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บทคัดย่ อ
เอกสารวิ จัย ฉบับ นี มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษา
ปั ญหา วิธีดําเนินการ ข้ อจํากัดและแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาแรงงานต่างด้ าวในจังหวัดชลบุรี รวมการศึกษา
วิเคราะห์ และนําเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาผู้ลกั ลอบ
เข้ าเมือง และแรงงานต่างด้ าวในจังหวัดชลบุรีอย่างเป็ น
รู ป ธรรม โดยปรั บ เปลี ยนเพิ มเติ ม จากแนวทางการ
ดําเนินการอยู่ในปั จจุบัน เป็ นการวิจัยในเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) และประชุมกลุม่ ย่อย
(Focus group) กับกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะลึก (Purposive
Sampling) เพือเก็บรวบรวมข้ อมูลนํามาสรุ ปผลวิเคราะห์
ประกอบกับการศึกษาเอกสาร และผลการศึกษาวิจยั ที
เกียวข้ อง
ผลการวิจยั
1. เพื อศึก ษาปั ญ หา วิ ธี ดํ า เนิ น การ ข้ อ จํ า กัด
และแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานต่า งด้ า วใน
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า ความสําคัญในการ
แก้ ปั ญหาแรงงานต่ า งด้ าวตํากว่ า ที ควรจะเป็ น

ทุกหน่ว ยงานจะต้ อ งบูรณาการความร่ ว มมือ ด้ ว ยกัน
และมีความสําคัญเท่า ๆ กัน การกําหนดนโยบายการ
จัดการปั ญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไร้ ฝีมือของไทย
ได้ อาศัยแนวคิดและหลักการด้ านความมันคงแห่งชาติ
และแนวคิ ด เกี ยวกั บ เศรษฐกิจทุนเสรี นิยมเป็ นหลัก
โดยแนวคิดทางด้ านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานใน
ส่ ว นกระบวนการในกํ า หนดนโยบายที สํ า คั ญ คื อ
นักการเมือง ข้ าราชการระดับสูงและกลุม่ ผลประโยชน์
ต่า ง ๆ ซึ งปั จ จัย ที นํ า มาใช้ ในการกํ า หนดนโยบายที
สําคัญคือ ความมันคงของชาติและผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ
2. เพื อศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และนํ า เสนอแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา ผู้ลกั ลอบเข้ าเมือง และแรงงานต่างด้ าว
ในจัง หวัด ชลบุรี อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรม จากแนวทางการ
ดํ า เนิ น การอยู่ ใ นปั จจุ บัน พบว่ า แนวโน้ มของการ
ลักลอบเข้ ามาของแรงงานต่างด้ าวยังไม่ลดลง นโยบาย
และมาตรการในการแก้ ไขปั ญหายังไม่สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบัน และยังขาดความเข้ มงวดในการ
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บังคับกฎหมาย หากพิจารณาอีกด้ านหนึง แรงงานข้ าม
ชาติ ยัง ได้ ช่ว ยเอื ออํ านวยให้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ การธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็ นไปอย่างต่อเนือง
เพราะสามารถใช้ ทดแทนแรงงานไทยในสาขาทีขาด
แคลนหรื อ ในกิ จ การที แรงงานไทยไม่ นิ ย มทํ า เช่ น
กรรมกร งานประมง เป็ นต้ น

Abstract
This objective in this research were to study
the problem, the operating, Limitation and the
way to solve problem of migrant labors in
Chonburi province. Also to data analysis and
recommended the way to solve alien worker and
immigrant worker problem in Chonburi province
with concrete by apply from now a day approach.
This study is qualitative research, methodology
cover with In-depth interview, Focus group and
Purposive sampling for data collective also to
descriptive analysis with related document and
research.
The Research result showed that
1. To study the problem, the operating,
Limitation and the way to solve problem of
migrant labors in Chonburi province found that
any organizations should join hand together. The
strategy to solve migrant worker problem were
rely on National Security concept and Free
Economy Capitalism Concept are mainly also to
Human Right concept and Labor Right as well.
The importance planning strategy process consist
with political man, High Commissioner and other
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Stakeholder as well. The factors that apply to
planning strategy are national security and
economical benefit.
2. To data analysis and recommended the
way to solve alien worker and immigrant worker
problem in Chonburi province with concrete. The
approach in now a day found that possibility of
migrant worker did not decrease. Moreover, Solve
this problem policy did not decrease as well and
Solving strategy are not rely with present situation
and the lack of stringent enforcement the law. In
the opposite way, Migrants also help facilitate the
business operations. Industry in Thailand is
continuing. It be substituted Thailand in the field
of labor scarcity or labor parties in Thailand is not
popular to do such as labor workers, fishing, etc.

บทนํา
นับตังแต่ประเทศไทยใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 1 เมือปี พ.ศ. 2504 จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปั จจุบัน
คือฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยได้ มีความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการเปลียนแปลงโครงสร้ าง
การผลิตตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของประเทศ
มีการส่งเสริ มทังการลงทุนในประเทศ และส่งเสริ มให้
นักลงทุ น จากต่างประเทศเข้ ามาลงทุนในประเทศไทย
มีการปรับปรุ งระบบการผลิตสินค้ าและบริ การ ทําให้
เกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ของการจ้ างงาน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การมีความต้ องการแรงงาน
มากขึน แต่ ข าดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ บาง
พืนที แรงงานทีมีอยู่ทกั ษะไม่ตรงกับความต้ องการของ
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ตลาดแรงงาน ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จทําให้
อัต ราค่า จ้ าง ค่า ครองชี พ ของแรงงานไทยสูง ขึนมาก
กิ จ การธุ ร กิ จ ที ใช้ แรงงานระดับ ล่า ง เกิ ด ปั ญ หาขาด
แคลนแรงงาน ผู้ประกอบการจึงจําเป็ นต้ องหาแรงงาน
จากทีอืนเข้ ามาทดแทนแรงงานทีต้ องการ การอพยพ
แรงงาน ทีมีผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เริ มจาก
การเคลือนย้ ายแรงงานจากชนบทไปสู่เมือง และการ
เคลือนย้ ายแรงงานจากประเทศหนึงไปยังอีกประเทศหนึง
(ศิวิไล ชยางกรู, 2555) โดยเฉพาะประเทศทีมีพรมแดน
ติดต่อกันสะดวกต่อการเคลือนย้ ายถึ งแม้ ว่า ประเทศ
ปลายทางไม่ต้ องการให้ มี การเคลือนย้ า ยหรื ออพยพ
แรงงานเข้ ามาอยูใ่ นประเทศ แต่จากปั ญหาเศรษฐกิจที
ขาดแคลนปั จจั ย การผลิ ต คื อ แรงงานและค่ า จ้ าง
แรงงานต่ า งชาติ มีอตั ราทีตํากว่าแรงงานในประเทศ
ซึงจะทําให้ ประเทศไทยได้ เปรี ยบเรื องต้ นทุนการผลิต
ขณะเดี ยวกันแรงงานประเทศเพือนบ้ านเช่น สหภาพ
พม่ า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ประเทศกัม พูช า มี ส ภาพความไม่ มันคงในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน ความล้ าหลังในการดํารงชีวิต มีอตั ราค่าจ้ าง
แรงงานทีตํากว่าไทย จึงทําให้ มีการเคลือนย้ ายแรงงาน
ข้ ามชาติเหล่านีเข้ ามาทดแทนแรงงานไทยทีขาดแคลน
(Labor Shortage)
เนืองจากประเทศไทยมีความต้ องการแรงงาน
เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะมีความต้ องการเพือรองรับ
การขยายตั ว ภาคอุ ต สาหกรรม ประมง การเกษตร
ภาคธุรกิ จ ประกอบกับลักษณะทีตังของประเทศไทย
ระบบการคมนาคมขนส่ง ทีเอืออํานวยให้ แรงงานข้ าม
ชาติประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนามอพยพ
เข้ ามาเพือทํางานในประเทศไทย โดยแรงงานทีต้ องการ
ส่ ว นใหญ่ ม ั ก เป็ นงานทีต้ องใช้ แรงงานหนัก เช่น
งานประเภทกรรมกรงานประมงซึงคนไทยไม่นิยมทําจึง

ทําให้ เกิ ดการขาดแคลนแรงงานไร้ ฝี มือดังกล่าวเป็ น
จํ า นวนมาก ทํา ให้ ผ้ ูประกอบการต้ องนํา เข้ า แรงงาน
ประเทศเพือนบ้ านเช่น ลาว กัมพูชาและพม่า รวมทัง
เวี ย ดนามและฟิ ลิ บ ปิ นส์ เ ข้ ามายั ง ประเทศไทย
เพือตอบสนองความต้ องการการขาดแคลนแรงงานและ
ถือโอกาสจ้ างเป็ นแรงงานราคาถูก
การอพยพแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาเป็ นจํ า นวน
มากในประเทศไทยทํ า ให้ เ กิ ด แรงงานข้ า มชาติ หรื อ
แรงงานต่ า งด้ าว ก่ อ ให้ เกิ ด ทังผลดี แ ละผลเสี ย แก่
ประเทศไทยเป็ นอย่ า งมาก ในแง่ ข องผลดี แ รงงาน
เหล่า นี จะเป็ นประโยชน์ แ ละมี ค วามสํา คัญ เป็ นฐาน
กําลังการผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การประมง
ภาคเกษตร และกรรมกรก่อสร้ าง ทีต้ องการแรงงานข้ าม
ชาติเป็ นจํานวนมาก เพือช่วยขับเคลือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยข้ อเสียคือการเพิมขึนของแรงงานข้ ามชาติ
อย่างรวดเร็ ว โดยขาดมาตรการป้องกันและวางแผนทีดี
นันส่งผลให้ เกิดการอพยพของแรงงานต่างด้ าวเข้ ามายัง
ประเทศไทย (ธันยพร พันธุ์อารย์ , 2538) ซึ งพบว่ า
ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาภายในประเทศไม่ ว่ า จะเป็ นข่ า ว
แรงงานข้ ามชาติทีหลบหนีเข้ าเมือง “กลายเป็ นแรงงาน
ข้ ามชาติทีผิดกฎหมาย” ไม่มีทีอยูท่ ํางานเป็ นหลักแหล่ง
และไม่มี ที อยู่อ าศัย ที แน่ น อน แรงงานข้ า มชาติ ที ผิ ด
กฎหมายเหล่านี สามารถเคลือนย้ ายทีทํางานและทีพัก
ได้ อย่างเสรี เปรี ยบเสมือนบุคคลทีไม่สามารถหาตัวตนได้
แต่สมั ผัสได้ และสร้ างความหวาดกลัวให้ แก่ผ้ ทู ีอยู่รอบ ๆ
บริ เวณ
แรงงานข้ ามชาติต้องใช้ เงินจํานวนมากเพือจ่าย
ค่าเดินทางล่วงหน้ า เกือบทุกคนไม่เคยได้ รับการบอก
เล่ า ล่ ว งหน้ าก่ อ นว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ การเดิ น ทาง
ทั งหมดเป็ นเท่ า ใด ยิ งกว่ า นี เจ้ าหน้ าที รั ฐ ยั ง ตั ง
ค่า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ สารพัด ชนิ ด จากผู้ย้ า ยถิ น
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ตลอดเส้ นทางการย้ ายถินอย่างไม่มีกฎเกณฑ์เป็ นตาม
อําเภอใจ ในบางกรณีการเรี ยกร้ องค่าธรรมเนียมและ
ค่ า ปรั บ ต่ า ง ๆ ยัง ตามมาด้ วยคํ า ข่ ม ขู่ หรื อ การยึ ด
เอก สาร แสด งตน ฉบั บ จริ ง การค้ น ตัว การจับกุม
การกักขัง รวมทังการส่งตัวกลับประเทศ

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับแรงงานข้ ามชาติ
ความหมายแรงงานข้ ามชาติ
แรงงานข้ ามชาติในประเทศไทยมีมาช้ านาน
ใ น รู ป แ บ บ แรงงานเชลยที ถู ก กวาดต้ อนมาจาก
ประเทศผู้แพ้ สงครามเพือเข้ ามาเป็ นกําลังแรงงานได้ แก่
แรงงานจากประเทศเขมร มอญ ลาวญวน ซึงได้ กล่าวไว้
ในพระราชพงศาวดาร (กรมการจัดหางาน, 2551)
“แรงงานข้ ามชาติ” หรื อทีเรี ยกตามภาษา
ราชการว่า “แรงงานต่างด้ าว” เป็ นปรากฏการณ์ทีเกิด
จากการเคลื อนย้ ายแรงงานจากประเทศหนึ งสู่อี ก
ประเทศหนึง โดยมีลกั ษณะทีมีปฏิสมั พันธ์ กบั อีกสังคม
และหรื ออี ก วั ฒ นธรรมหนึงผ่านการว่าจ้ างแรงงาน
ซึงการเคลือนย้ ายลักษณะดังกล่าวนีเกิดขึนในแทบทุก
ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคปั จจุบนั ทีการ
สือสารคมนาคมมิได้ เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางของ
มนุษย์ดงั เช่น อดีต ผนวกรวมกับปั จจัยทังทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมที
มีความรวดเร็ วและซับซ้ อนมากขึน จนอาจกล่าวได้ ว่า
“แรงงานข้ ามชาติ” เป็ นอาการอย่างหนึงอันเกิดจาก
ภาวะ “ทุนนิยมโลกาภิวตั น์” ในกรณีของประเทศไทย
การย้ า ยถิ นข้ า มพรมแดนไปมาระหว่า งประชาชน 2
ประเทศทีพรมแดนติดต่อกัน เช่น ไทย-พม่า ไทย-ลาว
ไทย-กัมพูช า และไทย-มาเลเซีย เป็ นปรากฏการณ์ ที
เกิ ดขึนนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (Migrant Working
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Group, 2550) ชี ให้ เห็ น ว่ า แรงงานข้ ามชาติเป็ น
ปรากฏการณ์ ทางสังคมอย่างหนึง ทีมาพร้ อมกับการ
เปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
สังคมโลกสมัยใหม่ ทีมีความรวดเร็ วและซับซ้ อนมากขึน ที
ยากจะควบคุม
สรุปว่าแรงงานข้ ามชาติ คือ บุคคลธรรมดาที
ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยทีเข้ ามาทํางานอยูใ่ นประเทศไทย
2. ความรู้ เกี ยวกั บ แรงงานต่ างด้ าวใน
ประเทศไทย
1) ประวัติการใช้ แรงงานต่างด้ าว
กองงานคนต่างด้ าว กรมการจัดหางาน
(2545, หน้ า 1-2) ได้ กล่าวถึงประวัติของการใช้ แรงงาน
ต่างด้ าวไว้ วา่
รัชกาลที 1 มีการเกณฑ์ไพร่ พลชาวเขมร
จํ า นวน 10,000 คน เข้ าม า ขุ ด คู พ ระนครด้ านทิ ศ
ตะวันออก
รัชกาลที 2 ต่ อ เนื องถึ ง รั ช กาลที 3 ชน
ชาติจีนเข้ ามาอาสารั บจ้ างทํางานโยธาต่าง ๆ รับจ้ าง
แบกหาม ทํ า งานเป็ นกุลีแ บกหาม ขนส่ง สิน ค้ า และ
ทํางานในเรื อเดินทะเล ชาวจีนส่วนใหญ่รับจ้ างทํางาน
ขุดคลอง การก่อสร้ างและซ่อมแซมอาคารสถานที
รั ช กาลที 4 เศรษฐกิ จ รุ่ ง เรื อ งขึน มี ก าร
ค้ าขายจากต่างประเทศหลายชาติ คนจีนรั บจ้ างแบก
หามกระสอบข้ าว เป็ นกรรมกรในโรงเลือยไม้ และโรงหีบ
อ้ อย ฝรั งชาติ ต ะวั น ตกเข้ ามาเป็ นกําลังทางสมอง
รับราชการ งานทีปรึ กษาราชการแผ่นดิน เริ มมีแรงงาน
ชาวอินเดียเข้ ามาทํางานด้ านการค้ าขาย
รัชกาลที 6 ปี พ.ศ. 2454 โปรดให้ ตรากฎ
ข้ อบัง คับเกี ยวกับ การควบคุม แรงงานและสภาพการ
ทํางาน ปี พ.ศ. 2459 โปรดให้ ตรากฎหมายให้ กรรมกร
ลากรถต้ องจดทะเบียนใบอนุญาตทํางานอัตราฉบับละ
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3 สตางค์ นับเป็ นก้ าวแรกของการมีกฎหมายกําหนด
มาตรฐานการใช้ แรงงานและควบคุมอาชีพคนต่างด้ าว
รั ช กาลที 7 ปี พ.ศ. 2483 ประกาศใช้
กฎหมายและพระราชกฤษฎีกาเกียวกับการสงวนอาชีพ
สําหรับคนไทย ปี พ.ศ. 2484 เริ มใช้ พระราชบัญญัติช่วย
อาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 โดยมีการกํ าหนดงาน
ห้ ามแก่คนต่างด้ าว
สมัยรัชกาลที 9 ปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลเริ ม
ใช้ นโยบายชาตินิยม ได้ ออกกฎหมายบังคับให้ โรงสีและ
กิจการก่อสร้ างทีรับงานของรัฐต้ องมีกรรมกรไทยอย่าง
น้ อยครึ งหนึงของกรรมกรทังหมด และได้ ออกกฎหมาย
สงวนอาชีพสําหรับคนไทยและมีการใช้ มาตรการรุ นแรง
กับหัวหน้ า กรรมกรชาวจีนทีก่อการนัดหยุดงานโดยการ
เนรเทศ กลับ ออกกฎหมาย ควบคุมโควตาคนจีนเข้ า
ประเทศ และขึนค่าธรรมเนียมภาษี คนต่างด้ าว จนถึงปี
พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ พิจารณาออกพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ อ าชี พ แก่ ค นไทย พ.ศ. 2499 โดยมี
บทบัญ ญั ติ ใ ห้ เ จ้ าของกิ จ การในกิ จ การประเภทที มี
คนงานตังแต่ 10 คนขึนไป จะต้ องจ้ างบุคคลสัญชาติ
ไทยทํางานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และเมือปี พ.ศ. 2502
สมัย จอมพลสฤษดิx ธนะรั ช ต์ นายกรั ฐ มนตรี เห็ น ว่ า
กฎหมายทีใช้ บังคับไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิ จจึงได้ มี
การพิ จ ารณายกร่ า งกฎหมายใหม่ แต่ ป รากฏว่ า มี
อุปสรรคขัดข้ องจึงทําให้ พิจารณาได้ ลา่ ช้ าจนกระทังถึง
ปี พ.ศ. 2515 ได้ มีการประกาศใช้ กฎหมายควบคุมการ
ทํางานของคนต่างด้ าวในรู ปของประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที 322 พ.ศ. 2515 ลงวันที 13 ธันวาคม 2515 และ
ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ.
2484 ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับนี เป็ นเรื องเกียวกับการ
ส่ง เสริ มและคุ้มครองการประกอบอาชี พ ของคนไทย
กําหนดประเภทและสิทธิหน้ าทีของคนต่างด้ าวทีจะมา

ประกอบอาชี พ หรื อ ทํ า งานในประเทศไทยและสิท ธิ
หน้ าทีของนายจ้ างทีจะจ้ างคนต่างด้ าวทํางานรัฐบาลมี
เจตนารมณ์ ในการกําหนดขอบเขตการทํางานของคน
ต่างด้ าว เพือคุ้มครองให้ ค นไทยได้ มีงานทํา โดยเน้ น
การสงวนอาชีพทีคนไทยทําได้ ไว้ ให้ แก่คนไทย ซึงได้ ตรา
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2516 กําหนดอาชีพและวิชาชีพ
ทีห้ ามคนต่างด้ าวทําได้ 39 อาชีพ เปิ ดโอกาสให้ คนต่าง
ด้ าวที มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ ความ
ต้ องการของประเทศ ต่อมากรมแรงงานเดิมได้ เสนอร่ าง
ปรับปรุ งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 322 ให้ เหมาะสม
กั บ ส ภา ว ะ ที เ ป ลี ย น แ ป ลง โด ย ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2521 แทน
3. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
อัมพร นิติศิริ (2550) ได้ ทําการศึกษาเรื อง
ทางเลือ กในการแก้ ไขปั ญ หาแรงงานต่างด้ า ว พบว่า
การแก้ ไขปั ญหาแรงงานต่างด้ าวของประเทศไทยทีผ่าน
มายังไม่ประสบผลสําเร็ จในหลาย ๆ ด้ าน ได้ แก่ การ
แก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย วิธีการ
นําเข้ าแรงงานต่างด้ าวทีถูกต้ องและเหมาะสม การใช้
แรงงานต่างด้ าวอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือ ไม่สามารถ
ควบคุมการเคลือนย้ า ย การควบคุมโรค การจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม หรื อภาษี เพือให้ ค้ มุ กับค่าบริ การอุปโภค
สาธารณูปโภคทีคนต่างด้ าวและครอบครัวมาใช้ บริ การ
แย่ ง กับ คนไทย ตลอดจนเสนอวิ ธี ก ารเพื อให้ ก ารใช้
แรงงานต่ า งด้ าวสัญ ชาติ พ ม่ า ลาว และกัม พูช าให้
ถูก ต้ อ งตามกฎหมายดัง นี 1) ระดับ นโยบายควรใช้
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2521
กับการนําเข้ าแรงงานต่างด้ าวพม่า ลาว และกัมพูชา
เต็มรู ปแบบเหมือนกับประเทศอืน ๆ เช่น อังกฤษ จี น
ญี ปุ่ นเป็ นต้ น ควรแก้ ไขและปรั บ ปรุ งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2521 รวมทังเปิ ดให้
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การจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ าวตลอดทังปี เฉพาะ
ประเภทที จํ า เป็ นและขาดแคลน เช่ น กิ จ การประมง
ทะเล การเกษตร ผู้ทํางานบ้ าน ฯลฯ เพือไม่ให้ กระทบ
ต่อโครงสร้ างเศรษฐกิ จและความมันคงของประเทศ
มากเกิ น ไป 2) ระดับ การนํ า ไปปฏิ บัติ ควรลดความ
ยุง่ ยากของขันตอนและแบบฟอร์ มต่าง ๆ เพือประชาชน
ไทยจะได้ นําเข้ าระบบประกันสังคม และให้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ ามามีสว่ นร่ วมมากขึนด้ วยการสร้ างเครื อข่าย
เช่ น โรงเรี ย น โรงพยาบาล วัด ฯลฯ เพื อติ ดตามการ
เคลือนไหวของแรงงานต่างด้ าว รวมทังควรได้ จัดให้ มี
การประชาสัม พัน ธ์ โ ดยการใช้ ภาษาพม่ า ลาว และ
กัมพูชา อย่างเข้ ม ข้ นในเชิ งลึก เช่ น การแจกแผ่นพับ
ใบปลิว เพือให้ เข้ าถึงแหล่งชุมชนและตัวแรงงานต่างด้ าว
มากยิงขึน นอกจากนีควรมีการนําระบบสารสนเทศมา
ใช้ เช่น การมีระบบฐานข้ อมูลเกียวกับแรงงานต่างด้ าว
เพือให้ สามารถเชือมโยงในแต่ละหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ซึงเป็ นการส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดประสานความร่ ว มมือ ได้ ดี
ยิงขึน และควรมีการกระจายอํานาจในด้ านการบริ หาร
จัด การไปยัง ส่ ว นภูมิ ภ าค เพื อให้ สามารถบัง คับ ใช้
กฎหมายแก่ผ้ กู ระทําผิดอย่างจริ งจังและทัวถึง
ธนิศร มานะตระกูล (2551) ทํา การศึ ก ษา
ปั ญหาทางกฎหมายในการควบคุ ม และคุ้ มครอง
แรงงานต่างด้ าวเข้ าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงปั ญหาทางกฎหมาย
อันเกิ ดจากแรงงานต่างด้ าว เข้ าเมืองผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติคน
เข้ าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ. 2521 และ พระราชกฤษฎีกากําหนดงาน
ในอาชี พและวิชาชีพทีคนต่างด้ าวห้ ามทํา พ.ศ. 2522
และฉบับที 2 (พ.ศ. 2522) ไม่สามารถควบคุมแรงงาน
ต่างด้ า วผิ ดกฎหมายได้ อ ย่า งมี ประสิทธิ ภาพ สาเหตุ
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สําคัญคือการผ่อนผัน บังคับใช้ กฎหมายไม่ดําเนินคดี
อย่างเด็ดขาด ทําให้ กฎหมายขาดสภาพบังคับและผ่อน
ผันให้ แรงงานต่างด้ าวทีรอเนรเทศ รับใบอนุญาตทํางาน
เป็ นการชั วคราวได้ เป็ นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
จึงต้ องใช้ มาตรการทางกฎหมายทีเด็ด ขาด โดยเพิ ม
โทษผู้ฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมืองและกฎหมาย
ควบคุมการทํางานของคนต่างด้ าวให้ มากขึน คนต่างด้ าว
จะทํางานต้ องห้ ามบางอย่างได้ เฉพาะงานที คนไทยไม่
นิ ย มทํ า และขาดแคลนแรงงานเท่ า นัน โดยต้ องขอ
อนุญาตก่อน ส่วนการคุ้มครองใช้ กฎหมายเฉพาะกับ
แรงงานต่า งด้ าวผิด กฎหมายทีอยู่ใ นประเทศไทยทุก
ประเภท เพือให้ เป็ น มาตรฐานเดียวกันทังระบบ แล้ วให้
ภาครัฐผลักดันแรงงานต่างด้ าวออกนอกประเทศ โดยมิ
ให้ แ รงงานต่า งด้ า วเข้ า มาในประเทศไทยอี ก จากข้ อ
ค้ น พบดัง กล่ า ว ผู้ เขี ย นจึ ง เสนอแนะให้ มี ก ารแก้ ไข
บทบัญ ญั ติ พ ระราชบัญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฎี กากํ าหนดงานในอาชี พ และวิ ชาชี พ ที
ห้ ามคนต่างด้ าวทํา พ.ศ. 2522 เพือควบคุมแรงงานต่าง
ด้ าวทีเข้ าเมือ งผิดกฎหมายและออกกฎหมายเฉพาะ
เพื อคุ้ม ครองแรงงานต่า งด้ า วผิ ด กฎหมาย ทังนี เพื อ
สะดวกต่อการดูแลและควบคุมแรงงานต่างด้ าวเหล่านี
ให้ อยูใ่ นกรอบของกฎหมายต่อไป
สมโภช ธีรวัฒนเศรษฐ์ (2551) ทําการศึกษา
ปั ญหาสิทธิในการทํางานของแรงงานต่างด้ าวหลบหนี
เข้ าเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงปั ญหาสิทธิใน
การทํ างานของแรงงานต่า งด้ าวหลบหนีเ ข้ า เมื องอัน
ได้ แก่ปัญหาการเข้ าเมืองเพือทํางานของแรงงานต่าง
ด้ า วปั ญ หาประเภทงานที ให้ ค นต่า งด้ า วหลบหนี เ ข้ า
เมื อ งสามารถขออนุญ าตทํ า งานได้ และปั ญ หาการ
ปฏิบตั ิเรื องความคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
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การศึ ก ษาปั ญหาดังกล่าว เป็ นการวิ จ ั ย เอกสาร
โดยรวบรวมค้ นคว้ าข้ อมูลจาก ตํารา เอกสารทางวิชาการ
งานวิจัย วิทยานิ พนธ์ บทความ วารสาร และสิงพิม พ์
ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
นําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนา
พบว่า ปั ญหาสิทธิ ในการทํางานของแรงงานต่างด้ าว
หลบหนี เ ข้ าเมื อ ง มี ปั ญหาที สํา คั ญ 3 ประการ คือ
1. ปั ญหาในเรื องการเข้ าเมืองเพือทํางานของแรงงาน
ต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมือง 2. ปั ญหาในเรื องประเภทงาน
ทีอนุ ญ าตให้ แรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองทําได้
3. ปั ญหาทางปฏิบตั ิเรื องความคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายแรงงานกฎหมายที เกี ยวกั บ การคุ้ มครอง
แรงงาน ตามกฎหมายไทยยังขาดความชัดเจน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาครังนี เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทีเกียวข้ องแรงงานต่างด้ าว
ในจังหวัดชลบุรี รวมทังการใช้ ข้อมูลพืนฐานจากส่วน
ราชการ ทังในส่วนกลางและจังหวัดชลบุรี และข้ อมูล
บางส่ว นจากผู้ป ระกอบการภาคเอกชนทํ า ให้ ก ารใช้
อ้ างอิ ง อาจไม่ ถู ก ต้ องได้ ทังหมด โดยเฉพาะข้ อมู ล
บางส่วน มีตวั เลขแตกต่างกันระหว่างส่วนราชการ และ
เนื องจากเป็ นกรณี ศึ ก ษาเฉพาะพืนทีจังหวัดชลบุรี
อาจไม่สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาใน
พื นที อื น ๆ ทั งนี เนื องจากความแตกต่ า งทางด้ าน
ภูมิศาสตร์ และบริ บททางด้ านสังคม วัฒนธรรม รวมทัง
การบริ หารจัดการทีแตกต่างกัน ภายใต้ กรอบนโยบาย
ของรัฐ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครังนีมุ่งศึกษาประเด็นทีเกียวข้ อง
ดังนี

1. สถานการณ์การแรงงานข้ ามชาติในประเทศ
ไทย และจังหวัดชลบุรี
2. ปั ญหาที เกิ ด จากการหลบหนี เ ข้ าเมื อ ง
ลักลอบเข้ าไปเป็ นแรงงานต่างด้ าวในจังหวัดชลบุรี
3. นําเสนอแนวทางในการเปลียนแปลงแก้ ไข
ปั ญหาแรงงานต่างด้ าวในพืนทีจังหวัดชลบุรี
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การรวบรวมข้ อมูล จากหน่วยงานต่า ง ๆ ที
เกี ยวข้ อง เพือวิเ คราะห์ เชิ ง คุณภาพในขันต้ น ซึงเป็ น
ข้ อมูลจากเอกสาร และลงพืนที สํารวจข้ อ มูลโดยการ
สัมภาษณ์ผ้ เู กียวข้ องในระดับจังหวัด และระดับพืนที
2. ลงพื นที ศึ ก ษาโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างจาก ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้ าว
และส่วนราชการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องในพืนทีจังหวัดชลบุรี
3. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตามที ได้ ดํ า เนิ น การใน
ข้ างต้ น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบนโยบายแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญหาในอดีตและปั จจุบนั
4. วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญหาและผลกระทบ
ด้ านความมันคง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาทีเกิดขึน
5. รวบรวมข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์ นํามา
จัด ทํ า เป็ นแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา นํ า เสนอแนวทางใน
แก้ ไขปั ญหาแรงงานต่างด้ าวในพืนทีจังหวัดชลบุรี
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แบบสัม ภาษณ์ อ ย่ า งที โครงสร้ างในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
2. แบบสัมภาษณ์ทีใช้ ในการประชุมกลุม่ ย่อย :
Focus Group
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การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
การตรวจสอบแบบ
ประเภทของการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ มีประเภทและลักษณะแตกต่าง
กัน ตามจุ ด มุ่ง หมายธรรมชาติ แ ละขอบเขตของการ
สัม ภาษณ์ อาจแบ่ ง การสัม ภาษณ์ ที สํ า คั ญ ๆ เป็ น
ประเภทต่าง ๆ ได้ ดงั นี
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ เ จ า ะ ลึ ก (In-depth
Interview) เป็ นการสั ม ภาษณ์ ทีนิยมใช้ กันมากทีสุด
โดยมีการสัมภาษณ์ จํานวน 9 คน สัมภาษณ์ ทีละคน
ซักถามกันจนเป็ นทีพอใจ แล้ วจึงสัมภาษณ์คนอืนต่อไป
การสัมภาษณ์แบบนีผู้สมั ภาษณ์กบั ผู้ให้ สมั ภาษณ์จะมี
ความเป็ นอิสระและเป็ นส่วนตัวมาก
การสนทนากลุม่ (Focus group) การรวบรวม
ข้ อ มูล จากการสนทนากับ กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ในประเด็ น
ปั ญ หาที เฉพาะเจาะจง โดยมี ผ้ ู ดํ า เนิ น การสนทนา
(Moderator) เป็ นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพือ
ชัก จูง ให้ ก ลุ่ม เกิ ด แนวคิ ด และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็ น หรื อ แนวทางการสนทนาอย่ า งกว้ างขวาง
ละเอี ย ดลึก ซึ ง โดยมี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มสนทนาในแต่ล ะกลุ่ม
ประมาณ 6-10 คน ซึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมาย
ทีกําหนดเอาไว้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื อศึก ษาปั ญ หา วิ ธี ดํ า เนิ น การ ข้ อ จํ า กัด
และแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานต่า งด้ า วใน
จังหวัดชลบุรี
2. เพือศึกษาวิ เคราะห์ และนํ าเสนอแนวทาง
แก้ ไขปั ญหา ผู้ลกั ลอบเข้ าเมือง และแรงงานต่างด้ าวใน
จังหวัดชลบุรีอย่างเป็ นรูปธรรม โดยปรับเปลียนเพิมเติม
จากแนวทางการดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิ ด เรื องการศึ ก ษาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญ หาแรงงานข้ ามชาติใ นประเทศไทย กรณี ศึก ษา:
จังหวัดชลบุรี สามารถกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดได้ ดงั นี
บุคลิกภาพของ
แรงงาน
กฎหมายและ
ระบบการ
ปกครองของ
ไทย

ป.ญหาที่เกิดขึ้น
จากแรงงานข6าม
ชาติ

แนวทางใน
การแก6ไข
ป.ญหา

องค-กร

บทสรุ ป
1. เ พื อ ศึ ก ษ า ปั ญ ห า วิ ธี ดํ า เ นิ น ก า ร
ข้ อจํากัดและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาแรงงาน
ต่ างด้ าวในจังหวัดชลบุรี
จากการศึก ษาพบว่า ความสํา คัญ ในการ
แก้ ปั ญหาแรงงานต่ า งด้ าวตํากว่ า ที ควรจะเป็ น
ทุกหน่ว ยงานจะต้ อ งบูรณาการความร่ ว มมือ ด้ ว ยกัน
และมีความสําคัญเท่า ๆ กัน การกําหนดนโยบายการ
จัดการปั ญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไร้ ฝีมือของไทย
ได้ อาศัยแนวคิดและหลักการด้ านความมันคงแห่งชาติ
และแนวคิ ด เกี ยวกั บ เศรษฐกิจทุนเสรี นิยมเป็ นหลัก
โดยแนวคิดทางด้ านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานใน
ส่ ว นกระบวนการในกํ า หนดนโยบายที สํ า คั ญ คื อ
นักการเมือง ข้ าราชการระดับสูงและกลุม่ ผลประโยชน์
ต่า ง ๆ ซึ งปั จ จัย ที นํ า มาใช้ ในการกํ า หนดนโยบายที
สําคัญคือ ความมันคงของชาติและผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ
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2. เพื อศึ ก ษาวิ เคราะห์ และนํ าเสน อ
แนวทาง แก้ ไ ขปั ญหา ผู้ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ ง และ
แรงงานต่ างด้ าวในจังหวัดชลบุรีอย่ างเป็ นรูปธรรม
จากแนวทางการดํา เนิน การอยู่ในปั จ จุบัน
พบว่า แนวโน้ มของการลักลอบเข้ ามาของแรงงานต่างด้ าว
ยังไม่ลดลง นโยบายและมาตรการในการแก้ ไขปั ญหา
ยัง ไม่ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ปั จจุบัน และยัง ขาด
ความเข้ มงวดในการบังคับกฎหมาย หากพิจารณาอีก
ด้ านหนึง แรงงานข้ ามชาติยงั ได้ ช่วยเอืออํานวยให้ การ
ดําเนินกิจการธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
เป็ นไปอย่างต่อเนือง เพราะสามารถใช้ ทดแทนแรงงาน
ไทยในสาขาทีขาดแคลนหรื อในกิจการทีแรงงานไทยไม่
นิยมทํา เช่น กรรมกร งานประมง เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1. การปรับแนวทางการแก้ ปัญหาแรงงานต่างด้ าว
ภาครั ฐ จะต้ องมี แ นวทางในการควบคุ ม
แรงงานต่ า งด้ าวให้ มีจํานวนความต้ องการทีแท้ จริ ง
การบริ ห ารจัด การไม่ค วรมุ่ง ไปที ตัว แรงงานต่า งด้ า ว
เพียงอย่างเดียว ในภาพรวมควรมุง่ ไปทีตัวนายจ้ างหรื อ
ผู้ ประกอบการซึ งเป็ นผู้ กํ า หนดการจ้ างและเป็ นผู้
ต้ อ งการใช้ แ รงงาน ให้ ก ลุ่ม คนเหล่า นี เปิ ดเผยข้ อ มูล
แรงงานต่ า งด้ า วและร่ ว มมื อ ปฏิ บัติ ทุก ขันตอนตาม
กฎหมายเพือให้ ทราบจํานวนความต้ องการแรงงานที
แท้ จริ ง
2. การเพิมกําลังสกัดกันตามแนวชายแดน ควร
ใช้ กําลังในการสกัดกันจากหน่วยงาน และเจ้ าหน้ าทีที
เกียวข้ อง โดยทําการตังจุดตรวจ และจุดสกัดกันตาม
เส้ นทางสําคัญ ซึงปั จจุบนั ในบางจุดมีความเหมาะสม
อยู่แล้ ว แต่ควรเพิมกําลังทหารอีกหนึงหมวดเฉพาะกิจ

จากที มี อัต ราบรรจุ อ ยู่ เ ดิ ม พร้ อมยานพาหนะ และ
เครื องมืออืน ๆ ทีจําเป็ นเพือปฏิบตั ิหน้ าทีในการตังจุด
สกัด เพิ มเติ ม การปิ ดล้ อ มและตรวจค้ น ในพื นที ต้ อ ง
สงสัยว่ามีการลักลอบหลบหนีเข้ าเมืองของแรงงานต่าง
ด้ า ว และควรมี ก ารเพิ มความถี และเคร่ ง ครั ด ในการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวให้ มากขึนกว่าทีเป็ นอยู่ เพือทีจะได้
ลดการเข้ าเมืองของแรงงานต่างด้ าวได้ ดียิงขึน
3. การปรับลดขันตอนการปฏิบตั ิเกียวกับการ
จดทะเบียนและการอนุมตั ิให้ ทํางานของแรงงานต่าง
ด้ าว กระทรวงแรงงานควรปรับขันตอนการดําเนินการ
เกียวกับการจ้ างแรงงานต่างด้ าวให้ เหมาะสม สะดวก
รวดเร็ ว และเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยทีสุดเมือเปรี ยบเทียบกับ
ต้ นทุนของนายจ้ างเพือตัดขบวนการนําพาซึงเป็ นขบวน
การค้ ามนุษย์ผิดกฎหมาย และการใช้ แรงงานเด็ก โดย
ดําเนินการในลักษณะของ One Stop Service เพือให้
นายจ้ างได้ รับความสะดวกในการร่ วมมือกับภาครัฐใน
การจัดหาแรงงานต่างด้ าวโดยการดําเนินการจะต้ องไม่
ยุ่ ง ยากและซับ ซ้ อนเหมื อ นที ผ่ า นมา ซึ งหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ มัก จะขาดการบูร ณาการในการปฏิ บัติ ง าน
ร่วมกันจนทําให้ เกิดปั ญหาความล่าช้ า ความซําซ้ อนใน
ระบบงาน
4. การปรั บ ปรุ งระบบฐานข้ อมู ล เพื อให้
สามารถยื น ยัน พิ สูจ น์ ส ัญ ชาติ แ รงงานต่ า งด้ า วเป็ น
รายบุ ค คลจํ า เป็ นที จะต้ องมี ก ารปรั บ ปรุ งระบบ
ฐานข้ อ มูลโดยมีหน่ว ยงานกลาง (กระทรวงแรงงาน)
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ถึงแม้ ในปั จจุบนั จะมีการ
ดําเนินการอยู่แล้ วแต่ต้องสามารถทําให้ ข้อมูลดังกล่าว
เป็ นข้ อ มูล ทะเบี ย นราษฎร์ ที สมบูร ณ์ แ ละครอบคลุม
ทังตัว แรงงานต่ า งด้ าวรวมถึ ง ผู้ ติ ด ตาม โดยข้ อมู ล
จะต้ องเชือมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องอย่าง
สะดวกรวดเร็ ว การจัดทําบัตรประจํ า ตัวแรงงานต่า ง

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ด้ าวจะต้ องมี ม าตรฐานเดี ย วกั น มี ข้ อมู ล ที จํ า เป็ น
เพี ย งพอในการตรวจสอบพิ สู จ น์ ตั ว บุ ค คลเพื อให้
สามารถติดตามและควบคุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเข้ ม งวดในการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้ อง ควรมีการเข้ มงวดในการบังคับ
ใช้ กฎหมายและกฎระเบี ย บที เกี ยวข้ องให้ มี ค วาม
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เด็ดขาดมากยิงขึน เพือให้ ผ้ กู ระทําความผิดมีความเกรง
กลัว และไม่กล้ า ทีจะกระทํ าความผิ ดซํ าอีก ซึงเรื องนี
อาจส่งผลข้ างเคียงต่อการถูกกีดกันทางการค้ าเพราะ
องค์การการค้ าโลก (World Trade Organization: WTO)
จะเข้ ม งวดมากต่อ การละเมิ ด สิท ธิ ม นุษ ยชน การใช้
แรงงานเด็ก และการค้ ามนุษย์
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