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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

ผลกระทบจากการจ้างแรงงานข้ามชาติของไทย
ภายใต้ยคุพิสจูน์สญัชาติ* 

 

 

ทีผ่า่นมา การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติในประเทศไทยแปรเปลีย่นไปตามกาลเวลา 

ในขณะที่กําลงัแรงงานที่มอียู่เดมิและกําลงัแรงงานใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

การศกึษาต่างๆ ยงัไม่สามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานที่

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา การขาดแคลนแรงงานจงึเกดิขึน้ในบางสาขาการผลติพรอ้มๆ 

ไปกบัการว่างงาน ส่งผลใหเ้กดิการจ้างแรงงานขา้มชาตเิป็นจํานวนมากเพื่อมาทดแทน

แรงงานไทยทีข่าดแคลนและมทีกัษะทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในภาคการผลติต่างๆ   

ในปจัจุบนั ประเทศไทยมกีารจา้งแรงงานขา้มชาตจิํานวนมากจากประเทศเพื่อน

บา้น ไดแ้ก่ พมา่ ลาว และกมัพชูา โดยเฉพาะตลาดแรงงานระดบัล่าง1 ในปี 2552 จาํนวน

แรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้มาทํางานในภาคอุตสาหกรรมมปีระมาณ 1.38 ลา้นคน (ส่วนใหญ่

เป็นแรงงานทีจ่ดทะเบยีนถูกต้องตามกฎหมาย) ในขณะทีแ่รงงานไทยยงัคงว่างงานอยู่

เกอืบสีแ่สนคน หากพจิารณาเพยีงตลาดแรงงานระดบัล่างพบว่ามกีารว่างงานเกอืบสอง

แสนคน (ไตรมาสทีส่องของปี 2552)  ในอดตี ภาครฐัไดม้นีโยบายดา้นแรงงานขา้มชาติ

เพือ่แกป้ญัหาการลกัลอบเขา้มาทาํงานในประเทศ แต่อย่างไรกด็ ียงัคงมแีรงงานบางสว่น

ทีล่กัลอบเขา้มาโดยไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนตามกฎหมายและได้สรา้งปญัหาทัง้ทางเศรษฐกจิ

และสงัคมหลายประการ  การศึกษาน้ีจึงให้ความสําคญักับการศึกษาสถานการณ์ใน

ตลาดแรงงานไทยในปจัจุบนั รวมถงึปจัจยัต่างๆ ทีท่ําใหก้ารแกป้ญัหาแรงงานขา้มชาตทิี่

ผ่านมายงัไม่ประสบความสําเรจ็เท่าที่ควร เพื่อเสนอแนะต่อรฐับาลในการปรบัปรุงและ

แกไ้ขนโยบายทีเ่กีย่วกบัแรงงานขา้มชาตต่ิอไป  

 

                                                        
*  สรุปจากบทความชือ่เดยีวกนัของ รศ.ดร. ยงยุทธ แฉลม้วงษ์ ผูอ้าํนวยการวจิยัการพฒันาแรงงาน ฝา่ย

การวจิยัทรพัยากรมนุษย์และพฒันาสงัคม สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของงานวจิยัเรื่อง “การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบรหิารจดัการและแรงกดดนัในการนําเข้า

แรงงานขา้มชาตขิองประเทศไทย เสนอต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ” (International Labour 

Organization: ILO) ในปี 2552 
1  แรงงานระดบัล่าง คอื แรงงานส่วนใหญ่ที่จบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาหรอืตํ่ากว่า รวมทัง้

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
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บทสรุปงานศกึษาวจิยัน้ี แบง่ออกเป็นประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. สถานการณ์ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม 

2. ปจัจยัทางเศรษฐศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อการจา้งแรงงานขา้มชาต ิ

3. ปจัจยัดา้นนโยบาย และกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจา้งแรงงานขา้มชาต ิ
4. ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมจากการจา้งแรงงานขา้มชาต ิ

5. ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและกฎระเบยีบ 

สถานการณ์ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม 

ปจัจุบนัประเทศไทยมกีาํลงัแรงงาน2ประมาณ 38 ลา้นคน โครงสรา้งกาํลงัแรงงาน

เมือ่แบง่ตามระดบัการศกึษา สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากวา่ 

สําหรบักําลงัแรงงานในระดบัการศึกษาตัง้แต่ปรญิญาโทขึ้นไปมจีํานวนไม่มากนัก ใน 

ไตรมาสทีส่องของปี 2552 กําลงัแรงงานทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่า

กว่ามจีํานวนมากทีสุ่ดถงึประมาณ 6 ลา้นคน รองลงมาคอื ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปรญิญาตร ีประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) และประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ประมาณ 3.83 3.76 1.7 และ 1.3 ล้านคน ตามลําดบั ในขณะที่ระดบัการศึกษาตัง้แต่

ปรญิญาโทขึน้ไปมเีพยีงประมาณ 4.6 แสนคน (ภาพที ่1) 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างกาํลงัแรงงานในประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2550-2552 แบง่ตามระดบัการศึกษา 

 
ทีม่า: ขอ้มลูการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร ไตรมาสที ่2, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 

                                                        
2  กาํลงัแรงงาน (Labor Force) หมายถงึ บุคคลทีอ่ยู่ในวยัทาํงานทัง้หมด สาํหรบัประเทศไทยประชากรที่

อยู่ในวยัทาํงานเริม่ตัง้แต่ผูม้อีายุ 15 ปีขึน้ไป ยกเวน้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มแมอ้ายุ 15 ปีแต่ไม่นับรวม 

ได้แก่ แม่บ้านทีร่บัเลี้ยงเดก็อ่อน นักเรยีน นักศกึษา บุคคลที่ไม่สามารถทํางานไดเ้น่ืองจากเจบ็ป่วย

เรือ้รงั ทหาร ภกิษุและนกับวช และผูเ้กษยีณอายุ 
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เมื่อเปรยีบเทยีบกําลงัแรงงานของแต่ละระดบัการศกึษาในไตรมาสที่สองของปี 

2552 กบัปี 2550 จํานวนแรงงานทุกระดบัการศกึษาเพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง

กําลงัแรงงานยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง กําลงัแรงงานส่วนใหญ่ยงัเป็นกลุ่มที่จบการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า ส่วนกําลังแรงงานที่จบการศึกษาตัง้แต่ระดับ

ปรญิญาโทขึน้ไปยงัคงมสีดัสว่นน้อยทีส่ดุ (ภาพที ่1) 

โครงสร้างการว่างงานในประเทศไทย 

เมื่อพจิารณาโครงสรา้งการว่างงานในประเทศไทยพบว่า ผูว้่างงานส่วนใหญ่จบ

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากวา่และระดบัปรญิญาตร ีซึง่มปีระมาณครึง่หน่ึง

ของผู้ว่างงานทัง้หมด ในไตรมาสที่สองของปี 2552 กลุ่มที่ว่างงานสูงสุดคอื กลุ่มที่จบ

การศกึษาระดบัระดบัปรญิญาตรมีจีํานวนผูว้่างงานประมาณ 1.4 แสนคน   รองลงมาคอื 

กลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากวา่มจีาํนวนผูว้่างงานประมาณ 1.3 

แสนคน ส่วนกลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ปวส. และ ปวช. มจีาํนวน

ผูว้่างงานประมาณ 9.3 7.6 และ 4 หมื่นคน ตามลําดบั   ส่วนกลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบั

ปรญิญาโทขึน้ไปมจีาํนวนผูว้า่งงานประมาณหกพนัคน (ภาพที ่2) 

ภาพท่ี 2  โครงสร้างการว่างงานในประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2550-2552 แบง่ตามระดบัการศึกษา 

 
ทีม่า: ขอ้มลูการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร ไตรมาสที ่2, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 

ปัญหาความไมส่อดคล้องระหว่างความต้องการแรงงานของนายจ้างและ 

ความต้องการทาํงานของแรงงานไทย 

ความไมส่มดุลในตลาดแรงงานเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหม้กีารจา้งแรงงานขา้มชาติ

เพิม่ขึน้เพือ่มาทดแทนแรงงานไทยทีข่าดแคลน เน่ืองจากตลาดแรงงานยงัมคีวามตอ้งการ
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แรงงานอยู่เป็นจํานวนมาก ในปี 2551 ความต้องการแรงงานรวมทุกระดบัการศกึษามี

ประมาณ 3.7 แสนคน  โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรอืตํ่า

กว่าและกลุ่มทีจ่บ ปวช. (แรงงานระดบัล่าง) มปีระมาณสามแสนคน เน่ืองจากค่าจา้งของ

แรงงานกลุ่มดงักล่าวค่อนขา้งตํ่าจงึเป็นที่ต้องการในภาคเศรษฐกจิที่มคีวามต้องการใช้

แรงงานเขม้ขน้ (Labor Intensive) และราคาถูก  เช่น  คนรบัจา้งดูแลบา้น อุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง  แต่จากความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างความตอ้งการแรงงานและความต้องการ

ทาํงาน ทาํใหแ้รงงานจาํนวนหน่ึงวา่งงานเพราะไมต่อ้งการทาํงานหรอืไมส่ามารถหางานที่

ตรงกบัทกัษะและความต้องการของตนได้ ในปี 2551 จํานวนแรงงานว่างงานประมาณ 

5.2 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานกลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรอืตํ่ากว่าและ

กลุ่มทีจ่บ ปวช. ประมาณ 3.8 แสนคน ในขณะเดยีวกนั มนีายจา้งจาํนวนหน่ึงไมส่ามารถ

หาแรงงานทีต่รงกบัความตอ้งการได ้ทาํใหเ้กดิการขาดแคลนแรงงานในทุกระดบัการศกึษา

ประมาณ 2.3 แสนคน โดยเฉพาะแรงงานกลุม่ทีจ่บการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาหรอืตํ่า

กวา่และกลุม่ทีจ่บ ปวช.ขาดแคลนสงูถงึ 1.9 แสนคน (ภาพที ่3) 

ภาพท่ี 3  ผลสาํรวจความต้องการแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน และผูว่้างงาน ปี 2551 จาํแนกตามระดบั
การศึกษา  

 
ทีม่า:  1/  ขอ้มลูการสาํรวจความตอ้งการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2551, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2552. 

     2/  ขอ้มลูผูว้า่งงานจากการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร ปี 2551 เฉลีย่สีไ่ตรมาส, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2552. 

 

เมือ่เกดิการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกจิทีต่อ้งการแรงงานระดบั

ล่างจํานวนมาก ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหนัไปจ้างแรงงานขา้มชาตเิพื่อทดแทนแรงงาน

ไทยทีข่าดแคลน โดยในปี 2552 มกีารจา้งแรงงานขา้มชาต ิ(จากประเทศพม่า ลาวและ

กมัพชูา) สงูสุดในกจิการสีป่ระเภทคอื พชืและปศุสตัว ์ก่อสรา้ง ต่อเน่ืองประมง และผูร้บัใช้
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ในบา้น ประมาณ 2.21 2.2 1.4 และ 1.3 แสนคน ตามลาํดบั นอกจากนัน้ ยงัมกีจิการอื่นๆ 

อกี เชน่ พนกังานขายอาหารและเครือ่งดืม่ การคา้สง่และคา้ปลกี  

การอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาตินัน้ แม้ว่าจะมีส่วนหน่ึงที่เข้ามาอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย คอื มกีารขึน้ทะเบยีนกบักรมการปกครอง แต่ยงัมอีกีจํานวนหน่ึง 

โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น พมา่ ลาว กมัพชูา ลกัลอบเขา้มาโดยมไิด้

จดทะเบยีน ในปี 2552 มแีรงงานขา้มชาตเิขา้มาทาํงานในประเทศไทยประมาณ 2.2 ลา้น

คน แต่มแีรงงานขา้มชาตทิีข่ ึน้ทะเบยีนเพยีงประมาณ 1.3 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59 

ของแรงงานขา้มชาตทิัง้หมด 

ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรท่ี์ส่งผลต่อการจ้างแรงงานข้ามชาติ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยทาํใหโ้ครงสรา้งของตลาดแรงงานบดิเบอืน 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการยงัคงเปิดโรงงานทีเ่น้นการใชแ้รงงานเขม้ขน้แมจ้ะรูว้่าไม่มแีรงงาน

ระดบัลา่งเพยีงพอ เพือ่อาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนค่าแรงทีต่ํ่าและสามารถสง่ออกไป

แขง่ขนัในเวทกีารคา้โลกได ้สาํหรบัตลาดแรงงานระดบัลา่งในบางสาขาอาชพี เช่น ประมง

ทะเล เกษตร ผู้ช่วยแม่บ้าน ก่อสร้าง อุตสาหกรรม อยู่ในขัน้ขาดแคลนกําลงัแรงงาน 

แมว้า่ยงัมแีรงงานไทยอกีจาํนวนมากทีว่า่งงานโดยเฉพาะแรงงานระดบัล่าง แต่กลบัมทีกัษะ

ทีไ่มต่รงกบังาน อกีทัง้ยงัเลอืกงานและไมต่อ้งการทาํงานหนัก ตลอดจนการอพยพเขา้มา

ในเมอืงเพือ่แสวงหางานและค่าตอบแทนทีส่งูกวา่ทาํใหธุ้รกจิทีไ่ปตัง้อยู่ในชนบทขาดแคลน

แรงงานไทย จงึกดดนัใหอ้ตัราค่าจา้งในตลาดแรงงานสูงขึน้ ประกอบกบัสภาวะทีต่น้ทุน

วตัถุดบิ อาหารและพลงังานในประเทศทยอยปรบัเพิม่ขึน้ การจา้งแรงงานขา้มชาตจิงึเป็น

ทางออกทางหน่ึงของผูป้ระกอบการในประเทศเพือ่ใหด้าํเนินธุรกจิต่อไปได ้นอกจากน้ี ใน

ประเทศเพือ่นบา้น เชน่ ลาว พมา่และกมัพชูา มอีตัราคา่จา้งแรงงานทีต่ํ่ากวา่ไทย การเขา้

มาทํางานในประเทศไทยช่วยเพิม่รายได้ให้กบัแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนช่วยพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศเหลา่นัน้ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้เพือ่เป็นตลาดรองรบัสนิคา้ของไทยอกีดว้ย 

นอกจากน้ี การจ้างแรงงานข้ามชาติยงัช่วยเติมเต็มในบางสาขาการผลิตที่ยงั 

ขาดแคลนแรงงาน จงึนับว่ามสี่วนทําใหล้ดความไมแ่น่นอนในการผลติ จากผลการศกึษา

ของโครงการธนาคารโลก แรงงานขา้มชาตมิสีว่นในผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศทีแ่ทจ้รงิ 

(Real Gross Domestic Product: Real GDP) รอ้ยละ 0.75-1  นอกจากน้ี การจา้งแรงงาน

ขา้มชาตเิพื่อทดแทนแรงงานไทยยงัสง่ผลต่อผลติภาพในการผลติดว้ย จากการศกึษาพบว่า 

การจา้งแรงงานขา้มชาตทิกัษะตํ่า (low-skilled) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จะส่งผลใหผ้ลติภาพ



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่86 เดอืนกนัยายน 2553  
 ผลกระทบจากการจา้งแรงงานขา้มชาตขิองไทยภายใตยุ้คพสิจูน์สญัชาต ิ
 

8 

ลดลงรอ้ยละ 5 แต่หากจา้งแรงงานขา้มชาตทิกัษะตํ่ามาทาํงานรว่มกบัแรงงานมทีกัษะของ

ไทยจะทาํใหผ้ลติภาพเพิม่ขึน้  

จะเหน็ไดว้า่ ผูป้ระกอบการไทยมแีรงจงูใจทางเศรษฐกจิทีจ่ะจา้งแรงงานขา้มชาติ

ทดแทนแรงงานไทยในกลุ่มแรงงานระดบัล่าง การแก้ปญัหาแรงงานขา้มชาตจิงึควรลด

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการจา้งแรงงานขา้มชาตเิพือ่ลดแรงจงูใจของผูป้ระกอบการ

ลง และหนัมาจา้งแรงงานไทยเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม ปจัจยัดา้นนโยบาย กฎระเบยีบ

ของภาครฐัก็ควรเข้ามามสี่วนช่วยในการสกดัการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติอย่างมี

ประสทิธผิลดว้ย 

ปัจจยัด้านนโยบาย และกฎระเบยีบเก่ียวกบัการจ้างแรงงานข้ามชาติ 

ทีผ่า่นมามแีรงงานขา้มชาตลิกัลอบเขา้มาอย่างผดิกฎหมายโดยไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีน

กบักรมการปกครองเป็นจํานวนมาก ในช่วงปี 2550-2552 จํานวนแรงงานขา้มชาติใน

ประเทศไทยทัง้หมดมถีงึรอ้ยละ 67 72 และ 41 ตามลาํดบั แมว้า่ภาครฐัพยายามยกเลกิการ

ผ่อนผนัจา้งแรงงานทีผ่ดิกฎหมายและผลกัดนัใหแ้รงงานขา้มชาตกิลบัสู่ประเทศของตน 

แต่กย็งัคงมกีารลกัลอบกลบัมาอกี แสดงใหเ้หน็วา่นโยบายขึน้ทะเบยีนแรงงานเพยีงอย่าง

เดยีวไมใ่ชแ่นวทางแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ  

หากพจิารณานโยบายภาครฐัในอดตีพบว่ายงัมชี่องโหวห่ลายประการทีท่ําใหก้าร

แกไ้ขปญัหาแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วร ดงัน้ี 

นโยบายแรงงานข้ามชาติก่อนปี 2544 

ประเทศไทยเริม่มกีารจดัระบบแรงงานขา้มชาตแิละเปิดใหม้กีารขึน้ทะเบยีนครัง้

แรกในปี 2535 โดยอนุญาตใหน้ายจา้งในพืน้ทีเ่จด็จงัหวดัชายแดนไทย-พม่าสามารถขึน้

ทะเบยีนแรงงานขา้มชาตเิป็นลกูจา้ง  ในปี 2536 นโยบายของรฐัเน้นเรื่องพืน้ทีแ่ละอาชพี 

จงึเพิม่อาชพีประมงเขา้ไปในพืน้ทีจ่งัหวดัชายทะเลและผอ่นผนัใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถ

ทํางานในเรอืประมงของไทย โดยมรีะยะเวลาอนุญาตเพยีงหน่ึงปี ในปี 2539 ไดม้กีารขึน้

ทะเบยีนแรงงานขา้มชาตอิกีครัง้ และผ่อนปรนใหม้กีารจา้งแรงงานขา้มชาตผิดิกฎหมาย

สามสญัชาต ิคอื พมา่ ลาว และกมัพชูา  ใหท้าํงานชัว่คราวโดยมรีะยะเวลาผอ่นผนัไมเ่กนิ

สองปีในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนแรงงานรวม 43 จงัหวดัในเฉพาะแปดกลุ่มอุตสาหกรรม หลงัจาก

เกดิวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 รฐับาลมนีโยบายควบคุมการจา้งแรงงานขา้มชาตอิย่างจรงิจงั

เพือ่บรรเทาปญัหาการวา่งงานของคนไทย ในช่วงปี 2540-2541 คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิห้

ผ่อนผนัการจา้งแรงงานขา้มชาตไิดอ้กีหน่ึงปี แต่กําหนดโควตาแรงงานขา้มชาตไิม่เกนิ 
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158,253 คน เพือ่ชว่ยคนไทยทีว่า่งงานจาํนวนมากในขณะนัน้  ปี 2542 รฐับาลยงัคงมุง่เน้น

ไปทีก่ารควบคุมการจา้งแรงงานขา้มชาต ิและมกีารจบักุมสกดักัน้อย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง 

รวมถึงมกีารจดัทําแผนการจ้างคนต่างดา้วเขา้เมอืงใหส้อดคล้องกบัแนวทางการพฒันา

กําลงัคนเพือ่รองรบัการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว  และในปี 2543 คณะรฐัมนตรยีงั

ยนืตามมตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2542 ใหม้จีาํนวนพืน้ทีแ่ละกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตไวเ้ท่าเดมิ 

คอื ผอ่นผนัการจา้งแรงงานขา้มชาตไิดใ้น 18 กจิการ ในพืน้ที ่37 จงัหวดั  

อย่างไรกต็าม นโยบายแรงงานขา้มชาตก่ิอนปี 2544 ส่วนใหญ่ยงัเป็นนโยบาย

ระยะสัน้แบบปีต่อปี และมเีพยีงแนวปฏบิตัหิลกัๆ เท่านัน้ ขาดความชดัเจนในทางปฏบิตัิ

และไมม่คีวามยดืหยุ่นเพยีงพอกบัสถานการณ์การไหลเขา้ของแรงงานขา้มชาต ินอกจากน้ี 

แนวนโยบายในแต่ละปียงัขึ้นอยู่กบัมติคณะรฐัมนตรี ซึ่งปรบัเปลี่ยนตามนโยบายของ

รฐับาลในแต่ละสมยั อกีทัง้ยงัไม่มหีน่วยงานหลกัรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการแรงงาน

ขา้มชาตโิดยตรง 

นโยบายแรงงานข้ามชาติหลงัปี 2544 

หลงัจากปี 2544 เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายครัง้ใหญ่ เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลง

แกนนํารฐับาล (พรรคไทยรกัไทย) ประเทศไทยไดส้รา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้น
เพื่อให้มกีารจดัระเบียบในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยการลงนามใน

บนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) กบัประเทศลาว เมือ่วนัที ่18 
ตุลาคม 2545 เพื่อเปิดช่องทางความร่วมมอืในการตรวจสอบรายชื่อและสญัชาติของ

แรงงานขา้มชาต ิและป้องกนัการลกัลอบคา้มนุษย ์และไดล้งนามใน MOU กบักมัพชูาใน
วนัที่ 31 พฤษภาคม 2546 ซึ่งมรีะยะเวลาห้าปีเพื่อคุ้มครองแรงงานทัง้ในด้านสทิธขิ ัน้

พืน้ฐานตลอดจนความปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของแรงงานขา้มชาต ินอกจากน้ี ยงั

ได้ลงนามกบัพม่าเมื่อวนัที่ 21 มถุินายน 2546 เพื่อสร้างช่องทางในการบรหิารจดัการ

แรงงานขา้มชาต ิรวมทัง้การแลกเปลีย่นแรงงานทีม่ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ ซึง่จากการลงนามใน 

MOU ทาํใหม้กีารกําหนดระเบยีบกฎเกณฑใ์นการเขา้มาทาํงานของแรงงานขา้มชาต ิโดย

อนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาตทิาํงานอยูใ่นประเทศไทยไมเ่กนิสีปี่ รวมทัง้มกีารกําหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมการขึน้ทะเบยีนแรงงานภายใต ้MOU ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการบรหิาร

จดัการ 10,000 บาท  ค่าธรรมเนียมในการเขา้ประเทศ 1,800 บาท  ค่าธรรมเนียมในการ

สมคัร 100 บาท และคา่ตรวจสขุภาพ 600 บาท ซึง่นับวา่เป็นอตัราทีค่่อนขา้งสงู นอกจากน้ี 

ประเทศไทยไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํหรบัแรงงานขา้มชาต ิโดยเกบ็เงนิในอตัรารอ้ยละ 15 ของ

เงนิเดอืนแรงงานสง่เขา้กองทุน และจะสง่เงนิทีแ่รงงานสมทบในกองทุนพรอ้มดอกเบีย้คนื

ใหแ้รงงานภายใน 45 วนัหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการจา้งงาน  
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นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืง 

(กบร.) ซึง่ประกอบดว้ยคณะอนุกรรมการระดบับรหิารเจด็ฝา่ยหลกัๆ และคณะทาํงานฝา่ย

ปฏบิตัอิกีสีฝ่า่ย (ภาพที ่4) เพือ่ทาํหน้าทีก่ําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และมาตรการ

ในการบรหิารจดัการและแกไ้ขปญัหาแรงงานขา้มชาตหิลบหนีเขา้เมอืง โดยนโยบายหลกั

ของ กบร. คอื ไมต่อ้งการใหม้แีรงงานขา้มชาตหิลบหนีเขา้เมอืงผดิกฎหมาย และเปิดโอกาส

ใหแ้รงงานขา้มชาตหิลบหนีเขา้เมอืงทุกพืน้ที ่ทุกกจิกรรม มาจดทะเบยีนใหถู้กต้องตาม

กฎหมาย คณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบกบัยุทธศาสตรบ์รหิารจดัการแรงงานต่างดา้วทัง้ระบบ 

อนัประกอบดว้ย 1) ยุทธศาสตรก์ารจดัระบบการจา้งแรงงานต่างดา้ว 2) ยุทธศาสตรก์าร

กําหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว 3) ยุทธศาสตร์การสกดักัน้แรงงานต่างด้าว

ลกัลอบเขา้มาทาํงาน 4) ยุทธศาสตรก์ารปราบปราม  จบักุม  ดาํเนินคดแีรงงานต่างดา้ว

ลกัลอบเขา้เมอืง 5) ยุทธศาสตร์การผลกัดนัและส่งกลบัแรงงานต่างดา้ว 6) ยุทธศาสตร์

การประชาสมัพนัธก์ารจดัระบบแรงงานต่างดา้ว และ 7) ยุทธศาสตรก์ารตดิตามประเมนิผล 

ภาพท่ี 4  โครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืง (กบร.) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรฐัมนตร ี

กบร. 

ประธาน คอื นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมาย 

เลขานุการ คอื อธบิดกีรมการจดัหางาน 

คณะอนุกรรมการ
อํานวยการ 

บรหิารแรงงาน 
ต่างดา้วทัง้ระบบ 

คณะอนุกรรมการ
ประชาสมัพนัธ ์

การจดัระบบการจา้ง 
แรงงานต่างดา้ว 

คณะอนุกรรมการ 
จดัระบบและกาํหนด 
มาตรฐานการจา้ง 
แรงงานต่างดา้ว 

คณะอนุกรรมการ 
ตดิตามและประเมนิผล 

แรงงานต่างดา้ว 
หลบหนีเขา้เมอืง 

คณะอนุกรรมการ 
สกดักัน้แรงงาน 
ต่างดา้วลกัลอบ 
เขา้มาทาํงาน 

คณะอนุกรรมการ 
ปราบปราม จบักุม 
ดาํเนินคดแีรงงาน 

ต่างดา้วลกัลอบทาํงาน 

คณะอนุกรรมการ 
ผลกัดนั  

และสง่กลบั 
 

คณะทาํงานพจิารณา 
จดัสรร 

เงนินอกงบประมาณ 
การบรหิารแรงงาน 

ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืง 

คณะทาํงานเรง่รดั 
ตดิตามการพสิจูน์สญัชาต ิ

แรงงานต่างดา้ว 
หลบหนีเขา้เมอืงสญัชาต ิ 
พมา่ ลาว และกมัพชูา 

คณะทาํงานศกึษา 
ความตอ้งการจา้งแรงงาน 

ต่างดา้วหลบหน ี
เขา้เมอืงสญัชาต ิ 

พมา่ ลาว และกมัพชูา 

คณะทาํงานเฉพาะกจิ 
ดา้นความมัน่คงใน 

การจดัระบบแรงงานตา่งดา้ว
หลบหนีเขา้เมอืงสญัชาต ิ 
พมา่ ลาว และกมัพชูา 

ระดบั
บริหาร 

ระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ชาติ 
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นอกจากน้ี มกีารยกเลกิการใช้มติเิชงิพื้นที่เป็นเครื่องมอืในการอนุญาตการจ้าง

แรงงานขา้มชาตเิพื่อใหส้ถานประกอบการทุกจงัหวดัสามารถจา้งแรงงานขา้มชาตไิด ้แต่

จาํกดักจิการทีอ่นุญาตเพยีงหกประเภท ไดแ้ก่ ประมง ต่อเน่ืองประมง การเกษตร ก่อสรา้ง 

ผูร้บัใช้ในบ้าน และอื่นๆ รวมทัง้สงวนสทิธิใ์นบางกจิการสําหรบัแรงงานไทยโดยเฉพาะ 

ไดแ้ก่ ป ัม๊น้ํามนั ซกัรดี อู่ซ่อมรถ และรบัซือ้ของเก่า 

อย่างไรกด็ ีผลจากการเปลีย่นแปลงนโยบายควบคุมแรงงานขา้มชาตทิีเ่ขม้งวดขึน้ 

สง่ผลใหภ้ายหลงัปี 2544 มจีาํนวนแรงงานขา้มชาตเิขา้มาจดทะเบยีนลดลง   

ในปี 2547 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแกไ้ขปญัหาแรงงานขา้มชาตหิลบหนีเขา้

เมอืงสญัชาตพิม่า ลาว และกมัพชูา โดยเปิดการจดทะเบยีนครัง้ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์

ในลกัษณะของการเป็นพลเมอืง (Citizen) ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ตามระบบผอ่นผนัและที่

ยงัลกัลอบทํางาน โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็นสองระยะ คอื ระยะแรก มกีารผ่อนผนั

ให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมือง (สญัชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) อาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจกัรชัว่คราว แต่ยงัมสีถานะเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมอืง โดยใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (จดัทําทะเบียนประวตัิคนต่างด้าว) กระทรวงแรงงาน 

(ดําเนินการจดทะเบยีนนายจา้งเพื่อทราบจํานวนความต้องการของนายจา้ง)  กระทรวง

สาธารณสุข (ดําเนินการตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพคนต่างดา้ว)  กระทรวงกลาโหม 

(สกดักัน้การไหลเขา้ของแรงงานต่างดา้วรายใหม่) และสาํนักงานตํารวจแห่งชาต ิ(สกดักัน้

และปราบปรามคนงานต่างดา้วทีล่กัลอบเขา้มาทํางาน) บูรณาการความร่วมมอืกบั กบร. 

เพื่อบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาต ิระยะที่สอง มกีารปรบัเปลี่ยนสถานะใหค้นงานขา้ม

ชาตทิีห่ลบหนีเขา้เมอืงเป็นผูเ้ขา้เมอืงทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย โดยผา่นกระบวนการเจรจา

กบัประเทศตน้ทาง และใหป้ระเทศตน้ทางพสิจูน์และรบัรองสถานะผูห้ลบหนีเขา้เมอืงทีอ่ยู่

ระหว่างรอการส่งกลบั รวมทัง้อนุญาตให้แรงงานขา้มชาติที่ผ่านกระบวนการดงักล่าว

สามารถทาํงานเป็นกรรมกรได ้โดยใหน้ายจา้งมสีว่นรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมจากการจา้ง

แรงงาน   

อย่างไรกต็าม การดาํเนินงานในช่วงปี 2547-2549 ยงัไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย

เท่าทีค่วร จํานวนแรงงานทีผ่ดิกฎหมายยงัมอียู่อกีมาก ในแต่ละปีมกีารจบักุมและสง่กลบั

แรงงานขา้มชาตปิระมาณสามแสนกวา่คน ทัง้น้ี เน่ืองมาจากการย่อหย่อนในการบงัคบัใช้

กฎหมายกับบางสถานประกอบการ แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ได้ร ับมอบหมาย และมี

กฎระเบยีบทีเ่คร่งครดัเกี่ยวกบัการลกัลอบเขา้มาทํางานของแรงงานขา้มชาต ิแต่ในบาง

พืน้ทีก่ไ็มส่ามารถดแูลไดอ้ย่างทัว่ถงึ ทาํใหแ้รงงานขา้มชาตเิขา้ไปแย่งงานแรงงานไทยใน

กลุม่อาชพีทีม่ไิดม้กีารอนุญาต นอกจากน้ี คา่ธรรมเนียมทีก่าํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายหาก

มกีารจา้งแรงงานขา้มชาตอิาจจะยงัสงูเกนิไป การบรหิารจดัการป้องกนัการลกัลอบเขา้มา
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ของแรงงานขา้มชาตติามแนวชายแดน ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไรป้ระสทิธภิาพ 

และเกดิปญัหาความไมโ่ปรง่ใสในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐับางหน่วยงาน 

การพิสจูน์สญัชาติแรงงานข้ามชาติ 

เพือ่ใหม้กีารแกไ้ขปญัหาแรงงานขา้มชาตหิลบหนีเขา้เมอืงอย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ 

ในปี 2550 ภาครฐัจงึเริม่มแีนวทางการจดัระบบการจา้งแรงงานขา้มชาต ิตลอดจนการจด

ทะเบยีนแรงงานขา้มชาตหิลบหนีเขา้เมอืงในหา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อกีทัง้คณะรฐัมนตรี

ไดเ้หน็ชอบตามมตทิีป่ระชุม กบร. เรื่อง การพสิจูน์สญัชาตแิรงงานขา้มชาต ิสญัชาตพิม่า 

ลาว และกมัพูชา เพื่อใหแ้รงงานทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยแต่เขา้มาพาํนักในประเทศไทยไดร้บั

การพสิูจน์สญัชาต ิมสีถานภาพถูกตอ้งตามกฎหมายภายใต ้MOU อกีทัง้สามารถเขา้ถงึ

บรกิารของรฐัและระบบประกนัสงัคมได้ โดยแรงงานต้องมหีนังสอืเดนิทาง (Passport) 

จากประเทศต้นทาง วซี่า (Visa) และใบอนุญาตทํางานสําหรบัการเขา้ออกตามช่องทาง

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

อย่างไรกต็าม การพสิจูน์สญัชาตยิงัมปีญัหาและอุปสรรคและตอ้งใชเ้วลานาน ซึง่

มกัเกดิจากการมขีอ้มูลทีไ่ม่ครบถ้วน จงึไม่สามารถส่งขอ้มลูต่อไปยงัรฐับาลของประเทศ

ต้นทางเพื่อดําเนินการพสิูจน์สญัชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในเดอืนเมษายน 2553 มี

จาํนวนแรงงานขา้มชาตจิากประเทศพมา่ ลาว และกมัพชูาทีผ่า่นการพสิจูน์สญัชาตแิละไดร้บั

หนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารรบัรองบุคคล หรอืหนังสอืเดนิทางชัว่คราวเพยีงสองแสนกวา่

ราย จากทีข่ ึน้ทะเบยีนทัง้หมดประมาณ 1.3 ลา้นคน สว่นทีเ่หลอือกีประมาณลา้นคนไดย้ืน่

เรื่องเพื่อขอพสิจูน์สญัชาตแิลว้แต่ยงัไม่ไดห้นังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารรบัรองบุคคล หรอื

หนังสือเดินทางชัว่คราว นอกจากน้ียงัมีแรงงานข้ามชาติที่ยงัไม่เข้าระบบการพิสูจน์

สญัชาติอีกประมาณสามแสนคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศพม่าประมาณ 2.6 

แสนคน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสงัคมจากการจ้างแรงงานข้ามชาติ 

แม้ว่าการจ้างแรงงานข้ามชาติจะมขี้อดีสําหรบัผู้ประกอบการ เช่น การสร้าง

เสถยีรภาพใหต้ลาดแรงงานภาคเกษตร ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติหากเขา้มาทาํงาน
ร่วมกบัแรงงานไทย การสรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนค่าแรงตํ่า และช่วยเพิม่อุปทาน

แรงงานเมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ แต่ก็สร้างผลกระทบทางลบทัง้ทาง

เศรษฐกจิและสงัคมต่อประเทศไทยเชน่กนั ดงัน้ี 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากค่าจ้างในประเทศไทยสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว 

กมัพชูา และพม่า) จงึจูงใจใหแ้รงงานขา้มชาตโิดยเฉพาะแรงงานระดบัล่างเขา้มาหางาน

ทาํในประเทศไทย สว่นผูป้ระกอบการในประเทศไทยย่อมตอ้งการแรงงานราคาถูก อกีทัง้

อยูใ่นสภาวะขาดแคลนแรงงานระดบัลา่ง จงึเลอืกทีจ่ะจา้งแรงงานขา้มชาตใินกระบวนการ

ผลติทีไ่มต่อ้งอาศยัทกัษะมากนกั สง่ผลใหแ้รงงานไทยระดบัล่างมโีอกาสไดง้านทาํน้อยลง
โดยเฉพาะจงัหวดัที่มแีรงงานขา้มชาตหินาแน่น ซึ่งจากการมอุีปทานแรงงานระดบัล่าง

เพิม่ขึน้สง่ผลต่ออตัราคา่จา้งทีแ่รงงานไทยไดร้บัตํ่าลงดว้ย 
นอกจากน้ี การยดึตดิกบัความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนค่าแรงทีต่ํ่าของผูป้ระกอบการ

อาจไม่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อแสวงหาความ

ไดเ้ปรยีบดา้นอื่นๆ ซึง่ประสทิธภิาพการผลติทีต่ํ่าลงจากการใชแ้รงงานไรท้กัษะเพิม่ขึน้นัน้

จะนํามาซึง่ความเสยีเปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว ชะลอการเดนิหน้าไปสูก่ารเป็นสงัคม

แห่งการเรยีนรู ้และจะยิง่ส่งผลเสยีต่อความสามารถในการต่อรองในเวทกีารคา้ระหว่าง

ประเทศ หากประเทศคู่แข่งหยิบยกเรื่องปญัหาการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่ใช้ใน

กระบวนการผลติมาเป็นประเดน็กดีกนัทางการคา้ 

ผลกระทบด้านสงัคม 

ส่วนใหญ่แรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้มาทํางานในประเทศไทยมกัลกัลอบเขา้ประเทศ

อย่างผดิกฎหมาย และไม่ได้ขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาติ จงึไม่มกีารจดัทําประวตัแิละ

เครือ่งแสดงตวัอื่นๆ เชน่เดยีวกบัแรงงานไทย แรงงานขา้มชาตริะดบัล่างมกัมกีารศกึษาที่
ไม่สูงนัก รายได้ค่อนขา้งตํ่า เมื่อเกิดความลําบากขดัสนจงึนําไปสู่การก่ออาชญากรรม 

เช่น การลกัทรพัย ์การทะเลาะววิาท การลกัลอบคา้สิง่เสพตดิหรอืของเถื่อน เมือ่แรงงาน

เหล่าน้ีก่อปญัหาขึ้นมกัใช้วธิกีารหลบไปทํางานกบัคนชาตเิดยีวกนัภายในประเทศโดย

ไม่ได้หนีออกนอกประเทศ ทําใหเ้จา้หน้าทีต่ํารวจยากจะตดิตามเพื่อนําตวัมาดําเนินคด ี

อกีทัง้ภาพรวมของชุมชนทีม่แีรงงานขา้มชาตริะดบัล่างอาศยัอยู่จํานวนมากมกัเป็นแหล่ง

มัว่สมุของอบายมขุ ซึง่จะสรา้งภาพลกัษณ์ทีไ่มด่ใีนสายตาของคนไทยและของคนต่างชาติ

ทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศอกีดว้ย  
นอกจากน้ี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างผิด

กฎหมายเองคอื การเสยีสทิธทิี่จะได้รบัการคุ้มครองและรบัสวสัดกิารขัน้พื้นฐานจากรฐั

อยา่งทัว่ถงึ เชน่ 
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ก) สทิธขิองแรงงาน เน่ืองจากเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานภาครฐัยงัมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ

เขา้ไปตรวจสอบสภาพการจ้างงานได้ทัว่ทุกสถานประกอบการ สําหรบั กบร. ซึ่งเป็น

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัแรงงานขา้มชาตกิไ็มม่คีณะอนุกรรมการทีจ่ะเขา้ไปดูแล

ดา้นคุม้ครองสทิธแิรงงานโดยตรง ดงันัน้ แรงงานขา้มชาตจิงึมชี่องทางไมม่ากนักทีจ่ะยื่น

ร้องเรียนเมื่อถูกนายจ้างปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสม นอกจากน้ีการขาดสถานภาพทาง

กฎหมาย อกีทัง้ความไมเ่ขา้ใจกฎหมายไทยของแรงงานขา้มชาต ิทาํใหโ้ดนละเมดิสทิธใิน

ลกัษณะต่างๆ บ่อยครัง้ โดยทีแ่รงงานเหล่าน้ีไม่ไดร้บัสทิธใินการรวมตวักนัเป็นสหภาพ

แรงงานเพือ่ต่อรองกบันายจา้ง  
ข) สทิธใินการไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของบุตร  บุตรของแรงงานขา้มชาตทิีผ่ดิ

กฎหมายอาจจะไมไ่ดร้บับรกิารดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากรฐัเทยีบเทา่คนไทย ถงึแมว้า่

จะอนุญาตใหบุ้ตรของแรงงานขา้มชาตทิุกคนเขา้เรยีนในการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้ และเมือ่

ไม่ไดร้บัการศกึษา เดก็เหล่าน้ีจงึไม่สามารถพฒันาตนเองใหห้ลุดพน้จากวงจรแห่งความ

ยากจนได ้ 
ค) สทิธใินการรกัษาพยาบาล หลงัจากปี 2539 แรงงานขา้มชาตบิางส่วนที่ขึ้น

ทะเบยีนตามกฎหมายไดร้บัการตรวจสุขภาพและรบับตัรสุขภาพเพื่อเขา้รบัการรกัษาใน

สถานพยาบาลของรฐัตามทีก่ําหนด แต่อย่างไรกต็าม บตัรสุขภาพทีใ่หแ้ก่แรงงานขา้มชาติ

เป็นการบงัคบัซื้อ อกีทัง้เมื่อแรงงานเจบ็ป่วย นายจ้างมกัพาไปรกัษาในสถานพยาบาล

เอกชนมากกว่าจะรกัษาโดยใชส้ทิธติามบตัรสุขภาพ นอกจากน้ี ปญัหาความไม่เขา้ใจ

ภาษาไทยทําใหแ้รงงานกลุ่มน้ีมคีวามยากลําบากในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขของรฐั

และการรบัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์  

นอกจากประเด็นที่กล่าวมา ผลเสียต่อแรงงานข้ามชาติยังรวมไปถึงการถูก

หลอกลวงโดยนายหน้า เน่ืองจากภาครฐัยงัไม่มบีทลงโทษทีช่ดัเจนแก่นายหน้าทีจ่ดัหา

แรงงานขา้มชาตผิดิกฎหมายเขา้มาในประเทศไทย ทาํใหน้ายหน้าจดัหางานทีเ่ป็นบุคคล

ทัว่ไป ซึง่มใิชบ่รษิทัจดัหางานทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐับาลของประเทศเพือ่นบา้นตาม MOU 
วา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นการจา้งแรงงานระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาล

ของประเทศพม่า กมัพชูา และลาว ฉกฉวยโอกาสเพื่อเรยีกเกบ็เงนิจากแรงงานขา้มชาติ

โดยไม่ปฏบิตัติามสญัญา (สญัญาส่วนใหญ่มกัไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร) ที่จะจดัหางาน

ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาตติามทีต่กลงกนัไว ้เป็นผลใหแ้รงงานกลุ่มน้ีตกเป็นเหยื่อการเอารดั

เอาเปรยีบจากนายหน้าซึง่เขา้ขา่ยการคา้มนุษย ์
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกฎระเบยีบ 

เพื่อใหก้ารจา้งแรงงานขา้มชาตถิูกตอ้งตามกฎหมายและสามารถควบคุมไดด้ว้ย

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกบัแรงงานไทย สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยฐานขอ้มลูแรงงาน

ขา้มชาตทิีล่งบนัทกึไว ้และไมท่าํใหเ้กดิผลเสยีต่อความสงบเรยีบรอ้ยในประเทศ ตลอดจน

ไมเ่กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน ภาครฐัควรมกีารปรบัปรุงแกไ้ขในเรือ่งต่างๆ ดงัน้ี 

1.  สรา้งความสมดุลระหว่างการบงัคบัใชก้ฎหมายแก่แรงงานขา้มชาต ิและการ

ใหค้วามคุม้ครองสทิธแิก่แรงงานขา้มชาตติามสมควร โดยยดึหลกัความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
ความมัน่คงของชาต ิและความมัน่คงของตวัแรงงานใหเ้กดิการผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสม 

2.  ควรตัง้คณะอนุกรรมการเพิม่เตมิใน กบร. เช่น คณะอนุกรรมการเพื่อดูแล

ดา้นสทิธมินุษยชนของแรงงานขา้มชาต ิ คณะอนุกรรมการดา้นสาธารณสุข และปรบัปรุง

วธิกีารทาํงานของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดยใหม้กีารรายงาน

ผลต่อคณะอนุกรรมการอาํนวยการบรหิารแรงงานขา้มชาตทิัง้ระบบ และคณะอนุกรรมการ

อํานวยการและประสานงานด้านความมัน่คงเกี่ยวกับการแก้ปญัหาแรงงานข้ามชาติ

หลบหนีเขา้เมอืงสามสญัชาตทิุกเดอืน 

3.  ภาครัฐต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทัง้งบประมาณ บุคลากร 

เครือ่งมอื และอุปกรณ์ทีจ่าํเป็น เพือ่ใหส้อดรบักบัการบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้

มาในประเทศไทยเพิม่ขึน้เรื่อยๆ รวมทัง้สรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาชนและองคก์ร

พฒันาเอกชนอกีดว้ย  
4.  กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในการใหบ้รกิารสาธารณสขุ กาํหนดทางเลอืกในการใหก้ารประกนัสุขภาพแก่

แรงงานขา้มชาติที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทัง้อาศยัความร่วมมอืกบัสถานพยาบาล

เอกชนและคลนิิก (อาสาสมคัร) ในการเขา้ร่วมโครงการประกนัสุขภาพแรงงานขา้มชาติ

มากขึน้  
5.  ควรใหก้รมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานมบีทบาทในการคุม้ครองแรงงาน

ขา้มชาตติามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน เพิม่จํานวนผูต้รวจแรงงาน และสอดส่อง

สถานประกอบการทีม่กีารวา่จา้งแรงงานขา้มชาตเิป็นพเิศษ 

6.  ภาครฐัควรใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้มาทาํงาน ควรตดิตาม

ดแูลวา่แรงงานขา้มชาตไิดท้ํางานตามทีไ่ดต้กลงกบับรษิทัจดัหางานหรอืนายหน้าหรอืไม ่

และควรมบีทลงโทษทีช่ดัเจนกบันายหน้าทีม่กีารหลอกลวงแรงงานขา้มชาต ิพรอ้มกบัให้

ขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้งแก่นายจา้งและแรงงานเพือ่ป้องกนัการโดนหลอกลวงจากนายหน้า  



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่86 เดอืนกนัยายน 2553  
 ผลกระทบจากการจา้งแรงงานขา้มชาตขิองไทยภายใตยุ้คพสิจูน์สญัชาต ิ
 

16 

7.  เพื่อลดแรงกดดนัในการจ้างแรงงานขา้มชาติเพิม่ขึน้ทุกปี ควรเร่งปรบั

โครงสรา้งการผลติใหผู้ป้ระกอบการหนัไปอาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นเทคโนโลยแีทนการใช้

แรงงานราคาถูกแต่ผลติภาพตํ่า ซึง่จะส่งผลใหป้ระเทศไทยสามารถดํารงความไดเ้ปรยีบ

ในการแขง่ขนัในตลาดโลกต่อไป ภาครฐัควรสนับสนุนการลดการจา้งแรงงานขา้มชาตทิีม่ ี

ทกัษะตํ่าอยา่งจรงิจงัโดยสรา้งแรงจงูใจทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้ยกระดบัประเดน็เรือ่งแรงงาน

ขา้มชาตเิป็นวาระแหง่ชาต ิ
8.  ในประเดน็ขอ้เสนอเกีย่วกบั MOU นัน้  ภาครฐัควรอํานวยความสะดวกแก่

แรงงานขา้มชาตจิากประเทศเพือ่นบา้นทีเ่ขา้มาโดยถูกกฎหมายใหส้ามารถขอใบอนุญาต

ทํางานในประเทศได้สะดวกมากขึน้ เพื่อลดขัน้ตอนและค่าใช้จ่ายในการนําเขา้แรงงาน

ขา้มชาตจิากประเทศลาว กมัพชูา และพมา่ และเร่งจดัตัง้ระบบ One Stop Service ระหวา่ง
ไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นทุกสญัชาต ิตัง้แต่กระบวนการพสิจูน์สญัชาต ิการตรวจลงตรา 

การขอใบอนุญาตทํางาน และจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง รวมทัง้มกีารกระจาย

อาํนาจลงสูร่ะดบัจงัหวดั โดยเฉพาะแรงงานประเภทมาเชา้เยน็กลบัและแรงงานตามฤดกูาล 

9.  ควรสร้างระบบฐานข้อมูลที่ดีและชดัเจนสําหรบัแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา

ประเทศไทยโดยเร่งด่วน เพือ่ใชก้ําหนดเป้าหมายร่วมกนักบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงาน

ในการดแูลเรือ่งความมัน่คงดา้นต่างๆ และคุณภาพชวีติของแรงงาน 

10.  สนับสนุน ส่งเสริมให้ตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียเติบโตและมีการ

เคลือ่นยา้ยแรงงานโดยเสรเีพือ่ใหม้มีาตรฐานฝีมอืแรงงานทีใ่กลเ้คยีงกนัมากขึน้   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
565 ซอยรามคาํแหง 39 เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 




