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Abstract 
 

         This research aimed to study condition and factors needed to hire foreign workers, the relationship 
between the workplace and employment in the community of Nongnae Phanom Sarakham District, 
Chachoengsao Province. Data were collected using a questionnaire survey with 127 entrepreneurs, and 
interviews of stakeholders, entrepreneurs and foreign workers, totaling 29 people. The result findings were that 
the majority of entrepreneurs had run their merchandising business, other businesses included rooms for rent, 
beauty salons, and livestocks.  These entrepreneurs had employed about 1-20 foreign workers. Wages were paid 
by monthly payment, and other welfares included accommodation.  Factors affecting the employment of 
foreign workers were shortage of workers, workers’ qualification, cost of employment, and the management. 
According to the entrepreneurs' responses, the foreign workers were absent in working less than Thai workers. 
The foreign workers were diligent, hard working, and patient.  Foreign workers were responsible to work better 
than Thai workers. However the level of needs or demanding for foreign labours  was moderate. 
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บทคัดยอ 

 

         การวิจัยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาวะการจางแรงงานตางดาว จําแนกตามภาคการผลิตและผูประกอบการ            
2) ศึกษาความจําเปนท่ีสงผลตอความตองการจางแรงงานตางดาว 3) ศึกษาทัศนคติท่ีมีตอแรงงานตางดาวของผูประกอบการและคน 
ในทองถ่ิน  การศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การสํารวจขอมูล ดวยแบบสอบถาม การวิเคราะหดวยสถิติ
เชิงพรรณนา การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  การวิเคราะหขอมูลจากเน้ือหาและจากการสัมภาษณเพ่ือหาขอสรุป  
ประชากรท่ีศึกษา เปนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแหน กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการท่ีจดทะเบียน จํานวน  
127 คน  เก็บรวบรวมดวยแบบสอบถาม  และสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 29 ราย มีขอคนพบ ดังน้ี 1. ผูประกอบการ  สวนใหญ
เปนเจาของกิจการประกอบธุรกิจคาขายมากท่ีสุด รองลงมาเปนธุรกิจอ่ืนๆ ไดแก หองเชา รานเสริมสวย อูซอมรถ และธุรกิจประเภท
ปศุสัตว ตามลําดับ ประเภทของธุรกิจท่ีมีจางแรงงานตางดาว คือ การปศุสัตว การเกษตร และการกอสราง จํานวนการจางแรงงาน 
ตางดาว  อยูระหวาง 1-20 คน จายคาจางรายเดือน การจางงานตลอดป และสวัสดิการท่ีใหแกแรงงานตางดาวโดยใหท่ีพัก ขาวสาร 
และแกส สัญชาติของแรงงานท่ีจางมากท่ีสุด คือ กัมพูชา รองลงมาเปนสัญชาติพมา 2. ในดานปจจัยความจําเปนและความตองการตอ
การจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการ คือ ขาดแคลนแรงงาน  คุณภาพของแรงงาน ตนทุนคาจางและการบริหารจัดการ  3. ผล
การศึกษาดานทัศนคติท่ีมีตอแรงงานตางดาวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติดานบวก ผลวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณสอดคลอง
กับการวิจัยเชิงปริมาณคือ ธุรกิจท่ีใชแรงงานตางดาวเปนธุรกิจประเภท ปศุสัตว  เกษตร และกอสราง เน่ืองจากคนไทยไมนิยมเลือก
ทํางานไดกลุมแรงงานเพ่ิม และสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในตําบลเพ่ิมข้ึน  ผูประกอบการเห็นวาแรงงานตางดาวไมคอยขาดงาน              
มีความอดทน และไมเลือกงาน  การทํางานรับผิดชอบดี  กลาวโดยสรุปผลการวิจัยสภาวะความจําเปนตอความตองการแรงงาน            
ตางดาวของผูประกอบการมีความตองการแรงงานตางดาวในระดับปานกลาง  
 

คําสําคัญ :   การจางแรงงานตางดาว แรงงานตางดาว และการจางแรงงาน  



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
เ น่ืองจากสถานประกอบการในประเทศไทยโดย         

สวนใหญขาดแคลนแรงงานท้ังท่ีมีฝมือและแรงงานท่ีไมมีฝมือ
จํานวนมาก เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตอไปได  จึงนิยมจาง
แรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางไมถูกตองตามกฎหมาย          
การจางแรงงานตางดาวเหลาน้ี ทําใหเกิดผลผลิตท่ีสงผลดีตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ดังท่ีมีนักเศรษฐศาสตร        
รอยละ 73.5 เห็นวาแรงงานตางดาวมีความสําคัญมากตอการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน (matichon Online, 2555) 
และทําใหตนทุนการดําเนินงานต่ํากวาการจางแรงงานคนไทย       
ท่ีนับวันจะมีคาแรงท่ีสูงข้ึนตามประกาศการข้ึนคาแรงงานเปน 
300 บาทตอวัน ซึ่งการจางแรงงานตางดาวน้ันจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการใชแรงงานตางดาว เพราะแรงงาน       
ตางดาวท่ีเขามาอยางผิดกฎหมายเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของประเทศไทยได  ดังรายงานปญหาสิ่งแวดลอม
และคุณภาพประชากร : ปญหาแรงงานตางดาวในประเทศไทย 
กลาวถึงผลกระทบตอสังคมไทยดังน้ี 1) ปญหาทางสังคม         
เปนการแยงงานคนไทย 2) ปญหาดานเศรษฐกิจ การมีแรงงาน
ตางดาวอาจทําใหตางประเทศท่ีเปนคูคากับประเทศไทยอาจใช
เปนขอกีดกันทางการคา 3) ปญหาดานความมั่นคง มีการแยงใช
สาธารณูปโภค 4) ปญหาดานสาธารณสุข แรงงานตางดาวเปน
พาหนะนําโรคตางๆ  เชน โรคเทาชาง โรคมาลาเรีย โรคเอดส 
และวัณโรค  เมื่อแรงงานตางดาวมีการเจ็บปวยทําใหเสีย
งบประมาณในการปองกันและรักษาโรคเพ่ิมข้ึน เกิดปญหาจาก
การเขาไมถึงบริการทางสุขภาพของแรงงานตางดาวและ
ครอบครัวของแรงงานตางดาว และปญหาความเสี่ยงของโรค
และอุบัติเหตุจากการทํางาน และการไมมีกองทุนหรือสวัสดิการ
ในกลุ มแรงงานต างด าว (http://welovesocial.blogspot. 
com/2012/02/1.html สื บ ค น เ มื่ อ  [2559,เ ม ษ า ย น  8 ]) 
รายงานสรุปขอเสนอเชิงนโยบายแรงงานตางดาว : การพิสูจน
สัญชาติและการปฏิรูประบบบริหารการจัดแรงงานขามชาติของ
ประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวามีขอมูลเชิงประจักษ
วานโยบายการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ คือ พมา 
ลาว และกัมพูชา ไมประสบผลสําเร็จในการจัดการ เน่ืองจาก        
มีผูมาข้ึนทะเบียนลดลงเรื่อยๆ ในการข้ึนทะเบียนทุกครั้ง            
แตการจางแรงงานตางดาวยังคงมีอยู (คณะกรรมาธิการการ
แรงงาน สภาผูแทนราษฎร, 2553) ปญหาแรงงานตางดาว           
ในประเทศไทย นับวาเปนปญหาท่ีมีมากวา 10 ป เกิดจากการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมและการบริการ 
ของไทย มีอัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  
ประกอบกับปจจุบันแรงงานไทยไมนิยมทํางานท่ีใชแรงงาน
เพ่ิมข้ึน จึงเปนมูลเหตุทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานประเภท 3 D อันไดแก งานหนัก (Difficult) 

สกปรก (Dirty) และอันตราย (Dangerous)  ในภาคเกษตร เชน 
งานประมงทะเล สวนผลไม สวนปาลม สวนยางพารา งาน
กอสราง งานแมบาน ฯลฯ  ทําใหตองใชแรงงานตางดาว สงผล
ตอดานความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม และสาธารณสุขดังท่ีกลาว
มาขางตน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุวา แรงงาน
หลั่งไหลเขาสูภาคการผลิต (สํานักงานประชาสัมพันธเขต 4, 
2554) รวมถึงตําบลหนองแหนในเขตอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทราก็นับวามีแรงงานตางดาวเขามาอยูเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากเขตพ้ืนท่ีอําเภอพนมสารคามเปนเขตท่ีติดตอกับ
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวท่ีเปนเขตติดตอกับ
ประเทศกัมพูชา ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดจากแรงงานตางดาวท้ังในดานสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแหน มีความ
ตองการทราบสถานการณของแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีท่ีปกครอง
มีสภาพเปนเชนไร  ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาแรงงาน  
ตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยเพ่ือศึกษาสภาพและ
ปญหาของแรงงานตางดาวในเขตตําบลหนองแหน  ในการทํา
วิจัยครั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยมาใชแกไขปญหาเพ่ืออุดชองวาง   
ท่ีทําใหแรงงานตางดาวใชเปนวิธีการหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย  ในดานกําหนดข้ันตอนและวิธีการจางแรงงานตางดาว
อยางถูกกฎหมายควรมีวิธีการท่ีสอดคลองสถานการณ มีความ
คลองตัว รวดเร็วเพ่ือไมใหเกิดชองทางการทุจริตของเจาหนาท่ี
ผู เ ก่ียวของและกําหนดวิธีการท่ีจูงใจใหผูประกอบการให
ความสําคัญตอการจางแรงงานท่ีเขามาอยางถูกตองตาม
กฎหมายโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติมากกวาการ
ลดตนทุนการประกอบการสวนตนซึ่ งอาจสงผลตอดาน
เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศในอนาคตได 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
         1. ศึกษาสภาวะการจางแรงงานตางดาวในตําบล          
หนองแหน จําแนกตามภาคการผลิตและผูประกอบการนอก
ภาคการผลิต 
         2.  ศึกษาความจําเปนท่ีสงผลตอความตองการจาง
แรงงานตางดาวของผูประกอบการ 
         3. ศึ ก ษ า ทั ศ น ค ติ ท่ี มี ต อ แ ร ง ง า น ต า ง ด า ว ข อ ง
ผูประกอบการและคนในทองถ่ิน 

 
แนวคิดทฤษฎี 
        จากการศึกษาขอมูลของ พระราชบัญญัติ การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดกําหนดขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับแรงงาน
ตางดาว ไวดังน้ี 
 
 



         มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติน้ี 
         “คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมี
สัญชาติไทย  
         “ทํางาน” หมายความวา การทํางานโดยใชกําลังกาย
หรือความรูดวยประสงคคาจางหรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม  
         “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตทํางาน  
         “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับ
ใบอนุญาต  
         มาตรา 7 งานใดท่ีคนตางดาวอาจทําไดในทองท่ีใด  
เมื่อใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึง
ความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
และความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ ท้ังน้ี จะกําหนดใหแตกตางกันระหวาง คนตางดาว
ท่ัวไปกับคนตางดาวตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ก็ได หนา 
27 เลม 125 ตอนท่ี 37 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ 
2551 ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับการทํางานของคนตาง
ดาวตามมาตรา 12 
         มาตรา 8 เพ่ือประโยชนในการจํากัดจํานวนคนตางดาว
ซึ่งมิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการท่ีจะเขามาทํางานบางประเภท
หรือบางลักษณะในราชอาณาจักร รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวซึ่งมิใชชางฝมือ 
หรือผูชํานาญการท่ีจะเขามาทํางานตามประเภทหรือลักษณะ                  
ท่ีกําหนดในราชอาณาจักรก็ได  ผูใดประสงคจะจางคนตางดาว
ตามวรรคหน่ึง ใหแจงตอนายทะเบียนตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด
และชําระคาธรรมเนียมกอนทําสัญญาจางไมนอยกวาสามวัน          
ทําการผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ตองเสียเงิน 
เพ่ิมอีกหน่ึงเทาของคาธรรมเนียมท่ีตองชําระ   
        มาตรา 9 หามมิใหคนตางดาวทํางานใดนอกจากงาน
ตามมาตรา 7 และไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน เวนแตคน
ตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองเ พ่ือทํางานอันจําเปน และเรงดวนท่ีมี
ระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน แตคนตางดาวจะทํางานน้ันได
เมื่อไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ ในการออกใบอนุญาต 
นายทะเบียนจะกําหนดเง่ือนไขใหคนตางดาวตองปฏิบัติดวยก็ได 
ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการ
แจงตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง อธิบดีจะวางระเบียบเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
กําหนดเง่ือนไขตามวรรคสอง ใหนายทะเบียนตองปฏิบัติก็ได 
        มาตรา 10 คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 
9 ตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามา          
ในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคน         
เขาเมืองโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเท่ียว

หรือผู เดินทางผานและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด             
ในกฎกระทรวง 
         มาตรา 12 ในการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางาน 
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอ่ืน ใหผูอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือ
แจงการอนุญาตน้ัน ตอนายทะเบียนพรอมดวยรายละเอียดท่ี
อธิบดีกําหนดโดยเร็ว เมื่อไดรับแจงตามวรรคหน่ึง ใหนาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตใหคนตางดาวน้ันภายในเจ็ดวัน นับแต
วันท่ีไดรับแจง ในระหวางรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหคน
ตางดาวน้ันทํางานไปพลางกอนได โดยไดรับการยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามมาตรา 24 จนถึงวันท่ีนายทะเบียนแจงใหมารับ
ใบอนุญาต  
        มาตรา 13 คนตางดาวซึ่งไมอาจขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 9 เพราะเหตุดังตอไปน้ี อาจขอรับใบอนุญาตตอ              
นายทะเบียนเพ่ือทํางานตามประเภทท่ี คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบ
ตอสังคม (1) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและ           
ไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแหงใดแทนการ
เนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ (2) เขามาหรืออยูใน
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขา
เมือง แตไดรับอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว
เพ่ือรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง (3) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตาม
กฎหมายอ่ืน (4) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 (5) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ ประกาศตามวรรคหน่ึง คณะรัฐมนตรี
จะกําหนดเง่ือนไขอยางใดไวดวยก็ได หนา 29 เลม 125 ตอนท่ี 
37 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ  2551 การขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม
วิธีการท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง  
         มาตรา 14 คนตางดาวซึ่งมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติ
ของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย ถาไดเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือ
ลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวในชวงระยะเวลา
หรือตามฤดูกาลท่ีกําหนดได ท้ังน้ี เฉพาะการทํางานภายใน
ทองท่ีท่ีอยูติดกับชายแดนหรือทองท่ีตอเน่ืองกับทองท่ีดังกลาว  
         คนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานตามวรรคหน่ึง ใหยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตทํางานช่ัวคราวพรอมกับแสดงเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทางตอนายทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 



         ในการออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนระบุทองท่ีหรือ
สถานท่ีท่ีอนุญาตใหทํางานระยะเวลาท่ีอนุญาตใหทํางาน 
ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจางท่ีคนตางดาวน้ันจะไป
ทํางานดวย ท้ังน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ความในมาตราน้ีจะใชบังคับกับทองท่ีใด สําหรับคนตางดาว
สัญชาติใด เพ่ือทํางานประเภทหรือลักษณะใด ในชวงระยะเวลา
หรือฤดูกาลใด โดยมี เ ง่ือนไขอย าง ใด ให เปนไปตาม ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การ
ขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
         มาตรา 21 ใบอนุญาตท่ีออกใหตามพระราชบัญญัติน้ี          
ใหมีอายุไมเกินสองปนับแตวันออก เวนแตใบอนุญาตท่ีออก
ใหแกคนตางดาวตามมาตรา 12 ใหมีอายุเทาระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายน้ันๆ  
         อายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงไมมีผลเปนการขยาย
ระยะเวลาอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
         มาตรา 22 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12            
ไดรับการขยายระยะเวลาทํางานตามกฎหมายน้ันๆ ใหผูอนุญาต
ตามกฎหมายดังกลาวมีหนังสือแจงการขยายระยะเวลาทํางาน
น้ันตอนายทะเบียนตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยเร็วและให  
นายทะเบียนจดแจงการขยายระยะเวลาน้ันลงในใบอนุญาต 
         มาตรา 23 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาต
ประสงคจะทํางานน้ันตอไป ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอ
นายทะเบียน  
         เมื่อไดยื่นคําขอตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนไดจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่ง
ไมตออายุใบอนุญาต  
         การตออายุใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกินสองป              
โดยใหกระทําเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือปองกันการตั้งถ่ินฐานของคน
ตางดาวในราชอาณาจักร และกรณีคนตางดาวตามมาตรา 13 
(1) และ (2)  
         ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานติดตอกันรวมแลว
ตองไมเกินสี่ป เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอ่ืนเปน
คราวๆ ไป  
         การขอตออายุและการตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
         มาตรา 24 ผูรับใบอนุญาตตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวหรือ
อยู  ณ สถานท่ีทํางานในระหวางเวลาทํางานเพ่ือแสดงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีหรือนายทะเบียนไดเสมอ 
         มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตตองทํางานตามประเภทหรือ
ลักษณะงานและกับนายจาง ณ ทองท่ีหรือสถานท่ีและเง่ือนไข
ตามท่ีไดรับอนุญาต 

         ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภท
หรือลักษณะงาน นายจางทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน หรือเง่ือนไข 
ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  
         การขออนุญาตและการอนุญาต ให เปน ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง            
         มาตรา 27 หามมิใหบุคคลใดรับคนตางดาวเขาทํางาน 
เวนแตคนตางดาวซึ่งใบอนุญาตทํางานกับตนเพ่ือทํางานตาม
ประเภทหรือลักษณะงานท่ีระบุไวในใบอนุญาต ณ ทองท่ีหรือ 
สถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต 
         มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติน้ี 
ใหอธิบดี  นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
ดังตอไปน้ี (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจง
ขอเท็จจริงรวมท้ังใหสงเอกสารหรือหลักฐาน (2) เขาไปใน
สถานท่ีใดในระหวางเวลาท่ีมีหรือเช่ือไดวามีการทํางานในกรณ ี
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีคนตางดาวทํางานโดยไมชอบดวย
กฎหมายเพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี   
โดยตองมีหมายของศาล เวนแต เปนการเขาไประหวาง            
พระอาทิตยข้ึนถึงเวลาพระอาทิตยตก ในการน้ีใหมีอํานาจ
สอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใดๆ จาก
บุคคลท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวของกับสถานท่ีดังกลาวได 
         มาตรา 51 คนตางดาวผูใดทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาต 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
         มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดทํางานอันเปนการฝาฝน
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามมาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 14 หรือ
มาตรา 26 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท  
         มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแจงตอนายทะเบียน
ตามมาตรา 22 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท  
        มาตรา 54 ผูใดฝาฝนมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับ            
ไมเกินหน่ึงหมื่นบาท และถาคนตางดาวน้ันไมมีใบอนุญาต 
ผูกระทําตองระวางโทษปรับตั้งแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท
ตอคนตางดาวท่ีจางหน่ึงคน  
        มาตรา 55 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือ
หนังสือเรียกหรือไมยอมใหขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือ
หลักฐานแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรา 48 ท้ังน้ี โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 
        ประกาศคณะปฏิวัติในป พ.ศ.2515 โดยมีเจตนารมณ 
ในการกําหนดขอบเขตการทํางานของคนตางดาวเพ่ือคุมครอง
อาชีพใหแกคนไทย และเปดโอกาสใหคนตางดาวเขามาทํางาน
เฉพาะกรณีท่ีเห็นวาคนตางดาวมีความรูความสามารถเหมาะสม
กับความตองการของประเทศ และงานน้ันจะเปนประโยชน           
ตอคนไทย เปนตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2516 และประกาศ



คณะปฏิวัติฉบับท่ี 322 ไดกําหนดวิธีปฏิบัติแกคนตางดาวท่ี
ประสงคจะทํางานในประเทศไทย โดยคํานึงถึงหลักศีลธรรมและ
มนุษยธรรมประกอบกับหลักผลประโยชนโดยรวมของประเทศ 
         ในดานความจําเปนเน่ืองจากประเทศไทยมีการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจ 
        ดานอุตสาหกรรมและการบริการ ทําใหความตองการ
แรงงานเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานในการทํางานประเภท
งานหนัก สกปรก และอันตราย ในภาคการเกษตร เชน สวน
ผลไม สวนปาลม สวนยางพารา ฯลฯ งานกอสราง งานแมบาน 
บริการงานเสิรฟ งานนวดแผนโบราณ ทําใหผูประกอบการ
จํานวนมากตองพ่ึงแรงงานตางชาติ  ในขณะท่ีประเทศไทยมีการ
สงเสริมในดานการศึกษาใหแกประชาชนมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
ดังน้ันจึงสงผลใหแรงงานคนไทยเลือกงานมากข้ึน 
         ในปจจุบันแรงงานตางดาวไดรับการยอมรับจากสังคม 
ในระดับหน่ึงซึ่งเราสามารถ พบเห็นไดจากสถานท่ีใชแรงงาน  
ซึ่งสวนใหญจะเปนแรงงานท่ียายถ่ินจากประเทศเพ่ือนบาน          
ของไทย โดยท่ีการเขามาในลักษณะท่ีถูกกฎหมายและ                  
ผิดกฎหมาย เปนตน 
         ดานแรงงานตางดาวในจังหวัดฉะเชิงเทราในวันท่ี 20  
ตุลาคม 2559 ท่ีบังคับการจังหวัด (บก.จว.) ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.
เกรียงไกร บุญซอน รองผู บั งคับการตํารวจภูธร จั งหวัด 
(ผบก.ภ.จว.) ฉะเชิงเทรา นํากําลังจับกุมแรงงานตางดาวชาว
กัมพูชาและเมียนมาท่ีลักลอบเขาเมือง โดยผิดกฎหมายเขามา
ทํางานอยูในตลาดบอบัว ตัวเมืองฉะเชิงเทรา หลังไดรับการ
รองเรียนวาแยงอาชีพคนไทย สามารถรวบรวมคนตางดาวได  
43 คนเปนชาวกัมพูชา 39 คน และเปนชาวเมียนมา 4 คน            
สวนใหญมีบัตรอนุญาตใหทํางานแตผิดนายจาง ผิดประเภท 
ของงาน  ผิดสถานท่ี และบางรายยังเปนเจาของธุรกิจโดยไมมี
นายจาง (หนังสือพิมพขาวสด ฉบับท่ี ศุกรท่ี 21 ตุลาคม 2559 
หนา 11 คอลัมภท่ัวไทย) 
        แรงงานตางดาว มีสวนในการชวยสงเสริมสภาวะ
เศรษฐกิจภายในจังหวัดฉะเชิงเทราใหดีข้ึน  แตก็ยังมีผลกระทบ
ในดานตางๆ เชน ทําใหแรงงานในพ้ืนท่ีขาดรายได ความมั่นคง
ภายใน แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนตน ซึ่งถาหากมี
นายจางหรือสถานประกอบการยังคงมีความตองการแรงงาน 
ตางดาวเพ่ิมข้ึน ผลกระทบในดานตางๆ อาจมีมากข้ึน หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของควรจะใหความสําคัญ ดังน้ันจึงเปนประเด็นท่ีสนใจ
ศึกษาเพ่ือหาความจําเปนและความตองการจางแรงงานตางดาว
ของสถานประกอบการ ผลจากการศึกษาจะนําไปสูแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาตอไป 

 
 
 

ขอบเขตการวิจัย  
         ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          1.  ประชากร ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และหนวยงาน อบต. หนองแหน ประชากร
ในอบต. หนองแหนมีจํานวนท้ังสิ้น 9,596 คน (องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา. [Online]. 
Available : www.Nongnae.go.th สืบคนเมื่อ[2559,มิถุนายน  
23].              
         2.  กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณใชกลุมตัวอยาง
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสมุดจดทะเบียนของ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ี อบต. หนองแหนมีจํานวนท้ังสิ้น 191 
ราย  โดยเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 127 ราย และผูมีสวนไดเสีย 
(stakeholder) ของคนในพ้ืนท่ี จํานวน 25 ราย และไดทําการ
สัมภาษณแรงงานตางดาว จํานวน 3 ราย และผูประกอบการ          
ท่ีแรงงานตางดาวทํางานอยูจํานวน 1 ราย รวม 4 ราย ท่ีอยู
นอกพ้ืนท่ี อบต.หนองแหน เพ่ือสอบถามถึงปจจัยจูงใจท่ีเขามา
ทํางานในประเทศไทย และการเขามาของแรงงานตางดาวมา
โดยวิธีใดเพ่ือใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน  รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 
จํานวน 156 ราย สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก กําหนดการเลือกตัวอยางแบบ
ยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2549)  
และเปนตัวอยางท่ีเจาะจงเลือกมาจากประชากรกลุมผูนํา
ทองถ่ินและผูประกอบการ และคนในทองถ่ินมาบางสวนเปน
กลุมตัวอยาง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         การวิจัย น้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research)  ร ว ม กั บ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) โดยไดดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
          1.  ศึ กษาข อมู ล จ าก เ อกส า ร  โ ด ยกา รทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับประเด็นการทําวิจัยจากเอกสารทาง
วิชาการ บทความ วารสาร  งานวิจัย พระราชบัญญัติและ
กฎหมายท่ีเ ก่ียวของแรงงานตางดาว และขอมูลจากทาง
อินเทอรเน็ต 
        2.  ศึกษาวิจัยในภาคสนาม (Field Research) กําหนด
ใชการสอบถามและสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับแรงงานตาง
ดาว เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ความรูและทัศนคติตอแรงงาน
ตางดาวของผูประกอบการและคนในทองถ่ิน รวมท้ังหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
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         3.  ทําการวิเคราะหขอมูลจากเน้ือหาและจากการ
สัมภาษณเพ่ือหาขอสรุป และใชสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  
 โดยกําหนดคาระดับความจําเปนและความตองการดังน้ี 
          4.51-5.00 ระดับ   มีความสําคัญมากท่ีสุด 
          3.51-4.50 ระดับ   มีความสําคัญมาก 
          2.51-3.50 ระดับ   มีความสําคัญปานกลาง 
          1.51-2.50 ระดับ   มีความสําคัญนอย 
          1.00-1.50 ระดับ   มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
         4.   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
              เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี  ไ ด แ ก 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนจากการศึกษา
ทบทวนจากแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
              แบบสอบถาม เปนเครื่องมือสําหรับการสํารวจ          
เชิงปริมาณ โดยเก็บจากกลุมตัวอยางจํานวน 127 ราย เพ่ือ
ศึกษาถึงสภาพการจางแรงงานตางดาวใน อบต.หนองแหน 
จําแนกตามภาคการผลิตและผูประกอบการและศึกษาถึง 
ทัศนคติ ความจําเปนและปจจัยท่ีสงผลตอความตองการจาง
แรงงานตางดาวของผูประกอบการในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองแหน 
เน้ือหาของแบบสอบถามมาจากการทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามาปรับใชตามความเหมาะสมกับงานวิจัย 
ประกอบดวย 2 สวน  คอื 
              สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
              สวนท่ี 2 ความรูและทัศนคติท่ีมีตอแรงงานตางดาว 
             การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดยนํา
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบขอคําถาม
เพ่ือหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ให
สอดคลองของกับวัตถุประสงคการวิจัย  
              แบบสัมภาษณ กําหนดขอคําถามเพ่ือใชในการศึกษา
ขอเท็จจริงของทัศนคติ ความจําเปนและปจจัยท่ีสงผลตอความ
ตองการจางแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี อบต.หนองแหน 
              การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังน้ี 
              การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
เปนการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามโดยตรงกับกลุม
ตัวอยาง  แลวรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบความ
เรียบรอยและความสมบูรณตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
จากน้ันนําแบบสอบถามมาบันทึกหมายเลขประจําชุด และ          
ลงรหัสขอมูลเพ่ือเตรียมการบันทึกขอมูลและประมวลผลดวย
คอมพิวเตอรตอไป 

        การสัมภาษณจากผูนําชุมชน  ผูประกอบการ  และคน         
ในทองถ่ินในระหวางและภายหลังการสํารวจขอมูลและไดผล
เบ้ืองตนจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
         การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปน
การศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย 
สิ่งพิมพ ท่ีหนวยงานตางๆ จัดทําไว และจากการคนควาจาก
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ งานวิจัยของสถาบันการศึกษาตางๆ และ
การสืบคนทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
 

สรุปผลการวิจัย 
         1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  เปนเจาของกิจการเอง  ประกอบกิจการ
ประเภทคาขาย  จางแรงงานตางดาวจํานวน 1 - 20 คน  มีการ
จายคาแรงแบบรายเดือน  งวดการจายคาแรงเปนแบบ 1 เดือน  
ชวงเวลาการจางงานตลอดท้ังป  จางแรงงานสัญชาติกัมพูชา 
เปนสวนใหญ และไดแรงงานมาโดยการมาสมัครดวยตนเอง  
และผูประกอบการจะควบคุมแรงงานตางดาวดวยตนเองหรือ
บางครั้งจะใหผูท่ีพาแรงงานมาคอยควบคุมกันเอง 
         2.   ปจจัยท่ีสงผลตอความจําเปนและความตองการจาง
แรงงานตางดาว ดานแรงงานหางายอยูในระดับปานกลาง   
ดานขาดแคลนแรงงานตางดาวอยู ในระดับนอย  ดานลด
คาใชจายในการสรรหาอยูในระดับปานกลาง ดานลดตนทุน
คาจางอยูในระดับนอย  ดานลดตนทุนสวัสดิการอยูในระดับ
นอย  ดานงานไมมีเกียรติอยูในระดับปานกลาง  ดานงานหนัก
อยูในระดับปานกลาง  ดานงานสกปรกอยูในระดับนอย  ดาน
งานอันตรายอยูในระดับนอย  ดานความสงสารเห็นใจอยูใน
ระดับปานกลาง  ปจจัยท่ีสงผลตอความจําเปนและความ
ตองการจางแรงงานตางดาวโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
กลาวโดยสรุป ในพ้ืนท่ี อบต.หนองแหนไมขาดแคลนแรงงาน
ตางดาว แตขาดแคลนแรงงานคนไทย เน่ืองจากคนไทยเลือก
งานและเลือกไปทํางานในโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 
         3.   ทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอแรงงานตางดาว           
มีคาอยูในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน คือ ดานไมเลือกงาน ดาน
เช่ือฟงปฏิบัติตามคําสั่ง ดานมีความซื่อสัตย ดานมีความอดทน 
และดานมีความขยัน เปนตน ในสวนของดานไมนาไววางใจ  
ดานไมสามารถสื่อสารใหเขาใจ และดานมีอารมณรุนแรง ท้ัง 3 
ดานมีคาอยูในระดับนอยท่ีสุด  ผลการศึกษาในดานทัศนคติท่ีมี
ตอแรงงานตางดาวโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมี
ทัศนคติดานบวกมากกวาดานลบ ในดานบวกหรือดานดีจาก
ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา ทําใหเศรษฐกิจในหมูบานดีข้ึน 
มีการจับจายในดานการกินอยู ทําใหการคาขายในพ้ืนท่ีดีข้ึน  
เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน ทําใหมีรายไดจากหองเชามากข้ึน 



และไดกลุมแรงงานมาชดเชยแรงงานท่ีขาดแคลน  แรงงานตาง
ดาวไมคอยขาดงานเพราะไมไดไปไหนจะอยูทํางานประจํา                 
แตแรงงานไทยหยุดงานบอยมีงานทางสังคมมาก ญาติเยอะ            
ในดานลบหรือดานท่ีไมดีของแรงงานตางดาว คือ เปนพาหะนํา
โรคเขามาสูประเทศไทยได 
 

อภิปรายผล 
         จากผลการวิจัยในพ้ืนท่ี อบต.หนองแหน  ขาดแคลน
แรงงานไทย จึงตองใชแรงงานตางดาวทดแทนในธุรกิจบาง
ประเภทท่ีคนไทยไมทํา โดยจายคาแรงท่ีถูกกวา ผูประกอบการ
จะมี ท่ีพัก ใหขาวสาร ใหแกส นํ้า ไฟ ฟรี   รวมท้ังพาไป
รักษาพยาบาลในยามท่ีแรงงานตางดาวเจ็บปวย สอดคลองกับ
สมเกียรติ สังขนาค และสิน พันธุพินิจ (2557) เมื่อเทียบกับ
สวัสดิการใหแกแรงงานไทยท่ีผูประกอบการตองจายเงินสมทบ
กองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคม ในขณะท่ีแรงงานตาง
ดาวไมมีขอเรียกรองเชนน้ี การจางงานนานตองจางเปน
ครอบครัวจะอยูไดนานกวามาเดี่ยวๆ แตมักมีนิสัยชวนกันกลับ
หรือหนีไปดวยกัน  ปจจุบันมีแนวโนมท่ีแรงงานตางดาวเริ่มมี
ความรู และรูมากข้ึนโดยใชโทรศัพทสื่อสารกันเพ่ือตรวจสอบ
คาแรงและขอข้ึนคาแรงจากนายจางสูงข้ึนโดยเฉพาะแรงงาน         
ท่ีข้ึนทะเบียนแลว ซึ่งสอดคลองกับสุภัตรา ภูมิประภาส (2558) 
กลาววา แรงงานพมาท่ีเขามาในประเทศไทยเขามีการพัฒนา
ตนเอง ในวันหยุดจะนัดกันมาเรียนหนังสือ เรียนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เรียนคอมพิวเตอร … ตางใชชีวิตเหมือนวัยรุน 
สื่อสารดวยสมารโฟน ก็เหมือนวัยรุนคนไทย เขาเรียนเพ่ือพัฒนา
ตนเอง อยางเรียนภาษาไทยจะทําใหสื่อสารกับคนไทยไดดีข้ึน 
โอกาสทํางานเพ่ิมข้ึน  สวนภาษาอังกฤษน้ันเรียนเพ่ือรับจาง
ชาวตางชาติในเมืองไทย ท้ังฝรั่งตะวันตก เกาหลี ญี่ปุน ซึ่งทําให
ไดคาแรงมากข้ึน สงผลตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เปนมิติท่ีคนไทยไมคอยรู  ผูประกอบการไทยเห็นวา แรงงาน
ตางดาวไมคอยขาดงาน มีความอดทนและไมเลือกงาน  ประเด็น
ปญหาแรงงานตางดาวเก่ียวกับนโยบายการจัดระบบแรงงาน 
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองของรัฐบาลมี 4 รูปแบบ ไดแก จํากัด
พ้ืนท่ีและประเภทกิจการ ไมจํากัดพ้ืนท่ีและประเภทกิจการ  
การอนุญาตใหแรงงานตางดาว ท่ีไดรับการผอนผันและ               
มีใบอนุญาตทํางานตออายุทํางานแตไมเปดใหคนใหมเขาระบบ 
และจํากัดพ้ืนท่ีแตไมจํากัดประเภทกิจการ  เปนนโยบายแกไข
ปญหาในระยะสั้น และมติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2552 เปดใหจด
ทะเบียนในกิจการตางๆ รวม 24 กิจการ ทําใหมีแรงงาน 
ตางดาวกระจายทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งยากตอการ
ควบคุม  (มติคณะรัฐมนตร,ี 2552) 
 

         การแกปญหาตองแกท่ีจิตสํานึกของคนไทย ในดานของ
การไม เขมงวดกับการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีดีจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการท่ีใชแรงงานตางดาว พบวา มีการเรียกเก็บเงิน
จากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบกรณีท่ีพบวาผูประกอบการใชแรงงาน
ผิดกฎหมายตองมีการจายรายเดือนเพ่ือไมใหมารบกวน และ
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวพบวาเขตชายแดนตางๆ               
ไมเขมงวดยังปลอยใหมีการลักลอบเขามาไดอยางกรณีสัมภาษณ
นายแชมปแรงงานพมาท่ีลักลอบเขามาทางภูเขาอําเภอแมสอด 
แลวมีรถตู และรถแท็กซี่รับสงเปนทอดๆ จนถึงปลายทาง 
ลาดพราว จัตุจักร และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ซึ่งจะเห็นวามีการ
ทําเปนขบวนการตอเน่ือง ซึ่งงายดายมาก และเมื่อเขามาไดแลว
สามารถหางานทําได  ผูประกอบการจะพาไปพิสูจนสัญชาต ิ          
ไดบัตรทํางานช่ัวคราวในประเทศไทย และเวลาจะกลับบานเกิด
ท่ีพมาก็จายเงินแค 100 บาท สามารถผานดานไดโดยไมตอง
ตรวจเอกสารใดๆ (แชมป, แรงงานพมา, 3  พฤศจิกายน 2559) 
และไดสัมภาษณ นางสาวนํ้าและนางสาวเล็ก ไมทราบนามสกุล 
(นํ้า;  เล็ก, แรงงานกัมพูชา, 3  พฤศจิกายน 2559) ทํางาน
รับจางขายนํ้าดื่มจากผูประกอบการขายนํ้าหวาน (ปาแกว, 
เจาของรานขายนํ้าหวาน, 3 พฤศจิกายน 2559) โดยแรงงาน 
ท้ัง 2 รายใหขอมูลวา ไดใช Passport  ทองเท่ียวแลวหลบอยูใน
เมืองไทยกับญาติท่ีมาอยูกอนแลว ซึ่งตรงน้ีแรงงานตางชาติรู
วิธีการหลบหนีเขาเมืองท่ีสัมฤทธ์ิผล  โดยเสียเงินเพ่ือใหไดบัตร 
สีชมพูราวๆ 6,000 กวาบาท (นํ้า, แรงงานกัมพูชา, 3 
พฤศจิกายน 2559)  ทําใหสามารถอยูทํางานในประเทศไทยได 
ซึ่งการกระทําเชนน้ีแรงงานท่ีผิดกฎหมายเมื่อสามารถเขามา
ประเทศไทยไดแลวโอกาสหางานทํามีอยู เพราะผูประกอบการ
ไทยยังตองการจางแรงงานตางดาวและจายคาแรงในราคาท่ีถูก
กวาการจางคนไทย  แตในปจจุบันประเทศไทยไดมีการออก
กฎหมายคาแรงและสวัสดิการท่ีตองใหแกแรงงานตางดาว           
เทาคนไทย เมื่อเปนเชนน้ี แรงงานตางดาวก็คงจะไมใชคาแรง             
ท่ี ถู ก อีกต อ ไป  และจากข อมู ล ท่ี ไ ด จ ากการสั มภ าษณ
ผูประกอบการกลาววา เมื่อมีบัตรอนุญาตใหทํางานช่ัวคราวได
จะทํางานท่ีไหนก็ได ท่ีใหคาแรงสูงกวา เพราะแรงงานตางดาว
เ ข า รั ก กั น  รั กพวกพ อ ง  มี ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ผ า นทา ง
โทรศัพทมือถือถึงกัน ซึ่ งจะสรางความยากลําบากใหแก
ผูประกอบการและประเทศไทย ท้ังในดานความมั่นคง เรื่องลูก
ตางดาวท่ีติดตามมาและมาเกิดในประเทศไทย และไมยอมกลับ
ประเทศของตนเพราะอยูประเทศไทยเศรษฐกิจดีกวาบาน          
ของตน ซึ่งจากการสัมภาษณจะรูสึกไดวาแรงงานน้ันดูถูก
เจาหนาท่ีของไทยท่ีเห็นแกอามิสสินจาง ซึ่งเปนเรื่องท่ีคนไทย
หรือเจาหนาท่ีบางสวนท่ีเก่ียวของไมไดตระหนักถึงความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดเพราะจากการศึกษาขอมูลดานกฎหมายและ
นโยบายดานการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองไทย
แลวพบวา จากการท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2552 เปดให 



จดทะเบียนในกิจการตางๆ รวม 24  กิจการ ทําใหมีแรงงาน 
ตางดาวกระจายทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งยากตอการ
ควบคุม ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ พฤฑฒิกุล (2542) กลาววา 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการใชแรงงานตางชาติยังไมเหมาะสม                  
มีปญหาดานการทุจริตและปญหาการทํางานท่ีไมประสานกัน
ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กระบวนการไดมาซึ่งแรงงานตางชาติ
และกระบวนการทําแรงงานตางชาติใหถูกกฎหมาย เปน
กระบวนการท่ีมีเครือขายกวางขวางมีผูท่ีเก่ียวของเปนจํานวน
มาก ทุกกระบวนการจะปฏิบัติไมได ถาไมไดรับความรวมมือจาก
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริต 
         ดังน้ันจึงควรมีการกําหนดประเภทกิจการท่ีอนุญาตให
คนตางดาวทําได เพราะปจจุบันแรงงานตางดาวเขาไปทํางาน
แทบทุกประเภทกิจการทําใหเกิดปญหาแยงอาชีพคนไทย          
และยากตอการควบคุม ดังท่ีผูประกอบการในพ้ืนท่ี อบต .   
หนองแหนใหขอมูลวาแรงงานตางดาวทํางานไดทุกประเภท            
ไมเลือกงาน  หรือกรณีท่ีมีการเสนอขาวลงในหนาหนังสือพิมพ
ขาวสดวา ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเขา
จับกุมแรงงานตางดาวท่ีตลาดสดบอบัว ท่ีอยูในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทราไดจํานวนมาก เน่ืองจากไดรับการรองเรียนวา                
มีแรงงานตางดาวเขามาแยงอาชีพคนไทยเปนตน (หนังสือพิมพ
ขาวสด ฉบับท่ี ศุกรท่ี 21 ตุลาคม 2559 หนา 11 คอลัมภ              
ท่ัวไทย) 
         การท่ีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยใน
สวนดี  คือ  เขามาสรางเศรษฐกิจโดยเฉพาะงานท่ีแรงงานไทย
ไมทํา แตในดานความมั่นคง ดานการสาธารณสุข ดานการศึกษา
โดยเฉพาะลูกแรงงานตางดาวท่ีเกิดหรือติดตามเขามาในประเทศ
ไทยท่ีประเทศไทยตองใชงบประมาณเพ่ือใชกับแรงงานตางดาว
เหลาน้ี ซึ่งสอดคลองกับ สุภางค จันทวานิช (2540) กลาววา 
กลุมผูเขาเมืองทําใหเกิดผลกระทบของการยายถ่ินตอความ
มั่นคง กลุมผูท่ีเขาเมืองทําใหเกิดผลกระทบระยะสั้น ตอความ
มั่นคง 4 ดาน ไดแก ละเมิดกฎหมายและความเปนระเบียบของ
สังคม การคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุกคามความ
มั่นคงทางสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และความมั่นคงทาง 
การเมือง การทหาร และความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 
         1.  การแกปญหาตองแกท่ีจิตสํานึกของคนไทย ในดาน
ของการไมเขมแข็งหรือเขมงวดกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดี ตองไม
ปลอยใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขามาไดอีกเพราะปจจุบัน          
ยากตอการควบคุมและไมสามารถประเมินไดวามีแรงงาน           
ตางดาวจํานวนเทาใดในประเทศไทย  ไมใชจะมองในแงของการ
ใชแรงงานเหลาน้ีมาสรางเศรษฐกิจเทาน้ัน ตองตระหนักถึงความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดในดานความมั่นคงและการศึกษาตอลูก

แรงงานตางดาว การสาธารณสุข ซึ่งเปนสิ่งท่ีตองสิ้นเปลือง
งบประมาณจํานวนมากมาดูแลรักษาแรงงานตางดาวเหลาน้ี 
และอาจมีสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดการยากตอการควบคุมและอ่ืนๆ           
ท่ีตามมา 
          2.  ควรมีการกําหนดประเภทกิจการท่ีอนุญาตใหคน 
ตางดาวทําได เพราะปจจุบันแรงงานตางดาวเขาไปทํางานแทบ
ทุกประเภทกิจการ ทําใหเกิดปญหาแยงอาชีพคนไทยและยาก
ตอการควบคุม เชนงานท่ีคนไทยไมทําจริงๆ สวนใหญเปนงาน
ระดับลาง ประเภท 3 D คือ งานหนัก (Difficult) สกปรก 
(Dirty) และงานท่ีเสี่ยงอันตราย (Dangerous) 
         3.  คว ร เ พ่ิ ม โ ท ษ ผู นํ า พ า ค น ต า งด า ว เ ข า ม า ใ น
ราชอาณาจักรหรือกระทําการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือ
อุปการะ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวหลบหนีเขาประเทศ
ไทยในจํานวนเงินคาปรับและโทษท่ีสูง  และใหสูงข้ึนอีกเมื่อมี
การกระทําผิดซ้ํา เพราะกลุมคนพวกน้ีรูลูทางหรือชองทางการ
ลักลอบการคาแรงงานมนุษยเปนอยางดี ก็จะมีการกระทําผิด 
ซ้ําๆ ถาหากโทษปรับหรือจําคุกยังคงนอยอยู 
         4.  ตองสรางจิตสํานึกนายจาง/ผูประกอบการใหจาง
แรงงานท่ีถูกกฎหมายเทาน้ัน  แรงงานท่ีผิดกฎหมายเขามาแลว 
ผูประกอบการไมจางเขาทํางาน ก็จะเปนการลดขบวนการ
ลักลอบเอาแรงงานผิดกฎหมายเขามา  ดังน้ันจะเปนการลด
แรงงานท่ีลักลอบเขามาทํางานโดยผิดกฎหมายโดยปริยาย         
แตถาหากนายจางยังเห็นประโยชนในดานจายคาแรงถูก/ลด
ตนทุน จะสงผลใหมีแรงงานผิดกฎหมายเขามามากข้ึน เพราะ
ยอมเสี่ยงอันตรายหลบซอนเขามาประเทศไทยแลวสามารถหา
งานทําได ทําใหไมสามารถควบคุมหรือทราบจํานวนแรงงานตาง
ดาวไดอยางท่ีเปนปญหาท่ีแกไขไมตกเชนทุกวันน้ี 
         5.  ควรมีการประชาสัมพันธถึงบทลงโทษท่ีสูง หาก
แรงงานตางดาวมีการลักลอบเขามาทํางานตามพ้ืนท่ีตะเข็บ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานท่ีแรงงานชอบลักลอบเขามา 
         6.  รัฐบาลตองมีนโยบายดําเนินการอยางจริงจังและ
เขมงวดกับปญหาแรงงานตางดาว เพ่ือความมั่นคงของประเทศ
ไทย 
 
        ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
         1.  ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวและ
ครอบครัวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย 
         2.  ทําการศึกษาเหตุหรือแรงจูงใจท่ีตองเขามาทํางานใน
ประเทศไทยและผลลัพธเปนไปดังท่ีแรงงานตางดาวคาดหมายไว
หรือไม  
         3.  ทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีแรงงานตางดาว
ประสบและสิ่งท่ีอยากใหเปน เพ่ือหาแนวทางและขอปฏิบัติท่ี
ควรเปนในแงของหลักมนุษยธรรมท่ีพึงมีตอเพ่ือนมนุษยรวมโลก
เดียวกัน 
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