต่ า งด้า วแบบเบ็ด เสร็ จ นั้น ผูว้ ิ จัย พบว่า
ผูเ้ ชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ เ ห็ นว่าน่ าจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งนี้ แต่ ก็ ให้ค วามเห็ น อย่า งกว้า งๆ ซึ่ งก็
สอดคล้องกับจุ ดมุ่ งหมายของการวิจัยแบบอี เอฟอาร์ ที่ต้องการภาพอนาคตในมิ ติที่ กว้าง ไม่ ใช่ ก าร
คาดการณ์อย่างมีเงื่ อนไข (Projection) และการพยากรณ์ (Forecast) ซึ่ งต้องมีคาํ ตอบที่เป็ นคําตอบที่
เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่าผูเ้ ชี่ยวชาญได้ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรบริ หารจัดการ
เป็ นเรื่ องที่ มีปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างเข้ามาเกี่ ยวข้อง เช่ นปั จจัยทางด้านการเมื อง นโยบายการลด
จํานวนข้าราชการ สําหรับภาพอนาคตที่ว่าจะมีการกระจายอํานาจจากส่ วนกลางและมีการกระจายงาน
ไปหลายยังหน่วยงานนั้นเป็ นนโยบายโดยทัว่ ไปที่มีการยอมรับอยูแ่ ล้ว ผูว้ ิจยั จึงไม่ขอแสดงความคิดเห็น
ในเรื่ องนี้
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ผลการศึ ก ษาด้านแรงงานต่ า งด้า วชาวลาวกับ การพัฒ นา จะมี ก ารใช้ร ะบบธนาคารมากขึ้ น มี
ความร่ วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝี มือแรงงานชาวลาว มีผลในด้านบวกจากการเปิ ดเขต
เศรษฐกิจพิเศษในสปป. ลาว การที่แรงงานลาวจะมีความรู้และฝี มือมากขึ้น เป็ นที่น่าสังเกตว่าผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชาวลาวและผูเ้ ชี่ ยวชาญในภาคเอกชนให้ความสําคัญอย่างมากต่อการที่ แรงงานได้รับการพัฒนาฝี มื อ
แรงงานและการได้รับทักษะความรู ้ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์เมื่อกลับไปยังสปป. ลาว รวมทั้งการนําเงินไป
ลงทุนทําธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนและการตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรื อธนาคารชุมชน แนวคิดนี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาในสปป. ลาวพบว่าเงิ นที่ ได้รับจากแรงงานย้ายถิ่ นมี บทบาทในการพัฒนาเช่ นการสร้ าง
โรงเรี ยนและถนน และในชุมชนต้นทางมีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาเช่นกลุ่มสาวหนุ่ม กลุ่มผูอ้ าวุโส
และกลุ่มแม่หญิง เป็ นต้น (Kabmaneewan Phouxay, 2008: 286) ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ามีโอกาสในการ
ส่ งเสริ มให้แรงงานต่างด้าวชาวลาวมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคตหากมีการสร้างเครื อข่าย
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ผลการศึ ก ษาภาพอนาคตแง่ ดี ข องการดํา เนิ น งานเพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การเคลื่ อ นย้า ยแรงงาน ผูว้ ิ จัย มี
ความเห็นว่าผูเ้ ชี่ยวชาญได้สร้างภาพอนาคตบนพื้นฐานของสิ่ งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น (Preference) ใน
ขณะเดียวกัน ก็ทาํ การประเมินความน่าจะเป็ นไปได้ (Probable) ไว้ดว้ ย กล่าวคือผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่
เห็นว่าภายในระยะเวลาสิ บปี จํานวนแรงงานต่างด้าวชาวลาวส่ วนใหญ่ในประเทศไทยจะยังเป็ นแรงงาน
ที่ไม่ได้เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าการลักลอบเข้ามาทํางานหลาย
เท่า มีข้นั ตอนการดําเนินการ มีเงื่อนไขผูกมัดและไม่มนั่ ใจว่าจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์และการคุม้ ครองที่
คุม้ ค่ากว่าการลักลอบเข้ามาทํางาน รวมทั้งปั ญหาการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามก็ได้สร้ างภาพ
อนาคตตามที่ปรารถนาให้เกิดขึ้น คือการที่สัดส่ วนของชาวลาวที่ทาํ งานอย่างถูกกฎหมายจะมีมากขึ้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขหนึ่ งที่เป็ นปั จจัยใหม่คือการสร้างภาพอนาคตว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์จดั หางานซึ่ งให้บริ การ
อย่างเบ็ดเสร็ จในสปป. ลาวและระบบฐานข้อมูลแรงงานที่มีการพัฒนาและใช้เชื่อมต่อกันได้ ทั้งนี้แม้วา่ มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนน้อยที่กล่าวถึงเรื่ องนี้ แต่กเ็ ป็ นความเห็นที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นได้จริ งเนื่ องจาก
ประเทศไทยมี ความก้าวหน้าในการดําเนิ น การศูน ย์จดั หางานอยู่แ ล้ว เมื่ อพิ จารณาในภาพรวมภาพ
อนาคตแง่ดีของการดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจะไม่แตกต่างจากภาพที่เป็ นไปได้มาก
ที่สุด
ผลการศึ กษาภาพอนาคตแง่ ดี ของการจัด ระเบี ยบแรงงานต่ างด้าวและประเด็นอื่ นๆ ที่ มีความ
เกี่ ยวโยงกันนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าสปป. ลาวเป็ นประเทศที่มีความพร้ อมอย่างมากในการรับผูท้ าํ ผิด
กฎหมายกลับประเทศ มีความร่ วมมือในระดับพื้นที่บริ เวณชายแดนที่ดี และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
แรงงานและการศึกษาวิจยั แรงงานต่างด้าว เนื่ องจากภาษาที่สามารถสื่ อสารกันได้และมีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่ดีกนั ตลอดมา ในขณะที่สหภาพพม่าประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีความขัดแย้งกับ
รัฐบาลกลาง และราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่ งระดับความสัมพันธ์กบั ประเทศไทยมีความเปราะบางมากกว่า
การริ เริ่ มโครงการแบบนําร่ องในเรื่ องที่ กล่าวมากับสปป. ลาวจึ งเป็ นเรื่ องที่ มีความเป็ นไปได้สูงมาก
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อย่างไรก็ตาม จะต้องให้ความสําคัญกับปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส
ปั ญหาการหลอกลวงแสวงหาประโยชน์อย่างมิชอบจากแรงงานต่างด้าวชาวลาว ปั ญหาในเรื่ องการค้า
มนุ ษย์ การใช้แรงงานเด็ก การขายบริ การทางเพศ ปั ญหาเรื่ องโรคติ ดต่อ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง และ
การค้ายาเสพติดอยูต่ ่อไป
จากที่ ก ล่ า วมา ผูว้ ิ จัย มี ค วามเห็ น ว่าการสร้ า งภาพอนาคตแง่ ดี มีค วามสํา คัญ ในการวิ จัย แบบอี
เอฟอาร์ เนื่ องจากเป็ นการช่วยสร้างภาพอนาคตหรื อมโนภาพแห่งอนาคต (Scenario) ที่ผเู้ ชี่ยวชาญที่ให้
สัมภาษณ์ ปรารถนาจะให้เกิ ดขึ้ น ประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั สอดคล้องกับความเห็ นของเท็กซ์เตอร์ ซ่ ึ ง
แนะนําว่าการสร้างภาพอนาคตในแง่ดีเป็ นวิสยั ทัศน์ (Vision) การมีวิสยั ทัศน์เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญซึ่ง
ต้องมีก่อนที่จะกําหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน (Visioning first) และการสร้างภาพอนาคตแบบอีเอฟ
อาร์ จะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการสร้างภาพอนาคตในแง่ดีและแง่ร้ายซึ่ งเป็ นการขยายกรอบมโนทัศน์
ในการสร้างภาพอนาคต การสร้ างภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุดโดยไม่มีการสร้างภาพอนาคตแง่ดี
และแง่ร้ายจึงเป็ นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นไม่ใช่การสร้างภาพอนาคตในแบบอีเอฟอาร์ นอกจากนี้
แล้ว เท็กซ์เตอร์ ยงั กล่าวถึงการสร้างภาพอนาคตในแง่ดีวา่ เป็ นการขยายมโนทัศน์แห่งอนาคตโดยลดการ
ติดยึดกับเจตคติปัจจุบนั กาล เนื่องจาก “…มนุษย์ มกั คาดการณ์ ในแนวทางที่ ไม่ เหมาะสม ทั้งนีเ้ นื่ องจากมี
ปั ญหายึดมั่นอยู่กับเจตคติปัจจุบันกาล (Tempocentism) ซึ่ งเป็ นภาวะซั บซ้ อนทางจิ ตวิทยาวัฒนธรรมที่
จํากัดความคิ ดของบุคคลด้ วยกรอบแห่ งเวลาที่ ไม่ เหมาะ จนทําให้ ขาดความคิ ดที่ กระจ่ างแจ้ งที่ จะเตรี ยม
ตัวให้ พร้ อมต่ อการเผชิ ญอนาคต ไม่ ว่าบุคคลผู้นั้นจะเฉลียวฉลาด หรื อได้ รับการศึ กษาสู งก็ตาม ภาวะนี ้
สามารถมีได้ ในบุคคลที่ มีความคิ ดเกี่ ยวกับอนาคตแต่ ขาดการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ชี วิตที่จะเกิดขึน้ ได้ ในสังคมขณะนั้น…” (สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2534: 16-20)
แบบแผนของการคาดการณ์ อ นาคต ผูว้ ิ จัย พบแนวโน้ม ของการที่ ก ลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ที่ มี ภู มิ ห ลัง
ในประเภทเดี ยวกันมี แบบแผนของการคาดการณ์อนาคตที่ เหมื อนกันหรื อเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
ตัวอย่างเช่ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในกลุ่ มองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีประสบการณ์ ตรงใน
สหภาพยุโรปมี ความชัดเจนของภาพการเคลื่ อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ภายใต้ขอบเขตเวลา พ.ศ. 2563
ผูเ้ ชี่ ยวชาญกลุ่มนี้ มีแบบแผนของคําตอบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเดินทางจะเป็ นไปอย่างเสรี
มากกว่าผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มอื่น
ในเรื่ อ งขอบเขตเวลาในอนาคตซึ่ ง การวิ จัย ครั้ งนี้ กํา หนดไว้เ ป็ นเวลาสิ บ ปี จากเวลาที่ ท าํ การ
สัม ภาษณ์ เ ก็บข้อ มูล ผูว้ ิ จัย พบว่า ภาพอนาคตในแง่ ดี เ ป็ นการฉายภาพถึ งสภาพการณ์ ใ นอนาคตที่ ผู ้
เชี่ยวชาญคาดหวังให้เกิดขึ้น แต่ระยะเวลาสิ บปี อาจจะสั้นเกินไปที่จะเกิดสภาพการณ์บางอย่าง ตัวอย่าง
เช่นการรวมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะทําให้เกิดการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
เมื่อถามคําถามเจาะลึกในเรื่ องนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลให้คาํ อธิ บายเพิ่มเติมว่าการรวมตัวเป็ นประชาคม
เดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจเหมือนสหภาพยุโรปเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลานานสามสิ บถึงห้าสิ บปี ซึ่ ง
นานกว่าระยะเวลาสิ บปี ที่กล่าวถึงในครั้งแรก
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จากที่ ก ล่ า วมา การสร้ า งภาพอนาคตแง่ ดี มี ค วามสํา คัญ เพราะเป็ นการขยายมโนทัศ น์ แ ห่ ง
อนาคต ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เทคนิ คและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบ อีเอฟอาร์ เป็ นประโยชน์ในการ
ช่วยลดอคติจากเจตคติปัจจุบนั กาล การวิเคราะห์แบบแผนของการคาดการณ์อนาคตของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่มีภูมิหลังในประเภทเดียวกัน

4. ภาพอนาคตแง่ ร้ายของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
การสร้ างภาพอนาคตในแง่ ร้ายเป็ นสิ่ งที่ มีความสําคัญ เนื่ องจากเป็ นการช่ วยให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
มีมุมมองที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพื่อจะสร้างภาพอนาคตจากการมองรอบด้านและเป็ นการลดเจตคติปัจจุบนั
กาล ภาพอนาคตแง่ ร้ า ยซึ่ ง เป็ นภาพในด้า นลบที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ต้อ งการให้เ กิ ด ขึ้ น
ประกอบด้วยภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
ในด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย ด้านการจัดองค์กรบริ หารจัดการ ด้านแรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการ
พัฒนา ด้านแรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการพัฒนา การดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานชาว
ลาว การจัดระเบีย บแรงงานต่างด้าวชาวลาว และประเด็นและกิ จกรรมที่ มีความเชื่ อมโยงกัน ผูว้ ิจยั
อภิปรายความเห็นต่อผลการศึกษาภาพอนาคตในแง่ร้ายดังต่อไปนี้
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย พบประสบการณ์ เ หมื อ นกับ เท็ ก ซ์ เ ตอร์ ใ นการสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกับ
ภาพอนาคตแง่ร้าย กล่าวคือผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ขอ้ มูลทั้งหมดทุกคนใช้เวลาในการพูดถึงภาพอนาคตแง่ร้าย
สั้นกว่าการสร้างภาพอนาคตในแง่ดี เท็กซ์เตอร์ กล่าวว่าการสัมภาษณ์เพื่อสร้างภาพอนาคตในแง่ดีอาจใช้
เวลานานสองสามชั่ว โมงก็ไ ด้ ในขณะที่ ก ารสัม ภาษณ์ ภ าพอนาคตแง่ ร้ า ยใช้เ วลาสั้น กว่ า มาก ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์บางรายอาจเพียงแต่กล่าวว่า “ภาพอนาคตแง่ร้ายคืออะไรที่ตรงกันข้ามกับภาพในแง่ดี” (EFR
Training, 2552) ในทํานองเดียวกัน สิ ปปนนท์ เกตุทตั กล่าวถึงมโนทัศน์แห่งอนาคตในแง่ร้ายในรายงาน
การวิจยั เรื่ องทางสายกลางสําหรับอนาคตของประเทศไทย: เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม ว่าท่านเป็ นคนมองโลกในแง่ดีจึงขอกล่าวถึงมโนทัศน์แห่ งอนาคตในแง่ร้ายอย่างค่อนข้าง
รวบรัด (Sippanondha Ketudat, 1992: 81)
ตัว อย่ า งผู ้เ ชี่ ย วชาญรายที่ 2 ซึ่ งเขี ย นถึ ง ภาพอนาคตแง่ ร้ า ยอย่ า งสั้ นๆ เพี ย งว่ า “.........จาก
มุมมองในแง่ ลบที่ ข้าพเจ้ าไม่ ต้องการให้ เกิ ดขึน้ ข้ าพเจ้ าเห็นว่ าการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวในปี
พ.ศ. 2563 จะไม่ มีความก้ าวหน้ า ความสะดวกและเสรี ในการเคลื่อนย้ ายแรงงานอาจจะส่ งผลกระทบทํา
ให้ มีแรงงานต่ างด้ าวเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยเป็ นจํานวนมากขึน้ หรื ออาจจะมีการลักลอบหลบหนี
เข้ าเมืองมากขึน้ โดยอาจเกิดกลุ่มผลประโยชน์ ในการนําพา ชักชวนและล่ อลวงแรงงานเข้ ามาทํางานใน
ประเทศไทย การเข้ ามาของแรงงานในปริ มาณมากและการใช้ แรงงานเถื่อน อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบและ

166

ปั ญหาต่ าง ๆ แก่ ประเทศไทยทั้งในด้ านสั งคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และความมั่นคงของชาติ
ถ้ าหากไม่ มีการวางระบบการบริ หารจัดการที่ ดีไว้ ล่วงหน้ า......”
ผูว้ ิ จ ัยพบว่า ไม่มีผูเ้ ชี่ ยวชาญรายใดที่ เลื อกเริ่ มต้นสร้ างภาพอนาคตแง่ ร้า ยเป็ นอัน ดับ แรก ส่ ว น
ใหญ่มีความเห็นว่าภาพอนาคตในแง่ร้ายของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวจะไม่ร้ายกว่าที่
เคยเป็ นมา กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือจะไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินการจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

5. ภาพอนาคตทีเ่ ป็ นไปได้ มากทีส่ ุ ดของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
ผลการวิ จัย ภาพอนาคตที่ เ ป็ นไปได้ม ากที่ สุ ด ของการบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับองค์กรบริ หารจัดการ ใน พ.ศ. 2563 ผูว้ ิจยั ไม่ได้คาํ ตอบที่เป็ นความเห็นส่ วนใหญ่
ในประเด็นที่ว่ารู ปแบบองค์กรบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในอนาคตจะเป็ นอย่างไร แต่ผูเ้ ชี่ยวชาญที่
รั บผิ ด ชอบการกําหนดนโยบายต่ อ แรงงานต่ างด้า วมี ความเห็ นว่า จะมี ก ารปรั บโครงสร้ า งองค์ก รที่
เกี่ ย วกับ กบร. และน่ า จะมี ก ารยกฐานะสํา นัก บริ หารแรงงานต่ า งด้า วขึ้ นเป็ นหน่ ว ยงานระดับกรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญหลายรายเห็นว่าการปรับองค์กรบริ หารจัดการเป็ นเรื่ องซึ่ งยากที่เกิดขึ้นได้จริ งเนื่ องจากไม่ได้
รับความสําคัญจากนักทางการเมืองอย่างจริ งจัง
ในประเด็ น เกี่ ย วกับ กฎหมายนี้ ปั ญ หาที่ มี ค วามสํา คัญ ที่ สุ ด ที่ ต้อ งได้รั บ การแก้ไ ขคื อ การ
บังคับใช้กฎหมายซึ่ งต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ งซึ่ งมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการลักลอบนําแรงงานนําเข้าแรงงาน การเรี ยกเก็บเงินค่าคุม้ ครอง รวมทั้งการ
ส่ งกลับที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่โปร่ งใสโดยไม่มีการประสานงานที่ดีอย่างเพียงพอกับประเทศเพื่อน
บ้านในการส่ งแรงงานชาวลาวคื นผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมื องจนถึ งภูมิลาํ เนา อี กประการหนึ่ ง การที่
ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูร้ ับงานไปทําที่บา้ น พ ศ. 2553 ก็เป็ นความก้าวหน้า
ที่มีการคุม้ ครองลูกจ้างที่ครอบคลุมประเภทกิจการมากขึ้นและเป็ นการปูทางในการขยายความคุม้ ครอง
แก่ลูกจ้างในภาคการเกษตรและลูกจ้างที่ทาํ งานบ้านซึ่ งเป็ นประเภทกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวชาวลาว
จํานวนมากทํางานอยู่
จํานวนแรงงานต่ างด้าวในประเทศไทยซึ่ งมี มากกว่าสองล้า นคนจําเป็ นต้องได้รับ การบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงควรมีการพิจารณาอย่างจริ งจังในการปรับเปลี่ยนองค์กรบริ หารจัดการให้
สอดคล้องกับสภาพการที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เห็นถึงความสําคัญของการ
ปรับปรุ งองค์กรบริ หารแรงงานต่างด้าวและในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมาธิ การติดตาม
สถานการณ์และแก้ไขปั ญหาแรงงาน ในคณะกรรมาธิ การแรงงานสภาผูแ้ ทนราษฎร์ เองก็ได้จดั ทําร่ าง
โครงสร้ า งองค์ ก รใหม่ โดยเสนอแนวทางให้ มี ค ณะกรรมการบริ หารแรงงานข้ า มชาติ แ ละ
คณะอนุ กรรมการบริ หารแรงงานข้ามชาติเป็ นผูก้ าํ กับดูแลหน่ วยงานใหม่ซ่ ึ งเรี ยกว่าสํานักงานแรงงาน
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สากล (Thailand International Workers Office) เพื่อจัดระเบียบการบริ หารแรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติ
ปฏิ รูปพระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว วางกรอบการบูรณการทั้งภายในองค์กรกระทรวงแรงงานและ
หน่ วยงานนอกกระทรวงแรงงานให้ผสมผสานเป็ นระบบของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวของ
ประเทศไทยที่ มีประสิ ทธิ ภาพและให้ก้าวทันโลกาภิ วตั น์ด้านแรงงานเกิ ดภาพลักษณ์ ด้านมนุ ษยชน
พัฒนาอาชีพแรงงานที่แรงงานไทยไม่ทาํ ให้ทดั เทียมกับอาชีพอื่นๆ รวมทั้งเป็ นการรองรับตลาดแรงงาน
เสรี ที่จะเปิ ดใน พ.ศ. 2558 หน่ วยงานใหม่น้ ี ประกอบด้วยสํานักงานแรงงานข้ามชาติและสํานักงาน
แรงงานไทยสากล ดัง นั้น แม้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ใ ห้ข ้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่า การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งบริ ห ารจัด การแรงงานข้า มชาติ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ ป็ นไปได้ย ากเว้น แต่ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุนอย่างจริ งจังจากทางการเมือง จากร่ างโครงสร้างองค์กรบริ หารจัดการแรงงานใหม่น้ ี แสดงให้
เห็นว่าทางฝ่ ายการเมืองได้ให้ความสําคัญและเริ่ มดําเนิ นการในการเตรี ยมการปรั บโครงสร้ างองค์กร
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่แล้ว การที่จะเกิดเป็ นจริ งได้ยงั คงต้องอาศัยการผลักดันอย่างจริ งจัง
ในทางการเมืองในอนาคต
ในเรื่ องแรงงานต่ า งด้า วกับ การพัฒ นา ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะกลุ่ ม มี ค วาม
สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม (Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit: 69-76) แรงงานชาว
ลาวได้รับทักษะทางอาชีพมากขึ้น มีรายได้ส่งกลับบ้านซึ่ งมีผลดีต่อชุมชนทําให้เกิดการสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั เห็นว่าทางแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืนที่สุดคื อการแก้ไขปั ญหาความยากจนในชุ มชนของ
แรงงานเอง ผลการศึกษาของกาบมณี วรรณ โพธิ์ ไซ (Kabmaneewan Phoxay, 2008: 288-291 ระบุว่า
ชาวบ้านชาวลาวส่ วนหนึ่งเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นต่อไปในการมารับจ้างในประเทศไทยเนื่ องจากรายได้
จากการปลูกพริ ก การส่ งเสริ มอาชีพ การสนับสนุนให้สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมและธุรกิจขนาด
เล็กในชุมชนและการช่วยด้านการตลาดทําให้ชาวลาวสามารถมีรายได้
ความเห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญว่ า ประเทศไทยควรให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ชาวลาวเพื่อให้ได้แรงงานที่ดีคุณภาพ การดําเนิ นการควรเป็ นความร่ วมมือทั้งในภาครัฐกับเอกชนน่าจะ
ั นาฝี มื อ
เป็ นการลงทุ นที่ คุม้ ค่าและมี ประโยชน์อย่างยิ่ง ประเทศไทยต้องการแรงงานและมี ศูนย์พฒ
แรงงานที่มีความพร้ อมอยู่แล้วจึ งเป็ นเรื่ องที่สามารถทําได้ นอกจากนั้น ความเห็นของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
ส่ วนหนึ่งเกี่ยวกับการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป. ลาวก็เป็ นแนวความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์และได้
เริ่ มมีการดําเนิ นการเป็ นรู ปธรรมแล้ว โดยได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2553
เกี่ ย วกับการดํา เนิ น การเพื่ อ เอื้ อต่ อ การเคลื่ อ นย้า ยแรงงาน จากจํา นวนแรงงานชาวลาวที่ มี ก าร
นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่ งมีจาํ นวน 10,212 คน (สถิติกรมการจัดหางาน, 2552) จากจํานวน
แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่คาดว่ามีไม่นอ้ ยกว่า 256,000 คนนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าการที่จะบรรลุเป้ าหมายใน
การทําให้แรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานใหม่เป็ นการเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็ นเรื่ อง
จะเกิดเป็ นจริ งได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการดําเนิ นงานอย่างจริ งจังเท่านั้น โดยการลดค่าใช้จ่ายให้
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ใกล้เคียงกับการลักลอบเข้ามาทํางาน การลดขั้นตอนในการดําเนิ นการตั้งแต่ในประเทศต้นทาง มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริ หารจัดการของหน่วยงานในสปป. ลาว ปรับปรุ งระบบการ
ออกหนังสื อเดินทางให้สามารถดําเนิ นการได้อย่างรวดเร็ วในเมืองใหญ่ในสปป. ลาว การปรับระเบียบ
ให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมเช่ นการขยายเวลาที่ อนุ ญ าตให้ทาํ งานในประเทศไทย การติ ด ตาม
ตรวจสอบ
การจัดระเบี ยบแรงงานต่ างด้าวชาวลาว การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าการจัดระเบี ยบแรงงานต่ างด้าว
ชาวลาวเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งการดําเนินการอย่างจริ งจัง เนื่องจากจํานวนแรงงานชาวลาวที่ได้รับ
อนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้ นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ งมีจาํ นวน 110,854 คนเป็ น
จํา นวนน้อ ยกว่า ครึ่ งหนึ่ งของจํานวนทั้งสิ้ นที่ คาดว่า อยู่ใ นประเทศไทย ผูว้ ิ จัย มี ความเห็ นว่า การจัด
ระเบียบแรงงานชาวลาวจะได้ผลจะต้องมีการกําหนดนโยบายและมาตรการที่มีความต่อเนื่ องและชัดเจน
ไม่ใช่การบริ หารจัดการตามสถานการณ์ การที่จะทําให้แรงงานกลุ่มที่ไม่มาขึ้นทะเบียนกับทางการให้มา
รายงานตัวต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานและนายจ้างเห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และโทษของ
การขึ้นทะเบียนและไม่ข้ ึนทะเบียนแก่นายจ้างและแก่แรงงาน มาตรการในการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นต้องเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ มีประสิ ทธิ ภาพและมีการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ การส่ ง
ผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมายกลับประเทศต้องเป็ นการดําเนิ นการโดยกาประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านและกับ
องค์การระหว่างประเทศโดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม

6. แนวทางใช้ ประโยชน์ จากผลการวิจัย
ในการบริ หารจัดการแรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้าน ประเทศไทยใช้น โยบายเดี ย วกันในการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจากสหภาพพม่า สปป. ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการวิจยั จึงน่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย คําสัง่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการจัดองค์กร
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งระบบ
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่าจํา นวนแรงงานต่ างด้า วชาวลาวที่ ข้ ึ น ทะเบี ยนกับ ทางการและที่ นําเข้า
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานกับสปป. ลาวมีสัดส่ วนน้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของแรงงานชาวลาวใน
ประเทศไทย ในขณะที่การดําเนิ นงานในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานชาวลาวมีความก้าวหน้าไประดับ
หนึ่งนั้น การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาวจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีนโยบายและมาตรการระยะยาวมาก
ขึ้ น เป็ นนโยบายที่ มีความต่ อเนื่ องและมี ความชัดเจน เป็ นนโยบายซึ่ งคํานึ งถึ งมิ ติในด้านผลได้ทาง
เศรษฐกิ จ ความมัน่ คงของประเทศ รวมทั้งหลักการแห่ งสิ ทธิ มนุษยชนซึ่ งให้การคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ
พื้นฐานของแรงงานอย่างเป็ นธรรมและนําไปสู่การพัฒนาที่ยง่ั ยืน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่านโยบายที่สามารถ
จูงใจให้แรงงานที่ไม่ข้ ึนทะเบียนให้เข้าร่ วมโครงการโดยเร็ วนั้น ต้องเป็ นนโยบายที่แรงงานและนายจ้าง
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สามารถเข้า ใจได้โ ดยง่ ายว่า การขึ้ น ทะเบี ย นกับ ทางราชการและการเข้ามาทํา งานอย่า งถู กต้องตาม
กฎหมายเป็ นการได้ประโยชน์ เป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้โดยง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก การใช้
มาตรการที่เข้มงวดในการปราบปรามจับกุมและส่ งกลับโดยไม่ทาํ ให้เกิดความแตกต่างที่ชดั เจนในเรื่ อง
การคุม้ ครองแรงงานและการให้สิ่งจูงใจเชิงรายได้ สิ ทธิ ประโยชน์และความมัน่ คงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณา
ทบทวนอย่างจริ งจัง
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่ า นโยบายในการอนุ ญ าตให้ แ รงงานชาวลาวให้ เ ข้า มาทํา งานอย่ า ง
ถูกต้องตามกฎหมายควรเป็ นนโยบายระยะยาวที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง การที่มีแรงงานชาวลาว
จํา นวนไม่ ม ากนัก ที่ เ ข้า มาทํางานอย่า งถู ก ต้อ งตามกฎหมาย จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
มาตรการอย่างหนึ่งที่ทาํ ได้คือการสร้างแรงจูงใจโดยการลดค่าใช้จ่าย ซึ่ งค่าใช่จ่ายส่ วนใหญ่มากกว่าสอง
ในสามส่ วนเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสปป. ลาว ในการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องนี้จึงควรมีการแสวงหาความ
ร่ ว มมื อ กับ สปป. ลาวในการหามาตรการที่ ท าํ ให้ค่ า ใช้จ่ า ยลดลงและปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น การให้มี
ประสิ ทธิภาพและรวดเร็ ว
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า ในขณะที่ ป ระเทศไทยตั้ง เป้ าหมายที่ จ ะเป็ นประเทศที่ ใ ช้ร ะบบ
การผลิ ตแบบสร้ างสรรค์แต่ ประเทศไทยก็จะยังคงขาดแคลนแรงงานทักษะตํ่า ประเทศไทยจึ งควร
พิจารณาในการร่ วมมือกับสปป. ลาวในการพัฒนาฝี มือแรงงานชาวลาวซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการทั้ง
ประเทศไทยและสปป. ลาว รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมีแรงงานที่มีคุณภาพด้วย
การที่ มี แ รงงานต่ า งด้า วจํา นวนมาก โดยนายถวิ ล เปลี่ ย นสี เลขาธิ ก ารสํา นัก งานความมั่น คง
แห่งชาติได้แถลงว่ามีผหู้ ลบหนีเข้าเมืองและแรงงานผูล้ กั ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยูใ่ นประเทศไทย
ประมาณสามล้านคน นอกจากนี้แล้ว ยังมีแรงงานชาวไทยจํานวนมากที่ไปทํางานในต่างประเทศ จึงควร
มีการพิจารณาอย่างจริ งจังในการจัดตั้งหน่ วยงานบริ หารจัดการบุคคลต่างด้าวในประเทศไทยและคน
ไทยที่ไปอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ การสานต่อการริ เริ่ มของคณะกรรมาธิ การแรงงาน สภาผูแ้ ทนราษฎรใน
การให้มีพระราชบัญญัติแรงงานข้ามชาติ โดยการจัดตั้งสํานักงานแรงงานสากลหรื อการพิจารณาจัดตั้ง
หน่วยงานที่ดูแลแรงงานต่างด้าวทั้งระบบหรื อปรับฐานะของหน่วยงานให้มีฐานะเป็ นหน่วยงานระดับ
กรมจึงเป็ นเรื่ องที่ควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่

บทที่ 6

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ องการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ครั้ งนี้
มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย ผลกระทบ
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย และเพื่อศึกษาภาพอนาคตของการ
บริ หารจัดการแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
วิธีการดําเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพใช้วิธีการศึ กษาอนาคตแบบชาติ พนั ธุ์วรรณนา
การเก็บข้อมูลเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าวจํานวน 25 คน ใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา (Purposive sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เหมาะสมที่สุด
เท่าที่ จะเป็ นได้ตามแนวคิ ด จุ ดมุ่งหมาย และวัตถุ ประสงค์ของการวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยคัดเลื อกจาก
หน่ วยงานราชการภายใต้คณะกรรมการบริ หารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง (กบร.) องค์การ
เอกชน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมของสปป. ลาวและจากสถาบันวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแนวทางการสัมภาษณ์แบบคําถามปลายเปิ ดซึ่ งนักวิจยั สร้ างขึ้น
มาตราความพึงประสงค์ (Desirability scale) และมาตรากาลเวลา (Grammar scale) ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนว
ทางการสัมภาษณ์ท้ งั หมดปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสมบูรณ์ของคําถามในการตอบคําถามการวิจยั จากนั้นได้ทาํ การทดลองใช้สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
และนําผลมาปรับปรุ งแนวคําถามก่อนนําไปใช้จริ ง
การเก็บ ข้อมูล นักวิ จยั ทําการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทุ กรายด้ว ยตนเอง นักวิ จยั ทํา
การถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์ เขียนร่ างภาพอนาคตส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจแก้ไขจํานวน 21 ราย
ยกเว้นผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 4 ราย ซึ่ งได้ตกลงไว้ล่วงหน้าว่าผูว้ ิจยั ไม่ตอ้ งเขียนร่ างภาพอนาคตส่ งให้ตรวจ
แก้ไข
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่ อทําการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 17 คน ผูว้ ิจยั เห็นว่าได้ขอ้ มูลจาก
จํา นวนผูใ้ ห้ข้อ มู ล ที่ เ หมาะสมมี ค วามเชื่ อ ถื อได้ ผูว้ ิ จัย เริ่ ม นํา ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพมาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content analysis) โดยการอ่านสรุ ปคําให้สัมภาษณ์ชุดแรกก่อน แล้วอ่านภาพอนาคตที่ได้รับการ

เห็นชอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดซํ้าแล้วซํ้าอีกในคราวเดียวเพื่อค้นหาแบบแผนของคําตอบที่พบประจํา
ทําการจําแนกตามข้อความสําคัญ (Significant statements) จัดกลุ่มข้อความสําคัญ (Categorization)
จากนั้นได้ทาํ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สองจํานวนครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มแรกอีก 8 คน โดยในการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สองได้เพิ่มคําถามเจาะลึกเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ตอ้ งการครบถ้วนที่เชื่อถือได้
แล้วจึงทําการวิเคราะห์เนื้ อหาข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมและแปรผลข้อมูล เขียนร่ างรายงานผลการศึกษา
และขอความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คนเพื่อปรับแก้เป็ นรายงานผลการวิจยั
จริ ย ธรรมในการวิ จัย ผูว้ ิ จัย ได้ยึ ด ถื อ หลัก จริ ย ธรรมในการพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ ผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิ จัย ตาม
แนวทางการวิจยั แบบอีเอฟอาร์ และยึดถือหลักปฏิบตั ิของโครงการความร่ วมมือสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นจริ ยธรรมและสิ ทธิ มนุษยชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวด
สรุ ปผลการวิจัย
1. สถานการณ์ ของแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวทีเ่ ข้ ามาทํางานในประเทศไทย
รายงานของกรมการจัด หางานระบุ ว่ า มี แ รงงานชาวลาวที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตทํา งานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้ นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 110,854 คน โดยเป็ นแรงงานที่นาํ เข้าตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในการจ้างงานจํานวน 10,212 คน และเป็ นชาวลาวในกลุ่มพิสูจน์สญ
ั ชาติ
จํานวน 39,882 คน แรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ไม่จดทะเบียนกับทางราชการ ผูว้ ิจยั ประมาณการว่าหาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวชาวลาวเท่ากับค่าเฉลี่ยของการเพิ่มนับจาก พ.ศ. 2539 คือเพิ่มร้อย
ละเก้าต่อปี แล้ว เมื่อสิ้ น พ.ศ. 2552 จํานวนแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยทั้งหมดน่าจะมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 256,000 คน
การทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าแรงงานชาวลาวพบว่าแรงงาน
ต่างด้าวชาวลาวส่ วนใหญ่จะเป็ นผูม้ ี อายุในช่วงวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นซึ่ งเป็ นวัยทํางาน คือมีอายุ
ระหว่าง 16-34 ปี มีส่วนหนึ่ งที่เป็ นเด็ก สัดส่ วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยแต่จากสถิติของ
ทางราชการมีจาํ นวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานหญิงชาวลาวจํานวนมากที่ทาํ งาน
เป็ นแม่บา้ นโดยไม่จดทะเบียนกับทางราชการ ในด้านการศึกษาแรงงานจากสปป. ลาวเป็ นผูม้ ีการศึกษา
ตํ่า คือระดับประถมศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษา อาชีพที่ทาํ ได้แก่เป็ นกรรมกรและงานบริ การทัว่ ไปซึ่ง
ใช้ทกั ษะตํ่า มีการเปลี่ยนนายจ้างหลายครั้ง แรงจูงใจในการเข้ามาหางานทําในประเทศไทยได้แก่ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวและต้องการประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งปัจจัยด้านชาติพนั ธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม
ที่เหมือนกัน ส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจในการเข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วยตนเอง การมีสถานะเป็ นผู ้
ลักลอบเข้ามาทํางานทําให้ไม่ได้รับค่าจ้างและการคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้างและเจ้าหน้าที่หรื อต้องตกเป็ นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ ถูกจับกุมลงโทษ

หรื อส่ งกลับประเทศ แรงงานเพศหญิงมีรายได้ต่าํ กว่าแรงงานชายแต่ส่งเงินกลับบ้านบ่อยครั้งกว่าและ
เป็ นจํานวนมากกว่าแรงงานชาย การเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องเสี ยค่าใช้จ่ายแก่บริ ษทั
จัดหางาน 24,400 - 28,000 บาทซึ่ งมากกว่าการลักลอบเข้ามาทํางาน 6-7 เท่าต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการนาน ได้รับอนุญาตทํางานเป็ นระยะเวลาสั้นเพียงสองปี มีโอกาสสู งที่แรงงานกลุ่มนี้จะกลาย
สภาพเป็ นแรงงานผิดกฎหมายเมื่อต้องการเปลี่ยนงานหรื อทํางานครบกําหนด
2. ผลกระทบของการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่ างด้ าวชาวลาว
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่าผลกระทบของการเคลื่ อ นย้ายแรงงานที่ มี ต่อแรงงานต่างด้า วชาวลาว
ครอบครัวและชุมชนในสปป. ลาวมีท้ งั ในด้านลบและด้านบวก ผลในด้านลบคือการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ถูกใช้แรงงานเด็ก ถูกค้ามนุ ษย์หรื อต้องทํางานบริ การทางเพศ การไม่ได้รับทักษะที่เป็ นประโยชน์ ไม่
สามารถเก็ บ เงิ น หรื อส่ ง เงิ น กลับ บ้า น การเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยจํา นวนมากเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าทํา งาน ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การรับวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมลาว สําหรับผลกระทบ
ในด้านบวก แรงงานชาวลาวได้รับทักษะในการประกอบอาชี พและการใช้ชีวิต เงิ นที่ ส่งกลับบ้านมี
ความสําคัญเนื่ องจากเป็ นรายได้หลักของครอบครัวและและทําให้เกิดธุ รกิจขนาดเล็กต่อเนื่ องในชุมชน
ครอบครัวใช้ใช้เงินที่รับเป็ นค่าใช้จ่ายประจําวัน ใช้ซ้ื ออุปกรณ์เครื่ องใช้ในบ้าน ใช้จ่ายเกี่ยวกับสุ ขภาพ
การศึกษา การปรับปรุ งบ้านเรื อนและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
สําหรั บประเทศไทย ในทางเศรษฐกิ จแรงงานต่ างด้าวชาวลาวเป็ นส่ วนหนึ่ งของแรงงานจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้า นที่ เ ข้า มาสร้ า งผลประโยชน์ อ ย่า งมากทางเศรษฐกิ จ สนับ สนุ น การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จและการใช้จ่ายในประเทศ มี ผลดี ต่อธุ รกิ จการส่ งออก โดยเฉพาะกับกลุ่มผูป้ ระกอบการซึ่ ง
จําเป็ นต้องใช้แรงงานในการผลิตอย่างเข้มข้น แรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทํางานที่คนไทยไม่สนใจทํา
ได้แก่ งานที่ เรี ยกว่างานสกปรก งานเสี่ ยงและแสนลําบาก รวมทั้งชดเชยแรงงานที่ ลดลงในภาค
เกษตรกรรมและอุดหนุนการบริ โภคในประเทศ ในทางด้านความมัน่ คงของประเทศ แรงงานชาวลาว
เป็ นส่ วนน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานจากสหภาพพม่าและมีผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศน้อยกว่า
แรงงานจากประเทศอื่นแม้ว่ามีปัญหาการลักลอบเข้ามาทํางาน ในด้านสิ ทธิ มนุษยชนมีประเด็นของการ
คุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ แรงงานและผูต้ ิดตาม ปั ญหาสถานะบุคคลของผูท้ ี่ลกั ลอบเข้าเมือง การใช้แรงงาน
เด็ก และการค้ามนุษย์

3. ภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
ภาพอนาคตของการบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วชาวลาวในประเทศไทยใน
พ.ศ. 2563
ประกอบด้วยภาพแง่ดี ภาพแง่ร้ายและภาพอนาคตที่เป็ นไปได้มากที่สุด โดยมีปัจจัยภายนอกที่มีสาํ คัญ
ต่อการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว (Driving forces) ดังนี้
3.1 ปัจจัยภายนอก ทีม่ สี ํ าคัญต่ อการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าว
3.1.1 สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ข้อตกลงในการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) จะทําให้เกิดเขตการผลิตเดียว เขตการค้าเดียว
และการแลกเปลี่ ย นบริ ก ารสํา หรั บ ประชากรห้า ร้ อ ยล้า นคนภายใน พ.ศ. 2558 และจะทํา ให้ก าร
เคลื่อนย้ายของแรงงานเป็ นไปอย่างเสรี ในอนาคต
3.1.2 ความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องและวัฒนธรรมในประเทศไทย
และในสปป. ลาว จะมีทาํ ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในทั้งสองประเทศ สปป. ลาวจะเปิ ดประเทศและ
มี การขยายตัวของการลงทุน การค้า การบริ การ โครงสร้ างพื้นฐานและระบบการคมนาคมและการ
ดําเนินการเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานภาพการเป็ นประเทศด้อยพัฒนา
3.1.3 กระแสโลกาภิวตั น์ จะทําให้ชาวลาวมีเสรี ภาพมากขึ้น มีการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
และใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบเสรี ภายใต้ระบบสังคมนิยม
3.1.4 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร การติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศ
จะสะดวกขึ้น การส่ งเงินกลับบ้านจะส่ งผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ของประเทศไทยและสปป. ลาวจะพัฒนาดีข้ ึน มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในสปป. ลาวมากขึ้น
3.1.5 ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร สัดส่ วนประชากรในวัยทํางานของ
ประเทศไทยจะลดลงในขณะที่สดั ส่ วนประชากรในวัยทํางานของสปป. ลาวจะเพิ่มขึ้น
3.1.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ งมีผลทําให้เกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย
ความแห้งแล้งกันดารในฐานะปัจจัยผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่น รวมทั้งปัจจัยดึงดูดให้ชุมชนในพื้นที่ป่าอยู่
ในพื้นที่ต่อไป ตัวอย่างเช่นกลไกทางการเงินใหม่ๆ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (New forest
financing mechanisms) ซึ่ งสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนในพื้นที่ป่าในการจัดการพื้นที่ป่าอย่างยัง่ ยืน และการ
ให้เงินตอบแทนบริ การด้านสิ่ งแวดล้อม (Payment for environmental services) ซึ่ งจะส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต
3.2 ภาพอนาคตแง่ ดีของการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.
2563
การมองภาพอนาคตแง่ดีใน พ.ศ. 2563
ในด้านนโยบายจะใช้นโยบายการนําเข้าแรงงาน
ต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ จะมีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด

ขึ้น และจะมีนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวระยะยาวขึ้น ในด้านกฎหมาย กฎหมายไทยจะ
สอดคล้องกับกฎหมายสากล การบังคับใช้กฎหมายจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใสเป็ นธรรมมากขึ้ น มี การ
รั บรองสถานะบุคคลของแรงงานต่างด้าว มีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคนเข้าเมื อง ให้สิทธิ การเข้า
สมาคมและการตั้งสหภาพแรงงาน และมีกฎหมายคุม้ ครองผูท้ าํ งานบ้านและแรงงานในภาคเกษตร ใน
ด้านองค์กรบริ หารจัดการ จะมีการยกเลิก กบร. อาจมีการยกฐานะสํานักบริ หารแรงงานต่างด้าวหรื อตั้ง
หน่ วยงานบริ หารจัดการคนต่ างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ จะมี การกระจายอํานาจจากส่ วนกลางและมี การ
กระจายงานไปหลายยังหน่วยงาน
แรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการพัฒนา แรงงานต่างด้าวชาวลาวจะใช้ระบบธนาคารมากขึ้น
ทําให้บทบาทของนายหน้าในการนําเงินกลับบ้านให้แรงงานลดน้อยลง ประเทศไทยจะมีความร่ วมมือ
ในการพัฒนาฝี มือแรงงานชาวลาวโดยภาครัฐและเอกชน จะมีการเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการ
ลงทุนในสปป. ลาว แรงงานลาวจะมีความรู้และฝี มือมากขึ้น ได้รับทักษะความรู ้ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์เมื่อ
กลับไปยังสปป. ลาว และแรงงานชาวลาวจะทําหน้าที่ในระดับหัวหน้างานมากขึ้น
การดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่ อนย้ายของแรงงานชาวลาว การสมัครงานจะยังคงใช้
บริ ษทั จัดหางานหรื อศูนย์จดั หางานแบบเบ็ดเสร็ จที่รัฐบาลลาวจัดตั้งขึ้น สําหรับนักวิชาชีพสามารถสมัคร
งานตรงกับนายจ้างชาวไทยได้ จะมีการขยายเวลาอนุญาตทํางานให้นานขึ้น จะมีการปรั บค่าใช้จ่ายใน
การเดิ นทางเข้ามาทํางานอย่างระดับที่เหมาะสม ระเบียบข้อบังคับต่างๆจะเอื้อต่อการทํางานระยะสั้น
หรื อการเข้ามาทํางานในประเทศไทยตามฤดูกาลมากขึ้น แรงงานชาวลาวจะได้รับการคุม้ ครองและมี
สิ ทธิ ประโยชน์เหมือนแรงงานไทยหากเป็ นการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาว การบังคับใช้กฎหมายจะเคร่ งครัดขึ้น ชาวลาวที่มา
ทํางานในประเทศไทยต้องมี หนังสื อเดิ นทาง วีซาและใบอนุ ญาตทํางาน จะมี ความร่ วมมื อในพื้นที่
ชายแดนไทย-ลาวในการบริ หารจัดการแรงงานร่ วมกัน ประเทศไทยจะมีความร่ วมมือกับสปป. ลาวใน
การส่ งผูท้ าํ ผิดกลับประเทศ มีความร่ วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ลูกคนต่างด้าวชาวลาวที่เกิดใน
ประเทศไทยจะได้รับสิ ทธิ อยูช่ ว่ั คราวแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย
ประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน การมีระบบฐานข้อมูลแรงงานกลางสําหรับทุก
หน่วยงานใช้ร่วมกันได้ มีการดูแลสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวตามระบบประกันสุ ขภาพ แรงงานต่างด้าว
สามารถซื้ อประกันกับภาคเอกชนได้อย่างสะดวก มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สังคมและการให้การศึกษา
เพื่อสร้างเจตคติทีดีต่อแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยจะมีท้งั
เพศชายและเพศหญิง ส่ วนหนึ่ งเป็ นแรงงานเด็ก จะมีการศึกษาวิจยั ด้านแรงงานในประเทศไทยและใน
สปป. ลาวและมีความร่ วมมือในการทํางานวิจยั ร่ วมกันเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเชิ งนโยบาย นอกจากนี้ จะมี
ความร่ วมมือในระดับภูมิภาคและความร่ วมมือระหว่างประเทศในด้านการบริ หารจัดการแรงงานข้าม
ชาติ

3.3 ภาพอนาคตแง่ ร้ายของการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าวชาวลาวในประเทศไทยใน
พ.ศ. 2563
การมองภาพอนาคตแง่ร้าย ด้านนโยบาย การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะทําให้
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่ งรวมทั้งแรงงานชาวลาวหลัง่ ไหลมาหางานทําในประเทศไทย
การเกิดวิกฤติดา้ นความสัมพันธ์กบั สปป. ลาว แม้ว่าประเทศไทยน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่ อง
การนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่จะไม่มีความก้าวหน้าในการนําเข้าแรงงานใหม่อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อตกลงกับสปป. ลาว
ด้านกฎหมาย ไม่มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากที่เป็ นอยู่ การบังคับใช้กฎหมาย
เป็ นไปอย่างเข้มงวดมาก มี การลงโทษอย่างรุ นแรงต่อผูก้ ระทําผิด มี การจับกุมแรงงานชาวลาวและ
ส่ งกลับประเทศ มีการทุจริ ตและแสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบอย่างมากจากแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ด้านแรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการพัฒนา จะเกิดปั ญหาเนื่องจากการมีแรงงานเด็กชาวลาว
จํานวนมากที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ทาํ งานในธุ รกิจทางเพศกระจายไป
ทัว่ ประเทศ แรงงานที่กลับประเทศไม่ได้รับการยอมรั บ และไม่ได้รับทักษะจากการเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย
ด้านการดําเนินงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวลาว แรงงานส่ วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ บริ ษทั จัดหางานจะเก็บค่าธรรมเนี ยมในอัตราสู งและขั้นตอนการดําเนินการ
ต่างๆจะเป็ นไปอย่างล่าช้า
ด้า นการจัด ระเบี ย บแรงงานต่ า งด้า วชาวลาว การนําเข้า แรงงานอย่า งถู กกฎหมายไม่ มี
ความก้าวหน้า การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น มีการกวาดล้างจับกุมแรงงานต่างด้าวและมีการลงโทษ
อย่างรุ นแรง มีการจับกุมและส่ งแรงงานชาวลาวกลับประเทศเป็ นจํานวนมาก มีปัญหาการค้ามนุษย์มาก
ขึ้น และมีเด็กที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชาติมากขึ้น
ประเด็นและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญสร้างภาพอนาคตในเชิงลบว่าแรงงาน
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นผูล้ กั ลอบเข้าเมืองทําให้ไม่ได้รับการคุม้ ครองและสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมาย
ไม่มีระบบฐานข้อมูลแรงงานกลางสําหรั บทุกหน่ วยงานใช้ร่วมกันได้ คนไทยมี เจตคติ ในทางลบต่อ
แรงงานต่างด้าว ไม่มีการศึกษาวิจยั ด้านแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศและไม่มีการทํางานวิจยั ร่ วมกัน
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเชิงนโยบายเท่าที่ควร และมีความร่ วมมือในภูมิภาคและความร่ วมมือระหว่างประเทศ
น้อยมาก
โดยสรุ ปผลการวิจยั ที่กล่าวมาได้ภาพอนาคตในแง่ร้ายในลักษณะที่วา่ การบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ไม่น่าจะร้ายหรื อแย่กว่าสิ่ งที่เคยเกิดขึ้นมา และภาพร้าย
ที่สุดคือเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับสปป. ลาว

3.4 ภาพอนาคตที่เ ป็ นไปได้ ม ากที่ สุด ของการบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2563
การมองภาพอนาคตที่ เป็ นไปได้มากที่ สุด คื อประเทศไทยจะยังคงขาดแคลนแรงงานระดับ
ล่าง และจะยังใช้นโยบายการนําเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ในเรื่ องนโยบายการ
จ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยจะยังคงใช้นโยบาย
การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดยจะมี การปรั บปรุ งการดําเนิ นงานให้
สะดวกรวดเร็ วขึ้ นเนื่ องจากมี ปัญหาในการดําเนิ นการหลายประการนั้น ในเรื่ องกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาํ ตอบที่หลากหลายและไม่ได้รับคําตอบที่เป็ นความเห็นส่ วนใหญ่ในประเด็นนี้ คําตอบที่
ได้รับมากที่สุดคือจะมีกฎหมายที่ไม่ต่างจากที่เป็ นอยูใ่ น พ.ศ. 2553 และกฎหมายไทยมีสอดคล้องกับ
กฎหมายนานาชาติ อยู่แล้ว คําตอบรองลงมาคื อจะมี การคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงานที่ทาํ งานบ้านและงาน
เกษตรกรรม กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญไม่มีความเห็ นอย่างชัดเจนว่าจะมี การแก้ไขกฎหมายที่ ขดั ต่อหลักสิ ทธิ
มนุ ษยชนขั้นพื้นฐานในเรื่ องการเข้าร่ วมสมาคม นอกจากนี้ สําหรั บสปป. ลาว ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวลาวให้
ความเห็นที่เป็ นส่ วนใหญ่วา่ จะมีออกกฎหมายแรงงานเพิม่ เติมซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อแรงงานชาวลาว
องค์ก รบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้า วจะเปลี่ ย นแปลงไป จะมี ก ารตั้ง คณะกรรมการใน
ระดับชาติใหม่แทน กบร. แต่ยงั คงกระจายการดําเนิ นงานโดยหน่วยงานหลายหลายงานในกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง การยกระดับสํานักบริ หารแรงงานต่างด้าวขึ้นเป็ นหน่วยงานระดับกรมหรื อการจัดตั้งหน่วยงาน
บริ หารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็ นหน่วยงานใหม่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งได้รับการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากทาง
ฝ่ ายการเมือง จะมีการกระจายอํานาจการบริ หารจัดการจากส่ วนกลางมากขึ้นโดยหน่วยงานส่ วนกลางทํา
หน้าที่ ในด้านการกําหนดนโยบาย ระเบียบและแนวทางการดําเนิ นการที่ เกี่ ยวข้อง การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล การศึกษาวิจยั หน่วยงานในระดับพื้นที่มีหน้าที่ในการบริ หารจัดการในระดับพื้นที่มากขึ้น
ผลการศึ ก ษาด้า นแรงงานกับ การพัฒ นา การเข้า มาทํา งานของแรงงานชาวลาวมี ผ ลดี ต่ อ
ประเทศไทยและต่อตัวแรงงานชาวลาว ครอบครัวและชุมชนในสปป. ลาว เงินที่แรงงานส่ งกลับบ้าน
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก สร้างงานและทําให้เกิด
ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนในสปป. ลาว อย่างไรก็ตามจะยังมีแรงงานชาวลาวส่ วนหนึ่ งที่ไม่ได้ประโยชน์
เท่าที่ควรจากการเข้ามาทํางานและถูกเอารัดเอาเปรี ยบหรื อตกเป็ นเหยื่อของการค้ามนุ ษย์ ประเทศไทย
และสปป. ลาวรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนจะมีความร่ วมมือกันในการพัฒนาแรงงานชาวลาว มีการเปิ ด
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่ชายแดนของลาว
การดําเนิ นงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทําให้สัดส่ วนของชาวลาวที่ทาํ งานอย่างถูก
กฎหมายมีมากขึ้น ชาวลาวจะมีบตั รประชาชนมากขึ้น การทําหนังสื อเดินทางในสปป. ลาวจะสามารถทํา
ได้ในเมืองใหญ่ได้ มีการจัดตั้งศูนย์จดั หางานซึ่ งให้บริ การอย่างเบ็ดเสร็ จ (One stop service centers) ใน
หัวเมืองใหญ่ในสปป. ลาวทําให้ชาวลาวเข้าถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับตําแหน่ งงาน การดําเนิ นการอนุ ญาตมา
ทํางานในประเทศไทยใช้เวลาน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามจํานวนแรงงานชาวลาวส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้ามา

ทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าการลักลอบเข้ามาทํางาน
หลายเท่า มี ข้ นั ตอนการดําเนิ นการ มีเงื่ อนไขผูกมัดและไม่มนั่ ใจว่าจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์และการ
คุ ม้ ครองที่ คุ ม้ ค่ า กว่า การลัก ลอบเข้ามาทํางาน รวมทั้งปั ญ หาการบังคับ ใช้ก ฎหมายจะทํา ให้ย งั คงมี
แรงงานชาวลาวจํานวนมากยังคงลักลอบทํางานในประเทศไทยโดยไม่มาขึ้นทะเบียนกับทางราชการ
นายจ้างอาจมีการเรี ยกร้องให้มีการผ่อนผันเพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถทํางานอยูใ่ นประเทศไทยต่อไปได้
การจัดระเบี ยบแรงงานต่างด้าวทําให้แรงงานชาวลาวมี ใบอนุ ญาตทํางานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายจะได้การคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายไทย สามารถเข้าถึงบริ การของรัฐในด้าน
การประกันสุ ขภาพ ระบบประกันสังคมรวมทั้งกองทุนเงิ นทดแทนดี ข้ ึน แรงงานที่ ทาํ งานบ้านหรื อ
ทํางานในภาคการเกษตรได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน แรงงานต่างด้าวจะสามารถ
ซื้ อประกันอุบตั ิเหตุหรื อการประกันสุขภาพจากบริ ษทั เอกชนเหมือนกับการซื้ อการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถยนต์ จะมีการปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลแรงงานเพื่อให้เป็ นปั จจุบนั หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ สามารถใช้ระบุตวั บุคคลได้ มีการออกบัตรผ่านแดนชัว่ คราวและการ
ให้ใบอนุญาตทํางานระยะสั้น
นอกจากที่ ก ล่ าวมา ประเทศไทยจะร่ ว มมื อกับ สปป. ลาวในการส่ งผูท้ าํ ผิ ด กฎหมายกลับ
ประเทศ มี ความร่ วมมื อในระดับพื้นที่ บริ เวณชายแดน มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานและการ
ศึกษาวิจยั แรงงานต่างด้าวโดยมีความร่ วมมือกับสปป. ลาวมากขึ้น
อย่า งไรก็ ต าม จะยัง คงมี ปั ญ หาการบัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใส
แรงงานชาวลาวจํานวนมากยังคงลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทย นอกจากนี้ แล้วจะยังคงมีปัญหา
การหลอกลวงแสวงหาประโยชน์อย่างมิชอบจากแรงงานต่างด้าวชาวลาว ปั ญหาในเรื่ องการค้ามนุ ษย์
การใช้แรงงานเด็ก การขายบริ การทางเพศ ปัญหาเรื่ องโรคติดต่อ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง รวมทั้งการที่คน
ลาวเข้ามาในประเทศไทยเพื่อก่ออาชญากรรม การค้ายาเสพติดอยูต่ ่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อ เสนอในการวิ จัย ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ยข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การบริ หารจัด การแรงงานต่ า ง
ด้าว และข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าว
1. ผูก้ าํ กับดูแลนโยบายการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่ องจาก
แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ มีจาํ นวนมากกว่าสองล้านสี่ แสนคน จึงเป็ นกลุ่มคนที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมัน่ คงของชาติและความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ ประเทศไทย
ควรให้ความสําคัญ ต่ อการบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าวโดยถื อเป็ นเรื่ องที่ มีความสําคัญระดับชาติ
นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ควรเป็ นผู้ ก ํ า กั บ ดู แ ลนโยบายการบริ หารจั ด การด้ ว ยตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง

2. การกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ชดั เจน รัฐบาลควรถือว่าแรงงาน
ต่ างด้าวจากประเทศเพื่ อนบ้า นเป็ นกระบวนการที่ ต้อ งมี ก ารบริ หารจัด การ ไม่ ใช่ ปัญ หาระยะสั้นที่
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการกําหนดมาตรการระยะสั้นตามที่สถานการณ์เฉพาะหน้ากําหนด จึงควรกําหนด
ทิศทางการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ควรมีการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2547 และควรจัดทํายุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการแรงงานต่างด้าวใหม่แทนการบริ หารจัดการตามสถานการณ์อย่างที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
3.
นโยบายการนําเข้าแรงงานใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกกฎหมาย รั ฐบาลควร
พิจารณาดําเนิ นการอย่างจริ งจังในการแสวงหาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนิ นการนําเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกกฎหมาย ขยาย
เวลาอนุ ญาตทํางานและปรับระเบียบให้เหมาะสมเช่นในเรื่ องอาชีพที่อนุญาตให้ทาํ งานและการเปลี่ยน
นายจ้าง ซึ่ งหากการดําเนิ นการยังเป็ นไปเช่นในปั จจุบนั แล้ว ก็มีความเป็ นไปได้สูงที่จะไม่สามารถบรรลุ
เป้ าหมายในการทําให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานใหม่ในประเทศไทยเป็ นแรงงานที่
นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายที่ได้ตกลงไว้กบั ประเทศเพื่อนบ้านได้ แรงงานต่างด้าวส่ วน
ใหญ่จะเลือกการลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากกว่าการเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมาย
4. กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ให้คุม้ ครองแรงงานในประเภทกิจการที่เป็ นงานบ้านและงานเกษตรกรรมด้วย แรงงานต่างด้าวซึ่ งทํางาน
บ้านและทํางานในภาคเกษตรกรรมซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากก็จะได้รับความคุม้ ครองเช่นเดียวกับแรงงาน
ไทยด้วย นอกจากนี้ ควรปรับแก้กฎหมายและระเบียบในเรื่ องสิ ทธิ ในการเข้าสมาคมและการตั้งสหภาพ
แรงงานเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นที่ยอมรับสากล
5. การบังคับใช้กฎหมาย ควรกําหนดนโยบายที่ชดั เจนในการจับกุม การลงโทษ การส่ งกลับ
ประเทศต่อแรงงานต่างด้าวที่ ทาํ ผิดกฎหมาย โดยกําหนดให้การดําเนิ นการต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
สอดคล้องกับหลักการสิ ทธิ มนุษยชน มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างดีล่วงหน้าในกรณี
การส่ งตัวกลับประเทศ และเนื่องจากปัญหาสําคัญส่ วนหนึ่ งเกิดจากการทุจริ ตในการรับผลประโยชน์อนั
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงควรมีนโยบายในการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริ งจัง
6.
คณะกรรมการบริ ห ารแรงงานต่ า งด้า วหลบหนี เ ข้า เมื อ ง ควรพิ จ ารณาการจัด ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่แทนคณะกรรมการบริ หารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง ทั้งนี้ ควรดําเนิ นการในกรณี ที่สดั ส่ วนของแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองลดลงเนื่องจากผลของ
นโยบายการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานที่หลบหนีเข้าเมือง การนําเข้าแรงงานต่างด้าวใหม่อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ผล และมี การกําหนดทิ ศและการจัดทํายุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการแรงงานต่างด้าวใหม่แทนการบริ หารจัดการตามสถานการณ์อย่างที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
7. หน่ ว ยงานบริ ห ารจัด การแรงงานต่ า งด้า ว แม้ว่ า ในอนาคตจะมี ก ารกระจายอํา นาจการ
บริ หารงานแก่ หน่ ว ยงานอื่ นก็ตาม เมื่ อพิจารณาปริ มาณงานและความรั บ ผิดชอบของสํานักบริ หาร
แรงงานต่างด้าว ควรมีการยกระดับหน่วยงานนี้ข้ ึนให้เป็ นหน่วยงานระดับกรม

8. แรงงานต่ างด้าวกับการพัฒนา หน่ วยงานทั้งในภาครั ฐและเอกชนควรดําเนิ นการในการ
พัฒนาฝี มือแรงงานชาวลาวซึ่ งประเทศไทยเองจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากแรงงานที่มีฝีมือชาว
ลาว รวมทั้งดําเนิ นการในการจัดทําหลักสู ตร การเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบุคคลากรที่สามารถทํางานได้
ในทั้งสองประเทศซึ่ งจะเป็ นการสอดคล้องกับการเปิ ดเขตประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน และจะช่ ว ย
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาในอนาคต นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้มีการทําธุ รกิจขนาด
เล็ก วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ในสปป. ลาวจะทําให้เกิดการพัฒนาในสปป. ลาวและจะทําให้
เกิดกําลังซื้ อมากขึ้นซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาว ยิง่ ไปกว่านั้น รัฐบาลไทยควรส่ งเสริ มให้
นัก ลงทุน ชาวไทยเข้าไปลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษในสปป. ลาวเนื่ องจากได้รั บสิ ทธิ พิ เ ศษหลาย
ประการรวมทั้งเป็ นการสร้ า งงานในสปป. ลาวซึ่ งจะมี ผลดี ทาํ ให้แรงงานชาวลาวส่ ว นหนึ่ งไม่ ต้อง
เดินทางมาหางานในประเทศไทย
9. กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ควรขยายศูนย์ดาํ เนิ นการให้มีจาํ นวนมากขึ้ น
และกระจายไปในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทํางานอยู่ รวมทั้งขยายการช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในการให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิ บตั ิงานและควรจัดให้มีการประเมินผลโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอกใน
ระหว่างการดําเนินการพิสูจน์สญ
ั ชาติ
10. การดํา เนิ น งานเพื่ อเอื้ อต่ อ การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานชาวลาว จากผลของการศึ ก ษาครั้ งนี้
พบว่าปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงมากที่ตอ้ งจ่ายให้แก่บริ ษทั จัดหางานลาวเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข
ประเทศไทยจึ งควรแสวงหาความร่ วมมื อจากสปป. ลาวในการแก้ไขปั ญหานี้ อย่างจริ งจังในการลด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดําเนินการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น กําหนดเวลาดําเนิ นการในแต่ละขั้นตอนให้
ชัดเจน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาระบบสํานักงานและอุปกรณ์ การ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวควรสื่ อสารในภาษาของแรงงานต่างด้าวเอง
11. ระบบฐานข้อ มู ล แรงงานต่ า งด้า ว ควรกํา หนดแผนงานเพื่ อ พัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล
แรงงานต่างด้าวให้เป็ นข้อมูลกลางที่เป็ นปัจจุบนั ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้และเป็ นระบบ
ข้อมูลที่ เชื่ อมต่อข้อมูลตามเวลาจริ ง (Real time) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจสํามะโน
ประชากรซึ่ งได้มีการดําเนิ นการทัว่ ประเทศใน พ.ศ. 2553ด้วย การทราบข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
และข้อมู ลของผูต้ ิ ดตามจะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและแผนงาน เช่ นการจัดการด้าน
การศึกษา การจัดบริ การด้านการสาธารณสุ ขซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนไทยในชุมชนที่มีแรงงาน
ต่างด้าวอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเป็ นผูน้ าํ ในการผลักดันให้อาเซี ยนจัดทําระบบฐานข้อมูล
แรงงานซึ่งสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างประเทศสมาชิกได้ในอนาคต
12. เจตคติ ควรดํา เนิ นการสร้ างเจตคติ ที่ดีต่ อ แรงงานต่ างด้า วแก่ ป ระชาชนว่า ประเทศไทย
ขาดแคลนแรงงานระดับล่างและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาทําประโยชน์ โดยให้เข้ามา
ทํางานที่ชาวไทยไม่ตอ้ งการทํา ช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ และมีผลดี ต่อ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยโดยรวม การดําเนิ นงานสามารถทําได้โดยการให้ขอ้ มูล ความรู ้ และ

จัดการอบรมแก่สื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ภาพอนาคตของการบริ หารจัดการคนต่างด้าวของประเทศไทยทั้ง
ระบบ ซึ่ งมีจาํ นวนประมาณสามล้านคนและประมาณร้อยละแปดสิ บเป็ นแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้า
เมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน (สํานักงานความมัน่ คงแห่งชาติ, ข่าวสํานักข่าวไทย, 19 สิ งหาคม 2553 ) เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มและกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการกําหนดนโยบาย กฎหมายและระเบียบรวมทั้งการ
จัดองค์กรบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็ นการเตรี ยมการในเชิงรุ กเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเป็ นการเตรี ยมการในการจัดระบบการบริ หารจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทยที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพไว้ล่วงหน้า
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ภาพอนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน ได้
แก่สปป. ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้ทราบแนวโน้มที่เป็ นไปได้ของการบริ หารจัดการแรงงาน
ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเข้ามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้า น ทั้ง นี้ การศึ ก ษาวิ จัย ในเรื่ อ งนี้ ในสหภาพพม่ า น่ า จะยัง คงมี ข ้อ จํา กัด เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ในทางการเมืองจึงยังไม่สมควรที่จะดําเนินการในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
3. ควรมี การศึกษาแบบสํารวจในระดับชาติ ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยการร่ วมมือกับ
องค์การระหว่างประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ทราบภาพรวมเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติเช่น
จํานวนแรงงานที่โยกย้ายถิ่นฐานมาทํางานในประเทศไทย สถานที่อยูแ่ ละที่ทาํ งาน ประเภทและสภาพ
การจ้างงาน รู ปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงาน ผลได้และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพร่ วมกัน
4. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยใช้วิธีการวิจยั แบบ
มีส่วนร่ วม (Participatory action research- PAR) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศร่ วมกันในการวิจยั เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้ทุก
หน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพัฒ นาทุ ก ขั้น ตอนอย่า งมี เ สรี เป็ นประชาธิ ป ไตย และมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อประยุกต์หาวิธีการแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งการบริ หารจัดการไปพร้อม ๆ
กัน ไม่ใช่เป็ นการวิจยั โดยนักวิชาการจากภายนอกซึ่ งไม่ใช่ผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่ในการบริ หารจัดการแรงงานต่าง
ด้าว รวมทั้งแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและใช้ทรัพยากรที่ผถู ้ ูกวิจยั มีอยูเ่ พื่อ
ช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวร่ วมกัน
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รายละเอียดเกีย่ วกับองค์ ประกอบและขั้นตอนของการสั มภาษณ์

ตอนที่ 1. ก่ อนการสั มภาษณ์
1.1 ผูว้ ิจยั ขอให้มหาวิทยาลัยคริ สเตียนส่งหนังสื อขอความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า
1.2 ผูว้ ิจัยทําการชี้ แจงด้วยตนเองแก่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์การสัมภาษณ์
ประโยชน์ที่ผวู ้ ิจยั คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์จะได้รับ บทบาทของผูส้ มั ภาษณ์ จริ ยธรรม
ในการวิจยั รวมทั้งวิธีการวิจยั แบบ EFR ได้แก่การสร้างภาพอนาคตสามแบบคือภาพอนาคตในแง่ดี การ
สร้างภาพอนาคตในแง่ร้าย และการสร้างภาพอนาคตในแง่ที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุด การเขียนสรุ ปผล
การสัมภาษณ์ การจัด ประชุ มเพื่อหาความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญต่อผลการศึ กษา นอกจากนี้ แล้ว ผู ้
สัมภาษณ์ขอความยินยอมในการให้สมั ภาษณ์และนัดหมายเวลาในการสัมภาษณ์ รวมทั้งตอบคําถามของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในกรณี ที่มีคาํ ถาม
1.3 ห้องสัมภาษณ์ ใช้หอ้ งซึ่ งปราศจากการรบกวน ประกอบด้วยโต๊ะและเก้าอี้สองหรื อสาม
ตัว ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นงั่ ที่หวั โต๊ะ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นงั่ ด้านขวา ผูช้ ่วยผูส้ มั ภาษณ์(ถ้ามี) นัง่ เยื้องกับผูส้ มั ภาษณ์
1.4 อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ในการสั ม ภาษณ์ ประกอบด้ว ยแผนภู มิ ค วามพึ ง ประสงค์
(Desirability scale) แผนภูมิกาลเวลา (Grammar scale) กรอบแนวคิดในการบริ หารจัดการแรงงานต่าง

ด้าว เครื่ องบันทึกเสี ยงพร้อมอุปกรณ์ เครื่ องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ กระดาษและปากกา แนวทางการ
สัมภาษณ์

ตอนที่ 2. การนําเข้ าสู่ การสั มภาษณ์
2.1 ผูส้ ัมภาษณ์ทบทวนสิ่ งที่ได้ช้ ีแจงแก่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ตามข้อ 1.2 ข้างต้น โดยยํ้าว่า ”จาก
ประสบการณ์ที่ได้ทาํ การสัมภาษณ์แบบ EFR ผูใ้ ห้สัมภาษณ์บอกว่าได้รับประโยชน์อย่างมากเนื่ องจาก
ทําให้ได้คิดถึงแง่มุมใหม่ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ แม้กลุ่มประชากรที่พูดถึงคือแรงงานต่างด้าว
ชาวลาวจํานวนมากกว่าสองแสนคน แต่ผลการวิจยั น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่ งมีประมาณสองล้านคนด้วย ผูส้ ัมภาษณ์จะถือว่าข้อความที่ได้รับฟั งเป็ น
ความลับซึ่ งจะไม่เปิ ดเผยแก่ ผูใ้ ด เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ขอให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์มีความสบายใจที่จะพูดในเรื่ องที่ตอ้ งการพูดถึง หรื อไม่พดู ในเรื่ องที่ไม่อยากพูดถึง
และหากไม่ตอ้ งการให้บนั ทึ กเรื่ องใดก็ขอให้บอกได้” จากนั้น ผูส้ ัมภาษณ์จึงขออนุ ญาตก่อนทําการ
บันทึกภาพหรื อเสี ยง
2.2 การสร้างภาพอนาคต ผูส้ ัมภาษณ์วางแผนภูมิความพึงประสงค์ (Desirability scale)ลง
ตรงหน้าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ขอให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์สมมุติว่าเส้นตรงตามแนวนอนซึ่ งมีจุดต่างๆเรี ยงกันจาก 1100 จากซ้ายไปขวา โดยให้จุดต่างๆนี้ แทนระดับความเป็ นไปได้ของภาพอนาคตของการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563 โดยให้จุดที่หนึ่งแทนภาพอนาคตในแง่ร้ายที่ร้าย
ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริ งตามความเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และให้จุดที่ 100 แทนภาพอนาคตแง่ดีที่ดี
ที่ สุดที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้จริ งตามความเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ในแผนภูมิน้ ี จะเห็ นสี เขียวแทนสิ่ งที่พึง
ประสงค์และสี แดงแทนสิ่ งไม่พึงประสงค์ สี แดงหรื อเขียวเป็ นไปตามความเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เท่านั้น
จุดลําดับที่ 50 คือจุดกึ่งกลางระหว่างอนาคตที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา ภาพอนาคตที่เกิดขึ้นที่
เกินจุดที่ 100 ไปถือว่าเป็ นภาพในอุดมคติ (Utopia) หรื อสวรรค์ที่เป็ นไปไม่ได้ ในทํานองเดียวกันภาพ
อนาคตของการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่นอ้ ยกว่าจุดหมายเลข 1 หรื ออยูด่ า้ นซ้ายมือเลย
จากจุดหมายเลข 1 เป็ นอปคติ (Dystopia) หรื อนรกที่เป็ นไปไม่ได้
ในการสร้ างภาพอนาคตแง่ ดี ผูว้ ิ จัย ขอให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เ ลื อกสร้ างภาพการบริ หารจัด การ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ที่จุดตําแหน่ง 85 หรื อ 90 ซึ่ งเป็ นภาพที่สามารถ
เกิดขึ้นได้จริ ง เป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาแต่ไม่ถึงกับดีพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่าง คําว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้
จริ งหมายถึงมีความน่าจะเป็ นมากกว่าศูนย์ตามความเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ในการสร้ างภาพอนาคตแง่ร้าย ผูว้ ิจยั ขอให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เลื อกสร้ างภาพการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ. 2563 ในจินตนาการที่จุดตําแหน่ง 15 หรื อ 20 ตาม
ความเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

2.3 การกระตุน้ จินตนาการ ผูส้ ัมภาษณ์พูดว่า “ศาสตราจารย์เท็กซ์เตอร์ ผคู ้ ิดวิธีการวิจยั แบบ
EFR เคยสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ท่านยํ้าว่าเราต้องเริ่ มต้นที่วิสยั ทัศน์ คือจากภาพอนาคตก่อนที่
จะกําหนดแผนงาน ท่านเล่าให้ผมฟั งว่ามีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่สแตนฟอร์ ดสองคนอยากสร้ าง
ระบบข้อมูลกลางที่ผูค้ นจากทุกแห่ งทัว่ โลกสามารถเข้าถึงและใช้ติดต่อสื่ อสารกันได้ อาจารย์ที่ปรึ กษา
บอกว่าเขากําลังเพ้อฝันในสิ่ งที่ไม่มีทางเป็ นจริ งได้ ท้ายที่สุดเขาสร้าง google ขึ้นมา และต่อมาได้เป็ น
มหาเศรษฐีในระดับโลก ดังนั้นเมื่อคิดถึงสิ่ งที่น่าจะเกิดขึ้นได้หรื อสามารถเกิดขึ้นได้ (probable) ขอให้
ท่านคิดถึงสิ่ งที่อาจจะเป็ นไปได้ตามความเห็นของตัวท่านเองเท่านั้น ไม่ใช่ตามความเห็นของหน่วยงาน
หรื อของผูบ้ งั คับบัญชา”

3. การสร้ างภาพอนาคตในแง่ ดี
3.1 ใช้เทคนิ คการมองย้อนกลับจากอนาคต (Back-casting) เพื่อช่วยกระตุน้ จินตนาการใน
การสร้ า งภาพอนาคตและลดการติ ด ยึด กับเจตคติ ปั จ จุ บ นั กาล ในขั้นตอนนี้ ผูส้ ัม ภาษณ์ ว างแผนภู มิ
กาลเวลาลงแทนแผนภูมิความพึงประสงค์ พูดว่า “ให้สมมุติวา่ ขณะนี้เป็ นปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นสิ่ งที่เกิดใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2562 คืออดีต เหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้ จึงถือเป็ นความจริ ง
(Factual) แต่นบั จากวันนี้ คือวันสัมภาษณ์ (พ.ศ. 2563) ไปถึงปี พ.ศ. 2573 คืออนาคตในอีกสิ บปี
ข้างหน้า เหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้จึงถือเป็ นจินตนาการ (Imagined) เนื่องจากยังไม่เกิดขึ้น”
3.2 ใช้เทคนิ คบทบาทสมมุติ (Dramatization) ในขั้นตอนผูส้ ัมภาษณ์แสดงบทบาทเสมือนว่า
ได้กลับมาพบผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2563 หลังจากที่ไม่ได้พบกันว่าสิ บปี ในการสัมภาษณ์จะเริ่ ม
จากคําถามกว้างๆ ก่อน ได้แก่ “สวัสดีครับ ไม่ได้พบกันมาสิ บปี ดูท่าทางท่านมีความสุ ขมาก การบริ หาร
จัดการแรงงานชาวลาวคงเป็ นไปได้ดีมาก ตอนนี้ เป็ น พ.ศ. 2563 สภาพความเป็ นอยูค่ วามเป็ นไปของ
แรงงานชาวลาวในประเทศไทยเป็ นอย่างไร”
3.3 ใช้เทคนิคถามจากภาพกว้างไปสู่คาํ ถามที่เฉพาะเจาะจง (Panoramic to specific) “ตอนนี้เป็ น
พ.ศ. 2563 ดูเหมือนอะไรๆ ก็เอื้อต่อการบริ หารจัดการแรงงานชาวลาว ขอท่านเล่าหน่อยว่าบริ หารจัดการ
แรงงานชาวลาวเป็ นอย่างไร”
3.4 ใช้เทคนิ คการตั้งคําถามเจาะลึก (Probing) รวมทั้งใช้กรอบแนวคิดในการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวมาเป็ นสื่ อประกอบตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความชัดเจน (Clarity) ความ
ครอบคลุม (Comprehensiveness) บริ บททางสังคมวัฒนธรรมในช่วงระยะเวลานั้นๆ (Contextualization)
ความต่อเนื่องสอดคล้องที่ต้ งั บนหลักของความเป็ นเหตุเป็ นผล (Coherence) และสามารถเปรี ยบเทียบได้
กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนอื่นๆ (Comparativeness)

ผูส้ มั ภาษณ์ใช้แผนภูมิมิติการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวประกอบในการถามคําถามต่อไปนี้
3.4.1 ขณะนี้ เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดี นโยบายของประเทศไทยที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการแรงงานจากประเทศลาว เป็ นอย่างไร
3.4.2 ขณะนี้ เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดี กฎหมายและระเบียบต่างๆของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการแรงงานจากประเทศลาวเป็ นอย่างไร
3.4.3 ขณะนี้ เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดี การจัดองค์กรเพื่อการบริ หารจัดการแรงงานชาว
ลาวของประเทศไทยเป็ นอย่างไร
3.4.4 ขณะนี้เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดี การอพยพแรงงานชาวลาวที่มีผลต่อการพัฒนาจะ
เป็ นอย่างไร (ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแรงงานอพยพชาวลาว การส่ งเงินกลับบ้าน การพัฒนาชุมชนผู ้
อพยพทั้งในประเทศไทยและในประเทศลาว)
3.4.5 ขณะนี้เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดีการบริ หารจัดการเพื่อเอื้อต่อการอพยพแรงงาน
เป็ นอย่างไร (ยกตัวอย่างเช่น การปกป้ องและทําให้การอพยพแรงงานเป็ นไปอย่างสะดวกปลอดภัย มี
ประสิ ทธิภาพและถูกต้องตามตามกฎหมาย)
3.4.6 ขณะนี้ เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดี การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาวเป็ น
อย่างไร (ยกตัวอย่างเช่นการช่วยให้รัฐบาลและสังคมรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับผูท้ ี่ตอ้ งการอพยพเข้ามา
ทํางานในประเทศ และให้สามารถกําหนดมาตรการต่างๆที่เหมาะสมในการป้ องกันมิให้เกิดการลักลอบ
เดิ น ทางเข้าเมื อง เพื่ อ ให้แรงงานต่ า งด้า วเดิ นทางเข้ามาทํา งานในประเทศไทยได้อย่างถู ก ต้องการ
กฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบและคําสัง่ ของทางราชการแทนการลักลอบเข้าเมือง)
3.4.7 ขณะนี้ เป็ นปี 2563 หากมองในแง่ดี นอกจากเรื่ องที่กล่าวมาแล้ว การบริ หารจัดการ
แรงงานอพยพชาวลาวในเรื่ องอื่นๆ ในปี 2563 เป็ นอย่างไร (ยกตัวอย่างความร่ วมมือทางวิชาการและการ
สร้างเสริ มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การพิทกั ษ์ปกป้ องสิ ทธิแรงงานอพยพ การสนับสนุน
ให้มีการใช้กฎหมายนานาชาติ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิจยั ความร่ วมมือกับประเทศลาว
ความร่ วมมือในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่สังคม และการให้
การศึกษาแก่สังคม การจัดการเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของแรงงานอพยพ มิติเรื่ องบทบาทแรงงานอพยพ
หญิง-ชาย และการรวมแรงงานอพยพเข้าเป็ นพลเมืองของประเทศ)
ในการถามคําถามเจาะลึก ผูส้ ัมภาษณ์จะถามคําถามที่ทาํ ให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ตระหนักว่าในภาพ
อนาคตในแง่ดีกย็ งั คงมีปัญหาและจุดอ่อนซึ่งหมายถึงสี แดงในแผนภูมิความพึงประสงค์ผสมอยูด่ ว้ ย
ก่อนที่จะจบคําถามเกี่ยวกับภาพอนาคตในแง่ดีในเรื่ องของการบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวใน
ประเทศไทย ผูส้ มั ภาษณ์จะขอให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้ อหาที่ได้ให้สัมภาษณ์
ได้ตามต้องการ

ตอนที่ 4. การสร้ างภาพอนาคตในแง่ ร้าย
ในการสร้ างภาพอนาคตในแง่ร้ายใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ คล้ายกับการสร้ างภาพอนาคตใน
แง่ดี เริ่ มจากการใช้เทคนิ คการมองย้อนกลับจากอนาคต ใช้เทคนิ คบทบาทสมมุติโดยเริ่ มจากคําถามว่า
“สวัสดีครับ ไม่ได้พบกันมาสิ บปี แทบจะจําท่านไม่ได้เลย ท่านเล่าว่าการบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวมี
ปั ญหามาก ตอนนี้เป็ นปี พ.ศ. 2563 สภาพความเป็ นอยูค่ วามเป็ นไปของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย
เป็ นอย่างไร” ต่อจากนั้นก็จะใช้เทคนิ คถามจากภาพกว้างไปสู่ คาํ ถามที่เฉพาะเจาะจง ใช้เทคนิ คการตั้ง
คําถามเจาะลึ ก รวมทั้งใช้กรอบแนวคิ ดในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวประกอบในลักษณะ
คล้ายกันกับการสร้างภาพอนาคตในแง่ดี

ตอนที่ 5. การสร้ างภาพอนาคตทีน่ ่ าจะเป็ นไปได้ มากทีส่ ุ ด
5.1 เปลี่ยนเทคนิ คการสัมภาษณ์ ผูส้ ัมภาษณ์กล่าวว่าต่อไปนี้ จะไม่เป็ นการมองย้อนกลับจาก
อนาคตอีกต่อไป และเน้นด้วยการกระทําโดยการดึงแผนภูมิกาลเวลาที่วางอยูห่ น้าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ออกไป
ผูส้ ัมภาษณ์จะยํ้าว่าปั จจุบนั คือ พ.ศ. 2553 ขอให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์คาดการว่าในอนาคต คือในปี พ.ศ. 2563
การบริ หารจัดการแรงงานชาวลาวที่น่าจะเป็ นไปได้มากที่สุดจะเป็ นอย่างไร ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตอ้ งไม่สนใจ
ว่าภาพอนาคตที่สร้างขึ้นเป็ นสิ่ งที่ตนเองอยากหรื อไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกต่อไป ต่อจากนั้นผูส้ มั ภาษณ์ใช้
เทคนิ คถามจากภาพกว้างไปสู่ คาํ ถามที่เฉพาะเจาะจง ใช้เทคนิ คการตั้งคําถามเจาะลึก รวมทั้งใช้กรอบ
แนวคิดในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวประกอบในลักษณะคล้ายกันกับการสร้างภาพอนาคตในแง่
ดีและภาพอนาคตในแง่ร้าย
5.2 บทบาทผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ผูส้ ัมภาษณ์ถามความเห็นว่าภาพอนาคตของการบริ หารจัดการ
แรงงานชาวลาวที่ น่าจะเป็ นไปได้มากที่ สุดแตกต่ างจากภาพอนาคตในแง่ ดีหรื อไม่ อยู่ในจุ ดใดของ
แผนภูมิความพึงประสงค์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คิดว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิ ดภาพอนาคตที่ใกล้เคียงกับภาพ
อนาคตในแง่ดีมากที่สุด

ตอนที่ 6. การปิ ดการสั มภาษณ์
ผูส้ ัมภาษณ์ขอบคุณผูใ้ ห้สัมภาษณ์และเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ และอธิ บายว่าผูส้ ัมภาษณ์
จะทําการถอดเทป จัดทําสรุ ปคําสัมภาษณ์ และส่ งให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อปรั บปรุ ง เพิ่มเติ มหรื อแก้ไข
เพื่อให้ตรงกับความคิ ดเห็ นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อย่างแท้จริ งต่ อไป ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถนําสรุ ปคํา
สัมภาษณ์ไปใช้ได้ตามความประสงค์ ผูส้ ัมภาษณ์จะประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจะจัดประชุม
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจัดทําเป็ นรายงานผลการศึกษาต่อไป

ภาคผนวก ข
มาตรความพึงประสงค์

มาตรความพึงประสงค์

ภาคผนวก ค
มาตรกาลเวลา

มาตรกาลเวลา
พ.ศ. 2553
อดีต
ย้อนหลัง

พ.ศ. 2563
ปั จจุบนั
“ขณะนี้”

พ.ศ. 2573
อนาคต (ใหม่)
ข้างหน้า

======================================================

สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต

สิ่ งที่เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี้

สิ่ งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

was (were) already
realized
way back then.

is (are)
realized
now.

will have been
realized
by then.

had been already
realized
way back then.

has (have) been
realized
now.

will have been
realized
by then.

was (were) already
well into the
process of
being realized
way back then.

is (are)
well into the
process of
being realized
now.

will be
well into the
process of
being realized
by then.

ภาคผนวก ง
ผู้เชี่ยวชาญทีใ่ ห้ สัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญทีใ่ ห้ สัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้สมั ภาษณ์ในการสัมภาษณ์มีจาํ นวน 25 คน แบ่งเป็ นห้ากลุ่มดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการที่ทาํ งานในหน่วยงานราชการภายใต้คณะกรรมการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง จํานวน 7 คน
1. สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
2. สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
3. สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
4. สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
6. สํานักพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
7. สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2. พนักงานของรัฐ สปป. ลาว จํานวน 3 คน
1. กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
2. กรมสวัสดิการสังคม สปป. ลาว
3. กรมการจัดหางาน สปป. ลาว
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศ
1. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. องค์การนานาชาติเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
3. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
4. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาคเอกชน 7 คน
1. บริ ษทั จัดหางาน
2. มูลนิธิพฒั นรักษ์
3. มูลนิธิศุภนิมิต สํานักงาน สปป. ลาว
4. มูลนิธิศุภนิมิต สํานักงานประเทศไทย
5. โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ
7. สภาทนายความแห่งประเทศไทย

5. นักวิจยั อาวุโส 4 คน
1. มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
2. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
4. ศูนย์วิจยั การย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ
เอกสารรับรองการวิจัยในมนุษย์

ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
นายชาตรี มูลสถาน เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2499 ที่จงั หวัดเชียงราย สําเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมต้นจากโรงเรี ยนคริ สเตี ยนไพศาลศาสตร์ จังหวัดเชี ยงราย และสําเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยม
ปลายจากโรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับอุดมศึกษาสําเร็ จปริ ญญาตรี สาขา
จิ ตวิทยาจากคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ใน พ.ศ. 2521 และสําเร็ จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ.
2524
ประวัติการทํางาน
1. พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั เป็ น Senior Program Officer สถานเอกอัครราชทูตนอร์ เวย์ รับผิดชอบ
โครงการความร่ วมมื อด้านการพัฒนาระดับภู มิ ภาคในด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน การจัดการป่ าไม้ การประมง
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2. พ.ศ. 2538 - 2548 เป็ น Program Officer สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ ก ภายใต้ Danish
International Development Assistance (Danida) และ Danish Cooperation in Environment and Development
(Danced) รับผิดชอบงานด้านสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยง่ั ยืนในด้านการจัดการเมืองและอุตสาหกรรม
การเกษตร ป่ าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มนํ้า สิ่ งแวดล้อมศึกษา การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึ นามิ
โครงการพัฒนาของหน่วยงานพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน และ Small Grant Facility
3. พ.ศ. 2536 - 2538 เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็ นผูน้ าํ สตรี
(Women’s Economic and Leadership Development Programme) สํานักงานส่ งเสริ มและประสานงาน
สตรี แ ห่ ง ชาติ สํา นัก ปลัด สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ทํา เนี ย บรั ฐ บาล ภายใต้ค วามร่ ว มมื อ กับ Canadian
International Development Agency (CIDA)
4. พ.ศ. 2533 - 2536 เป็ นผูจ้ ดั การมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
5. พ.ศ. 2526 - 2527, 2528-2533 เป็ นผูป้ ระสานงานระดับภาค มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี ซีเอฟในประเทศไทย
6. พ.ศ. 2527 - 2528 เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
7. พ.ศ. 2524 - 2526 เป็ นผูป้ ระสานงาน American Friends Service Committee (AFSC) ศูนย์
รับผูอ้ พยพจังหวัดหนองคายและศูนย์รับผูอ้ พยพจังหวัดอุบลราชธานี

8. พ.ศ. 2524 เป็ นเจ้าหน้าที่ Intergovernmental European Commission on Migration (ICEM)
9. พ.ศ. 2523 - 2524 เป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั ในโครงการวิจยั เรื่ อง Women and Transnational
Corporation (East-West Center) และ Women and Participatory Organizations และเป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั ใน
โครงการวิจยั เรื่ องความอดทนบึกบึนในคนไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
10. พ.ศ. 2521 เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

