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บทที ่1  

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 กกกกกกกกในชวงหลายปท่ีผานมา  ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  ไมวาใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  ทําใหมีผลกระทบตอตลาดแรงงานของประเทศไทย  

เนื่องจากตลาดแรงงานของไทย  มีไมเพียงพอ  ในสภาวะท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานไรฝมือ  

แรงงานตางดาวจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหา  ในการใชแรงงานตางดาวไรฝมือใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  ทําใหเกิดปญหาการหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาว

จากประเทศเพื่อนบาน  ซ่ึงแรงงานตางดาวนี้มักจะมาจากประเทศเพื่อนบาน  3 สัญชาติ คือพมา ลาว 

และกัมพูชา ทําใหเกิดปญหาการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและความม่ันคง  และแมวารัฐบาลไทยจะได

พยายามแกไขปญหาแรงงานตางดาว  โดยมีการออกมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหคนตางดาวสาม

สัญชาติท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทํางานไดในระหวางรอการผลักดัน  ในงานบางประเภท  เชนงาน

ประมง งานกรรมกรกอสรางและงานกรีดยางพารา เนื่องจากคนไทยไมนิยมทําเพราะเปนงานท่ีหนัก  

สกปรกและรายไดนอย ท้ังนี้เพื่อมิใหกิจการงานบางอยางตองหยุดชะงักไป 

 

 กกกกกกกกสถานการณแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  3 สัญชาติคือ พมา ลาว และกัมพูชา ใน

จังหวัดสมุทรสาครปจจุบัน  เทาท่ีจดทะเบียนและไดรับอนุญาตทํางานมีอยูจํานวน  124,454 คน และ

ท่ียังไมไดจดทะเบียนก็ยังคงมีจํานวนจํานวนไมนอยท่ัวประเทศประเมินวามีแรงงานตางดาว

หลบหนีเขาเมืองรวมกันท้ังท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียนประมาณ  หนึ่งลานกวาคน  ซ่ึงจะ

กอใหเกิดปญหาและผลกระทบทางสังคมไทยอยางมาก  ไมวาจะเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สังคม

และความม่ันคง  ซ่ึงหากรัฐบาลไทยไมสามารถหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชในการแกปญหา

แรงงานตางดาวอยางมีระบบ  และมีความเหมาะสมกับสถานการณแรงงานในปจจุบัน  เพราะปญหา

เร่ืองแรงงาน เปนส่ิงจําเปนและสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย 

  

กกกกกกกก



2 

 

 จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีการใชแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากในป  2553 มี

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีขอข้ึนทะเบียน  และขออนุญาตทํางาน จํานวน 124 ,454 คนแยก

เปนสัญชาติพมาเปนชาย 63 ,812 คน หญิง 56,416 คน สัญชาติลาวเปนชาย 1,830 คน หญิง 1,510 

คน และสัญชาติกัมพูชาเปนชาย 543   คน หญิง 343 คนและเปนแรงงานท่ีอยูในกิจการประมง 

จํานวน 2,527 คน โดยประมาณวามีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท้ังหมด 6 ถึง 7 เทาของจํานวน

แรงงานตางดาวท่ีมาขอข้ึนทะเบียน หรือประมาณ 2 แสนกวาคน 

กกกกกกกกเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชายฝงทะเลยาว  41.01 กิโลเมตร จึงมีการประกอบอาชีพ

ทําการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก  ปจจุบันครัวเรือนท่ีทําการประมงมีจํานวน 

5,628 ครัวเรือน เปนกิจการประมงน้ําจืด 3,769 ครัวเรือน และน้ํากรอย/น้ําเค็ม  1,859 ครัวเรือน 

ผลผลิตจากการประมงทะเลสวนใหญไดรับจากแหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก บริเวณอาวไทย ทะเลอัน

ดามัน และมหาสมุทรอินเดีย  รวมท้ังทะเลดานประเทศเวียดนาม  ชาวประมงสมุทรสาครมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนาอาชีพ  แสวงหาเทคนิคใหม ๆเพื่อปรับปรุงกิจการอยูเสมอ  ทําให

สมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางการประมงสูงมาก  เปนแหลงธุรกิจประมงท่ีสําคัญของ

ประเทศ  ท้ังในดานการจับปลาเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม และธุรกิจตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ประมง เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน ซ่ึงมีตลาดจําหนายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  

กกกกกกกกเดิมมหาชัยเปนหมูบานชาวประมงแตหลังจากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงทําใหประมง

ท่ีนี่พัฒนาตัวเองไปเปนประมงขนาดใหญ   แรงงานสมัยกอนเปนแรงงานครอบครัว แตเม่ือแรงงาน

ในทองท่ีพัฒนาตัวเองมากข้ึน  ทําใหแรงงานขาดไปจึงตองพึ่งพาแรงงานจากขางนอก แรงงานจาก

หลายๆภูมิภาคของไทย  หลังจากนั้นแรงงานตางดาวเร่ิมเขามาตั้งถ่ินฐานในจังหวัดสมุทรสาคร 

ประมาณป 2539  

กกกกกกกก มหาชัยมีการประกอบอาชีพประมงมีอยางกวางขวาง โดยมีเรือประมงท่ีทันสมัย กวา  

1,000 ลํา ปริมาณ สัตวน้ําท่ีจับไดในแตละปนับไดวาอยูในอันดับหนึ่งของประเทศ  อีกท้ังยังเปน

จังหวัดท่ีมีนาเกลือ มากท่ีสุด  มีสะพานปลาท่ีใหญและทันสมัยแหงหนึ่งรองจากกรุงเทพฯ  ซ่ึงมี

อุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยท่ีใชในการลําเลียงขนถายผลิตภัณฑ สัตวน้ําทางทะเลทุกอยาง

เปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางการคาปลาทะเล และเปนแหลงท่ีเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลาย

ลานบาท มหาชัยมีเพียง  3 อําเภอ โรงงานสวนใหญจะตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองเพราะมีตลาดกุง สะพาน

ปลา ซ่ึงกิจการเหลานี้ตองการคนงานจํานวนมาก  และกิจการโรงงานก็ไมอยากจะไปตั้งไกลจาก
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แหลงวัตถุดิบเพราะเสียเวลาในการขนสงสินคา  จึงทําใหแรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยูท่ีนี่   อ.บาน

แพวซ่ึงเปนพื้นท่ีเกษตร   สวนอําเภอกระทุมแบนกิจการสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมเกษตรใน

ครัวเรือนกับโรงงานอ่ืน ๆ เชน ทอผา โรงเล่ือย เพราะเปนพื้นท่ีตอกับกรุงเทพมาหานครฯ  ปจจุบัน

เมืองมหาชัย มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ  3,291 โรง ซ่ึงขยายเขาไปตามถนนซอยสายส้ัน ๆ  ทํา

ใหพื้นท่ีเกษตรกรรมดั้งเดิมกระจัดกระจายถูกท้ิงรางเปนหยอม ๆ ขาดแคลนน้ําและไดรับผลกระทบ

จากน้ําท้ิง น้ําเสีย ขยะอุตสาหกรรม  จนไมสามารถทําการเกษตรตอไปได ซ่ึงผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

ตองรอขาย  ท้ิงรางไวหรือไมก็ตองประกอบอาชีพอยางอ่ืน เชน ขายไมดอกไมประดับ  ไมยืนตน 

หรือเล้ียงปลา เจาของ กิจการยังเปนคนในพื้นท่ีสวนใหญ แตก็มีมาจากขางนอกบาง  เนื่องจากชวง

หลังมีลักษณะเปนบริษัทรวมมากข้ึน  ตอนนี้อาหารทะเลเปนสินคาสงออก บริษัทใหญๆ  ก็จะมีคน

จากขางนอกเขามาเปนผูประกอบการ เปนหุนสวน คนมหาชัยจริง ๆ จะมีลังเล็ก หรือโรงงานแกะกุง 

ตัดปลาเล็ก  ๆ หรือสวนหนึ่งก็เปนเจาของเรือ  ซ่ึงบริเวณหลังตลาดกุง จะมีชุมชนไทยมอญอยู   เชน 

วัดหงษ วัดโกรกราก วัดเจตน   ซ่ึงสามารถสังเกตไดวาเปนวัดมอญโดยดูจากเสาหงษ  บริเวณชุมชน

ตลาดกุง ซ่ึงเปนท่ีพักของคนงาน มองเห็นเพิงเปนแนวยาว ท่ีนี่เรียกไดวาเปน  “ซุปเปอรมารเกตของ

คนจากพมา” เนื่อง จากมีสินคาจากพมาท่ีคนงานสามารถจับจายใชสอยไดอยางคุนเคย  มีตั้งแต

หนังสือภาษามอญ ภาษาพมา โปสเตอรรูปดาราของพมา โสรง ผาถุง  ของใชท่ัวไป ตลอดจนอาหาร

จําพวกปลาแหง ผัก  ซ่ึงของเหลานี้นํามาจากชายแดนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และชายแดนแมสอด 

จ.ตาก   ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีแรงงานตางดาวชาวพมาเปนชุมชนขนาดใหญ และมี

สถิติอาชญากรรมสูงมากเปนท่ีนาสังเกตวา ความจําเปนเรงดวนของการจัดการปญหาโดยใช พ.ร.บ.

ความม่ันคงฯ ท่ีมหาชัย  ไดรับการจัดลําดับความสําคัญยิ่งกวาจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีปญหาการ

กอ ความไมสงบเสียอีก   

กกกกกกกกจากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษาตองการทราบถึงผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีทํา

ใหผูประกอบการตัดสินใจรับแรงงานตางดาว เขาทํางานในธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัด

สมุทรสาคร วาเกิดจากสาเหตุใดบางท่ีทําใหแนวโนมการมีแรงงานงานตางดาวในบริเวณดังกลาว

เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู และปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทํา

ตางๆท่ีเกิดจากแรงงานตางดาว  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

กกกกกกกก 1. เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจ

ประมง ปญหาและอุปสรรค การตัดสินใจเลือกแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจนี้ 
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กกกกกกกก 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของแรงงานตางดาว และผลกระทบตางๆท่ีเกิดข้ึน

หลังจากมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1.ทราบผลกระทบท่ีมีความสําคัญภายหลังตัดสินใจเลือกแรงงานตางดาวเขาทํางานใน

ธุรกิจประมง ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

กกกกกกกก2. ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข ปญหาแรงงานตางดาว

ลนเมืองในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  

ขอบเขตของการวจัิย 

กกกกกกกกขอบเขตเนือ้หา : เปนการศึกษาปจจัยทางดานพฤติกรรมท่ีสงผลภายหลังการตัดสินใจ

เลือกแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจการประมง ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

กกกกกกกก ขอบเขตประชากร : ผูประกอบการธุรกิจประมงและประมงตอเนื่อง อําเภอมหาชัย 

จังหวัดสมุทรสาคร 

นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

ผูประกอบการ หมายถึง เจาของกิจการธุรกิจประมง  ในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทที ่2 

เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองผลกระทบท่ีมีผลภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานใน

ธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. ความหมายของผูประกอบการ 

กกกกกกกก2. ความหมายของแรงงานตางดาว 

กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฎี 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 แนวคิดการแสวงหาบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานตางดาวของประเทศไทย 

กกกกกกกก4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ความหมายของผูประกอบการ 

 

กกกกกกกก "ผูประกอบการ"  ภาษาอังกฤษเรียกวา  Entrepreneurs ในพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ  หมายถึง  บุคคลท่ียอมรับความเส่ียงตั้งองคกรธุรกิจข้ึนมา   เพื่อหวังจะไดผลกําไร

นอกจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร  ท่ีมีช่ือเสียงดัง  ๆ  อีกหลายคนไดใหนิยามไวมากมาย  และ

แตกตางกันออกไปแตจะขอคัดลอกนิยามท่ี ดร.นิมิตร  นนทพันธาวาทย ซ่ึงเปนนักเศรษฐศาสตร   ท่ี

มีช่ือเสียงของไทย  ไดไปบรรยายใหกับผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ   ของโครงการพัฒนา

ผูประกอบการอุตสาหกรรม  รุนท่ี 1  จังหวัดสงขลา เม่ือป  2528 ไดใหความหมายไวอยางชัดเจน

ดังตอไปนี้   "ผูประกอบการอุตสาหกรรมคือผูท่ีเปนเจาของธุรกิจ   ไดมองเห็นโอกาสท่ีจะทํา

กําไร  โดยการผลิตสินคาชนิดใหมข้ึนมาเสนอขายในตลาดดวยการนําเอาขบวนการผลิตใหม ๆ  ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ดีกวาเดิมเขามาใช   หรือดวยการปรับปรุงองคกรผูประกอบการอุตสาหกรรม  เปนผู

แสวงหาเงินทุน  รวบรวมปจจัยในการผลิตและการจัดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี  กลาว

มาขางตน" คําจํากัดความดังกลาว   ทําใหเห็นวาบุคคลท่ีจะเปนผูประกอบการนั้นจะตองเปนผูท่ีมี

ความกระตือรือรน  ขวนขวายท่ีจะเอาปจจัยการผลิตตางๆ  มาผสมผสานดวยหลักการจัดการ  ทําให

เกิดเปนสินคาแปลกใหม  เกิดผูบริโภคใหม  มีการเสาะแสวงหาตลาด   หรือชองทางท่ีทําใหเกิด
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กําไร  เปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลก ๆ  ใหมใหกับสินคาตัวเดิมอยูเสมอ  หรือปรับปรุง

กระบวนการผลิตเดิมใหดีข้ึน  เกิดการลดตนทุนการผลิต   ในการบริหารงานการจัดองคกรโดยหา

ขอบกพรอง แลวทําการปรับปรุงใหดีข้ึน   ติดตามขาวสารสถานการณตาง ๆ  ท่ีรุดหนาอยางรวดเร็ว

ตลอดจนวิทยาการใหม ๆ ไปใชปรับปรุงใหดีข้ึน 

 

2. ความหมายของแรงงานตางดาว 

 

กกกกกกกกความหมายของแรงงานขามชาติโดยท่ัวไปหมายถึง  บุคคลผูซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  แตก็มี

ผูใหความหมายท่ีแตกตางกันไปท้ังในแงกฎหมายและในทางวิชาการ 

กกกกกกกกความหมายของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ. 2551 

หมายถึงบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย และกําหนดไววา  คนตางดาวจะทํางานไดเม่ือไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจา พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเทานั้น  

กกกกกกกกองคกรแรงงานระหวางประเทศ  ไดใหความหมายของแรงงานขามชาติไวในอนุสัญญา

ฉบับท่ี 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 คือ 

หมายถึง บุคคลท่ียายถ่ินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อท่ีจะไปทํางาน  มากกวาท่ีจะไป

ใชจายเงินของตนเอง  และรวมถึงบุคคลใดๆท่ีโดยปกติแลวไดรับการยอมรับวาเปนผูอพยพเพื่อ

ทํางาน แตไมรวมถึงคนท่ีทํางานตามบริเวณชายแดน จิตรกร  หรือสมาชิกของกลุมผูชํานาญการท่ี

เขาเมืองระยะส้ัน ชาวเรือ  และลูกเรือเดินทะเลตางชาติ  นอกจากนี้ในอนุสัญญาองคการแรงงาน

ระหวางประเทศฉบับท่ี 143 ยังไมรวมถึงบุคคลท่ีเขามาเพื่อการศึกษาหรือการฝกอบรมและบุคคลท่ี

เขามาทํางานช่ัวคราวเฉพาะดานอันเนื่องมาจากการรองขอของนายจางในประเทศไทย  และตอง

ออกไปเม่ือเสร็จส้ินการทํางานนั้นแลว 

กกกกกกกก สําหรับองคการสหประชาชาติ  ไดมีการกําหนดความหมายแรงงานขามชาติใน

อนุสัญญาวา  ดวยการคุมครองสิทธิของบรรดาแรงงานขามชาติ  และสมาชิกในครอบครัวของเขา

เหลานั้น ไวในมาตรา 2 หมายถึง " บุคคลซ่ึงจะถูกวาจางใหทํางาน กําลังถูกวาจาง หรือเคยถูกวาจาง

ทํางาน โดยไดรับคาตอบแทนในรัฐท่ีตนไมไดเปนคนของชาตินั้น  " ซ่ึงเห็นไดวา  ความหมาย

แรงงานขามชาติของสหประชาชาติมีความหมายกวางกวาความหมายแรงงาน  ขามชาติขององคการ

แรงงานระหวางประเทศมาก เพราะไดรวมถึงคนงาน 8 ประเภท ไดแก คนงานท่ีทํางานตามบริเวณ

ชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ  คนงานท่ีทํางานในสถานท่ีทํางานนอกประเทศ คนงานท่ี

ทํางานโยกยายไปมา  คนงานท่ีทํางานตามโครงการ คนงานท่ีมีกิจการของตนเอง  และคนงานท่ี

ไดรับการวาจางพิเศษใหไปทํางานในประเทศท่ีตนไมไดมีสัญชาติ  นั้น อยางไรก็ตามก็ยังไมรวมถึง  



7 

บุคคลท่ีเดินทางขามประเทศเพื่อทํางานในฐานะท่ีเปนผูลงทุน ( Investor) ผูล้ีภัยหรือบุคคลท่ีไมมี

สัญชาติ (Refugees Or Stateless Person) นักเรียน นักศึกษา หรือผูฝกอบรม  และผูท่ีทํางานภายใต

การวาจางขององคการระหวางประเทศ 

 

ประเภทของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

กกกกกกกก แรงงานขามชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยอาจจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

แรงงานขามชาติท่ีเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานขามชาติท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  

           

กกกกกกกกประเภทที ่1 แรงงานข้ามชาติทีเ่ข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย (Legal Migrant Worker)  

 

แรงงานขามชาติท่ีเขาเมืองโดยถูกกฎหมายมีอยูดวยกัน 4 ประเภท ไดแก  

กกกกกกกก1.1  ประเภทตลอดชีพ  คือ แรงงานขามชาติท่ีไดรับอนุญาตทํางานตามประกาศคณะ

ปฏิวัติฉบับท่ี 322 พ.ศ. 2515 ตามความในขอ 10(1) ของประกาศฉบับหนึ่งซ่ึงกําหนดใหใบอนุญาต

ทํางานแบบตลอดชีพนี้ใชไดตลอดชีวิต  ของแรงงานขามชาติตามอาชีพท่ีแรงงานขามชาติเคยทําอยู

กอนขอออกใบอนุญาตทํางาน  เวนแตแรงงานขามชาติจะเปล่ียนอาชีพใหม  แมพระราชบัญญัติการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 จะถูกยกเลิกไป  โดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. 2551 ใชบังคับแทนแตเงื่อนไขนี้ก็ยังมีผลใชบังคับ  

      แรงงานขามชาติท่ีไดรับใบอนุญาตทํางานแบบตลอดชีพนี้ไดแก  แรงงานขามชาติผูมีถ่ินท่ีอยูใน

ประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและ  ทํางานอยูกอนวันท่ีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

322 ใชบังคับคือกอนวันท่ี  3 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และไดยื่นขอใบอนุญาตทํางานภายใน 90 วันนับ

แตวันท่ีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 322 ใชบังคับ (คือภายในวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2516) และหาก

ใบอนุญาตทํางานออกใหแลวแตแรงงานขามชาติยังไมไดรับใบอนุญาตและยัง  ทํางานอยูจนถึงวันท่ี

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ใชบังคับ (พระราชบัญญัติการทํางานของคน

ตางดาวใชบังคับเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2521) ก็ตองปรากฏวาแรงงานขามชาตินั้นไดไปรับ

ใบอนุญาตทํางานภายในวันท่ี 60 วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติใชบังคับ (คือภายในวันท่ี 19 

กันยายน พ.ศ.  2521) แรงงานขามชาตินั้นจึงจะไดรับใบอนุญาตทํางานตลอดชีพ  แตตองไมมีการ

เปล่ียนแปลงอาชีพใหม  

        เหตุผลของการเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานขามชาติท่ีขอและไดรับใบ  อนุญาต

ทํางานแบบตลอดชีพนี้  ก็เนื่องมาจากแรงงานขามชาติประเภทนี้เปนแรงงานขามชาติท่ีมีถ่ินท่ีอยูใน  

ประเทศไทยและทํางานอยูกอนวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (วันท่ีประกาศใชประกาศคณะปฏิวัติ 



8 

ฉบับท่ี 322) ซ่ึงขณะท่ีแรงงานขามชาติเหลานี้เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยนั้น  ประเทศไทย

ยังไมมีกฎหมายกําหนดใหแรงงานขามชาติขออนุญาตทํางาน  เม่ือตอมาประเทศไทยตรากฎหมาย

กําหนดควบคุมการทํางานของคนตางดาว โดยการใหตองขออนุญาตทํางานตามประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 322 (กฎหมายท่ีใชขณะนั้น) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 322 จึงใหอํานาจอธิบดีกรมแรงงาน

ออกใบอนุญาตทํางานประเภทตลอดชีพใหแกแรงงานขาม ชาติกลุมนี้ไดแรงงานขามชาติประเภทนี้

ถือวาเปนแรงงานขามชาติถูกกฎหมายมาตั้งแตดั้งเดิม  

   

กกกกกกกก1.2  ประเภทช่ัวคราว คือแรงงานขามชาติท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน

การช่ัวคราว (Non Immigrant Visa) ใบอนุญาตทํางานแบบช่ัวคราวจะออกใหแกแรงงานขามชาติท่ี

เขาเมืองถูกตองตาม กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยถือวีซาประเภทคนอยูช่ัวคราว ( Non-Immigrant 

Visa) หรือ แรงงานขามชาติท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยแลวยื่นขอใบอนุญาตทํางาน  การอนุญาตให

แรงงานขามชาติไดรับใบอนุญาตทํางานประเภทช่ัวคราวจะเปนไปตาม  หลักเกณฑพระราชบัญญัติ

การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ซ่ึงบัญญัติวา หามมิใหคนตางดาวทํางานนอกจาก

งานท่ีกําหนดใหในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของ

คนไทย และความตองการแรงงานขามชาติท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  และไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน เวนแตคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวย  คน

เขาเมือง เพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนท่ีมีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน  แตคนตางดาวจะ

ทํางานนั้นไดเม่ือไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบคน  ตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา 9 ตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักเปน การช่ัวคราว

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนมี ระยะการทํางานไมเกินสิบหาวัน  

แตคนงานตางดาวนั้นจะทํางานไดเม่ือมีหนังสือแจงใหอธิบดีหรือเจาพนักงาน  ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  

กกกกกกกก ดังนั้น หากงานใดเปนงานท่ีมิไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหรือเปนงานท่ีกําหนดหาม

คนงาน ตางดาวประกอบอาชีพตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา  คนตางดาวนั้นก็ไมสามารถ

ขออนุญาตทํางานดังกลาวในประเทศไทยได ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพท่ีหาม

คนตางดาวทํางาน พ.ศ. 2522 และพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตาง

ดาวทํางาน (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2536 ซ่ึงไดกําหนดอาชีพท่ีหามคนตางดาวทําไวรวมท้ังหมด 39 อาชีพ 

กกกกกกกกนอกจากการประกอบอาชีพท่ีตองหามดังกลาว 39 อาชีพแลว สําหรับงานในอาชีพท่ี

แรงงานขามชาติจะขออนุญาตทํางานในประเทศไทยไดนั้นก็ยัง  คงตองมีกฎเกณฑกําหนดวา  การ

พิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานขามชาตินั้นใหเจาหนาท่ีพิจารณา  อนุญาตเทาท่ีจําเปน 
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ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชนทางเศรษฐกิจ  การแยงอาชีพคนไทย  ความม่ันคงของประเทศและหลัก

มนุษยธรรมตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลัก  เกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน

ของคนตางดาว พ.ศ. 2537  

กกกกกกกกโดยปกติการขออนุญาตใหแรงงานขามชาติทํางานในประเทศไทยตามเงื่อนไขของใบ  

อนุญาตทํางานแบบช่ัวคราวจะกําหนดใหแรงงานขามชาติทํางานในประเทศไทยไดไมเกิน  2 ป แต

แรงงานขามชาติสามารถขอตออายุใบอนุญาตได  

กกกกกกกก เหตุผลของการเขาทํางานในประเทศไทยของแรงงานขามชาติประเภทนี้ท่ีสําคัญเปน  

ปจจัยผลักจากประเทศตนทางท่ีมีความแตกตางในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  เม่ือเปรียบเทียบ

กับประเทศไทยซ่ึงการเขามาทํางานในประเทศไทยอาจทําใหไดรับ  คาตอบแทนมากกวาการทํางาน

ในประเทศบานเกิดของแรงงานขามชาติ  และปจจัยดึงจากการขาดแคลนแรงงานบางประเภทใน

ประเทศไทยเอง  

 

กกกกกกกก1.3 ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)  คือ การออกใบอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานขาม

ชาติในลักษณะเดียวกัน  เชน พระราชบัญญัติปโตรเลียม พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม เปนตน  

ใบอนุญาตประเภทนี้อาจเรียกอยางยอไดวา ใบอนุญาตประเภทสงเสริมการลงทุน  หลักเกณฑใน

การออกใบอนุญาตทํางานประเภทสงเสริมการลงทุนนี้จะออกใหแกแรงงาน  ขามชาติท่ีไดเขาเมือง

ถูกตองตามกฎหมาย  โดยถือวีซาประเภทคนอยูช่ัวคราว( Non-Immigrant Visa) และไดรับอนุญาต

ใหทํางานไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการสงเสริม  การลงทุนและกฎหมายอ่ืนท่ีรัฐ

สงเสริม  ซ่ึงไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 เปนตน  

สําหรับระยะเวลาในการอนุญาตใหทํางานไดนั้นจะเปนไปตามท่ีหนวยงานผูรับผิด  ชอบตาม

พระราชบัญญัติแตละฉบับเสนอไปโดยขออนุญาตใหมากกวา 1 ปก็ได  และสามารถขอตอ

ใบอนุญาตไดเชนเดียวกันกับใบอนุญาตทํางานประเภทช่ัวคราว  

 กกกกกกกก เหตุผลของการเขาทํางานของแรงงานขามชาติประเภทนี้  ก็เนื่องมาจากนักลงทุน

ตางชาติและบริษัทขามชาติท่ีเขามาลงทุนประกอบกิจการ  ภายในประเทศไทยตามนโยบายสงเสริม

และเช้ือเชิญการลงทุนของรัฐบาลไทยมักตอง  การใชแรงงานท่ีหาไดยากในประเทศไทยในการ

เร่ิมตนและดําเนินกิจการ ซ่ึงโดยสวนใหญแลวแรงงานขามชาติท่ีไดรับอนุญาตทํางานประเภทนี้มัก

เปนผู เช่ียวชาญหรือแรงงานประเภทท่ีมีฝมือ(Skill  Workers) ซ่ึงเคยทํางานอยูแลวในบริษัทแมของ

บริษัทขามชาติซ่ึงมาลงทุนในประเทศไทย  โดยสวนใหญมักประกอบอาชีพเปนกรรมการผูจัดการ 
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วิศวกร ผูเช่ียวชาญการผลิต ครู อาจารย  เหตุท่ีบริษัทขามชาติเหลานี้ไมจางคนไทยก็เนื่องมาจาก

เหตุผลท้ังของความ  ตองการของบริษัทขามชาติเองและบริษัทเหลานี้ตองการคนท่ีมีความสามารถ

สูง พูดภาษานั้นๆได อีกท้ังยังไมเช่ือความสามารถของคนไทยหรือกิจการนั้นเปนกิจการของตนเอง/

คู สมรส/ญาติ เปนการรวมลงทุน/หรือมีสัญญาวาจะตองสงวิศวกรมาควบคุม  หรือตองการถายทอด

เทคโนโลยีเปนตน  

   

กกกกกกกก1.4 ประเภททีไ่ด้รับการยกเว้นตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญตัิการทาํงานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2551 ไดแก แรงงานขามชาติท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ แรงงานขาม

ชาติท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา  ดวยคนเขาเมือง และอยูใน

ระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร  แรงงานขามชาติท่ีเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับ

สัญชาติไทยและแรงงานขาม ชาติโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ  

   

กกกกกกกกแรงงานข้ามชาติทีไ่ม่อยู่ในบังคบัตามมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญตัิการทาํงานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2551  

กกกกกกกก ยังมีแรงงานขามชาติถูกกฎหมายอีกประเภทหนึ่งท่ีทํางานอยูในประเทศไทย  แตไมตก

อยูภายใตการควบคุมท่ีตองขอใบอนุญาตทํางานตามพระราชบัญญัติการทํา  งานของคนตางดาว 

พ.ศ. 2551 ท้ังนี้เปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. 2551 แรงงานขามชาติประเภทนี้สามารถแบงไดเปนสองกลุมยอยซ่ึงประกอบไปดวย  กลุมแรก

เปนแรงงานขามชาติท่ีมีสถานะเปนบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต  บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล  

ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติ  และทบวงการชํานัญพิเศษ  

รวมถึงคนรับใชสวนตัวซ่ึงเดินทางมาจากตางประเทศเพื่อทํางานประจําอยูกับ  บุคคลดังกลาวดวย  

ในการเขามาทํางานในประเทศไทยของบุคคลเหลานี้นั้นก็เปนไปเพื่อการดําเนิน  ความสัมพันธ

ทางการทูตกับประเทศไทย  โดยแรงงานขามชาติเหลานี้จะไดรับการคุมครองเอกสิทธ์ิและการคุม

กันตามพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางการทูต พ.ศ. 2527  

กกกกกกกก เปนไปตามพันธกรณีของประเทศไทยท่ีมีตอสนธิสัญญากรุงเวียนนาวาดวย

ความสัมพันธทางการทูต (Vienna Convention on Diplomatic Relations,  1961) กลุมท่ีสองไดแก

แรงงานขามชาติท่ีมีสถานะเปนบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือ  ภารกิจตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทํา

ไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง  ประเทศ บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจเพื่อ

ประโยชนทางการศึกษา  วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬา หรือกิจการอ่ืน  ท้ังนี้ตามท่ีไดกําหนดตามพระ

ราชกฤษฎีกา  และบุคคลอ่ืนท่ีรัฐบาลอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาท่ีหรือกิจการอยางหนึ่ง  อยางใด 
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เหตุท่ีแรงงานขามชาติกลุมนี้ไมตองขออนุญาตทํางานเหมือนอยางแรงงานขาม  ชาติโดยท่ัวไป  

เนื่องจากแรงงานขามชาติกลุมนี้เปนกลุมคนท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจาก หนวยงานของรัฐใหเขา

มาเพื่อทําประโยชนใหกับประเทศไทยอยูแลว จึงไมจําเปนตองผานการขออนุญาตทํางานอีก 

 

กกกกกกกกประเภทที ่2 แรงงานข้ามชาติทีเ่ข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย (Illegal Migrant Worker)  

กกกกกกกก แรงงานขามชาติท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนกลุมท่ีไมมีทักษะฝมือทํางานใน  

ตลาดแรงงานระดับลาง สาเหตุท่ีตองจางแรงงานกลุมนี้มี 2 ประการ คือ  ขาดแคลนแรงงานไทย 

เนื่องจากบางอาชีพแรงงานไทยไมสนใจทํา  และในชวงฤดูกาลเกษตรแรงงานในภาคเอกชน

บางสวนจะถอนตัวไปชวยงานในครัวเรือน เกษตร และอีกสาเหตุหนึ่งคือ แรงงานขามชาติมีคาจางท่ี

ต่ํากวาแรงงานไทยมาก  จึงเปนเหตุจูงใจใหนายจางนิยมจางแรงงานขามชาติลักลอบเขาเมืองกลุมนี้  

มากข้ึน แรงงานขามชาติตามมติ ครม. เปนแรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหมาทํางานเปนการช่ัวคราว เพื่อ

ทดแทนการขาดแรงงานในประเทศไทย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา  

 

กกกกกกกกประวตัิความเป็นมาและการดําเนินการเกีย่วกบัแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

กกกกกกกกปญหาแรงงานขามชาติในประเทศไทยไดเร่ิมจากการมีผูอพยพล้ีภัยชาวอินโดจีน  เขามา

ตั้งแต พ.ศ. 2523 แตจากการดําเนินนโยบายของรัฐในยุคนั้น  ประกอบกับการประสานกับประเทศ

เพื่อนบานและสํานักขาหลวงใหญขององคกรสหประชาชาติทําใหประเทศไทยสามารถท่ีดําเนินการ

สงกลับผูล้ีภัยไดเกือบท้ังหมดเม่ือ  ส้ิน พ.ศ.  2538 และเม่ือส้ิน พ.ศ.  2539  ก็สามารถเปดศูนยอพยพ

ไดทุกแหง  ในขณะท่ีสถานการณโยกยายถ่ิน   โดยเหตุผลทางการเมืองของผูอพยพจากอินโดจีนได

คล่ีคลายลงจนเกือบหมดปญหาแต สภาพการบีบค้ันทางเศรษฐกิจก็สงผลใหผูอพยพในกลุมประเทศ

เพื่อนบาน  เชน  ลาว  เวียดนาม  กัมพูชา  และพมา  ไดลักลอบเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย

เพิ่มข้ึนอีกในระยะตอมา   ทําใหรัฐบาลตองกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับแรงงานขามชาติข้ึน 

โดยเฉพาะ  

 

3. แนวคดิและทฤษฎ ี

 

กกกกกกกก3.1 แนวคดิการแสวงหาบุคคล 

การเลอืก  

กกกกกกกกการเลือก (selection) เปนกระบวนการข้ันตอเนื่องจากการสรรหา มีวัตถุประสงคในการ

คัดเอาคนดีและเหมาะสมท่ีสุดมาทํางาน  คนอยางไรจึงจะเปนคนท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดนั้นมีอยู 2 
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แนวความคิดดังนี้ แนวความคิดฝายท่ีหนึ่ง มี ทัศนะวาคนท่ีมีหัวดี มีแววดี ฝกใหทําอะไรก็จะทําไดดี

ท้ังนั้น ถือวาคุณวุฒิอยูท่ีตัวตน จึงสรรหาคนหนุมสาวท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษา  มีหัวมี มีแววดี มีความรู

ท่ัวไปกวางขวาง  รอบรูเฉลียวฉลาดมาทํางานตั้งแตข้ันตนๆ  แลวจัดการฝกอบรมพัฒนาเพื่อเล่ือน

ตําแหนงสูงๆ ข้ึนไปในอนาคต  การสรรหาคนตามแนวความคิดนี้จึงสรรหามาเปน เจเนอรัลลิสต 

(generalist) โดยสรรหาคนท่ียังไมตองเปนงานมาฝกเพื่อใชงานในอนาคต  เปนการสรรหาคนกอนมี

ประสบการณเขามาหาประสบการณในองคการ  แนวความคิดดังกลาวนี้มีตนกําเนิดมาจากประเทศ

อังกฤษซ่ึงเปนประเทศท่ีปกครอง โดยกษัตริยและมีระบบขุนนาง จึงสรรหาคนมาเปนลูกหมอตั้งแต

ข้ันตนๆ  และพัฒนาใหอยูในตําแหนงหนาท่ีเดียวตลอดชีวิตเปนอาชีพในทางนั้นๆ ไปเลย   

แนวความคิดฝายท่ีสอง  มี ทัศนะวาคนเราจะเกงไปเสียทุกอยางไมไดแตละคนจะถนัดแตละอยาง  

และถาฝกคนใหทําไดหลายอยางก็จะไมเกง  จึงตองสรรหาคนมาใหเหมาะสมกับงานโดยถือวา

คุณวุฒิอยูท่ีงาน  จึงกําหนดคุณวุฒิท่ีตองการสําหรับแตละงานไวแลวสรรหาคนท่ีมีคุณวุฒิตามท่ี  

กําหนดไวนั้นมาทํางานเฉพาะอยาง การสรรหาคนตามแนวความคิดนี้จึงสรรหามาเปน  สเปเชียล

ลิสต (specialist) โดยสรรหาคนท่ีเปนงานแลวมีประสบการณมาทํางาน   แนวความคิดหลังนี้มีตน

กําเนิดมาจากประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนประเทศประชาธิปไตยและมีความเจริญทาง

ธุรกิจ จึงสรรหาคนท่ีเปนงานและมาทํางานเฉพาะกิจ  สรรหาคนมาจากนอกองคการเขามาทุกระดับ

ไมจํากัดอายุ การสรรหาคนตามแนวความคิดนี้ตองทํากันบอยมาก  เพราะจะมีคนยายงานโดยถูกดึง

ตัวกันไปมาอยูเร่ือยๆ   เม่ือไดสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามตองการมาสมัครแลว  จากนั้นก็

ดําเนินการเลือกใหไดผูท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญๆ ดังนี้   

กกกกกกกก1. การตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก ตรวจสอบวามีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามท่ีตองการ

หรือไม  ขาดคุณสมบัติพื้นฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม เชน เคยตองโทษ  เปนโรคติดตอ

ตองหาม เปนบุคคลลมละลายหรือไม เปนตน 

กกกกกกกก2. วัดความรูความสามารถ  มีหลายวิธี ท่ีนิยมใชกันท่ัวไปคือการสอบ ซ่ึงแยกเปนสอบ

ขอเขียน  สอบภาคปฏิบัติ บางองคการอาจพิจารณาจากประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานเดิม 

นอกจากนี้ ก็อาจวัดความรูความสามารถโดยการคัดเลือกเพื่อประเมินคุณภาพบุคคลวาเหมาะสม  ท่ี

จะรับเขาทํางานหรือไม การคัดเลือกอาจพิจารณาเฉพาะบุคคลเดียวหรือคัดเลือกจากกลุมบุคคลก็ได   

มีขอสังเกตวาวิธีการคัดเลือกนั้นเปนวิธีท่ีอาจนําไปสูระบบอุปถัมภหรือ  เลนพวกไดงาย จึงไมนิยม

ใช เวนแตกรณีพิเศษจริงๆ เทานั้น เชน การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงสูงและสําคัญ  โดยท่ัวไป

แลวนิยมใชวิธีการสอบซ่ึงเปนวิธีวัดคนไดดีท่ีสุดสะดวกท่ีสุด  และเปนธรรมท่ีสุดในขณะนี้   

กกกกกกกก3. การสัมภาษณ เปนการเรียกผูสมัครมาพบพูดคุยเพื่อดูบุคลิกลักษณะ กิริยาทาทาง การ

พูดจา ตลอดจนดูไหวพริบและเชาวนปญญา การแกปญหาเฉพาะหนาและทัศนคติ บางตําแหนงอาจ
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ไมตองวัดความรูความสามารถเพียงแตเชิญมาสัมภาษณก็เพียงพอ  แลว โดยเฉพาะผูผานงานมามาก

หรือผูท่ีจะบรรจุเขาทํางานในตําแหนงสูงๆ  ซ่ึงจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประวัติการ

ทํางาน 

กกกกกกกก4. การตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อ กล่ันกรองเอาแตคนท่ีมีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและ

จิตใจโดยใหแพทยเปนผู  ตรวจโดยตรง เชน ตรวจเลือด ตรวจโรคเอดส ปอด หัวใจ เปนตน  เพราะ

ตําแหนงงานบางตําแหนงอาจตองการผูท่ีมีรางกายแข็งแรงสมบูรณเปนกรณี  พิเศษ การตรวจ

สุขภาพจะชวยใหคัดเลือกไดคนท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกก5. การใหทดลองปฏิบัติหนาท่ี  เปนข้ันสุดทายของกระบวนการเลือกสรร กลาวคือ  เม่ือ

เลือกไดคนมาแลวก็ใหทดลองทํางานจริงๆ สักช่ัวระยะเวลาหนึ่งกอน  ถาพิสูจนตนเองวาทํางานได 

ความประพฤติดี จึงจะรับไวเปนการถาวร 

 

กกกกกกกก3.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผดิกฎหมาย 

 

กกกกกกกก ในบรรดาความพยายามท่ีจะแกไขปญหาเขาเมืองผิดกฎหมาย  หลายประเทศไดใช

มาตรการ 2 ดาน คือ ดานแรก โดยการเขมงวดตอการบังคับใชกฎหมายเพื่อจับกุมและผลักดันผูเขา

เมืองผิดกฎหมายกลับประเทศ  และปองกันการลักลอบเขาเมืองตามชายแดนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  อีกดานหนึ่งโดยการผอนปรนใหแรงงานท่ีลักลอบเขาประเทศไปแลวสามารถทํางานได

กอนท่ีจะใชมาตรการผลักดันตอไปสําหรับผูท่ีไมมารายงานตัว ซ่ึงมีหลักเกณฑดังนี้  

(กฤติยา อาชวนิชกุล 2545 : 22-26)  

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.1 มาตรการในการจัดการแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย  หลาย

ประเทศใชมาตร-การใหญ 2 ดานคือ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.1.1 การนิรโทษกรรม (Amnesty) อาจหมายถึงผูเขาเมืองผิด

กฎหมายท่ีเขาขายไดรับการผอนปรนสามารถขอสิทธิความเปนพลเมือง  (Citizenship) ของประเทศ

ได หรืออาจใชศัพทนี้เพื่อหมายถึง  การไมเอาโทษผูเขาเมืองท่ีมารายงานตัวกอนท่ีจะดําเนินการ

สงกลับประเทศ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.2 การจดทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีประกาศ  

(Regularization) มีความหมายคลายคลึงกันคือ การออกใบอนุญาตทํางานไดช่ัวคราวในประเภทงาน

ท่ีไดรับการผอนปรนใหจางแรงงานตางดาวได  

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.2 มาตรการการจัดการแรงงานตางดาวท่ีมีการใชอยูท่ัวโลกมีอยูหลาย

มาตรการ ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจใชมากกวาหนึ่งมาตรการในการจัดการท่ีสําคัญๆ 6 รูปแบบดังนี้ กก 



14 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.2.1 การปองกันการนําเขาแรงงานตางดาวท่ีไมถูกกฎหมาย

โดยการเดินทางโดยเคร่ืองบิน  เนื่องจากมีกฎของคณะกรรมการองคกรการบินระหวางประเทศ  

(Council of International Civil Aviation Organization: ICAO) กําหนดวา สายการบินทุกสาย

จะตองรับผิดชอบและมีหลักประกันวาผูโดยสารสายการบินทุกคนมีตั๋วโดยสารและมีเอกสารเดิน

ทางเขาเมืองหรือเขาประเทศปลายทางอยางถูกตอง  มาตรการขางตนนี้  อาจทําใหคนเขาเมืองผิด

กฎหมายท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินลดจํานวนลง  แตใชไมไดผลกับการลักลอบระหวางประเทศเพื่อน

บานท่ีมีพรมแดนติดกันยาว  เพราะการลักลอบมาจากการเดินทางโดยเรือ  และเดินขามพรมแดนเขา

มามากกวา แตเหมาะสมกับประเทศท่ีเปนหมูเกาะ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.2.2 การจัดการแบบผอนปรน  การผอนปรนใหแรงงานตาง

ดาวทํางานไดแทนการถูกสงกลับประเทศ เนื่องจากสถานการณขาดแคลนแรงงานระดับลางท่ีคนใน

ประเทศไมตองการทํา  มาตรการนี้มักใชกอนท่ีจะทําการผลักดันตอไป  สําหรับผูไมมารายงานตัว  

มาตรการมักเรียกปะปนกันวา การนิรโทษกรรม (Amnesty) หรือการจดทะเบียนแรงงานตางดาวเขา

เมืองผิดกฎหมาย (Regularization)  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.3 การบังคับใชกฎหมายเขาเมืองและการควบคุมชายแดน

อยางเขมงวด โดยเฉพาะท่ีเปนชายแดน  ติดตอระหวางประเทศ  การลงโทษอยางจริงจังกับผูอํานวย

ความสะดวกหรือลักลอบนําเขาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะกลุมเจาของสถาน

ประกอบการท่ีตองการแรงงานและพวกนายหนาจัดหางาน  มาตรการใชไมไดผล  ถาการบังคับใช

กฎหมายหยอนยาน หรือเจาหนาท่ีท่ีฉอฉล  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.4 การแกกฎหมายเพื่อลดแรงจูงใจในการเขาเมืองแบบไม

ถูกกฎหมาย ในหลายประเทศใชมาตรการนี้ในการแกปญหา  เพื่อเพิ่มประเภทของบุคคลท่ีสามารถ

ขอถ่ินท่ีอยูและทํางานในประเทศมากข้ึน  ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เพิ่มโทษแรงงานตางดาวเขา

เมืองผิดกฎหมายมากข้ึนดวย  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.5 การผลักดันแรงงานตางดาวกลับประเทศ  ทุกประเทศท่ี

เผชิญกับปญหาการเขาเมืองผิดกฎหมาย  จะมุงใชมาตรการนี้ผสมผสานกับมาตรการอ่ืน  ๆ อยางเชน

ประเทศท่ีมีแนวชายแดนติดตอกันจะใชวิธีสงผูลักลอบเขาเมืองจากจุดท่ีลักลอบเขามา  ท้ังนี้ผู

ลักลอบเขามามักตองโทษจําหรือปรับกอนเดินทางกลับ  สําหรับการเดินทางกลับทุกประเทศ

กําหนดใหผูเขาเมืองผิดกฎหมายตองเปนผูจายเอง  ในกรณีท่ีไมมีเงินพอ  ประเทศตนทางเปนผูจาย

แทน หรืออยางบางประเทศอาจผอนปรนใหทํางาน  รับจางทําความสะอาด  ใหมีรายไดพอสําหรับ

เดินทางกลับประเทศของตนได  
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3.2.2.6 การผสมกลมกลืนผูเขาเมืองโดยใหสิทธิท่ีอยูอาศัยและทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย  

โดยท่ัวไปประเทศท่ีมีนโยบายเกี่ยวกับคนตางดาวเขาเมืองคอนขางเขมงวด  การผสมกลมกลืนจะทํา

ไดยาก เหตุผลท่ีผลักดันใหเกิดนโยบายนี้มักเปนเหตุผลทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ  คนท่ีจะไดรับ

การอนุญาตใหทํางานอยางถูกตองมักเปนคนท่ีเคยอยูในประเทศ  และไดรับอนุญาตทํางานช่ัวคราว

อยูกอนแลว 

 

กกกกกกกก3.3 แนวคดิเกีย่วกบัแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย 

 

กกกกกกกกประเทศไทยเพิ่งเร่ิมรับแรงงานอพยพในตอนปลายทศวรรษท่ี  80 ถึงตนทศวรรษท่ี 90 

เม่ือมีความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศมากกวาประเทศเพื่อนบาน  แรงงานอพยพสวนใหญเขา

มาผิดกฎหมาย มาจากพมา จีนตอนใต ลาว และเขมร รัฐบาลไทยไดใชนโยบายตรวจคนเขาเมือง

อยางเขมงวด  เนื่องจากเปนแรงงานอพยพบางกลุมซ่ึงเปนอันตรายตอความม่ันคงของประเทศ  แต

ขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง  และงานกอสราง ทําใหนายจางตองรองขอใหรัฐบาลผอนคลาย

กฎหมายคนเขาเมือง  ผลก็คือมีการใหใชแรงงานพมาใน  4 จังหวัด ในป ค.ศ.1995 ในขณะท่ีมี

นโยบายสนับสนุนการสงออกแรงงาน  มีสํานักงานจัดหางานไปตางประเทศ  ท้ังของรัฐท่ีไมเก็บ

คาธรรมเนียมและของเอกชนท่ีเก็บคาธรรมเนียมสูงแตสวนใหญคนงานจะอพยพไปโดยผาน

สํานักงานจัดหางานเอกชน  มีนักวิชาการและหนวยงานตาง  ๆ ทําการศึกษาและไดมีการศึกษาเร่ือง

แรงงานอพยพจากตางประเทศและมีความเห็นวา  การท่ีมีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับแรงงานอพยพจากพมา  เชน กรมตํารวจ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  สํานัก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  กรม

ประมง กระทรวงการตางประเทศ  สถาบันเอกชน ในรูปสมาคม และจังหวัดตาง ๆ กอใหเกิดปญหา

ดานการปฏิบัติในแตละพื้นท่ี  มีความแตกตางกัน  ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงานในดาน

การบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ  (เกษมสันต จิณณวาโส, 2538, หนา 

41)  

กกกกกกกกวิจัยปญหาเกี่ยวกับแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย ดังนี้  

ปญหาจากการละเลยของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนฝายปกครอง  เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  

และกระทรวงแรงงาน  ลวนเปนผลพวงมาจากความไมแนนอนของการกําหนดนโยบายจาก

สวนกลาง  ทําใหเกิดชองทางในการประพฤติมิชอบ  ของเจาหนาท่ีในทองถ่ินและการเอาเปรียบ

แรงงานตางชาติอยางเห็นไดชัด  ดังนั้น การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนจากสวนกลาง  รวมท้ังการให
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การสนับสนุนท้ังกําลังคน  เคร่ืองมือ และงบประมาณ  ก็สามารถนําแรงงานกลุมนี้เขาระบบไดไม

ยาก เนื่องจากผูประกอบการไดติดตามและรับรูแนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแรงงานเถ่ือนและ

ไดมีการเรียกรองตอรองกับการประสานงาน  การส่ังการ หรือ การแปลแนวนโยบายไปสูมาตรการ

ใน20 ฝายรัฐบาลในดานนี้มาโดยตลอด (ยงยุทธ แฉลมวงษ และคณะ, 2539, หนา 11-42)  

การนําคนเถ่ือนมาเขาระบบการจางงานนั้น  จะตองมีหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับคนงานเถ่ือน

เหลานั้นพอสมควร เพื่อใหสามารถตรวจสอบความเปนมาของคนงาน  ลักษณะงานท่ีขออนุญาตทํา

และแหลงจางงานได  การเก็บประวัติคนงานเถ่ือนเหลานี้  อาจจําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขา

มาชวย เชนระบบคอมพิวเตอรอยางหลีกเล่ียงไมได  

ความพยายามของรัฐบาลในการกําหนดมาตรการการควบคุมแรงงานตางชาติ  การปองกันสกัดกั้น

การขยายตัวของแรงงานตางชาติ  ไมสามารถยับยั้งไดสําเร็จ  เพราะกลไกภาครัฐท่ีเกี่ยวของท้ังใน

สวนกลางและสวนทองถ่ิน  ยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการอยางเช่ือมโยงเปนระบบและ

ชัดเจน ประกอบกับมีขบวนการจัดหา จัดจาง โดยกลุมนายจางและนายหนาเถ่ือน จึงทําใหมีแรงงาน

ตางชาติลักลอบกระจายเขามาทํางานในจังหวัดตาง  ๆ เกือบทุกภาคเศรษฐกิจ  ของประเทศไทย  

โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม  ประมง กอสราง เกษตรกรรม การรับใชในบาน เหมืองแร ขนสง

และบริการ 

 

กกกกกกกกงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกชะนิกา ฤกษอินทรีย (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แรงงานตางดาว : แรงงานตางดาว

อาชีพกอสรางสัญชาติพมาอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม พบวาเหตุผลสําคัญท่ีแรงงานตางดาว

เขามาทํางานในประเทศไทยคือ 

กกกกกกกก1. การท่ีประเทศของตนไมมีงานทํา เนื่องจากวาแรงงานเหลานี้ไมมีความรู 

งานท่ีสามารถทําไดสวนมากก็เปนงานท่ีใชกําลังกายท่ีบางคร้ังเปนการทํางานเพื่อชวยเหลือกันไป 

มาซ่ึงไมไดรับเปนคาตอบแทนหรือไมบางคร้ังก็ไมไดคาจาง และถาเปนงานทางดานเกษตรกรรมก็ 

จะเปนไปในลักษณะของการทําการเกษตรไวบริโภคเอง ไมไดเพื่อจําหนาย 

กกกกกกกก2. คาจางแรงงานในประเทศไทยก็เปนปจจัยดึงดูดปจจัยหนึ่งท่ีทําให 

แรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย เพราะเม่ือเทียบกับคาจางของประเทศตนแลวคาจาง 

แรงงานของประเทศไทยมีมูลคาสูงกวามาก เพราะ 1 บาทไทยจะมีคาเปน 6 เทาของประเทศพมา 

กกกกกกกก3. การท่ีตองดูแลคนในครอบครัว ท้ังพอ แม และยังมีลูกอีก ทําใหแรงงาน 

ตางดาวตองขวนขวายหาวิธีทางท่ีจะหาเงินมาดูแลครอบครัว โดยอพยพเขามาหางานในไทยซ่ึงได 
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คาตอบแทนท่ีสูงกวาประเทศของตน ซ่ึงบางครอบครัวอพยพกันเขามาท้ังครอบครัว ไมวาจะเปน 

พอ แม พี่ นอง ซ่ึงก็จะแยกยายกันไปทํางานซ่ึงสวนมากทํางานดานการกอสราง 

กกกกกกกก4. กลุมตัวอยางสวนใหญจะอพยพเขามาทํางานในประเทศไทยเองโดยไม 

ผานนายหนา เพราะเนื่องจากวาบางคนมีญาติพี่นองหรือเพื่อน ทํางานอยูท่ีประเทศไทยกอนแลว 

จึงตามเขามาโดยท่ีไมตองมีการจายคานายหนา ทําใหแรงงานตางดาวสนใจเขามาทํางานมาก 

 

กกกกกกกกชาตรี  รักขกฤตยา (2540  : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครอง

แรงงานกับแรงงานตางชาติท่ีมิชอบดวยกฎหมาย พบวาแรงงานตางชาติเหลานี้สวนใหญเปน

แรงงานไรฝมือซ่ึงไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา โดยมีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาท่ีกฎหมาย

คุมครองแรงงานกําหนด ซ่ึงเปนการฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานท้ังท่ีเปนการละเมิดหลักการท่ี

กําหนดไวในอนุสัญญาและขอเสนอขององคการแรงงานระหวางประเทศอีกดวย แตเนื่องจาก

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองแรงงานตางชาติท่ีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายจะตองถูกสงตัวกลับออกไป

นอกราชอาณาจักรจึงทําใหแรงงานตางชาติเหลานี้ไมสามารถดําเนินการฟองรองเพื่อใหนายจาง

ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานได 

กกกกกกกก กรมการจัดหางาน (2544  : 85-90)  ไดรายงานการศึกษาวิจัยผลกระทบของการ

เคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศตอการจางงานในประเทศและภาวะเศรษฐกิจ ในสวนของความ

คิดเห็นของสถานประกอบการท่ีขออนุญาตผอนผันนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานมากพบวา 

เนื่องจากมีงานบางประเภทท่ีแรงงานไทยปฏิเสธท่ีจะทํางาน ไดแก งานกอสราง งานประมงทะเล 

งานขนถายสินคาทางน้ําและงานในกิจการตอเนื่องประมงทะเล ซ่ึงเปนงานประเภทงานหนัก งาน

สกปรก เส่ียงอันตราย งานท่ีมีลักษณะซํ้าซาก จําเจ นาเบ่ือ ทําใหสถานประกอบการมีความตองการ

แรงงานไทยประกอบกับแรงงานไทยในพื้นท่ีมีไมเพียงพอ สถานประกอบการจึงเลือกท่ีจะจาง

แรงงานตางชาติเขามาทํางาน ท้ังนี้เนื่องจากมีความจําเปนท่ีตองใชแรงงานในการดําเนินธุรกิจ

ถึงแมวาสถานประกอบการจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แตสวนใหญยังตองการ

แรงงานตางชาติเนื่องจากขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ี 
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บทที ่3  

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 

กกกกกกกกเร่ือง การศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีผลภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน

ในธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาและข้ันตอน

การศึกษาดังนี้ 

 

สถานทีด่ําเนินการศึกษา 

 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการศึกษาในพื้นท่ีตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เหตุผลท่ี

เลือกทําการศึกษาผูประกอบการท่ีรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจประมงในบริเวณนี้คือ  

กกกกกกกก 1.ตําบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเปนยานธุรกิจประมงแหงใหญท่ีสุดและมีช่ือเสียง

แหงหนึ่งของประเทศ มีท้ังการดําเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจประมงท่ีครบวงจร และมีธุรกิจประมง

ตอเนื่อง เชนโรงงานแปรรูปสินคาตางๆมากมาย 

กกกกกกกก2.ปจจุบันมีชาวตางดาวเปนจํานวนมากท่ีผูประกอบการตัดสินใจรับเขามาเปนลูกจางใน

ธุรกิจตางๆไมเวนแมแตอาชีพการบริการตางๆเชน รานอาหาร รานขายยา เปนตน ดังนั้นผูศึกษา

ตองการศึกษาสาเหตุท่ีแทจริงวาอะไรมีผลกระทบตอการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเหลานี้เขามา

ทํางาน 

กกกกกกกก3.สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและสะดวกในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการศึกษา 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Information) 

 

กกกกกกกก การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ ท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับประมง

และธุรกิจตอเนื่องประมงตางๆ ในเขตตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และเลือกรับแรงงานตาง

ดาวเขาทํางานและแรงงานเหลานั้นมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวอยางถูกตองจํานวน 10 ราย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้คือ 

กกกกกกกก1.การสัมภาษณ โดยผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลคร้ังนี้เพื่อให

ไดขอมูลท่ีละเอียด ครบถวน 

กกกกกกกก 2.กลองถายรูป ในการศึกษาคร้ังนี้กลองถายรูปถือเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชในการเก็บ

ภาพตางๆเพื่อมาใชในภาคผนวก 

กกกกกกกก3.ปากกา สมุดและเคร่ืองอัดเสียง เพื่อใชสําหรับจดและบันทึกขอมูลตางๆท่ีสําคัญ เชน

จดบันทึกขอมูลการสัมภาษณของผูประกอบการ เปนตน 

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 

กกกกกกกก1.ศึกษาและทําความเขาใจกับคําถามท่ีจะสัมภาษณ โดยทําความเขาใจใหถูกตองกอนจะ

ทําการเก็บขอมูล 

กกกกกกกก 2.ติดตอสอบถามกับทางผูประกอบการ เพื่อขอนัดวันเวลาในการสัมภาษณและเก็บ

ขอมูล 

กกกกกกกก3.ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและบันทึกภาพ 

กกกกกกกก4.นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห แปลความ สรุป และรายงาน 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลาท้ังส้ิน 5 เดือน ตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ.2553 จนถึงเดือน 

สิงหาคม พ.ศ.2553 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

ความเป็นมาของธุรกจิประมงในตําบลมหาชัย อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 

กกกกกกกก การประมง  เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชายฝงทะเลยาว 41 กิโลเมตร จึงมีการ

ประกอบอาชีพทําการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก ปจจุบันครัวเรือนท่ีทําการ

ประมงมีจํานวน 5,628 ครัวเรือน เปนกิจการประมงน้ําจืด  3,769 ครัวเรือน และน้ํากรอย/น้ําเค็ม 

1,859 ครัว เรือน ผลผลิตจากการประมงทะเลสวนใหญไดรับจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก บริเวณ

อาวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมท้ังทะเลดานประเทศเวียดนาม ชาวประมง

สมุทรสาครมีความกระตือรือรนในการพัฒนาอาชีพ แสวงหาเทคนิคใหม ๆ เพื่อปรับปรุงกิจการอยู

เสมอ ทําใหสมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางการประมงสูงมาก เปนแหลงธุรกิจประมงท่ี

สําคัญของประเทศ ท้ังในดานการจับปลาเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม และธุรกิจตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การประมง เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน ซ่ึงมีตลาดจําหนาย

ท้ังในประเทศและตางประเทศ จากขอมูลรายงานประจําป 2553 สํานักงานประมงจังหวัด ไดจําแนก

สภาพการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

กกกกกกกกด้านการประมงทะเล   มีครัวเรือนท่ีทําการประมงทะเล 701 ครัวเรือน เรือประมงท่ีจด

ทะเบียนถูกตอง (การครอบครองเคร่ืองมือ , ทําการประมง) เรือทําการประมงในนานน้ําไทยมี

จํานวน 1,824 ลํา ลูกเรือประมง 9,019 คน สวนใหญเปนเรืออวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู  อวนลอย 

และอวนรุน 

กกกกกกกก นอกจากนี้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ยังไดทําการประมงนอกนานน้ําไทย โดยมี

เรือประมงทะเล ท่ีเปนเรือประมงน้ําลึกหรือเรือแมจํานวน 12 ลํา และเรือบรรทุกหองเย็นขนถาย

สินคาสัตวน้ําจากเรือแมจํานวน 300 ลํา ท่ีไปรวมทําการประมงในนานน้ําตางประเทศ อาทิ เชน 

อินโดนีเซีย เวียดนาม ไปจนถึงรัฐชายฝงในทวีปแอฟริกา โดยเรือบรรทุกขนถายสินคาสัตวน้ํา จาก

เรือแมจะนําสินคาสัตวนํากลับข้ึนฝง โดยมีทาเทียบเรือ และรถตูคอนเทรนเนอรตลอดจนแพปลา

จํานวนมากรองรับปริมาณสัตวน้ําทะเลท่ีจับได และจําหนายท่ีทาเทียบเรือประมง อ.เมือง

สมุทรสาคร และสะพานปลา สวนใหญจะเปนปลาทู ปลาเลย ปลาหมึก กุง ป สําหรับสินคาสัตวน้ําท่ี
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นําเขาจากตางประเทศ โดยเรือบรรทุกสัตวน้ํามีปริมาณ 437,884 ตัน สวนใหญจะเปนปลาโอ ปลา

เกา ปลากะพง สวนปลาทูนา นําเขาจากตางประเทศท้ังหมดไมต่ํากวาปละ 10 - 12 ลาน ตัน โดยขน

ถายข้ึนท่ีทาเทียบเรือกรุงเทพ บรรทุกคอนเทรนเนอรสงมายังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแปรรูปสง

จําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

แนวคาํถามการสนทนากบัผู้ประกอบการเกีย่วกบัผลกระทบทีมี่ผลต่อการตัดสินใจรับแรงงานต่าง

ด้าวเข้าทาํงาน 

กกกกกกกก1.เหตุผลท่ีรับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน 

กกกกกกกก2.ข้ันตอนการรับสมัครแรงงานตางดาวเขามาทํางาน 

กกกกกกกก3.สวัสดิการท่ีนายจางใหตอแรงงาน 

กกกกกกกก4.ผลดีท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง 

กกกกกกกก5.ผลเสียท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง 

กกกกกกกก6.ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนนั้นๆ 

 

แนวคาํถามเกีย่วกบัผลกระทบทีมี่ผลต่อการตัดสินใจรับแรงงานต่างด้าวเข้าทาํงาน 

  

กกกกกกกก1.เหตุผลทีรั่บแรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงาน 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีทําใหรับแรงงานตางดาวเขาทํางานคือ ขาดแรงงานไทยท่ีจะ

มาเปนลูกจางในธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากเปนงานท่ีตองใชความอดทนสูง ความอุตสาหะและตอง

ขยัน ซ่ึงคนไทยในปจจุบันไมทํางานประเภทนี้แลวหันไปทํางานท่ีสะดวกสบายกวา เชนในโรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ งานบริการเปนตน งานท่ีทํานั้นตองทนอยูกับความเปยกช้ืนและกล่ินของสดจาก

ทะเล และการทํางานนั้นไมเปนเวลาเนื่องจากปริมาณสัตวทะเลท่ีไดในแตละวันไมมีความแนนอน 

เรือประมงก็ออกทะเลไมเปนเวลา ซ่ึงบางเดือนออก 1-2 คร้ัง หรือทํางานเฉพาะเดือนมืดเทานั้น สรุป

คือเปนงานท่ีเหนื่อยและไมม่ันคงและคาจางท่ีไดก็ถือวานอยสําหรับคนไทย แตสําหรับแรงงานตาง

ดาวนั้นถือวาเปนเงินจํานวนมากพอเพราะนายจางสวนใหญมีสวัสดิการใหลูกจางในหลายๆดาน  

 

กกกกกกก 

 



23 

 

ก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงาน 

กกกกกกกก จากการศึกษาพบวาสวนใหญคนตางดาวจะเขามาเองโดยแบบปากตอปากแตการรับ

สมัครนั้นจะรับสมัครโดยตรงโดยไมมีการผานเอเยนตตางๆเพราะทําใหเกิดปญหาตามมาและถือวา

เปนเร่ืองผิดกฎหมายเร่ืองการคามนุษย ประเภทแรกคือแรงงานตางดาวท่ีมีบัตรประจําตัวเปนชาว

ตางดาวอยูแลวก็จะใหทํางานไดเลยแตตองมีการสอบถามจากโรงงานเกากอนวาออกมาจริงหรือไม 

อีกประเภทหนึ่งคือแรงงานท่ียังไมมีบัตรก็จะใหทํางานไปกอนแตตองหลบๆซอนๆตํารวจนิดหนอย

เม่ือถึงเวลานายจางก็จะพาไปข้ึนทะเบียนเปนแรงงานตางดาว 

กกกกกกกกอาชีพการทําประมงและการทํานากุงจะไมมีการปดประกาศหาคน แตจะบอกตอกันไป

ปากตอปาก สวนมากก็จะไดคนท่ีมีประสบการณจากท่ีอ่ืนมาแลว คนท่ีไมมีประสบการณก็ไม

เปนไร เพราะเปนงานท่ีตองการคนแข็งแรง ขยัน อดทน เทานั้น การประมงก็จะรับแตผูชาย นายจาง

จะไมใชบริการของสํานักจัดหางาน เพราะกลัวจะไดบุคคลไมดี และเสียคานายหนาอีกประมาณคน

ละ 2,000-3,000 บาท ซ่ึงทุกคนคิดวาไมนาเส่ียง บางคนเลาวาพอเปนงานก็หนีไปแลวไมรูเหตุผลใด 

 กกกกกกกกสวนท่ีแพกุง คัดเลือกกุง แกะกุง เขาจะปดประกาศวาเขาตองการแรงงานชายและหญิง

ไปทําอะไรเปนภาษาพมา และติดเบอรโทรศัพทใหเขาติดตอกลับมา เพื่อนัดวันเวลาท่ีจะขอดูตัวและ

สัมภาษณ เม่ือถึงวันนัดก็จะใหกรอกใบสมัคร ติดรูป ขอดูวามีบัตรตางดาวแลวหรือยัง ถามีก็ตกลง

เร่ืองการทํางานและคาแรง ถาไมมีก็เจรจากันวาจะใหเจานายทําบัตรใหหรือจะทําบัตรเอง เม่ือพวก

เขาตกลงจะทํางานเจานายก็จะแจงเงื่อนไขใหทราบวาจะจายคาแรงเทาไหร อยางไร เวลาการทํางาน

เปนอยางไรบาง แลวตกลงเวลาในการฝกงาน เชน 10 วัน คร่ึงเดือน เปนตน ถาทําได ทําดี นายจางก็

จะรับเขาทํางาน แตถาฝายหนึ่งฝายใดไมถูกใจก็ยกเลิกการวาจางกัน สวนคาแรงพวกเขาจะไมมี

ปญหา 

 

กกกกกกกก3.สวสัดิการทีน่ายจ้างให้ต่อแรงงานต่างด้าว 

กกกกกกกก จากการศึกษาพบวาตัวผูประกอบการจะมีสวัสดิการใหกับตัวลูกจางซ่ึงเปนแรงงาน

ตางดาวในประเด็นตางๆดังนี้คือ ถาเปนธุรกิจท่ีเปนโรงงานท่ีตองใชความสะอาดในการทํางานก็

จะมีชุดทํางานให มีการจายคารักษาพยาบาลใหกับตัวลูกจางเม่ือเจ็บปวย มีวันหยุดใหกับลูกจางใน

วันสําคัญตางๆ รวมท้ังจัดงานใหเม่ือถึงเทศกาลสําคัญ มีการจายคาโอทีใหเม่ือทํางานลวงเวลา 

 

กกกกกก 
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กก4.ผลดีทีมี่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานในธุรกจิประมง 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญมีความขยัน อดทนและเช่ือฟงคําส่ังของ

นายจางไดดีและมีระเบียบ(เฉพาะในโรงงานท่ีมีการตั้งกฎระเบียบขอบังคับตางๆไว) สามารถทํางาน

ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามเวลาและแรงงานตางดาวสวนใหญมีพัฒนาการในการทํางานท่ีดี 

สามารถปรับตัวเขากับนายจางท่ีเปนคนไทยไดอยางรวดเร็ว 

 

กกกกกกกก5.ผลเสียทีมี่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานในธุรกจิประมง 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวาผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตัวนายจางท่ีเกิดจากการรับแรงงานตางดาว

เขามาทํางานในธุรกิจของตนนั้นแทบจะไมมีเลย มีการลักขโมยบางแตเกิดข้ึนนอยมากเพราะ

นายจางสวนใหญจะตองอบรมและตั้งกฎระเบียบไวอยางเครงครัดอยูแลว มีแตปญหาการ

ทํางานเพียงไมนานก็ยายออกไป เพราะปจจุบันแรงงานตางดาวมีโทรศัพทมือถือกันแทบทุก

คนซ่ึงก็จะโทรตามกันใหยายออกไป แตปจจุบันเกิดข้ึนนอยมากเพราะกฎหมายใหมนั้นให

ลงทะเบียนข้ึนโดยตรงตอตัวนายจางเอง โดยระบุช่ือนายจางและช่ือโรงงานไวอยางชัดเจน 

แตปญหาหลักๆท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากขาราชการเองหากินกันกับตัวผูประกอบการชาวไทย 

ตํารวจรีดไถเงินจากคนไทย (เจาของเรือ) และแรงงานตางดาวโดยตรง 

 

กกกกกกกก6.ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อชุมชน 

กกกกกกกก จากการศึกษาพบวา มีปญหาการจี้ปลนเพราะแรงงานท่ีเขามามีมากข้ึน รายรับท่ีได

บางคร้ังไมพอกับรายจาย เพราะปจจุบันการใชจายท่ีมากข้ึน แตงตัวทันสมัยมากข้ึน คานิยมตางๆท่ี

เปล่ียนแปลงไป ชุมชนท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยอยูก็กลายเปนชุมชนแออัด เพราะอยูภายใน

หองเชาหนึ่ง 4-5 คนเนื่องจากสามารถหารคาเชาหองกันไดแตผลดีท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนนั้นก็คือทํา

ใหรานคาตางๆ รานยา รานอาหาร เจาของหองเชา มีรายไดจากแรงงานตางดาวพวกนี้ ซ่ึงอยูได

เพราะการถอยทีถอยอาศัยกัน 

 

แนวคาํถามการสนทนากบัแรงงานต่างด้าว ตํารวจ และชุมชนเกีย่วกบัผลกระทบทีมี่ผลต่อการ

ตัดสินใจรับแรงงานต่างด้าวเข้าทาํงาน 

 

กกกกกกกกแรงงานตางดาว 

กกกกกกกก-สวัสดิการท่ีนายจางใหตอแรงงาน 
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กกกกกกกกโรงพยาบาล 

กกกกกกกก-การเขารับการรักษา 

กกกกกกกก-โรคระบาดท่ีมาจากแรงงานตางดาว 

กกกกกกกก-ปญหาจากการเขามารับการรักษา 

 

กกกกกกกกตํารวจ 

กกกกกกกก-ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว 

 

กกกกกกกกชุมชน 

กกกกกกกก-ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานตางดาวในชุมชน 

 

แรงงานต่างด้าว  

กกกกกกกกสวสัดิการทีน่ายจ้างให้ต่อแรงงาน 

กกกกกกกกการเดินทางเขามาในประเทศไทย จะมีแรงจูงใจจากพวกบานใกลเรือนเคียงท่ีสงเงินไป

ใหพอแม ญาติพี่นองใหกินดีอยูดี พวกเขาจึงมีพลังอยากเขามาทํางานในประเทศไทย ซ่ึงบางคนก็เขา

มาทางเรือเขามาทางจังหวัดระนอง บางคนก็เดินเขามาแลวข้ึนรถท่ีดัดแปลงใหแรงงานหลายสิบคน

นั่ง เชน รถกระบะบรรทุกผักผลไมแตมีแรงงานตางดาวซุกซอนเขามา บางคันก็เปนรถบรรทุกน้ํามัน

แตขางในไมมีน้ํามันเปนตน บางคนถูกจับแลวจับอีก ถูกสงตัวกลับ มาใหมอีกหลายคร้ังกวาจะได

งาน  สวนเร่ืองงานพวกเขาไมเกี่ยงงาน สามารถทําอะไรก็ได ขอใหไดคาแรงตรงเวลา( แตกอนไม

เกี่ยงงาน แตปจจุบันมีงานตางๆมากมายใหเลือก จึงเปล่ียนงานกันมากข้ึน) พวกเขาบอกวาออกไป

ขางนอกบานได ไปเท่ียวได เพราะมีบัตรตางดาว ซ่ึงเดิมหามขามเขต ปจจุบันใหทําพาสปอรตซ่ึง

สามารถเดินทางไปไดท่ัวราชอาณาจักรไทย แตกอนแรงงานตางดาวบอกวาตองคอยระแวงตํารวจ

เพราะจะมีบัตรหรือไมมีบัตรเขาก็จะโดนรีดไถประจํา นายจางสวนใหญของพวกเขาก็ใจดีอนุญาต

ใหพวกเขาสามารถอยูทํางานไดหลายๆป บางคนยังไมเคยเปล่ียนเจานายเลย บางคนก็เปล่ียนหลาย

เจานายหลายงานแลว เพราะจังหวัดสมุทรสาครมีงานใหทํามากมาย บางโรงไมมีแรงงานไทยเลย 

ฝายผลิตท้ังหมดเปนแรงงานตางชาติ โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครก็เปดโอกาสให

เด็กลูกแรงงานตางดาวท่ีเกิดในระเทศไทย เขาเรียนได ถาเจ็บปวยก็สามารถเขารักษาตัวใน
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โรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือโรงพยาบาลประจําอําเภอได โรงพยาบาลเอกชนก็ได แตทุกคนตองมี

เงินจายคารักษาพยาบาล 

 

กกกกกกกกสวสัดิการทีน่ายจ้างให้ลูกจ้าง(สัมภาษณ์ลูกจ้าง) 

กกกกกกกก 1.จายเงินคาจางเปนรายวัน รายสัปดาห คร่ึงเดือนหรือหนึ่งเดือนแลวแตหนวยงาน ซ่ึง

แตกตางกันไปตามลักษณะงาน (คาแรงสวนใหญจะต่ําวาคนไทยแตพวกเขาสวนใหญยอมรับและ

ยินด)ี 

กกกกกกกก 2.จายเงินตามน้ําหนักกุงท่ีแกะได คัดเลือกขนาดกุงไดเร็ว ไดมาก ก็ไดคาแรงตาม

ความสามารถ 

กกกกกกกก3.ทําโอทีก็มีเงินจายให เจานายบางคน มีไอศกรีม ขนมปง ขนมหวาน เคร่ืองดื่มเล้ียงให

ขณะทํางานลวงเวลา 

กกกกกกกก4.เจ็บปวยพาไปหาหมอ จายคารักษาพยาบาลให (บางราย) 

กกกกกกกก5.พาไปเท่ียว พาไปทําบุญวันหยุดตามเทศกาลตางๆ 

กกกกกกกก6.บางรายไดอยูบานเจานาย ไมตองใหเสียคาน้ําคาไฟ บางรายใหกินฟรีดวย 

 

นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือไม่ 

กกกกกกกกสัมภาษณนายจางเขาก็บอกวาพวกเขาไมเอาเปรียบลูกจาง ทุกคนท่ีเปนนายจางจะพูดวา

ถาแรงงานเปนคนดี มีศีลธรรม มีฝมือในการทํางาน ก็จะพยายามรักษาไวโดยใหสวัสดิการตางๆ 

ตามเงื่อนไขท่ีกลาวไปแลว สวนคนไมดี ไมมีศีลธรรม ไมพัฒนาฝมือ เจานายจะเรียกมาอบรมถาไม

กาวหนาก็จะใหออก เพราะปจจุบันมีแรงงานตางชาติเยอะมาก 

กกกกกกกก สัมภาษณลูกจางสวนใหญก็บอกเจานายดี หนวยงานดี สวนใหญทํางานท่ีเดิมยังไม

เปล่ียนเจานาย เจานายท่ีเอาเปรียบ คือ จายเงินไมตรงเวลา ไมข้ึนเงินเดือนให ไมมีวันหยุด เจ็บปวย

ไมดูแล ไมแนะนําและไมปกปองเร่ืองตํารวจ เปนตน 

 

โรงพยาบาล 

กกกกกกกกการเข้ารับการรักษา 

กกกกกกกก จังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลของรัฐ 3 โรง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โรงพยาบาลกระทุมแบน และโรงพยาบาลบานแพว 
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กกกกกกกกซ่ึงท้ัง 3 โรงพยาบาลนี้ตองรับดูแลรักษาแรงงานตางดาวปละหลายหม่ืนคน โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลประจําจังหวัดเม่ือปท่ีแลวมีสถิติวามีคนไขตางชาติถึงหนึ่งแสนคน แตผูมาใชบริการ

ตองมีบัตรตางดาวและมีคารักษาพยาบาล ข้ันตอนการตรวจรักษาก็เหมือนกับคนไทย คือ มาคร้ัง

แรกก็มาทําบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล ซักประวัติวาเปนอะไร พยาบาลตรวจเบ้ืองตน 

ตรวจความดัน ช่ังน้ําหนัก ถามวาเปนอะไรมา ถาผูปวยพูดไทยไมไดก็จะมีลามแปลให ซ่ึงลามก็มี

ปญหามากเพราะคนไขอาจไมใชพมา เปนมอญ เปนกะเหร่ียง ฯลฯ แตสวนใหญอยูไทยมานานก็

สามารถพูดได แลวสงเขาตรวจรางกายโดยละเอียดโดยนายแพทยเวร ถาโรงพยาบาลสามารถรักษา

ไดก็จะทําการรักษาจนหาย และตองจายคารักษาพยาบาลเปนเงินสด ถาผูปวยคนใดไมมีบัตรตาง

ดาวทางโรงพยาบาลก็จะเรียกตํารวจมารับตัวไปถือวาเปนแรงงานเถ่ือน และมีแรงงานบางคนอยู

ในท่ีทํางานท่ีมีกองทุนตางชาติ (เหมือนประกันสังคม) ก็สามารถเขามาใชบริการของโรงพยาบาล

ได 

กกกกกกกกส่ิงท่ีท้ัง 3 โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามคําส่ังของกระทรวงสาธารณสุข คือ ตองตรวจ

รางกายคนทีเขามาทําบัตรใหมทุกคน ข้ันตอนการตรวจ คือ จะใหกินยา 8 เม็ด เจาะเลือด X-Ray 

เพื่อดูวาพวกเขาเปนโรคเทาชางหรือเปลา เปนโรคพยาธิ และเปนมะเร็งหรือไม ตองตรวจอยาง

ละเอียด เพื่อพวกเขาจะไดไมเอาโรคติดตอรายแรงเขามาเผยแพรกับคนไทย ถาตรวจแลวไมพบ

โรคแข็งแรงดีก็ทําบัตรได อยูในไทยได แตถาพบโรครายแรงก็แจงตํารวจใหสงตัวกลับ 

 

กกกกกกกกโรคระบาดทีม่าจากแรงงานต่างด้าว 

กกกกกกกก โรงพยาบาลสมุทรสาครเคยพบโรคเทาชางหลายปกอนก็จะแจงตํารวจแลวสงตัวกลับ

ประเทศพมาทันที สวนอีก 2 โรงพยาบาลพบแตโรคพยาธิและการทําคลอด โดยเฉพาะการทําคลอด

มีท้ัง 3 โรงพยาบาลเพราะพวกเขาไมรูจักการคุมกําเนิด แมทางโรงพยาบาลจะแนะนําไปเขาก็ไมทํา

หรือทําแลวก็ไมไดผลเพราะส่ือสารกันไมเขาใจ จึงเปนส่ิงท่ีนากลัวและอันตรายมาก เฉพาะจังหวัด

สมุทรสาครมีจํานวนคนตางดาวมากกวาคนไทยแลว และพวกเขาสามารถแจงเกิด ทําใบเกิดใหลูก

ไดถาพอหรือแมเปนคนไทย ทุกคนท่ีเกิดในเมืองไทยจะไดสัญชาติไทย ข้ันตอนก็เหมือนๆกับคน

ไทยคือ ฝากทองกอน บัตรฝากทองก็จะมีท้ังภาษาไทยและภาษาพมาเพื่อแกปญหาการส่ือสรกันไมรู

เร่ือง (พยาบาลในหองคลอดเลาใหฟงวาบอกอีกอยางหนึ่งเขาก็จะทําอีกอยางหนึ่งซ่ึงทําใหเหลา

พยาบาลและหมอปวดหัวและเครียดกันมาก เชน บอกวาอยารองก็รองกันเสียงดังหูดับตับไหม เปน

ตน)  ทุกโรงพยาบาลก็ดําเนินโครงการรณรงคการคุมกําเนิดอยางเขมแข็ง ทุกโรงพยาบาลมีลามชวย
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แปลภาษาให ชวยบอกข้ันตอนการเขามารักษา และชวยส่ือภาษาใหเขาใจ และปจจุบันนี้ทาง

โรงพยาบาลยังมีปายบอกทางไปสูหองตางๆ เปนภาษาพมาควบคูไปกับภาษาไทยดวย 

กกกกกกกกอีกโรคหนึ่งท่ีพบมาก คือ โรคพยาธิ เพราะพวกเขาชอบทานอาหารสุกๆดิบๆดื่มน้ําไม

สะอาด ทํางานสกปรกแลวไมลางมือ พยาบาลเลาวา มาตรวจเลือดก็จะท้ิงสําลีเช็ดแผลกันเกล่ือน

กลาดเต็มไปหมด เขาหองน้ําก็ไปทําใหหองน้ําสกปรก เปนตน 

กกกกกกกกถาพวกเขาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในลักษณะท่ีมีอาการสาหัสมากท่ีท้ัง 3 โรงพยาบาลไม

สามารถรักษาไดก็จะทําเร่ืองสงตัวเขาไปรักษาในโรงพยาบาลใหญๆ ในกรุงเทพฯ แตท่ีสําคัญพวก

เขาตองมีบัตรและมีเงินพอท่ีจะจายคารักษาพยาบาลได 

 

กกกกกกกกปัญหาจากการเข้ามารับการรักษา 

กกกกกกกกคุณหมอ พยาบาลและเจาหนาท่ีธุรการในทุกโรงพยาบาลบอกวาในระยะแรกเครียดกัน

มากเพราะการส่ือสารท่ีไมรูเร่ือง แตปจจุบันดีข้ึนเพราะรับลามท่ีสามารถชวยงานทางโรงพยาบาลได

ดีข้ึน 

กกกกกกกกท่ีโรงพยาบาลศรีวิชัย 5 (โรงพยาบาลเอกชน) อยูท่ีมหาชัย อําเภอเมือง ปจจุบันจะมีแต

คนไขตางดาวเทานั้น เพราะคนไทยรังเกียจ เกรงจะไมปลอดภัยและอาจติดโรคตางๆจากคนตางดาว

ได 

กกกกกกกก สรุปวาคนไทยไมคอยพอใจนักท่ีแรงงานตางดาวเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ 

เพราะไดรับการบริการท่ีดีกวา (ตามความคิดของคนไทย) แตท้ังหมอและพยาบาลท่ีดีเขาบอกวา

ผูปวยทุกคนคือพระเจา เขาตองทําหนาท่ีของเขาใหดีท่ีสุด ไมเลือกเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะ “ผม

คิดวาถาพบโรคติดตอตั้งแตแรก ก็จะสามารถปองกันโรครายได ประเทศเราก็จะปลอดภัยจากโรค

ราย” 

 

ตํารวจ 

กกกกกกกกปัญหาอาชญากรรมและการกระทาํผดิกฎหมายของแรงงานต่างด้าว 

กกกกกกกกมีแรงงานตางดาวทําผิดกฎหมายเร่ืองตางๆ ดังนี้  

กกกกกกกก1.อาชญากรรมกับคนไทย ไมเคยเกิดข้ึนเนื่องจากสวนใหญแรงงานตางดาวจะไมคอยจะ

มายุงกับคนไทย สวนใหญจะตางคนตางอยูและไมมีพฤติกรรมการกอเกตุอาชญากรรมรายแรงตางๆ 

กกกกกกกก2.ทะเลาะวิวาทกันเอง ไมมีกับคนไทย  สาเหตุสวนใหญเกิดจากปญหาการดื่มสุราแลว

ทะเลาะวิวาทกันเองภายในกลุมแรงงานตางดาว และปญหาเร่ืองชูสาว 
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กกกกกกกก3.ฆากันตาย 1 คดี สามีฆาภรรยาตาย (พมา) ท่ี ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน เม่ือตนป2553 

กกกกกกกก 4.คดีเสพยาเสพติด พบแรงงานตางดาวมีพฤติกรรมการเสพยาตางๆเชนเสพกัญชา 

เฮโรอีน ดมกาว แตไมมีคดีการคาขายยาเสพติด 

กกกกกกกกแตท่ี สภอ.เมือง ก็มีคดีตางๆในประเภทเดียวกันเหมือนกระทุมแบนแตมากกวา เพราะมี

ชาวตางดาวอยูเปนจํานวนมาก แตท่ี  สภอ.บานแพว แทบจะไมมีคดีของพวกเขาเลย เพราะบานแพว

มีอาชีพทําสวนมากกวาอาชีพอ่ืนๆ 

กกกกกกกก แตความเห็นของนายจางแประชาชนท่ัวไปท่ีเห็นเหตุการณตางเลาวา ตํารวจไทยมี

พฤติกรรมท่ีอาจบีบค้ันใหแรงงานตางดาวบางคนตองมีพฤติกรรม การจี้ การปลน ชิงทรัพยใน

รูปแบบตางๆฯลฯ เพราะถูกตํารวจขูดรีดเอาเงินจากพวกเขาถาออกจากท่ีพัก แตตํารวจเขาก็จะ

ปฏิเสธวาท่ีเขาทํานั้นเพราะดูแลไมใหชาวตางชาติเขามาผิดกฎหมาย หรือมากอคดีตางๆ จะเห็นไดวา

ทําไมถึงไปกลาวหาตํารวจเชนนี้ แตเทาท่ีไปสัมภาษณแรงงานตางดาวและคนรูจักนั้นตํารวจทํา

พฤติกรรมเชนนี้จริงๆ คนท่ีผมรูจัก (ญาติผม) เขาก็เคยเห็น โดยเฉพาะแมของผมเคยไปประกันตัว

ลูกจางชาวพมาของนาชาย ท่ีลูกจางนั้นไปเท่ียววัดพระแกวแลวโดนจับอยูโรงพักชนะสงคราม 

เนื่องจากเขามีบัตรของจังหวัดสมุทรสาครแตเขาเขาไปเท่ียวในกรุงเทพ 

ชุมชน 

กกกกกกกกผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานต่างด้าวในชุมชน 

กกกกกกกก พอคาท่ีเรขายของใชสวนตัว เชน แปง สบู ยาสีฟน ฯลฯ ขายตามตลาดนัดใหญใน

มหาชัย บอกวาตอนเย็นๆและวันอาทิตย แรงงานตางดาวพากันมาอุดหนุนสินคากันอยางคับค่ัง จึงมี

ความเห็นวา พวกแรงงานตางดาวไมไดเขามากอปญหาใดๆ มีแตทําใหพวกเขาขายดี มีรายได มีเงิน

เก็บ มีเงินสงลูกเรียน และท่ีสําคัญนั้นแรงงานตางดาวถือเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเศรษฐกิจในจังหวัด

สมุทรสาครสามารถขับเคล่ือนไปไดอยางดี 

กกกกกกกก คนท่ีเปนเจาของบานเชา คอนโดมีเนียม เขาไดรับเงินคาเชารายเดือนจากแรงงานตาง

ดาวตรงเวลา ไมกอความเดือดรอนอะไร ถาไมมีครอบครัวจะอยูหองละประมาณ 3-4 คน หารเฉล่ีย

คาเชาหองกันทําใหจายนอยลง แตจะมีขอเสียคือ ชอบท้ิงขยะไมเลือกท่ี ถาเปนหองน้ํารวมก็จะ

สกปรกมาก ตองตั้งกฎเร่ืองความสะอาดอยางเขมงวด และชอบดื่มเหลาและทะเลาะกันเองภายใน

กลุมเดียวกัน ถาบานท่ีมีหองน้ําหองใครหองมันก็จะมีคนไทยอาศัยอยูรวมดวย 

กกกกกกกก คนไทยท่ีใชบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค นอยใจท่ีทุกคนในโรงพยาบาลเอาใจแต

แรงงานตางดาว คนท่ีไปใชบริการบอกวาโรงพยาบาลไดรับเงินจากเรานอยกวาจึงเปนเชนนี้ 
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กกกกกกกกคนไทยท่ีพักหองใกลกันบอกวาแรงงานตางดาวนั้นเขาขยันและประหยัด สงเงินไปให

พอแมท่ีประเทศเขาทุกเดือน ใครมีอะไรเหลือกินเหลือใชใหเขาเขาก็ไมรังเกียจ 

กกกกกกกก คนไทยท่ัวไปกลาววา ตอนแรกก็คิดตอตานวาเอาตางชาติเขามาในประเทศทําไม แต

ปจจุบันเขาใจคนท่ีประกอบกิจการตางๆวาเขาหาคนไทยมาทํางานไมได ก็จําเปนตองเอาตางดาวเขา

มาทํางานเพื่อเศรษฐกิจของไทยจะไดเจริญกาวหนา 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบท่ีมีตอการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานใน

ธุรกิจประมงในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา ถึงผลกระทบ

ตอผูประกอบการภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน ข้ันตอนการรับแรงงานตาง

ดาวเขาทํางาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตัวผูประกอบการเองและภายในชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ

ผูประกอบการรายใหญท่ีดําเนินธุรกิจประมงและธุรกิจประมงตอเนื่อง การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกพื้นท่ี

ศึกษาของตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีมี

ลูกจางสวนใหญเปนแรงงานตางดาว  และมีแนวโนมในการจางงานแรงงานตางดาวเหลานี้เพิ่มมาก

ข้ึน รวมท้ังการเพิ่มข้ึนของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร ทําใหการเลือกพื้นท่ีศึกษามีความ

นาสนใจเหมาะแกการเปนกรณีศึกษาอยางมาก ใชวิธีวิทยาแบบกรณีศึกษาโดยการศึกษาขอมูล

เบ้ืองตนจากเอกสาร และจากการสัมภาษณระดับลึก บุคคลผูใหขอมูลหลักคือผูประกอบการจํานวน 

10 ราย ประกอบดวย ผูประกอบการธุรกิจประมงโดยตรง 5 คน  และผูประกอบการธุรกิจประมง

ตอเนื่อง 5 คน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

กกกกกกกกผลการศึกษาสามารถสรุปไดตามประเด็นดังตอไปนี ้

กกกกกกกก สรุปผลการสนทนากับผูประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจรับ

แรงงานตางดาวเขาทํางาน 

 

กกกกกกกก1.เหตุผลท่ีรับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน 

กกกกกกกก2.ข้ันตอนการรับสมัครแรงงานตางดาวเขามาทํางาน 

กกกกกกกก3.สวัสดิการท่ีนายจางใหตอแรงงาน 

กกกกกกกก4.ผลดีท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง 

กกกกกกกก5.ผลเสียท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง 

กกกกกกกก6.ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนนั้นๆ 
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กกกกกกก1.เหตุผลทีรั่บแรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงาน 

กกกกกกกก สาเหตุท่ีเปนผลกระทบท่ีทําใหแรงงานตางดาวเขาทํางานคือ ขาดแรงงานไทยท่ีจะมา

เปนลูกจางในธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากเปนงานท่ีตองใชความอดทนสูง ความอุตสาหะและตอง

ขยัน ซ่ึงคนไทยในปจจุบันไมทํางานประเภทนี้แลวหันไปทํางานท่ีสะดวกสบายกวา เชนในโรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ งานบริการเปนตน งานท่ีทํานั้นตองทนอยูกับความเปยกช้ืนและกล่ินของสดจาก

ทะเล และการทํางานนั้นไมเปนเวลาเนื่องจากปริมาณสัตวทะเลท่ีไดในแตละวันไมมีความแนนอน 

เรือประมงก็ออกทะเลไมเปนเวลา ซ่ึงบางเดือนออก 1-2 คร้ัง หรือทํางานเฉพาะเดือนมืดเทานั้น สรุป

คือเปนงานท่ีเหนื่อยและไมม่ันคงและคาจางท่ีไดก็ถือวานอยสําหรับคนไทย แตสําหรับแรงงานตาง

ดาวนั้นถือวาเปนเงินจํานวนมากพอเพราะนายจางสวนใหญมีสวัสดิการใหลูกจางในหลายๆดาน  

 

กกกกกกกก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงาน 

กกกกกกกกสวนใหญคนตางดาวจะเขามาเองโดยแบบปากตอปากแตการรับสมัครนั้นจะรับสมัคร

โดยตรงโดยไมมีการผานเอเยนตตางๆเพราะทําใหเกิดปญหาตามมาและถือวาเปนเร่ืองผิดกฎหมาย

เร่ืองการคามนุษย ประเภทแรกคือแรงงานตางดาวท่ีมีบัตรประจําตัวเปนชาวตางดาวอยูแลวก็จะให

ทํางานไดเลยแตตองมีการสอบถามจากโรงงานเกากอนวาออกมาจริงหรือไม อีกประเภทหนึ่งคือ

แรงงานท่ียังไมมีบัตรก็จะใหทํางานไปกอนแตตองหลบๆซอนๆตํารวจนิดหนอยเม่ือถึงเวลานายจาง

ก็จะพาไปข้ึนทะเบียนเปนแรงงานตางดาว 

 

กกกกกกกก3.สวสัดิการทีน่ายจ้างให้ต่อแรงงาน 

กกกกกกกกผูประกอบการจะมีสวัสดิการใหกับตัวลูกจางซ่ึงเปนแรงงานตางดาวในประเด็นตางๆ

ดังนี้คือ ถาเปนธุรกิจท่ีเปนโรงงานท่ีตองใชความสะอาดในการทํางานก็จะมีชุดทํางานให มีการจาย

คารักษาพยาบาลใหกับตัวลูกจางเม่ือเจ็บปวย มีวันหยุดใหกับลูกจางในวันสําคัญตางๆ รวมท้ังจัด

งานใหเม่ือถึงเทศกาลสําคัญ มีการจายคาโอทีใหเม่ือทํางานลวงเวลา 

 

กกกกกกกก4.ผลดีทีมี่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานในธุรกจิประมง 

กกกกกกกก แรงงานตางดาวสวนใหญมีความขยัน อดทนและเช่ือฟงคําส่ังของนายจางไดดีและมี

ระเบียบ(เฉพาะในโรงงานท่ีมีการตั้งกฎระเบียบขอบังคับตางๆไว) สามารถทํางานไดผลผลิตท่ีมี

คุณภาพตรงตามเวลาและแรงงานตางดาวสวนใหญมีพัฒนาการในการทํางานท่ีดี สามารถปรับตัว

เขากับนายจางท่ีเปนคนไทยไดอยางรวดเร็ว 
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กกกกกกกก5.ผลเสียทีมี่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานในธุรกจิประมง 

กกกกกกกกผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตัวนายจางท่ีเกิดจากการรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจของ

ตนนั้นแทบจะไมมีเลย มีการลักขโมยบางแตเกิดข้ึนนอยมากเพราะนายจางสวนใหญจะตองอบรม

และตั้งกฎระเบียบไวอยางเครงครัดอยูแลว มีแตปญหาการทํางานเพียงไมนานก็ยายออกไป เพราะ

ปจจุบันแรงงานตางดาวมีโทรศัพทมือถือกันแทบทุกคนซ่ึงก็จะโทรตามกันใหยายออกไป แต

ปจจุบันเกิดข้ึนนอยมากเพราะกฎหมายใหมนั้นใหลงทะเบียนข้ึนโดยตรงตอตัวนายจางเอง โดยระบุ

ช่ือนายจางและช่ือโรงงานไวอยางชัดเจน แตปญหาหลักๆท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากขาราชการเองหากิน

กันกับตัวผูประกอบการชาวไทย ตํารวจรีดไถเงินจากคนไทย (เจาของเรือ) และแรงงานตางดาว

โดยตรง 

 

กกกกกกกก6.ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อชุมชนน้ันๆ 

กกกกกกกก มีปญหาการจี้ปลนเพราะแรงงานท่ีเขามามีมากข้ึน รายรับท่ีไดบางคร้ังไมพอกับ

รายจาย เพราะปจจุบันการใชจายท่ีมากข้ึน แตงตัวทันสมัยมากข้ึน คานิยมตางๆท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ชุมชนท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยอยูก็กลายเปนชุมชนแออัด เพราะอยูภายในหองเชาหนึ่ง 4-5 

คนเนื่องจากสามารถหารคาเชาหองกันไดแตผลดีท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนนั้นก็คือทําใหรานคาตางๆ 

รานยา รานอาหาร เจาของหองเชา มีรายไดจากแรงงานตางดาวพวกนี้ ซ่ึงอยูไดเพราะการถอยที

ถอยอาศัยกัน 

 

กกกกกกกกสรุปผลการสนทนากับแรงงานตางดาว ตํารวจ และชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน 

 

กกกกกกกกแรงงานตางดาว 

กกกกกกกก-สวัสดิการท่ีนายจางใหตอแรงงาน 

 

กกกกกกกกโรงพยาบาล 

กกกกกกกก-การเขารับการรักษา 

กกกกกกกก-โรคระบาดท่ีมาจากแรงงานตางดาว 

กกกกกกกก-ปญหาจากการเขามารับการรักษา 

กกกกกกก 
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กกกกกกกกตํารวจ 

กกกกกกกก-ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว 

 

กกกกกกกกชุมชน 

กกกกกกกก-ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานตางดาวในชุมชน 

 

สวสัดิการทีน่ายจ้างให้ลูกจ้าง(สัมภาษณ์ลูกจ้าง) 

กกกกกกกก1.จายเงินคาจางเปนรายวัน รายสัปดาห คร่ึงเดือนหรือหนึ่งเดือนแลวแตหนวยงาน ซ่ึง

แตกตางกันไปตามลักษณะงาน (คาแรงสวนใหญจะต่ําวาคนไทยแตพวกเขาสวนใหญยอมรับและ

ยินด)ี 

กกกกกกกก2.จายเงินตามน้ําหนักกุงท่ีแกะได คัดเลือกขนาดกุงไดเร็ว ไดมาก ก็ไดคาแรงตาม

ความสามารถ 

กกกกกกกก3.ทําโอทีก็มีเงินจายให เจานายบางคน มีไอศกรีม ขนมปง ขนมหวาน เคร่ืองดื่มเล้ียงให

ขณะทํางานลวงเวลา 

กกกกกกกก4.เจ็บปวยพาไปหาหมอ จายคารักษาพยาบาลให (บางราย) 

กกกกกกกก5.พาไปเท่ียว พาไปทําบุญวันหยุดตามเทศกาลตางๆ 

กกกกกกกก6.บางรายไดอยูบานเจานาย ไมตองใหเสียคาน้ําคาไฟ บางรายใหกินฟรีดวย 

 

โรงพยาบาล 

กกกกกกกกการเข้ารับการรักษา 

กกกกกกกกจังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลของรัฐ 3 โรง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โรงพยาบาลกระทุมแบน และโรงพยาบาลบานแพว 

กกกกกกกกซ่ึงท้ัง 3 โรงพยาบาลนี้ตองรับดูแลรักษาแรงงานตางดาวปละหลายหม่ืนคน โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลประจําจังหวัดเม่ือปท่ีแลวมีสถิติวามีคนไขตางชาติถึงหนึ่งแสนคน แตผูมาใชบริการ

ตองมีบัตรตางดาวและมีคารักษาพยาบาล ข้ันตอนการตรวจรักษาก็เหมือนกับคนไทย คือ มาคร้ัง

แรกก็มาทําบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล ซักประวัติวาเปนอะไร พยาบาลตรวจเบ้ืองตน 

ตรวจความดัน ช่ังน้ําหนัก ถามวาเปนอะไรมา ถาผูปวยพูดไทยไมไดก็จะมีลามแปลให ซ่ึงลามก็มี

ปญหามากเพราะคนไขอาจไมใชพมา เปนมอญ เปนกะเหร่ียง ฯลฯ แตสวนใหญอยูไทยมานานก็

สามารถพูดได แลวสงเขาตรวจรางกายโดยละเอียดโดยนายแพทยเวร ถาโรงพยาบาลสามารถรักษา

ไดก็จะทําการรักษาจนหาย และตองจายคารักษาพยาบาลเปนเงินสด ถาผูปวยคนใดไมมีบัตรตาง
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ดาวทางโรงพยาบาลก็จะเรียกตํารวจมารับตัวไปถือวาเปนแรงงานเถ่ือน และมีแรงงานบางคนอยูใน

ท่ีทํางานท่ีมีกองทุนตางชาติ (เหมือนประกันสังคม) ก็สามารถเขามาใชบริการของโรงพยาบาลได 

กกกกกกกกส่ิงท่ีท้ัง 3 โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามคําส่ังของกระทรวงสาธารณสุข คือ ตองตรวจ

รางกายคนทีเขามาทําบัตรใหมทุกคน ข้ันตอนการตรวจ คือ จะใหกินยา 8 เม็ด เจาะเลือด X-Ray เพื่อ

ดูวาพวกเขาเปนโรคเทาชางหรือเปลา เปนโรคพยาธิ และเปนมะเร็งหรือไม ตองตรวจอยางละเอียด 

เพื่อพวกเขาจะไดไมเอาโรคติดตอรายแรงเขามาเผยแพรกับคนไทย ถาตรวจแลวไมพบโรคแข็งแรง

ดีก็ทําบัตรได อยูในไทยได แตถาพบโรครายแรงก็แจงตํารวจใหสงตัวกลับ 

 

กกกกกกกก โรคระบาดทีม่าจากแรงงานต่างด้าว 

กกกกกกกกโรงพยาบาลสมุทรสาครเคยพบโรคเทาชางหลายปกอนก็จะแจงตํารวจแลวสงตัวกลับ

ประเทศพมาทันที สวนอีก 2 โรงพยาบาลพบแตโรคพยาธิและการทําคลอด โดยเฉพาะการทําคลอด

มีท้ัง 3 โรงพยาบาลเพราะพวกเขาไมรูจักการคุมกําเนิด แมทางโรงพยาบาลจะแนะนําไปเขาก็ไมทํา

หรือทําแลวก็ไมไดผลเพราะส่ือสารกันไมเขาใจ จึงเปนส่ิงท่ีนากลัวและอันตรายมาก เฉพาะจังหวัด

สมุทรสาครมีจํานวนคนตางดาวมากกวาคนไทยแลว และพวกเขาสามารถแจงเกิด ทําใบเกิดใหลูก

ไดถาพอหรือแมเปนคนไทย ทุกคนท่ีเกิดในเมืองไทยจะไดสัญชาติไทย ข้ันตอนก็เหมือนๆกับคน

ไทยคือ ฝากทองกอน บัตรฝากทองก็จะมีท้ังภาษาไทยและภาษาพมาเพื่อแกปญหาการส่ือสรกันไมรู

เร่ือง (พยาบาลในหองคลอดเลาใหฟงวาบอกอีกอยางหนึ่งเขาก็จะทําอีกอยางหนึ่งซ่ึงทําใหเหลา

พยาบาลและหมอปวดหัวและเครียดกันมาก เชน บอกวาอยารองก็รองกันเสียงดังหูดับตับไหม เปน

ตน)  ทุกโรงพยาบาลก็ดําเนินโครงการรณรงคการคุมกําเนิดอยางเขมแข็ง ทุกโรงพยาบาลมีลามชวย

แปลภาษาให ชวยบอกข้ันตอนการเขามารักษา และชวยส่ือภาษาใหเขาใจ และปจจุบันนี้ทาง

โรงพยาบาลยังมีปายบอกทางไปสูหองตางๆ เปนภาษาพมาควบคูไปกับภาษาไทยดวย 

กกกกกกกกอีกโรคหนึ่งท่ีพบมาก คือ โรคพยาธิ เพราะพวกเขาชอบทานอาหารสุกๆดิบๆดื่มน้ําไม

สะอาด ทํางานสกปรกแลวไมลางมือ พยาบาลเลาวา มาตรวจเลือดก็จะท้ิงสําลีเช็ดแผลกันเกล่ือน

กลาดเต็มไปหมด เขาหองน้ําก็ไปทําใหหองน้ําสกปรก เปนตน 

กกกกกกกกถาพวกเขาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในลักษณะท่ีมีอาการสาหัสมากท่ีท้ัง 3 โรงพยาบาลไม

สามารถรักษาไดก็จะทําเร่ืองสงตัวเขาไปรักษาในโรงพยาบาลใหญๆ ในกรุงเทพฯ แตท่ีสําคัญพวก

เขาตองมีบัตรและมีเงินพอท่ีจะจายคารักษาพยาบาลได 
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 ปัญหาจากการเข้ามารับการรักษา 

คุณหมอ พยาบาลและเจาหนาท่ีธุรการในทุกโรงพยาบาลบอกวาในระยะแรกเครียดกันมาก

เพราะการส่ือสารท่ีไมรูเร่ือง แตปจจุบันดีข้ึนเพราะรับลามท่ีสามารถชวยงานทางโรงพยาบาลไดดี

ข้ึน 

กกกกกกกกท่ีโรงพยาบาลศรีวิชัย 5 (โรงพยาบาลเอกชน) อยูท่ีมหาชัย อําเภอเมือง ปจจุบันจะมีแต

คนไขตางดาวเทานั้น เพราะคนไทยรังเกียจ เกรงจะไมปลอดภัยและอาจติดโรคตางๆจากคนตางดาว

ได 

 สรุปวาคนไทยไมคอยพอใจนักท่ีแรงงานตางดาวเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ เพราะ

ไดรับการบริการท่ีดีกวา (ตามความคิดของคนไทย) แตท้ังหมอและพยาบาลท่ีดีเขาบอกวาผูปวยทุก

คนคือพระเจา เขาตองทําหนาท่ีของเขาใหดีท่ีสุด ไมเลือกเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะ “ผมคิดวาถา

พบโรคติดตอตั้งแตแรก ก็จะสามารถปองกันโรครายได ประเทศเราก็จะปลอดภัยจากโรคราย” 

 

ตํารวจ 

  ปัญหาอาชญากรรมและการกระทาํผดิกฎหมายของแรงงานต่างด้าว 

มีแรงงานตางดาวทําผิดกฎหมายเร่ืองตางๆ ดังนี้  

กกกกกกกก1.อาชญากรรมกับคนไทย ไมเคยเกิดข้ึนเนื่องจากสวนใหญแรงงานตางดาวจะไมคอยจะ

มายุงกับคนไทย สวนใหญจะตางคนตางอยูและไมมีพฤติกรรมการกอเกตุอาชญากรรมรายแรงตางๆ 

กกกกกกกก2.ทะเลาะวิวาทกันเอง ไมมีกับคนไทย  สาเหตุสวนใหญเกิดจากปญหาการดื่มสุราแลว

ทะเลาะวิวาทกันเองภายในกลุมแรงงานตางดาว และปญหาเร่ืองชูสาว 

กกกกกกกก3.ฆากันตาย 1 คดี สามีฆาภรรยาตาย (พมา) ท่ี ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน เม่ือตนป2553 

กกกกกกกก 4.คดีเสพยาเสพติด พบแรงงานตางดาวมีพฤติกรรมการเสพยาตางๆเชนเสพกัญชา 

เฮโรอีน ดมกาว แตไมมีคดีการคาขายยาเสพติด 

แตท่ี สภอ.เมือง ก็มีคดีตางๆในประเภทเดียวกันเหมือนกระทุมแบนแตมากกวา เพราะมีชาวตางดาว

อยูเปนจํานวนมาก แตท่ี  สภอ.บานแพว แทบจะไมมีคดีของพวกเขาเลย เพราะบานแพวมีอาชีพทํา

สวนมากกวาอาชีพอ่ืนๆ 

 แตความเห็นของนายจางแประชาชนท่ัวไปท่ีเห็นเหตุการณตางเลาวา ตํารวจไทยมี

พฤติกรรมท่ีอาจบีบค้ันใหแรงงานตางดาวบางคนตองมีพฤติกรรม การจี้ การปลน ชิงทรัพยใน

รูปแบบตางๆฯลฯ เพราะถูกตํารวจขูดรีดเอาเงินจากพวกเขาถาออกจากท่ีพัก แตตํารวจเขาก็จะ

ปฏิเสธวาท่ีเขาทํานั้นเพราะดูแลไมใหชาวตางชาติเขามาผิดกฎหมาย หรือมากอคดีตางๆ จะเห็นได

วาทําไมถึงไปกลาวหาตํารวจเชนนี้ แตเทาท่ีไปสัมภาษณแรงงานตางดาวและคนรูจักนั้นตํารวจทํา
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พฤติกรรมเชนนี้จริงๆ คนท่ีผมรูจัก (ญาติผม) เขาก็เคยเห็น โดยเฉพาะแมของผมเคยไปประกันตัว

ลูกจางชาวพมาของนาชาย ท่ีลูกจางนั้นไปเท่ียววัดพระแกวแลวโดนจับอยูโรงพักชนะสงคราม 

เนื่องจากเขามีบัตรของจังหวัดสมุทรสาครแตเขาเขาไปเท่ียวในกรุงเทพ 

 

ชุมชน 

กกกกกกกก ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานต่างด้าวในชุมชน 

กกกกกกกก  พอคาท่ีเรขายของใชสวนตัว เชน แปง สบู ยาสีฟน ฯลฯ ขายตามตลาดนัดใหญใน

มหาชัย บอกวาตอนเย็นๆและวันอาทิตย แรงงานตางดาวพากันมาอุดหนุนสินคากันอยางคับค่ัง จึงมี

ความเห็นวา พวกแรงงานตางดาวไมไดเขามากอปญหาใดๆ มีแตทําใหพวกเขาขายดี มีรายได มีเงิน

เก็บ มีเงินสงลูกเรียน และท่ีสําคัญนั้นแรงงานตางดาวถือเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเศรษฐกิจในจังหวัด

สมุทรสาครสามารถขับเคล่ือนไปไดอยางดี 

กกกกกกกก  คนท่ีเปนเจาของบานเชา คอนโดมีเนียม เขาไดรับเงินคาเชารายเดือนจากแรงงานตาง

ดาวตรงเวลา ไมกอความเดือดรอนอะไร ถาไมมีครอบครัวจะอยูหองละประมาณ 3-4 คน หารเฉล่ีย

คาเชาหองกันทําใหจายนอยลง แตจะมีขอเสียคือ ชอบท้ิงขยะไมเลือกท่ี ถาเปนหองน้ํารวมก็จะ

สกปรกมาก ตองตั้งกฎเร่ืองความสะอาดอยางเขมงวด และชอบดื่มเหลาและทะเลาะกันเองภายใน

กลุมเดียวกัน ถาบานท่ีมีหองน้ําหองใครหองมันก็จะมีคนไทยอาศัยอยูรวมดวย 

กกกกกกกก  คนไทยท่ีใชบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค นอยใจท่ีทุกคนในโรงพยาบาลเอาใจแต

แรงงานตางดาว คนท่ีไปใชบริการบอกวาโรงพยาบาลไดรับเงินจากเรานอยกวาจึงเปนเชนนี้ 

กกกกกกกก คนไทยท่ีพักหองใกลกันบอกวาแรงงานตางดาวนั้นเขาขยันและประหยัด สงเงินไปให

พอแมท่ีประเทศเขาทุกเดือน ใครมีอะไรเหลือกินเหลือใชใหเขาเขาก็ไมรังเกียจ 

กกกกกกกก  คนไทยท่ัวไปกลาววา ตอนแรกก็คิดตอตานวาเอาตางชาติเขามาในประเทศทําไม แต

ปจจุบันเขาใจคนท่ีประกอบกิจการตางๆวาเขาหาคนไทยมาทํางานไมได ก็จําเปนตองเอาตางดาวเขา

มาทํางานเพื่อเศรษฐกิจของไทยจะไดเจริญกาวหนา 

 

อภิปรายผล 

กกกกกกกก การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอผูประกอบการภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตาง

ดาวเขาทํางานในธุรกิจประมงในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

กกกกกกกก จากการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีผูประกอบการรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจ

ประมงเนื่องจากขาดแรงงานไทยมาทํางานในตรงจุดนี้ เนื่องจากเปนเปนงานท่ีคนไทยไมนิยมทํากัน 
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เชน งานท่ีเปนแรงงานกรรมกร โดยเฉพาะงานในกิจการประมงและตอเนื่องประมง  ซ่ึงเรียกวา เปน

งานลักษณะ 3 D คือ 

กกกกกกกก1.สกปรก (dirty) หมายถึง งานในลักษณะท่ีตองอยูในท่ีท่ีสกปรกมีกล่ินเหม็น  ซ่ึงใน

กิจการประมงเปนงานท่ีตองทํางานในโรงเรือนท่ีสกปรก มีกล่ินคาวและช้ืนแฉะเปนเวลายาวนาน 

กกกกกกกก2.อันตราย (dangerous) หมายถึง งานในลักษณะท่ีมีอันตราย เชน  การออกเรือประมง 

ซ่ึงเปนงานท่ีเส่ียงกับสภาพอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย  และการอยูในทะเลเปนเวลาท่ียาวนานเพราะการ

ออกเรือประมงนอกนานน้ําแตละ  คร้ังใชเวลาประมาณ 3-5 ป หากเปนเรือชายฝงการออกเรือแตละ

คร้ังใชเวลา 1-2 เดือนเปนอยางนอย 

กกกกกกกก3. ยากลําบาก (difficult) หมายถึง งานในลักษณะท่ียากลําบาก เชน งานท่ีตองใชเวลาทํา

อยางตอเนื่องและยาวนาน งานในเหมืองแร การระเบิดหิน  เปนกรรมกรขนยายอุปกรณ และงานไร

ฝมือตาง ๆ ท่ีตองใชแรงงานคนมากกวาเคร่ืองจักร 

กกกกกกกกผลกระทบในดานดีภายหลังจากการท่ีผูประกอบการจัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขามา

ทํางานคือ แรงงานตางดาวมีความขยันและสามารถปรับตัวในการทํางานไดอยางรวดเร็ว  และมี

ศักยภาพในการทํางานท่ีดี เชน อดทน ขยันขันแข็ง สามารถทํางานในเวลาท่ีไมสมํ่าเสมอและ

สามารถทํางานลวงเวลาเปนเวลานานๆได อีกท้ังยังสามารถพัฒนาการทํางานของตนเองใหดียิ่งข้ึน

ไดในชวงเวลาส้ันๆ  

กกกกกกกกแรงงานตางดาวเปรียบเสมือนปจจัยหลักท่ีทําใหเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาครมีความ

พัฒนาและกาวหนาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  เพราะถาขาดแรงงานตางดาวก็จะไมมี

บุคลากรในการผลิตอาหาร สินคาทางทะเลตางๆท่ีเปนทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัด

สมุทรสาคร 

กกกกกกกกทําใหชุมชนมีรายไดจากการขายสินคาใหกับแรงงานตางดาว รวมท้ังเจาของท่ีพักอาศัย

ดวยเชนกัน  

กกกกกกกกสวนผลกระทบในดานลบภายหลังจากการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานคือ 

ปญหาการกออาชญากรรมตางๆ ท่ีแรงงานตางดาวกระทําตอตัวนายจางเอง และตอชุมชนนั้นๆ ท่ี

มักจะเกิดข้ึนนานๆคร้ัง หรือไมเคยเกิดข้ึนกับคนไทยเลย แตจากการมีแนวโนมมากข้ึนเร่ือยๆ

เนื่องจากแนวโนมการยายเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานตางดาวก็สูงข้ึนเชนกัน  และ
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําคือการยายงานของแรงงานตางดาวภายหลังจากการทํางานในชวง

ระยะเวลาส้ันๆ ท่ีสงผลตอผูประกอบการในการตองเสียเวลาในการสอนงาน และเสียรายได

บางสวนไป 

กกกกกกกก ปญหาโรคระบาดก็เปนปญหาท่ีรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการเขามาทํางานในประเทศไทย

ของแรงงานตางดาวเหลานี้ เชนโรคเทาชาง โรคพยาธิตางๆ ซ่ึงปจจุบันนายจางและโรงพยาบาลก็

เขมงวดในการปองการโรคเหลานี้โดยนายจางจะเปนผูพาไปตรวจกอนการรับเขาทํางานทุกคร้ัง 

ปญหาการไมคุมกําเนิดสงผลเสียตอความม่ันคงของประเทศ เนื่องจากกฎหมายไทยในตอนนี้ยัง

หละหลวม ถามีจํานวนประชากรตางดาวมากข้ึนก็อาจสงผลเสียตอประเทศไทยในภายหลังได 

กกกกกกกก แตปญหาท่ีไดนายจางไดรับนั้นปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอคือ ขาราชการไทยหรือ

ตํารวจนั้นมักจะมาหากินกับธุรกิจเหลานี้เนื่องจากกฎหมายไทยยังมีชองโหวอยูมาก เชนการข้ึน

ทะเบียนเปนแรงงานตางดาวจะมีระยะเวลาท่ีกําหนดทําใหแรงงานตางดาวท่ีเขามานั้นตองอยูอยาง

หวาดกลัวรวมท้ังผูประกอบการเองก็ตองจายเงินใหกับขาราชการเหลานี้เนื่องจากตองการอยูอยาง

สงบ ไมตองถูกรบกวนจากขาราชการไทย และปจจุบันมีการทําวีซาใหกับแรงงานตางดาวแลว จึง

เกิดปญหาท่ีตามมาคือทําใหแรงงานตางดาวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดท่ัวประเทศไทย และ

เกิดปญหาตามมาคือ การทํางานเพียงช่ัวคราวแลวยายออกไป และการกออาชญากรรมตางๆท่ีมี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช 

กกกกกกกก ผลการศึกษาคร้ังนี้มีประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณาเพื่อใหสามารถนําไปใชพัฒนาและ

ปรับปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนท่ีดีตอตัวผูประกอบการเอง ลูกจาง ชุมชน และระบบกฎหมายของ

ประเทศไทย 

กกกกกกกก ควรจะออกกฎหมายใหแรงงานตางดาวทําเพียงบางอาชีพเทานั้น อยาใหทําทุกอาชีพ 

เชนการคาขาย การใหบริการตางๆ  ซ่ึงควรเปนหนาท่ีของคนไทย เปนตน 

กกกกกกกกมีท่ีทํางานใหเลือกมากเกินไป เชนโรงงานตางๆมีจํานวนมาก พวกเขาจึงไมใสใจ พอทํา

ท่ีโรงงานหนึ่งเบ่ือหรืออ่ิมตัวแลวเพื่อนชวนไปทําท่ีอ่ืนก็ไป เพราะยายไดสะดวกสบายอยางมากใน.

ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร โดยยกตัวอยางจากถนนเศรษฐกิจ1 ของอําเภอ

กระทุมแบน ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก แตละโรงงานจะติดปายไวหนาโรงงานวา  

“ตองการรับสมัครคนงานฝายผลิต ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เปนจํานวนมาก ” เปนตน  จึงควรออก
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กฎหมายวาแรงงานตางดาวเม่ือเปนงานแลว ฝกงานเปนแลวจะตองอยูในโรงงานนี้เปนเวลาเทาไหร 

จึงจะหมดปญหา”ฝกเปนแลวไป” 

กกกกกกกก การเปดทําบัตรตองเปดใหเปนปจจุบันทําไดทุกวัน หรือทุกเดือนจะไดไมตองมี

ขาราชการไทยท่ีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแตทําตัวผิดกฎหมายเสียเอง เชนตํารวจไทย หนวยงานตรวจคน

เขาเมือง เปนตน และขจัดปญหาแรงงานตางดาวเรรอนอีกดวย  

กกกกกกกกการออกกฎหมายแตละอยาง ทําโดยผูเรียกตัวเองวานักกฎหมายแตไมรูปญหาท่ีแทจริง

ท่ีผูประกอบการกิจการตางๆเขาไดรับอยู เชน การทําพาสปอรตใหแรงงานตางชาติท่ีแมสอดและ

จังหวัดระนอง ซ่ึงนักกฎหมายเหลานี้ไมรูเลยวาเม่ือแรงงานตางดาวสามารถเดินทางไดท่ัวประเทศ

ไทยแลว ปญหาอะไรจะเกิดข้ึนบาง ซ่ึงเขานาจะเอาใจพวก NGO องคการท่ีมีช่ือเสียงของโลก

มากกวา แตกลับมาจับพวกผูประกอบการหลายรายแลว โดยอางเร่ืองการคามนุษย 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก ควรศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบตอผูประกอบการภายหลังการ

ตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจอ่ืนๆ และขอบเขตการศึกษาในบริเวณอ่ืนๆ แลว

นํามาเปรียบเทียบขอมูลของแตละพื้นท่ีวามีความแตกตางของผลกระทบตอผูประกอบการภายหลัง

การตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจตางๆหรือไม อยางไร เพื่อนําไปสูขอเท็จจริงและ

ปญหาดานตางๆ เชน กฎหมายท่ีรองรับตอผูประกอบการท่ีรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานใน

ประเทศไทย เปนตน 
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