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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ

การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปศุสัตว์ และประมงทะเล ใน 10 จังหวัด   

ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวมากท่ีสุดในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ตาก สมุทรสาคร นครปฐม 

สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับการ

ใช้แรงงานต่างด้าวของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้

 จากสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างของประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และค่านิยมในการศึกษาของประชากร ท าให้ประชากรไทยในวัยแรงงาน 

ไม่นิยมท างานในภาคเกษตร เนื่องจากเป็นงานที่หนัก สกปรก และอันตราย จึงเป็นช่องทางให้แรงงานต่างด้าว

จากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาท างานทดแทนแรงงานไทย       

ในกิจการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไร่อ้อย สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ ประมงทะเล 

ประมงน้ าจืดและปศุสัตว์ รวมทั้ง กิจการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปอาหารทะเล แปรรูปยางพารา ฯลฯ 

เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างก็จูงใจให้แรงงานต่างด้าวท างานแทน

แรงงานไทย โดยการให้อัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรือสูงกว่า มีสวัสดิการ คือ มีที่พักให้ และน า

แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนหรือท าพาสปอร์ต โดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แรงงานต่างด้าวเมื่อข้ึนทะเบียน

หรือมีพาสปอร์ตแล้ว มักจะหลบหนีไปท างานในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และบริการ เนื่องจากมีอัตรา

ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ มากกว่างานในภาคเกษตร ท าให้ผู้ประกอบการต้องหาแรงงานต่างด้าวมาท างาน

ใหม่ หากไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่เปิดจดทะเบียนก็จะท าให้น าแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนไม่ได้ จึงต้องใช้

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม    

คือ กลุ่มที่ 1 เกษตรกร และผู้ประกอบการ ต้องการให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตลอดทั้งปี เพื่อให้

มีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องการให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการท า

พาสปอร์ต ตลอดจนลดขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าวลง เพราะท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการสูงขึ้น กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เช่น ส านักงาน

จัดหางานจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น ต้องการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายทุกคน โดยการใช้มาตรการทางนโยบายและกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง เข้มงวด กลุ่มท่ี 3 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เช่น ส านักงานปกครองจังหวัด ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ไม่ต้องการให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานหรืออยู่ในชุมชนจ านวนมาก เพราะจะมีผลต่อความปลอดภัย

ข 



และความม่ันคงของประชาชนและประเทศไทย และกลุ่มท่ี 4 แรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่พอใจรายได้และชีวิต

ความเป็นอยู่ในไทย อยากจะท างานอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ที่ส าคัญจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควร มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานหรือการ

เปลี่ยนงานให้ชัดเจน โดย งานเกษตรกรรมควร ระบุไม่ให้ย้ายงานอย่างน้อย 2 ปี  และควรก าหนดอัตรา

ค่าจ้างข้ันต่ าในภาคเกษตร และเพ่ิมสวัสดิการ เช่น มีกองทุนเงินชดเชย เงินทดแทน ฯลฯ ควรมีการ

ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรให้มีผลเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ หรือมีข้อดีเอ้ือประโยชน์หรือ

ให้แรงงานภาคเกษตรได้รับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการที่ดีเท่าเทียมแรงงานนอกภาคเกษตร         

ก็สามารถจูงใจให้แรงงานไทยท างานในภาคเกษตรมากข้ึน และควรจัดท านโยบายแรงงานต่างด้าวให้เป็น

วาระแห่งชาติ  

ค 



ค าน า 
 

 การศึกษา แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญ  เป็นการศึกษาสภาพการใช้

แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปศุสัตว์ และประมงทะเล จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัด นายกสมาคมกิจการเกษตรที่ส าคัญ องค์การสะพานปลา 

ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานปกครองจังหวัด 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่

ท างานในกิจการเกษตรที่ส าคัญใน 10 จังหวัด ที่มีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวจดทะเบียนขอใบอนุญาตท างาน

มากที่สุดในปี 2554 เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับการ ใช้ แรงงานต่างด้าวภาคเกษตร

ของผู้ประกอบการภาคเกษตร เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 อนึ่ง รายงานผลการศึกษาฉบับนี้จัดท าได้ส าเร็จ  ก็ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทุก

จังหวัดที่ให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรฐกิจการเกษตรเขต ซึ่งเป็น    

ผู้ประสานงานให้คณะผู้ศึกษาได้เข้าถึงและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว ทั้งท่ีเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายและผิดกฎหมายครบทั้ง 3 สัญชาติ ซึ่งหากขาดความร่วมมือและประสานงานที่ดีแล้ว คงไม่มีโอกาสที่

จะด าเนินการดังกล่าวได ้ 

คณะผู้ศึกษาขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานการศึกษาฉบับนี้  จะสามารถ ใช้เป็นแนวทางการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรที่

เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญของการศึกษา 

 ภาคการเกษตรประเทศไทยประกอบด้วยสาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และบริการทาง

การเกษตร  โดยกิจการเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน อ้อยโรงงาน  สวนดอกไม้

และผลไม้ ประมงทะเลและต่อเนื่อง ประมง  โดยสาขาพืชคาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6-2.6 ส่วน

สาขาปศุสัตว์คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 -1.8 และสาขาประมงคาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.5–2.5 เนื่องจากผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงและประมงทะเลขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

แปรรูปส้าหรับการส่งออก โดยในปัจจุบันภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 11.3 ของ  GDP แม้ว่าสัดส่วนของ

ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงแต่บทบาทของภาคเกษตรมีมากขึ้นในฐานะของแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์  แต่แรงงานภาคเกษตรเริ่มมีอายุสูงขึ้นและวัย

แรงงานมีจ้านวนลดลง โดยสัดส่วนประชากรภาคเกษตรที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-65 ป ีลดลงจาก 19.5 ล้านคน 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.69 ของแรงงานทั้งหมด ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เป็น 16.39 ล้านคน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.85 ของแรงงานทั้งหมด ในขณะที่แรงงาน  

นอกภาคเกษตรมีจ้านวน 13.16 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.31 

ของแรงงานทั้งหมด เพิ่มข้ึนเป็น 21.86 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.15      

อันเป็นผลเนื่องจากเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพการ

ท้างานในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการท้างานตามฤดูกาล และเป็นงานที่หนัก สกปรก เสี่ยงอันตราย อีกทั้ง

ยังขาดสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานในภาคเกษตรอพยพเข้าสู่     

นอกภาคเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ     

การผลิตในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมลดการผลิตและการจ้างงาน ภาคเกษตรยังคงเป็นแหล่ง

รองรับแรงงานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี 

 จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ท้าให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงาน       

ต่างด้าวทั้งที่มีใบอนุญาตท้างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตท้างาน หรือเข้ามาท้างานอย่าง

ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งลักลอบเข้ามาท้างานในกิจการเกษตร โดยมีการใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นตาม

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้แรงงานภาคเกษตรวัยหนุ่มสาวที่ได้รับ

การศึกษาเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  
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 กิจการ เกษตร เป็นกิจการที่ มีการใช้แรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด ท้าให้ประสบปัญหาในการจัดการ

แรงงานภาคเกษตร โดยเฉพาะการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท้างานตามฤดูกาล และมาเช้าเย็นกลับ 

ยังไม่สามารถก้าหนดเป็นก ฎกระทรวงได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การใช้แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรเป็น

แรงงานต่างด้าวที่ผิดก ฎหมายหรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นจ้านวนมาก อีกทั้งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีการ

ลักลอบเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน การเดินทางเข้าออกสามารถกระท้าได้ง่าย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีพรมแดนธรรมชาติที่ยาวมาก ซึ่งยากแก่การสกัดก้ัน จับกุม ดังนั้น จึงยากที่จะทราบจ้านวน  

ที่แน่นอนของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้  

 การมีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การเมือง และความมั่นคงต่อประชาชนในประเทศ อีกทั้งการมีแรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมายจ้านวนมาก โดยเฉพาะในภาคการเกษตรในกิจการอุตสาหกรรมกุ้ง อ้อย ประมงและ

ต่อเนื่องประมงนี้ ท้าให้ประเทศไทยถูกจับตามองจากประชาคมโลกในเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน/สิทธิ

มนุษยชน/การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งจะเป็นประเด็นที่อาจจะถูกหยิบยกเป็นประเด็นกีดกันทางการค้าของสินค้า

เกษตรดังกล่าวในระยะต่อไปได้  ส้าหรับการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของภาครัฐสามารถลดผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมลงไปได้บ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถลดผลกระทบด้านการเมืองและ

ความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการกีดกันทางการค้าจากการใช้แรงงานบังคับหรือการใช้แรงงานต่างด้าวอย่าง

ผิดกฎหมายและแรงงานเด็กที่ติดตามครอบครัวแรงงานต่างด้าวมา เนื่องจากมาตรการที่น้ามาใช้เป็น

มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยังขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม จึงท้าให้แรงงาน

ต่างด้าวที่อยู่นอกระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ยังคงมีจ้านวนมากกว่า 2 ล้านคนในปัจจุบัน   

 จากการตรวจสอบเอกสารที่มีการศึกษาเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวจ้านวนมาก พบว่า ยังไม่มี

การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัด การแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส้าคัญ ส้านักนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตร ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะอนุกรรมการจัดระบบและ

ก้าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว และคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง      

มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร จึงได้ด้าเนินการ

ศึกษาสถานการณ์  ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าว   ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ ข้อเสนอแนะ

ของการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรของประเทศไทย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 1. 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการ เกษตรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ  ปศุสัตว์  

และประมงทะเล ใน 10 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวมากท่ีสุดในประเทศไทย 
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 1. 2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับการใช้ แรงงานต่างด้าวภาคเกษตร     

ของผู้ประกอบการภาคเกษตร เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 1.2.3 ข้อเสนอแนะในการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส้าคัญ 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 ศึกษาเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมาขอรับใบอนุญาตท้างานมากที่สุด  10 ล้าดับของประเทศ

ไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง และผู้รับใช้ในบ้าน

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะในจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในภาค

การเกษตรเป็นหลัก  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สุราษ ฎร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต ตาก ระนอง 

สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม และสงขลา จากข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2553  

ของส้านักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงานโดยด้าเนินการส้ารวจข้อมูลในปี 2554 (มกราคม –

สิงหาคม 2554)  

 

1.4 วิธีการศึกษา   

 การศึกษานี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้  

 1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการในกิจการ

เกษตรที่ใช้แรงงานต่างด้าว ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรจังหวัด เกษตรอ้าเภอ  นายกสมาคมกิจการเกษตร หอการค้า

จังหวัด ส้านักงานจัดหางานจังหวัด  แรงงานจังหวัด  ประมงจังหวัด ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ปกครอง

จังหวัด สถิติจังหวัด  องค์การสะพานปลา  และแรงงานต่างด้าว โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้อาศัย ผู้ให้ข้อมูล

ส้าคัญ  (Key Informants) หรือบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะวิเคราะห์เป็นอย่างดี คือ 

ผู้อ้านวยการ ส้านักงานเ ศรษฐกิจการ เกษตรเ ขต เจ้าหน้าที่ของส้านักงานเ ศรษฐกิจการ เกษตรเ ขต เกษตร

อ้าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและร่วมสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของ

ผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่เข้าร่วมกับผู้วิจัย ( Expert Choice) และเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะท้าให้เกิดความ

เที่ยงตรงภายใน  (Internal Validity) คือ ผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จากการท่ีกลุ่มตัวอย่าง

เคยให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มาแล้ว ท้าให้ได้รับความร่วมมือในการสัมภาษณ์

เป็นอย่างดี ปราศจากอุปสรรค แล้วจึงสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ที่ศึกษา 

นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการสุ่มแบบสโนว์บอล ( Snowball Technique) หรือการบอกต่อๆ กันเพ่ือหา

ตัวอย่างในการเก็บข้อมูล จ้านวนกลุ่มตัวอย่างจึงเพ่ิมข้ึนจากการบอกของกลุ่มตัวอย่างถึงหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ท้าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้องเพ่ิม ได้แก่ แรงงานจังหวัด ปกครองจังหวัด  ประมงจังหวัด 

องค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง โดย ข้อมูลทั้งหมดจะน้าเสนอในเชิงพรรณา ( Descriptive 

Approach) เพ่ือบรรยา ยข้อเท็จจริงของ การใช้แรงงานต่างด้าว  ข้อเสนอแนะ  นอกจากนี้  ผู้ศึกษาจะใช้

วิธีการสังเกตการณ์ตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏ (Observation) ในทุกจังหวัดที่ศึกษา เพื่อให้เกิดความ

ถูกต้อง เที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธีที่มากกว่า 1 รูปแบบ  และเพ่ือขจัดความ

ล้าเอียง (Bias) หรือความเบี่ยงเบนที่เกิดข้ึนจากการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบด้วยความคิดเห็นที่ให้ประโยชน์ต่อ

ตนเองเท่านั้น 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อค้าถาม (Questionnaire) แบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) 

และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ( Indepth Interview) ในลักษณะค้าถามปลายเปิด  (Open Ended 

Questionnaire) หรือเป็นค้าถามเปิดกว้างเก่ียวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัด เป็นเครื่องมือ  

ในการศึกษารวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด แล้วท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละจังหวัดจ้านวน 10 จังหวัด รวม 139 คน  

 1. 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 โดยจะท้าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)     

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ วิธีการบรรยาย

เนื้อหาของข้อความจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แล้วน้ามาจัดกลุ่มสภาพ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้

แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  ในการวิเคราะห์จะอ้างอิงกรอบแนวคิดทฤษ ฎี        

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการน้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามเนื้อหา 

ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  (Analytic Comparison) พร้อมทั้งบรรยายเปรียบเทียบสิ่งที่มีความ

เหมือนกัน (Agreement) และเปรียบเทียบสิ่งที่มีความแตกต่างกัน (Disagreement) 

 1.4.3 นิยามศัพท์ 

 1.4 .3.1 แรงงานภาคการเกษตร หมายถึง แรงงานที่รับจ้างท้างานในกิจการเพาะปลูก       

เลี้ยงสัตว์ ประมงทะเลทั้งที่มีสัญชาติไทย และแรงงานต่างด้าว 

 1.4.3.2 กิจการเกษตร หมายถึง กิจการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมงทะเล ที่มีการใช้แรงงาน

ต่างด้าวมาก เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน สวนส้ม ไร่อ้อย ไร่กระเทียม สวนไม้ดอก ไม้ผล ฟาร์ม     

ปศุสัตว์ แพกุ้ง และประมงทะเล ซึ่งเป็นกิจการเกษตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวได้ 

 1.4.3.3 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรรายย่อยท่ีประกอบกิจการเกษตรในพื้นที่ท้าการเกษตร

ของตนเอง มีแรงงานต่างด้าวใช้ในการท้างานมากกว่า 1 คนข้ึนไป 
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 1.4 .3.4 ผู้ประกอบกิจการเกษตร หมายถึง ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการเกษตรที่มีบริษัท

หรือโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงสีข้าว เจ้าของแพกุ้ง เรือประมงทะเล 

เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น 

 1.4 .3.5 แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร หมายถึง แรงงานรับจ้างในกิจการเกษตรที่มี

สัญชาติอ่ืนนอกจากสัญชาติไทย ทั้งที่รับจ้างท้างานอย่างถูกต้องตามก ฎหมายหรือมีใบอนุญาตท้างาน และ

ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตท้างาน 

 1.4.3 .6 แรงงานไทย หมายถึง แรงงานรับจ้างในกิจการเกษตรที่มีสัญชาติไทย มีบัตร

ประชาชนไทย 

 1.4 .3.7 อัตราค่าจ้าง หมายถึง ผลตอบแทนที่แรงงานภาคเกษตรทั้งแรงงานไทย และแรงงาน     

ต่างด้าวได้รับจากการท้างานคิดเป็นจ้านวนเงิน (บาท) ต่อวันต่อคน 

 1.4 .3.8 สวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่เงินที่แรงงานภาคเกษตรได้รับจากการ

ท้างาน 

 1.4 .3.9 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หมายถึง การที่ผู้ประกอบกิจการเกษตร ที่ได้รับ

อนุญาตให้จดทะเบียนได้น้าแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราและระยะเวลาที่

ทางราชการก้าหนด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตท้างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูล 

ประกอบการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการมีแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร 

1.5.2 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการ 

แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรที่เหมาะสม 

 1.5.3 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกระเบียบ ค้าสั่ง และก ฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร 
 



บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 
2.1 การตรวจเอกสาร 

 สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ (2553) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของนโยบายแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณี

จังหวัดตาก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลของการน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติและเพ่ือ

ศึกษาถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก  ซึ่งใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานต่างด้าว 6 คน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดตาก 2 คน ผู้ประกอบการ 

5 คน ประชาชนในท้องถิ่น 6 คน เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร 3 คน เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 3 คน 

เจ้าหน้าที่ว่าการอ าเภอ 3 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน ส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้การ

สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจ านวน 337 

ตัวอย่าง ผู้ประกอบการจ านวน 157 ตัวอย่าง และประชาชนในท้องถิ่นจ านวน 290 ตัวอย่าง ผลการวิจัย 

พบว่าการประเมินประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัตอิยู่ในระดับต่ าทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 2) ด้านการก ากับติดตามดูแล  3) ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 4) ด้านความสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ประกอบการ และ  5) ด้านการป้องกันผลกระทบด้านลบ ส า หรับปัจจัยที่ส่งผลให้

ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 1) นโยบายแรงงานต่างด้าวขาดความ

ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  2) หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ

ขาดความพร้อมด้านงบประมาณ ก าลังคน และวัสดุอุปกรณ์ และ  3) ปัจจัยด้านการให้ความร่วมมือของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น) อยู่ในระดับน้อย 

 อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์ และคณ ะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 

11 จังหวัดที่ส าคัญ  ได้แก่ กรุงเทพฯ ระนอง สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ตาก สมุทรสาคร ระยอง ตราด 

อุบลราชธานี หนองคาย และขอนแก่น ที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น ผลการศึกษา พบว่าความ

แตกต่างในด้านชีวิตความเป็นอยู่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด แม้ว่าแรงงานข้ามชาติ

เหล่านั้นจะมาจากประเทศต้นทางประเทศเดียวกันก็ตาม และพบว่าในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าท่ีจังหวัด

ระนองมีความสุขและความมั่นคงในชีวิตน้อยท่ีสุด ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวาง

แผนการด าเนินนโยบายของทั้งภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจ านวน
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แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยในปัจจุบันมีสูงถึง 1.23 ล้านคน 

ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 79 ของแรงงานข้ามชาติ

ที่ได้รับใบอนุญาตท างานทั้งหมด แต่จากการประเมินขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

แรงงานข้ามชาติคาดว่า ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียน อาจมีจ านวนสูงถึง       

4 ล้านคน โดยผลการศึกษาพบว่าแรงงานที่ย้ายถิ่นมากท่ีสุดคือแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาครและ     

ยังเป็นจังหวัดที่มีญาติอยู่ในไทยมากที่สุดด้วย เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ืออ านวยให้มีการย้ายถิ่นของ

แรงงานเข้ามาท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนจังหวัดตากจะไม่ค่อยมีการย้ายไปไหนแต่จะมีสัดส่วนของแรงงาน

ข้ามชาติที่มีเอกสารประจ าตัวเพ่ือใช้ในการท างานน้อยที่สุด เพราะท่ีท างานอยู่ใกล้ชายแดน สามารถเข้าออก

ได้ง่าย และท างานแบบไปๆ มาๆ ส่วนสุราษฎร์ธานีแรงงานข้ามชาติจะมีเอกสารประจ าตัวเพ่ืออยู่ในประเทศ

ไทยและมีใบอนุญาตท างานประมาณร้อยละ 80-90  โดยแรงงานต่างด้าวจะมีค่าจ้างอยู่ระหว่าง 152–201 บาท 

ซึ่งใกล้เคียงหรือสูงต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าเพียงเล็กน้อย 

 สมพงศ์ สระแก้ว และปฏิมา ตั้งปรัชญานุกูล (2552)  ศึกษาเรื่อง  นายหน้ากับกระบวนการย้าย

ถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีแรงงานทั้งไทยและแรงงานข้ามชาติ

ที่เข้ามาท างาน หรือประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาครมากกว่า 400,000 คน มีจ านวนเกือบเท่าตัวของ

ประชากรจริงในจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานส่วนใหญ่ท างานในภาคอุตสาหกรรมประมง กิจการต่อเนื่อง

ประมงทะเล โดยพบว่าแรงงานในภาคธุรกิจประมงชายฝั่งและประมงพาณิชย์เป็นแรงงานต่างชาติ   

โดยเฉพาะมาจากประเทศพม่ามากท่ีสุด ส่วนประเทศกัมพูชา  และลาวเป็นส่วนน้อย แม้ว่าผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมประมงต่างประเทศท่ีไปหาปลานอกน่านน้ าไทยมีการใช้แรงงานต่างชาติจ านวนมาก แต่บาง

ผู้ประกอบการสามารถจัดหาแรงงานคนไทยและมีแรงงานไทยท างานเกือบทั้งหมด ซึ่งแสดงถึงการบริหาร

จัดการที่ดี แต่จากสภาพการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครจึงเป็นประเด็นใหญ่ใน

พ้ืนที่และมีความสัมพันธ์กับการมีแรงงานข้ามชาติผิดก ฎหมาย และการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ โดย

กระบวนการมีนายหน้าเกิดขึ้นจากแรงงานข้ามชาติไม่สามารถท่ีจะสื่อภาษาของประเทศปลายทางได้

จ าเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือของนายหน้าเพ่ือเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เช่น การท าบัตร การท าเอกสาร

ทางราชการ เป็นต้น  อีกทั้งแรงงานข้ามชาติไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก ฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประกอบกับนโยบายของรัฐเป็นนโยบายระยะสั้นปีต่อปี ซึ่งขาดความชัดเจนและเอ้ือต่อการแสวงหา

ประโยชน์ของนายหน้าจากความไม่แน่นอนของนโยบาย  โดยการล่อลวงว่ารัฐจะเปิดให้ท าใบอนุญาตท างาน

ได้ และจากความยุ่งยากซับซ้อนของการจดทะเบียนแรงงานตามก ฎหมายท าให้นายจ้างผลักภาระโดยการ

มอบหมายให้นายหน้าเป็นผู้จัดการดูแลทั้งระบบ เช่น การจ่ายเงินเดือน การจดทะเบียนแรงงาน 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการจัดระเบียบนายหน้าและนายจ้างในการจดทะเบียนแรงงาน

ข้ามชาติ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทุกปีให้มีมาตรการที่โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจดทะเบียนระยะยาวแทนนโยบายแบบปีต่อปี และออกกฎหมายหรือมาตรการที่สามารถ

ด าเนินคดีกับนายหน้าได้ ตลอดจนให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและเข้าใจสิทธิ

แรงงานภายใต้ก ฎหมายไทย รวมทั้งให้แรงงานข้ามชาติสามารถที่จะด าเนินการจดทะเบียนแรงงานได้ด้วย

ตนเองไม่ต้องผ่านนายหน้า  ส าหรับแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเรือประมงนั้น  ควรทบทวนระเบียบการท า 

Seaman Book หรือสมุดคนประจ าเรือ โดยควรมีระบบที่สามารถตรวจสอบลูกเรือที่ลงไปมีสถานะบุคคล

จริงมิใช่เป็นการสวมบัตรลูกเรือไทย มีมาตรการและจัดสวัสดิการให้กับลูกเรือประมง เช่น ประกันสังคม 

ประกันชีวิต และสวัสดิการให้กับครอบครัวลูกเรือประมงเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 ศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ (2551)  ศึกษาเรื่อง  การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : 

ภาพลักษณ์บนเวทีโลก เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการ

คุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย   

ได้เริ่มมาจากการที่มีคนต่างด้าวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนและท างานอยู่ในประเทศไทย จนเป็นปัญหาที่

รัฐบาลจ าเป็นต้องจัดการดูแล โดยในปี 2521 รัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและได้ตรา

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เนื่องจากได้มีผู้อพยพหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากและหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างท างาน 

จนกระท่ังในปัจจุบันก็ยังมีคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ จากข้อมูลของส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองคาดว่า ปัจจุบันมีคนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2 ล้านคน แต่การที่มีนโยบายผ่อน

ผันการจดทะเบียนเป็นนโยบายระยะสั้น และไม่มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ดีพอ 

แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง นอกจากนี้

ยังพบว่า มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

บรรลุผลส าเร็จเป็นภาพลักษณ์ที่ดีบนเวทีโลก ได้แก่ ด้านนโยบายไม่มีความชัดเจนต่อเนื่อง ด้านบริหาร

จัดการยังไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เป็นภาพรวมในลักษณะของการบูรณาการการบริหารจัดการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ไม่มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการ

แก้ไขปรับปรุง คือ ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดตั้งหน่วยงาน

รับผิดชอบโดยตรง และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดโดยเฉพาะ

นายจ้าง  และการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้า วผิดกฎหมาย
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ให้มีความชัดเจน ปรับปรุงกลไกด าเนินงานในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส โดยการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งที่แรงงานต่างด้าวควรรู้เกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆ เพื่อ

เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 

 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2549)  ศึกษาเรื่องงานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ าโขง การจ้างแรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทย  : งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง พบว่า มีการใช้แรงงานต่างด้าวมาก

ใน 4 กิจการ ได้แก่ กิจการเกษตร กิจการประมง/ต่อเนื่องประมง โรงงาน และท างานบ้าน ส่วนใหญ่เป็น

แรงงานจากประเทศพม่า โดยแรงงานหญิงจะท างานบ้านทั้งหมด ส่วนงานประมงทะเลจะเป็นแรงงานชาย

ทั้งหมด ส าหรับในภาคเกษตร โรงงานและกิจการต่อเนื่องประมง จะมีแรงงานหญิงมากกว่าแรงงานชาย

เพียงเล็กน้อย  โดยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และจดทะเบียน

ถูกต้องตามก ฎหมาย  โดยพบว่าปัจจัยทางก ฎหมายและนโยบายการเมืองมีส่วนส าคัญต่อวิธีปฏิบัติของ

นายจ้างต่อตัวแรงงานข้ามชาติ  การขาดก ฎหมายคุ้มครองแรงงานในการปกป้องสิทธิแรงงานในบางกิจการ 

ย่อมเป็นที่มาของการแสวงหาประโยชน์ เนื่องจากการคุ้มครองส่วนใหญ่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 นั้น ไม่สามารถใช้ครอบคลุมถึงแรงงานในภาคเกษตรงานรับใช้ในบ้าน และงานลูกเรือประมงได้ (ไม่ว่า

จะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ) สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ควรมีการคุ้มครองแรงงานที่

เหมาะสม โดยรัฐบาลไทยควรทบทวน  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานทุกประเภทที่

ปัจจุบันไม่อยู่ในการคุ้มครองของก ฎหมาย  ได้แก่ แรงงานในภาคเกษตร และในเรือประมง ซึ่งกระทรวง

แรงงานควรรับรองให้มีการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมแก่แรงงานในกิจการนอกระบบให้ครอบคลุมถึง อายุ

ขั้นต่ าในการท างาน สิทธิในการมีวันหยุด ค่าแรงขั้นต่ า ชั่วโมงท างานปกติ การท างานล่วงเวลาโดยสมัครใจ

การได้รับค่าแรงหากต้องท างานวันหยุด อีกทั้งกระทรวงแรงงานควรสนับสนุนให้องค์กรประชาสังคม  และ

สมาคมลูกจ้าง/นายจ้าง มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในทางปฏิบัติ   

 ประกาย กิจธิคุณ (2548)  ศึกษาผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ภาคเกษตร: กรณีศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าระดับความคิดเห็น

ของเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรต่อการออกระเบียบเรื่องแรงงานต่างด้าว และผลกระทบของ

แรงงานต่างด้าวในด้านต่างๆ (เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง สิ่งแวดล้อม และ

สาธารณสุข) อยู่ในระดับปานกลาง  โดยผลกระทบด้านการเมืองและความม่ันคงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.941)  

รองลงมาได้แก่ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.629 ผลกระทบด้านสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ย 
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3.625  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 3.356 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ย 3.310 ซึ่งผล

การศึกษาท าให้ทราบว่า การมีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะภาคเกษตรยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ท าให้

เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เนื่องจากในภาคเกษตรยังคงมีแรงงานต่างด้าวจ านวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าสู่

ระบบหรือจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานตามฤดูกาล หรือแบบ

มาเช้ากลับเย็น  และเป็นแรงงานในกิจการประมงทะเลซึ่งมีระยะเวลาการออกเรือยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันยัง

ขาดมาตรการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการด าเนินการกับแรงงานกลุ่มนี้ 

 ประกาย กิจธิคุณ (2547)  ศึกษาการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญ ผลการศึกษาท า

ให้ทราบถึงปัญหาจากการใช้แรงงานต่างด้าวของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งกิจการเกษตรที่มีการใช้

แรงงานต่างด้าวมาก ได้แก่ กิจการประมงทะเล นากุ้ง สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ไร่อ้อย  ไร่กระเทียม  

สวนผลไม้ และไม้ดอกไม้ผลใน 10 จังหวัดทั่วประเทศที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าท างานมาก ประกอบด้วย  

จังหวัดตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระนอง สงขลา สุราษ ฎร์ธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด  

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างประมาณ 80 คนใน 10 จังหวัด  ได้แก่ ผู้ประกอบการภาค

เกษตร เกษตรกร หอการค้าจังหวัด จัดหางานจังหวัด นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการเกษตรที่ส าคัญ  

ผู้ใหญ่บ้าน ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวพบว่า  เกษตรกรและผู้ประกอบการใน

กิจการที่มีลักษณะงานยากล าบาก สกปรก และอันตราย เช่น กิจการประมงทะเลสวนยางพารา  สวนปาล์ม

น้ ามัน  ที่แรงงานไทยไม่นิยมท าจึงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว  ซ่ึง

แรงงานต่างด้าวจะท างานในกิจการเกษตรหลายกิจการ  หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลผลิตของพืชแต่ละชนิด

และได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 87 บาท ในขณะที่แรงงานไทยได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 109 บาท จึงเป็นสาเหตุ

ให้ผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวเนื่องจากอัตราค่าจ้างต่ ากว่า ส าหรับปัญหาที่เกิดจากการใช้

แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคง  

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว   

 สถาบันเอเซียศึกษา (2547)  ได้ศึกษาความต้องการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติในประเทศไทย

ในช่วงปี 2546-2548 พบว่า  ภาคเกษตรมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานอย่างมาก ทั้งในรูปแบบของการใช้

แรงงานในครอบครัว ชุมชน หรือการจ้างแรงงานทั้งแรงงานประจ าและแรงงานชั่วคราว ปัจจุบันในหลาย

จังหวัดมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรอย่างมาก ทั้งในด้านการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์  

ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายๆ ราย เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติเข้ามา

ทดแทนแรงงานไทย  เนื่องจากหลายๆ จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น

สามารถหาแรงงานอพยพได้ง่าย อัตราค่าจ้างของแรงงานอพยพต่างชาติส่วนใหญ่แล้วจะต่ ากว่าอัตราค่าจ้าง
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ที่ต้องจ่ายให้กับแรงงานไทยในงานประเภทเดียวกัน  แต่ในบางครั้งอัตราค่าจ้างที่ต่ ากว่าอาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก

ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะจ้างแรงงานอพยพต่างชาติเสมอไป แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

ประกอบด้วย เช่น สภาวะแวดล้อมในการท างาน ช่วงระยะเวลาการท างาน เป็นต้น 

 Jerrold W.Huguet & Sureeporn Punpuing (2548)  ได้ศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติใน

ประเทศไทยพบว่า จากการที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนด้านการลงทุน เทคโนโลยี การค้า 

และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นข้ามชาติครั้งใหญ่ รวมทั้งผู้หนีภัยจากการสู้รบ แรงงานที่ท างาน

และผู้ติดตามบุคคลเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ด าเนินมาตรการส าคัญในการจัดระเบียบคนหลบหนีเข้าเมือง   

ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามก ฎหมาย  แต่เนื่องจากแนวโน้มต่างๆ ของการย้ายถิ่นมีวิวัฒนาการและ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นโยบายของ รัฐจึงมักตามไม่ทัน ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง

ทันท่วงทีหรือคาดหมายแนวโน้มในอนาคตได้  จากผลการส ารวจผู้ย้ายถิ่นในจังหวัดเชียงราย ตาก และ

ระนอง  แต่อย่างไรก็ตาม  ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ในเมืองไทยจ านวนกว่า 1.3 ล้านคน  จะต้องการอยู่อาศัยใน

ประเทศไทยต่อไปอย่างไม่มีก าหนด อันเนื่องมาจากการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ และสิทธิในฐานะพลเมือง

ในประเทศของตน แต่โครงสร้างทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลในประเทศไทย ไม่ให้สิทธิอย่างเต็มที่

แก่ผู้ย้ายถิ่น รวมถึงสิทธิพ้ืนฐานทางการศึกษา การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ และการเข้าสมาคมอย่างอิสระเมื่อ

แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับสิทธิต่างๆ บ่อยครั้งจึงท าให้เกิดการละเมิดสิทธิ การแสวงหาประโยชน์ และการค้า

มนุษย์ เนื่องจากคนไทยไม่ยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม  ดังนั้น จึงเป็นการยาก

ที่จะให้สังคมไทยยอมรับให้ผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่อย่างถาวรในประเทศไทย  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้คือ ควรมีการปรับนโนบายการย้ายถิ่นข้ามชาติให้สอดคล้องกับนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ และมีระบบการบริหารจัดการการย้ายถิ่นระดับชาติที่ครอบคลุม และมี

กลไกประสานงาน  ที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการย้ายถิ่นได้ทุกประเภท นอกจากนี้ควรมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอมีใบอนุญาตท างานในประเทศไทย เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย โดย

ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

 สาเหตุของการอพยพแรงงานต่างด้าว 

 Ravenstein  ได้ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับจุดเริ่มต้นในการตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพ 

(Laws of Migration) เพ่ืออธิบายมูลเหตุแห่งการเข้ามาหางานท าของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองว่าลักษณะ

การอพยพของประชากรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้แบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ 

 1) การอพยพแบบดั้งเดิม เป็นการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนในอดีต เป็นการย้ายถิ่นที่อยู่

เพ่ือการด ารงชีวิตรอด ปัจจุบันการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ือแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ถือว่าอยู่ใน

ลักษณะนี้ 

 2) การอพยพย้ายถิ่นโดยถูกบังคับ เป็นการย้ายถิ่นที่อาจถูกบังคับโดยรัฐบาล หรือผู้มีอิทธิพล

บางกลุ่ม 

 3) การอพยพโดยถูกบีบค้ัน เป็นการถูกบีบคั้นหรือกระตุ้นให้อพยพเช่นกัน แต่ผู้ที่ถูกบีบค้ัน

ยังมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไป 

 4) การอพยพโดยเสรี เป็นการอพยพของปัจเจกชนโดยเสรีอาจจะเกิดจากแรงจูงใจจาก

ภายนอก เช่น โดยต าแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ หรือเพ่ือผจญภัย 

 5) การอพยพแบบชนจ านวนมาก สืบเนื่องมาจากการอพยพเสรี ซึ่งย้ายถิ่นเข้าไปบุกรุกหรือ

ผจญภัยในถิ่นที่อยู่ใหม่ จูงใจให้ชนจ านวนมากย้ายถิ่นตาม 

 ทั้งนี้ สาเหตุของการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมีทั้งท่ีเป็นปัจจัยผลักดันและปัจจัย

ดึงดูด กล่าวคือ ปัจจัยผลักดันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศของผู้อพยพไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน  

ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เกิดปัญหาความยากจน อดอยาก เกิดภาวะแรงงานล้นเกิน  

เนื่องจากระดับภาวะเจริญพันธุ์มีอัตราค่อนข้างสูง หรือประเทศเกิดสงคราม มีการสู้รบภายในประเทศของผู้

อพยพ ปัญหาการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

อีกท้ังประเทศของผู้อพยพนั้นไม่มีมาตรฐานการควบคุมการออกนอกประเทศ ท าให้การอพยพออกนอก

ประเทศท าได้ง่ายขึ้น 

 ในขณะที่ปัจจัยดึงดูด จะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศปลายทางที่เจริญเติบโตขึ้น

อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดโอกาสในการท างานและแสวงหารายได้อันเป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน ซึ่งมีระดับความเจริญต่ ากว่าและไม่มีช่องทางในการแสวงหารายได้เข้ามาท ามาหากิน  รวมทั้ง

ค่าจ้างในประเทศปลายทางก็สูงกว่าที่ได้รับในประเทศของตนหรือประเทศต้นทางที่แรงงานต่างด้าวอพยพ
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เข้ามา และการที่ประเทศปลายทางเองไม่นิยมท าอาชีพบางอย่าง เนื่องจากเป็นงานที่หนักและสกปรก ซึ่ง

แรงงานต่างด้าวมักจะยอมท างานทุกประเภทโดยไม่เกี่ยงงาน เมื่อแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้เข้ามาท างาน

แล้วก็มักจะมีการชักจูงญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูงเข้ามาท างานด้วยกัน   

 2.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 

 ทฤษฎีการย้ายถิ่น (Theory of Migration) 

 Everette  S. Lee ให้ความหมายของค าว่า การอพยพย้ายถิ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลง     

ที่อยู่อาศัยอย่างถาวร หรือก่ึงถาวร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางใด การเคลื่อนไหวใดๆ ที่เก่ียวกับการ

ย้ายถิ่นจะเก่ียวข้องกับจุดเริ่มต้น (Origin)  จุดปลายทาง (Destination) และอุปสรรคต่างๆ ที่กั้นขวางอยู่

ระหว่างต้นทางกับปลายทาง ( An Interventing Sets of Obstacles)  ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพ

ย้ายถิ่นมี 4 ประการ  ดังนี้ 

 1) ปัจจัยทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีต้นทาง (Origin) มีสาเหตุมาจากการผลัก ดัน

อันเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นออกจากถิ่นที่อยู่เดิมหรือถ่ินต้นทาง เนื่องจากความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ 

เช่น เกษตรกรขาดแคลนน้ า และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการท าการเกษตรท าให้ต้องย้ายออกจากชนบทเข้าสู่เมือง 

 2) ปัจจัยทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีปลายทาง ( Destination) มีสาเหตุมาจากการดึง ซึ่งจะ

เกี่ยวข้องกับการย้ายเข้ามาในลักษณะที่ดึงดูดใจให้ประชากรย้ายเข้าไปยังถิ่นที่อยู่ใหม่ เป็นต้นว่าการมีสภาพ

การท างานที่ดีกว่าเดิม 

 3) อุปสรรคทั้งหลายกั้นขวางอยู่ระหว่างพ้ืนที่ต้นทางและปลายทาง (Intervening Sets of 

Obstacles)  อันอาจเป็นผลให้การย้ายถิ่นไม่อาจเกิดข้ึนได้ หรือเกิดขึ้นช้าลง ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารที่ต้องจ่ายระหว่างการย้ายถิ่น 

 4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุ เพศ การศึกษา และอ่ืนๆ  

 นอกจากนี้การย้ายถิ่นจะเกิดข้ึนเมื่อได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น         

แล้วเปรียบเทียบผลดีที่จะได้รับกับผลเสียที่จะเกิดข้ึน หากผลดี ( Benefits) มากกว่าผลเสียหรือต้นทุน 

(Costs) แล้วก็จะตัดสินใจย้ายถิ่น   

 ประเภทการย้ายถิ่น  

 ประเภทของการย้ายถิ่น มี 2 รูปแบบคือ การย้ายถิ่นโดยสมัครใจ (Voluntary Migration) 

หรือเป็นการย้ายถิ่นเพราะถูกบังคับด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ (Forced Migration) อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา

รูปแบบของการย้ายถิ่นข้ามชาติ ในแวดวงของนักสังคมวิทยาและนักประชากรศาสตร์หลายส านัก          

เห็นตรงกันว่ามีอยู่ 6 ประเภท ได้แก ่
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 1) ผู้ย้ายถิ่นเพ่ือตั้งถิ่นฐานในประเทศอ่ืน  รวมทั้งผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายติดตามครอบครัวและญาติ  

พ่ีน้องที่ย้ายไปก่อนแล้ว 

 2)  แรงงานต่างด้าวที่มีสัญญาจ้างชั่วคราว ซึ่งต้องเดินทางกลับประเทศตนเองเมื่อหมด

สัญญาจ้าง 

 3) แรงงานต่างด้าวที่ช านาญงานที่ท างานชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นการย้ายตามบริษัทข้ามชาติ 

 4) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อาจผิดเพราะหลบหนีเข้าเมืองหรืออยู่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ 

 5) ผู้ลี้ภัยทางการเมือง แต่ละประเทศจะถือปฏิบัติแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะรับให้อยู่เพียง

ระยะสั้น ก่อนส่งต่อไปยังประเทศที่สาม 

 6) ผู้อพยพท่ีเข้ามาตามอนุสัญญาผู้พลัดถิ่นขององค์การสหประชาชาติปี ค .ศ. 1952 คือ       

ผู้อพยพเนื่องจากสงครามกลางเมือง และอุบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆ 

 ในการจ าแนกประเภทผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ผิดกฎหมายที่พบในทวีปเอเซีย (Battistella อ้าง

ถึงในกฤติยา, 2546: 8) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1) ผู้เดินทางเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารการเดินทาง หรือเรียกว่าผู้หลบหนีเข้ามาเอง พบมากใน

การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนสู่ประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และหลายประเทศในตะวันออกกลาง และยุโรป

ตะวันตก ส่วนใหญ่ใช้วิธีลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านจุดตรวจ หรือโดยการช่วยเหลือของกลุ่มค้าแรงงานข้าม

ชาติ และโดยการละเลยหรือสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ชายแดน 

 2) ผู้ย้ายถิ่นตกค้าง เป็นผลมาจากการอยู่เกินเวลาลงตราหรือวีซ่า ที่ก าหนดไว้ 

 3) ผู้ย้ายถิ่นแรงงานมีหลายกลุ่ม ที่เห็นชัดเจนคือกลุ่มท่ีท างานโดยไม่มีใบอนุญาต เช่น 

นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่เข้ามาโดยถูกต้อง แต่กลับไปท างานเป็นผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น พบมากในประเทศ   

ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 โดยลักษณะส าคัญร่วมกันของผู้ย้ายถิ่นผิดกฎหมายทุกกลุ่มท่ีกล่าวมานี้คือ ท างานใน ประเทศ

ปลายทางโดยไม่มีใบอนุญาตให้ท างานได้ ส าหรับประเทศไทยส่วนใหญ่คือ ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดก ฎหมาย  

ส่วนน้อยเป็นผู้เข้าเมืองถูกต้อง แต่มีวีซ่าที่ไม่สามารถท างานได้แต่ลักลอบท างาน อย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มมี

แรงจูงใจหลักอยู่ที่ค่าแรงที่ได้รับสูงกว่าในประเทศตนเอง ยกเว้นเฉพาะกลุ่มผู้ลี้ภัยเท่านั้นที่ส่วนใหญ่ไม่

ท างาน แต่อาจถูกหลอกไปท างานโดยขบวนการค้าแรงงานมนุษย์  ดังนั้น เวลาเรียกผู้ย้ายถิ่นผิดก ฎหมาย  

จึงมักใช้ค าว่าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติผิดก ฎหมายแทนอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

ไร้ทักษะที่เข้ามาท างานในระดับล่างที่คนท้องถิ่นไม่นิยมท า ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ในทุกประเทศท่ีเผชิญ

ต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย 
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 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศปลายทางคือประเทศไทย ท าให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลให้อุปสงค์

แรงงานเพ่ิมข้ึน ในขณะที่อุปทานแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากการลดลงของอัตราการเกิดและการเพิ่มของ

ระดับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของความนิยมในการประกอบอาชีพ ท าให้งานบางประเภทในกิจการ

เกษตรที่เป็นงานล าบาก สกปรก อันตราย แรงงานไทยไม่นิยมท า เป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ผู้ประกอบการ

ขาดแคลนแรงงานและจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว 

 ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงาน   

ต่างด้าวนั้น ได้แก่   

 สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนในการจด 

ทะเบียน ค่าธรรมนียมในการจดทะเบียน การประชาสัมพันธ์ในการจดทะเบียน นโยบายของภาครัฐ การ

รวมตัวของแรงงานต่างด้าว การรวมตัวของนายจ้าง และการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียน ซึ่งนายจ้างจะน า

แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนมากข้ึน หากมีข้ันตอนในการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็ว มีค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียนที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง มีการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและ

แรงงานต่างด้าวทราบถึงประโยชน์ของการจดทะเบียน และมีการรวมตัวของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง    

ที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือกัน  โดยเฉพาะในเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมจะท าให้การหลีกเลี่ยงการจด

ทะเบียนของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวลดลง 

 ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน  การ

จ้างแรงงาน (Memorandom of Understanding/MOU)  แนวโน้มการลงทุนของประเทศเพ่ือนบ้าน การ

ย้ายฐานการผลิต เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ค่านิยมในการท างาน ความขัดแย้งทางการเมืองของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งหากมีการด าเนินการตาม MOU อย่างครบถ้วน

ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ มีการลงทุนและย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน เศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ือนบ้านดีขึ้นส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ท าให้แรงงานในประเทศมีค่านิยมในการท างานใน

ประเทศของตนมากขึ้น ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลง

เพราะมีการกระจายค่าจ้างท่ีเป็นธรรมมากขึ้น มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้น  

พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้ทราบถึงแหล่งงานที่ให้ผลตอบแทนดีทั้งภายใน

และต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ โดยมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ข้อดี

ข้อเสีย และปัญหาอุปสรรคในประเทศปลายทาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งจะ

ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายมาท างานนอกประเทศลดลง  ซึ่งองค์การที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ



 
 

17 

แรงงานต่างด้าว คือ ส านักบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการบริหาร

แรงงานต่างด้าว (กบร.) มีหน้าที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะสามารถบริหาร

จัดการ แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ หรือสามารถน าแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายมากข้ึนได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

กบร. ขั้นตอนการ 
จดทะเบียน 

การรวมตัวของ 
แรงงานต่างด้าว 

การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว 

สภาพแวดล้อมภายใน 

MOU 

นโยบาย 
ของภาครัฐ 

ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน 

การประชาสัมพันธ์ 

การหลีกเล่ียง 
การจดทะเบียน 

การย้ายฐานการผลิต 

การรวมตัว 
ของนายจ้าง 

แนวโน้มการลงทุน 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ความขัดแย้งทาง 
การเมืองของ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่านิยมในการท างาน 

เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 



บทท่ี 3 

ข้อเท็จจริง 

 

 ข้อเท็จจริงของการจัดการแรงงานต่างด้าว ในบทนี้ประกอบด้วยนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าวของภาครัฐตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2555  กฎหมายเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว รวมทั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรของจังหวัดที่ท าการศึกษาทั้ง     

10 จังหวัด ดังจะน าเสนอ ต่อไปนี้ 

 

3.1 การจัดการแรงงานต่างด้าว 

 ส าหรับการด าเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 253 5 รัฐบาล

ไทยได้ด าเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากมีการเพ่ิมข้ึนของแรงงานต่างด้าว

และปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างของนโยบายในแต่ละช่วงปีได้ ดังนี้ 

 ปี พ.ศ. 2535  ให้จ้างงานแรงงาน ต่างด้าว จากประเทศพม่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-พม่า        

9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี และชุมพร

 ปี พ.ศ. 2539 ให้มีการจ้างแรงงาน ต่างด้าวจากพม่า ลาว และกัมพูชาในจังหวัดอ่ืนๆ ที่ขาดแคลน

แรงงาน เช่น จังหวัดที่ประกอบกิจการประมงทะเล จ านวน 43 จังหวัดใน 7 กิจการ  ในการ จัดระบบ

ควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบท างานและอยู่ในประเทศให้เข้าระบบ เพ่ือทางราชการสามารถ

ดูแลได้และเป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือปูองกัน  สกัดก้ันการลักลอบเข้ามาใหม่ โดยเน้นเรื่องความม่ันคง

ของชาติและประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไป 

 ปี พ.ศ. 2541 เพื่อให้สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ในกิจการที่ยังไม่สามารถจัดคนไทยเข้าท างาน

ได้ในทันทีและยังมีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จึงได้ขยายการจดทะเบียนการจ้าง

แรงงานข้ามชาติ ไปยัง 54 จังหวัดและขยายขอบข่ายประเภทงานเป็น 47 กิจการ อาทิ  กิจการสวน

ยางพารา ไร่อ้อย เลี้ยงหมู โรงสีข้าว และกิจการขนถ่ายสินค้าทางน้ า 

 ปี พ.ศ. 2540–2543 ให้จ้างแรงงานข้ามชาติได้ 43 จังหวัด ใน 18 กิจการ และด าเนินการผลักดัน 

จับกุม และสกัดก้ันแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด และต่อเนื่อง โดยเอาผิดตาม 

กฎหมายทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา 

คนไทยเข้าท างานแทนแรงงานต่างด้าว 
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 ปี พ.ศ. 2544-2545  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.)      

ในกระทรวงแรงงาน  เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง แผนงาน และมาตรการในการบริหารจัดการและแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งปูองกัน  ปราบปรามและ

ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นในการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  และได้ขยายการจ้างแรงงานข้ามชาติ

จนครบ 76 จังหวัด มีกิจการที่อนุญาตท างานทั้งสิ้น 10 กิจการ สิ่งที่เพ่ิมเติมในปีนี้คือ แรงงานข้ามชาติที่ขอ

อนุญาตท างานต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน  และท าประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลในเขตท่ีตนเอง

ท างานโดยประเภทกิจการที่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวในช่วงปี 2544-2547 มีเพียง             

6 ประเภทกิจการ คือ อาชีพกรรมกรทั่วไป กรรมกรในกิจการประมง กรรมกรรับจ้างใช้แรงงานเป็นหลัก  ใน

โรงงาน ผู้รับใช้ในบ้าน คนงานในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือเลี้ยงสัตว์ และคนงานในแปลงเพาะปลูกหรือ

ปลูกพืช   

 ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยอนุ ญาตให้แรงงาน 

ต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่แล้วในจังหวัดตาก  รวมทั้งแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมืองที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันมารายงานตัวขอรับใบอนุญาตท างานได้ ทั้งนี้  ให้ด าเนินการ       

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในกิจการประมงทะเลและจังหวัดตากให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 

15 มกราคม 2546 โดยเมื่อได้รับใบอนุญาตท างานแล้วห้ามมิให้ท างานอ่ืนหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ใน

การท างาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว และในกรณีถูกเลิกจ้างโดย

ไม่ใช่ความผิดของคนต่างด้าว และหานายจ้างใหม่ได้ภายในเจ็ดวัน สามารถยื่นขอใบอนุญาตท างานใหม่ท่ีมี

อายุไม่เกินอายุใบอนุญาตท างานเดิม  โดยยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง 

โดยน านายจ้างใหม่มาแสดงตัวและรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งช าระค่าทะเบียน และท าใบอนุญาต

ท างาน จ านวน 150 บาท ซึ่งคนต่างด้าวในกรณีนี้จะท างานใหม่ได้นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตท างานแล้ว 

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ได้ท าบันทึกข้อตกลงการน าเข้าแรงงานถูก

กฎหมาย (MOU) 

 ปี พ.ศ. 2547 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ กล่าวคือ มีนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

โดยให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทยทั้งหมดท่ีมีและไม่มีเอกสารอนุญาตท างาน รวมทั้งครอบครัว

และผู้ติดตาม ขึ้นทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทย และได้เอกสารประจ าตัว หรือ ทร.38/1 มีเลข 

13 หลัก ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะท างานให้ขออนุญาตท างานกับกระทรวงแรงงาน โดยต้องตรวจสุขภาพ      

ต่ออายุใบอนุญาตท างาน และท าประกันสุขภาพทุกปี โดยอาชีพท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ท างานได้

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีสองประเภทใหญ่คือ งานกรรมกร และงานคนรับใช้ในบ้าน 
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 ปี พ.ศ. 2548-2549  ให้ผู้จดทะเบียนแรงงาน ต้องเป็นผู้ที่เคยจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2547 เท่านั้น 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปีนี้คือ 

 1) กระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน ให้ลูกของแรงงานข้ามชาติ

เข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐได้เช่นเดียวกับเด็กไทย 

 2) มีกระบวนการเปิดให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศลาวและกัมพูชาได้ด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ 

เพ่ือปรับสถานะจากแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิ ดกฎหมาย ไปสู่การมีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย 

 3) มีการด าเนินการในจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการปัญหาและสถานะสิทธิบุคคล ซึ่งมีเปูาหมายท่ีจะ

จัดการในเรื่องการไร้สถานะบุคคลของคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย  

 4) กระทรวงแรงงานได้ขยายประเภทกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวออกเป็น  11 ประเภท จากเดิม   

6 ประเภท ได้แก่ กิจการประมง ต่อเนื่องประมงฯ เกษตรและปศุสัตว์ โรงสีข้าว โรงอิฐ โรงน้ าแข็ง ขนถ่าย

สินค้าทางน้ า ก่อสร้าง เหมือ งแร่/เหมืองหิน ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล (ผู้รับใช้ในบ้าน) และประเภท

อ่ืนๆ 

 ปี พ.ศ. 2550 มีการด าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ส าคัญ คือ 

 1) ให้ผู้จดทะเบียนแรงงาน ต้องเป็นผู้ที่เคยจดทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 หรือ 2549 เท่านั้น 

 2) เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นกรณีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลาในเขตอ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา ซึ่ง

แรงงานข้ามชาติต้องท างานเฉพาะในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

โดยเฉพาะจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนนี้ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการภาคเกษตรขาดแคลน

แรงงาน  โดยเฉพาะในกิจการสวนยางพารา แม้ว่าจะมีค่าจ้างกรีดยางที่สูง แต่ก็หาแรงงานไทยท าไม่ค่อยได้ 

ซึ่งในอดีตเคยมีแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารับจ้างท างาน แต่เมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น ท าให้

แรงงานกลุ่มนี้เคลื่อนย้ายไปท างานในสวนยางพาราในภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

กันเอง เนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราในภาคดังกล่าว จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้หาแรงงาน

ไทยมาท างานเสี่ยงอันตรายในพ้ืนที่นี้ยากข้ึน 

 3) ในส่วนของผู้ติดตามนั้น ยุติการอนุญาตให้ผู้ติดตามอาศัยอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นบุตรที่เป็น

ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
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 4) เริ่มมีการรับแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองถูกกฎหมายตาม  MOU ระหว่างไทย-ลาว และไทย-

กัมพูชา จ านวนประเทศละ 10,000 คน และมีการปรับ ลดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

ให้เหลือ 500 บาท 

 ปี พ.ศ. 2551 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 และวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เห็นชอบ

ให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยให้ด าเนินการ

พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่แรงงานต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งผ่อนผัน

ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยมีระยะเวลาในการผ่อนผันเพ่ิมข้ึนเป็นสองปี คือสิ้นสุดปี พ.ศ. 2553 

ส าหรับแรงงานชาวกัมพูชา ได้ก าหนดให้การพิสูจน์สัญชาติสิ้นสุดในเดือนธันวาคมของปี 2551 แต่ในส่วน

ของแรงงานลาวยังต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 การเปลี่ยนแปลงอีกด้านที่ส าคัญคือ แนวปฏิบัติ

ด้านการประกันสุขภาพได้เปิดกว้างให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ไม่มีเอกสารใดๆ เลย เข้าถึง

บริการสุขภาพได้มากขึ้น โดยให้แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาตามความเหมาะสม 

ปี พ.ศ. 2552  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่      

28 กรก ฎาคม 2552 เห็นชอบให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน 

ปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวจดทะเบียนเป็นจ านวนมาก ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 มีมติ

เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการจัดท าทะเบียนประวัติ การตรวจสุขภาพ และการขออนุญาตท างาน

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้มารายงานตัวกับกรมการปกครองไว้

แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และให้มีการจดทะเบียนผ่อนผันให้บุตรของแรงงาน

ต่างด้าว  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม 2552 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับได้เท่าท่ีแรงงานต่างด้าวได้รับ

อนุญาตท างาน 

ปี พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ที่ให้มีการขยายระยะเวลาการ

พิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา    

อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  

ปี พ.ศ. 2554 ได้จัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย ส าหรับแรงงานต่างด้าวพม่า โดยมีการตั้ง

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติในพม่า 3 แห่ง ได้แก่ เมืองท่าข้ีเหล็ก เมียวดี และเกาะสอง รวมทั้งศูนย์ประสานการ

พิสูจน์สัญชาติและออกหนังสือเดินทางไทย-พม่า  จังหวัดระนอง  โดยการด าเนินการต่อไป จะขอให้ทางการ
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พม่าขยายศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เป็นศูนย์ด าเนินการร่วมไทย-พม่า โดยสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทาง

แล้ว คือ สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายไทย 

เช่น กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น  โดยมีสิทธิขอใบอนุญาตท างานได้คราวละ  

2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี และสามารถเดินทางกลับบ้านได้ 

เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จึงมีการออกแบบ

กระบวนการท างานและระบบสารสนเทศใหม่ให้สอดคล้อง อาทิ การจัดท าใบอนุญาตการท างานเป็นรูปเล่ม 

และการเก็บภาพใบหน้าและลายนิ้วมือเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยม ากขึ้น มีการพิสูจน์

ตัวตนปูองกันการสวมสิทธิ์ สะดวกต่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบด้านความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้การ

ท างานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงแรงงาน และส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ประสานงานร่วมกันในการเก็บภาพและลายนิ้วมือ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะจัดเก็บข้อมูล

ทั้งของผู้ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้พิสูจน์  

ปี พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมือง ในการประชุมครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน  (รง.) เสนอ โดย

เร่งรัดด าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า  ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการ

ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้วให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ

ตรวจลงทะเบียนให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  และแรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท างานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ  (MOU) จากอัตราปกติ  2,000 บาท เหลือ 500 บาท และ

สามารถอยู่ต่อได้อีกครั้งเดียวค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ 500 บาทเช่นกัน โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  4 ป ี

นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตท างาน  รวมทั้งขยายเวลาการเก็บ

เงินเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2551 ออกไปอีก 1 ปี  โดยให้กรมการจัดหางานออกกฎกระทรวงมารองรับการด าเนินการ  

ส าหรับการพิสูจน์สัญชาติรอบนี้ กระทรวงแรงงานได้ปรับวิธีการด าเนินงานให้คล่องตัว  และรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น โดยน าระบบ สารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล  แทนการใช้เอกสารเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา  เริ่ม

ตั้งแต่นายจ้างกรอกข้อมูลแรงงานพม่าผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานพม่า  เพ่ือยืนยันสัญชาติ จากนั้น
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กระทรวงแรงงานพม่า ก็จะส่งอีเมลยืนยันกลับมาที่ตัวนายจ้างโดยตรง  และนายจ้างน าลูกจ้างเข้าไปยืนยันที่

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กระทรวงแรงงานก็จะผลักดันแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับพิสูจน์กลับประเทศ      

ต้นทาง โดยได้มีการประสานรัฐบาลของประเทศต้นทาง  ให้ตั้งศูนย์รองรับแรงงานต่างด้าวที่ถูกผลักดันกลับ

ประเทศไว้แล้ว  ในอนาคต หากว่าผู้ประกอบการต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ก็ให้ยื่นเรื่องต่อ กระทรวง

แรงงานเพ่ือน าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ รัฐบาลพม่าร่วมกับรัฐบาลไทย เห็นชอบเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพ่ิมข้ึนอีก 5 แห่ง จากเดิมท่ี  

มีอยู่แล้ว 3 แห่ง ที่ จังหวัดเชียงราย ตาก และ ระนอง รวมกันเป็น 8 แห่ง ส่วนที่เปิดใหม่ ได้แก่ กรุงเทพฯ 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษ ฎร์ธานี และ เชียงใหม่ ในส่วนของแรงงานกัมพูชานั้น  ทางรัฐบาลกัมพูชา

ได้เข้ามาตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติที่กรุงเทพฯ  และจัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ไปตามจังหวัดที่มีแรงงานกัมพูชา

อยู่มาก ส่วนประเทศลาว  ก็จะใช้วิธีการส่งเอกสารแบบเดิมเนื่องจากไม่เคยมีปัญหา  ส่วนค่าใช้จ่ายในการ

พิสูจน์สัญชาติ ประกอบด้วย ค่าใบอนุญาตท างาน 1,900 บาทต่อคนต่อปี และค่าตรวจสุขภาพ 600 บาทต่อ

คนต่อปี รวมเป็นเงินทั้งหมดท่ีแรงงานต่างด้าวต้องใช้จ่าย 2,500 บาทต่อคนต่อปี  และรวมค่าวีซ่า 500 บาท

ต่อคนต่อ 2 ปี ซ่ึงแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วสามารถท างานในประเทศไทยได้ 2 ปี และต่อได้อีก  

2 ปี จากนั้นก็จะถูกส่งกลับประเทศต้นทาง  โดยในอนาคตแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย

จะต้องเข้ามาโดยระบบ  MOU ผ่านการท าข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐ และการเดินทางต้องมาโดยทางเครื่องบิน

เท่านั้น และ เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งจะท าให้แรงงานเสียค่าใช้จ่ายถูกลง  

 กระทรวงแรงงานได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงานต่างด้าว  โดยร่วมกับหน่วยงาน     

ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการ

ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอยู่ในประเทศไทยทั้งท่ีถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ให้อยู่

ภายใต้กรอบของกฎหมายและเงื่อนไขที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งงาน ของคนไทย ไม่ก่อความเดือดร้อน

ให้แก่สังคมและไม่เป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ โดยการจัดระบบและการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ให้

เท่าเทียมกับแรงงานไทย ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว มีหลักการ คือ ปรับสถานภาพแรงงานต่าง

ด้าวหลบหนีเข้าเมือง ให้เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้นายจ้าง          

น าแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพ่ือส่งรายชื่อให้ประเทศต้นทางพิสูจน์และรับรองสถานะ เพื่อปรับเข้าสู่

ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
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 2) ยุทธศาสตร์การก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว  มีหลักการ คือ คุ้มครองตรวจสอบ

และควบคุมมาตรฐานแรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับแรงงานไทย 

 3) ยุทธศาสตร์การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างาน โดยใช้กองก าลังปูองกัน

ชายแดนเป็นหลัก เพิ่มเติมด้วยก าลังไม่เกินกองร้อยทหารราบ/ทหารม้าเฉพาะกิจ  ส าหรับพื้นที่ชุมชนชั้นใน

เสนอให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจประกอบด้วยหน่วยที่เก่ียวข้องทุกฝุาย ร่วมปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด 

 4) ยุทธศาสตร์การปราบปราม จับกุม ด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง มีหลักการ คือ 

เพ่ิมความเข้มข้นด้านการข่าว มุ่งเน้นการปราบปราม จับกุมนายจ้างที่กระท าผิดกฎหมาย 

 5) ยุทธศาสตร์การผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าว  มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

2 ส่วน ส่วนแรก คือ เสนอจัดตั้งศูนย์พักรอการส่งกลับเพ่ือรองรับ ศูนย์ละ 5,000 คน ในพื้นท่ี 3 แห่ง คือ 

จังหวัดตาก เชียงราย และระนอง ทั้งนี้  เนื่องจากห้องกัก กันเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการจับกุมท่ีต้องมี

มากขึ้นในอนาคต ส่วนที่สอง คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดเก็บประวัติแรงงานที่ถูก

จับกุมอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

 6) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดระบบแรงงานต่างด้าว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายและแนวทางของภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การประสานความร่วมมือของทุกฝุายในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 7) ยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผล โดยการก าหนดแผน และตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ โดย

จะติดตามประเมินผลใน 1 ปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 

จัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐก าหนด เพื่อสร้าง

ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวและส่งเสริมให้การด าเนินงาน

บรรลุผลส าเร็จ อันน ามาซึ่งความม่ันคงของรัฐสืบไป 

 สรุปได้ว่านโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบจ านวนแรงงานข้าม

ชาติในประเทศไทยทั้งหมด เพ่ือน าไปสู่กระบวนการท าให้ถูกกฎหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

มากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง และลักลอบท างานโดยกระทรวงแรงงานได้

ด าเนินการจัดระบบการท างานของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน

ระดับล่าง ซึ่งไม่สามารถจัดหาแรงงานไทยเข้าท างานแทนได้ ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตการท างานของคน

ต่างด้าวทั้งแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จัดท าทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตท างาน 

และการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ 
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3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว 

3.2.1 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2521 มาตรา 5 ให้ความหมายว่า “คน

ต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนั้น  “แรงงานต่างด้าว” จึงหมายถึง ผู้ไม่มีสัญชาติ

ไทยรับจ้างท างานในราชอาณาจักรไทย 

 ส าหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภท คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน

ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตาม

พระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุญาตให้ท างานตามพระราชบัญญัติ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 

 2) แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพใน

ประเทศไทย โดยฝุาฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ. 2522 หรือ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งจ าแนกออกได้ ดังนี้ 

 2.1) แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เป็นแรงงานมีฝีมือหรือก่ึงฝีมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

ประเภทที่เข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผ่าน หรือแวะเข้าเมืองในระยะเวลา

สั้นๆ แล้วเข้ามาท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานหรือแรงงานจังหวัด 

 2.2) แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาตามแนว 

ชายแดนไทยโดยวิธีลักลอบเข้าเมือง (เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย) ซึ่งรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยแล้วเข้ามาท างานหรือ

ประกอบอาชีพ (ทั้งอาชีพที่จ ากัดไว้ให้คนไทย  หรืออาชีพที่อนุญาตให้คนต่างด้าวท าได้เป็นการถาวร  หรือ

ชั่วคราวหรือท างานในช่วงก่อนเดินทางไปประเทศที่ 3) 

 3.2.2 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  ได้ให้ความหมายคนต่างด้าวว่า 

เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

2508 และบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยแต่ถูกถอนสัญชาติในภายหลัง ส่วนแรงงานต่างด้าว ส านักบริหาร

แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานได้ให้ความหมายว่า หมายถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือ

ผิดกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตท างาน และในส่วนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความหมาย

แรงงานต่างด้าวไว้ในอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพ่ือการท างาน (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949 ว่า 

แรงงานต่างด้าวหมายถึงบุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปท างานมากกว่ า    

ที่จะไปใช้จ่ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพ่ือ

ท างาน แต่ไม่รวมถึงคนท่ีท างานบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ช านาญการที่เข้าเมืองระยะ
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สั้น ชาวเรือและลูกเรือเดินทะเลต่างชาติ นอกจากนั้นในอนุสัญญาฉบับที่ 143 ว่าด้วยการอพยพเข้ามา

ท างานโดยไม่ถูกต้อง และการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในโอกาสและการปฏิบัติต่อแรงงานอพยพ ค.ศ. 

1975 ยังก าหนดว่า ไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ามาเพ่ือการศึกษาหรือการฝึกอบรม และบุคคลที่เข้ามาท างาน

ชั่วคราวเฉพาะด้าน  อันเนื่องมาจาก การร้องขอของนายจ้างในประเทศ และต้องออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการ

ท างานนั้นแล้ว 

 ส าหรับองค์การสหประชาชาติได้มีการก าหนดความหมายแรงงานต่างด้าวในอนุสัญญาว่า

ด้วยการคุ้มครองสิทธิของบรรดาแรงงานต่างด้าว และสมาชิกในครอบครัวของเขาเหล่านั้นไว้ในมาตรา 2 

หมายถึงบุคคลซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ท างาน ก าลังถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างท างานโดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐ

ที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น ซึ่งเห็นได้ว่าความหมายแรงงานต่างด้าวขององค์การสหประชาชาติมี

ความหมายกว้างกว่าความหมายแรงงานต่างด้าวขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาก เพราะได้ร วมถึง

คนงาน 8 ประเภท ได้แก่ คนงานที่ท างานตามบริเวณชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่ท างาน

ในสถานที่ท างานนอกประเทศ คนงานที่ท างานโยกย้ายไปมา คนงานที่ท างานตามโครงการคนงานที่มีกิจการ

ของตนเอง และคนงานท่ีได้รับการว่าจ้างพิเศษให้ไปท างานในประเทศที่ตนไม่ได้มีสัญชาตินั้น อย่างไรก็ตาม

ไม่รวมถึงบุคคลที่เดินทางข้ามประเทศเพ่ือท างานในฐานะท่ีเป็นผู้ลงทุน ( Investor) ผู้ลี้ภัยหรือบุคคลที่ไม่มี

สัญชาติ (Refugees or Stateless Person) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ฝึกอบรม และผู้ที่ท างานภายใต้การ

ว่าจ้างขององค์การระหว่างประเทศ 

 พระราชบัญญัตินี้ได้แบ่ง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย เป็น 2 ประเภท คือ 

แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

 แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ( Legal Migrant Worker) แบ่งออกเป็น     

3 ประเภท ได้แก่  

 1) ประเภทตลอดชีพหรือแบบถาวร คือ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานตามประกาศ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 พ.ศ. 2515 ซึ่งก าหนดให้ใบอนุญาตท างานแบบตลอดชีพนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตของ

แรงงานต่างด้าวตามอาชีพที่แรงงานต่างด้าวเคยท าอยู่ก่อนขอออกใบอนุญาตท างาน เว้นแต่แรงงานต่างด้าว

จะเปลี่ยนอาชีพใหม่  โดยเป็น แรงงานที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คือ 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และท างานอยู่ก่อนวันที่ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ใช้บังคับ

คือ ก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2515 ซึ่งขณะที่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยนั้น 

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก าหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาตท างานต่อมาประเทศไทยตรา

กฎหมายก าหนดควบคุมการท างานของคนต่างด้าว โดยการขอใบอนุญาตท างานตามประกาศคณะปฏิวัติ 
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ฉบับที่ 322 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้น ให้อ านาจอธิบดีกรมแรงงานออกใบอนุญาตท างานประเภท

ตลอดชีพให้แก่แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ได้ แรงงานต่างด้าวประเภทนี้ถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมา

ตั้งแต่ดั้งเดิม โดยถือวีซ่าประเภทพ านักชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือแรงงานต่างด้าวที่มีถ่ินที่อยู่ใน

ประเทศไทยแล้วยื่นขอใบอนุญาตท างาน การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างานประเภท

ชั่วคราวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามท่ีพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ซ่ึง

บัญญัติว่า ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานนอกจากงานที่ก าหนดให้  ในกฎกระทรวงโดยค านึงถึงความมั่นคงของ

ชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ และได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วน  ที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน แต่

คนต่างด้าวจะท างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา 9 ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพ่ือท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนมีระยะการท างานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่าง

ด้าวนั้นจะท างานได้เมื่อมีหนังสือแจ้งให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

ดังนั้น หากงานใดเป็นงานที่มิได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือเป็นงาน  ที่ก าหนดห้ามคนงานต่างด้าว

ประกอบอาชีพตามท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา คนต่างด้าวก็ไม่สามารถขออนุญาตท างานดังกล่าวใน

ประเทศไทยได้ ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระ

ราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท างาน พ.ศ. 2522 และพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ซึ่งได้ก าหนดอาชีพที่ห้าม

คนต่างด้าวท าไว้รวมทั้งหมด 39 อาชีพ 

 2) ประเภทส่งเสริมการลงทุน  คือ การออกใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวใน

ลักษณะเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ใบอนุญาต

ประเภทนี้อาจเรียกอย่างย่อได้ว่าใบอนุญาตประเภทส่งเสริมการลงทุน หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต

ท างานประเภทส่งเสริมการลงทุนนี้จะออกให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายโดยถือ     

วีซ่าประเภทพ านักชั่วคราว (Non- Immigrant Visa) และได้รับอนุญาตให้ท างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นท่ีรัฐส่งเสริมซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2532 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2521 เป็นต้น ส าหรับระยะเวลาในการอนุญาตให้ท างานได้นั้นจะเป็นไปตามท่ีหน่วยงาน
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ผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติแต่ละฉบับเสนอไป โดยอาจอนุญาตให้มากกว่า 1 ปีก็ได้ และสามารถขอต่อ

อายุใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันกับใบอนุญาตท างานประเภทชั่วคราว 

 3) ประเภทท่ีได้รับยกเว้นตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2551 ได้แก่ แรงงานต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่

ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออก

นอกราชอาณาจักร แรงงานต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าวโดย

ผลของการถูกถอนสัญชาติ 

 โดยในพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  ได้บัญญัติมาตราที่เก่ียวข้อง

กับการท างานของคนต่างด้าวที่ส าคัญไว้ ดังนี้ 

 มาตรา 7 งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการ

แรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้จะก าหนดให้แตกต่างกันระหว่างคนต่างด้าวทั่วไปกับคน

ต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ก็ได้ 

 มาตรา 9 ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และได้รับใบอนุญาต

จากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมืองเพ่ือท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะท างานนั้นได้

เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ในการออกใบอนุญาตนายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขให้คนต่าง

ด้าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ ส าหรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรค

หนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อก าหนดแนวทางในการ

ก าหนดเงื่อนไขตามวรรคสองให้นายทะเบียนต้องปฏิบัติก็ได้ 

 มาตรา 10 คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับ

อนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่านและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 นอกจากนี้ ยังมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มอ่ืนๆ ที่พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าวไม่ 

ครอบคลุมถึง ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย เช่น ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ กลุ่มผู้เข้าเมืองโดยสิทธิทางการฑูต  

แรงงานเข้าเมืองชายแดนรายวันโดยมีใบผ่านแดน ( border pass)  และแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายและ

ไม่ได้รับการผ่อนผัน 
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3.2.3 กรมการจัดหางาน (2554) ได้จ าแนกแรงงานต่างด้าวเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวประเภท 

ต่างๆ คือ 

     (1) ประเภทตลอดชีพ 

     (2) ประเภทชั่วคราวที่ขออนุญาตท างานตามมาตรา 9 (มาตรา 7 เดิม) 

     (3) ประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นตามมาตรา 12 (มาตรา 10 เดิม)  

     (4) ประเภทที่ได้รับอนุญาตท างานตามข้อตกลง MOU 

     (5) ประเภทพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตท างาน 

 เนื่องจากประเภทที่ได้รับอนุญาตท างานตามข้อตกลง MOU (ข้อ 4) และประเภทพิสูจน์

สัญชาติ (ข้อ 5) คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาท างานชั่วคราว เดิมเป็น

แรงงานผิดก ฎหมายภายหลังรัฐบาลได้ด าเนินการจัดท าการพิสูจน์สัญชาตและลงนาม  MOU เพื่อให้การ

น าเข้าแรงงานต่างด้าวสองกลุ่มนี้ให้เป็นแรงงานถูกก ฎหมาย ปัจจุบันจึงได้จัด 2 ประเภทนี้ให้รวมอยู่ในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 

 (6) กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดก ฎหมายที่ได้รับอนุญาตท างาน (กลุ่มมาตรา 13)  

ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 19 

มกราคม 2553 

 2) แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ( Illegal Migrant Worker) เป็นกลุ่มที่

ไม่มีทักษะฝีมือท างานในตลาดแรงงานระดับล่าง สาเหตุที่ต้องจ้างแรงงานกลุ่มนี้มี 2 ประการ คือ การขาด

แคลนแรงงานไทย เนื่องจากในบางอาชีพแรงงานไทยไม่สนใจท า และในช่วงฤดูกาลการเกษตรแรงงานใน

ภาคเอกชนบางส่วนจะถอนตัวไปช่วยงานในครัวเรือนเกษตร และอีกสาเหตุหนึ่งคือ แรงงานต่างด้าวมีค่าจ้าง

ที่ต่ ากว่าแรงงานไทยมากเป็นเหตุจูงใจให้นายจ้างนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองกลุ่ มนี้มากขึ้น 

ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานเป็น

การชั่วคราว เพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา  โดย

ต้องมาขอต่อใบอนุญาตท างานแบบชั่วคราวปีต่อปี แบบเข้าเมืองผิดก ฎหมายได้รับการผ่อนผัน แบบพิสูจน์

สัญชาติ (National Verification permit) แบบท าข้อตกลงร่วมกันด้านแรงงานระหว่างประเทศ (MOU)  

3.2.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติมาตราต่างๆ ที่

ส าคัญและเก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าวไว้ ดังนี้ 

 มาตรา 6 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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 1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่

อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉลหลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือ

โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ

ยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

 2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่

อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 

3.3 นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  

 จากการที่มีการอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาท างานใน

ประเทศไทย ท าให้มีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนตามมา โดยเฉพาะนายจ้างที่ต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

ออกนอกพ้ืนที่ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายหรือลักลอบเข้า

เมืองโดย  ผิดกฎหมาย หากเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้ว ย่อมได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ กระทรวงแรงงานจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวไว้ดังนี้ 

 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

 กรมการจัดหางานแจ้งให้นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวต่างพื้นที่ท าหนังสือแจ้ง

ความประสงค์ขอจ้างแรงงานต่างด้าวต่างพื้นที่ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว เพศ สัญชาติ และหมายเลขประจ าตัว

คน ต่างด้าว รวมทั้งราย ละเอียดสภาพการจ้างอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่คนต่างด้าวจะได้รับ 

เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพ้ืนที่  เมื่อ

กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแล้ว นายจ้างจะต้องน าหนังสืออนุญาตไปแจ้งย้ายคนต่างด้าวออก

จากท้องถิ่นเดิมที่คนต่างด้าวขึ้นทะเบียนราษฎรคนต่างด้าวไว้ ก่อนพาคนต่างด้าวออกนอกเขตพ้ืนที่และ

ก่อนที่นายจ้างจะยื่นขอรับใบอนุญาตท างานต่อไปนั้นคนต่างด้าวจะต้องตรวจสุขภาพก่อน 

 2) การชุมนุมเรียกร้องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างและการท างาน 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ และต้องเข้าด าเนินการแก้ไข

โดยทันที ในกรณีท่ีมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและการท างาน หากมีการ

เจรจาตกลงกันได้ให้จัดท าบันทึกการตกลงไว้และแจ้งให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ กรณีไม่สามารถเจรจาตกลง

กันได้ และมีการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวไม่ประสงค์ที่จะท างานต่อไป ต้องแจ้งให้
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กรมการจัดหางานทราบ เพื่อหางานใหม่ให้แรงงานต่างด้าวท าหรือด าเนินการส่งกลับภูมิล าเนาและกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แรงงานต่างด้าวพึงได้รับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ครบถ้วน 

 3) การส่งแรงงานต่างด้าวกลับต้นทาง 

 กรณีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมีความประสงค์จะเดินทางกลับจังหวัดพ้ืนที่ที่อนุญาตให้เดินทางมา

ท างานคือเดินทางกลับจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนเพื่อหางานท าใหม่ กรมการจัดหางานด าเนินการ

ประสานหานายจ้างรายใหม่ในพ้ืนที่ต้นทางให้แรงงานต่างด้าวภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 7 วัน และเม่ือได้

นายจ้างแล้ว ให้ด าเนินการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป ทั้งนี้ในการ

เคลื่อนแรงงานเพื่อไปท างานต่างพ้ืนที่หรือส่งกลับภูมิล าเนาให้ประสานหน่วยที่เก่ียวข้องต่างๆ ทราบเพ่ือให้

การเดินทางในการเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อย 

 4) บัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว 

 เมื่อมีแรงงานต่างด้าวมากในประเทศไทย จึงต้องให้มีการจัดระเบียบรายงานแรงงานต่างด้าวให้

เรียบร้อยโดยให้มาขึ้นทะเบียนการท างาน ซึ่งนายจ้างจะพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนที่กรมการ

ปกครองเพ่ือท าทะเบียนราษฎร์คนต่างด้าว ตรวจสุขภาพ และขอใบอนุญาตท างานจากรมการจัดหางาน 

เพ่ือออกบัตรประชาชนคนต่างด้าว โดยบัตรคนต่างด้าวนั้นจะแยกเป็นสีๆ ในแต่ละอาชีพ ดังนี้ 

 1. อาชีพประมง บัตรสีฟูา  

 2. อาชีพเกษตรกร บัตรสีเขียว  

 3. อาชีพก่อสร้าง บัตรสีเหลือง  

 4. อาชีพธุรกิจต่อเนื่องประมง บัตรสีส้ม  

 5. อาชีพรับใช้ในบ้าน บัตรสีเทา  

 6. อาชีพอ่ืนๆ 19 กิจการ เช่น กิจการต่อเนื่องทางการเกษตร โรงฆ่าสัตว์ ท าเหมืองแร่ โรงกลึง 

โรงหล่อ กิจการผลิต จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซักอบรีด ฯลฯ  บัตรสีชมพู บัตรสี

ใดก็ต้องท างานนั้นตลอด ห้ามเปลี่ยนอาชีพ หากฝุาฝืนนายทะเบียนสามารถเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตราที่ 28 และหากฝุาฝืนเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดไว้ อาจถูก

ระวางโทษไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 52 แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการฝุาฝืนเพราะมีการพบคนต่างด้าว

ที่ถือบัตรสีหนึ่งไปท างานอีกอาชีพหนึ่ง และยังพบว่ายังมีแรงงานต่างด้าวที่บัตรหมดอายุและไม่ได้ไปต่อบัตร 

ท าให้ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเช่นกัน อีกประเภทหนึ่ง คือ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนจึงไม่มี

ใบอนุญาตท างาน ท าให้ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตราที่ 27 
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ห้ามมิให้บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้ามาท างาน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตท างานกับตนเพ่ือไปท างาน

ตามประเภท หรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องถิ่นท่ีหรือสถานที่ที่ระบุไว้ 

 จากสภาพปัญหาจากการมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก

ดังกล่าว ท าให้รัฐบาลไม่เห็นความจ าเป็นที่ต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีก แรงงานต่างด้าวมีทั้งข้อดี และ

ข้อเสีย เช่น ข้อเสียจากการประกอบอาชญากรรม การแพร่ระบาดของโรค แต่หากนายจ้างได้ลูกจ้างต่างด้าว

ที่ดีและท าถูกกฎหมายก็เป็นประโยชน์ เพราะอาชีพบางอาชีพคนไทยไม่นิยมที่จะท า 

 

3.4 สภาพทั่วไปของจังหวัดที่ท าการศึกษา 

 สภาพทั่วไปของจังหวัดที่ท าการศึกษาประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต พื้นที่และการใช้ที่ดิน 

ลักษณะภูมิประเทศ การปกครอง เศรษฐกิจ และประชากรของจังหวัดที่ท าการศึกษาทั้ง 10 จังหวัด จาก

ข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า มีความเหมือนและความแตกต่างกัน เนื่องจาก มีสภาพภูมิประเทศ ที่ตั้ง อาชีพหลัก 

และรายได้จากการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไป แต่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ และประชากรที่ไม่แตกต่าง

กันมากนัก คือ เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และ

ท่องเที่ยว ท าให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นในทุกภาคการผลิต ในขณะที่ต้องประสบปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และปัญหาค่านิยมในการประกอบอาชีพที่ท าให้บุตรหลาน

เกษตรกรที่ได้รับการศึกษาดีข้ึนไม่นิยมท างานในภาคเกษตร จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานขึ้นและต้อง

ใช้แรงงานต่างด้าวมาทดแทน ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.4.1 จังหวัดเชียงใหม่  

1) ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 20,107 ตารางกิ โลเมตร

หรือ 12.6 ล้านไร่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ 

2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน  พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีพ้ืนที่การเกษตร

ประมาณ 1.6 ล้านไร่  

3) ลักษณะภูมิประเทศ  มีเทือกเขาที่ส าคัญคือ เทือกเขาแดนลาวกั้นพรมแดนไทย-พม่า 

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านระยะทางหลายกิโลเมตรท าให้

ยากต่อการควบคุมเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว  ประกอบกับนายจ้างในพื้นท่ียังคงมีความ

ต้องการแรงงานในระดับล่างอยู่ จึงยังคงมีแรงงานต่างด้าวทั้งที่หลบหนีเข้าเมืองและท่ีมีใบอนุญาตท างานอยู่

เป็นจ านวนมาก  ซึ่งทางส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มีวิธีการแก้ไขหลายวิธี  ทั้งการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ การพิสูจน์สัญชาติและการน าเข้าแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท างานอย่าง
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ถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ต ารวจ  และเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมมือกันปูองกัน แก้ไขและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง 

 4) การปกครอง  จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งเขต

การปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม 

สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันปุาตอง สันก าแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า ออมก๋อย สารภี เวียงแหง 

ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และดอยหล่อ 

5) เศรษฐกิจ  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว หอม กระเทียม ล าไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน

ตลอดจนพืชผัก มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 6,396 ล้านบาท มาจากภาคเกษตรจ านวน 768 ล้านบาทหรือร้อยละ 12  

6) ประชากร มีประชากรทั้งหมด 1.6 ล้านคน อาชีพท่ีส าคัญ  คือ การผลิตภาคเกษตรเป็น

หลัก ส าหรับจ านวนแรงงานต่างด้าว จากรายงานของส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปี 2554 มี 

แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานจ านวน 52,557 ราย ส่วนใหญ่มีสัญชาติพม่า  รองลงมาคือสัญชาติ ลาว 

และกัมพูชา ตามล าดับ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีบัตรหมดอายุ 20 มกราคม 2554 และกลุ่มที่บัตร

หมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานส่วนมากจะเข้ามาประกอบอาชีพก่อสร้าง

และการเกษตร  นอกจากแรงงานต่างด้าวแล้วพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแรงงานพื้นท่ีสูงคือกลุ่มผู้ถือบัตรสี

ต่างๆ อีกประมาณ 5,900 ราย ทั้งนี้ในส่วนของอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่ มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่มีใบอนุญาตท างานจ านวนกว่า 8,000 ราย และยังมีแรงงานบุคคล

พ้ืนที่สูงอีกกว่า 5,000 ราย ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่ 3 อ าเภอนี้ แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะเข้ามาประกอบ

อาชีพกรรมกรด้านการเกษตรและปศุสัตว์   

3.4.2 จังหวัดสงขลา  

1) ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีพ้ืนที่ 7,393.889 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัด        

สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดสงขลาถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่

มีความพร้อมของสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟูา โทรศัพท์ น้ าประปา ชลประทานมากที่สุดจังหวัดหนึ่งใน

ภาคใต้ โดยมีท่าเทียบเรือทั้งหมด 3 ท่า รองรับสินค้าได้ 1.1 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือประมง

ขององค์การสะพานปลาตั้งอยู่บริเวณท่าสะอ้าน ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือและท่าเทียบเรือของส านักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณฐานทัพเรือสงขลา  

 

 



 
 

35 

 2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน  จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย 1,263,415 ไร่ เป็นที่นา  

429,944 ไร่ ที่พืชไร่ 2,587 ไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 1,494,265 ไร่ ที่สวนผักและไม้ดอก 15,858 ล้านไร่  

ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 5,596 ไร่ ที่รกร้าง 70,984 ไร่ เนื้อท่ีท าการเกษตรอื่นๆ 52,524 ไร่ รวมพ้ืนที่การเกษตร  

2,905,229 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.86 

 3) ลักษณะภูมิประเทศ  ตอนเหนือ ของจังหวัดสงขลาเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมา

ทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้  แผ่นดินทั้งสองส่วน

เชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์  พ้ืนที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริม

ทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 

 4) การปกครอง จังหวัดสงขลามี 17 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ สะเดา    

นาหม่อม จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย ควนเนียง กระแสสินธ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง ระโนด คลอง

หอยโข่ง และบางกล่ า 

 5) เศรษฐกิจ ส าหรับสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาพบว่า  ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมามีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากมูลค่าผลผลิตมวลรวมจังหวัด ( Gross Provincial Product: GPP) 

ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 101,869.6 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 168,610.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 

มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยร้อยละ 1.35 หากพิจารณาในเชิงลึกพบว่า 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลากระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดยมูล ค่า

ผลผลิตสาขาอุตสาหกรรมสูงถึง 16,274 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าผลผลิตภาคเกษตรกรรม 14,959 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 27 และ 25 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลาตามล าดับ โดยผลผลิตหลักที่มีผลต่อการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา  คือ ยางพาราและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยางพารา รวมถึง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล จากการที่ภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสงขลามีการขยายตัวตามการเพิ่มขึ้น

ของผลผลิตยางพารา และผลผลิตสัตว์น้ าเลี้ยง จึงส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบกับการ

ขยายตัวของด้าน  การบริโภคและการใช้จ่ายภาครัฐ ยิ่งเป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 

 6) ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น 1,343,954 คน พบว่า นอกเหนือจากการขยายตัวของ

ผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเลี้ยงแล้ว ยังมีปัจจัยด้านก าลังแรงงาน การลงทุนภาคเอกชน โดย

ก าลังแรงงานในจังหวัดสงขลามีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 674,066 คน ในปี พ.ศ. 2547 เพ่ิมเป็น 

755,723 คน ในปี พ.ศ.2550 ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 อยู่ในวัยแรงงาน ส่วนข้อมูลด้านประชากรใน

จังหวัดสงขลา พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 1.28 ล้านคนในปี พ.ศ. 25 50 คาดว่า
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จะเพ่ิมเป็น 1.61 ล้านคนใน ปี พ.ศ. 2563 และสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15  ในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่ประชากรวัยท างานกลับมีสัดส่วนคงท่ี

ประมาณร้อยละ 64 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้ังแต่ปี 2549 

หากจ าแนกตามภาคการผลิต พบว่าภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

แล้ว คือ ภาคเกษตร ภาคบริการชุมชน  ภาคการผลิต ภาคก่อสร้าง  และประมงพาณิชย์เป็นภาคการผลิตที่

ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผ่านการขาดแคลนแรงงานไทย  ท าให้ต้อง

พ่ึงพิงและน าเข้าแรงงานจากต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานพม่า และกัมพูชา เป็นหลัก  แต่การจ้างแรงงานต่าง

ด้าวดังกล่าวก็ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา เช่น  เกิดต้นทุนในการจัดการแก่ผู้ประกอบการ ปัญหาอาชญกรรม 

ลักทรัพย์ เป็นต้น 

3.4.3 จังหวัดตาก  

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือ 

รองจากเชียงใหม ่มีแม่น้ าปิงไหลผ่านตัวจังหวัด มีแม่น้ าเมย เป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับพม่าท่ีอ าเภอแม่สอด 

ซึ่งเป็นศูนย์กลาง การค้าขาย ชายแดนระหว่างไทยกับพม่า ตาก 

 2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน จังหวัดตากมีเนื้อท่ีประมาณ 16,406.65 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่ถึงร้อยละ 76 หรือ 7,801,250 ไร่ เป็นปุาเขาอันเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ  และเป็นพ้ืนที่ถือครอง

ทางการเกษตร 961,291 ไร่ หรือร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

 3) ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็น ภูเขา และปุาไม้ เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตร

ที่ข้ึนชื่อทั้งดอกไม้ และผลไม้ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ก าลังได้รับความนิยมมาก  

 4) การปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น 9  อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก 

อ าเภอสามเงา อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง อ าเภออุ้มผาง อ าเภอ พบพระ และอ าเภอ

วังเจ้า 

 5) เศรษฐกิจ  โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตากข้ึนอยู่กับสาขาเกษตรกรรม อุตสาห กรรม

(การผลิต) สาขาขายปลีก ขายส่ง สาขาการท าเหมืองแร่และย่อยหิน ตามล าดับ จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ของจังหวัดตากในปี 2553 อยู่ในภาวะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน โดยพิจารณาจากด้านอุปทาน สาขาปศุสัตว์

อยู่ในภาวะขยายตัวเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน ส่วนอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ เกี่ยว เนื่องกับการเกษตรและการท่องเที่ยว ส่วนสาขา

เกษตรกรรม เหมืองแร่และย่อยหินอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากฐานราคาปีก่อนสูงจากกระแสวิกฤตอาหาร

โลก และต้นทุนการผลิตบางส่วนปรับตัวสูงขึ้น 
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 6) ประชากร  ในปี 2553 จังหวัดตากมีประชากรทั้งสิ้น 523,935 คน เป็นก าลังแรงงานหรือ

ประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 417,547 คน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน 294,427 คน 

จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 280,481 คน คิดเป็นร้อยละ 95.26 ของผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 2,673 คน และแรงงาน

ที่รอฤดูกาล 11,273 คน โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.11 ของผู้มีงานท าเป็นผู้ที่ท างานนอกภาคเกษตรกรรม 

174,208 คน ส่วนผู้ที่ท างานในภาคเกษตรกรรม 106,273 คน คิดเป็นร้อยละ 37.89 แต่เมื่อพิจารณาผู้มี

งานท าตามอาชีพ พบว่าอาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การเกษตรและการประมง จ านวน 

90,578 คน หรือ  ร้อยละ 32.29 รองลงมาได้แก่ พนักงานบริการ /พนักงานในร้านค้าและตลาด อาชีพขั้น

พ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและให้บริการ ธุรกิจการค้า และโรงงาน/เครื่องจักร ตามล าดับ โดยผู้มีงานท า

ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาจ านวน 85,623 คน คิดเป็นร้อยละ 30.53 ของผู้มีงานท าทั้งหมด  

ส าหรับจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2549 จังหวัดตาก จ าแนกตาม

สัญชาติมีจ านวนทั้งหมด 30,390 คน หากพิจารณาตามสัญชาติพบว่าสัญชาติพม่ามีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.99 

หรือ 30,387 คน ขณะที่แรงงานสัญชาติลาว มีจ านวน 3 คนเท่านั้น ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 237 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ชั่วคราวจ านวน 118 คนหรือ

ร้อยละ 49.79 

3.4.4 จังหวัดสมุทรสาคร  

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดติดชายทะเลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน  

ห่างจากกรุงเทพมหานคร 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 872 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 545,216 ไร่  

 2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน  เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเล ยาว 41.8 กิโลเมตร  เหมาะที่จะ

ประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงชายฝั่งและท านาเกลือ  

 3) ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล 

มีแม่น้้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด พื้นที่ตอนบนในเขตอ้าเภอบ้านแพ้วและอ้าเภอกระทุ่มแบน มีความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่ายแม่น้้าล้าคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึง

เหมาะที่จะท้าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด  

 4) การปกครอง  จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง บ้านแพ้ว 

และกระทุ่มแบน 

 5) เศรษฐกิจ  จากรายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 612,464 บาท ซึ่งนับว่าสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และอันดับ 1 ของภาค อัตราการ
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ขยายตัวเฉลี่ยระหว่างปี 2549 ถึง 2552 เฉลี่ยร้อยละ 8.7 ต่อปี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ( GPP) ตามราคา

ประจ าปี 2552 เท่ากับ 359,671 ล้านบาท แยกเป็นภาคเกษตร 14,070 ล้านบาท (ร้อยละ 3.9) ซึ่งเป็น

สาขาการประมง 12,643 ล้านบาท เป็นสาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการปุาไม้ 548 ล้านบาท ภาคนอก

เกษตร 345,601 ล้านบาท (ร้อยละ 96.1) 

 6) ประชากร  จังหวัดสมุทรสาครมีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 451,024 

คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 355,626 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 355,478 คน (ร้อยละ 99.96 ของผู้อยู่ใน

ก าลังแรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน 148 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.04) โดยในกลุ่มผู้มีงานท า เป็นผู้

ท างานในภาคเกษตรกรรม 28,742 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ในขณะที่นอกภาค

เกษตรนั้นมีผู้ท างานทั้งสิ้น 326,736 คน คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของผู้มีงานท าทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มี

งานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจ านวน 

100,327 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด รองลงมา  ได้แก่ แรงงานที่มีการศึกษา

ระดับต่ ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.65 โดยในปี 2553  จังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตท างานจ านวน 158,650 คน  ซึ่งเมื่อจ าแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มคน

ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมีมากกว่ากลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

จ านวน 32,697 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจ านวน 125,953 คน คิด

เป็นร้อยละ 79.39 กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายนี้ส่วนใหญ่เป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมายมาตรา 9 

ประเภทพิสูจน์สัญชาติจ านวน 30,030 คน คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

ทั้งหมด รองลงมาได้แก่มาตรา 9 ประเภทน าเข้าตาม MOU จ านวน 1,347 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 ส าหรับ

กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (มาตรา 13) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 สัญชาติ  

จ านวน 124,454 คน คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเป็นชนกลุ่มน้อย

จ านวน 1,499 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ส าหรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพม่า ลาว และ

กัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานได้ชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น มีจ านวน 124,454 คน จ าแนกเป็น

สัญชาติพม่า 120,228 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 สัญชาติลาว 3,340 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68 และสัญชาติ

กัมพูชา 886 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 ตามล าดับ  

 โดยสรุปในภาพรวมจะพบว่า อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของ

จังหวัดสมุทรสาครจะมีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวัฎจักรหรือวงจร เพราะจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นทั้งจังหวัดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประชากรซึ่งเป็นก าลังแรงงานอาศัยอยู่ในภาคเกษตรกรรมเพื่อ

ช่วยครัวเรือนในการท าเกษตรเป็นส่วนใหญ่เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปท างานใน
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ภาคอุตสาหกรรมและจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะ

เช่นนี้อย่างเป็นวัฎจักรทุกปี จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล 

3.4.5 จังหวัดนครปฐม  

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกตั้งอยู่

บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพ้ืนที่ 1.4 ล้านไร่  

 2 ) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,168,327  ตารางกิโลเมตร หรือ

1,355,204 ไร่ พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 912,252 ไร่  

 3) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดนครปฐมมีลักษณะเป็นที่ราบ 

ถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 6 เมตร พื้นที่

ทางตอนเหนือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ  และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้้าท่าจีน มีคลองธรรมชาติ และ

คลองซอยที่ขุดข้ึนเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก  

 4)  การปกครอง จังหวัดนครปฐมมี 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครปฐม นครชัยศรี สามพราน 

ดอนตูม บางเลน ก้าแพงแสน และพุทธมณฑล 

 5) เศรษฐกิจ  จังหวัดนครปฐม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 132,810 

ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 137,815 บาท เป็นล าดับที่ 5 ของภาคกลาง และเป็นล าดับที่ 14 ของ

ประเทศไทย สาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 50.1 ของการผลิตรวมทั้งจังหวัด รองลงมา 

ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 9.71  

 6) ปร ะชากร จงัหวัดนครปฐม มีประชากรทั้งสิ้น 973,977 คน อยู่ในก าลังแรงงาน 573,325 

คน หรือร้อยละ 59.3 จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 567,129 คน คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน

ทั้งหมด เป็นผู้ว่างงาน 6,196 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน โดยพบว่าท างานในภาค

เกษตรกรรม 115,625 คน คิดเป็นร้อยละ 20.39 ของผู้มีงานท าทั้งหมด จ านวนก าลังแรงงานรวมของ

จังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 2551-2553 ร้อยละ 1.32 ส าหรับผู้มีงานท าในภาคเกษตร  

ปี 2551 – 2553 นั้น พบว่าผู้มีงานท าในภาคเกษตรปี 2552 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2551 แต่ในปี 

2553 มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552 ส าหรับแรงงานต่างด้าวถูกก ฎหมายนั้นพบว่า มีแรงงานต่างด้าว

ถูกกฎหมายประเภทส่งเสริมการลงทุน ( BOI) จ าแนกตามประเภทอาชีพ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.42 

ประกอบอาชีพผู้จัดการ รองลงมาเป็นช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือใน

ธุรกิจต่างๆ แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานไทยในจังหวัดนครปฐม ต้องพ่ึงพาแรงงานทักษะฝีมือท่ีมีความ

เชี่ยวชาญระดับสูง จึงต้องส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป ส่วนแรงงาน
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ต่างด้าวถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) ในจังหวัดนครปฐม มีสัญชาติจีนมากท่ีสุดจ านวน 195 คน 

รองลงมา คือ จีนไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมาลงทุนท าธุรกิจใน

จังหวัดนครปฐมมาก โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้ และธุรกิจการค้าต่างๆ ส่วนแรงงานต่างด้าวถูกก ฎหมาย

ประเภทมาตรา 13 ประเภทชุมชนบนที่ราบสูงในจังหวัดนครปฐมมีสัญชาติลัวะมากที่สุด จ านวน 705 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา คือ สัญชาติพม่า 195 คน (ร้อยละ 12.06) เชื้อชาติมอญ 179 คน (ร้อยละ 

11.07) และ เชื้อชาติกะเหรี่ยง 168 คน  (ร้อยละ 10.39)  ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 

เป็นแรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตให้มาท างานเป็นการชั่วคราวเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานใน

ประเทศไทย แรงงานกลุ่มนี้มี 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ส าหรับปี 2553 จ านวนแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ในระบบทะเบียนของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมมีจ านวนทั้งสิ้น 27,583 คน โดยเป็นสัญชาติ

พม่าเป็นส่วนใหญ่จ านวน 25,088 คน (ร้อยละ 90.96) รองลงมา ได้แก่ สัญชาติลาวจ านวน 1,827 คน และ

กัมพูชา จ านวน 668 คน ตามล าดับ โดยตั้งแต่ปี 2548 –2551 มีอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวลดลงเรื่อยๆ 

โดย เพ่ิมมากข้ึนในปี 2552 และลดลงอีกในปี 2553 แสดงให้เห็นว่านายจ้างในจังหวัดนครปฐม ให้

ความส าคัญกับการจ้างแรงงานในประเทศจึงท าให้จ านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มลดลง 

เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวแต่ละสัญชาติตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปี 2553 จะพบว่า

การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามีอัตราสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งทุกปี 

3.4.6 จังหวัดชลบุรี  

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดชลบุรี มีเนื้อท่ีรวมทั้งจังหวัดประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร

หรือ 2,985,107 ไร่ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน แล้วยังเป็นแหล่ง

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ส าคัญ มีการท านา ไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง  สวนมะพร้าว ประมงน้ าลึก และ

อุตสาหกรรมโรงงาน รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง  

 2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน  จังหวัดชลบุรีมี เนื้อท่ีป่าไม้ 300,386 ไร่ เนื้อท่ีถือครองทาง

การเกษตร 1,655,760 ไร่  

 3) ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 

แบบ ทั้งท่ีราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง  พ้ืนที่สูงชันและภูเขา  รวมถึง

เกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย โดยมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา  พบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัด  

ในเขตอ าเภอบ้านบึง  พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง พ้ืนที่นี้มีลักษณะสูงๆ 

ต่ าๆ คล้ายลูกระนาด  ปัจจุบันพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันส าปะหลัง  นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี มี

ชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือก าบังคลื่นลมได้เป็น
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อย่างดี อาทิ ท่าจอดเรือรบที่อ าเภอสัตหีบ เป็นต้น  ภูมิประเทศอันหลากหลาย ท าให้จังหวัดชลบุรีสามารถ

พัฒนาธุรกิจต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว 

 4) การปกครอง  จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ และมีรูปแบบ

การปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมือง

ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อ าเภอท้ัง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอ

เมืองชลบุรี พนัสนิคม พานทอง บ้านบึง ศรีราชา เกาะจันทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ บางละมุง สัตหีบ และเกาะ

สีชัง 

 5) เศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่ส าคัญส่วนใหญ่ของจังหวัด ประกอบด้วย 3 ด้าน  คือ ด้าน

เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยว มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวม  (GPP) ตามราคาประจ าปี 

407,364 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว ( Per capita GPP) 368,369 ล้านบาท  จังหวัดชลบุรี ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการ

ขยายตัว ทั้งด้านจ านวนโรงงาน และการจ้าง จาก สถิติข้อมูลจ านวนโรงงาน มูลค่าการลงทุน และจ านวน

แรงงาน พบว่า ตั้งแต่ปี 2546-ปี 2553  มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในจังหวัดชลบุรี ยังคงมี

อัตราการลงทุนเพิ่มและมีแนวโน้มสูงขึ้น  ท าให้จังหวัดชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆ 

ของประเทศไทย  อีกท้ัง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  และนายกเมืองพัทยา ประกาศพัฒนาพื้นที่เป็นเมือง

ศูนย์กลางธุรกิจโลกตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป จึงท าให้เกิดความต้องการแรงงานระดับล่างเพ่ิมข้ึนอีกหลายเท่า 

 6) ประชากร  ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีรายงานผลสรุปสถานการณ์แรงงานตลอด ปี

2553 พบว่า จังหวัดชลบุรีมีประชากรแรงงานวัย 15–60 ปี รวม 956,245 คน ประกอบด้วย แรงงานผู้มีงาน

ท ารวมในจังหวัดชลบุรี 673,951 คน ผู้ว่างงาน 4,189 คน และรอฤดูกาล 111 คน แยกเป็นกลุ่มแรงงาน ใน

ภาคเกษตร  63,782 คน นอกภาคเกษตรกรรม 610,169 คน  แรงงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.9 หรือ 154,671 คน  ส่วนแรงงานต่างด้าวมีนายจ้างยื่นความต้องการ ขอ

โควต้ามากถึง 6,263 ราย เพ่ือขอลูกจ้างต่างด้าว 70,052 คน โดยการต่อใบอนุญาตท างานของกลุ่มที่

หมดอายุช่วง 20 มกราคม 2554 แยกเป็นนายจ้าง 321 ราย ลูกจ้างต่างด้าว 721 คน ส่วนการต่อใบอนุญาต

ท างานของกลุ่มหมดอายุช่วง 28 กุมภาพันธ์ 2554  แยกเป็นนายจ้าง 6,489 ราย ลูกจ้างต่างด้าว 29,352 คน 

3.4.7 จังหวัดสมุทรปราการ  

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาตอนปลายสุดของ

แม่น้้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557ไร่ 

ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร  
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 2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน พ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการมีทั้งหมด 1,004.092 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตร 238,546  ไร่ หรือร้อยละ 37.85 โดยการถือครองที่ดินทางการเกษตร เป็นของ

เกษตรกรเอง 37,770 ไร ่หรือร้อยละ 15 ครัวเรือนเกษตร 16,815 ครัวเรือน แรงงานภาคเกษตร 50,445 คน 

เป็นพื้นที่เช่าผู้อ่ืน 20, 5547 ไร่ หรือร้อยละ 84.  

 3) ลักษณะภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง  แยก

พ้ืนที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีล าคลองมากมาย โดยทั่วไปแล้วลักษณะภูมิประเทศของ

จังหวัดสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น  3 ส่วน คือบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง  ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด  

บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเลน้ าทะเลท่วมถึงและพ้ืนดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง  และบริเวณท่ีราบกว้างใหญ่

ทางตอนเหนือและตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด มีคลองชลประทานหลายแห่ง  

 4) การปกครอง จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 อ าเภอ

ประกอบไปด้วยอ าเภอเมืองสมุทรปราการ บางบ่อ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ และบางเสาธง 

 5) เศรษฐกิจ  จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร  

ทั้งในด้านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร  ท าให้จังหวัดสมุทรปราการเป็น

จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GPP) สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง

ในผังประเทศไทย 2600 ยังได้ก าหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมทางอากาศของ

เอเชียและศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของอาเซียนอีกด้วย จึงมีส่วนสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาประกอบ

กิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกท่ีส าคัญของประเทศ ท าให้มีความต้องการแรงงาน

เป็นจ านวนมากรวมทั้งแรงงานต่างด้าวด้วย  

 6) ประชากร  จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ 2  ของภาคกลาง รองจาก

กรุงเทพฯ ทั้งนี ้ด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ ทั้งในด้านการผลิต คือ  อุตสาหกรรม 

และการกระจายตัวของประชากร ท าให้สมุทรปราการมีประชากรย้ายถิ่นจากท่ีอ่ืนมาพักอาศัยเป็นจ านวนมาก 

ซึ่งมีท้ังประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง  และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาก็มี    

ท าให้ประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจ านวนประชากรในทะเบียนราษฎร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยท างาน

หรือกลุ่มอายุ 20-29 ปี  จะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน  โดยปี 2551 มีประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 11 ล้านคนเศษ แยกเป็นชาย 551,970 คน หญิง 585,975 คน ทั้งนี้ยังไม่นับรวม

ประชากรแฝงหรือแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 800,000 คน 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุตามกลุ่มประชากร พบว่าจังหวัดสมุทรปราการมี
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โครงสร้างประชากรที่ส าคัญ คือ ประกอบด้วยเด็กอายุต่ าว่า 5 ปี ร้อยละ 7.34 อายุ 5-14 ปีหรือวัยเรียน

ร้อยละ 15.23 อายุ 15-59 ปี หรือกลุ่มวัยแรงงานร้อยละ 68.11 และกลุ่มผู้สูงอายุ 60  ปีขึ้นไปร้อยละ 8.92  

จะเห็นว่า กลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากที่สุด คือ วัยแรงงาน ซึ่งเป็นวัยที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ส าหรับ

แนวโน้มโครงสร้างตามกลุ่มอายุโดยรวมของประเทศ และจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่ากลุ่มอายุที่แนวโน้ม

โครงสร้างประชากรสูงขึ้นทุกปี คือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส าหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าท่ีจดทะเบียนใน

ปี พ.ศ. 2551 มีจ านวนทั้งหมด 18,931 คน ซึ่งแรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีคาดว่ามีประมาณ  72,000 คนที่อยู่อย่าง

ผิดกฎหมาย  ลักษณะประเภทอาชีพของแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในพื้นท่ี  ส่วนใหญ่เข้ามาท างานในประเภท

กิจการโรงงานมากที่สุด ส าหรับอาชีพประมงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่า มอญ กะเหรี่ยง ส าหรับอาชีพ

ประมง แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า เป็นโสดและอยู่ในช่วงวัยท างาน  ไม่ได้อพยพมาเป็นครอบครัว  

ปัญหาที่เกิดข้ึนจากผลของการพัฒนาจังหวัด ได้แก่  ปัญหาการมีประชากรแฝงและมีแรงงานต่างด้าว

จ านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ได้แก่ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น และท าให้จังหวัด

สมุทรปราการต้องรับภาระดูแลด้านการให้บริการประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวด้วย ในขณะที่รัฐบาล

จัดสรรเงินให้จังหวัดตามประชากรในทะเบียนราษฎร์ ปัญหาความแตกต่างของการพัฒนาพ้ืนที่ระหว่างพื้นที่

อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เกษตร  ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนปัญหาการขาดแคลน

แรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน  อีกท้ังขาดการสนับสนุนด้านการสร้างนวัตกรรม และการสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง จึงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลก 

3.4.8 จังหวัดภูเก็ต  

1) ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะ 

เป็นเกาะจัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน 

มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ  

2)  พื้นที่และการใช้ท่ีดิน จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 

339,396 ไร่ เนื้อท่ีป่าไม้ 96,065 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 108,232 ไร่ จ้านวนครัวเรือน 3,959 

ครัวเรือน ขนาดของฟาร์ม 27.3382 ไร/่ครัวเรือน เนื้อท่ีนอกการเกษตร 135,099 ไร่ 

3) ลักษณะภูมิประเทศ ภูเก็ตมีพ้ืนที่ประมาณ 1.75 ล้านไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 

70 เป็นที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทือกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต้ และพ้ืนที่ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 30 

เป็นที่ราบแถบเชิงเขาและชายฝั่งทะเลอยู่บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของเกาะ อีกทั้งในภูเก็ตมีคลองซึ่งมี

ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ได้แก่ คลองบางใหญ่ คลองท่าจีน คลองท่าเรือ และคลองบางโรง 
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4) การปกครอง ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง กระทู้ และถลาง 

5) เศรษฐกิจ  ส าหรับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต  โดยปี พ.ศ. 

2553  ผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาประจ าปี  (GPP) เท่ากับ 62,395 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว

เท่ากับ 210,183 ล้านบาทต่อคนต่อปี จัดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทยและอันดับที่ 1 ของภาคใต้ โดย

ภาคการเกษตร  มีการเพิ่มขึ้นของการผลิตยางพาราทั้งด้านปริมาณและราคา  โดยขยายตัวถึงร้อยละ 93.10 

เนื่องจากอุปทานยางพาราลดลงจากช่วงฤดูกาลผลัดใบที่ผ่านมา ท าให้สต็อกของประเทศผู้ผลิตลดลง

ประกอบกับปราก ฏการณ์เอลนิโญและภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตทั้งประเทศไทย เวียดนาม และ

มาเลเซีย  ในขณะที่ความต้องการของตลาดยังคงเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะจีนที่มีความต้องการผลผลิตเพื่อเติมเต็ม

สต็อกยางที่ลดต่ าลงมาก ทั้งนี้  เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมผลิตยางล้อท่ีมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศ

ญี่ปุุนได้มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านภาษี เพ่ือส่งเสริมและขยายฐานการผลิตรถยนต์  จาก

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณยางพาราปรับตัวสูงขึ้น  ส่วนด้านการประมง พบว่า ปริมาณสัตว์น้ าและมูลค่า

สัตว์น้ าหดตัว ร้อยละ  30.09 และ 16.00  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับจ านวนเรือประมงที่ลดลง  ร้อยละ 

43.60  ในขณะเดียวกันราคาน้ ามันเชื้อเพลิงยังคงอยู่ในระดับสูง ท าให้ต้นทุนการท าประมงเพ่ิมข้ึน 

ผู้ประกอบการประมงจึงท าการประมงน้อยลง ประกอบกับเกิดภาวะโลกร้อนมีปราก ฏการณ์เอลนิโญที่ท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ า สัตว์น้ ามีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ส่งผลให้สัตว์น้ าทะเลมีจ านวนลดลง 

6) ประชากร สถานการณ์แรงงานในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีแรงงานจ านวนทั้งสิ้น  164,652 คน 

ผู้มีงานท า 163,776 คน คิดเป็นร้อยละ 99.47 ส่วนคนว่างงาน 876 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 เป็นแรงงาน

ในภาคเกษตรกรรมจ านวน 4,761 คน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 41.19  ส าหรับจ านวนแรงงานต่างด้าว  ในปี 

2554 คาดว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนท างาน ทั้งปี 60,000 คน ซึ่งใกล้เคียงกับแรงงาน

ต่างด้าวที่มาข้ึนทะเบียนในช่วงปี 2552-2553  ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความเจริญด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยวสูงอันดับต้นๆ  ของประเทศ จึงท าให้มีค่าครองชีพสูง ขณะเดียวกัน มีอัตราการว่างงานต่ า  ท าให้มี

คนเข้ามาท างานในจังหวัดเป็นจ านวนมาก แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่มีท่ีขึ้นทะเบียนและขออนุญาตท างาน 

61,954 คน จ าแนกเป็นสัญชาติพม่า 61,002 คน สัญชาติลาว 626 คน และสัญชาติกัมพูชา 326 คน      

ในจ านวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานหมดอายุในวันที่ 20 มกราคม 25 55 และวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2555 จ านวน 15,577 คน จ าแนกเป็นสัญชาติพม่า 15,507 คน สัญชาติลาว 68 คน และ

สัญชาติกัมพูชา 2 คน และได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วตามมติ ครม. 35,091 ราย ส่วนยอดแรงงานต่างด้าว

ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติตามมติ ครม. ซึ่งต้องพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 และ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นแรงงานสัญชาติพม่า 5,675 คน  
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3.4.9 จังหวัดระนอง  

1) ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพ้ืนที่

ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีลักษณะพ้ืนที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร มีความแคบในบริเวณ

อ าเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร  

2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน  จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ถือ ครองทางการเกษตร 400,883 ไร่ จ้านวน

ครัวเรือน 17,572 ครัวเรือน ขนาดของฟาร์มเฉลี่ย 22.8137 ไร/่ครัวเรือน พ้ืนที่นอกการเกษตรมี 550,519 ไร ่

3) ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจดใต้

สุดยาว 169  กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดินประมาณ 25  กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด          

9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นปุาปกคลุม ทางทิศ

ตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก  

4) การปกครอง จังหวัดระนองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อ้าเภอ ประกอบด้วยอ้าเภอ

เมืองระนอง กระบุรี ละอุ่น กะเปอร์ และสุขส้าราญ 

5) เศรษฐกิจ  โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดระนอง พิจารณาจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP) ระนอง ซึ่งมีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ตามราคาประจ าปี  2554 คิดเป็นจ านวน  18,178 ล้านบาท 

เป็นมูลค่าในภาคเกษตร 8,435 ล้านบาท (ร้อยละ 46.40) และมูลค่านอกภาคเกษตร 9,742 บาท (ร้อยละ 

53.60) มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน 96,800 บาทต่อปี (อันดับที่ 8 ของภาคใต้)  เศรษฐกิจของจังหวัดระนอง

จึงขึ้นอยู่กับสาขาประมงและสาขาเกษตรกรรมเป็นส าคัญ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.6 และ21.8 

ตามล าดับ 

6) ประชากร  ส าหรับการท างานนั้นในปี 2554 พบว่า จากประชากรทั้งสิ้น 181,754 คน    

มีประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 145,693 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 109,096 คน ประกอบด้วยผู้มีงาน

ท า 108,650 คน ผู้ว่างงาน 170 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 276 คน ในจ านวนผู้มีงานท า เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน

ด้านการเกษตรมากที่สุดจ านวน 54,103 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.79 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งผู้มีงานท า

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาจ านวน 48,214 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09 โดยผู้ว่างงานมี

แนวโน้มลดลงจากปี 2553 แสดงให้เห็นว่าในช่วงปีนี้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว ธุรกิจมีการจ้างงานมากข้ึนท าให้อัตรา

การว่างงานลดลง โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของจังหวัดระนอง คือ วันละ 185 บาท (ปี 2554) 

ส่วนจ านวนแรงงานต่างด้าวนั้น พบว่า มีคนต่างด้าวเข้าเมืองแบบถูกต้องตามก ฎหมายตาม

มาตรา 9 หรือประเภทชั่วคราวตาม  MOU ซึ่งหมายถึงคนต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับการพิสูจน์

สัญชาติและน าเข้าตาม MOU และได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 4,377 
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คน ผ่านการน าเข้า 17 คน ส่วนประเภทที่เข้ามาตามมาตรา 13 จ านวน 30,628 คน แยกเป็นชนกลุ่มน้อย 

จ านวน 141 คนและ 3 สัญชาติตามมติค ณะรัฐมนตรี  (พม่า ลาว กัมพูชา) จ านวน 30,487 คน ส าหรับผล

การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าท่ีผ่านศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจุดจังหวัดระนอง โดย

ภาพรวมของประเทศมีจ านวน 300,330 คน เป็นของจังหวัดระนองจ านวน 5,005 คน (ข้อมูลจากแรงงาน

จังหวัดระนอง 31 มีนาคม 2554) โดยแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาขอท าบัตรที่ส านักงานปกครองจังหวัด

ระนอง (กระทรวงมหาดไทย) จ านวน 26,497 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานหรืออายุระหว่าง 1 5–60 ปี 

จ านวน 26,098 คนหรือร้อยละ 98.5 แสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เข้ามาเพ่ือท างานในระนอง 

รวมทั้งกระจายไปท างานในพื้นท่ีอ่ืนๆ ทั่วประเทศด้วย จากการที่เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ

พม่า จึงมีการข้ามไปมาของประชากรทั้ง 2 ประเทศตลอดเวลา จากข้อมูลส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 

พบว่า แรงงานต่างด้าวที่มาขอเลขประจ าตัว  13 หลัก และจากจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนที่เป็น

แรงงานพม่าท่ีส านักงานจัดหางานจังหวัดมีเป็นจ านวนมาก  จึงคาดการณ์ได้ว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ใน

จังหวัดระนองน่าจะมีจ านวนปีละไม่ต่ ากว่า 80,000 คน 

3.4.10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

1) ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของภาคใต้ ตั้งอยู่

บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทางภาคใต้ของประเทศไทย   

2) พื้นที่และการใช้ท่ีดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 12,891.469  ตารางกิโลเมตร 

หรือ 8,057,168 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 2,412,369 ไร่ พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 3,605,333 ไร่ จ้านวนครัวเรือน 

107,316 ครัวเรือน ขนาดของฟาร์มเฉลี่ย 33.5955 ไร/่ครัวเรือน พ้ืนที่นอกการเกษตร 2,039,466 ไร่ 

3) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพผสมผสาน

เข้าด้วยกันหลายลักษณะ จ้าแนกได้ดังนี้ พ้ืนที่ส่วนที่ลึกเข้าไปสุดด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีภูเขาใหญ่น้อย

สลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร มีป่าไม้มีค่าอยู่ทั่วไปเป็นทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ 

4) การปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง กาญจนดิษฐ์ 

ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพะงัน ไชยา ท่าชนะ คีรัฐนิคม บ้านตาขุน พนม ท่าฉาง บ้านนาสาร บ้านนาเดิม

เคียนซา เวียงสระ พระแสง พุนพิน ชัยบุรี และวิภาวดี 

5) เศรษฐกิจ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนบน  มีการคมนาคมทุกระบบ

ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีความเจริญทางเศรษฐกิจและเป็นเมือง

ท่องเที่ยว ท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งชาวไทยจากภูมิภาคต่างๆ  และแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานใน

จังหวัดจากทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว  การเกษตร และการประมงทะเล  อีกท้ังเป็นทางผ่าน
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ของแรงงานต่างด้าว  หรือเป็นจุดพักเพ่ือรอการย้ายถิ่นไปจังหวัดอ่ืนๆ  ที่มีความต้องการแรงงาน  รวมทั้งเป็น

พักเพ่ือหางานท าด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ที่มี

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดมาก และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่  

อุตสาหกรรมยางพารา  และอาหารทะเลแช่แข็ง  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัด  

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่า  โดยเข้ามาประกอบอาชีพประมงมากที่สุด 

6) ประชากร  ปัจจุบันจังหวัดสุราษ ฎร์ธานีมีประชากรทั้งสิ้น 997 ,735 คน เป็นผู้อยู่ใน

ก าลังแรงงาน 563 ,473 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 561 ,119 คน หรือร้อยละ 99.58 ของผู้อยู่ในวัยก าลัง

แรงงานทั้งหมด ผู้ว่างงาน 2 ,354 คน อัตราการว่างงานร้อยละ 0.42 อาชีพที่ส าคัญของประชาชนส่วนใหญ่

ในจังหวัดนี้ คือ การท าสวนยางพารา สวนผลไม้  และการท าประมงทะเล โดยมีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด 

(GPP) 125,726 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 125,912 บาท ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ และอันดับ 

2 ของภาคใต้  โดยในกลุ่มผู้มีงานท าท้ังหมด 561 ,119 คนในไตรมาส 1 (ม.ค. –มี.ค.2554) ปี 2554 เป็นผู้

ท างานในภาคเกษตรรวม 277 ,981 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 ของผู้มีงานท าทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มี

งานท าจ าแนกออกตามระดับการศึกษาท่ีจบพบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2554 แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า โดยมีแรงงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 151 ,503 คน และแรงงาน

ที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 114 ,168 คน ในขณะที่แรงงานซึ่งจบการศึกษาระดับสูง 

เช่น ระดับอุดมศึกษานั้น มีเพียง 78,049 คนเท่านั้น 

ส าหรับแรงงานต่างด้าว จากข้อมูลไตรมาส 1 ปี 2554 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคนต่างด้าวที่

ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั้งสิ้นจ านวน 22 ,402 คน ซึ่งเมื่อจ าแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่าง

ด้าว พบว่า กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมีมากกว่ากลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็นคน

ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายจ านวน 541 คนหรือร้อยละ 2.41 และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจ านวน 

21,840 คน หรือร้อยละ 97.49 จากข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง 3 สัญชาติ พม่า ลาว 

และกัมพูชาของส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีแรงงานต่างด้าวมาขอต่ออายุใบอนุญาต

ท างานในปี 2553 จ านวน 53 ,947 คน แยกเป็นพม่า  50,492 คน ลาว 3 ,223 คน แยกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 27 ,407 คน และกลุ่มขอต่ออายุใบอนุญาตท างานในปี 

2554 จ านวน 25,054 คน โดยจากข้อมูลผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554) พบว่า นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว

จ านวน 4,479 ราย ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จ านวน 46,123 คน แยกเป็นพม่า 42,007 คน ลาว 3,252 คน 

และกัมพูชา 864 คน โดยมายื่นขออนุญาตท างานแล้วจ านวน 6,511 คน แยกเป็นพม่า 5,537 คน ลาว 886 คน 
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และกัมพูชา 88 คน รวมข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ปี 2553–2554 พบว่ามีนายจ้าง จ านวน 9,981 คน 

แรงงานต่างด้าว จ านวน 98,584 คน  

 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญ เป็นการศึกษาสถานการณ์

แรงงานต่างด้าวภาคเกษตรในด้านสภาพการท างานของแรงงานต่างด้าว ความต้องการแรงงานต่างด้าวใน

กิจการเกษตรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปศุสัตว์ และประมงทะเล ใน 10 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว

มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ตาก สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการ 

ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะในการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการภาคเกษตร เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ นายกสมาคมกิจการเกษตร หอการค้าจังหวัด 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด ประมงจังหวัด ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานปกครอง

จังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด และองค์การสะพานปลา ดังแสดงผลการศึกษาภาคสนามภาพรวม ในประเด็น

ส าคัญ ดังนี้ 

 

4.1 สภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 จังหวัดเชียงใหม่  การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญของเชียงใหม่ มีมากใน

กิจการสวนส้ม หอม กระเทียม ลิ้นจี่ ท านา และโรงสี  แต่มีแนวโน้มลดลง เ นื่องจากผู้ประกอบการบางส่วน    

เลิกกิจการ แรงงานต่างด้าวที่ท างานมานานมีฝีมือมากข้ึนจะเปลี่ยนไปท างานบริการ ก่อสร้าง เพิ่มมากขึ้น 

เพราะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการมากกว่า การจูงใจให้แรงงานไทยท างานแทนแรงงานต่างด้าวท าได้ยาก 

เพราะเป็นเรื่องค่านิยมในการท างาน คนไทยมีการศึกษาดีขึ้น  จากการรายงานผลความต้องการจ้างแรงงาน

ต่างด้าว การพิจารณาจัดสรรจ านวนการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวเข้ามาท างาน (โควตา) ของแรงงาน     

ต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ของส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 

2554 พบว่ากิจการเกษตรและปศุสัตว์มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 51,939 คน คิดเป็นอันดับ        

2 รองลงมาจากกิจการก่อสร้าง เกือบจะท้ังหมดหรือร้อยละ 99.9 เป็นความต้องการแรงงานต่างด้าวสัญชาติ

พม่าดังแสดงในตารางผนวกที่ 1 ส่วนการพิจารณาจัดสรรจ านวนการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 

(โควตา) พบว่ามีการจัดสรรแรงงานต่างด้าวให้กับกิจการเกษตรเท่ากับความต้องการแรงงานต่างด้าวของ

นายจ้างในแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ส่วนแรงงานพม่ามีการพิจารณาจ านวนอนุญาตน้อยกว่า

ความต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้างเล็กน้อย ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 2  แสดงว่ายังมีปัญหาการขาด
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แคลนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าอยู่บ้าง โดย พบว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับ

อนุญาตให้ท างานของจังหวัดเชียงใหม่ปี 2547 –2553 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 48,394 คน ในปี 2547 เป็น 

52,557 คน ในปี 2553 หรือเพ่ิมเป็นร้อยละ 8.6 (ตารางผนวกท่ี 3)   

 โดยคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวน 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 

จ านวน  83,072 คน ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกก ฎหมายมีวีซ่า  มีพาสปอร์ต ม าตรา 13 จ านวน 

3,301 คน คนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและก ฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ม าตรา 9 จ านวน 255 คน  

แรงงานต่างด้าวกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง (ชนกลุ่มน้อย) จ านวน 18,737 คน  แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) จ านวน 8,214 คน  แรงงานต่างด้าวกลุ่มน าเข้า (ลาว) จ านวน 8 คน  และ

แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง (พม่า ลาว และกัมพูชา) จ านวน 52,557 คน  ซึ่งแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่

ส่วนใหญ่เป็นพม่าเชื้อสายไทยใหญ่ ที่มีความต้องการอยู่เมืองไทยอย่างถาวรเพราะกลับประเทศพม่าไม่ได้ 

ส่วนใหญ่มาอยู่อาศัยกันทั้งครอบครัว ด้านการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนใช้ได้เฉพาะในกิจการเกษตร

ใหญ่ๆ ในขณะที่กิจการส่วนใหญ่ในเชียงใหม่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก พ้ืนที่เป็นภูเขาท าให้ใช้เครื่องจักร

แทนแรงงานคนไม่ได้ ส าหรับอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่ระหว่างวันละ 100-200 บาท  ขึ้นกับวัยและ

เพศของแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนหรืออยู่นอกระบบ  

ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะของจังหวัดเชียงใหม่ ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดเชียงใหม่ 

 สภาพข้อเท็จจริงท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขั้นตอนการจดทะเบียน และพิสูจน์สัญชาติ 

 มีหลายขั้นตอน หลายหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายใน 

 การด าเนินการสูง 

2. ไม่สะดวกในการน าแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัว 

 ทุก 90 วัน 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เช่น กฎหมายการ 

 ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่จะเก็บเงิน 

 เข้ากองทุนส่งกลับแรงงานต่างด้าวเป็นภาระของ 

 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

4. ขาดแคลนแรงงาน จากการที่แรงงานจดทะเบียน 

 หรือมีพาสปอร์ตแล้วเคลื่อนย้ายไปท างานอ่ืนนอก 

 ภาคเกษตร 

5. ไม่มีข้อมูลความต้องการแรงงานที่ชัดเจนของ 

 ผู้ประกอบการ 

1. มีการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน เพื่อลด 

 ภาระของเกษตรกร  

2. โอนงานให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่นให้องค์การ 

 บริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล ท าเรื่อง 

 รายงานตัว การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

3. เปิดด่านพิสูจน์สัญชาติในไทยเพ่ิมมากข้ึน 

4. ออกระเบียบควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

 โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรหาก 

 เปลี่ยนงานให้ท างานในภาคเกษตรด้วยกันเท่านั้น 

5. ส ารวจจ านวนแรงงาน ความต้องการแรงงานของ 

 เกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร 

ที่มา: การส ารวจ 

4.1.2 จังหวัดสงขลา การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญของสงขลาส่วนใหญ่เป็น

สัญชาติพม่าเข้ามาท างาน  ทางด่านเกาะสอง  จังหวัดระนอง โดยมีการใช้แรงงานต่างด้าวมากในกิจการ

ประมง สวนยางพารา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยในกิจการประมงมีแนวโน้มลดลงเพราะ

ค่าใช้จ่าย  ในการท าประมงทะเลสูงขึ้นและสัตว์น้ าหรือทรัพยากรทางทะเลมีแนวโน้มลดลง แต่ในสวน

ยางพาราและกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารามีแนวโน้มที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถาวรเพิ่มขึ้น

เนื่องจากราคายางพาราดีและมีแนวโน้มสูงขึ้น จากความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางพารามีแนวโน้มมากขึ้น 

ส่งผลให้ความต้องการแรงงาน และค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นแรงงานต่างด้าวมีรายได้ดีไม่ต่ ากว่า 20,000 บาทต่อ

เดือน แรงงานต่างด้าวที่ท างานในกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจะมีพาสปอร์ต  หรือผ่านการพิสูจน์

สัญชาติแล้วต่ออายุพาสปอร์ตสองปีครั้ง  ส่วนท่าเรือประมงสงขลา จะมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้า

มาท างานในแพปลาโดยมีพาสปอร์ตถูกต้อง  ซึ่งจะเข้ามาท างานแบบถาวรและมีครอบครัวมาด้วย โดยบุตร
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จะศึกษาในไทยได้ถึงระดับประถมศึกษาเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้มีสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่

ต้องการอยู่แบบถาวรและต้องการช่วยเหลือให้บุตรได้รับสัญชาติเพ่ือจะได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 

 จากการรายงานผลการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว 

กัมพูชา ปี 2554 ที่ผ่านมา  (ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, 2554) พบว่า จากจ านวนแรงงานต่างด้าว

ทั้งหมด 2 7,844  คน เป็นแรงงานพม่า 18,088  คน ลาว 1415  คน และกัมพูชา 8,341  คน  โดย มา

ด าเนินการขอต่อใบอนุญาตท างานเพียง 9,314 คนหรือร้อยละ 56.4  โดยยื่นพิสูจน์สัญชาติ 28,336 คน 

และผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 11,816 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 4-5 ได้รับใบอนุญาต

ท างาน 3,985 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.7 จากตัวเลขดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่ายังมีแรงงานต่างด้าว ที่อยู่นอก

ระบบหรือผิดกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 50  แต่จากตารางผนวกที่ 6 ท าให้ทราบว่าปัญหา

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มีจ านวนลดลง แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติแล้วมีจ านวนมากขึ้น โดยจากข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ MOU ปี 2550 

จ านวน 1,693 คน เพิ่มขึ้นเป็น 6,714 คน ในปี 2554  นอกจากนี้ องค์กรเอกชนและองค์กรสิทธิมนุษยชน

ในจังหวัดสงขลา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลามากข้ึน เช่น สภา

อุตสาหกรรมจังหวัด  และหอการค้าจังหวัด ได้ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ

เสนอแนวทางน าเข้าแรงงานต่างด้าวโดยถูกก ฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด คือ

บ้านสุขสันต์ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชน ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหา

การถูกเลิกจ้างโดยไม่ชอบจากนายจ้าง และหาล่ามแปลภาษาพม่าให้หน่วยงานราชการ 

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะของจังหวัดสงขลา ในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดสงขลา 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. การขาดแคลนแรงงานระดับล่าง เพราะ 

 เศรษฐกิจขยายตัวสูง และแรงงานจาก 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ายกลับคืนถิ่น 

2. การน าเข้าแรงงานตามบันทึกความ 

 ร่วมมือว่าด้วยการจ้างงาน (MOU)  

 ระหว่างรัฐบาลไทยกับพม่า ลาว กัมพูชา  

 ล่าช้า 

3. การพิสูจน์สัญชาติ นายจ้างยังไม่ให้ความ 

 ร่วมมือ เนื่องจากแรงงานเดินทางไป 

 พิสูจน์สัญชาติแล้วมักจะไม่กลับมาอีก 

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 

 เข้าสู่สังคมสูงอายุท าให้ต้องใช้แรงงาน 

 ต่างด้าวมากขึ้น 

5. แรงงานประมงส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียน 

 เพราะออกทะเลเป็นเวลานานและเปลี่ยน 

 งานไปท างานอื่นเม่ือขึ้นฝั่ง 

1. ศึกษาสถานการณ์แรงงานต่างด้าวว่ามีการลักลอบเข้ามา 

 ท างานจ านวนเท่าไหร่ ขาดแคลนแรงงานจริงหรือไม่ 

2. ปรับลดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการ 

 จ้างแรงงานต่างด้าว โดยลดขั้นตอนการท า MOU และ 

 พิสูจน์สัญชาติ 

3. ภาครัฐด าเนินการพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่แรงงานต่างด้าว 

 เข้ามาท างานแล้วออกวีซ่า เพื่อให้มีพาสปอร์ตทุกคน 

4. ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการแรงงานและการเตรียมความ 

 พร้อมส าหรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

5. จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านแรงงานเพ่ือด าเนินการจัดหา 

 แรงงานต่างด้าวให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอย่าง 

 ถูกต้องตามกฎหมาย 

ที่มา: การส ารวจ 

4.1.3 จังหวัดตาก การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญของตาก พบว่า มีการใช้แรงงาน

ต่างด้าวมากในกิจการสวนผัก ผลไม้ ไม้ดอก เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ นอกจากนี้จะใช้ในการท านา กิจการแปร

รูปมันส าปะหลัง ซึ่งในกิจการดังกล่าว มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งแบบถาวร  แบบชั่วคราวหรือตามฤดูกาล 

และเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ที่เข้ามาท างานก่อนปี 2544 หรือก่อนการ

ประกาศให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จะใช้บัตรคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่ชาวไทยภูเขา

มีอายุของบัตร 10 ปี นอกนั้นเป็นแรงงานต่างด้าวที่ต่อใบอนุญาตท างานแบบปีต่อปี และมีแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายหรือไม่มีบัตรประจ าตัว ไม่ได้จดทะเบียนในงานภาคเกษตรตามฤดูกาลหรือแบบชั่วคราว โดยใช้

วิธีเดินทางกลับประเทศพม่าแบบข้ามตะเข็บชายแดนไปมา ส่วนแรงงานที่อยู่ประจ าส่วนใหญ่เข้ามาท างาน

ทั้งครอบครัว ประกอบด้วยพ่อแม่พ่ีน้อง จากรุ่นแม่ท่ีใช้บัตรคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย จนถึงรุ่นลูกที่จด
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ทะเบียนขอใบอนุญาตท างานแล้ว แต่นายจ้างมักจะเก็บบัตรหรือใบต่อทะเบียนอนุญาตท างานเอาไว้เพ่ือ

ปูองกันการหลบหนี เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมักจะเปลี่ยนงานเคลื่อนย้ายไปท างานท่ีอ่ืนหรือนอกพ้ืนที่หลัง

จดทะเบียนแล้วเป็นจ านวนมาก โดยจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องน่าจะมีเป็นจ านวน

มากกว่าแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานหรือพาสปอร์ตไม่ต่ ากว่า  1 แสนคนเพราะอ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตากเป็นอ าเภอที่ติดชายแดนพม่า ที่มีพรมแดนกั้นเพียงล าน้ าเมยตื้นๆ เดินข้ามไปมาได้ การหลบหนี

ท าได้ง่าย ส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวในโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังจะจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านผู้รับเหมา ซึ่ง

จะจัดหาแรงงานต่างด้าวมาท างานในช่วงที่มีผลผลิตมันส าปะหลังเข้ามามากปีละสามเดือน ผู้ใหญ่บ้านและ

หอการค้าจะทราบถึงสภาพปัญหาและจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูก กฎหมายและผิดกฎหมายเป็นอย่างดี 

เพราะการจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานจะผ่านการบอกต่อของแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในประเทศ

ไทยก่อนหน้านั้นแล้ว การจ้างแรงงานในกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้น แม้ว่าจะจ้างเพียงชั่วคราวแต่แรงงาน

ต่างด้าวจะท างานตลอดท้ังปี โดยในช่วงที่ว่างจากงานในโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ก็จะไปท างานในไร่นา 

สวนผัก สวนผลไม้ ฯลฯ  

 งานในภาค เกษตร ของจังหวัดตาก มีการจ้าง แรงงา นต่างด้าวประมาณ 3, 085  คน 

ผู้ประกอบการประมาณ 780 ราย ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 7 ส่วนใหญ่ใช้แรงงานต่างด้าวในสวนผัก ไม้ดอก 

ข้าวโพด  สวนยางพารา ผัก และการท าสวน กุหลาบจะมีการปลูกเพ่ิมข้ึนต้องใช้แรงงานมากข้ึน  คาดว่า

แรงงานที่มีอยู่น่าจะเพียงพอหรือ อาจขาดแคลนเพียงเล็กน้อยเพราะพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่ตามเขต

ชายแดน แรงงานต่างด้าวเข้ามาได้ง่ายตามช่องทางธรรมชาติซึ่งยาวประมาณ 580  กิโลเมตร ส่วนความ

ต้องการแรงงานในอนาคตน่าจะมีเพ่ิมข้ึนในภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคเกษตรหากจะเพ่ิมข้ึนคงไม่มากนัก 

 ส าหรับ คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยจะมีสถานะอยู่ใน 4 กลุ่มนี้  ได้แก่ กลุ่มชาวไทย

ภูเขา กลุ่ม  ผู้พลัดถิ่น กลุ่มที่ยังไม่มีการส ารวจ เข้ามาอยู่เมืองไทยนานแล้วยังไม่เคยขึ้นทะเบียนแ ละไม่

สามารถกลับประเทศตนเองได้ เช่น กระเหรี่ยง มอญ ไทยใหญ่ รวมทั้งกลุ่มท่ีไม่มีเลขทะเบียนบัตรประชาชน 

13 หลัก มีท้ังที่เข้ามาท างานแบบถูกต้องและผิดกฎหมาย การเข้ามาท างานแล้วได้บัตรสีขาว เป็นพวกที่เข้ามา

ท างานแล้วกลับไม่ได้ เป็นปัญหาภายในของประเทศพม่า ซึ่งเป็นปัญหาระยะยาว การให้สัญชาติไทยให้แก่

กลุ่มนี้จะมีปัญหาแน่นอนซ่ึงแม่สอดจะมีคนต่างด้าว 4 กลุ่มดังกล่าวเป็นหลักแสน  โดยเทศบาลแม่สอดจะมีผู้

พลัดถิ่นสัญชาติพม่าใช้บัตรสีชมพูมากที่สุด 1,841 คน รองลงมาเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองใช้บัตรสีส้มและสีม่วง

จ านวน 7,008 คน นอก จากนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ใช้บัตรสีขาวจ านวน 10,910 คน      

ดังแสดงในตารางผนวกที่ 8 ซึ่งจังหวัดตากท้ังจังหวัดจะมีชนกลุ่มน้อย 19,328 คน บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน 15,775 คน แรงงานต่างด้าวจ านวน 121,676 คน รวมคนต่างด้าวทั้งหมด 156,779 คน  

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะของจังหวัดตาก ในตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดตาก 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. แรงงานต่างด้าวจะเคลื่อนย้ายไปท างาน 

 ในพ้ืนที่ชั้นในของประเทศ เนื่องจาก 

 จังหวัดตากมีอ าเภอที่ติดกับประเทศพม่า  

 ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน 

 จังหวัด 

2. ขาดบุคลากร ข้อมูล การวางแผน การ 

 ประสานงาน และการด าเนินงานของทุก 

 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

3. สถานประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่าง 

 ด้าวเพราะค่าแรงงานถูกกว่าคนไทย  

 จึงเป็นการแย่งงานแรงงานไทย 

4. จังหวัดตากเป็นทางเข้าของแรงงานต่าง 

 ด้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 ทั้งหมดเพราะมีจ านวนไม่เพียงพอ 

5. การผลิตบัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว 

 ต้องท าท่ีกรมการปกครอง ประสบปัญหา 

 ล่าช้า การขึ้นทะเบียนซ้ าซ้อน 

6. การจัดหาแรงงานเข้ามาท างานในกิจการ 

 ที่ขาดแคลนแรงงานเพราะยังไม่เป็น 

 ระบบเท่าท่ีควร 

1. การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาค 

 เกษตรนั้น ต้องพิจารณาทั้งระบบ อาทิ บริเวณพ้ืนที่ 

 ชายแดนพื้นท่ีท าการเกษตร และพ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรม 

2. ภาคเกษตรไม่ควรขึ้นค่าจดทะเบียนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง 

 เพราะจะท าให้นายจ้างไม่น าแรงงานต่างด้าว 

 มาจดทะเบียน 

3. มีนโยบายที่จะให้เอาแรงงานต่างด้าวมาใช้ในจังหวัดตาก 

 เท่านั้นเพราะจะตั้งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีแม่สอด เพื่อ 

 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ 

4. ทุกฝุายต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหา ทั้งด้านนโยบาย 

 และปฏิบัติอย่างจริงจัง มีเปูาหมายเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคน 

 ต่างท าและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

5. ต้องเข้มงวดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานหรือการ 

 เปลี่ยนแปลงนายจ้าง   

6. ควรมีการก าหนดอาชีพที่แรงงานต่างด้าวสามารถกระท า 

 ได้หรือไม่ได้ให้ชัดเจน เพ่ือสงวนอาชีพให้กับแรงงานไทย 

7. ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแรงงานต่าง 

 ด้าวให้กับอ าเภอที่มีแรงงานต่างด้าวมาก เช่น อ าเภอ 

 พบพระ แม่สอด ให้มากกว่าอ าเภอที่มีแรงงานต่างด้าว 

 น้อยเพราะในปัจจุบันงบประมาณในการด าเนินการ 

 ของเจ้าหน้าที่แต่ละพ้ืนที่เท่ากัน ทั้งท่ีจ านวนแรงงานแต่ละ 

 อ าเภอไม่เท่ากัน 

ที่มา: การส ารวจ 
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4.1.4 จังหวัดสมุทรสาคร การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญของสมุทรสาครมีมาก   

ในกิจการประมง /ต่อเนื่องประมงหรือกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร สวนไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ 

แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีพาสปอร์ต หรือไม่ก็ใช้วิธีการต่อทะเบียนอายุใบอนุญาตท างานทุกปี ซึ่งนายจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้โดยไม่ได้หักค่าจ้างแรงงาน  เนื่องจากในพ้ืนที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวมาก

เพราะแรงงานไทยจะมีการศึกษาและท างานอื่นท่ีไม่ใช่ภาคเกษตรเพราะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ 

แรงงานต่างด้าวจะมีสัญชาติพม่าเป็นส่วนใหญ่ โดยเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานจากพ้ืนที่อ่ืน เช่น จากจังหวัด

ตาก ระนอง เป็นต้น มีชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า เช่น มอญ กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ด้วย โดยจะใช้บัตร    

คนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย เพราะชาวไทยใหญ่จะชอบท าสวน โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้ ไม้ดอก  ไม้ประดับ 

แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ก็พอใจในค่าจ้างและสวัสดิการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่พัก ส าหรับอาหารนั้นต้อง     

ซื้อเอง โดยอัตราค่าจ้างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว ค่าจ้างไม่ต่างกันประมาณ 180-220 บาท ขึ้นอยู่กับ

ความยากง่ายของงาน ท างานวันละ 7 ชั่วโมง แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

 จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานปี 2552 จ านวน 160,549 คน  

มายื่นขออนุญาตท างานและยื่นแบบค าขอพิสูจน์สัญชาติปี 2553 จ านวน 124,454 คน ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติและได้รับเอกสารหนังสือเดินทางรับรองสถานะบุคคล ด าเนินการยื่นขออนุญาตท างานแล้วจ านวน 

17,484 คน แยกเป็นสัญชาติพม่า 15,830 คน ลาว 1,453 คน และกัมพูชา 201 คน และในปี 2554 มาข้ึน

ทะเบียนขออนุญาตท างาน 122,059 คน ส าหรับการน าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา 

ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน ( MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล 3 สัญชาติ พบว่า         

ความต้องการจ้างงานของนายจ้างมีมากกว่าจ านวนน าเข้าและจ านวนที่ยังท างานอยู่มาก โดยนายจ้าง        

มีความต้องการน าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามากท่ีสุดหรือ 16,343 ราย แต่สามารถน าเข้าและมา

ท างานได้เพียง 50 ราย ดังแสดงในตารางผนวกที ่9 

 ส าหรับ การปราบปรามจับกุม มีการผ่อนผันการจับกุมส าหรับแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร  

โดยเฉพาะงานประมงทะเล นอกจากนี้ยังผ่อนผันให้ผู้ติดตามสามารถอยู่อาศัยกับแรงงานต่างด้าวต่อได้     

ในระยะเวลาหนึ่ง หากอยู่นานแล้วภรรยาไม่มีบัตรก็จะส่งภรรยากลับ แต่ลูกถือว่าเป็นผู้ติดตามจะอนุโลม   

ให้อยู่กับพ่อหรือกลับไปกับแม่ก็ได้  ส าหรับ ผลการผลักดัน จับกุม แรงงานต่างด้าว และนายจ้างที่ท าผิด

กฎหมาย ในช่วงปี 2551–2553 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน คือ ปี 2551 มีการจับกุมแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวม 

1,933 คน ผลักดันกลับผ่านด่านแม่สอดจังหวัดตากรวม 8,803 คน จับกุมนายจ้าง 87 คน จับกุมแรงงาน

ต่างด้าว 62 คน ซึ่งในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็นจับกุมแรงงานต่างด้าวรวม 29,158 คน ผลักดันส่งกลับท างด่าน

แม่สอดจังหวัดตาก 26,453 คน ด่านสังขละ กาญจนบุรี 3,173 คน รวมผลักดันกลับถึง 29,626 คน และ

จับกุมนายจ้าง 16 คน จับกุมแรงงานต่างด้าว 92 คน 
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 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะของจังหวัดสมุทรสาคร ในตารางที่ 4  

 

ตารางท่ี 4  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดสมุทรสาคร 

 สภาพข้อเท็จจริงท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. มีการเปลี่ยนนายจ้างบ่อยและท าได้ง่ายเพราะ 

 กฎหมายไม่บังคับให้แรงงานต่างด้าวต้องท างาน 

 อยู่กับนายจ้างคนเดียวหรือในพ้ืนที่เดียว  

2. ภาคเกษตรยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องจ านวน 

 แรงงานต่างด้าวและผลผลิตเหมือนภาค 

 อุตสาหกรรม  

3. การจูงใจแรงงานไทยท างานแทนแรงงานต่างด้าว 

 ท าได้ยาก เพราะแรงงานไทยไม่นิยมท างานระดับ 

 ล่าง โดยเฉพาะงานประมงทะเล ท าให้เกิดการ 

 ขาดแคลนแรงงานในกิจการเกษตรที่เป็นงานหนัก 

 สกปรก และอันตราย 

4. เกิดชุมชนแรงงานต่างด้าว ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ 

 คนไทย ทั้งด้านความมั่นคง ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

 และสาธารณสุข 

1. ควรมีการแยกแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรและ 

 ภาคอุตสาหกรรม โดยการระบุอาชีพให้ชัดเจน  

 มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานหรือการ 

 เปลี่ยนงานให้ชัดเจน ถ้าท างานในภาคเกษตรระบ ุ

 ไม่ให้ย้ายงานอย่างน้อย 2 ปี  

2. ภาคเกษตรควรมีการก าหนดอัตราค่าจ้างและ 

 สวัสดิการ แยกจากภาคอุตสาหกรรม 

3. ก าหนดเขต Zoning ให้แรงงานต่างด้าวที่พกั 

 อาศัยอยู่ในสถานประกอบการหรือบริเวณ 

 ใกล้เคียง หรือเขตที่ก าหนด เพ่ือควบคุมดูแลได้ 

 สะดวกและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีการปรับปรุง 

 สภาพการท างานให้ดีขึ้น เช่น ในการท างานใน 

 ตลาดสด จะต้องถูกสุขอนามัย   

5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม 

 ผู้สูงอายุ ท าให้แรงงานวัยกลางคนและสูงอายุเพิ่ม 

 มากข้ึน ไม่สามารถท างานหนักได้ ต้องใช้แรงงาน  

 ต่างด้าว 

5. ควรมีการปรับปรุงข้อมูลแรงงานและผลผลิต 

 ที่ชัดเจน เพ่ือหาทางปูองกันปัญหาและลด 

 ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ที่มา: การส ารวจ 

4.1.5 จังหวัดนครปฐม การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญของ จังหวัดนครปฐมมีมาก

ในกิจการไม้ดอก  ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ แพปลาน้ าจืด ฟาร์มสุกร เนื่องจากอ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม มีแพปลาน้ าจืดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่หลายแห่งที่ผลิตกล้วยไม้

ส าหรับส่งออก ซึ่งในกิจการดังกล่าวนี้เป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถาวร ท างานกันทั้งครอบครัว      

ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องหรือสามีภรรยากัน อยู่มานานไม่ต่ ากว่าสิบปี โดยเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า  ที่มี



 
 

58 

พาสปอร์ตแล้ว โดยเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานจากจังหวัดตาก จังหวัดระนอง เป็นต้น และยังมีชาวไทยใหญ่   

ที่ใช้บัตรคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย  เกษตรกรและผู้ประกอบการหาแรงงานต่างด้าวโดยผ่านการบอกต่อ

ของแรงงานต่างด้าวและผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้ใช้บริการของส านักงานจัดหางาน ค่าจ้าง แล้วแต่จะตกลงกัน

ระหว่างแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง เฉลี่ยประมาณวันละ 200 บาท โดยแรงงานชายจะได้ค่าจ้างประมาณ 

200–500 บาทต่อวัน ส่วนแรงงานหญิงจะได้ค่าจ้างประมาณ 150-250 บาทต่อวัน  เพราะท างานเบากว่า 

แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่นายจ้างจะจัดที่พักให้ ไม่มีวันหยุด รักษาพยาบาลโดยมีบัตร 30 บาท จากการ

สังเกตการณ์มีแรงงานทั้งหญิงและชายจ านวนมากที่ท างานในแพปลา โดยมีที่พักเป็นตึกแถวสามสี่ชั้นอยู่ใน

แพปลา ผู้ประกอบการและเกษตรกรก็พอใจในการท างานของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีความอดทนและ  

สู้งานกว่าแรงงานไทย แต่ก็ประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้วมักจะย้ายงานหรือเปลี่ยนไป

ท างานในภาคบริการ เพราะเป็นงานที่ไม่หนัก สกปรก และ ไม่อันตรายแบบงานในภาคเกษตร และ จังหวัด

นครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกทั้งมีสถานบริการต่างๆ เป็นจ านวนมาก  โดยในปี 2554 จังหวัด

นครปฐม มีนายจ้าง  จ านวน 7,299 ราย มีความต้องการแรงงานต่างด้าวจ านวน 75,196 คน กิจการที่มี

ความต้องการแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ เกษตรและปศุสัตว์ จ านวน 12,103 คน โดยมีแรงงานต่างด้าว

มาขอใบอนุญาตท างานในปี 2553 ในกิจการเกษตรจ านวน 5,892 คน ยังคงมีการขาดแคลนแรงงานจ านวน 

6,211 คน  

 ในด้าน การปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวที่ต้องมารายงานตัวทุก 90 วัน 

ประมาณ 3,450 คน ท างานในกิจการประมงประมาณพันกว่าราย ส าหรับแนวโน้มการปราบปรามจับกุม     

จะเพ่ิมข้ึน ตามความต้องการแรงงานต่างด้าวของทุกภาคส่วน เนื่องจากค่าจ้าง แรงงานต่างด้าว ต่ ากว่า

แรงงานไทย ท าให้ประหยัด แล้วยังสู้งานมากกว่า การจับกุมในเดือนมีนาคมปี 2554 มีจ านวน 336 ราย   

จึงไม่น่าจะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จับกุมมีหลายหน่วยงาน เช่น ต ารวจ

ท้องที่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส่วนการจับกุมผู้ที่ติดตามมาหรือมาทั้งครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จะเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จริงที่ส าคัญและข้อเสนอแนะของจังหวัดนครปฐม ในตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดนครปฐม 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขาดแคลนแรงงาน ขาดคนที่มีทักษะเพราะ 

 คนไทยนิยมไปท างานที่โรงงาน งานเกษตร 

 เป็นงานล าบาก เปียกแฉะ คนไทยไม่ท า 

 ท าให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว 

2. ปัจจุบันมีขั้นตอนการจดทะเบียนมาก ท าให้  

 เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากในการจดทะเบียน  

3. คนไทยไม่ท างานเกษตรในพ้ืนที ่

4. แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีพาสปอร์ต 

 ซึ่งต้องไปต่ออายุที่จังหวัดระนอง ท าให้เสียเวลา 

 ท างาน  

5. กฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย วางแผนระยะยาวยาก 

   รวมทั้งขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

1. การให้สวัสดิการเพิ่มมากขึ้นเพ่ือจูงใจคนให้ 

   ท างานนาน ๆ โดยอาจจะเปลี่ยนไปใช้แรงงานลาว 

 หรือกัมพูชาแทนแรงงานพม่า 

2. ควรมีสถานที่เฉพาะ รวมหน่วยงานทุกหน่วยงาน 

 ที่เก่ียวข้องกับการท าบัตร จดทะเบียน ตรวจโรค  

 แรงงานต่างด้าวไว้ด้วยกัน (One stop service) 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมาท างานภาค 

   เกษตรให้มากข้ึน เพ่ือให้ทราบว่าค่าจ้างด้าน 

 การเกษตร ปศุสัตว์ หรืออ่ืนๆ เช่น แปรรูปสินค้า 

 เกษตร ค่าจ้างจะเท่ากับค่าจ้างในโรงงานหรือห้าง 

 ร้านต่าง ๆ และการปรับปรุงสภาพการท างาน 

 ท าให้งานในภาคเกษตรตอบสนองความต้องการ 

 ของคนรุ่นใหม่ได้  

4. ควรมีสถานทีจ่ัดท าพาสปอร์ตในทุกจังหวัด 

5. ควรมีการบริหารจัดการเรื่องจ านวนแรงงานกับ 

   ความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกัน 

6. ควรมีการบริหารจัดการเรื่องจ านวนแรงงานกับ 

   ความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกัน 

7. ควรก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าในภาคเกษตร และ 

 เพ่ิมสวัสดิการ เช่น มีกองทุนเงินชดเชย มีเงินสะสม 

 ทั้งนี้ อาจพิจารณาตามความสามารถในการจ่าย 

 ของนายจ้างด้วย เช่น ปริมาณการผลิต ราคา 

 สินค้าที่ผลิตได้ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

 8. ห้ามแรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง หากมีความ 

จ าเป็นต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนเฉพาะกรณีไปท างาน 

ในกิจการเกษตรเหมือนกันเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 

ที่มา: การส ารวจ  

4.1.6 จังหวัดชลบุรี แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา 

เพราะอยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชา โดยเข้ามาทางจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี แม้ว่าผู้ประกอบการ

พอใจที่จะใช้แรงงานไทยท างานแต่ก็หาแรงงานไทยท างานยาก เพราะเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร 

แรงงานไทยมีการศึกษาท าให้ไม่สนใจท างานภาคเกษตร เพราะเป็นงานหนัก สกปรก อันตราย ท าให้ต้องใช้

แรงงานต่างด้าว แม้แต่แรงงานต่างด้าวเองก็นิยมท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีค่าจ้างและสวัสดิการ

ดีกว่าแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมจ้างแรงงานจากประเทศลาวเพราะไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร  

 ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่รอพิสูจน์สัญชาติในจังหวัดชลบุรีประมาณ 27,703 คน และยังคง

มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีก 9,000 คน รอการพิสูจน์สัญชาติในปี 2555 ถ้าพิสูจน์สัญชาติได้หมดก็เป็น

เรื่องท่ีดี ซึ่งท าได้ถ้ามีระบบการจัดการดี จากตารางผนวกท่ี 10 แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ท างานใน

จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี พบว่ามีแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้น 44,640 คน โดยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

มากที่สุดจ านวน 21,381 คน รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าจ านวน 17,299 คน และลาวจ านวน 

5,960 คน  โดยเป็นแรงงานที่ต่ออายุทั้งสามสัญชาติ รวม 9,071 คน พิสูจน์สัญชาติจ านวน 27,703 คน 

และน าเข้าแบบ  MOU จ านวน 7,866 คน  จากการที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีไปท างานอ่ืนหลังจากนายจ้าง

น าไปจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ท าให้นายจ้างต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่หามาได้ใหม่ไม่ได้        

จดทะเบียนเพราะไม่ใช่ระยะเวลาการเปิดจดทะเบียน จึงเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ท าให้มีแรงงาน

ต่างด้าวที่อยู่นอกระบบหรือยังไม่ได้จดทะเบียนจ านวนหนึ่ง 

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญและข้อเสนอแนะของจังหวัดชลบุรี ในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดชลบุรี 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. การขาดแคลนแรงงานและการเข้าออกงาน 

 สูง เพราะคนไทยนิยมท างานโรงงาน ไม่ท า 

 การเกษตร  

2. เกษตรกรทุกคนอยากน าเข้าแรงงาน 

 ต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 แต่แรงงานต่างด้าวที่พาไปจดทะเบียนถูก 

 กฎหมายแล้ว ชอบหลบหนีไปท างานที่อ่ืน 

 ท าให้ต้องไปหาแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ 

1. ควรมีการออกกฎหมายให้ชัดเจน ไม่ให้แรงงานต่างด้าว 

   ที่จดทะเบียนแล้วหลบหนีนายจ้างไปท างานที่อ่ืน  

2. ควรมีการจดทะเบียนในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวท างาน  

 เช่น อ าเภอบ่อทองก็น่าจะข้ึนทะเบียนในอ าเภอบ่อทองแล้ว 

 ห้ามออกนอกอ าเภอ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

3. จัดให้มีการสอนภาษาไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว 

4. สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนใน 

 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

 จดทะเบียนมาท างาน เพราะหากไม่มี 

 แรงงานท างานจะเสียหาย 

3. แรงงานไทยส่วนหนึ่งกลับไปต่างจังหวัดเพ่ือ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอิสระ 

4. ปัญหาการสื่อสาร เช่น แรงงานกัมพูชา  

 เป็นต้น  

5. นายจ้างไม่พาแรงงานต่างด้าวมาด าเนินการ 

 ในช่วงระยะเริ่มแรกของการเปิดให้ 

 ด าเนินการมักจะมาพร้อมกันในวันท้ายๆ  

 ท าให้เกิดปัญหาการให้บริการล่าช้า 

 เสียเวลารอนาน หากเอกสารหลักฐานไม่ 

 ครบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน 

6. การหลบหนีของแรงงานต่างด้าว เมื่อนาย 

 จ้างพาแรงงานต่างด้าวไปด าเนินการขอรับ 

 ใบอนุญาตท างานถูกต้องแล้วมักหลบหนี 

 ไปท างานกับนายจ้างรายอ่ืน ท าให้นายจ้าง 

 เกิดความเบื่อหน่ายที่จะพาแรงงานต่างด้าว 

 มาด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

5. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เด็ดขาด เช่น  

 ก าหนดนโยบายให้พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จมิฉะนั้นจะไม่ 

 สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไป 

6. ในการก าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต้นสังกัด 

 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดประชุมหารือกันก่อน 

 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ไม่ขัดแย้งกัน 

7. ควรให้มีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร 

 อย่างเต็มที่ การขึ้นทะเบียนควรมีวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก 

 โดยอาจจะมอบให้แรงงานจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ 

 ควบคุมแรงงานต่างด้าวเองเพราะแต่ละพ้ืนที่มีการท า 

 การเกษตรแตกต่างกันออกไป   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   
 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

7. การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจ้าง 

แรงงานต่างด้าว นายจ้างหรือแรงงาน 

ต่างด้าวที่ไม่มาด าเนินการเองมักไม่ได้  

รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทาง 

ราชการ 

8. นโยบายการผ่อนผันอนุญาตให้ท างานไม่ 

จริงจังและเป็นการชั่วคราว ซึ่งเมื่อครบ 

ก าหนดรัฐบาลก็ประกาศนโยบายผ่อนผันอีก 

นายจ้างขาดความเชื่อถือและไม่สนใจน า 

แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน 

9. มีการผ่อนผันการด าเนินการตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการต่างๆ จ านวนมากใน 

แต่ละปี ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 

ระดับผู้ปฏิบัติท างานด้วยความยากล าบาก 

 ในการตรวจสอบ 

 

ที่มา: การส ารวจ 

4.1.7 จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการมีการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทั้ง

ประมงทะเล และน้ าจืด บ่อกุ้ง ท าสวนผัก สวนผลไม้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 เป็นแรงงานสัญชาติพม่าท่ีเข้า

มาท างานแบบถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตท างาน และพาสปอร์ต โดยนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในการ

จดทะเบียนและท าพาสปอร์ตให้ เพราะต้องการจ้างแบบประจ า เกษตรกรสามารถที่จะหาแรงงาน ต่างด้าว

มาท างานได้โดยผ่านการบอกต่อ ไม่ขาดแคลนแรงงานมากนัก แต่ในกิจการประมงขาดแคลนแรงงาน เพราะ

ต้นทุนสูง โดยแรงงานในเรือส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานพม่า ออกเรือเป็นระยะเวลานานเป็นปีขึ้นไป ส่วน

แรงงานสัญชาติอ่ืน เช่น กัมพูชา จะไม่ลงเรือ โดยท างานที่แพปลาเท่านั้น เพราะในเรือมีแรงงานต่างด้าว

หลายสัญชาติ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ง่าย 

 เกษตรกรและผู้ประกอบการจะจ่ายค่าจ้างให้แก่แรงงานต่างด้าวตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของ

จังหวัดสมุทรปราการ คือ วันละ 215 บาทต่อวัน มีการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล โดย
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แรงงานต่างด้าวจะมีบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค และบางแห่งก็จัดให้มีการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว 

เพราะจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากที่ให้

ค่าจ้างและสวัสดิการมากกว่างานในภาคเกษตร แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงหันไปท างานโรงงาน  

กันมาก เกษตรกรและผู้ประกอบการจึงต้องจูงใจให้แรงงานท างานนานๆ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ รวมทั้ง

ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหรือท าพาสปอร์ตให้ อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือหาก

ยังมีการท าการเกษตรในพื้นที่นี้อยู่ก็อาจจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ แม้ว่าจะยังไม่มีชุมชน

แรงงานต่างด้าว แต่ก็มีเด็กต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี ได้รับการศึกษาฟรีถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึง

แรงงานต่างด้าวรุ่นต่อไปจึงเป็นแรงงานที่สามารถอ่าน เขียน พูดไทยได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงในจังหวัด เช่น ปกครองจังหวัด ส านักต ารวจตรวจคนเข้าเมือง จึงมีความกังวลและอยากให้มีการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ส าหรับความต้องการแรงงาน และการมาขึ้นทะเบียนกับส านักงานจัดหางาน แม้ว่าจะลดลง 

แต่จ านวนการปราบปรามจับกุมก็มีแนวโน้มลดลงด้วย แสดงให้เห็นว่าเป็นจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมี

แนวโน้มที่จะเข้าสู่ระบบหรือมีแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส าคัญคือการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง

กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความต้องการแรงงานในจังหวัดจึงมีการขาดแคลนแรงงานในกิจการ

บางประเภทที่คนไทยไม่ท า เช่น กิจการประมง กิจการฟอกหนัง กิจการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มความ

ต้องการแรงงานสูงขึ้นทุกปี จากตารางผนวกท่ี 11 พบว่า กลุ่มต่ออายุใบอนุญาตท างาน (กลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม

ที่ 2) มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสูงกว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานแบบถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยจากผลการจดทะเบียนปี 2554 พบว่ามีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติรวม 

68,808 คน แต่มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน พิสูจน์สัญชาติ และน าเข้าแบบ  MOU ทั้ง 4 กลุ่ม เพียง 

23,443 คน 

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะของจังหวัดสมุทรปราการ ในตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 7  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดสมุทรปราการ 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขาดแคลนแรงงานเพราะคนไทยไม่ค่อยท างาน 

 หนัก สกปรก อันตราย เช่น ประมง กุ้ง ฯลฯ  

 ท าให้ผู้ประกอบการต้องจูงใจแรงงานต่างด้าว 

 ให้ท างานนานๆ ด้วยการพาไปจดทะเบียนหรือ 

 ท าพาสปอร์ต ส่วนใหญ่ออกค่าใช้จ่ายให้  

2. ในอนาคตจะมีแรงงานต่างด้าวมากขึ้น และอาจ 

 เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง 

3. การจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าวเป็นไป 

 ได้น้อยมากเพราะคนไทยไม่ขยัน ไม่มีความ 

 อดทน  นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าเพ่ิมข้ึน  

 ท าให้การจ้างแรงงานไทยมีต้นทุนสูง 

4. ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวยังคงสูงกว่า 

 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานแบบ 

 ถูกต้องตามกฎหมาย 

5. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เมื่อนายจ้างพามาข้ึน 

 ทะเบียนและขอรับใบอนุญาตท างานแล้ว จะอยู่ 

 กับนายจ้างไม่นาน มักหลบหนีหรือลาออกไป 

 ท างานกับนายจ้างรายใหม่ และแรงงานต่างด้าว 

 เมื่อครบก าหนดการต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

 มักจะไม่มาด าเนินการต่ออายุ เนื่องจากเข้าใจ 

ผิดว่าเมื่อได้เอกสารการอนุญาตให้ท างานแล้ว 

สามารถท างานไปได้เรื่อย ๆ โดยใช้เอกสารฉบับ 

เดิม 

 

1. ให้นายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการจ้าง 

 แรงงานต่างด้าว ยื่นน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง 

 อย่างถูกต้องตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ 

 รัฐบาลของประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อลด 

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการจ้าง 

 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาค 

 เกษตรให้มีผลเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ หรือมีข้อดี 

 เอื้อประโยชน์หรือได้รับการคุ้มครองแรงงานและ 

 สวัสดิการที่ดีเท่าเทียมภาคนอกเกษตร ก็อาจ 

 สามารถจูงใจให้แรงงานไทยท างานในภาคเกษตร 

 มากข้ึน 

3. ต้องส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เป็นอาชีพท่ีมั่นคง  

 มีรายได้ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการตลาดด้วย 

4. รัฐควรก าหนดทิศทางการบริหารจัดการแรงงาน 

   ต่างด้าวให้ชัดเจน โดยการส ารวจความต้องการของ 

 สถานประกอบการ ประเภทงาน จ านวนความ 

 ต้องการ แล้วเปิดรับให้ถูกต้องและตรงตามความ 

 ต้องการ 

5. ภาครัฐที่ด าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

 ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง 

 ด้วยให้มีความสมดุลระหว่างความม่ันคงกับความ 

 เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เสมอภาคกันในแต่ละ 

 จังหวัด เพราะความต้องการไม่เหมือนกัน 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

6. ระยะเวลาด าเนินการขออนุญาตท างานสั้นเกินไป 

 ท าให้นายจ้างไม่สามารถพาแรงงานต่างด้าวมาขอ 

 อนุญาตท างานได้ทัน 

7. มีขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

 โดยการชักน าแรงงานต่างด้าวไปท างานยังท้อง 

 ที่อื่นท่ีมีค่าจ้างสูงกว่า ท าให้ควบคุมได้ยาก 

8. บทลงโทษในการฝุาฝืนพระราชบัญญัติการท างาน 

 ของคนต่างด้าวไม่รุนแรงเท่าที่ควร นอกจากนี้ 

 รัฐบาลไม่มีนโยบายในการปราบปราม จับกุม  

 ที่แน่ชัดอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการ มีการ 

 ปรับเปลี่ยน ไม่เข้มงวดยืดหยุ่นตลอดเวลา 

6. บุคลากรมีความพร้อมที่จะรองรับกับจ านวน 

 แรงงานที่มีมากกว่าเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เป็น 

 ปัญหาในทางปฏิบัติ และได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 

7. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ ก่อนการต่ออายุ 

 ใบอนุญาตท างาน ตลอดจนเผยแพร่เอกสาร 

 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวและนายจ้างทราบความผิด 

 และบทก าหนดโทษ ในการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

 กฎหมาย 

8. ควรมีการรับลงทะเบียนเพิ่ม การน าเข้าแรงงาน 

 ถูกต้องตามกฎหมาย และจัดให้มีการลงทะเบียน 

 เพิ่มต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการน าเข้า 

 แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย มี Working  

 Passport 

ที่มา: การส ารวจ 

 4.1.8 จังหวัดภูเก็ต การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่จะใช้มากใน

กิจการประมงทะเล และแปรรูปสินค้าสัตว์น้ าทะเล สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน  ซึ่งปัญหาส าคัญของ

ผู้ประกอบการ คือ การขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง

ท่องเที่ยว เศรษฐกิจมีการขยายตัวท าให้กิจการนอกภาคเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อสังหาริมทรัพย์ (ก่อสร้าง) และงานบริการในโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ มีความต้องการแรงงานจ านวนมาก 

ท าให้เกิดการแย่งแรงงานและจูงใจแรงงานให้เข้าท างานด้วยการเพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งงาน

นอกภาคเกษตรดังกล่าว เป็นงานสบาย ไม่หนัก มีค่าทิปหรือบริการพิเศษด้วย ท าให้หาแรงงาน มาท างานใน

ภาคเกษตรยาก และท าให้ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ เพราะผู้ประกอบการจะพยายามจูงใจให้แรงงานต่างด้าว

ท างานด้วย นานๆ ส่วนใหญ่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว โดย

ผู้ประกอบการจะเสียค่าใช้จ่ายและพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนหรือท าพาสปอร์ต แต่ก็ยังประสบ

ปัญหาเหมือนจังหวัดอ่ืนๆ คือ เมื่อแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน มีพาสปอร์ตแล้วก็มักจะเคลื่อนย้ายไปท างาน

อ่ืนๆ นอกภาคเกษตร 
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 จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ท าการเกษตรของ

จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ท าให้ไม่สามารถท างานเกษตรหนักๆ ได้ ต้องจ้างแรงงาน   

ต่างด้าวท า ส่วนกิจการประมงท่ีประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานออกเรือไม่ได้ถ้าแรงงานไม่ครบ ก็มีแนวโน้ม

ชะลอตัวลง ผู้ประกอบการเลิกกิจการไปท างานอ่ืนเนื่องจากต้นทุนสูง 

 ส าหรับการจัดหาแรงงานมาท างาน แรงงานต่างด้าวจะชักชวนหรือติดต่อกันมาท างานกันเอง  

จากข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)  ตั้งแต่ ปี 2547 – 255 0        

ดังแสดงในตารางผนวกที่ 12 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน รวมทั้งท าพาสปอร์ต มากขึ้นทุกปี  จาก 

27,450 คน ในปี 2547 (ตารางผนวกท่ี 12) เพ่ิมเป็น 48,598 คน ในปี 2554 (ตารางผนวกท่ี 13) 

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญและข้อเสนอแนะของจังหวัดภูเก็ต ในตารางที่ 8  

 

ตารางท่ี 8  สรุปสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจังหวัดภูเก็ต 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. นายจ้างไม่น าแรงงานต่างด้าวมาด าเนินการ 

ขอหรือต่ออายุใบอนุญาตท างานเพราะบาง 

ประเภทกิจการนายจ้างจะควบคุม ดูแล 

แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างให้ท างานอยู่กับ 

นายจ้างโดยไม่หลบหนีเป็นไปได้ยาก เช่น  

กิจการประมงทะเล เพราะงานประมงทะเล 

เป็นงานหนักและต้องออกทะเลเป็นระยะ 

เวลานาน ดังนั้นการที่นายจ้างต้องออก 

ค่าใช้จ่ายให้แรงงานต่างด้าวก่อน เช่น ค่า 

ตรวจโรค ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน 

ถือเป็นภาวะเสี่ยงต่อนายจ้าง 
2. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่และจัดท า 

ทะเบียนประวัติขออนุญาตท างาน และผู้ 

ที่หลบหนีเข้าเมืองในพ้ืนที่มีแนวโน้มเพ่ิม 

1. กรณีนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันมีการ 

เพ่ิมหรือลดปริมาณงาน ให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 

สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยความยินยอมของ 

ลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่ต้องร่วมกันขอ 

อนุญาตต่อส านักงานจัดหางานจังหวัดก่อน เมื่อได้รับ 

อนุญาตแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงนายจ้างได้ 

2. ควรใช้แรงงานผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่มากในภาคเกษตรใช้ 

แทนแรงงานต่างด้าวในงานเบา ๆ เช่น งานแม่บ้าน 

ท าสวนไม้ดอก ไม้ประดับ 

3. รัฐบาลควรจัดท านโยบายแรงงานต่างด้าวให้เป็นวาระ 

แห่งชาติ ก าหนดจ านวนแรงงานต่างด้าว และ 

ระยะเวลาที่จะท างานในประเทศไทยให้ชัดเจน 

 

มากขึ้น แต่การจัดท าทะเบียนประวัติน้อยลง 

มีการแจ้งเกิดรับเป็นบุตรคนไทย ซึ่งคาดว่า 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

จะได้สัญชาติไทย เกิดเป็นชุมชนต่างด้าว เป็น 

 กลุ่มก้อนเรียกร้องสิทธิต่างๆ มากขึ้น   

6. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติ 

ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบ 

ชัดเจน และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือกับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

7. การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวควรมีขั้นตอนที่รัดกุม  

สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยลง 

8. ควรมีนโยบายแก้ปัญหาในระยะยาวส าหรับแรงงาน 

ต่างด้าวส่วนใหญ่ เช่น พม่า ที่จะอยู่ไปเรื่อยๆ  

อย่างถาวร รวมทั้งภรรยาและบุตรที่เกิดในประเทศไทย 

9. จัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้ง่ายแก่การ 

ตรวจสอบของทุกหน่วยงาน 

10. ควรมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร 

เนื่องจากคุ้มครองได้เพียงบางส่วน บางมาตรา  

ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้   

กฎหมายได้ 

ที่มา: การส ารวจ 

4.1.9 จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานมาก โดยมีลักษณะเหมือน

จังหวัดชายแดนที่เป็นด่านทางเข้าของแรงงานพม่า เช่น จังหวัดตาก เชียงราย หนองคาย สระแก้ว ซึ่งต่างก็เป็น

ทางเข้าหลักใหญ่ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อท างานทั้งในภาคเกษตร  

อุตสาหกรรม และบริการต่างๆ ในจังหวัด แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นทางผ่านเพ่ือไปท างานในจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้งที่

ใกล้เคียงกัน ซ่ึงมีรายได้มากกว่า ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะเคลื่อนย้ายไปท างานในจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด เพราะ

มีค่าจ้างสูงกว่า และมีอาชีพให้เลือกท างานได้มากกว่า  

 ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนองคือเป็น แรงงานจะเข้ามา

แบบ BOARDING PASS จึงท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย ที่ท าให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้ วไม่กลับไป 

ลักลอบท างานในพื้นท่ี และเคลื่อนย้ายไปจังหวัดอ่ืนๆ  ท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดระนอง

ขาดแคลนแรงงาน และหาทางจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท างานต่อไป โดยการให้อัตราค่าจ้างเท่ากับอัตรา   
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ขั้นต่ าของคนไทย ส่วนสวัสดิการนั้น ส่วนใหญ่นายจ้างจะซื้อบัตรประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขให้ 

แรงงานส่วนใหญ่จะได้ที่พักและอาหารเป็นสวัสดิการจากนายจ้าง นายจ้างจะหาแรงงานต่างด้าวเองหรือผ่าน

บริษัท Broker ที่รับพิสูจน์สัญชาติ 

 ในปี 2554 มีนายจ้าง 8,769 รายยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดระนอง จ านวน 51,624 ราย (ตารางผนวกท่ี 15) และมายื่นขออนุญาตท างาน (แบบ ตท.13)  จ านวน

ทั้งสิ้น 30 ,487 ราย โดยด าเนินการ จดทะเบียนเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน–14 กรกฎาคม 2554 พบว่ามี

นายจ้างจ านวน 3 ,712 ราย แรงงานต่างด้าวจ านวน 21 ,264 ราย ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 15 โดยมี

แนวโน้มความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งกิจการที่ยังขาดแคลนแรงงานและจ าเป็นต้องใช้แรงงาน     

ต่างด้าวจ านวนมากนั้น คือ กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการต่อเนื่องประมงทะเล และกิจการก่อสร้าง โดย

กิจการเหล่านี้มีแนวโน้มความต้องการด้านแรงงานสูงขึ้น  ส าหรับการน าเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ ( MOU) มีนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอน าเข้าแรงงานต่างด้าว 

จ านวน 1 ,051 ราย (นายจ้าง 5 ราย) มีแรงงานต่างด้าวมายื่นขออนุญาตท างานแล้ว จ านวน 17 คน 

(นายจ้าง 1 ราย) ส่วนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว  โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2551 เห็นชอบให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยตามข้อตกลง

ว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นแรงงานต่างด้าว

ถูกต้องตามกฎหมาย กรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า เพ่ือออก

หนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดระนอง ( RPTC) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา โดยศูนย์ประสาน

การพิสูจน์สัญชาติพม่ามีหน้าที่รับรายงานตัวแรงงานพม่า ซึ่งมีหนังสือส่งตัวจากส านักงานจัดหางานจังหวัด

หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ และประสานหน่วยงานของสหภาพพม่ามีหน้าที่พิสูจน์สัญชาติ 

(เมืองเมียวดี ท่าข้ีเหล็ก  เกาะสอง) เพ่ือส่งตัวแรงงานพม่าออกไปพิสูจน์สัญชาติพร้อมจัดท าทะเบียนข้อมูล 

รวมทั้งรายงานตัวแรงงานต่างด้าว ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ

ตรวจสอบให้ตรงกับทะเบียนข้อมูลที่ได้จัดท าไว้โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ได้ส่งแบบขอรับการ

พิสูจน์สัญชาติพม่าให้กรมการจัดหางานเพ่ือส่งต่อผ่านช่องทางการฑูตให้ประเทศพม่า จ านวน 52 ,114 ฉบับ 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานพม่าท่ีได้รับอนุญาตให้ออกนอกพ้ืนที่ เพื่อการพิสูจน์สัญชาติ     

ที่เป็นแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนอง จ านวน 7 ,625 ราย และผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน 6 ,229 

ราย โดยศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจังหวัดระนอง รับรายงานตัวแรงงานพม่า มีแรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติพม่าเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว จ านวน 354 ,952 ราย ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 16 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554) 
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 ส่วนความต้องการแรงงานในภาคเกษตร กิจการที่ขาดแคลนแรงงานและใช้แรงงานต่างด้าวมาก 

รวมทั้งแนวโน้มความต้องการแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดระนอง   

มีนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง พบว่า กิจการเกษตรและ

ปศุสัตว์ กิจการต่อเนื่องประมงทะเล และกิจการออกเรือประมง (ทะเล) จะมีความต้องการแรงงานมากที่สุด 

แต่ยังขาดแรงงานเป็นจ านวนมาก เพราะคนไทยไม่ท า ต้องใช้แรงงานต่างด้าว จึงมีแนวโน้มความต้องการ

แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการประมงทะเลทั้งในและนอกน่านน้ า  ซ่ึง

ระหว่างการท างานมีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันต้องใช้แรงงานต่างด้าวมากถึงร้อยละ 95 โดยเป็นแรงงาน      

นอกระบบ ไม่มีที่พักแน่นอนส่วนใหญ่อยู่บนเรือ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในรูปแบบที่ควบคุมไม่ได้ส่งผลให้

นายจ้างไม่กล้าขอขึ้นทะเบียน  

 จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดระนอง ในขณะที่ภาคการเกษตรของจังหวัดยังคง  

ขยายตัว เนื่องจาก ระนองมีสภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุาไม้ และฝนตกตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะสม   

ต่อการประกอบการเกษตรหลายอย่าง เช่น ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน กาแฟ สะตอ ฯลฯ รวมทั้ง

กิจการแปรรูปสินค้าเกษตรหลายอย่าง เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ แปรรูปอาหารทะล ซึ่งเป็นสินค้า

เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แต่เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร 

ประสบปัญหาส าคัญคือ การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการไหลออกของแรงงานไปยังจังหวัดต่างๆ      

ทั่วประเทศ  

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะของจังหวัดระนอง ในตารางที่ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 

ตารางท่ี 9  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดระนอง 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. แรงงานต่างด้าวท างานไม่ต่อเนื่อง มีการ 

เคลื่อนย้ายงานตลอดเวลา ท าให้เป็นแรงงานที่ไม่มี 

ทักษะ เช่น ทักษะในกรีดยาง ไม่สามารถเข้ารับ 

การฝึกอบรมเหมือนคนไทย พอท างานไปสักพัก 

มีทักษะบ้างแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปท างานอ่ืน  

2. การขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานประเภท 

กรรมกร สาเหตุหลักมาจากการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่จ านวนประชากรยังคง 

เท่าเดิมไม่เพ่ิมข้ึน และยังลดลงอีกต่างหาก สาเหตุ 

รอง คือประชากรไปท างานที่อ่ืน 

3. ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 

จากการประมาณการและความเป็นจริงมีความ 

แตกต่างเป็นเท่าตัว แนวโน้มมีการเพิ่มจ านวนอยู่ 

เรื่อยๆ ทั้งแบบลักลอบเข้าประเทศและแบบเพิ่ม 

จ านวนในประเทศซึ่งควบคุมได้ยาก เพราะ 

แรงงานต่างด้าวต้องการมีลูกเยอะๆ เพื่อช่วย 

ท างานหาเงิน 

4. มีนายหน้า ในการจัดหาแรงงานต่างด้าวมาท างาน 

ท าให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายมากถึงคนละ  

500 – 1,000 บาท นายหน้าจะรับเป็นนายจ้าง 

พาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน  

5. ขั้นตอนการต่อใบอนุญาต การขออนุญาต 

ค่อนข้างยุ่งยาก ลูกจ้างไม่ท างานตามเวลาที่ตกลง 

มีการหนีไปท างานที่อ่ืน ค่าใช้จ่ายในการขอ 

อนุญาตนายจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด เป็น 

1. ให้แรงงานท าพาสปอร์ต จะดีกว่าต่ออายุใบ 

ทะเบียนรายปี เพราะนายจ้างขาดทุนเมื่อเสียค่า 

จดทะเบียนให้แรงงานแล้ว แรงงานมักจะ 

เคลื่อนย้ายไปท างานอ่ืน 

2. ควรมีกฎหมายห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยน 

นายจ้างหลังจากท าใบอนุญาต และไม่ให้นายจ้าง 

รายอื่นรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากนายจ้างเก่า  

3. ควรมีการฝึกอบรมแรงงานที่ต้องใช้ทักษะ เช่น 

การกรีดยาง  

4. ควรมีมาตรการในการเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงาน 

ต่างด้าว กรณีไม่อยู่ท างานตามก าหนดเวลา เพ่ือ 

ไม่ให้นายจ้างหรือเกษตรกรที่รับผิดชอบต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายเพียงฝุายเดียว เป็นสาเหตุให้นายจ้างต้อง 

ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

5. ควรก าจัดอิทธิพลในพื้นที่ เนื่องจากมีการเรียก 

เก็บค่าคุ้มครองจากบุคคลในพ้ืนที่เป็นรายเดือน  

ท าให้มีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรมาก 

6. ควรมีการส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

กลุ่มเกษตรกร ให้มีชีวิตกินดีอยู่ดี มีค่าครองชีพ 

ที่สูงทัดเทียบกับงานภาคอ่ืนๆ เมื่อมีผลผลิตออก 

จ าหน่าย ก็ควรมีการก าหนดราคาที่เป็นธรรม 

เพ่ือให้คนไทยหันมาสนใจงานด้านเกษตรมากข้ึน 

7. ควบคุมแรงงานต่างด้าวในงานภาคเกษตร โดย 

การเปิดให้ยื่นขออนุญาตท างานได้ตลอดเวลา แต่ 

ต้องก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน เนื่องจากงานภาค 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

ต้นทุนที่สูงส าหรับเกษตรกรที่มีการใช้แรงงาน 

ต่างด้าวมาก 

6. นายจ้างไม่ค่อยให้ความร่วมมือน าแรงงานต่างด้าว 

มาจดทะเบียน (ขอใบอนุญาตท างาน) ท าให้ยังมี 

นายจ้างลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

เกษตรเป็นงานตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรก็ 

เป็นไปตามฤดูกาลใช้แรงงานต่างด้าวเป็นบางช่วง 

จึงยากในการควบคุม 

8. มีการรณรงค์ให้ใช้แรงงานที่เป็นคนไทย โดยการ 

ชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ และปัญหาความ 

มั่นคงของชาติ 

ที่มา: การส ารวจ 

 4.1. 10 จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูง 

เนื่องจากการเป็นจังหวัดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปาล์ม

น้ ามัน ยางพารา และยังมีการท าประมงชายฝั่งด้วย และยังท าให้เกิดกิจการต่อเนื่องจากเกษตร เช่น กิจการ

อาหารทะเลแช่แข็ง โรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งมีความต้องการแรงงานสูงขึ้นท้ังแรงงานไทยและแรงงาน 

ต่างด้าว โดยคาดว่าความต้องการแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไปจนถึง

การเปิดประเทศอาเซียนปี 2558 

 กิจการที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ 

แรงงานสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน กิจการประมงทะเล และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ดังแสดงในตาราง

ผนวกท่ี 17 พบว่าอ าเภอพุนพินที่มีการท าการเกษตรดังกล่าวมากมีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวจัดท า

ทะเบียนประวัติมากที่สุดในจังหวัดถึง 9,421 คน 

 จากการที่เกษตรกรมีรายได้ดี ท าให้สามารถส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนสูงขึ้นระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท จึงไม่นิยมท างานประเภทใช้ก าลังแรงงาน ส่งผลให้นายจ้างต้องหันไปใช้แรงงานต่างด้าวมากข้ึน  

ส่วนภาคประมงยังคงขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก เนื่องจากงานประมงเป็นงานหนักคนไทยไม่ท าต้อง

ใช้แรงงานต่างด้าว แต่ส่วนใหญ่อาชีพประมงจะเป็นงานแรกส าหรับแรงงานต่างด้าวคนใหม่ท่ีเข้ามาใน

ประเทศไทย และเมื่อแรงงานต่างด้าวได้ข้ึนทะเบียนมีใบอนุญาตท างานถูกต้องก็จะเปลี่ยนงานไปท างาน

อย่างอ่ืนที่เบากว่า ท าให้งานประมงต้องเปลี่ยนแรงงานใหม่อยู่ตลอดเวลา 

 โดยจากผลการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวในสวนยางพารา จะเป็นแรงงานสัญชาติพม่า  

ทั้งหมด โดยมีทั้งชายและหญิง อยู่ในวัยหนุ่มสาว เพราะงานในสวนยางพาราต้องใช้แรงงานหนักในการ  

กรีดยาง รีดยาง ยกแผ่นยางไปตาก สภาพการท างานไม่ได้เลวร้าย แต่ไม่ถูกสุขอนามัย เพราะสภาพพ้ืนจะ         
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เปียกชื้นและมีกลิ่นเหม็นจากบ่อน้ าเสียตลอดเวลาแต่แรงงานต่างด้าวก็พอใจในรายได้ และสภาพการท างาน

ดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นเพราะยังดีกว่าสภาพการท างานและท่ีอยู่อาศัยในพม่า ส่วนใหญ่มาท างานกันเป็น

ครอบครัว ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ท างานในบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรจะมีทั้งแรงงานพม่า และแรงงาน

ลาว มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายหรือเพ่ือสุขอนามัยในการท างานครบ เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท หมวก และมี

ความพอใจในการท างานในสถานที่แห่งนี้ เพราะสะอาดและปลอดภัยดี มีค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ 

เช่นเดียวกับแรงงานไทย ผู้ประกอบการมีความพอใจในการท างานของแรงงานพม่า ซึ่งมีข้อดี คือ ขยัน

ท างานเร็ว ไม่เก่ียงงาน แต่มีข้อเสีย คือ ใจร้อน เปลี่ยนงานบ่อย ส่วนแรงงานลาว ข้อดีคือใจเย็น ขยัน      

ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ข้อเสีย ท างานค่อนข้างช้า โดยแรงงานลาวจ้างถาวรเพราะส่วนใหญ่ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติและมีพาสปอร์ตแล้ว ส่วนแรงงานพม่าจ้างชั่วคราว โดยมีอัตราค่าจ้างรวมสวัสดิการเท่าคนไทย 

 ส่วนในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนั้น หน่วยงานภาครัฐ 

เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเห็นว่ามีการเปิดเสรีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากเกินไป บ่อยครั้ง 

ท าให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานมาก การพิสูจน์สัญชาติ และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน ในเรื่อง

ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของนายจ้างและแรงงาน การเดินทางของแรงงานต่างด้าวสามารถหลบหนีไป

ท างานที่อ่ืนได้ง่ายท าให้ควบคุมยาก  แต่ผู้ประกอบการภาคเกษตรและเกษตรกรต้องการให้มีการเปิดการ   

จดทะเบียนตลอดปีเพื่อน าแรงงานต่างด้าวคนใหม่มาจดทะเบียนแทนคนเดิมที่หลบหนีไปท างานอ่ืนได้ จะได้

ไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

 ดังสรุปสภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญและข้อเสนอแนะของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในตารางที่ 10  
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ตารางท่ี 10  สรุปสภาพข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. การขาดแคลนแรงงานในกิจการเกษตรที่มีการ 

ขยายตัวด้านการผลิต เป็นแรงงานระดับล่าง ซึ่ง

หาแรงงานไทยท ายาก โดยเฉพาะในกิจการอาหาร

ทะเลแช่เยือกแข็ง อุตสาหกรรมไม้ โรงงาน

ยางพารา เกษตร และประมงทะเล  เนื่องจากผู้ที่

อยู่ในวัยก าลังแรงงานของภาคใต้ได้รับการส่งเสริม

ให้เรียนสูงขึ้นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จึงไม่

นิยมท างานประเภทใช้ก าลังแรงงาน ส่งผลให้

นายจ้างต้องหันไปใช้แรงงานต่างด้าวมากข้ึน  

2. การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานยังท าไม่ได้ใน

กิจการเกษตรที่ส าคัญ เช่น ประมงทะเล สวน

ยางพารา ยังต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยกปลา 

และการกรีดยาง 

3. วันเวลาที่เปิดจดทะเบียนในปัจจุบันยังคงสั้น

เกินไป  น าแรงงานมาจดทะเบียนไม่ทัน อีกท้ัง

ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลามาก 

4. การเปลี่ยนงาน เปลี่ยนนายจ้าง ในกิจการประมง

มีการเปลี่ยนนายจ้างอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งกิจการ

เกษตรอื่นๆ ด้วย เพราะในปัจจุบันไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่าแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนงาน

หรือไม่   

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันยังขาดความพร้อม

ในการบริการ และยังไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องตาม

ระเบียบที่ก าหนด ตลอดจนมีความความล่าช้าใน

การบริการท าให้เกิดขัดข้องในการด าเนินการตาม 

1. ควรมีนโยบายเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมาขึ้น

ทะเบียนและมีมาตรการช่วยเหลือไม่ให้ถูกบุคคล

บางกลุ่มมาเก็บค่าคุ้มครอง 

2. ควรมีการกวดขันผู้ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

อย่างจริงจังและเป็นธรรม 

3. ควรมีการตรวจสอบการท างานของแรงงาน     

ต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว และแรงงาน

ต่างด้าวมีความเข้าใจในข้อกฎหมาย และระเบียบ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

4. ควรให้สมาคมประมงเป็นตัวแทนนายจ้างส าหรับ

ลูกเรือประมงต่างด้าวในการยื่นจดทะเบียนเพื่อลด

ขั้นตอนความยุ่งยากในการขอจดทะเบียน ท าให้

ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบได้ด้วย 

5. ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง ควรมี

การออกกฎหมายก าหนดระยะเวลาให้แรงงงาน   

ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องอยู่กับนายจ้าง หรือ

ถ้าจะเปลี่ยนนายจ้างจะต้องมาแจ้งยกเลิกบัตรเดิม

ก่อนแล้วท าใหม่  

6. ส านักงานจัดหางานควรปรับปรุงใบเสร็จ

ค่าธรรมเนียม ซึ่งปัจจุบันมีแต่ชื่อแรงงานต่างด้าว

และนายจ้างเท่านั้น ควรระบุสถานที่ตั้งของกิจการ

นายจ้างและที่อยู่ของแรงงานต่างด้าวด้วย 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

สภาพข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ข้อเสนอแนะการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง 

ระเบียบที่ได้ก าหนด 

6. แรงงานต่างด้าวแฝงหรือท าบัตรปลอม 

 

 

ที่มา: การส ารวจ 

 

4.2 การเปรียบเทียบข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบข้อเหมือน คือ ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าความต้องการแรงงานมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนในกิจการเกษตร เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ

หลายประเภท เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ตามฤดูกาล ท าให้เกิด

การขาดแคลนแรงงานระดับล่าง เพราะคนไทยมีการศึกษามากข้ึน สนใจท างานนอกภาคเกษตรมากกว่างาน

ในภาคเกษตร แรงงานต่างด้าวจึงเข้ามาทดแทนแรงงานระดับล่าง ในงานหนัก สกปรก และอันตราย  

 ส่วนข้อต่างของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์นั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามข้อแตกต่างใน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/หอการค้า/นายกสมาคมด้านการเกษตร  กลุ่มนี้มีความคิดเห็น

ว่า ควรมีการเปิดเสรีแรงงานต่างด้าว หรือ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตลอดท้ังปี รวมทั้งต้องการ

ลดค่าใช้จ่ายในการท าพาสปอร์ต และปรับปรุงให้ระบบการพิสูจน์สัญชาติ การน าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม  

MOU การจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาติท างานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  ประกอบด้วย ส านักงาน

จัดหางานจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ กลุ่มนี้ มีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

และผู้ที่ท าหน้าที่แนะน าช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในการใช้แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย และมีแรงงานเพียงพอต่อการประกอบการเกษตร พบว่า กลุ่มนี้ต้องการให้แรงงานต่างด้าว       

จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีแรงงานใช้

ในการผลิตไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ถูกจับกุมจนท าให้ขาดแคลนแรงงาน นโยบายการ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ใช้จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจาก       

มีเจ้าหน้าที่จ ากัด ท าให้การด าเนินการตามนโยบายได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น 

      3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความม่ันคง  ประกอบด้วย ส านักงานปกครองจังหวัด ส านักงาน

ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มนี้จะมีความคิดเห็นว่าการมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
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ท างานในประเทศไทยมาก ท าให้ยากต่อการควบคุม นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ท าให้การ

ตรวจสอบท าได้ยากเนื่องจากพรมแดนธรรมชาติของไทยยาวมาก อีกทั้ง ไม่ต้องการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่

แรงงานต่างด้าว เช่น การให้สัญชาติ การตั้งถิ่นฐานหรือครอบครัวในประเทศไทย เพราะจะมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศไทย 

ดังแสดงความคิดเห็นที่เหมือนกันและต่างกันในเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว    

ในภาคเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง ในตารางที่ 11  

 

ตารางท่ี 11  การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในส่วนของผู้เกี่ยวข้องคนไทย 

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

หอการค้า/นายกสมาคมด้าน

การเกษตร 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ

ความม่ันคง 

ข้อเหมือน 

1. ความต้องการแรงงาน มีความ

ต้องการแรงงานระดับล่าง

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากคนไทยไม่ท า 

2. การขาดแคลนแรงงาน จาก

ความต้องการแรงงานระดับล่าง

ที่มีมากกว่าจ านวนแรงงาน ท า

ให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าว  

3.แรงงานต่างด้าวไม่เรียกร้องเรื่อง

ค่าจ้าง และสวัสดิการ ท าให้

เป็นที่นิยมของนายจ้างในการ

จ้างแรงงานต่างด้าว 

ข้อแตกต่าง 

1. มองด้านเศรษฐกิจ เรื่อง 

การขาดแคลนแรงงานเป็นหลัก  

2. ต้องการเปิดเสรีการน าเข้า 

ข้อเหมือน 

1. ความต้องการแรงงาน มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และเกิดการขาดแคลน

แรงงานระดับล่าง 

2. การขาดแคลนแรงงานระดับล่าง

ซึ่งเกิดจากความต้องการแรงงาน

กับจ านวนแรงงานไม่เท่ากัน ท า

ให้ต้องน าเข้าแรงงานต่างด้าวด้วย

วิธีการต่างๆ และพยายามให้เป็น

วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายมาก

ที่สุด 

ข้อแตกต่าง 

1. มองด้านการปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายและนโยบายการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนี 

ข้อเหมือน 

1. ความต้องการแรงงาน มี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน เพราะความ

แตกต่างทางเศรษฐกิจของ

ประเทศผู้ส่งออก และน าเข้า

แรงงาน ประกอบกับการ

หลบหนีเข้าเมืองท าได้ง่าย 

เพราะมีพรมแดนธรรมชาติ

ยาวมากสะดวกต่อการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน 

2. การขาดแคลนแรงงานระดับ

ล่างท าให้แรงงานต่างด้าวเข้า

มาท างานแทนแรงงานไทย ซึ่ง

แรงงานต่างด้าวมีความอดทน

มากกว่าเพราะค่าจ้างในไทยสูง

กว่าประเทศของตนเองมาก 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

หอการค้า/นายกสมาคมด้าน

การเกษตร 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ

ความม่ันคง 

แรงงานต่างด้าว โดยการเปิดให้

มีการจดทะเบียนได้ตลอดทั้งปี 

เพราะเห็นว่าระยะเวลาการจด

ทะเบียนสั้นเกินไป 

เข้าเมือง เพื่อให้มีแรงงาน

ต่างด้าวที่ถูกต้องตาม

กฎหมายเป็นหลัก 

2. เน้นการตรวจสอบ ปราบปราม 

จับกุม ผลักดัน ส่งกลับ

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

ข้อแตกต่าง 

1. มองด้านความมั่นคงเป็น

หลัก 

2. ไม่ต้องการให้แรงงาน

ต่างด้าวเข้ามาท างาน

มาก 

3. เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

เห็นว่าค่าธรรมเนียมมีการจัดเก็บ

หลายอย่าง  และในอัตราที่สูง เป็น

การเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง

ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการจดทะเบียน พิสูจน์

สัญชาติแรงงานต่างด้าวเพราะท า

ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

4. การตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม 

ส่งกลับของหน่วยงานภาครัฐท าให้

เกษตรกรขาดแคลนแรงงาน 

5. หอการค้าต้องการให้ภาครัฐดูแล

เรื่องสิทธิต่างๆ ของแรงงานต่าง

ด้าวตามสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

แรงงานต่างด้าวสัญชาติอ่ืนๆ 

นอกจาก พม่า ลาว และกัมพูชา

ด้วย 

 

3. ไม่ต้องการให้มีการเปิดเสรีการ

น าเข้าแรงงานต่างด้าวได้ตลอดทั้ง

ปี หรือระยะเวลานาน 

4. ต้องการให้มีการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้

เป็นแผนแม่บทเดียวกัน 

5. ต้องการให้มีการแก้ปัญหาทั้ง 

เชิงจุลภาคและมหภาค ด้าน     

มหภาคค านึงทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง สาธารณสุข และ

ความมั่นคง ส่วนด้านจุลภาค ทุก

หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติ

เดียวกันไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของ

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น

หลัก 

6. ต้องให้มีกองทุนเพ่ือการส่งกลับ

แรงงานต่างด้าว และแนวทางการ

คุ้มครองอ่ืนๆ ตามสิทธิมนุษยชน 

3. ไม่ต้องการให้แรงงาน

ต่างด้าวรวมตัวหรืออยู่

ในชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง

มาก  

4. ไม่ต้องการให้สัญชาติ

บุตรแรงงานต่างด้าว

เพราะจะมีผลกระทบ

ด้านความมั่นคงของ

ประเทศ 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)   

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

หอการค้า/นายกสมาคมด้าน

การเกษตร 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับความม่ันคง 

6. ไม่ต้องการให้มีกองทุนเพ่ือการ

ส่งกลับแรงงานต่างด้าวเพราะท า

ให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน และเห็น

ว่าค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวในปัจจุบันสูงและ

มีข้ันตอนยุ่งยากอยู่แล้ว 

7. ระยะเวลาการจดทะเบียนยาว

เกินไป และเปิดให้มีการจดปีละ 2-

3 ครั้ง  ท าให้มีการน าแรงงานต่าง

ด้าวจากนอกประเทศเข้ามาเพ่ิมอีก

เป็นจ านวนมาก 

 

ที่มา: การส ารวจ 

 

4.3 ข้อคิดเห็นของกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ 

 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า มี 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

 1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  เป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหญ่สุดที่เข้ามาท างานในประเทศไทยหรือ

ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งหากรวมคนกลุ่มน้อยที่ประเทศพม่าไม่ยอมรับแล้วจะสูงถึงร้อยละ 90 ส่วนใหญ่

ท างานในกิจการประมงทะเล และต่อเนื่อง สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนกล้วยไม้ ฯลฯ มีปัญหาใน

การสื่อสารบ้าง เพราะภาษาไทยแตกต่างกับภาษาพม่าท้ังการเขียน การพูด และการอ่าน แรงงานต่างด้าว

สัญชาติพม่าส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาจากประเทศพม่า เข้ามาทางด่านแม่สอด จังหวัด

ตาก ด่านแม่สายจังหวัดเชียงราย และด่านเกาะสอง จังหวัดระนองมากที่สุด โดยเข้ามาท างานตามการ

ชักชวนของญาติ พี่น้อง ที่ท างานอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนใหญ่มีครอบครัวมาด้วย แรงงาน

พม่าจะขยัน อดทน ท างานได้เร็ว เป็นที่พอใจของผู้ประกอบการชาวไทย โดยแรงงานต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่ม

น้อย เช่น มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ จะอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว กลับประเทศไม่ได้ ต้องการได้สัญชาติ

ไทยเหมือนชาวไทยภูเขาหรือพ้ืนที่สูงอื่นๆ กลุ่มนี้จะมีฝีมือในการท าสวน เช่น สวนกล้วยไม้ สวนกุหลาบ 

และกระจายไปตามพ้ืนที่ๆ มีการท าสวนเหล่านี้มาก เช่น สมุทรสาคร นครปฐม เป็นต้น จากปัญหาการที่

พม่าไม่ยอมรับชนกลุ่มน้อย และปัญหาพรมแดนไทยกับพม่ายาวมาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีน้อย จึงท าให้

แรงงานกลุ่มนี้มีการพิสูจน์สัญชาติ และมีพาสปอร์ตน้อยกว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติอ่ืนๆ 
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 2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยในกิจการแปรรูป

สินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น แปรรูปอาหารทะเล แปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ ฯลฯ เพราะไม่มีปัญหาในการ

สื่อสารส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้สามารถอ่าน เขียน พูด

ภาษาไทยได้ดี เข้ามาท างานอย่างถาวร แต่ก็มีโอกาสกลับบ้าน และส่งเงินให้ทางบ้านได้ทุกเดือน  ท างานได้

ช้ากว่าแรงงานพม่า แต่มีความสะอาด เรียบร้อยกว่า เข้ามาท างานโดยมีพาสปอร์ตทั้งหมด 

 3) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในกิจการประมงทะเล      

ไร่อ้อย สวนยางพารา โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา คือ จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการจะมี

แรงงานต่างด้าวสัญชาตินี้ ซึ่งเข้ามาทางด่านสระแก้ว จ านวนมากกว่าสัญชาติอ่ืน มีบ้างท่ีไปท างานไกลถึง

จังหวัดสงขลา แต่ข้อแตกต่างกับแรงงานพม่า คือ แรงงานกัมพูชาจะไม่ลงเรือประมงทะเล แต่จะท างานบนฝั่ง 

เนื่องจากในเรือจะมีแรงงานพม่าหลายเผ่า (ชนกลุ่มน้อย) กลุ่มนี้จะกลัวอันตรายที่เกิดจากแรงงานสัญชาติอ่ืน 

โดยเฉพาะพม่า ในเรื่องปัญหาวิวาทในเรือจึงไม่ท างานในเรือประมงทะเล ส่วนใหญ่มีพาสปอร์ตแล้ว และเข้า

มาท างานทั้งครอบครัว ส่วนบุตรจะได้รับการศึกษาในประเทศไทย อยากให้บุตรได้รับการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงสุด 

 โดยสรุปข้อเหมือนและข้อแตกต่างของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ จากผลการศึกษาครั้งนี้ได้     

ดังแสดงในตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12  การเปรียบเทียบของกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ 

ข้อเหมือน ข้อต่าง 

1. แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติเข้ามาท างานใน

ประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเป็น

หลัก รองลงมา เป็นเหตุผลทางด้านการเมือง ของ

ชนกลุ่มน้อยที่ประเทศพม่าไม่ยอมรับและพิสูจน์

สัญชาติ คือ ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง มอญ ซึ่งกลุ่มนี้ก็

ไม่ต้องการกลับประเทศพม่า 

2. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานทุกสัญชาติส่วน

ใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-40 ปี  

และเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามากท่ีสุด 

ท างานในกิจการเกษตรที่ไม่ค่อยมีคนไทยท า ได้แก่ 

งานประมงทะเลและต่อเนื่อง สวนยางพารา  

1.แรงงานต่างด้าวบางคนที่ท างานมานาน และ

เก็บเงินได้มากพอสมควรต้องการกลับไปยังถ่ิน

ฐานเดิมในประเทศของตน 

2. แรงงานต่างด้าวบางราย ไม่สามารถออกนอก

พ้ืนที่หรือเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ ที่ต้องการไป

ได้ เพราะนายจ้างยืดใบอนุญาตท างานหรือ

พาสปอร์ตไว้  
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ตารางท่ี 12 (ต่อ)  

ข้อเหมือน ข้อต่าง 

ไร่อ้อย มันส าปะหลัง สวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 

รวมทั้ง อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรจาก

ผลิตภัณฑ์เกษตรเหล่านี้ด้วย 

3. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีครอบครัวมาด้วย เข้า

มาท างานผ่านการชักชวนของญาติ เพื่อนและคน

รู้จัก ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยก่อนแล้ว 

4. แรงงานต่างด้าวมีความพอใจในการท างานใน

ประเทศไทย ในด้านอัตราค่าจ้าง สวัสดิการ ชีวิต

ความเป็นอยู่ เพราะดีกว่าประเทศของตนเองใน

ทุกด้าน 

5. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่อยากท างานในประเทศ

ไทยตลอดไป และอยากมีบัตรประจ าตัว 

เช่นเดียวกับคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยกลุ่มอื่นๆ 

6. แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรจะท างาน

หลากหลายอย่าง ตามฤดูกาลผลิต เพื่อให้มีรายได้

ตลอดทั้งปี 

7. แรงงานต่างด้าวต้องการให้บุตรที่เกิดในประเทศ

ไทย ได้รับการศึกษามากที่สุด และได้รับสัญชาติ

หรือใบรับรองท่ีท าให้สามารถศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึ้นได ้

8. แรงงานต่างด้าวเห็นว่านายจ้างและเพ่ือนร่วมงาน

คนไทย มีอัธยาศัยดี ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน 

3. ในกิจการสวนยางพารา อ้อย ประมงทะเล สภาพ

การท างานจะเป็นงานที่หนัก สกปรก และเสี่ยง

อันตรายกว่างานเกษตรอื่น ขาดอุปกรณ์ปูองกัน

อันตราย แต่แรงงานต่างด้าวที่ท างานในงานเหล่านี้

ก็มีความพอใจในการท างาน สภาพการท างาน

ไม่ได้เลวร้าย แต่ไม่ถูกสุขอนามัย 

4. แรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่อยู่ชายแดนพม่า เช่น 

ระนอง ตาก จะมีบัตรประเภทบอเดอร์พาส  

(Border Pass) ใช้รายวัน เนื่องจากสามารถเดิน

ทางผ่านด่านไปมาได้ตลอดทั้งวัน ทุกวัน 

5. เกษตรกรและผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงาน    

ต่างด้าวสัญชาติพม่ามากท่ีสุด เพราะขยัน อดทน 

สู้งาน ไม่เรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการ ในขณะที่

แรงงานลาวและกัมพูชาท างานได้ช้ากว่าแรงงาน

พม่า แต่สะอาด โดยแรงงานลาวจะไม่ค่อยมีปัญหา

ด้านการสื่อสารเหมือนแรงงานพม่า และกัมพูชา 

ที่มา: การส ารวจ 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่ส าคัญเป็นการศึกษาสถานการณ์

แรงงานต่างด้าวภาคเกษตรในด้านสภาพการท างานของแรงงาน ความต้องการแรงงาน การขาดแคลน

แรงงานในกิจการเกษตรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปศุสัตว์ และประมงทะเล ใน 10 จังหวัดที่มีการใช้

แรงงานต่างด้าวมากท่ีสุดในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สุราษฏร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต ตาก 

ระนอง สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม และสงขลา โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth Interview) 

ผู้ประกอบการภาคเกษตร เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ 

นายกสมาคมกิจการเกษตร หอการค้าจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด ประมงจังหวัด 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานปกครองจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด องค์การสะพานปลา และ

แรงงานต่างด้าว รวม 139 คน โดยใช้วิธีเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของ   

แต่ละกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยสรุปผลข้อเท็จจริงและ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 

 

5.1 สรุป  

 5.1.1 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าว และข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง  โดย

ใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ จัดกลุ่ม โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 

 การวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกันและ

แตกต่างกัน ออกเป็น 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัด นายกสมาคม

กิจการเกษตร และองค์กรสะพานปลา กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว กลุ่ม

เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

1) กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัด นายกสมาคมกิจการเกษตร  และ

องค์การสะพานปลา  

 ข้อเหมือน   ในเรื่องของความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน คือ มีความ

ต้องการแรงงานใช้ในการผลิตเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการขาดแคลนระดับล่าง
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ในงานภาคเกษตรที่เป็นงานหนัก สกปรก และอันตราย ท าให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าว โดยเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการจะนิยมใช้แรงงานต่างด้าวเพราะไม่เรียกร้องเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ ตลอดจนมีความอดทน 

สู้งาน  

 ข้อแตกต่าง  มีมุมมองด้านเศรษฐกิจในเรื่องการขาดแคลนแรงงานเป็นหลัก รวมทั้ง

ต้นทุนและผลตอบแทนด้วย จึงต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในจ านวนที่จะท าให้การผลิตด าเนินต่อไปได้อย่าง

สะดวก และเห็นว่ากฎเกณฑ์ของรัฐ ตลอดจนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวยังไม่เหมาะสมหลายด้าน 

ได้แก่  

 ด้านค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียนและการท าพาสปอร์ตยังคงสูง โดยเฉพาะในกลุ่ม

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่จ้างแรงงานต่างด้าวหลายราย จึงไม่ต้องการให้ภาครัฐเพิ่มค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายการท างานของคนต่างด้าวบัญญัติไว้และก าลังจะประกาศใช้ในอนาคต เช่น ไม่ต้องการ

ให้มีกองทุนเพ่ือการส่งกลับแรงงานต่างด้าว เพราะเป็นต้นทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

 ด้านความไม่สะดวก ความยุ่งยากของขั้นตอนการจดทะเบียนและการท าพาสปอร์ต 

เนื่องจากงานในภาคเกษตรต้องท างานตลอดเวลา ไม่สะดวกที่จะน าแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน ซึ่งต้องใช้

เวลาด าเนินการหลายวันกว่าจะแล้วเสร็จทุกข้ันตอน การท าพาสปอร์ตต้องน าแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์

สัญชาติตามด่านชายแดน ท าให้เกิดบริษัทนายหน้าอ านวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งท าให้ต้นทุนของ

เกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 

 ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ สั้นเกินไปและไม่เหมาะสมกับกิจการเกษตรโดยเฉพาะ

กิจการประมงทะเล ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดที่เกษตรกรและผู้ประกอบการน าแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน

น้อย จึงต้องการให้มีการเปิดเสรีการน าเข้าแรงงานต่างด้าว โดยไม่ต้องรอรอบเวลาเฉพาะเวลาที่อนุญาตให้

น าเข้าแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเท่านั้น  

 ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ส่งกลับของหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง ส านักงานจัดหางานจังหวัด ท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงาน ต้องหา

แรงงานต่างด้าวมาท างานใหม่ซึ่งถ้าไม่ตรงกับระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ก็ต้องใช้

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพ่ือให้การผลิตด าเนินการต่อไปได้ 

 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว  ประกอบด้วย แรงงาน

จังหวัด จัดหางานจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ 

 ข้อเหมือน ในเรื่องความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และเกิดการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง  โดยการขาดแคลนแรงงานระดับล่างเกิดจากความ
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ต้องการแรงงานกับจ านวนแรงงานไม่เท่ากัน จึงต้องน าเข้าแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการต่างๆ โดยหน่วยงาน

ภาครัฐจะพยายามให้เกษตรกรและผู้ประกอบการน าเข้าแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มากที่สุด 

  ข้อแตกต่าง กลุ่มนี้จะมองด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและนโยบายการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื่อให้มีแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก เน้นการ

ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ผลักดัน ส่งกลับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และไม่ต้องการให้มีการเปิดเสรี

การน าเข้าแรงงานต่างด้าวได้ตลอดท้ังปีหรือใช้ระยะเวลานานในการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว อีกทั้ง 

ต้องการให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางเดียวกันหรือแผนแม่บทเดียวกัน 

รวมทั้ง ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาทั้งเชิงจุลภาคและมหภาค โดยเชิงมหภาคพิจารณาแก้ปัญหาในองค์รวม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข และความมั่นคง ส่วนด้านจุลภาค ทุกหน่วยงานมีแนวทาง

ปฏิบัติเดียวกัน ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหลัก 

 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความม่ันคง  ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ส านักงานปกครอง

จังหวัด ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ข้อเหมือน  ในเรื่องความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เพราะความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจของประเทศผู้ส่งออกและน าเข้าแรงงาน ประกอบกับการหลบหนีเข้าเมืองท าได้ง่าย เพราะ

เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ และมีพรมแดนธรรมชาติติดต่อกันยาวมาก สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน จาก

การขาดแคลนแรงงานระดับล่างของไทยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานแทนแรงงาน

ไทย ซึ่งแรงงานต่างด้าวมีความอดทนมากกว่าแรงงานไทย เพราะค่าจ้างและชีวิตความเป็นอยู่ในไทยดีกว่า

ประเทศของตนเองมาก 

 ข้อแตกต่าง  มองด้านความมั่นคงเป็นหลัก ไม่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน

มาก และไม่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวรวมตัวอยู่ในชุมชนใด ชุมชนหนึ่งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งไม่

ต้องการให้สัญชาติแก่บุตรแรงงานต่างด้าว เพราะจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย 

 4) กลุ่มแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา พบว่ามีข้อ

เหมือนและข้อแตกต่างกัน ดังนี้ 

 ข้อเหมือน  

 1. แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ

เป็นหลัก รองลงมาเป็นเหตุผลทางด้านการเมืองของชนกลุ่มน้อยที่ประเทศพม่าไม่ยอมรับการพิสูจน์สัญชาติ 

คือ ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง มอญ ซึ่งกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องการกลับประเทศพม่าเช่นเดียวกัน 
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 2. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานทุกสัญชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง 

15-40 ปี และเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามากท่ีสุด ท างานในกิจการเกษตรที่ไม่ค่อยมีคนไทยท า ได้แก่        

งานประมงทะเลและต่อเนื่อง สวนยางพารา ไร่อ้อย มันส าปะหลัง สวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้ง 

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรจากผลิตภัณฑ์เกษตรเหล่านี้ด้วย 

 3. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีครอบครัวมาด้วย เข้ามาท างานผ่านการชักชวนของญาติ 

เพ่ือนและคนรู้จักท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยก่อนแล้ว   

 4. แรงงานต่างด้าวมีความพอใจในการท างานในประเทศไทย ในด้านอัตราค่าจ้าง 

สวัสดิการ ชีวิตความเป็นอยู่ เพราะดีกว่าประเทศของตนเองในทุกด้าน 

 5. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่อยากท างานในประเทศไทยตลอดไป และอยากมีบัตร

ประจ าตัว เช่นเดียวกับคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยกลุ่มอื่นๆ 

 6. แรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรจะท างานหลากหลายอย่าง ตามฤดูกาลผลิต เพื่อให้

มีรายได้ตลอดทั้งป ี

 7. แรงงานต่างด้าวต้องการให้บุตรที่เกิดและศึกษาในประเทศไทย ได้รับการศึกษามาก

ที่สุด และได้รับสัญชาติหรือใบรับรองท่ีท าให้สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

 8. แรงงานต่างด้าวเห็นว่านายจ้างคนไทยและเพ่ือนร่วมงานคนไทย มีอัธยาศัยดี ไม่ค่อย

มีปัญหาในการสื่อสาร และการอยู่ร่วมกันมากนัก 

 ข้อแตกต่าง  

 1.แรงงานต่างด้าวบางคนที่ท างานมานาน และเก็บเงินได้มากพอสมควรต้องการกลับไป

ยังถิ่นฐานเดิมในประเทศของตน 

 2. แรงงานต่างด้าวบางราย ไม่สามารถออกนอกพ้ืนที่หรือเดินทางไปตามที่ต่างๆ ที่

ต้องการไปได้ เพราะนายจ้างยึดใบอนุญาตท างานหรือพาสปอร์ตฉบับจริงไว้ 

 3. ในกิจการสวนยางพารา อ้อย ประมงทะเล สภาพการท างานจะเป็นงานที่หนัก 

สกปรก และเสี่ยงอันตรายกว่างานเกษตรอ่ืน ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย แต่แรงงานต่างด้าวก็มีความพอใจ

ในการท างาน สภาพการท างานไม่ได้เลวร้าย แต่ไม่ถูกสุขอนามัย 

 4. แรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่อยู่ชายแดนพม่า เช่น ระนอง ตาก จะมีบัตรประเภท   

บอเดอร์พาส (Border Pass) ใช้รายวัน เนื่องจากสามารถเดินทางผ่านด่านไปมาได้ตลอด 
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 5. เกษตรกรและผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามากท่ีสุด เพราะ

ขยัน อดทน สู้งาน ไม่เรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการ ในขณะที่แรงงานลาวและกัมพูชาท างานได้ช้ากว่า

แรงงานพม่า แต่สะอาดและไม่ค่อยมีปัญหาด้านการสื่อสาร 

 5.1.2 การอภิปรายผล  

 ประเทศไทยมีการจัดการแรงงานต่างด้าวมากว่า 2 ทศวรรษ หรือ 20 ปีที่ผ่านมา โดยเน้น

การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการลักลอบเข้ามาท างานแบบผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สัญชาติพม่า  โดยหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการแรงงานต่างด้าวมีหลายหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานหลัก คือ 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน การด าเนินการจัดการที่ผ่านมาเป็นแบบต่างคนต่างท า และมีแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกันไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่ก็มีวัตถุประสงค์

เดียวกัน คือ ต้องการให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ต้องการให้มีการให้สิทธิ

ต่างๆ แก่แรงงานต่างด้าวมากกว่าคนไทย โดยเฉพาะเรื่องการให้สัญชาติบุตร เนื่องจากจะท าให้มีปัญหา

ความมั่นคงตามมา 

 จากการที่งานในภาคเกษตร เป็นงานหนัก สกปรก และเสี่ยงอันตราย ท าให้แรงงานทั้งคน

ไทยและต่างด้าวไม่อยากท า โดยแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้วมักเคลื่อนย้ายไปท างานอ่ืนที่มีรายได้และ

สวัสดิการ ตลอดจนสภาพการท างานที่ดีกว่างานในภาคเกษตร ท าให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร ต่างก็   

จูงใจให้แรงงานต่างด้าวท างานนานๆ โดยการน าแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน หรือท าพาสปอร์ต มีทั้งออก

ค่าใช้จ่ายให้หมด และออกให้บางส่วนหักจากเงินเดือนแรงงานต่างด้าวที่หลัง และมีการจัดที่พักอยู่ใกล้ที่

ท างานหรือในที่ท างาน รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ ให้ แต่ก็สามารถจูงใจให้แรงงานต่างด้าวท างานในกิจการ

เกษตรได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น  

 โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานนานแล้วมีทั้งที่ต้องการตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และ

ต้องการเดินทางกลับประเทศหากสามารถเก็บเงินได้มากพอเพียงแล้ว ดังนั้น นโยบายการเปิดประเทศของ

พม่าในอนาคต จะดึงดูดแรงงานกลุ่มที่พร้อมจะเดินทางกลับประเทศต้นทางมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานจาก

ประเทศพม่า ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบว่า มีกิจการเกษตรหลายกิจการในประเทศไทย ที่บุตรหลานหรือ

คนในครอบครัวเกษตรกรไม่สนใจที่จะท าการเกษตรอีกต่อไป เช่น กิจการประมงทะเล สวนยางพารา ไร่อ้อย 

และส่วนใหญ่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวทั้งหมด ประเทศไทยจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับต่อไป หากแรงงาน 

ต่างด้าวเดินทางกลับประเทศมากข้ึนจากการเปิดเสรีทางการค้าของพม่า ลาวและกัมพูชา ซึ่งจะน าไปสู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ ที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน

เจริญก้าวหน้าขึ้น เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง ดึงดูดแรงงาน    
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ต่างด้าวให้คืนถิ่น ในขณะที่กิจการเกษตรที่ส าคัญของไทย มีเพียงผู้สูงอายุหรืออายุมากกว่า 50 ปีที่ยังคง

ท างานอยู่ในภาคเกษตร ไม่มีแรงงานลูกหลานในครัวเรือนช่วยเหลือ มีเพียงแรงงานต่างด้าวท างานให้เท่านั้น   

ส าหรับข้อเท็จจริงที่ส าคัญจากในการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ ดังนี้ 

 1. การจดทะเบียนใบอนุญาตท างาน การท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน ( MOU) และ

การพิสูจน์สัญชาติเพ่ือท าพาสปอร์ต 

 1.1 ขั้นตอนในการจดทะเบียน และพิสูจน์สัญชาติมีหลายขั้นตอน หลายหน่วยงาน และ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง 

 1.2 การน าเข้าแรงงานตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจ้างงาน ( MOU) ระหว่างรัฐบาลไทย

กับพม่า ล่าช้า 

 1.3 การพิสูจน์สัญชาติ นายจ้างยังไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเดินทางไป

พิสูจน์สัญชาติแล้วมักจะไม่กลับมาอีก 

 1.4 แรงงานประมงส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนเพราะออกทะเลเป็นเวลานานและเปลี่ยนงานไป

ท างานอ่ืนเมื่อขึ้นฝั่ง 

 1.5 ระยะเวลาด าเนินการขอใบอนุญาตท างานสั้นเกินไปท าให้นายจ้างไม่สามารถพาแรงงาน 

ต่างด้าวมาขออนุญาตท างานได้ทัน 

2. การจัดการแรงงานต่างด้าว 

 2.1 นโยบายการผ่อนผันอนุญาตให้ท างานไม่จริงจังและเป็นการชั่วคราวหรือระยะสั้น ท าให้  

นายจ้างขาดความเชื่อถือและไม่สนใจน าแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน 

 2.2. มีการผ่อนผันการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่างๆ จ านวนมากใน 

แต่ละปี ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติท างานด้วยความยากล าบาก และยากต่อการ

ตรวจสอบ 

 2.3 ขาดบุคลากร ข้อมูล การวางแผน การประสานงาน และการบูรณาการทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

 2.4 กฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อยยากต่อการวางแผนระยะยาวยาก รวมทั้งขาดการบังคับใช้

กฎหมายอย่างจริงจัง 

3. การเปลี่ยนงาน เปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนมี

ใบอนุญาตท างานหรือมีพาสปอร์ตแล้วจะเคลื่อนย้ายไปท างานอื่นนอกภาคเกษตร เนื่องจากมีรายได้ 

สวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ ดีกว่างานในภาคเกษตร 



 
 

 

87 

4. การขาดแคลนแรงงานระดับล่างเพราะเศรษฐกิจขยายตัว และแรงงานจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือย้ายกลับคืนถิ่น  อีกท้ัง ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวยังคงสูงกว่าจ านวนแรงงาน  

ต่างด้าวที่เข้ามาท างานแบบถูกต้องตามกฎหมาย 

5. เกษตรกร และผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะค่าจ้างถูกกว่าแรงงานไทย จึงเป็น

การแย่งงานแรงงานไทย 

 6. การจูงใจแรงงานไทยท างานแทนแรงงานต่างด้าวท าได้ยาก เพราะแรงงานไทยไม่นิยมท างาน

ระดับล่าง โดยเฉพาะงานประมงทะเล ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจการเกษตรที่เป็นงานหนัก 

สกปรก และอันตราย 

 7. เกิดชุมชนแรงงานต่างด้าว ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนไทย ทั้งด้านความมั่นคง ปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 

 8. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้แรงงานภาคเกษตรวัยกลางคน

และสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถท างานหนักได้ ต้องใช้แรงงานต่างด้าว 

 9. มีนายหน้าในการจัดหาแรงงานต่างด้าวมาท างาน ท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเสีย

ค่าใช้จ่ายมากถึงคนละ 500-1,000 บาท 

10. การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานยังท าไม่ได้ในกิจการเกษตรที่ส าคัญ คือ ประมงทะเล           

สวนยางพารา ยังต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยกปลาและการกรีดยาง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดการเชิงปฎิบัติ 

1. ส ารวจจ านวนแรงงาน ความต้องการแรงงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

2. ปรับลดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น ลดขั้นตอน

การจดทะเบียนขอใบอนุญาตท างาน การท า MOU และการพิสูจน์สัญชาติ 

3. จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านแรงงาน เพื่อด าเนินการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้เกษตรกรและ 

ผู้ประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมาท างานภาคเกษตรให้มากขึ้น  โดยสื่อ ให้ทราบว่า

ค่าจ้างด้านการเกษตร ปศุสัตว์ หรืออ่ืนๆ เช่น แปรรูปสินค้าเกษตร ค่าจ้างจะเท่ากับค่าจ้างในโรงงานหรือ

ห้างร้านต่างๆ และการปรับปรุงสภาพการท างานท าให้ภาคเกษตรตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ 
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5. ควรใช้แรงงานผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่มากในภาคเกษตรใช้แทนแรงงานต่างด้าวในงานเบาๆ เช่น 

งานเพาะเห็ด ท าสวนไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการจัดการเชิงนโยบาย  

1. ควรมีการแยกแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการระบุอาชีพ หรือ

ลักษณะงานให้ชัดเจน เช่น งานเกษตร กรรม งานอุตสาหกรรม มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานหรือ

การเปลี่ยนงานให้ชัดเจน  โดยงานเกษตรกรรมควรระบุไม่ให้ย้ายงานอย่างน้อย 2 ปี 

2. ควรก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าในภาคเกษตร และเพ่ิมสวัสดิการ เช่น มีกองทุนเงินชดเชย 

มีเงินสะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณาตามความสามารถในการจ่ายของนายจ้างด้วย เช่น ปริมาณการผลิต  ราคา

สินค้าท่ีผลิตได้ เป็นต้น 

3. สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป

สินค้าเกษตรให้มากขึ้น 

4. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรให้มีผลเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 

หรือมีข้อดีเอ้ือประโยชน์หรือได้รับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการที่ดีเท่าเทียมภาคนอกเกษตร ก็อาจ

สามารถจูงใจให้แรงงานไทยท างานในภาคเกษตรมากขึ้น 

5. ควรจัดท านโยบายแรงงานต่างด้าวให้เป็นวาระแห่งชาติ  

 5.2.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

ศึกษาการเตรียมความพร้อมของแรงงานภาคเกษตร เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตร

ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  เนื่องจากจะมีการเปิดเสรีทั้งด้านการค้า การลงทุน และ

แรงงาน ซึ่งจะมีผลดีต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย หากมีการเตรียมความพร้อม

ต่อการรองรับการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวหลากหลายเชื้อชาติ และมีระบบการบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวที่ดี 
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 ข้อค าถามเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานปกครองจังหวัด องค์การสะพานปลา ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานสถิติ

จังหวัดส านักงานแรงงานจังหวัด) 

 

1. ความต้องการแรงงานในจังหวัด  กิจการที่ขาดแคลนแรงงาน และใช้แรงงานต่างด้าวมาก รวมทั้งแนวโน้ม 

   ความต้องการแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 

2. ปัญหาแรงงานในจังหวัดและการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

3. การจัดหาแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด และปัญหาอุปสรรคในการจัดหาแรงงานเข้าท างานในกิจการ  

   ที่ขาดแคลนแรงงาน 

4. ปัญหาในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

5. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในปัจจุบัน 

6. สาเหตุที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในจังหวัด 

7. วิธีการและช่องทางการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว 

8. ความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าว เช่น จ านวนการเข้าเมืองทั้งจากตัวเลข และการประมาณการจาก  

   ความเป็นจริงแตกต่างกันหรือไม่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอดีต และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อไปใน  

   อนาคต 

9. ประเภทของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด เช่น สัญชาติ ระยะเวลาที่เข้ามาท างาน การได้รับใบอนุญาต 

    เข้ามาท างานกับไม่ได้รับใบอนุญาตเข้ามาท างาน 

10. ผลกระทบของการมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน 

11. การออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรที่มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการ  

     ที่เหมาะสม จะสามารถจูงใจให้แรงงานไทยท างานในภาคเกษตรมากขึ้นหรือไม่อย่างไร  

12. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่ผู้ประกอบการจัดให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่  

13. ความเหมาะสมของการด าเนินนโยบายแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน 

14. การเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการตามมติคณะรัฐมนตรี 

15. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายแรงงานต่างด้าว และมติคณะรัฐมนตรี  

16. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร  
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 ข้อค าถามเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ หอการค้า และนายกสมาคมกิจการเกษตร  

 

1. ปัญหาแรงงานในปัจจุบัน เช่น ขาดแคลนแรงงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเกิดจากสาเหตุ  

    ใดบ้าง เช่น ขาดแคลนแรงงานเพราะหาคนไทยมาท างานไม่ได้ เป็นต้น   

2. ความต้องการแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการแรงงานต่างด้าวในอนาคต  

3. ความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าว เช่น จ านวนการเข้าเมืองทั้งจากตัวเลข และการประมาณ  

   การจากความเป็นจริงแตกต่างกันหรือไม่  เพิ่มข้ึนหรือลดลงจากอดีต และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

   หรือลดลงต่อไปในอนาคต  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว 

4. ปัญหาจากการมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

5. ความพอใจในการท างานของแรงงานต่างด้าว  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแรงงานไทย  

6. ประเภทการจ้างแรงงาน (จ้างถาวรหรือชั่วคราว) อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการที่จัดให้แรงงาน 

   ไทย และแรงงานต่างด้าว 

7. มีตัวแทนประสานงานกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานหรือไม่ 

8. การหาแรงงานมาท างาน มีการจัดหาแรงงานมาท างานอย่างไร ใช้บริการของภาครัฐหรือไม่  

   ภาครัฐให้ความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด และต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ด้วยวิธีการใด  

9. ความเสียหายที่เกิดข้ึนหากไม่มีแรงงานเข้าท างาน 

10. การด าเนินนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เช่น อัตราค่าธรรมเนียม 

     ระยะเวลาการจดทะเบียน 

11. ความคิดเห็นในการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนในอนาคต ในกิจการเกษตรที่ส าคัญ เช่น  

     สวนปาล์ม ประมงทะเล ฯลฯ 

12. ความเป็นไปได้ในการใช้แรงงานไทยหรือการจูงใจให้แรงงานไทยท างานแทนแรงงานต่างด้าว  

     ด้วยวิธีการใด 

13. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร  
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ข้อค าข้อถามแรงงานต่างด้าว 

 

1. เป็นคนสัญชาติอะไร อยู่เมืองไทยมานานแล้วหรือยัง 

2. เข้ามาท างานในประเทศไทยผ่านการชักชวนของใคร หรือเดินทางเข้ามาเอง   

3. เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยหรือไม่ ประมาณเท่าใด  

4. นายจ้างให้ค่าจ้างเท่าไหร่ต่อเดือน  

5. พอใจกับรายได้ดังกล่าวหรือไม่   

6. นายจ้างจัดหาที่พักให้หรือไม่   

7. มีอาหารและบริการอ่ืนๆ เพิ่มหรือไม่  พอเพียงกับความต้องการหรือไม่  

8. พักอาศัยอยู่กับนายจ้างในบริเวณท่ีท างานหรือพักอาศัยอยู่ข้างนอก  

9. หากพักอาศัยอยู่ข้างนอก  อาศัยอยู่กับใคร ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ประมาณเท่า ไหร่ต่อเดือน 

10. พูดภาษาไทยได้หรือไม่  

11. มีครอบครัวมาอยู่ด้วยหรือไม่ 

12. หากยังไม่มีครอบครัว  คิดท่ีจะมีครอบครัวในไทยหรือไม่  

13. จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับใด 

14. จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วหรือไม่ 

15. เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหรือไม่ ประมาณเท่าใด 

16. นายจ้างช่วยออกค่าจดทะเบียนให้หรือไม่  หรือให้ออกเองโดยหักจากค่าจ้างทั้งหมด  

17. ปัจจุบันมีบัตรอะไรบ้างที่ใช้ท างานในประเทศไทย 

18. หากจดทะเบียนแล้วเก็บบัตรจดทะเบียนไว้กับตัวเองหรือไม่ 

19. ท างานอะไรบ้าง 

20. ก่อนที่จะมาท างานนี้ เคยท างานในประเทศไทยมาก่อนหรือไม่ และท างานอะไร  

21. ท างานวันละกี่ชั่วโมง เริ่มงานเวลากี่โมง และเลิกงานเวลากี่โมง 

22. มีวันพักผ่อนบ้างหรือไม่ 

23. ถ้ามีวันพักผ่อน เดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศของตัวเองหรือพักผ่อนในไทย  

24. ส่งเงินกลับบ้านหรือให้ครอบครัวหรือไม่ ประมาณเดือนละเท่าไหร่ 

25. พอใจในการท างานในประเทศไทยหรือไม่ 

26. คิดอยากจะกลับบ้านหรือท างานในประเทศไทยต่อ 
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ข้อค าข้อถามแรงงานต่างด้าว (ต่อ) 

 

27. ถ้าอยากท างานในประเทศไทย ระยะเวลาที่คิดว่าจะอยู่อาศัยในประเทศไทยนานเท่าใด  

28. เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม ในไทยหรือไม่ 

29. ต้องการให้นายจ้างปรับปรุงสภาพการท างาน เช่น สถานที่ท างาน ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาลหรือไม่  

30. ต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือในการท างานอย่างไร 



103 
 

ตารางผนวกที่ 1  รายงานผลความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรปี 2554  

  จังหวัดเชียงใหม่         หน่วย: คน 

 

ประเภทกิจการเกษตร 

ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 

นายจ้าง รวม พม่า ลาว กัมพูชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. เกษตรและปศุสัตว์ 5,885 51,939 28,498 23,369 39 22 3 8 

2. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 113 1,642 980 660 10 12 0 0 

3. กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์ 32 492 284 208 0 0 0 0 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, 2554 

 

 

ตารางผนวกที่ 2  การพิจารณาจัดสรรจ านวนการอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) ปี 2554  

    ของจังหวัดเชียงใหม่       หน่วย: คน 

 

ประเภทกิจการเกษตร 

การพิจารณาจัดสรรจ านวนการอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) 

 

นายจ้าง รวม พม่า ลาว กัมพูชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. เกษตรและปศุสัตว์ 5,885 50,280 27,333 22,875 39 22 3 8 

2. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 113 1,242 768 452 10 12 0 0 

3. กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์ 32 488 283 205 0 0 0 0 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, 2554 
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ตารางผนวกที่ 3  สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ท างานของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2547-2553                                    หน่วย: คน 

สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา 

ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานของจังหวัดเชียงใหม่ 

แรงงานต่างด้าว ปี2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

แรงงานต่างด้าวกลุ่มขึ้นทะเบียนปี 

2547 

48,394 42,411 35,999 32,446 28,020 24,421 20,653 

แรงงานต่างด้าวกลุ่มขึ้นทะเบียนปี 

2549 

  11,435 8,846 7,004 6,106 4,980 

แรงงานต่างด้าวกลุ่มขึ้นทะเบียนปี 

2551 

    4,189 3,103 2,553 

แรงงานต่างด้าวกลุ่มขึ้นทะเบียนปี 

2552 

     32,601 24,371 

ยอดรวมของแต่ละปี 48,394 42,411 47,434 41,292 39,213 66,231 52,557 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, 2554 

 

 

ตารางผนวกที ่4  ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสงขลา ปี 2550–2554 

หน่วย: คน 

รายการ นายจ้าง/สถาน

ประกอบการ 

(ราย/แห่ง) 

คนต่างด้าว (คน) 

รวม พม่า ลาว กัมพูชา 

การต่ออายุใบอนุญาตท างาน ปี 2550 3,273 15,243 13,967 594 682 

การต่ออายุใบอนุญาตท างาน ปี 2551 3,454 14,622 13,721 301 600 

การต่ออายุใบอนุญาตท างาน ปี 2552 3,121 13,016 12,579 213 224 

การต่ออายุใบอนุญาตท างาน ปี 2554 562 9,314 9,289 0 25 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, 2554 
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ตารางผนวกที่ 5  ข้อมูลการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสงขลา ปี 2550–2554 

หน่วย: คน 

รายการ คนต่างด้าว (คน) 

รวม พม่า ลาว กัมพูชา 

ข้อมูลการพิสูจน์สัญชาติ ปี 2550 3192 1,596 658 938 

ข้อมูลการพิสูจน์สัญชาติ ปี 2551 460 230 41 189 

ข้อมูลการพิสูจน์สัญชาติ ปี 2552 534 267 6 261 

ข้อมูลการพิสูจน์สัญชาติ ปี 2554 11,816 8,799 523 2,494 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, 2554 

 

 

ตารางผนวกที ่6  ข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานระหว่าง 

   รัฐต่อรัฐ (MOU) จังหวัดสงขลา ปี 2550–2554    หน่วย: คน 

รายการ นายจ้าง/

สถาน

ประกอบการ

(ราย/แห่ง) 

คนต่างด้าว (คน) 

รวม ลาว กัมพูชา 

การจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจMOUปี 2550 6 1,693 1,163 530 

การจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจMOUปี 2551 18 3,908 1,486 2,422 

การจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจMOUปี 2552 19 1,858 726 1,132 

การจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจMOUปี 2554 36 6,714 892 5,822 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, 2554 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ตารางผนวกท่ี 7  รายงานผลการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  

  กลุ่มหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2554 และกลุ่มหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 

   ของจังหวัดตาก        หน่วย: คน 

ประเภทกิจการ ยอดสรุป 

นายจ้าง พม่า ลาว กัมพูชา รวม 

1. ต่อเนื่องประมงทะเล 4 45 - - 45 

2. เกษตรและปศุสัตว์ 780 3,085 - - 3,085 

3. กิจการก่อสร้าง 419 1,687 - - 1,687 

4. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 54 302 - - 302 

5. กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์  8 20 - - 20 

6. อ่ืนๆ (ที่ไม่เก่ียวกับการเกษตร) 2,847 25,251 3 - 25,254 

รวม 4,112 30,390 3 - 30,393 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดตาก, 2554 
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ตารางผนวกท่ี 8  ข้อมูลชนกลุ่มน้อย/คนต่างด้าว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2554   หน่วย: คน 

ล าดับ ต าบล และประเภท ผู้พลัดถิ่น

สัญชาติ

พม่า (บัตร

สีชมพ)ู 

บุคคลบน

พื้นที่สูง 

(บัตรสีฟ้า) 

ชุมชนบนพ้ืนท่ี

สูง 

(บัตรสีเขียว

ขอบแดง) 

ผู้หลบหนีเข้า

เมือง 

(บัตรสีส้มบัตร

สีม่วง) 

ผู้พลัดถิ่น

สัญชาติพม่า

เชื้อสายไทย 

บุคคลไม่มี

สถานะทาง

ทะเบียน 

1 ท่าสายลวด 83 48 - 927 629 721 

2 แม่ปะ 7 - - 723 708 1,491 

3 พระธาตุผาแดง - 26 128 185 - 574 

4 มหาวัน 1 1,368 215 682 504 641 

5 แม่ก ุ - 190 228 431 64 452 

6 แม่กาษา - - - 407 926 839 

7 ด่านแม่ละเมา - 487 65 54 - 27 

8 พะวอ - 475 70 238 - 82 

9 แม่ตาว - - - 466 144 38 

10 แม่สอด 1,841 - - 7,008 - 10,910 

รวมทั้งสิ้น 1,932 2,594 706 11,121 2,975 15,775 

ที่มา: ส านักงานปกครองจังหวัดตาก, 2554 

 

 

ตารางผนวกที ่9  การน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายมาท างานตามบันทึกความเข้าใจ 

                    ว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐต่อรัฐ (MOU) ของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2554       หน่วย: คน 

จ านวนความต้องการน าเข้า จ านวนน าเข้า จ านวนที่ยังท างานอยู่ 

นายจ้าง พม่า ลาว กัมพูชา รวม นายจ้าง พม่า ลาว กัมพูชา รวม นายจ้าง พม่า ลาว กัมพูชา รวม 

299 16,343 4,039 15,287 35,669 254 50 1,285 6,154 7,489 148 50 983 3,275 4,308 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2554. 
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ตารางผนวกท่ี 10  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ท างานในจังหวัดชลบุรี ปี 2554   หน่วย : คน 

จ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีท างานในจังหวัดชลบุรี 

ประเภทแรงงานต่าง

ด้าว 

รวม

ทั้งสิ้น 

รวม พม่า รวม ลาว รวม กัมพูชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ยอดต่ออายุ       

3 สัญชาต ิ

9,071 6,627 3,976 2,651 644 338 306 1,800 1,122 678 

ยอดพิสูจน์สัญชาต ิ 27,703 10,625 6,191 4,434 4,228 1,967 2,261 12,850 7,593 5,257 

ยอดน าเข้า MOU 7,866 47 37 10 1,088 583 505 6,731 3,938 2,793 

ยอดแรงงานต่างด้าว 44,640 17,299 10,204 7,095 5,960 2,888 3,072 21,381 12,653 8,728 

ที่มา:  ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี, 2554 
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ตารางผนวกท่ี 11  รายงานผลความต้องการแรงงานต่างด้าว การพิจารณาจัดสรรจ านวนการขออนุญาต 

     ให้จ้าง คนต่างด้าวท างาน และการพิจารณาออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

     สัญชาติพม่า  ลาว และกัมพูชา จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2554 

     (ตุลาคม 2553–เมษายน 2554)                  หนว่ย : คน 

รายการ 

กิจกรรม 

ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว กิจกรรม 

นายจ้าง รวม พม่า ลาว กัมพูชา นายจ้าง รวม พม่า ลาว กัมพูชา 

กลุ่มที่ 1  

ต่ออายุ 20 

ม.ค. 2555 

     57 93 92 1  

กลุ่มที่ 2  

รวมทุกกลุ่ม  

ต่ออายุ 28 

ก.พ. 2555 

7,780 68,808 61,828 3,253 3,727 2,178 5,674 4,896 276 502 

กลุ่มที่ 3 

MOU 
     345 2,175  458 1,717 

กลุ่มที่ 4   

พิสูจน์

สัญชาติ  

     6,754 15,501 14,125 433 943 

ยอดรวม

สุทธิ 
7,780 68,808 61,828 3,253 3,727 9,334 23,443 19,113 1,168 3,162 

ที่มา:  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ, 2554 
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ตารางผนวกท่ี 12  ข้อมูลการขออนุญาตท างานและการต่ออายุใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว  

   หลบหนีเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ ปี 2547–2550     หน่วย : คน 

ปี พ.ศ. พม่า ลาว กัมพูชา รวม 

ปี 2547 26,902 530 18 27,450 

ปี 2548 23,104 108 6 23,308 

ปี 2549         

ขอใหม่ ปี 2549 10,411 7 0 10,418 

ต่ออายุ ปี 2549 19,158 75 6 19,239 

รวมทั้งสิ้น 29,569 82 6 29,657 

ปี 2550         

กลุ่ม 28 ก.พ. 2550 ต่ออายุถึง 28 ก.พ. 2551 11,539 7 0 11,539 

กลุ่ม 30 มิ.ย. 2550 ต่ออายุถึง 28 ก.พ. 2551 19,458 76 6 19,540 

รวมทั้งสิ้น 30,990 83 6 31,079 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, 2554 

 

 

ตารางผนวกท่ี 13  ข้อมูลขออนุญาตท างานและการต่ออายุใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว 

     หลบหนีเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ปี 2554               หน่วย: คน 

ปี พ.ศ. พม่า ลาว กัมพูชา รวม 

กลุ่มที่หมดอายุวันท่ี 20 ม.ค. 2554 624 0 0 624 

ต่ออายุถึง 20 ม.ค. 2555         

กลุ่มที่หมดอายุวันท่ี 28 ก.พ. 2554 14,883 68 2 14,953 

ต่ออายุถึง 28 ก.พ. 2555         

แรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาต ิ 32,671 329 21 33,021 

ประจ าปี 2554         

                  รวมทั้งสิ้น 48,178 397 23 48,598 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, 2554 
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ตารางผนวกท่ี 14  ความต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้างและผู้ประกอบการ ของจังหวัดระนอง  

    ปี 2554        หนว่ย : คน 

ประเภทกิจการ แรงงานต่างด้าว (คน) นายจ้าง/ผู้ประกอบการ  

(คน/ราย) 

เกษตรและปศุสัตว์ 19,808 4,287 

ต่อเนื่องประมงทะเล 15,645 1,232 

ผู้รับใช้ในบ้าน 1,085 942 

ก่อสร้าง 5,891 731 

ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย 1,717 542 

ประมง (ออกเรือ) 1,683 166 

อ่ืนๆ 5,794 869 

รวม 51,624 8,769 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง, 2554 

 

 

ตารางผนวกท่ี 15  สถิติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  

   จังหวัดระนอง ปี2552-2554      หนว่ย : คน 

ปี พ.ศ. จ านวนความต้องการจ้าง 

แรงงานต่างด้าว 

พิจารณาออก 

ใบอนุญาตท างาน 

ปี 2552 (ยื่นแบบ ตท.13) 50,822 49,675 

ปี 2553 (ยื่นแบบ ตท.13) 50,822 37,438 

ปี 2554 (ยื่นแบบ ตท.13) 51,624 30,487 

ปี 2554 (มีมติประกาศจดใหม่ ยื่นแบบ ตท.8) 21,284 21,264 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง, 2554 
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ตารางผนวกท่ี 16  ผลการพิสูจน์สัญชาติของจังหวัดระนองระหว่างปี 2552–2554 

          หน่วย: คน 

ปี พ.ศ. จ านวนแรงงานต่างด้าว 

ปี 2552 (ก.ค.–ธ.ค. 2552) 3,362 

ปี 2553 (ม.ค.–ธ.ค. 2553) 153,836 

ปี 2554 (ม.ค.–มิ.ย. 2554) 167,354 

รวมทั้งสิ้น 354,952 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง, 2554 

 

 

ตารางผนวกท่ี 17  สรุปผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ 

   กัมพูชา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2554 

         หน่วย : คน 

ล าดับที่ อ าเภอ/เทศบาล จ านวนผู้มารายงานตัวจัดท าทะเบียนประวัติ หมายเหตุ 

    พม่า ลาว กัมพูชา รวม   

1 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4,995 453 270 5,718   

2 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 960 348 31 1,339   

3 อ าเภอเกาสะมุย 4,267 833 307 5,407   

4 อ าเภอไชยา 2,327 243 4 2,574   

5 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1,712 46 13 1,771   

6 อ าเภอท่าฉาง 4,307 203 9 4,519   

7 อ าเภอบ้านนาสาร 377 106 63 546   

8 อ าเภอพุนพิน 9,009 389 23 9,421   

9 อ าเภอท่าชนะ 1,222 357 3 1,582   

10 อ าเภอพระแสง 659 131 10 800   

11 อ าเภอพนม 826 11 - 837   

12 อ าเภอเวียงสระ 2,057 330 6 2,393   

13 อ าเภอดอนสัก 1,199 147 3 1,349   
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ตารางผนวกท่ี 17 (ต่อ)      

ล าดับที่ อ าเภอ/เทศบาล จ านวนผู้มารายงานตัวจัดท าทะเบียนประวัติ หมายเหตุ 

    พม่า ลาว กัมพูชา รวม   

14 อ าเภอเคียนซา 1,654 43 - 1,697   

15 อ าเภอบ้านตาขุน 314 41 - 355   

16 อ าเภอเกาะพะงัน 2,533 111 27 2,671   

17 อ าเภอบ้านนาเดิม 638 46 12 696   

18 อ าเภอชัยบุรี 116 55 - 171   

19 อ าเภอวิภาวดี 856 89 - 945   

20 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2,374 647 82 3,103   

21 เทศบาลเมืองท่าข้าม 175 28 2 205   

22 เทศบาลเมืองนาสาร 115 39 - 154   

  รวม 42,692 4,696 865 48,253   

ที่มา: ส านักงานปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี, 2554 
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