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กติติกรรมประกาศ 

 

ความสําเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  เกิดขึ�นด้วยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคล
ทั�งหลาย ซึ) งขอกล่าวนามเพื)อเป็นการประกาศเกียรติคุณดังนี�  ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล               
ท่านไดใ้ห้ความกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
และรองศาสตราจารย์ พินิจ ทิพย์มณี ท่านให้ความกรุณาร่วมแนะนํา ให้คาํปรึกษาเพื)อความ
สมบูรณ์ถูกตอ้งแห่งเนื�อหาของวทิยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ณ โอกาสนี�  

ผูเ้ขียนกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ท่านให้ความกรุณา                
รับหนา้ที)เป็นอาจารยที์)ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความกระตือรือร้นต่อการคน้ควา้
ศึกษาขอ้มูลอยา่งต่อเนื)องและสมํ)าเสมอ ซึ) งจากการเอาใจใส่ดูแลของท่านทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี�
มีความสมบูรณ์ดว้ยดี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ณ โอกาสนี�  

เหนือสิ)งอื)นใดผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยส์ัมพนัธ์ และนางสุกานดา นิ)มสอาด
บิดา มารดา ของขา้พเจา้ที)ได้ให้การสนับสนุนและคอยเป็นกาํลงัใจให้ขา้พเจา้ พร้อมทั�งให้การ
สนบัสนุนแก่ผูเ้ขียนใหไ้ดรั้บการศึกษาจนผูเ้ขียนมีวนันี�  

ผูเ้ขียนขอขอบคุณ อาจารย์สดุดี สินไชย ที)คอยชี� แนะ แนะนํา ผูเ้ขียนมาโดยตลอด
ขอขอบคุณนางสาวรุ่งอรุณ จนัทร์พูล พี)สาวที)แสนดีของขา้พเจา้ที)ไดใ้ห้กาํลงัใจ คาํแนะนาํ รวมทั�ง
ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ตลอดทั�งขอขอบคุณเพื)อนๆ พี)ๆ เจา้หน้าที) หลกัสูตรมหาบณัฑิต 
ทุกท่านที)ใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด 

และขอขอบคุณ เรือเอกสาโรจน์ คมคาย โดยท่านไดก้รุณาสละเวลาช่วยชี�แนะ ซกัถาม 
ใหแ้นวคิดและคาํแนะนาํในทางวิชาการรวมทั�งดา้นตาํราแหล่งขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้อยา่งใกลชิ้ด 
ทาํใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ)งขึ�นใหก้บัขา้พเจา้  

หากวิทยานิพนธ์ฉบบันี� สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที)มีประโยชน์อนัควร                 
แก่การศึกษาหรือปฏิบติั ขอมอบความดีครั� งนี� ด้วยความระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน 
ตลอดจนผูแ้ต่งหนงัสือตาํราทุกท่านที)ผูเ้ขียนใช้อา้งอิงในวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  และผูมี้พระคุณของ 
ผูเ้ขียนทุกท่านที)กล่าวมาขา้งตน้ ทา้ยนี�หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  
ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 

ณภทัร นิ)มสอาด 
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พ.ศ. 2551 
ชื�อผูเ้ขียน ณภทัร  นิ�มสอาด 
อาจารยที์�ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ ์
สาขาวชิา นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555 
 

บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์นี5 มีจุดมุ่งหมายเพื�อทาํการศึกษาปัญหาเรื�องการควบคุมแรงงานต่างด้าว            

ที�เข้ามาทาํงานในประเทศไทย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญติัการทาํงานของคนต่างด้าว              
พ.ศ. 2551 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย เกี�ยวกบัการทาํงาน
ของคนต่างด้าว ศึกษามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว              
พ.ศ. 2551 เพื�อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของการทาํงานของคนต่างด้าวที�อยู่ในเขต
ชายแดนประเทศไทยและเข้ามาทาํงานในประเทศไทย และเพื�อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
กฎหมาย การทาํงานของคนต่างด้าว หรือออกกฎหมายที�เหมาะสม ชัดเจน เพื�อให้สอดคลอ้งกบั
สภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ทาํให้พบ
ปัญหา เช่น ปัญหาเกี�ยวกบันโยบายของรัฐ ปัญหาเกี�ยวกบัสิทธิและความเสมอภาคของแรงงานต่าง
ดา้วตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั และตามอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ปัญหาเกี�ยวกบัการตีความเอกสารที�ใช้ในการขออนุญาตการทาํงานตาม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 และปัญหาเกี�ยวกบัท้องที�ที�จะ
อนุญาตใหท้าํงาน  

ดงันั5นผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายคือ ควรมีการกาํหนดให้
แรงงานต่างดา้วที�เขา้มาทาํงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยการว่าจา้งและทาํสัญญาผ่าน
บริษทัจดัหางานในประเทศตน้ทาง ควรมีการกาํหนดให้แรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานในประเทศ
ไทยได้เฉพาะงานระดับล่างที�ไม่นิยมทาํกัน 6 ประเภทได้แก่ 1) แม่บ้าน 2) เกษตรและประมง              
3) งานก่อสร้าง 4) งานเพาะปลูก 5) โรงงานอุตสาหกรรม และ 6) งานบริการ เป็นตน้ เหมือนเช่น
ของประเทศมาเลเซีย โดยให้แก้ไขกฎกระทรวงเพิ�มเติม และตามพระราชบญัญติัคนเข้าเมือง         

ฆ 
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พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ� ง เป็นการแยกประเภทความผิด ส่วนในเรื�องของความปลอดภยัใน
การทาํงาน สุขลักษณะในการทาํงาน ควรมีการกาํหนดให้มีสวสัดิการของแรงงานต่างด้าวให ้      
ได้รับเท่าคนไทย (Social Welfare) โดยเป็นการให้สว ัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น                      
การประกันสังคม การจดับ้านพกั อาหาร เครื� องนุ่งห่ม ยารักษาโรค จดัให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี เป็นตน้ อีกทั5งควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 
มาตรา 14 โดยปรับเปลี�ยนจากเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง              
พ.ศ. 2522 มาเป็น บตัรผา่นแดน หรือเอกสารทาํนองเดียวกนั พร้อมทั5งกาํหนดให้คนต่างดา้วทาํงาน
ไดเ้ฉพาะทอ้งที�จงัหวดัชายแดนเท่านั5น นอกจากนี5 ควรแกไ้ขเพิ�มเติมมาตรา 14 เพื�อให้อาํนาจนาย
ทะเบียนที�จะกาํหนดเงื�อนไขให้นายจา้งวางหลกัประกนัการหลบหนี อีกทั5งควรกาํหนดให้มีการ
จดัตั5งกองทุน เพื�อการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร กบัให้มีการจดัตั5งศูนยค์วบคุม
แรงงานต่างดา้วที�ผดิกฎหมายเพื�อเป็นที�พกัรอก่อนส่งตวักลบัต่างประเทศ  
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to study the problem of controlling migrant worker in Thailand 

according to section 14 of the Working of Aliens Act B.E.2551 to understand, for instance, its 
history, concept, theory and the fine definition related to the Aliens workers. Moreover, the thesis 
studies legal measurement of the Working of Aliens Act B.E.2551 as well as to analyze the legal 
problems of Aliens workers who are working in the border or within Thailand. The study, 
consequently, recommends to improve the law by amending the Act to be more precise and 
harmonized with the current social and economic situation. 

Section 14 of the Working of Aliens Act B.E. 2551 raises some legal problems for 
instance the problem on the government policies, problem on human right and equality of Alien 
workers according to the Constitution of the Kingdom of Thailand and the convention of the 
International Labour Organisation. In addition, there are also the problem in interpretation of the 
work permit documents mentioned in the Act and the local authority who issue the work permit to 
the migrant workers. 

As a result, the study recommends that the law would emphasis to the Alien workers 
who want to work in Thailand have to submit their work permit via the employment service 
company at their origin. Moreover, the Act would allow the migrant workers to work in the 6 
lower level jobs in Thailand for instance 1) Housekeeper 2) Agriculture and fishery 3) Construction  
4) Cultivation 5) Industrial factory and 6) Services likewise what have been done in Malaysia. 
Subsequently, the Immigration Act B.E. 2522 in section 64 paragraph 1 divide the type of guilty 
for the working safety, hygienic condition so that the migrant workers welfare would be taken 
into account atleast in the same level with Thai workers. In doing this, the law would allow 
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employee to receive the welfare apart from salary such as social security, accommodation, food 
and cloth, medicine and also annual medical checkup. The amendment of the Act in section 14 
would include the change in using specific document instead of passport according to the 
Immigrant Act B.E. 2522 to use the border pass or the equivalent document for the alien workers. 
Moreover, the law would determine that the Alien workers can only work in the specific area 
such as in the border area of Thailand and amend the section 14 to allow the authority to specify 
the employer to secure the guarantee to prevent the worker’s evasion. The fund would be set up 
with the objective to bring back the Alien workers out of the Kingdom as well as create the labor 
control center to take care the Alien workers before send them back to their originated country. 
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บทที� � 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้วในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานจากประเทศเพื!อน
บ้านที!มีชายแดนติดต่อกัน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกัมพูชา เป็นต้น ซึ! งแรงงานต่างด้าวเหล่านี/ เป็นปัจจยัสําคัญ
ประการหนึ! งที!ช่วยขับเคลื!อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยได้มี
แนวนโยบายในเชิงปฏิบัติโดยสงวนอาชีพไวใ้ห้คนไทยทาํ โดยเริ! มจากประกาศคณะปฏิวติั
322/2515 กาํหนดให้คนต่างชาติที!ต้องการทาํงานนั/ น ต้องขอใบอนุญาตจากกรมแรงงานก่อน          
ซึ! งก่อนจะมีประกาศของคณะปฏิบติัฉบบันี/ผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้วสามารถทาํงานไดเ้ลย โดยไม่ตอ้ง
ขออนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ทาํให้ประกาศของคณะปฏิวติัฉบับนี/ เป็นแนวความคิดของ
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ! งได้สงวนอาชีพให้คนไทยทาํ 39 อาชีพ            
ซึ! งหนึ! งในนั/นคือ อาชีพกรรมกร ซึ! งต่อมา มาตรา 12 ของพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522             
ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมกรได้เช่นกัน ต่อมาประเทศไทยได้ทาํสัญญาทวิภาคี 
(MOU ยอ่มาจาก Memorandum of Understanding)1 ระหวา่งประเทศ ประเทศไทย-สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย-
ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยวางเป้าหมายคือ ประเทศไทยจะไม่มีแรงงานผิดกฎหมายให้ผ่อนผนัอีก
ต่อไป จึงปรับสถานะแรงงานที!เขา้เมืองผิดกฎหมายเป็นแรงงานที!เขา้เมืองและทาํงานอย่างถูก
กฎหมาย ซึ! งเป็นทางออกที!ดีสําหรับการแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มชาติ โดย MOU โดยให้แรงงาน
พิสูจน์สัญชาติมาจากประเทศตน้ทางและรับรองว่ามาจากประเทศนั/นจริง ในกรณีของสาธารณรัฐ

                                                 
1  นฤมล บุญแต่ง นกัวรรณศิลป์ 7 ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบณัฑิตยสถาน ให้คาํอธิบายวา่ 

“เอ็มโอย ู(MOU-Memorandum Of Understanding) หรือบนัทึกความเขา้ใจ เป็นหนงัสือซึ! งฝ่ายหนึ!งแสดงความ
สมคัรใจจะปฏิบติัอยา่งหนึ!งอยา่งใด และตามเงื!อนไขที!ปรากฏในหนงัสือนั/นกบัอีกฝ่ายหนึ!งโดยที!หนงัสือนี/ ไม่ถือ
ว่าเป็นสัญญาผูกมัด  แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู ้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที! ได้ระบุไว้ เ ช่น 
สถาบนัการศึกษาแห่งหนึ!งในประเทศไทย ทาํบนัทึกความเขา้ใจกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ เพื!อความ
ร่วมมือทางวชิาการ การแลกเปลี!ยนอาจารยแ์ละนกัศึกษา.” สืบคน้เมื!อ 4 กนัยายน 2555, จาก http://www.dld.go.th/ 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื!อพิสูจน์สัญชาติแลว้จะไดเ้อกสารการเดินทางชั!วคราว (Temporary 
Passport) ในกรณีของราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับเอกสารรับรองตน (Certification of 
Identification) กรณีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ก็ไดอ้อกหนงัสือเดินทางชั!วคราวให้กบั
แรงงานเช่นกนั  

การจดัการผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้วในอนาคตที!มีแนวโนม้ทิศทางที!จะปรับไปสู่การจา้งงาน
แบบมีการนาํเขา้อยา่งถูกกฎหมายจากประเทศตน้ทางโดยตรง และเปิดช่องให้มีการจา้งงานพื/นที!
ชายแดน ซึ! งจนกระทั!งปัจจุบนัระบบการจา้งงานพื/นที!ชายแดนตามพระราชบญัญติัการทาํงานของ
คนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ก็ยงัไม่มีความคืบหนา้ในการดาํเนินการแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ดีสิ!งที!น่ากงัวล
ใจต่อทิศทางที!จะดาํเนินไป ประเด็นแรกคือ ระบบการนาํเขา้ตาม MOU ที!จะเป็นความหวงัของการ
จดัการแรงงานขา้มชาติในอนาคตของกระทรวงแรงงาน (ซึ! งสถิติจาํนวนแรงงานขา้มชาติที!นาํเขา้
ตาม MOU ของกรมการจดัหางานเมื!อเดือนมกราคม 2555 จาํนวน 73,246 คน ในขณะที!แรงงาน
ขา้มชาติที!ผ่านการพิสูจน์สัญชาติมี 525,419 คน และแรงงานขา้มชาติที!ไดรั้บการผ่อนผนัตามมติ
คณะรัฐมนตรีมี 1,248,064 คน)2 ก็ยงัดูจะมีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการอยูม่ากพอสมควร 
ไม่วา่จะเป็นเรื!องของค่าใชจ่้ายที!จะค่อนขา้งจะสูง เช่น กรณีการนาํเขา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000-25,000 บาท และมกัจะมีค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากระบบ      
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งที!ตามมาทาํให้ค่าใช้จ่ายยิ!งเพิ!มสูงมากขึ/ น        
ซึ! งภาระค่าใชจ่้ายทั/งหมดจะตกอยูก่บัแรงงานขา้มชาติ โดยนายจา้งอาจจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้แก่
บริษทัจดัหางานจากประเทศตน้ทาง แลว้มาหักจากเงินเดือนของแรงงานขา้มชาติ ซึ! งก็จะนาํไปสู่
การเป็นหนี/ สินสะสมในระยะยาวของแรงงาน นายจา้งอาศยัเหตุของการจ่ายเงินค่านาํเขา้ไปให ้
ก่อนมาเป็นเหตุผลในการยึดเอกสารประจําตัวของแรงงานข้ามชาติไว้ ขณะเดียวกันกลไก           
การคุ้มครองแรงงานที!เอื/อต่อการเข้าถึงการช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติ เช่น การมีล่ามใน
กระบวนการใช้สิทธิ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั/ งการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานเพื!อเป็น
เครื! องมือในการคุ้มครองสิทธิของตนเองก็ยงัไม่สามารถทาํได้จริง ซึ! งท้ายที!สุดสิ! งเหล่านี/ ก็จะ
กลายเป็นปัจจยัที!ผลกัดนัให้แรงงานขา้มชาติที!เขา้เมืองถูกกฎหมาย หลุดจากระบบที!ถูกกฎหมาย 
กลายเป็นแรงงานที!ทาํงานแบบผดิกฎหมายต่อไป 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้วฉบบัใหม่ในปี พ.ศ. 2551 ที!มีความแตกต่าง
จากฉบบัเดิม (พ.ศ. 2521) เช่น เพิ!มการอนุญาตให้จา้งแรงงานขา้มชาติแบบไปกลบัหรือทาํงานตาม
ฤดูกาลในพื/นที!ชายแดนหรือพื/นที!ต่อเนื!องกบัพื/นที!ชายแดนได ้ในมาตรา 14 ตามพระราชบญัญติั

                                                 
2  อดิศร เกิดมงคล. (2555, 3 มีนาคม). “จุดเปลี!ยนที!ตอ้งจบัตามองของนโยบายการจดัการแรงงานขา้มชาติ.” 

สืบคน้เมื!อ 4 กนัยายน 2555 จาก, http://prachatai.com/journal/����/��/�����. 
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การทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 25513 เป็นมาตราที!เปิดให้มีการจา้งคนต่างชาติที!อยูใ่นพื/นที!ติดกบั
จงัหวดัชายแดน เพื!อรองรับการพฒันาพื/นที!เศรษฐกิจชายแดน โดยอาจจา้งแบบไปเช้าเย็นกลับ 
(Day Tripper) หรือชั!วคราวเป็นระยะสั/ น หรือจ้างตามฤดูกาล ซึ! งเป็นสถานการณ์จริงที!เกิดขึ/ น       
อยู่แล้วตามจงัหวดัชายแดน ตวักฎหมายเก่าไม่มีการกล่าวถึงไว ้แต่กฎหมายใหม่ระบุชัดเจนว่า        
“คนต่างดา้วซึ! งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที!มีชายแดนติดกบัประเทศไทย ถา้ไดเ้ขา้
มาในราชอาณาจกัรโดยมีเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง อาจไดรั้บ
อนุญาตให้ทาํงานบางประเภทหรือลกัษณะงานในราชอาณาจกัรเป็นการชั!วคราวในช่วงระยะเวลา
หรือตามฤดูกาลที!กาํหนดได ้ทั/งนี/  เฉพาะการทาํงานภายในทอ้งที!ที!อยู่ติดกบัชายแดนหรือทอ้งที!
ต่อเนื!องกบัทอ้งที!ดงักล่าว” รวมพื/นที!ที!สามารถจา้งงานได ้59 จงัหวดั คือ พื/นที!จงัหวดัชายแดน             
30 จงัหวดั และพื/นที!ติดกบัจงัหวดัชายแดน 29 จงัหวดั4 

จากกรณีที!พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะมาตรา 14 
แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดให้คนต่างดา้วจากประเทศที!
ชายแดนติดกบัประเทศไทย สามารถเข้ามาทาํงานชั!วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลได ้       
มีเจตนารมณ์เพื!อรองรับการพฒันาพื/นที!เศรษฐกิจชายแดนเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการที!มี
ความตอ้งการใชแ้รงงานจาํนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานที!ไร้ฝีมือหรือผูช้าํนาญการ ยา้ยฐานการผลิต
ไปสู่พื/นที!ที! มีแรงงานเป็นจาํนวนมาก และเพื!อสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในเขต

                                                 
3  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บญัญติัวา่ “คนต่างดา้วซึ! งมีภูมิลาํเนา

และเป็นคนสญัชาติของประเทศที!มีชายแดนติดกบัประเทศไทย ถา้ไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรโดยมีเอกสารใชแ้ทน
หนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง อาจไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานบางประเภทหรือลกัษณะงานใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชั!วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที!กาํหนดได ้ทั/งนี/  เฉพาะการทาํงานภายในทอ้งที!
ที!อยูติ่ดกบัชายแดนหรือทอ้งที!ต่อเนื!องกบัทอ้งที!ดงักล่าว 

 คนต่างดา้วซึ! งประสงค์จะทาํงานตามวรรคหนึ! ง ให้ยื!นคาํขอรับใบอนุญาตทาํงานชั!วคราวพร้อมกบั
แสดงเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางต่อนายทะเบียนและชาํระค่าธรรมเนียมตามที!กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ในการออกใบอนุญาต ใหน้ายทะเบียนระบุทอ้งที!หรือสถานที!ที!อนุญาตใหท้าํงาน ระยะเวลาที!อนุญาต
ให้ทาํงาน ประเภทหรือลกัษณะงาน และนายจา้งที!คนต่างดา้วนั/นจะไปทาํงานดว้ย ทั/งนี/  ตามแบบและวิธีการที!
กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ความในมาตรานี/ จะใช้บังคบักับท้องที!ใด สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื!อทาํงานประเภทหรือ
ลกัษณะใด ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื!อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที!คณะรัฐมนตรีกาํหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.” 

4  กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. (2551). การจ้างแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติการ

ทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กับการจัดทาํบัญชีรายชื<ออาชีพ สาํหรับคนต่างชาติ (รายงานการวิจัย). หนา้ 10. 
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เศรษฐกิจชายแดน แบบไปกลบั หรือเขา้มาตามฤดูกาล รวมทั/งเป็นการสกดักั/นไม่ให้คนต่างดา้ว               
เขา้มาทาํงานในตวัเมืองชั/นในได้อีกทางหนึ! ง แมจ้ะมีกฎหมายซึ! งได้บญัญติัเพื!อแกไ้ขปัญหาการ
ลกัลอบเขา้มาทาํงานของคนต่างดา้วบริเวณชายแดน และแกไ้ขปัญหาการเคลื!อนยา้ยเขา้มาทาํงาน
ของคนต่างด้าวในตวัเมืองชั/นในดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่ายงัพบปัญหาเกี!ยวกับการบงัคบัใช้
กฎหมาย ไม่สามารถเกิดผลในทางปฏิบติัได ้กล่าวคือ การเดินทางเขา้มาโดยบตัรผา่นแดน (Border 
Pass) หรือบัตรผ่านแดนชั!วคราว (Temporary Border Pass) จะถือเป็นเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือไม่ และเมื!อพิจารณาพระราชบญัญติัคนเข้าเมือง              
พ.ศ. 2522 พบว่ามาตรา 13 (2)5 กาํหนดให้คนต่างดา้วสัญชาติของประเทศที!มีอาณาจกัรติดต่อกบั
ประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมาชั!วคราวให้ได้รับยกเวน้ไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางโดยปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศนั/น 
ซึ! งในปัจจุบันประเทศไทยได้ทาํข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื!อนบ้านดังกล่าว 
กาํหนดให้ใชบ้ตัรผ่านแดนในการเดินทางระหวา่งพื/นที!ชายแดนของประเทศคู่สัญญา แต่ทั/งนี/ จาก
การประชุมหน่วยงานที! เกี!ยวข้องเมื!อวนัที!  30 พฤศจิกายน 2552 ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง กรมการกงสุล กรมเอเชียตะวนัออก ไดมี้ความเห็นว่าในเรื!องบตัรผา่น
แดน (Border Pass) วา่มิไดเ้ป็นเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง แต่เป็นเอกสารที!ใชใ้นการเดินทาง
ขา้มแดนเขา้มาในพื/นที!ชายแดนของประเทศคู่สัญญา แต่ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื!อการทาํงานและการที!
ฝ่ายไทยจะกําหนดให้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารในการขอรับใบอนุญาตทาํงานฝ่ายเดียว
นอกเหนือจากขอ้ตกลงที!กาํหนดไว ้โดยที!ประเทศคู่สัญญามิไดย้ินยอมจึงไม่อาจทาํได ้นอกจากนี/
กฎหมายไดก้าํหนดใหท้อ้งที!อยูติ่ดกบัชายแดนหรือทอ้งที!ต่อเนื!องกบัทอ้งที!ชายแดน ที!จะอนุญาตให้

                                                 
5  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 13 บญัญติัว่า “คนต่างดา้วดงัต่อไปนี/ ให้ไดรั้บยกเวน้           

ไม่ตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  
 (1)  ผูค้วบคุมพาหนะและคนประจาํพาหนะทางนํ/ าหรือทางอากาศซึ! งเพียงแต่แวะเขา้มายงัท่า สถานี 

หรือทอ้งที! ในราชอาณาจกัรแลว้กลบัออกไป  
 เพื!อประโยชน์ในการควบคุมบุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที!จะออกหนังสือสําคญัตามแบบที!

กาํหนดในกฎกระทรวงเพื!อใหถื้อไวก็้ได ้ 
 (2)  คนสัญชาติของประเทศที!มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทยเดินทางขา้มพรมแดนไปมาชั!วคราว 

โดยปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศนั/น  
 (3)  คนโดยสารรถไฟผา่นแดนซึ!งถือตัjวโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทยไป

นอกราชอาณาจักรตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั/นๆ และรวมตลอดถึงผูค้วบคุม
พาหนะและคนประจาํพาหนะแห่งรถไฟเช่นวา่นั/นดว้ย.” 
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แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานตามช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล หรือมาเชา้กลบัเยน็ เป็นเหตุทาํให้
เกิดปัญหาแรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้มาตวัเมืองชั/นในได ้จึงทาํใหย้ากต่อการควบคุม จากการที!รัฐมี
นโยบายผอ่นผนัและการบงัคบัใชก้ฎหมายการทาํงานของคนต่างดา้วไม่ไดผ้ลเท่าที!ควร ประกอบ
กบักฎหมายให้อาํนาจรัฐใช้ดุลยพินิจในการผ่อนผนัและให้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที!ในการบงัคบัใช้
กฎหมายยอ่มมีผลกระทบกบัแรงงานต่างดา้ว โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัชายแดน ซึ! งไม่สอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั ทั/งทาํให้ธุรกิจที!มีสถานประกอบการอยู่ติดกบัชายแดนไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงไม่เป็นการพฒันาเศรษฐกิจ จึงส่งผลทาํให้มีการลกัลอบการนาํแรงงานต่างดา้ว
เขา้มาทาํงานในประเทศไทย จึงทาํให้เกิดปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญติัการ
ทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ไดแ้ก่ ปัญหาเกี!ยวกบันโยบายของรัฐ ปัญหาเกี!ยวกบั
สิทธิและความเสมอภาคของแรงงานต่างดา้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 และตามอนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ปัญหาเกี!ยวกบัการตีความเอกสารที!
ใชใ้นการขอใบอนุญาตทาํงาน ตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
และปัญหาเกี!ยวกบัทอ้งที!ที!จะอนุญาตใหท้าํงาน 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยั จึงไดท้าํการศึกษากฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัการ
ทาํงานของคนต่างดา้ว ทั/งนี/ เพื!อศึกษาคน้หาและวเิคราะห์ปัญหาต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื!อศึกษา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย เกี!ยวกบัการทาํงานของคนต่างด้าว             
ที! เขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

2. เพื!อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว                  
พ.ศ. 2551 

3. เพื!อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของการทาํงานของคนต่างดา้ว ที!อยู่ใน
ชายแดนประเทศไทย และเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

4. เพื!อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมาย การทาํงานของคนต่างดา้ว รวมทั/งให้มีการออก
กฎหมายลาํดบัรองที!เหมาะสม ชดัเจน เพื!อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
แรงงานต่างดา้ว เป็นแรงงานที!สาํคญัอยา่งยิ!งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ! งปัจจุบนั

มีผลกระทบในการบงัคบัใชใ้นพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ใน
กรณีที!มีการเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้วตามช่วงเวลาหรือตามฤดูกาล ในทอ้งที!ที!อยู่ติดกบั
ชายแดน หรือทอ้งที!ที!ต่อเนื!องกบัชายแดน มีปัญหาในทางปฏิบติัและการบงัคบัใช ้จึงจาํเป็นตอ้งมี
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง ให้มีความสอดคล้อง และเกิดผลในทางปฏิบติั เพื!อให้
ภาครัฐสามารถควบคุมดูแล บงัคบัใชก้ฎหมาย และกาํหนดนโยบายในการจดัระบบแรงงานต่างดา้ว
ใหอ้ยูใ่นระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ/น 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาวิจยัครั/ งนี/  ได้ทาํการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี!ยวกบัแรงงานต่างด้าว 

ระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบริเวณชายแดน ซึ! งได้แก่กฎหมาย พระราชบญัญติัการ
ทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื!นๆ                 
ที!เกี!ยวขอ้งโดยขอบเขตการศึกษาเริ!มจากการศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีที!เกี!ยวกบัแรงงานต่างดา้ว
ในปัจจุบนั รวมทั/งศึกษาแรงงานต่างด้าวของต่างประเทศ และตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 
 

1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 
รายการการศึกษาวิจัยฉบับนี/  เป็นการศึกษาข้อมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) กล่าวคือ เป็นการใช้วิธีศึกษาโดยการคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
และเอกสารต่างๆ เพื!อนาํมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ในส่วนเกี!ยวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายใน
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เช่น พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
และกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง รวมทั/ งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกระทรวง รายงานการวิจัย 
วทิยานิพนธ์ คาํพิพากษาฎีกา เอกสารการประชุมสัมมนา  
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1.6  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย เกี!ยวกบัการทาํงานของคนต่างดา้ว
ที!เขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

2. ทาํให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว               
พ.ศ. 2551 

3. ทาํให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายของการทาํงานของคนต่างด้าว ที!อยู่ในเขตชายแดน
ประเทศไทย และเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

4. ทาํให้ไดม้าซึ! งขอ้เสนอแนะเพื!อนาํไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย 
การทาํงานของคนต่างดา้ว รวมทั/งออกกฎหมายลาํดบัรองใหเ้หมาะสม ชดัเจน เพื!อให้สอดคลอ้งกบั
สภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

DPU



บทที� � 

ความหมาย ความเป็นมา แนวคดิ และหลกัทฤษฎ ีที�เกี�ยวกบัการควบคุม          

การเข้ามาทํางานของคนต่างด้าวในประเทศไทยในบริเวณชายแดน 

 
มนุษยมี์การเดินทางไปมาหาสู่กนัตั�งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ตั�งแต่ยงัเป็นมนุษยถ์ํ�าแลว้ 

ต่อมาไดว้ิวฒันาการมาเป็นสังคมชนเผ่า ซึ* งเป็นที*ทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าในสมยันั�นยงัไม่มีเขตแดน                
ที*เป็นประเทศหรือรัฐ ยงัไม่มียานพาหนะ ดงันั�นการที*จะตอ้งเดินทางจึงไม่ตอ้งใช้หนงัสือเดินทาง
หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น แต่ต่อมาเมื*อมนุษยแ์ต่ละเผา่พนัธ์ุไดมี้การกาํหนด
เขตแดน หรืออาณาเขตของตนออกเป็นประเทศ หรือรัฐ และมีประชากรประจาํชาติ จึงทาํให้มีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที*แตกต่างกนัไป ความจาํเป็นของมนุษย ์            
ที*จะตอ้งเดินทางไปมาหาสู่กนั ทั�งนี�ก็เพื*อประโยชน์ร่วมกนัในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่การทาํการคา้ขาย 
ท่องเที*ยว และคบหาสมาคมระหวา่งกนั รวมทั�งการเดินทางไปทาํงานระหวา่งรัฐต่อรัฐดว้ยเช่นเดียวกนั 
ซึ* งในบทนี� จะขอกล่าวถึงความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีที*เกี*ยวกบัการควบคุมการเขา้มา
ทาํงานของคนต่างดา้วในประเทศไทย 
 
2.1  ความหมายและความเป็นมาของการควบคุมแรงงานต่างด้าว 

การจะศึกษาความหมายและความเป็นมาของการควบคุมแรงงานต่างดา้วนั�น เราควร
จะตอ้งรู้ไวก่้อนวา่ คนต่างดา้ว และคนเขา้เมือง มีความหมายอยา่งไร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

2.1.1  ความหมายของคนต่างดา้ว 
ความหมายของคนต่างด้าวในขอบเขตของการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี� มีจุดมุ่งหมาย

เฉพาะการทาํงานของคนต่างดา้วเท่านั�น ซึ* งตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิ
แรงงานต่างชาติ และสมาชิกครอบครัวให้นิยามคาํวา่ “แรงงานต่างดา้ว” ไดแ้ก่ บุคคลที*ดาํเนินการ
หรือเคยดาํเนินการในกิจการที*มีการให้ค่าตอบแทนในประเทศใดๆ ซึ* งบุคคลนั�นไม่ได้เป็นคน        
ในชาติของประเทศนั�น รวมไปถึงแรงงานที*ยงัมีถิ*นที*อยู่ในประเทศของตนแต่ข้ามชายแดนไป
ทาํงานในต่างประเทศประจาํวนั และแรงงานตามฤดูกาล ลูกเรือแรงงานที*ไม่ได้รับอนุญาตให้
ทาํงานเฉพาะช่วง แรงงานตามโครงการ และแรงงานที*ทาํงานอิสระซึ*งหางานดว้ยตนเอง 
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1) ความหมายของคนต่างดา้วตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้บญัญติัในมาตรา 11 นิยามคาํว่า 

“แรงงานต่างดา้ว” หมายถึง บุคคลที*ยา้ยถิ*นที*อยูโ่ดยมีวตัถุประสงคที์*จะไดรั้บการจา้งแต่ไม่รวมถึง
บุคคลที*ยา้ยถิ*นที*อยูอ่นัเนื*องจากเหตุผลส่วนตวั และยงัมีการกาํหนดอาชีพบางประเภทเป็นขอ้ยกเวน้
ด้วย เช่น แรงงานที*มีถิ*นที*อยู่ในประเทศของตน แต่ข้ามชายแดนไปทํางานในต่างประเทศ           
เป็นประจาํวนั พวกลูกเรือ แต่ไม่รวมไปถึงผูลี้� ภยั นกัท่องเที*ยว ผูเ้ดินทางไปแสวงบุญ และผูที้*ยา้ย
ถิ*นที*เลี�ยงสัตว ์นิยามของอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศนี�ใชส้าํหรับผูอ้พยพ ผูท้าํงานใน
ประเทศอื*นที*เขา้มาโดยชอบดว้ยกฎหมายเป็นแรงงานต่างดา้วที*ชอบดว้ยกฎหมาย ก็ตอ้งปฏิบติัต่อ
แรงงานต่างดา้ว เช่นเดียวกบัคนในชาติซึ* งมีอนุสัญญารองรับหลายฉบบั หรืออาจจะกล่าวไดต้าม
ความหมายทั*วๆ ไป หมายถึงคนที*ไม่มีเชื�อชาติและสัญชาติไทยที*เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร  
เพื*อทาํงานก็เรียกวา่เป็นแรงงานต่างดา้ว หรือในกรณีบริษทัต่างประเทศเขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย 
ก็เรียกว่าบริษทัต่างประเทศ จาํตอ้งให้คาํจาํกดัความที*ใชใ้นการศึกษา หากมิฉะนั�นแลว้ก็คงเป็นที*
เขา้ใจยาก เพราะคนต่างด้าวที*อยู่ในราชอาณาจกัรมีหลายประเภท และอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
กฎหมายหลายฉบบัแต่ละฉบบัมีผลบงัคบัใช้ไม่เหมือนกนั จึงจาํเป็นตอ้งให้ความหมายซึ* งพอจะ
กาํหนดความหมายตามที*บญัญติัไวใ้นกฎหมายเกี*ยวกับการควบคุมคนต่างด้าวที*กล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้1 

2) ความหมายของคนต่างดา้วตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ให้คาํนิยาม 

“คนต่างดา้ว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ* งไม่มีสัญชาติไทย ดงันั�นกฎหมายที*ใช้บงัคบัให้คน 
ต่างด้าวทาํงานในประเทศไทยในงานที*สงวนไวใ้ห้คนไทยที*เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั�น ในกรณี
บุคคลต่างด้าวที*เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
มาตรา 4 ไม่ใชบ้งัคบัที*จะตอ้งขอใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) ดว้ย 

3) ความหมายตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบการธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

มาตรา P ใหค้าํนิยามวา่ “คนต่างดา้ว” หมายความวา่ 
(Q)  บุคคลธรรมดาซึ*งไม่มีสัญชาติไทย 
(R)  นิติบุคคลซึ*งไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย 
(S)  นิติบุคคลซึ*งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  

                                                 
1  เกรียงศกัดิT  ผ่องโสภณ. (2544). ปัญหากฎหมายในการควบคุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ            

ผิดกฎหมายกับการประกอบธุรกิจ: ศึกษากรณีการทาํธุรกิจในจังหวดัติดกับชายแดน. หนา้ 10-13. 
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(ก)  นิติบุคคลซึ* งมีหุ้นส่วนอนัเป็นทุนตั�งแต่กึ*งหนึ*งของนิติบุคคลนั�นถือโดยบุคคล
ตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ* งมีบุคคล (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั�งแต่กึ* งหนึ*งของทุนทั�งหมด
ในนิติบุคคลนั�น 

(ข)  ห้างหุ้นส่วนจาํกดัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัที*จดทะเบียน ซึ* งหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
หรือผูจ้ดัการเป็นบุคคลตาม (1) 

(4)  นิติบุคคลซึ* งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ* งมีหุ้นอันเป็นทุนตั� งแต่กึ* งหนึ* งของ                 
นิติบุคคลนั�นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ* งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) 
ลงทุนที*มีมูลค่าตั�งแต่กึ*งหนึ*งของทุนทั�งหมดในนิติบุคคลนั�น 

ดงันั�น คนต่างดา้วที*เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศหรือจดทะเบียนใน
ต่างประเทศการประกอบการธุรกิจจะตอ้งขออนุญาตตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 ไม่ใช่เป็นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัการทาํงานคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 

4)  ความหมายคนต่างดา้วตามกฎหมายพิเศษ 
คนต่างดา้วตามกฎหมายพิเศษในที*นี� หมายถึง คนต่างดา้วที*เดินทางเขา้มาในประเทศไทย

ภายใตก้ฎหมายการส่งเสริมการลงทุนหรือโดยกฎหมายอื*นๆ เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติั
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้นั�นจะเห็นได้ว่า หากพิจารณาตามกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งกับ         
คนต่างดา้ว ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญติัการจดทะเบียนคนต่างดา้ว พ.ศ. 2493 พระราชบญัญติัคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ต่างก็ได้กําหนด
ความหมายของคนต่างด้าวไปในแนวทางเดียวกนั ว่าคนต่างดา้ว หมายถึง บุคคลธรรมดาที*ไม่มี
สัญชาติไทย 

2.1.2  ความหมายของคนเขา้เมือง 
ในทางปฏิบติัพบว่าในปัจจุบนั ความหมายของคาํว่า “คนเขา้เมือง” ในกฎหมายไทย      

มีความหมายแตกต่างไปจากที*เขา้ใจกันในทางปฏิบติัระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
บงัคบัการตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 สํานกังานตรวจคนเขา้เมืองก็มีการนิยามคาํวา่ 
“คนเขา้เมือง” ในการทาํงานของตนเอง2 

                                                 
2  ศรีนคร วงศ์ใจ. (2543). ผลกระทบจากแรงงานพม่าผิดกฎหมายในประเทศไทย: ศึกษากรณีอาํเภอ       

แม่สอด จังหวดัตาก. หนา้ 32-35. 

DPU



 11

1) ความหมายของ “คนเขา้เมือง” (Immigrant) ในกฎหมายไทย 
ในขณะที* พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2470 และใน พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง

พ.ศ. 2480 ไม่มีการนิยามคาํวา่ “คนเขา้เมือง” เอาไว ้แต่คาํวา่ “คนเขา้เมือง” มีความหมายที*แตกต่าง
กันในระหว่างกฎหมายเก่า กล่าวคือ พระราชบญัญติัคนเข้าเมืองพ.ศ. 2493 และกฎหมายใหม่ 
กล่าวคือ พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  

2) ความหมายของคาํวา่ “คนเขา้เมือง” ภายใตพ้ระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2493 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 ได้นิยามคาํว่า “คนเข้าเมือง” ให้หมายถึง                

“คนต่างด้าวซึ* งเข้ามาในราชอาณาจกัรเพื*อมีถิ*นที*อยู่เป็นประจาํ” จึงน่าจะแปลความได้ว่า คาํว่า               
“คนเขา้เมือง” ในพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2493 หมายถึง “คนต่างด้าวที*เขา้เมืองมาโดย
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองในลกัษณะถาวร” เท่านั�น 

3) ความหมายของคาํวา่ “คนเขา้เมือง” ภายใตพ้ระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
ส่วนพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ได้นิยามคาํว่า “คนเขา้เมือง” ให้หมายถึง 

“คนต่างดา้วซึ* งเขา้มาในราชอาณาจกัร” จะเห็นวา่คาํวา่ “คนเขา้เมือง”ในพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2522 มีความแตกต่างไปจากที*ระบุใน พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2493 เห็นไดช้ดัเจนวา่ 
คาํวา่ “คนเขา้เมือง” ในพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 น่าจะหมายถึง “คนต่างดา้วที*เขา้เมือง
มาโดยไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองทุกประเภท” นั*นคือ ไม่วา่จะมีวตัถุประสงคใ์น
การเขา้เมืองเพื*อมีถิ*นที*อยู่ถาวรในประเทศไทยหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ* ง ก็คือ ไม่ว่าจะไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้เมืองแบบชั*วคราวหรือถาวร อยา่งไรก็ตาม เมื*อพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
เป็นกฎหมายที*มีผลในปัจจุบนั การจาํแนกประเภทคนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในประเทศไทย
จึงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายฉบบันี�  มิใช่ พระราชบญัญติัคนเขา้เมืองพ.ศ. 2493 ซึ* งถูกยกเลิกไปแลว้ 

4)  ความหมายของ “คนเขา้เมือง” (Immigrant) ในทางปฏิบติัระหวา่งประเทศ 
ขอใหส้ังเกตวา่ คาํวา่ “คนเขา้เมือง” ในกฎหมายไทยที*มีผลในปัจจุบนัไม่มีความหมายที*

ตรงกบัคาํว่า “Immigrant” ในกฎหมายต่างประเทศเป็นที*เขา้ใจกนัว่าคาํนี� มีความหมายถึง คนต่าง
ดา้วที*เขา้เมืองในลกัษณะถาวรมิใช่เพียงชั*วคราว จะเห็นวา่ความหมายของ “คนเขา้เมือง” (Immigrant) 
ในทางปฏิบติัระหว่างประเทศเป็นความหมายที*ตรงกบักฎหมายไทยว่าด้วยคนเขา้เมืองฉบบัเก่า 
กล่าวคือ พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2493 จึงเป็นเรื*องที*ตอ้งตระหนกัวา่คาํวา่ “คนเขา้เมือง” 
ในพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ซึ* งเป็นกฎหมายปัจจุบนั ไม่มีความสอดคลอ้งกบัคาํว่า 
“คนเขา้เมือง” ที*นานาประเทศยอมรับ 
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5)  ความหมายของ “คนเขา้เมือง” (Immigrant) ในทางปฏิบติัของสํานักงานตรวจคน
เขา้เมือง 

ในทางปฏิบติัของสํานกังานตรวจคนเขา้เมือง (Immigration Bureau) ถือว่า “การเขา้เมือง” 
(Immigration) หมายถึง คนต่างด้าวที*มีถิ*นที*อยู่ภายในราชอาณาจกัร กล่าวคือ คนต่างด้าวที*ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้เมืองตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 จะเห็นวา่สํานกังานนี�
กลบัไปยอมรับใช้ความหมายของคาํนี� ตามที*เป็นอยู่ในมาตรา 4 แห่ง พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2493 จะเห็นวา่คาํว่า “คนเขา้เมือง” ของสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบญัญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ* งมีความหมายเพียงแค่ “คนต่างด้าวซึ* งเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร” (Alien who enters the Kingdom) 

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองใชค้าํวา่ “Non-immigrant” สาํหรับ “คนอยูช่ั*วคราว” (Aliens 
entering into the kingdom for a temporary stay) หรือคนต่างดา้วที*เขา้มาในประเทศไทยในลกัษณะ
ชั*วคราวตามมาตรา 34 แห่ง พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 นั*นเอง 

2.1.3 ความเป็นมาของการควบคุมแรงงานต่างดา้ว 
ความเป็นมาของการควบคุมแรงงานต่างด้าวนั�นจะกล่าวถึง ความเป็นมาของการ                

เขา้เมืองของคนต่างดา้ว และความเป็นมาของแรงงานต่างด้าวที*เขา้มาทาํงานในประเทศไทย ซึ* ง               
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� คือ 

1) ความเป็นมาของการเขา้เมืองของคนต่างดา้ว 
การเขา้เมืองและพาํนกัอาศยัของคนต่างดา้วนั�น ขึ�นอยูก่บัอาํนาจอธิปไตยของรัฐเจา้ของ

ดินแดนมีอาํนาจอยา่งสมบูรณ์ที*จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาภายในราชอาณาจกัรได ้
การอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัร รัฐดินแดนยอ่มมีอาํนาจที*จะตรากฎหมายควบคุม
การเขา้เมืองของคนต่างดา้วไดอ้ยา่งเตม็ที* การเขา้เมืองของคนต่างดา้วจึงเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
คนเขา้เมืองของรัฐนั�นๆ ซึ* งเป็นกฎหมายภายในมิใช่กฎหมายระหว่างประเทศ หลกัขอ้นี� ไดรั้บการ
ยินยอมทั�งโดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ ว่าการอนุญาตให้คนต่างด้าว             
เขา้มาในราชอาณาจกัรนั�นเป็นอาํนาจอธิปไตยเหนือดินแดน แสดงออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมในรูป
ของกฎเกณฑเ์รื*องต่างๆ ในกฎหมายคนเขา้เมือง เช่น การกาํหนดถิ*นที*อยูข่องคนต่างดา้ว อาํนาจใน
การกักและส่งคนต่างด้าวออกนอกประเทศ เป็นต้น อํานาจเหล่านี� หาได้ขึ� นอยู่กับกฎหมาย
ต่างประเทศที*คนต่างดา้วผูน้ั�นถือสัญชาติอยูแ่ละไม่ขึ�นอยูก่บักฎหมายระหวา่งประเทศ เวน้แต่จะมี
การทาํสนธิสัญญาทวภิาคีตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื*น 

ในโลกปัจจุบนัมนุษยไ์ดแ้บ่งอาณาเขตออกเป็นประเทศ หรือรัฐ และไดมี้การกาํหนด
สัญชาติแตกต่างกนัออกไปมากมาย และดว้ยเหตุผลทางดา้นความมั*นคงของแต่ละประเทศหรือรัฐ 
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จึงมีหลกัที*ถือปฏิบติัโดยทั*วกนัวา่ การเดินทางระหวา่งประเทศตอ้งมีเอกสารประจาํตวั เพื*อสําหรับ
ใชใ้นการเดินทางขา้มประเทศ จากประเทศหนึ*งไปยงัอีกประเทศหนึ*ง ทั�งนี� เพื*อจะแสดงให้ทราบถึง
สถานะของบุคคลนั�นว่า เป็นคนสัญชาติใด มีภูมิลาํเนาเป็นหลกัแหล่งอยู่ที*ใด เอกสารประจาํตวันี�         
ที*กล่าวมา มีชื*อเรียกขานแตกต่างกนัออกไป ตามแต่ละประเทศผูอ้อกเอกสารจะเป็นผูก้าํหนด และ
เอกสารประจาํตวัที*ใช้สําหรับเดินทางระหว่างประเทศนี�  ยงัมีสิทธิหรือขอ้จาํกดัในการเดินทางที*
แตกต่างกนัออกไป โดยหลกัการแลว้จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้S ประเภท คือ  

(1) หนงัสือเดินทาง (Passport) 
(2) เอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง (Travel Document) 
(3) บตัรผา่นแดน (Border Pass) ขอ้ตกลงไทย-มาเลเซีย เรียกวา่ ใบเบิกทาง 
ตามกฎหมายของคนเขา้เมืองของประเทศไทยซึ* งได้มีการตราขึ� นฉบบัแรกเมื*อวนัที*               

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 สําหรับฉบบัที*ใช้บงัคบัในปัจจุบนัได้แก่ พระราชบญัญติัคนเข้าเมือง              
พ.ศ. 2522 ไดก้าํหนดให้คนต่างดา้วจะเขา้มาและออกนอกราชอาณาจกัรไทยไดน้ั�น จะตอ้งเดินทาง
เขา้มาหรือออกไปตามช่องทางที*กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั�น ซึ* งอาจเป็นด่านตรวจคนเขา้เมือง เขต                   
ท่า สถานี หรือทอ้งที* โดยหน่วยงานที*รับผิดชอบเรื*องการเขา้เมืองของคนต่างด้าว คือ สํานักงาน
ตรวจคนเขา้เมือง 

โดยประเทศไทยไดป้รากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์วา่มีแรงงานต่างดา้วเขา้มาอาศยั
อยู่เป็นเวลานาน ทั�งนี� อาจเนื*องจากประเทศไทยมีปัจจยัหลายอย่างที*เป็นสาเหตุจูงใจให้แรงงาน             
ต่างดา้วอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศไทย เช่น สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมี้การเจริญเติบโต
ขึ�นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดโอกาสในการทาํงานและแสวงหารายได้มากมาย อีกทั�งยงัเป็นปัจจยั
ดึงดูดใหแ้รงงานจากประเทศเพื*อนบา้นซึ*งมีระดบัความเจริญตํ*ากวา่และไม่มีช่องทางในการแสวงหา
รายไดเ้ขา้มาทาํมาหากินทั�งค่าจา้งในประเทศไทยก็สูงกวา่ที*ไดรั้บในประเทศของตน เป็นตน้ 

2)  การเขา้มาทาํงานของต่างดา้วในประเทศไทย  
ประเทศไทยไดป้รากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ว่ามีแรงงานต่างดา้วเขา้มาอาศยัอยู่

เป็นเวลานาน ทั�งนี�อาจเนื*องจากประเทศไทยมีโครงสร้างทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจที*อาํนวยให้
คนต่างด้าว ไดเ้ขา้มาอาศยัและประกอบอาชีพไดอ้ย่างอิสระ3 ดงัที*ประวติัศาสตร์เคยบนัทึกไวว้่า
ประเทศไทยไดถื้อหลกัแห่งการแสดงอธัยาศยัไม่ตรงต่อคนต่างดา้วที*มาอยู ่ซึ* งมีหลายประเทศ เช่น 
แขก ขอม ลาว พม่า จีน มอญ ญวน องักฤษ เดนมาร์ก ฝรั*งเศส สเปน ฯลฯ คนต่างดา้วบางประเทศ
เขา้มาอาศยัอยู่เป็นเวลานานจนสามารถโอนสัญชาติไทยไดใ้นระยะเวลาต่อมาที*สามารถเห็นได้

                                                 
3  จกัราวธุ สระทองอ่อน. (2550). มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว: ศึกษา

กรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวดัราชบุรี. หนา้ 12-26. 
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ชัดเจนได้แก่ ชาวจีน ซึ* งได้เข้ามามีบทบาทต่อการค้าและเศรษฐกิจของไทยมาจนถึงปัจจุบนันี�              
บางประเทศการเขา้มาเป็นไปในลกัษณะที*ขาดตอน เช่น องักฤษ ฝรั*งเศส เดนมาร์ก ซึ* งเคยเขา้มามี
บทบาทการคา้ในสมยัพระนารายณ์มหาราช แต่ไดข้าดตอนไปจนกระทั�งเขา้มาอีกครั� งในสมยัรัช
การที* 4 เป็นตน้มา บางประเทศเขา้มามีบทบาทมากแต่ก็ไดล้ดลงโดยลาํดบัจนกลายเป็นประเทศที*มี
ความสัมพนัธ์ทางการคา้กนัในลกัษณะธรรมดา เช่น ฮอลนัดา โปรตุเกส และบางชนชาติเพิ*งเขา้มา
ติดต่อกบัประเทศไทยจากปี พ.ศ. 2399 ซึ* งเป็นปีที*ประเทศไทยเริ*มทาํสนธิสัญญาเบาริ*งกบัประเทศ
องักฤษ เป็นตน้มา และไดเ้ขา้มามีอิทธิพลทางดา้นเศรษฐกิจในประเทศไทยจนกระทั�งถึงปัจจุบนั               
ประเทศเหล่านี�  ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลเยี*ยม 
ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฮงัการี ประเทศญี*ปุ่นและประเทศไตห้วนั เป็นตน้ 

บทบาทการเขา้มาของคนต่างดา้วในระยะแรกๆ ส่วนใหญ่จะยงัไม่มีบทบาทมากนัก
เพราะรัฐบาลไทยเป็นผู ้ผูกขาดทางการค้า แต่ภายหลังจากที*ไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ                      
มีนโยบายส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนเป็นตน้มา คนต่างดา้วไดเ้ขา้มามีบทบาทดา้นการลงทุน
เพิ*มขึ�น ทั�งนี� เนื*องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในสมยัที*เริ*มมีการพฒันา ยงัคงอยู่
ในสภาพที* ขาดแคลนทุนเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ที*จะสนองต่อแผนพฒันาเศรษฐกิจ
ดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งพึ* งปัจจยัเหล่านี� จากต่างประเทศโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจต่างๆ 
เพื*อให้ต่างประเทศเขา้มาลงทุนเพิ*มขึ�น ทั�งในรูปของการถือหุ้นและบริษทัลงทุนขา้มชาติ ทาํให้
ชาวต่างชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทดา้นการผลิตการคา้และการลงทุนภายในประเทศเพิ*มขึ�นนั*นเอง 

สาํหรับประเทศไทยคนต่างดา้วกบัเศรษฐกิจของประเทศเป็นของคู่กนั มีทั�งคุณคือผลดี 
และมีทั�งโทษคือผลเสีย ผลดีก็คือคนไทยเราขาดความรู้ในเรื*องการคา้ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผูช้าํนาญ
ดา้นอุตสาหกรรมและเงินอยูเ่ป็นอนัมากจึงตอ้งอาศยัคนต่างดา้วให้เขา้มาช่วยเหลือ ส่วนผลเสียนั�น
คือจะทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น คนต่างดา้วนั�นเขา้มาแยง่อาชีพของคนไทยและยงัเป็นการ
ยอมให้คนต่างด้าวเข้ามากอบโกยทรัพยสิ์นเงินทองกลบัไปประเทศเดิมของคนต่างด้าวอีกด้วย 
ยิ*งกวา่นั�นคนต่างดา้วที*อพยพเขา้มา อาจเป็นผูที้*มีสุขภาพอนามยัไม่สมบูรณ์หรือเป็นผูมี้นิสัยจิตใจไม่ดี 
เป็นอาชญากร ซึ* งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมตามมา เมื*อการอพยพของ
คนต่างดา้วไดก่้อใหเ้กิดผลเสียหายมากมายหลายประการเช่นนี�  ประเทศต่างๆรวมทั�งประเทศไทยจึง
ไดว้างกฎขอ้บงัคบัเกี*ยวกบัการอพยพของคนต่างดา้วเขา้ประเทศไวเ้ขม้งวดกวา่ในสมยัก่อนเป็นอนัมาก 
แต่ในกรณีบุคคลเดินทางเขา้มาเป็นการชั*วคราวเพื*อการศึกษา ท่องเที*ยวพกัผ่อน ซึ* งทาํให้ประเทศนั�น
ไดรั้บประโยชน์หรือไดเ้งินทองหลั*งไหลเขา้ประเทศของตนแลว้ ก็จะมีการสนบัสนุนกนัอยา่งเตม็ที* 
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จะเห็นไดว้า่คนต่างดา้วนั�น เมื*อเขา้มาในประเทศไทยไม่วา่จะเป็นตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
จะเป็นการเขา้มาเพื*อทาํมาหาเลี� ยงชีพ ซึ* งการอพยพเขา้มาของคนต่างดา้วในประเทศไทย 2 สมยั คือ 
สมยัโบราณ และสมยัปัจจุบนั ไดด้งันี�  

สมยัโบราณ 
ในสมยัโบราณประเทศไทยมีประชากรอาศยัอยู่ไม่มากนัก เมื*อเปรียบเทียบกบัพื�นที*       

ซึ* งตามหลกัฐานตามประวติัศาสตร์ปรากฏว่าประเทศไทยเราไดใ้ช้วิธีจูงใจให้คนต่างดา้วเขา้เมือง
เพื*อประโยชน์แก่เศรษฐกิจมาตั�งแต่ประเทศไทยในสมยัสุโขทยั โดยปรากฏว่ามีคนต่างดา้วหลาย
เชื�อชาติมีความเกี*ยวพนักบัเศรษฐกิจของไทย แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนโดยเฉพาะในดา้น
เศรษฐกิจดําเนินการโดยมิขาดสาย คนต่างด้าวชาวจีนเป็นกําลังที*สําคัญของชาวไทย ในทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมากจนถึงสมยักรุงศรีอยุธยาก็มีคนต่างดา้วเขา้มาตั�งภูมิลาํเนาอยู่หลายเชื�อชาติ 
เช่น ชาวตุรกี เปอร์เซีย อินเดีย แขก มัวร์ โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั*งเศส อังกฤษ และชาวจีน                    
ในตอนตน้ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยงัคงมีการติดต่อกบัคนต่างดา้วในหลายๆ ประเทศ โดยมีการ              
ลงนามในสัญญาการคา้กบัประเทศองักฤษเป็นชาติแรกในปี พ.ศ. 2399 แล้วตามด้วยอีกหลายๆ 
ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั*งเศส เดนมาร์ก โปรตุเกส ฮอลนัดา และเยอรมนั โดยเฉพาะชาวจีน
นอกจากจะค่อยๆ ครอบคลุมเศรษฐกิจไทยแลว้ยงัดาํรงตาํแหน่งสําคญัๆ ในทางราชการอีกดว้ย จาก
เหตุดงักล่าวทาํใหช้าวจีนมีความใกลชิ้ดกบัคนไทยมาก ประกอบกบัทางรัฐมีนโยบายผสมกลมกลืน
ระหวา่งคนไทยและคนจีน จนทาํใหค้นจีนกลายเป็นคนไทยในที*สุด4 

นบัแต่ไดมี้การลงนามในสัญญาการคา้กบันานาประเทศมาจนถึงปัจจุบนันี� เป็นเวลากวา่
ร้อยปีแลว้ ประเทศไทยไดมี้การพฒันาทั�งดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ*งในระหว่างที*ทหารของสหรัฐอเมริกาได้เขา้มาตั�งฐานทพัอยู่ในประเทศไทยเพื*อต่อสู้กบั
คอมมิวนิสต์ในเวียดนาม เศรษฐกิจของไทยได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ�นอย่างมากมาย การไปมา
ระหว่างประเทศก็เพิ*มมากขึ�น จากสถิติของสํานกังานตรวจคนเขา้เมือง กรมตาํรวจปี พ.ศ. 2506 
ปรากฏวา่ชาวอเมริกนัเขา้ออกประเทศไทยมากเป็นอบัดบั 1 ชาวมาเลเซียอนัดบั 2 ชาวญี*ปุ่นอนัดบั 3
ชาวองักฤษอนัดบั 4 ชาวออสเตรเลียอนัดบั 5 และชาวเยอรมนัอนัดบั 6 จากหลกัฐานที*ปรากฏใน
ประวติัศาสตร์ดงักล่าวนี�  จึงอาจกล่าวไดว้า่ คนต่างดา้วไดมี้ส่วนทาํให้เศรษฐกิจของไทยเจริญกา้วหนา้
ไปเป็นอนัมาก 

จึงเห็นไดว้า่ ในอดีตคนต่างดา้วมีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อเศรษฐกิจการคา้ของประเทศไทย 
คนต่างดา้วจะเขา้มาประเทศไทยโดยลกัษณะทาํการติดต่อคา้ขายหรือเป็นเจา้ของกิจการ ไม่ไดเ้ขา้มา
ในลกัษณะเป็นลูกจา้งหรือรับจา้งแรงงาน เนื*องจากภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในอดีตมีแรงงาน
                                                 

4  แหล่งเดิม. หนา้ 15. 
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จาํนวนมากเกินความตอ้งการของตลาดแรงงานจนทาํให้เกิดปัญหามีผูว้่างงานในอตัราที*สูง ทั�งที*เป็น
เพราะโครงสร้างของประชากรไทย ในอดีตมีอตัราการเพิ*มของประชากรในสัดส่วนที*สูง มีกาํลงั
แรงงานใหม่มาก ทาํให้ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมและบริการยงัไม่สามารถรองรับแรงงานใหม่ได ้               
ในจาํนวนที*เพียงพอ จึงเป็นผลให้มีการว่างงานของแรงงานอยู่โดยทั*วไป ดงันั�นแรงงานต่างดา้ว             
จึงไม่มีความจาํเป็นนกัสาํหรับตลาดแรงงานในสมยัโบราณ 

สมยัปัจจุบนั 
ในช่วงทศวรรษที*ผ่านมา ประเทศไทยไดมี้การเปลี*ยนแปลงทางอุตสาหกรรม มีความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ โดยมีการนาํวทิยาการสมยัใหม่เขา้มาใช ้ทาํให้ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความเป็นอยูเ่ปลี*ยนแปลงไป มีการติดต่อธุรกิจการคา้กบัต่างประเทศ 
มีการลงทุนกบัต่างประเทศ และรัฐบาลมีโครงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การส่งออกและ
การท่องเที*ยว ทาํให้คนต่างด้าวเขา้มาในประเทศไทยมากขึ�นโดยมีจุดมุ่งหมายที*ต่างกนัไป เช่น           
การเข้ามาท่องเที*ยว การเข้ามาติดต่อธุรกิจการค้า การเขา้มาลงทุน การเข้ามาสอนและแนะนํา
เทคโนโลยีสมยัใหม่ การเขา้มาเพื*อติดต่อเพิ*มสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศและการเขา้มาเพื*อ
ประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

ภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในช่วงปี พ.ศ. 2535-2540 อตัราการว่างงานได้ลดลง
อยา่งรวดเร็ว ทั�งนี� เนื*องจากความสําเร็จในการลดอตัราการเพิ*มของประชากรในช่วง 20 ปีที*ผา่นมา 
ทาํให้มีกาํลงัแรงงานใหม่ที*เขา้สู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีมีจาํนวนลดลง ประกอบกบัผลของการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจไดมี้การเจริญเติบโตขึ�นอยา่งต่อเนื*องในอตัราที*สูงจึงเป็นผลให้ตลาดแรงงาน
ของไทยอยู่ในภาวะตึงตวัขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก แต่หลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
ประเทศไทยได้ประสบกบัสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทาํให้มีผูว้่างงานเพิ*มขึ�นเป็นจาํนวนมาก               
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพก็ยงัมีอยู่อย่างต่อเนื*อง เนื*องจาก               
คนไทยไม่นิยมทาํงานที*ตรากตรําและสกปรก ลาํบากและเสี*ยงอนัตรายนั*นเอง 

3)  สาเหตุของแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 
สาเหตุของแรงงานต่างดา้วที*เขา้มาทาํงานในประเทศไทยนั�น มีทั�งที*เป็นปัจจยัผลกัดนั

และปัจจยัดึงดูด ดงัต่อไปนี� คือ 
ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจในประเทศของผูอ้พยพไม่เอื�ออาํนวยต่อการทาํงาน 

ทาํให้รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพ เกิดปัญหาความยากจน อดอยาก เกิดภาวะแรงงานลน้เกิน 
เนื*องจากระดบัสภาวะเจริญพนัธ์ุค่อนขา้งสูง หรือประเทศเกิดสงคราม มีการสู้รบภายในประเทศ
ของผูอ้พยพ ปัญหาการปกครองที*ไม่เป็นประชาธิปไตยทาํให้ประชาชนไม่มีความปลอดภยัในชีวิต
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และทรัพยสิ์น อีกทั�งประเทศของผูอ้พยพนั�นไม่มีมาตรฐานการควบคุมการออกนอกประเทศ ทาํให้
การอพยพออกนอกประเทศทาํไดง่้ายขึ�น 

ปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตขึ�นอย่างรวดเร็ว 
ก่อใหเ้กิดโอกาสในการทาํงานและแสวงหารายไดม้ากมาย เป็นปัจจยัดึงดูดให้แรงงานจากประเทศ
เพื*อนบา้นซึ*งมีระดบัความเจริญตํ*ากวา่และไม่มีช่องทางในการแสวงหารายไดเ้ขา้มา ทาํมาหากินทั�ง
ค่าจา้งในประเทศไทยก็สูงกว่าที*ไดรั้บในประเทศของตน และการที*คนไทยเองไม่นิยมทาํอาชีพ
บางอย่าง เช่น การประมง กรีดยาง ทาํเหมืองแร่หลุมถ่าน เนื*องจากเป็นงานที*หนกัและสกปรก ซึ* ง
แรงงานต่างดา้วเหล่านี�ไดเ้ขา้มาทาํงานในประเทศไทยแลว้ ก็มกัจะมีการชกัจูงญาติพี*นอ้งหรือเพื*อน
ของตนใหเ้ขา้ทาํงานดว้ย นอกจากนั�นการเขา้ออกแนวชายแดนกระทาํไดง่้ายเพราะช่องทางเขา้ออก
มีมาก ทาํใหเ้จา้หนา้ที*ของรัฐควบคุมดูแลไม่ทั*วถึง และการดาํเนินการของเจา้หนา้ที*ไม่ค่อยเคร่งครัด
นกั อีกทั�งเจา้หนา้ที*ของรัฐบาลบางคนเป็นนายหนา้หาแรงงานคนต่างดา้วให้กบันายจา้งในประเทศ
ไทย และจากการที*ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของความเจริญเติบโต จึงเป็นปัจจยัดึงดูดให้แรงงาน
ต่างดา้วอพยพเขา้มาจากประเทศขา้งเคียงเป็นจาํนวนมาก 

2.1.4  ความเป็นมาของกฎหมายเกี*ยวกบัแรงงานต่างดา้ว 
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2470 ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเกี*ยวกบัคนต่างดา้วประกาศใชแ้ต่

อย่างใด คนต่างดา้วสามารถจะเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรีโดยไม่มีการตรวจสอบ 
หรือมีการจาํกดัโควตา้ที*จะเขา้มามีถิ*นที*อยูถ่าวรในประเทศไทย อีกทั�งยงัไม่มีการกาํหนดอาชีพที*
หา้มมิให้คนต่างดา้วทาํ เนื*องจากวา่ในสมยันั�นจาํนวนประชากรของประเทศไทยยงัมีนอ้ยมากที*ทาํ
มาหากินก็ยงัรกร้างวา่งเปล่าอยูม่ากมาย จึงยงัไม่มีการคิดถึงเรื*องที*คนต่างดา้วจะเขา้มาแยง่ที*ทาํมาหา
กินของคนไทย ครั� นต่อมารัฐบาลในอดีตไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นในอนัที*จะตอ้งมีการตรวจสอบ
และจาํกดัจาํนวนคนต่างดา้วเขา้ประเทศไทย และเพื*อป้องกนัการมาแยง่ที*ทาํกินของคนไทยจึงไดมี้
การตราพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองฉบบัแรกขึ�นใชเ้มื*อวนัที* 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ซึ* งในกฎหมาย
ดังกล่าว ได้เริ* มมีการกาํหนดให้คนต่างด้าวที*จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องมีใบแสดง
รูปพรรณที*ทางการออกให้ ตอ้งไม่เป็นโรคตอ้งห้าม ตอ้งปลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ ตอ้งมีรายไดพ้อ
เลี�ยงตวัเอง ตอ้งไม่เป็นบุคคลอนัธพาล เป็นตน้ ส่วนในดา้นโควตา้คนเขา้เมืองนั�น แมว้า่ในกฎหมาย
จะได้บญัญติัให้อาํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่า
กระทรวงพาณิชยแ์ละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ที*จะกาํหนดจาํนวนคนต่างดา้วสัญชาติใด
สัญชาติหนึ*งที*จะใหเ้ขา้มาประเทศไทยได ้แต่ก็มิไดน้าํมาปฏิบติักนัแต่ประการใด 

ครั� นต่อมา เมื*อโลกไดเ้จริญกา้วหนา้มีวิวฒันาการต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการเดินทาง
ไปมาหาสู่กนัระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆ ในโลกไดก้้าวหน้าไปถึงยุคใช้เครื*องบินเป็น
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พาหนะในการเดินทาง และไดมี้จาํนวนคนต่างดา้วเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมากยิ*งขึ�น ดงันั�น 
จึงไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง เพื*อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ของบา้นเมือง
ในขณะนั�น ดงัเช่นไดมี้การออกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยคนเขา้เมือง พ.ศ. 2480 ยกเลิกพระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2470 นั�นเสีย ต่อมาก็มีพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2493 ยกเลิกพระราชบญัญติั
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2480 รวมทั� งฉบับที*ได้แก้ไขเพิ*มเติม ต่อมาก็มีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง              
พ.ศ. 2493 ประกาศใช ้และไดใ้ช้ตลอดมาเป็นเวลาถึง 29 ปี จึงไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 เมื*อวนัที* 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยมีผลบงัคบัใช้ เมื*อวนัที* 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2522 และไดย้กเลิกพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2493 นั�นเสีย 

ส่วนในดา้นการเขา้มาประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว ดงัที*ไดก้ล่าวแลว้ว่า คนต่างดา้ว
เขา้มาทาํมาหากินในประเทศไทยตั�งแต่สมยัโบราณ และจาํนวนคนต่างดา้วโดยเฉพาะคนจีน เริ*มเขา้มา
ทาํมาหากินในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ นโยบายของรัฐที*ผ่านมา
เป็นไปในดา้นเสรีไม่มีขอ้กาํหนดจาํกดัใดๆ แก่คนต่างดา้ว จนถึง พ.ศ. 2484 จึงไดต้ราพระราชบญัญติั
ช่วยอาชีพและวิชาชีพ ฉบบัที* 1 พ.ศ. 2484 และฉบบัที* 2 พ.ศ. 2485 ขึ� น เพื*อกาํหนดอาชีพและ
วิชาชีพบางประเภทไวเ้ป็นการเฉพาะสําหรับคนไทย เช่น การทาํหรือการหล่อพระพุทธรูป การทาํ
เครื*องเงิน การทาํนา การตดัผม ฯลฯ บุคคลอื*นที*ไม่ใช่คนไทยจะประกอบอาชีพเหล่านี� ไม่ได ้และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ก็ไดมี้การตราพระราชบญัญติัสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499 ขึ�นมาใช้
บงัคบั เพราะเห็นว่าในพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2485 นั�นใช้บงัคบั
เฉพาะโรงงานเท่านั�น ในกิจการอื*นมิไดก้าํหนดบงัคบัเอาไวด้ว้ย ทั�งยงัไม่มีวิธีการอนัรัดกุมสําหรับ
ทาํการตรวจสอบด้วย จึงได้ตราพระราชบัญญัติอาชีพแก่คนไทยขึ� นโดยมีวตัถุประสงค์เพื*อ
ช่วยเหลือคนไทยให้มีงานอาชีพเป็นหลกัฐานมั*นคง และไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนต่อการ
ประกอบอาชีพของบุคคลต่างดา้วที*ไดด้าํเนินอยูแ่ลว้ โดยกาํหนดให้บรรดาบริษทั ห้างหุ้นส่วนหรือ
เอกชน ตอ้งรับคนงานที*มีสัญชาติไทยเขา้ทาํงาน อยา่งนอ้ยจะตอ้งไม่ตํ*ากวา่ร้อยละ 50 โดยเจา้ของ
สถานประกอบการที*มีคนงานตั�งแต่ 10 คนขึ� นไป จะต้องจดัให้มีทะเบียนคนงานไวป้ระจาํ ณ 
สํานกังาน หรือ สถานประกอบการนั�นเพื*อที*เจา้หน้าที*จะไดต้รวจดูไดว้า่มีจาํนวนคนงานครบถว้น
ตามที*ระบุไวห้รือไม่ เป็นการสนบัสนุนให้คนไทยไดมี้งานทาํในสถานประกอบการต่างๆ มากขึ�น 
แต่ก็ยงัคงมีอาชีพที*สงวนไวใ้ห้คนไทยทาํโดยเฉพาะเพียงแค่ 17 อาชีพเท่านั�น รัฐบาลในขณะนั�น
เห็นวา่ อาชีพที*สงวนไวใ้ห้คนไทยทาํยงัไม่เป็นการเพียงพอ เพราะปรากฏวา่ยงัมีคนต่างดา้วทาํงาน
ต่างๆ ที*ไม่ใช่อาชีพที*สงวนไวเ้ป็นจาํนวนมากและประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายการควบคุมการ
ทาํงานประกอบอาชีพของคนต่างด้าวอย่างแทจ้ริง จึงคิดที*จะตรากฎหมายควบคุมการประกอบ
อาชีพของคนต่างด้าวขึ� นโดย จอมพลสฤษดิT  ธนะรัชต์ ได้เดินทางไปต่างประเทศ และได้เห็น
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กฎหมายที*ควบคุมเกี*ยวกับการทาํงานของคนต่างด้าวในหลายประเทศดี เช่น องักฤษ อเมริกัน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ จึงได้มีคาํสั*งให้ดาํเนินการร่างกฎหมายเกี*ยวกับการควบคุมการทาํงาน
ประกอบอาชีพของคนต่างดา้วขึ�น ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2503 แต่ก็มีปัญหาทางการเมืองหลายประการที*ทาํ
ใหก้ารร่างกฎหมายนี�ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลในขณะนั�น (จอมพลถนอม กิตติขจร) มีความเห็นว่า 
ประเทศไทยควรมีกฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวขึ�นเป็นกฎหมายพิเศษอีก
ฉบบัหนึ* ง เพราะกฎหมายเดิมที*มีใช้อยู่ค่อนขา้งจะล้าสมยัไม่เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยขณะนั�น จึงไดม้อบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้ของเรื*องยกร่างกฎหมาย
ควบคุมการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวขึ� นในที*สุดก็ออกมาในรูปประกาศของคณะปฏิวติั     
ฉบบัที* 322 ยกเลิกพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 เริ* มตั� งแต่วนัที* 14 มีนาคม             
พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา เดิมพระราชบญัญติัฉบบันี� ห้ามคนต่างดา้วประกอบอาชีพ 17 ประเภท และ
อาชีพเดิมทั�ง 17 ประเภทดงักล่าวไดน้าํไปกาํหนดเป็นงานในอาชีพหรือวิชาชีพที*ห้ามคนต่างดา้ว              
ทาํโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกากาํหนดงาน 39 ประเภทที*ห้ามคนต่างด้าวทาํ ซึ* งได้รวมงาน                     
17 ประเภท ที*เคยห้ามไวแ้ต่เดิมตามพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 ด้วยการ
พิจารณาว่างานที*ห้ามแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างใด เจ้าหน้าที*ได้ถือตามที*กาํหนดไวใ้น
หนงัสือการจดัมาตรฐานประเภทอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นบรรทดัฐานในการพิจารณา 

จากกรณีที*มีการกาํหนดงาน 39 ประเภทที*หา้มคนต่างดา้วทาํนี�  ตามพระราชกฤษฎีกาได้
กาํหนดห้ามคนต่างดา้วทาํงานดงักล่าวโดยเด็ดขาดในทุกทอ้งที*ทั*วราชอาณาจกัรและมีผลใชบ้งัคบั
ตั�งแต่วนัที* 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา ฉะนั�น คนต่างดา้วซึ* งจะเขา้มาใหม่หรือคนต่างดา้วซึ* ง
ไดเ้ขา้มาแลว้จะทาํงานที*หา้มนี�ไม่ได ้ 

อยา่งไรก็ดี มีขอ้ยกเวน้ใหค้นต่างดา้วยื*นขออนุญาตทาํงานที*หา้มนี�ไดก้็เฉพาะ 
1)  คนต่างด้าวซึ* งได้รับอนุญาตให้เขา้มาทาํงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

ลงทุนหรือตามกฎหมายอื*นที*มีลกัษณะเดียวกนั 
2)  คนต่างดา้วซึ* งไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาทาํงานที*ห้ามไดน้ั�นอยู่ก่อนวนัที* 14 มีนาคม 

พ.ศ. 2516 และเป็นผูที้*ไดรั้บอนุญาตใหมี้ถิ*นที*อยูแ่ลว้ แต่ถึงอยา่งไรก็จะอา้งขอทาํงาน 17 ประเภทที*
หา้มอยูเ่ดิมตามพระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพไม่ได ้เพราะถือวา่ไม่มีคนต่างดา้วทาํงานนั�นๆ 
อยูก่่อนวนัที* 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 

กฎหมายฉบบันี� มีขอบเขตครอบคลุมการทาํงานของคนต่างดา้วทุกคนในประเทศไทย 
จะยกเวน้ก็เฉพาะการทาํงานของบุคคลบางประเภทซึ* งไดก้าํหนดยกเวน้ไวใ้นกฎหมาย เช่น หวัหนา้คณะ
หรือเจ้าหน้าที*ในคณะผูแ้ทนทางทูตหรือผูแ้ทนกงสุล ผูเ้ชี*ยวชาญขององค์การสหประชาชาติ             
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บุคคลที*รัฐบาลไทยอนุญาตให้เขา้มาปฏิบติัหน้าที*เพื*อรัฐบาลตามขอ้ตกลงหรือสัญญาที*ทาํไวก้บั
รัฐบาลต่างประเทศ หรือเขา้มาทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วน ภายในเวลาไม่เกิน 15 วนั หรือเขา้มา
ปฏิบติัหนา้ที*หรือภารกิจเพื*อประโยชน์ในทางการศึกษา วฒันธรรม ศิลปะ การกีฬา ซึ* งจะไดก้าํหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา เป็นตน้ 

แต่อยา่งไรก็ตามกฎหมายฉบบันี�ก็ตอ้งถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2521 เพราะมีบทบญัญติัที*
ยงัครอบคลุมไปไม่ถึงคนต่างด้าวบางประเภท เช่น คนต่างด้าวที*เข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ* งเมื*อคนต่างดา้วเหล่านี� เขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรแลว้ ถา้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเลยก็จะ
เป็นภาระหนักของรัฐบาลที*จะต้องให้การเลี� ยงดู จึงเห็นสมควรที*จะเปิดโอกาสให้เข้าทาํงาน
ประกอบอาชีพได้ภายใต้การควบคุมของรัฐ ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัที*  322                    
มีข้อขดัข้องบางประการไม่สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี*ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้ตรา
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ขึ�นมาใชใ้หม่ 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ซึ* งไดก้าํหนดขึ�นใชใ้หม่นี� ยงัคงมี
เจตนารมณ์ที*จะสงวนอาชีพไวใ้ห้คนไทยทาํเช่นเดิม จึงยงัคงสงวนอาชีพที*ห้ามคนต่างด้าวทาํ                 
39 อาชีพ ไวต้ามเดิม แต่ได้เพิ*มบทบญัญติัที*ควบคุมการทาํงานของคนต่างด้าวบางประเภท เช่น              
คนต่างดา้วที*เขา้เมืองโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย คนต่างดา้วที*ถูกเนรเทศไวด้ว้ย ให้โอกาสแก่คน
ต่างด้าวที*เข้ามาลงทุนหรือเข้ามาดูแลกิจการของคนต่างด้าวเองในระดับบริหารงานได้เพื*อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที* 281 พ.ศ. 2516 เรื*องการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
แต่ในขณะเดียวกนั ก็ยงัตอ้งคาํนึงถึงการที*คนไทยตอ้งมีงานทาํดว้ย จึงไดก้าํหนดวา่คนต่างดา้วจะ
ทาํงานไดก้็ต่อเมื*อไดผ้า่นการพิจารณา และไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการทาํงานของ
คนต่างดา้วแลว้เท่านั�น และเป็นงานที*คนไทยยงัไม่มีความรู้ความสามารถดีพอที*จะทาํไดเ้ท่ากบัคน
ต่างดา้ว การให้อาํนาจที*จะกาํหนดเงื*อนไข ให้คนต่างดา้วที*จะทาํงานในราชอาณาจกัรตอ้งปฏิบติั
ตามดว้ย เช่น ตอ้งฝึกสอนคนไทยเพื*อให้คนไทยมีความรู้ความสามารถเพียงพอที*จะทาํงานแทนคน
ต่างดา้วนั�นต่อไปดว้ย5 

ต่อมาเมื*อพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ถูกยกเลิกโดย
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ซึ* งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื*อวนัที*  22 กุมภาพนัธ์ 2551 มีผลบังคับใช้ตั� งแต่วนัที*                   
23 กุมภาพนัธ์ 2551 เป็นตน้ไปโดยยกเลิกพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 และ
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2544 เนื*องจาก
บทบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าวพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521                  
                                                 

5  สุดาศิริ มทัวพนัธ์ุ. (2534). การทาํงานของคนต่างด้าว. หนา้ 9-11. 
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ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเคลื*อนยา้ยแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณีนี� จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงระบบการทาํงานของคนต่างดา้วให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที*เปลี*ยนแปลงไป 
ซึ* งหลกัสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ทางผูเ้ขียนจะกล่าวไว้
ในบทที* 3 ต่อไป 

2.1.5  ความเป็นมาของพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับประเทศเพื*อนบ้านและ

ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งกนั ทั�งในดา้นการคา้ การลงทุนการคมนาคมขนส่ง
และการท่องเที*ยวกบัประเทศเพื*อนบา้นทั�งในระดบัพหุภาคและทวภิาคี อาทิ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหวา่งบงัคลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลงักา และไทย 

การดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการผลกัดนัให้มีการจดัตั�งเขตเศรษฐกิจชายแดนหรือเขต
เศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื*อง ซึ* งรัฐบาลไดมี้นโยบายเกี*ยวกบัการจดัระบบบริหารจดัการแรงงาน   
ต่างดา้ว โดยอนุญาตให้คนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชา ที*หลบหนีเขา้
เมืองอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราวเพื*อรอการส่งกลบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคน
ต่างดา้ว และผ่อนผนัให้ทาํงานได้ตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว และผ่อนผนัให้
ทาํงานไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว แต่นโยบายดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถึงคน
ต่างด้าวที*ลกัลอบเขา้มาทาํงานในบริเวณชายแดนราชอาณาจกัรไทย กบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา ที*มีการเดินทางเขา้มา
และออกไปในแต่ละวนั หรือการทาํงานแบบมาเช้ากลบัเย็น (Day’s tripper) คาดว่าจะมีการเดิน
ทางเขา้มาทาํงานในลกัษณะดงักล่าวในบริเวณชายแดนเป็นจาํนวนมากซึ* งปรากฏตามการรายงาน
ผลการตรวจเยี*ยมจงัหวดัสระแกว้ เพื*อหารือแนวทางการใชบ้งัคบัมาตรการตามพระราชบญัญติัการ
ทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 เกี*ยวกบัการจดัระบบการทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา 146 วา่
ความตอ้งการจา้งงานในภาคเกษตรกรรมตามบริเวณชายแดนของจงัหวดัสระแกว้ ในลกัษณะมาเชา้               
กลบัเย็นจะเป็นไปตามฤดูกาล สําหรับฤดูกาลที*มีการเก็บเกี*ยวพืชผลจะมีแรงงานสัญชาติกมัพูชา         
เดินทางผา่นเขา้มาทาํงานประมาณ 7,000 – 8,000 คนต่อวนั ในช่วงฤดูกาลอื*นจะมีแรงงานสัญชาติ
กมัพชูาเดินทางผา่นแดนเขา้มาทาํงานประมาณ 2,000 – 3,000 คนต่อวนั 

การเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรของคนต่างดา้วในกรณีปกตินั�น คนต่างด้าวซึ* งจะ
เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้ง
และยงัสมบูรณ์อยู่ และได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง 
จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงต่างประเทศ ตามวตัถุประสงค์
                                                 

6  หนงัสือกรมการจดัหางานที* รง 0301/17346 ลงวนัที* 25 สิงหาคม 2551. 
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ของการเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรนั�น สําหรับการเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื*อทาํงาน
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25217 คนต่างด้าวตอ้งได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง โดยมิใช่ได้รับ
อนุญาตให้เขา้มาในฐานะนักท่องเที*ยว หรือผูเ้ดินทางผ่าน ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั*วคราว (Non-immigrant Visa) แต่คนต่างดา้วซึ* งเป็นคนสัญชาติของประเทศที*มีอาณาเขตติดต่อกบั
ประเทศไทยเดินทางขา้มพรมแดนไปมาชั*วคราว โดยปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบั
รัฐบาลแห่งประเทศนั�น ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
การเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรในลกัษณะดงักล่าวจึงไม่สามารถขอรับใบอนุญาตเพื*อทาํงานได ้

กรมการจดัหางาน จึงมีความเห็นว่าหากปล่อยให้มีการทาํงานของคนต่างดา้วบริเวณ
ชายแดนในลักษณะมาเช้ากลับเย็น โดยไม่สามารถบังคับให้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ         
การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เช่นเดียวกับการทาํงานของคนต่างด้าวอื*นซึ* งต้องขอรับ
ใบอนุญาตเพื*อทาํงานในประเทศไทยแลว้ นอกจากจะเกิดการเลือกปฏิบติัแลว้ ยงัเป็นภยัคุกคามต่อ
ความมั*นคง ระบบเศรษฐกิจ และสาธารณสุขของประเทศ ซึ* งเมื*อพิจารณาแลว้หากมีบทบญัญติัของ
กฎหมายที*สามารถยกเวน้การปฏิบติัตามกฎหมายในบางกรณีเพื*อให้คนต่างดา้วซึ* งไม่มีคุณสมบติัที*
จะขอรับใบอนุญาตทาํงานได ้ใหเ้ขา้สู่ระบบการขอรับอนุญาตทาํงานตามกฎหมายได ้

กระทรวงแรงงาน โดยกรรมการจดัหางานไดมี้ความเห็นปี 2548 กระทรวงแรงงานได้
ลงนามทาํคาํรับรองการพฒันากฎหมายกบัรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที*จะพฒันา
กฎหมายที*อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันากฎหมาย 3 หลกั 10 แนวทาง 
และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที*ดี พ.ศ. 2546 ในส่วน
ของกรมการจดัหางานไดย้กร่างพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. .... ซึ* งเป็นการยกเลิก
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 และพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
(ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2521 โดยมีสาระสําคญัประการหนึ*ง กาํหนดให้รัฐมนตรีมีอาํนาจหนา้ที*จะอนุญาต
ให้คนต่างดา้วเขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรภายใตเ้งื*อนไขใด หรือยกเวน้ไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้วในกรณีใดก็ได ้กระทรวงแรงงานไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติั

                                                 
7  มาตรา 7 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 10 งานใดที*มิไดห้า้มไวใ้นพระราชกฤษฎีกาซึ*งออกตามความในมาตรา 6 

คนต่างดา้วจะทาํไดต้่อเมื*อไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือเจา้พนกังานซึ*งอธิบดีมอบหมาย เวน้แต่คนต่างดา้วที*เขา้มา
ในราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราว ตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองเพื*อทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วนมีระยะการ
ทาํงานไม่เกินสิบห้าวนั แต่คนต่างดา้วนั�นจะทาํงานนั�นไดเ้มื*อมีหนังสือแจง้ให้อธิบดีหรือเจา้พนักงานซึ* งอธิบดี
มอบหมาย ตามแบบที*อธิบดีกาํหนด. อา้งถึงใน ทิพากร วุฑฒิปรีชา. (2551). การทํางานของคนต่างด้าวซึ2 งมี
ภูมิลาํเนาและเป็นสัญชาติของประเทศที2มีชายแดนติดกับประเทศไทย. หนา้ 36.  

DPU



 23

ฉบับดังกล่าวตามขั�นตอนการเสนอร่างกฎหมายตามลําดับ เมื*อคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมาย ร่างอนุบญัญติัที*เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที* 5 ตรวจพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว
แล้วเห็นว่า หลักการของร่างพระราชบัญญัติมีความจาํเป็นต้องตราเป็นกฎหมาย และมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที*ดี 
พ.ศ. 2546 โดยมีความเห็นเพิ*มเติมวา่การกาํหนดให้ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื*อง รัฐมนตรี โดยอนุมติั
ของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างดา้วผูใ้ดเขา้มาทาํงานภายใตเ้งื*อนไขใดๆ หรือยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี�  ตามร่างมาตรา 39 เป็นการใหอ้าํนาจคณะรัฐมนตรียกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติันี�  โดยไม่มีขอบเขตและอาํนาจเหนือบทบญัญติัของกฎหมายที*ตราขึ� นโดย
รัฐสภา ซึ* งอาจมีปัญหาว่าเป็นบทบญัญติัที*ขดัรัฐธรรมนูญได ้ดงันั�น หากเห็นว่ามีความจาํเป็นตอ้ง
ให้อาํนาจคณะรัฐมนตรีเพื*อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบติัเกี*ยวกบักรณีที*เป็นนโยบาย สมควร
พิจารณาปรับปรุงถอ้ยคาํใหเ้หมาะสมกบักรณี ซึ* งคณะรัฐมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบในหลกัการและ
ส่งให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาดาํเนินการ แต่เมื*อเกิดการเปลี*ยนแปลงทางการเมืองในปี 
2549 ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวไดถู้กส่งกลบัมาใหก้ระทรวงแรงงานพิจารณายนืยนัอีกครั� ง 

ต่อมาในปี 2550 กระทรวงแรงงานไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื*อพิจารณา โดยร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื*อปรับปรุง
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ* งแก้ไขเพิ*มเติมโดยพระราชบญัญติัการ
ทาํงานของต่างดา้ว (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2544 เพื*อให้รองรับกบัสถานการณ์แรงงานต่างดา้วในปัจจุบนั 
โดยมีสาระสาํคญัประการหนึ*ง คือ รัฐมนตรีมีอาํนาจหนา้ที*จะอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาทาํงานใน
ราชอาณาจกัรภายใตเ้งื*อนไขใด หรือยกเวน้ไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการทาํงานของ
คนต่างดา้วในกรณีใดก็ได ้โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื*อวนัที* 1 พฤษภาคม 2550 อนุมติัในหลกัการร่าง
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. …. ที*กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื*อตรวจพิจารณาแลว้ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

ในการพิจารณาร่างบทบญัญติัที*ว่า “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื*องรัฐมนตรีโดยอนุมติัของ
คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผูใ้ดเขา้มาทาํงานภายใตเ้งื*อนไขใดๆ หรือยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี�  โดยผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน (กรรมการจดัหางาน) ไดชี้� แจงขอ้เท็จจริง
ประกอบการพิจารณาว่า บทบญัญติัดงักล่าวมีแนวคิดเพื*อแกไ้ขปัญหาคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานใน
บริเวณชายแดนในลักษณะมาเช้ากลับเย็นหรือการทาํงานตามฤดูกาล ซึ* งไม่อยู่ในบังคับของ
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดต้รวจพิจารณาร่างพระราชบญัญติัการทาํงาน
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. …. และปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัฯ ในประเด็นที*สําคญัประการหนึ*ง 
คือ เพิ*มมาตรการรองรับการพฒันาพื�นที*เศรษฐกิจชายแดนโดยกาํหนดให้คนต่างดา้วซึ* งมีภูมิลาํเนา
และเป็นคนสัญชาติของประเทศที*มีชายแดนติดกบัประเทศไทย เขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรโดยมี
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สามารถขออนุญาตทาํงานบาง
ประเภทหรือบางลกัษณะในราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล และ
เฉพาะภายในท้องที* ที*อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที* ต่อเนื* องกับท้องที*ดังกล่าว ทั� งนี� ตามที*
คณะรัฐมนตรีกาํหนด (ร่างมาตรา 14) ซึ* งมาตรการดงักล่าวน่าจะส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการที*มี            
ความตอ้งการใชแ้รงงานจาํนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานที*มิใช่ช่างฝีมือ หรือผูช้าํนาญการ ยา้ยฐาน
การผลิตไปสู่พื�นที*ที*มีแรงงานจาํนวนมาก อนัจะเป็นผลดีต่อทั�งการพฒันาระบบเศรษฐกิจและ                
การรักษาความมั*นคงของชาติ 

 
2.2  แนวคิดเกี�ยวกบัการควบคุมการทาํงานของแรงงานต่างด้าว 

เพื*อให้การควบคุมการทาํงานของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย บรรลุจุดมุ่งหมายใน
การแกไ้ขปัญหาทั�งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการเลิกจา้ง ปัญหาการลกัลอบเขา้มาทาํงาน
ของแรงงานต่างชาติ ตลอดจนปัญหาในการอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย
ที*จะตอ้งเอื�อต่อการเขา้มาลงทุนของต่างประเทศ และก่อให้เกิดการจา้งงานภายในประเทศโดยที* 
การอนุญาตนั�นตอ้งไม่เป็นการแยง่งานคนไทย จึงไดก้าํหนดแนวคิดเกี*ยวกบัการควบคุมการทาํงาน
ของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ8 

ส่วนที* 1 การจดัการแรงงานต่างชาติผดิกฎหมาย ซึ* งมีแนวทางที*สาํคญัดงันี�  
1) การส่งเสริมให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการจา้งแรงงานไทย ทดแทน

แรงงานต่างชาติ มีแนวทางที*สาํคญัคือ การกาํหนดมาตรการจูงใจ การกาํหนดมาตรการให้คนไทยมี
โอกาสไดท้าํงานก่อน การสร้างจิตสาํนึกในการช่วยเหลือแรงงานไทยที*ถูกเลิกจา้ง 

2) การผลักดันให้มีมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั�น กวาดล้างและจบักุมแรงงาน
ต่างชาติ ซึ* งมีแนวทางที*สําคญัคือ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรหลกัในการดาํเนินการตาม
มาตรการดงักล่าว ให้มีการจดัตั�งศูนยร์อการส่งกลบัเพื*อรองรับแรงงานต่างชาติที*ถูกจบักุมการตั�ง
ศูนยเ์ฉพาะกิจเพื*อเสริมการกวาดลา้งและจบักุมผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 

                                                 
8  ทรรศนะ นิยมประเสริฐผล. (2543). ผลกระทบทางสังคมของนโยบายจัดระบบเพื2อควบคุมการทาํงาน

ของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย. หนา้ 19-20.  
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3) การผลกัดนัให้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษที*เป็นพื�นที*จงัหวดัชายแดนเพื*อเป็นการ
สกดักั�นการลกัลอบเขา้เมืองไม่ให้แพร่กระจายไปยงัจงัหวดัอื*นๆ ซึ* งในเบื�องตน้เห็นควรกาํหนดไว ้
13 จงัหวดั คือเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ระนอง จนัทบุรี ตราด สระแก้ว มุกดาหาร 
นครพนม อุบลราชธานี หนองคาย และสุรินทร์ 

4) ให้เอกชนเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการแรงงานต่างชาติ มีแนวทางที*สําคญั
คือการศึกษาหลกัการวธีิการโดยการเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

5) การผลกัดนัให้มีการจดัตั�งคณะกรรมการระดบัชาติ เพื*อทาํหนา้ที*เป็นองคก์รกลาง
ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย มีแนวทางที*สําคัญคือ         
การจัดตั� งคณะกรรมการโดยให้นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและ                      
ใหมี้คณะอนุกรรมการซึ*งมีกระทรวงที*เกี*ยวขอ้งเป็นประธานและเลขานุการ 

6) การจดัการข้อมูลเกี*ยวกบัแรงงานต่างชาติ ให้เป็นปัจจุบนัถูกตอ้งและเชื*อถือได ้      
เพื*อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดปริมาณที*จะให้คนไทยเข้าทํางานแทนแรงงานต่างชาติ                   
ผดิกฎหมาย 

ส่วนที* 2 การจดัการให้ใช้แรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างดา้ว ซึ* งมีแนวทางที*สําคญั
ดงันี�  

1) การเขม้งวดการอนุญาตให้คนต่างด้าวเขา้มาทาํงานในประเทศไทย มีแนวทางที*
สําคญัคือ การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การอนุญาตให้เหมาะสม โดยพิจารณาอนุญาตเท่าที*จาํเป็นตอ้ง
เป็นอาชีพที*ขาดแคลนหรือคนไทยไม่ไดจ้ริงๆ และก่อใหเ้กิดการนาํเงินมาลงทุนและเกิดการจา้งงาน
ในประเทศมากขึ�น 

2) ส่งเสริมใหน้ายจา้ง หรือสถานประกอบการใชแ้รงงานไทยทดแทนแรงงานต่างดา้ว
ที*เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีแนวทางที*สําคญัคือ การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากร         
การใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงาน 

3) ประสานใหห้น่วยงานที*เกี*ยวขอ้งร่วมกนั ในการแกไ้ขปัญหาการเลิกจา้ง 
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2.2.1 แนวคิดที*มีต่อปัญหาแรงงานต่างดา้วที*เขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 
แนวคิดที* 1 คือมุมมองด้านความมั*นคงแห่งชาติหรือชาตินิยม (National Security)9               

เป็นแนวคิดของราชการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลไกของรัฐในส่วนความมั*นคงและการปกครอง คือ
กระทรวงมหาดไทยและสภาความมั*นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ* งเน้นการควบคุมกาํจดัสิทธิในการ
ทาํงานโดยมองวา่คนกลุ่มนี� เป็นอาชญากร เป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมายไม่ไดม้องวา่เขาเป็น
แรงงาน ตอ้งจบัตวัส่งออกนอกประเทศ หรือนายจา้งตอ้งมาประกนัตวัเพื*อผ่อนผนัขอใบอนุญาต
ทาํงานแก่แรงงานต่างดา้วคนนั�น ชั*วคราวใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

แนวคิดที*  2 เป็นแนวคิดแบบทุนเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจไร้พรมแดน (Capitalist)                
เป็นแนวคิดของกลุ่มธุรกิจที*ตอ้งการใชแ้รงงานราคาถูก ไร้ฝีมือ ไร้อาํนาจต่อรอง โดยอา้งวา่เป็นงาน
ที*คนทอ้งถิ*นไม่ทาํหรือเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน เพราะเป็นงานที*สกปรก (Dirty) เสี*ยงอนัตราย 
(Danger) และเป็นงานที*ยากลาํบาก (Difficult) 

แนวคิดที* 3 แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights, Labor Protection) แนวคิดนี�
เน้นการคุม้ครองสิทธิแรงงาน ให้สิทธิแรงงานต่างดา้วเท่าเทียมกบัสิทธิแรงงานไทยไดรั้บเพราะ
ทาํงานเหมือนกนั อยู่ในประเทศเดียวกนัศกัดิT ศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนัควรไดรั้บการปฏิบติั
เหมือนกนั ไม่ควรมีทวิมาตรฐานหรือหนึ* งประเทศสองระบบจดัการแรงงาน กล่าวคือ แรงงาน              
ต่างด้าวให้เป็นเรื* องของนายจ้างกาํหนดหรือให้ทั� งคู่ตกลงกันเอง แต่แรงงานไทยได้สิทธิตาม
กฎหมายแรงงาน 

แนวคิดที* 4 แนวคิดเรื* องการประสานประโยชน์หรือทุนอุปถัมภ์ (Corporatism) คือ             
การร่วมมือกนัแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างดา้วของกลุ่มทุนทอ้งถิ*นกบัเจา้หน้าที*รัฐบาล
ส่วนเป็นการประสานแนวคิดที* 1 กบัแนวคิดที* 2 เขา้ดว้ยกนั โดยฝ่ายราชการยินยอมให้นกัธุรกิจ
และผูป้ระกอบการ นําตวัแรงงานต่างด้าวไปใช้แรงงานได้ชั*วคราว โดยจ่ายค่าประกันตวัและ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตใหท้าํงานนั�น เพราะวา่อาํนาจรัฐไม่อาจจบักุมหรือควบคุมแรงงานต่างดา้ว
จาํนวนมหาศาลได้ประกอบกบัฝ่ายธุรกิจเรียกร้องตอ้งการแรงงานต่างด้าวในกิจการที*ขาดแคลน
แรงงานหรือที*แรงงานในทอ้งถิ*นไม่ทาํเพื*อใหธุ้รกิจอยูร่อดเติบโตได ้

                                                 
9  พงศธ์ร วศิาลศกัดิT . (2550). สิทธิที2ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของลูกจ้างแรงงาน

ต่างด้าวที2ได้รับอนุญาตในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรี
วนัที2 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549. หนา้ 29-30. 
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2.2.2  แนวคิดเกี*ยวกบัความเป็นพลเมือง (Citizenship) 
ความเป็นพลเมือง คือ สิทธิขั�นพื�นฐานที*มิใช่อะไรอื*นนอกจาก สิทธิที*จะมีสิทธิT                   

หากสิทธิดงักล่าวซึ* งมีค่ามากเกินกวา่จะประมาณการไดห้ากถูกถอดถอนออกไป สิ*งที*คงเหลือก็คือ 
ความเป็นคนไร้รัฐ (Stateless Person) ที*ถูกทาํให้เสื*อมเสียในสายตาของเพื*อนร่วมชาติ การดาํรงตน
อยู่ในทุกคณะเป็นความทรมานจากรัฐ ภายใต้พรมแดนที*เขามีความสุขที*จะดาํรงอยู่ ซึ* งบุคคล
ดงักล่าวอาจจะมีความสนุกสนานในชีวิต ที*แมว้่าจะถูกจาํกดัในสิทธิและปรากฏตวัในฐานะคน             
ต่างดา้ว และเหมือนเช่นคนต่างดา้วทั*วไป ที*ถูกถอดถอนสิทธิT ที*จะเขา้ถึงสิทธิใดๆ 10 

1)  ความเป็นพลเมืองคืออะไร 
รากฐานมาจากแนวคิดปรัชญาการเมืองที*สาํคญั 2 สายคือ สายเอเธนส์และสายโรมนั 
(1) สําหรับสายเอเธนส์ (The Athenians) เป็นการอธิบายความเป็นพลเมืองในฐานะ

สมาชิกในสังคมการเมืองที*ปรากฏตวัในฐานะภาคปฏิบติัของการปกครองตนเอง (Self-Governance) 
ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนการเมือง โดย Aristotle กล่าวว่าความเป็นพลเมืองดาํรงฐานะทั�งทาง
เป็นผูป้กครองและผูถู้กปกครอง ซึ* งนยัของความเป็นพลเมืองจึงสะทอ้นเรื*องของส่วนรวม กลุ่มคน
ที*มีส่วนในกิจกรรมทางสังคมการเมือง 

อิทธิพลที*เกิดจากแนวคิดความเป็นพลเมืองของ Aristotle นาํไปสู่ปรากฏการณ์ที*เรียกวา่ 
“ความเป็นพลเมืองที*กระตือรือร้น” ซึ* งไดก่้อรูปให้เกิดความเขา้ใจผา่นทั�งงานของ Machiavelli และ 
Rousseau และแสดงบทบาทที*สาํคญัในการก่อรูปความคิดการปฏิวติัอเมริกาและการปฏิวติัฝรั*งเศส 
และแนวคิดความเป็นพลเมืองดงักล่าวได้รับการฟื� นฟูให้มีชีวิตชีวาอีกครั� งในกลางศตวรรษที* R� 
โดย Hannah Arendt และไดถู้กเรียกในลกัษณะร่วมกนัวา่แนวคิดสายสาธารณะ (Republic tradition 
of citizenship) ที* เน้นการให้ความสําคัญกับความเป็นพลเมืองในฐานะของการเมืองในเรื* อง                   
การยอมรับและตระหนกัรู้ (politics or recognition) 

(R) สายโรมนั (Roman thought) เทียบเคียงความเป็นพลเมืองเป็นเรื*องของปัจเจกบุคคล
ที*ครอบครองสิทธิโดยชอบธรรม โดยที*สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองปกป้องโดยผูป้กครองของ
พวกเขาซึ* งแนวคิดสายโรมนันี� เองได้นาํไปสู่สายธารทางความคิดความเป็นพลเมืองร่วมสมยัที*มี
ลกัษณะสําคญั 2 ประการ คือ 1) ทศันะในการทาํความเขา้ใจความเป็นพลเมืองในฐานะรูปแบบที*
เป็นทางการตามกฎหมาย กล่าวคือ ความเป็นพลเมืองคือการครอบครองสถานะทางกฎหมายเพื*อเขา้
สู่การมีสิทธิต่างๆ และ 2) เมืองที*ครอบครองสิทธิภายใตก้ฎหมาย จึงเป็นพลเมืองที*ใช้สิทธิต่างๆ               

                                                 
10  จนัทรา ธนะวฒันาวงศ ์และคณะ. (2553). โครงการวิจัย แนวทางและกลไกการแก้ไขปัญหาของความ

ทับซ้อน/กาํกวมระหว่างคนไร้รัฐกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว: กรณีศึกษาพื@นที2อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี. หนา้ 10-25. 
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ได้อย่างเต็มที* ซึ* งนาํไปสู่การนิยามหมายความเป็นพลเมืองร่วมสมยัที*คุน้เคยโดย T.H. Marshall                     
ที*กล่าวถึงสิทธิ 3 ประการที*ประกอบสร้างความเป็นพลเมืองไดแ้ก่ สิทธิทางกฎหมาย (Civil Rights) 
สิทธิทางการเมือง (Political Rights) และสิทธิทางสังคม (Social Rights) สิทธิทั�ง 3 ดา้นนี� มีลกัษณะ
ที*สัมพนัธ์กันอย่างมีวิวฒันาการ และพฒันาเป็นแนวคิดที*เรียกว่าสายเสรี (Liberal Tradition of 
Citizenship) ที*เนน้เรื*องสิทธิภายใตก้ฎหมาย 

2) อาณาเขตของความเป็นพลเมือง: ภายในบริบทการเมืองหรือขา้มพน้การเมือง 
เมื*อมีการยอมรับร่วมกันตามความหมายของความเป็นพลเมืองว่าคือรูปแบบของ

สมาชิกภาพในชุมชนแม้ว่าจะแตกต่างกนัในรูปแบบสมาชิกภาพระหว่าง Republic tradition of 
citizenship และ Liberal tradition of citizenship ก็ตาม แต่ทั�งสองกระแสคิดในระยะแรกก็ยอมรับ
ร่วมกนัวา่ชุมชนที*เป็นที*ตั�งของสมาชิกภาพคือ ชุมชนทางการเมือง11 

แนวคิดเรื*องความเป็นพลเมืองที*ผูกโยงกบัความเป็นรัฐสมยัใหม่ ส่งผลให้การกาํหนด
ความเป็นพลเมืองใหก้บัใครนั�น เป็นหนา้ที*ของรัฐชาติในฐานะสถาบนัทางสังคมการเมืองสมยัใหม่ 
ที*อา้งถึงการผกูขาดความชอบธรรมในการใช้อาํนาจเหนือเขตแดนของตน โดยใช้การควบคุมทาง
สังคมและชีวิตของปัจเจกบุคคลผ่านระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา วฒันธรรมหลักในฐานะ
อุดมการณ์ ซึ* งนกัวชิาการไดใ้หนิ้ยามกวา้งๆ วา่เป็นประเภทของพลเมืองชาติ (National citizenship) 

ในกระแสคิดสายเสรีก็เกิดการเปลี*ยนแปลงจากที*เนน้ฐานเรื*องสิทธิภาพใตก้ฎหมายที*
ไดรั้บการปกป้องจากผูป้กครอง ปรากฏการณ์การอา้งสิทธิโดยชอบธรรมที*แยกออกจากการแทรกแซง
โดยนกัวชิาการบางคนไดเ้ผยแพร่ความเขา้ใจสิทธิของปัจเจกบุคคลที*จะไดรั้บการประกนัมาตรฐาน
การอยูดี่มีสุขทางเศรษฐกิจซึ* งรวมถึงสิทธิการมีงานที*เหมาะสม การมีส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบาย
การเงินในสังคมและสิทธิที*สมบูรณ์และมีความหมายในโครงการสวสัดิการทางสังคม ซึ* งเรียก
พลเมืองแบบนี� ว่า “Economic Citizenship” รวมทั�งยงัเกิดการขยายมุมมองเรื*องสิทธิไปยงัชนกลุ่ม
น้อย เพื*อตระหนกัและยอมรับ “Cultural Citizenship” ในชุมชนที*มีความแตกต่างหลากหลายทาง
ชาติพนัธ์ุ เป็นตน้ 

ส่งผลใหปั้จจุบนัความคิดทางการเมืองและกฎหมาย เต็มเปี* ยมไปดว้ยการกล่าวถึงความ
เป็นพลเมือง ไม่วา่จะเน้นไปที*ความเป็นพลเมืองที*เท่าเทียม (Equal Citizenship) ความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) ความเป็นพลเมืองทางสังคม (Social Citizenship) หรือ
ความเป็นพลเมืองพหุวฒันธรรม (Multicultural Citizenship) รวมทั�งการกล่าวถึงความเป็นพลเมือง
ในแง่ของตาํแหน่งแห่งที*ความเป็นพลเมืองสถิตอยู่ เช่น ความเป็นพลเมืองในประชาสังคม ความเป็น
พลเมืองในสถานที*ทาํงาน ความเป็นพลเมืองหลงัรัฐชาติ (Postnational Citizenship) 
                                                 

11  แหล่งเดิม. หนา้ 11-14. 
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3) รัฐ-ชาติกบัความเป็นพลเมือง 
ที*ผา่นมาความเป็นพลเมืองถูกทาํให้เชื*อวา่เป็นกลุ่มของสถาบนัและปฏิบติัการที*จะเป็น

ตอ้งเกิดขึ�นภายในชุมชนทางการเมือง ซึ* งในยุคปัจจุบนัรูปแบบของชุมชนทางการเมืองล่าสุดคือ  
รัฐ-ชาติ แมว้า่ประวติัศาสตร์ของความเป็นพลเมืองจะเกิดก่อนพฒันาการของรัฐ-ชาติ แต่ในปัจจุบนั
ลกัษณะความเป็นพลเมืองแห่งชาติและชาติ/ประเทศในฐานที*ตั�งของความเป็นพลเมืองเป็นหลกัการ
ที*ไดรั้บการยอมรับ12 

อยา่งไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองไดรั้บการทา้ทายในแนวคิดภายหลงัการสิ�นสุดลงของ
สงครามโลกครั� งที* 2 ที*เรียกกนัว่า Postwar era หรือ Postnational ที*ความเป็นสมาชิกในสังคมได ้           
เขา้ไปแทนที*รูปแบบความเป็นสมาชิกสังคมแห่งชาติในลกัษณะตรงขา้มแบบ ระหว่างพลเมือง
แห่งชาติกบัคนต่างด้าว (The national citizen and the alien) โดยการรวมประชากรที*ก่อนหน้านี�                 
อาจถูกนิยามว่าเป็นคนขา้งนอกการเมืองชาติ สิทธิที*เคยใช้ในนามของพื�นฐานความเป็นพลเมือง
แห่งชาติถูกขยายตวัออกไป ซึ* งการแปรเปลี*ยนความเป็นพลเมืองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัความ
เขา้ใจและพื�นฐานใหม่แห่งแนวคิดความเป็นพลเมืองที*เรียกว่า Posnational Citizenship แนวคิดนี�                 
ดูเหมือนวา่จะไดรั้บการตอกย ํ�าผา่นความสําเร็จในการบูรณาการการร่วมกลุ่มระดบัภูมิภาคในยุโรป
ที*พฒันามาเป็น “สหภาพยโุรป” (EU) ในปัจจุบนั 

สําหรับความคิดความเป็นพลเมืองที*มีการนาํเสนอใหม่นั�นตระหนกัถึงความแตกต่าง
ระหวา่งแบบจาํลองความเป็นพลเมืองแห่งชาติกบัความเป็นสมาชิกของผูอ้พยพเขา้ในประเทศเจา้บา้น 
จึงมีนกัวิชาการที*ศึกษารูปแบบของความเป็นสมาชิกในสังคม เช่นแนวคิดที*นาํเสนอโดย Tomas 
Hammar ศึกษาความเป็นสมาชิกในสังคมของคนต่างชาติที*เขา้มาอาศยัในรัฐใดรัฐหนึ* งนั�นเป็น
เวลานาน และเป็นคนที*ครอบครองสิทธิที*สําคญัควรที*จะไดรั้บการจดัประเภทในสังคมแบบใหม่ที*
เขาเรียกว่า Denizen หรือแนวคิด Dual membership ที*ให้ความสําคญักบัผูอ้พยพเขา้ในฐานะของ
สมาชิกในสังคม ซึ* งกล่าวไดว้่าแนวคิดทั�งสองประการ เป็นการอธิบายภาพความเปลี*ยนแปลงใน
ความเป็นพลเมืองที*เกิดขึ�นในยุโรปโดยมีจุดเน้นที*สําคญัอยู่ที*การขยายขอบข่ายของฐานความคิด
เรื*องอาณาเขตของรัฐ 

4) ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
ความเป็นชาติ (Nation) ยิ*งมีความหมายที*ยุง่เหยิงและจบัตอ้งแทบไม่ไดเ้ลย ชาติปรากฏ

ตวัขึ�นจากอารมณ์ ความรู้สึกและความโหยหวนถึงอดีต (Nostalgic) สําหรับคนที*ตกอยู่ในภาวะ
สงครามการต่อสู้ ชาติจะเป็นสิ*งที*แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจได้เท่าๆ กบัการแสดงความภาคภูมิใจ                
ที*ไดป้กป้องชาติ ชาติจึงเป็นเสมือนสิ*งที*ไดรั้บการทะนุถนอมรักอย่างเท่าเทียมกนัของคนในชาติ              
                                                 

12  แหล่งเดิม. หนา้ 13-14. 
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การร่วมแบ่งปันความรู้สึกดงักล่าวช่วยทาํให้เกิด “ชุมชนชาติ” (The Nation Community) ที*เชื*อม
ร้อยผูค้นเขา้หากนัและไดรั้บความชอบธรรมจากคนในชาตินั�นๆ ดงันั�นชาติจึงเป็นชุมชนที*ชอบธรรม
เพียงชุมชนเดียวในสายตาปัจเจกบุคคลที*เป็นสมาชิกในชุมชนชาติ เพราะชาติคือจิตวิญญาณ              
(ของคนที*ตายแลว้ที*สละชีวิตเพื*อชาติ-ผูเ้ขียน) ขณะที* “รัฐ” เป็นร่างทรงที*สถิตชาติ เพื*อให้รัฐเป็น
เกราะในการปกป้องความเป็นชาติไว ้

รัฐและชาติมีความหมายที*แตกต่างกนั และยากที*จะตดัความสัมพนัธ์ที*สลบัซบัซอ้นของ
คาํทั�งสองออกจากกนั เพราะรัฐและชาติต่างตอ้งพึ*งพาอาศยัซึ* งกนัและกนัอยา่งมาก เพื*อที*จะเติมเต็ม
บทบาทในการปกป้องประโยชน์สาธารณะโดยรัฐจําเป็นต้องเรียกร้องความจงรักภักดีของ                
คนในรัฐดว้ยการเสียสละชีวติเพื*อชาติ ขณะที*ชาติก็ขาดโครงสร้างสถาบนัที*ชดัเจน ดงันั�นรัฐเท่านั�น
ที*จะเติมเต็มส่วนนี� ได้ ดังนั� นความสัมพันธ์ของรัฐและชาติไม่เพียงแต่จะพึ* งพาอาศัยกันแล้ว 
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวยงัดาํรงไวซึ้* งความไม่แน่นอนและสามารถผนัแปรไปได ้รวมทั�งยงัสามารถ
นาํไปสู่ชนวนความขดัแยง้ระหวา่งกนัไดอี้กดว้ย 

เนื*องจากความไร้รัฐที*เกิดขึ�นในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์หนึ* งที*เกิดจากการนิยาม
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยในฐานะสถาบนัที*หล่อหลอมความเป็นรัฐ-ชาติขึ�น13 ดังนั�นจึงมี
ความจาํเป็นที*ตอ้งทาํความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ของความเป็นพลเมืองในสังคมไทยที*มีความ
เปลี*ยนแปลงไปตามบริบททางการเมืองในแต่ละยคุสมยั 

สังคมไทยในอดีต เป็นสังคมที*มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ เนื*องดว้ยสาํนึกความคิด
วา่ดว้ย “ชาติ” ยงัไม่ไดส้ถาปนาในสังคม งานของเสกสรร ประเสริฐกุล อธิบายให้เห็นวา่รัฐไทยใน
สมยัโบราณมีชาติพนัธ์ุต่างๆ ทั�งที*เป็นชาวพื�นเมืองและผูอ้พยพเขา้มาจากต่างแดนอยูร่่วมกนัภายใต้
ศูนยอ์าํนาจที*มีชาวไทยเป็นผูป้กครองหลายสิบชนชาติ ประกอบกบัการมีกาํลงัคนไวใ้นสังกดัมาก
เท่าไรก็จะยิ*งเพิ*มอาํนาจให้แก่เจา้นายมากเท่านั�น ความรุ่งเรืองของอาณาจกัรจึงขึ�นอยูก่บัจาํนวนคน
ที*อยู่ภายใต้การปกครอง นัยของสังคมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคญักับคุณค่า                 
ของคนในฐานะที*เป็นกาํลงัของอาณาจกัรโดยไม่จาํกดัเชื�อชาติ เห็นไดจ้ากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์                
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้*ชี� ให้เห็นวา่เมื*อสงครามในแต่ละครั� งสิ�นสุดลง ฝ่ายที*ชนะมกัจะ
กวาดตอ้นผูค้นของฝ่ายที*แพส้งครามไปเป็นจาํนวนมาก รวมถึงการเขา้ยึดเมืองต่างๆ ผนวกเขา้เป็น
ส่วนหนึ* งในอาณาจกัรตน และก็จะพบว่าคนต่างบา้นต่างเมืองเหล่านั�นไดผ้สมกลมกลืนเขา้เป็น 
ส่วนหนึ*งของอาณาจกัรใหม่ในทา้ยที*สุด 

                                                 
13  รัฐ-ชาติ คือ ชาติพนัธ์ุ เชื�อชาติ ลกัษณะที*เหมือนกนัของภาษาและวฒันธรรม ในกรณีนั�นชายแดนไกล

ห่างจากที*ใหต้าํแหน่งที*สร้างขึ�นนี�  โดยไดมี้การกาํหนดขอบเขต เช่น เขตพื�นที*ของความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม 
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สําหรับสยาม สํานึกเรื* องชาติเป็นสิ* งที*สร้างขึ� นพร้อมกับการสร้างรัฐสมัยใหม่ใน         
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ที*ทรงดาํเนินการนอกจากการร่วมศูนยอ์าํนาจการ
ปกครองเขา้สู่ส่วนกลางที*ไดรั้บจากประสบการณ์ของประเทศเพื*อนบา้นภายใตร้ะบบอาณานิคมแลว้ 
ประการต่อมาที*พระองค์ดาํเนินการคือ บูรณาการคนในสังคมในสมยัรัชกาลที* 5 ให้มีความเป็น
เอกภาพ ผา่นการนิยามความเป็นคนไทยกบัคนอื*นขึ�นมา ในสมยัการปฏิรูประบบราชการโดยส่งคน
จากกรุงเทพไปปกครองคนในพื�นที*ต่างๆ ภายใตแ้ผนที*สยาม ดว้ยมองว่าบรรดาเจา้/ผูป้กครองใน
ทอ้งถิ*นเป็นเสมือน “ผูถู้กปกครอง” โดยกรุงเทพ อาํนาจในการแต่งตั�งผูป้กครองจึงเป็นเรื*องของ
กรุงเทพที*จะตดัสินใจแต่งตั�งใครไปปกครองพื�นที*ใดก็ได ้

ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุที*มีมาตั�งแต่รัฐจารีต14 ถูกมองว่าเป็นปัญหาในการสร้าง
รัฐ-ชาติ สมยัใหม่เพราะ Concept รัฐ-ชาติ นั�นมาพร้อมด้วยชุดการทาํให้ความหลากหลายของ          
ชาติพนัธ์ุถูกบูรณาการให้เป็นหนึ* งเดียวภายใตแ้นวคิดชาตินิยม และมองว่าชาติพนัธ์ุที*ไม่ใช่ไทย               
มีฐานะตํ*าตอ้ยกวา่ตนเองซึ* งถือวา่เป็นอคติที*ยงัดาํรงอยูสื่บทอดต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

2.2.3  แนวคิดเกี*ยวกบัการขา้มชาติ (Transnationalism) 15 
แนวคิดเกี*ยวกับการข้ามชาติ (Transnationalism) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที*สอดคล้อง

สัมพนัธ์กบัโลกาภิวตัน์และรัฐชาติ เนื*องจากมกัมองวา่การขา้มชาติเป็นกิจกรรมที*ทาํให้รัฐแต่ละรัฐ
เปลี*ยนแปลงและลดความสาํคญัลง โดยเฉพาะอยา่งยิ*งในดา้นเศรษฐกิจ ที*ถูกกาํกบัโดยบรรดาบริษทั
ขา้มชาติ อยา่งไรก็ตามแนวคิดการขา้มชาติมิใช่มีมิติเดียวที*ผา่นความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจเท่านั�น 
แต่การขา้มชาติยงัเกี*ยวโยงไปถึงการอพยพยา้ยถิ*นของผูค้นทั�งโดยกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมทั�ง
กิจกรรมการคา้ที*ทั�งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายดว้ยเช่นกนั นาํมาซึ* งทั�งการเขม้งวดที*มากขึ�นของ
รัฐในบริเวณเส้นเขตแดนจุดผา่นแดนต่างๆ  

                                                 
14  คาร์ล มาร์กซ อรรถา ไดอ้ธิบายถึงรัฐจารีตว่าเป็นสิ*งที*คลา้ยกบักระสอบหัวมนัฝรั*ง และกรณีนี� เขา

ถูกตอ้งทีเดียว นี*หมายถึงวา่ในรัฐจารีตไม่ไดมี้อาํนาจทางการเมืองที*รวมศูนย ์อาํนาจของศูนยก์ลางทางการเมืองที*
แมใ้นรัฐจารีตที*ล ํ�าหนา้ที*สุดอยา่งจีนที*ยนืยงอยูอ่ยา่งยาวนานนั�น ศูนยก์ลางทางการเมืองในรัฐจารีต ก็ไม่ไดมี้สิ*งใด
ที*คลา้ยกบัอาํนาจทางการเมือง ที*พวกเราเคยชินกบัการปกครองอยา่งรัฐชาติในปัจจุบนั ดงันั�น รัฐจารีตจึงแตกต่าง
อยา่งมากกบัรูปแบบของรัฐชาติ การกาํเนิดขึ�นมาของรัฐชาติ ปรากฏชดัจากการรวมเขา้ดว้ยกนัของกลไกรัฐทาง
การเมืองของอาํนาจที*รวมศูนย ์พวกเราเคยชินกบัสิ*งนี� โดยไม่ไดต้ระหนกัถึงวา่ มนัมีลกัษณะพิเศษที*แทจ้ริงในทาง
ประวติัศาสตร์ได้อย่างไร และมันเป็นบางสิ* งบางอย่างที* ขึ� นต่อการฉุดดึงและตึงเครียดแน่นอน, อ้างถึงใน                
ประสิทธิ ชัยสุทิน. (ม.ป .ป.) .  อนาคตรัฐชาติในยุคโลกาภิว ัตน์ . สืบคืนเมื* อ  11 มกราคม 2555,  จาก 
www.isc.ru.ac.th/data/PS0001998.doc 

15  จนัทรา ธนะวฒันาวงศ ์และคณะ. เล่มดิม. หนา้ 21-22. 
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ในศตวรรษที* RQ ที*โลกาภิวตัน์ได้กลายเป็นระเบียบของการเมืองโลกในปัจจุบัน                
กล่าวได้ว่าลักษณะขา้มชาติถูกนาํมาใช้ในการอธิบายสถานการณ์ของผูอ้พยพระหว่างประเทศ 
(International Immigration) ที*ไดน้าํมาซึ* งการอพยพของ “คนต่างดา้วที*เป็นอื*น” จากโลกที*สามเขา้สู่
โลกที*หนึ* ง ที*มาพร้อมกบัการคา้ที*ขยายไปทั*วโลก และการติดต่อสื*อสารที*ขยายตวัขึ�นอยา่งรวดเร็ว 
การเคลื*อนยา้ยของผูค้นขา้มชาติที*ผูกติดมาดว้ยทุน วฒันธรรม และเทคโนโลยี จึงกระทบต่อเส้นที*
เคยบรรจบกนัระหวา่งรัฐ-ชาติและสังคมที*เจือจางลง กล่าวไดว้า่ลกัษณะขา้มชาติสามารถจาํแนกได้
ดงันี�  

1)  ลกัษณะขา้มชาตินิยมจากขา้งบน (Transnationalism from Above)  
เป็นลกัษณะขา้มชาติที*ชี� ใหเ้ห็นการบูรณาการความเป็นสากลของโลกาภิวตัน์ที*กา้วขา้ม

เส้นแบ่งเขตแดนของรัฐ-ชาติ และเส้นแบ่งอื*นๆ เพื*อก่อรูปตลาดเสรีระดบัโลก ลกัษณะพนัทางของ
วฒันธรรม และการขยายอุดมการณ์ประชาธิปไตยตลอดจนสิทธิมนุษยชนสากล การข้ามชาติ
รูปแบบนี� มาในกลุ่มบริษทัขา้มชาติ ทุนการเงิน สื*อระดบัโลก และกระบวนการต่างในโครงสร้าง
ระดบัมหภาคที*ควบคุมโดยชนชั�นนาํ 

2)  ลกัษณะขา้มชาตินิยมจากขา้งล่าง (Transnationalism from Below)  
เป็นการนําเสนอลกัษณะขา้มชาติที*เสนอภาพโลกาภิวตัน์แบบเลวร้าย ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาสิ*งแวดล้อม สุขภาวะ กระบวนการ McDonaldization of Cultures ช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจนที*กวา้งขึ�น รวมทั�งกระบวนการกดขี*ขดูรีดแรงงานจาก “โลกที*สาม” ที*นาํไปสู่ความมั*งคั*ง
ของซีกโลกเหนือบนราคาของซีกโลกใต ้การขา้มชาติในลกัษณะนี� อาจติดป้ายว่าเป็น “ขบวนการ
ต่อตา้นโลกาภิวตัน์” เช่น กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติและสิ*งแวดลอ้ม สหภาพแรงงาน องคก์รทางศาสนา 
กลุ่มเคลื*อนไหวเพื*อสันติภาพ กลุ่มสตรีนิยมหรือกลุ่มที*เคลื*อนไหวในประเด็นเพศสภาพที*ชูประเด็น
ในเรื*องทอ้งถิ*นนิยมเป็นหลกั 

3)  ลกัษณะขา้มชาตินิยมส่วนนอ้ย (Minor Transnationalism)  
เป็นการแสดงให้เห็นว่าลกัษณะขา้มชาตินิยมไม่อาจแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดระหว่าง

ทอ้งถิ*นกบัระดบัโลก อยา่งที*ทั�งสองฝ่ายมกัจะยนืยนั ฝ่ายทอ้งถิ*นนั�นแมจ้ะไม่บริสุทธิT อยา่งไร้มลทิน 
แต่ก็ยนืกรานการเป็นพื�นที*ของการต่อตา้น ขณะเดียวกนัโลกาภิวตัน์ก็ไม่ใช่ปรากฎการณ์ที*สมบูรณ์
ทั�งถึงทั�งระดบัโลก และมิไดด้าํรงอยูใ่นฐานะที*เป็นทวิลกัษณ์กบัทอ้งถิ*น การพิจารณาลกัษณะขา้ม
ชาตินิยมส่วนนอ้ย เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่การเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ�นในปัจจุบนันั�น “ความเป็นชาติ” 
(The national) นั�นเปลี*ยนไปแล้ว ซึ* งไม่ใช่ปริมณฑลที*เวลาและความทรงจาํกลมกลืนอีกต่อไป     
ในขณะเดียวกนัก็ไม่ใช้พื�นที*ที*สามารถยืนยนัอาณาเขตที*แน่นอนอีกต่อไป แต่ความเป็นชาตินั�น            
ผนัไปตามสภาวะขา้มชาติ ด้วยเหตุนี� ลกัษณะขา้มชาติจึงไม่ถูกเหนี*ยวรั� งด้วยทวิภาวะทอ้งถิ*นกบั
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ระดบัโลกในทางตรงขา้มลกัษณะขา้มชาติแสดงตวัตนไดท้ั�งในระดบัรัฐ-ชาติ ทอ้งถิ*นหรือแมแ้ต่
ระดบัโลกขา้มพหุพื�นที*และพหุเวลาที*แตกต่างและหลากหลาย 

R.2.4  แนวคิดเกี*ยวกบัชายแดน (Borders) 
คาํว่า “ชายแดน” เป็นคาํที*ถูกกล่าวอ้างโดยรัฐ-ชาติ ภายใต้ข้อถกเถียงในประเด็น

ความสัมพนัธ์ดา้นความมั*นคงและอธิปไตยของรัฐ-ชาติ ดงันั�นชายแดนภายใตข้อ้กล่าวอา้งดงักล่าว 
จึงครอบคลุมถึงเส้นเขตแดนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พรมแดนทางการเมือง และ
วฒันธรรมที*ต่อสู่แข่งขนักนัหรือดาํรงอยูร่่วมกนั ชายแดนในแง่นี� จึงเป็นสถาบนัในฐานะเส้นสมมุติ
ที*ทาํหนา้ที*ป้องกนัและอนุญาตใหก้า้วผา่น ในดา้นของการทาํหนา้ที*ป้องกนัการขา้มลํ*าเส้นเขตแดน 
พื�นที*ชายแดนทาํหนา้ที*ควบคุมการหลั*งไหลของผูค้น ในดา้นของการอนุญาตไดท้าํหนา้ที*เป็นพื�นที*
ที*อาํนวยความสะดวกในฐานะหนา้ด่านของการทาํสัญญาและการแลกเปลี*ยนคา้ขายทางเศรษฐกิจ16 

อย่างไรก็ตาม ในระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศที*รัฐ-ชาติ ยงัคงเป็นตวัแสดงที*
สําคญัตวัแสดงหนึ* งในบรรดาตวัแสดงที*สําคญัอื*นๆ ชายแดนจึงเป็นสิ*งสร้างเพื*อสร้างระเบียบและ
ความเป็นจริงขึ�นพื�นที*ชายแดนจึงถูกสร้างในฐานะพื�นที*ของความมั*นคง (The security border) เพื*อ
เป้าหมายและจุดประสงค์ทางการเมือง ดงันั�นการอธิบายพื�นที*ชายแดนในฐานะพื�นที*ความมั*นคง   
คือ ความพยายามที*จะทาํให้ชายแดนเป็นตวัแทนของหน่วยงานด้านความมั*นคงและอธิปไตย            
ของชาติ 

แนวคิดพื�นที*ชายแดนในฐานะพื�นที*ความมั*นคงหมายถึง พื�นที*ชายแดนระหว่างหน่วย
การเมือง 2 แห่ง ซึ* งเป็นพื�นที*ที*บรรจุดว้ยมิติความมั*นคงในแบบดั�งเดิม ซึ* งมีลกัษณะพลวตับนหนา้ที*
ของการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัของหน่วยการเมืองทั�ง 2 แห่ง โดยที* Oscar Martinez ไดแ้บ่งประเภท
ของชายแดนตามหนา้ที*ออกเป็น 4 รูปแบบ 

1) ชายแดนที*เป็นพื�นที*ของความเป็นศตัรูกนั (Alienated borders) หน้าที*นี� จะเกิดขึ�น
เมื*อมีความตึงเครียดเกิดขึ�น และชายแดนจะทาํหนา้ที*ปิดกั�นการเขา้-ออก ของทุกสิ*ง เช่น เมื*อครั� งยุค
สงครามเยน็ 

2) ชายแดนที*ดาํรงอยู่ร่วมกนั (Co-existent borderlands) ซึ* งเป็นพื�นที*ที*มีเสถียรภาพ
เป็นครั� งคราว ชายแดนจะเปิดพื�นที*ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเพียงเบาบาง 

3) ชายแดนที*พึงพาอาศัยกัน (Interdependent borderlands) เป็นพื� นที* ซึ* งความมี
เสถียรภาพค่อนขา้งมีความคงที*เกือบตลอดเวลา ส่งผลให้ปฏิสัมพนัธ์ทั�งทางเศรษฐกิจและสังคม
เกิดขึ�น 

                                                 
16  จนัทรา ธนะวฒันาวงศ ์และคณะ. เล่มเดิม. หนา้ 23-24. 
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4) ชายแดนที*บูรณาการเข้าหากัน (Integrated borderlands) เป็นพื�นที*ซึ* งเสถียรภาพ                
มีความมั*นคงและถาวร เศรษฐกิจของรัฐทั�งสองจะควบรวมเขา้หากนั รวมทั�งการเคลื*อนยา้ยของ
ผูค้นก็ไม่เขม้งวดนกั 

อยา่งไรก็ตาม ภูมิศาสตร์ในระเบียบโลกในช่วงสงครามเยน็ไดถู้กบดขยี�จนแตกละเอียด 
จากการสิ�นสุดลงของสงครามเยน็และการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปลายทศวรรษที* 1990
ส่งผลต่อสิ*งที*เรียกว่า “ชายแดน” “พรมแดน” โดยตวัของมนัเองถูกเปิดออก เผยต่อ พฒันาและ             
ถูกขุดคน้ขึ�นมาและค่อยๆ ถูกตีความในฐานะพื�นที*ทางยุทธศาสตร์ (Spatial strategic) ในการแสดง
และกล่าวอา้งถึงความแตกต่างทั�งในพื�นที*ระดบัระหวา่งประเทศ และระดบัทอ้งถิ*นและเป็นมากกวา่
พื�นที*ทางการเมืองอยา่งเดียวจึงนาํไปสู่การศึกษาชายแดนและปฏิบติัการทางวาทกรรมที*เกิดขึ�นใน
พื�นที*นั�นๆ  

งานที*ศึกษาชายแดนในช่วงหลงัการสิ�นสุดของสงครามเยน็ มิไดมุ้่งศึกษาพรมแดนใน
มิติเดิมในฐานะของพรมแดนของรัฐซึ* งให้รายละเอียดเกี*ยวกบัพื�นที*และการตระหนกัรู้ในขอบเขต
พื�นที*ในกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นเครื* องแสดงถึงพื�นที* ที*จ ํากัดอํานาจอธิปไตยและ                     
การควบคุมของรัฐเหนือพลเมืองและทุกๆ คนในเขตแดนดังกล่าว นัยนี� ชายแดนจึงเป็นพื�นที*
สนบัสนุนการใชก้าํลงัและการข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัซึ* งนกัวิชาการบางคนเห็นวา่ลกัษณะชายแดนนี� คือ
ลกัษณะ “ชายแดนที*เป็นจริง” เพื*อพยายามแยกแยะออกจากพรมแดนเชิงสัญลกัษณ์ซึ* งไม่จาํเป็นตอ้ง
เหมือนเขตแดน 

แต่แนวคิดวา่ดว้ยชายแดน เป็นแนวคิดที*นาํเสนอภาพของพรมแดนศึกษา (Borderland) 
ทั�งในฐานะที*เป็นสนามและสัญลกัษณ์แห่งอาํนาจ แมว้า่จะมีด่านหอคอยและลวดหนามที*แน่นหนา 
อาจเป็นตวัอยา่งที*สุดขั�วของอาํนาจอธิปไตยซึ*งสลกัแน่นอยูบ่นเขตแดนที*จาํกดัของแต่ละรัฐชาติ แต่
ในขณะเดียวกนัก็เป็นพื�นที*ชั*วคราวที*บนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนทอ้งถิ*นหนึ* งกบัชุมชน
ทอ้งถิ*นหนึ* งและความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐหนึ* งกบัอีกรัฐหนึ* ง ลักษณะของชายแดนบ่อยครั� งจึง
กลายเป็นพื�นที*การเมืองของวฒันธรรม ที*ปะทะประสานกบัการเมืองที*เป็นจริง พรมแดนไม่สามารถ
ทาํหน้าที*ในการรักษาความมั*นคงอย่างวนัวานได้หรืออย่างน้อยก็ไม่สามารถทาํได้ทุกอย่าง                
ดว้ยโลกาภิวตัน์ทางวฒันธรรม การที*ประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองกลายเป็นเรื*องระหว่าง
ประเทศมากขึ�น และการสิ�นสุดลงของมหาอาํนาจหนึ* งหลงัสงครามเยน็ ไดส่้งผลให้เกิดการเปิด
พรมแดน และการผอ่นคลายการควบคุมจากมหาอาํนาจที*เคยจาํกดัการเคลื*อนยา้ยของผูค้น สินคา้ 
ทุน และความคิด 

การเปลี*ยนแปลงในโครงสร้างของพรมแดนระหวา่งประเทศดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึง
ความเปลี*ยนแปลงครั� งสําคญัในรัฐ-ชาติ กล่าวคือพรมแดนของรัฐในปัจจุบนัไม่ใช่แค่การสะทอ้น
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ให้เห็นการเปลี*ยนแปลงต่อสถาบนัและนโยบายของรัฐนั�นๆ แต่ยงัชี� ให้เห็นการเปลี*ยนรูปในนิยาม
ของความเป็นพลเมือง อาํนาจอธิปไตย และอตัลกัษณ์แห่งชาติ 
 
2.3  ทฤษฎเีกี�ยวกบัแรงงานต่างด้าว 

ทฤษฎีเกี*ยวกบัแรงงานต่างดา้ว ซึ* งจะกล่าวถึงทฤษฎีเกี*ยวกบัการยา้ยถิ*น ทฤษฎีปัจจยั
ดึงดูดและผลกัดนัการยา้ยถิ*น ซึ* งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

2.3.1  ทฤษฎีเกี*ยวกบัการยา้ยถิ*น 
ขบวนการคา้มนุษยข์า้มชาติ ซึ* งเป็นอาชญากรรมที*คู่เคียงไปกบัการคา้ยาเสพติดขา้มชาติ 

กล่าวไดว้า่ ความซบัซอ้นของการยา้ยถิ*นขา้มชาติเกิดจากมีปัจจยัเขา้มาเกี*ยวขอ้งจาํนวนมากไม่วา่จะ
เป็นโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม การเมือง รวมถึงโครงสร้างทางประชากรที*
แตกต่างกนัในแต่ละซีกโลก แต่ละทวีป และแต่ละประเทศความเป็นอธิปไตยของแต่ละประเทศใน
การวางกฎเกณฑ์เรื* องการเขา้เมืองของตนเอง ที*แสดงนโยบายที*ตอ้นรับหรือจาํกดัการยา้ยถิ*นเขา้
ประเทศตน ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไม่วา่ดา้นการคา้และการเมือง ในประเทศที*มีพรมแดน
ติดต่อกนัก็อาจมีปัญหาเขตแดนเขา้มาด้วย กฎหมายระหว่างประเทศที*เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัเป็น
สากลหรือในแต่ละภูมิภาค หรือเป็นขอ้ตกลงพิเศษทวิภาคี หรือพหุภาคีและทา้ยสุดคือบทบาทของ
องค์การระหวา่งประเทศ ที*เกี*ยวกบัการคุม้ครองสิทธิแรงงานจากลทัธิการเหยียดผิว ลทัธิชาตินิยม
หรือการกลวัถูกกลืนชาติ จึงเกิดความพยายามที*จะพฒันาแนวคิดใหม่ๆ ขึ�นเพื*ออธิบายครอบคลุมถึง
ปัจจยัที*แสนซบัซอ้นคาบเกี*ยวเหล่านี� 17 

ในช่วงไม่กี*ปีที*ผ่านมา ไดเ้กิดกระบวนทศันะสามประการที*มีความสําคญัต่อแนวคิด
ทฤษฎีการยา้ยถิ*นไดแ้ก่ 

1) ทศันะทางด้านเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่เกี*ยวกับดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจ             
(The neo classical economic equilibrium perspective) ซึ* งก่อกาํเนิดขึ� นจากกลุ่มทฤษฎีทางภูมิศาสตร์  
ในศตวรรษที* 19 เช่น งานของ Ravanstein ซึ* งยงัคงใช้โดยนักภูมิศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์อยู ่
แนวคิดมกัจะอา้งถึงแนวคิดเกี*ยวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดให้เกิดการยา้ยถิ*น เพราะมองว่า
การยา้ยถิ*นเกิดจากปัจจยัผลกัดนั (ความยากจน การขาดแคลนที*ดิน การมีประชากรมากเกินไป)               
ในประเทศผูรั้บ นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่อยา่งเช่น บอร์จาฟ (Borjas) กล่าววา่ผูย้า้ยถิ*นแต่ละ
คนจึงทาํการตดัสินใจเลือกวา่จะยา้ยไปประเทศใด ขึ�นอยู่กบัการประเมินโอกาสทางเศรษฐกิจของ

                                                 
17  กสินธ์ุ ธาํรงศรีสุข, ร้อยเอก. (2542). ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที2ได้รับการผ่อนผันให้ทาํงาน

ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีพ.ศ. 2539 และพ.ศ. 2541. หนา้ QR-Q�.  
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ประเทศนั�นๆ ในตลาดแรงงาน ซึ* งจะนาํไปสู่ความเท่าเทียมกนัของค่าจา้งในระยะยาวและก่อให้เกิด
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศผูส่้งและประเทศผูรั้บ 

2) แนวคิดเชิงโครงสร้างที*มองย้อนประวัติศาสตร์ (The historical-structuralist 
approach) เป็นแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ การเมืองที*วิจารณ์แนวคิดแรกวา่การที*มองแต่ละบุคคล
ว่าสามารถมีทางเลือกได้อย่างอิสระนั�นเป็นสิ*งที*ไม่เป็นจริง ความจริงแล้วความไม่เท่าเทียมกัน               
เกิดจากโครงสร้างทางทรัพยากรและพลงัอาํนาจต่างๆ ในแต่ละประเทศที*แตกต่างกนัไปมาตั�งแต่เดิม
ประกอบกบันโยบายการเขา้ประเทศของประเทศผูรั้บจะเป็นขอ้จาํกดั ประการสําคญัต่อทางเลือก
ของผูย้า้ยถิ*น แนวคิดทางโครงสร้างที*มองยอ้นประวติัศาสตร์นี�  มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองต่างๆ ซึ* งเน้นถึงความไม่เท่าเทียมกนัของการกระจายตวัทางด้านเศรษฐกิจและอาํนาจ
ทางการเมืองในระบบเศรษฐกิจโลก การยา้ยถิ*นถูกมองว่าเป็นทางเลือกหนึ* งของการเคลื*อนยา้ย
แรงงานราคาถูกมาสู่แหล่งทุน ซึ* งส่งผลถึงการพฒันาที*ไม่ทดัเทียมกนัตลอดชั*วกาลนาน และการ            
ขดูรีดทรัพยากรจากประเทศที*ยากจนไปใหป้ระเทศรํ*ารวยใหร้วยมากขึ�นไปอีก  

แนวคิดทั�งสอง ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์ บนพื�นฐานที*วา่แนวคิดดงักล่าว เป็นแนวคิดที*
มุมมองเพียงดา้นเดียวไม่พอที*จะนาํไปวิเคราะห์วิจารณ์ ความจริงการยา้ยถิ*นมีความซบัซ้อนอย่าง
มหาศาล โดยแนวคิดของกลุ่มคลาสสิกใหม่ก็ละเลยมุมมองเชิงประวติัศาสตร์ ซึ* งเป็นสาเหตุของการ
เคลื*อนยา้ย และมุมมองในดา้นบทบาทของภาครัฐในขณะที*แนวคิดเชิงโครงสร้างทางประวติัศาสตร์ 
ก็ใหค้วามสนใจแต่เรื*องทุนซึ*งเป็นตวักาํหนดทุกอยา่ง แต่ใหค้วามสนใจต่อเป้าหมายและการกระทาํ
ของแต่ละคนและกลุ่มต่างๆ ที*เกี*ยวขอ้งน้อย เพื*อสนองตอบต่อขอ้วิจารณ์ต่างๆ ดงักล่าว แนวคิด
ใหม่ซึ* งรู้จกักนัในนามของ “แนวคิดเชิงระบบของการยา้ยถิ*น” จึงเกิดขึ�นโดยนาํเอารายละเอียดของ
แนวคิดทั�งสองมารวมเขา้ดว้ยกนัแมว้่าแนวคิดใหม่นี� จะมีความใกลเ้คียงกบัแนวคิดเชิงโครงสร้าง
ทางประวติัศาสตร์ เพราะไดเ้นน้ปัจจยัทางประวติัศาสตร์และปัจจยัทางสถาบนัฯไวม้าก 

แนวคิดเชิงระบบของการยา้ยถิ*น (Migration Systems Approach) ถูกสร้างขึ�นโดยกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ซึ* งอยูใ่นระหวา่งการมีกระแสของผูย้า้ยถิ*นสูง มนัอาจจะประกอบดว้ยประเทศเพียง              
2 ประเทศ แต่มนัอาจมีประโยชน์มากกวา่ ถา้ไดพ้ยายามที*จะรวมเอาประเทศอีกหลายๆประเทศ ซึ* ง
ถูกเชื*อมโยงโดยระบบอื*นๆ เขา้กบัระบบของการยา้ยถิ*นเพื*อวิเคราะห์ระบบการยา้ยถิ*นเชิงภูมิภาค 
เช่น ภูมิภาคแปซิฟิคใต ้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียตะวนัออก อยา่งไรก็ตามอาจมีการ
นาํเอาภูมิภาคที*มีสภาพภูมิศาสตร์ที*ไกลออกไปเขา้มาเชื*อมโยงด้วย เช่น ระบบการยา้ยถิ*นที*รวม
เอาฟิลิปินส์และอเมริกาเขา้มาหรือการเชื*อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนกบัประเทศในกลุ่มทะเล
อาหรับ แนวคิดเชิงระบบของการยา้ยถิ*น วางกรอบแนวความคิดโดยตรวจสอบทุกมิติของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสการไหลของคน และกระแสอื*นๆ เช่น กระแสทุน สินค้าและ
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เทคโนโลยี โดยแบบจาํลองจะเน้นให้เห็นกระแสของสิ*งต่างๆ ดงักล่าวในเชิงของความเชื*อมโยง
ทางประวติัศาสตร์(เช่นการล่าอาณานิคม การส่งทหารไปประจาํตามฐานทพั การมีอิทธิพลทาง
การเมือง การแทรกซึมทางด้านการค้าหรือวฒันธรรม) ยิ*งกว่านั�นยงัมีความเชื*อมโยงกนัภายใน
ระบบการยา้ยถิ*นเอง ซึ* งสามารถทาํให้เขา้ใจปัจจยั แวดล้อมทางการเมือง สังคมประชากรและ
เศรษฐกิจ ไดก้วา้งขวางขึ�น 

แนวคิดเชิงระบบการยา้ยถิ*นยงัช่วยให้เข้าใจการไหลเวียนของประชากร และการ
เปลี*ยนแปลงความสัมพนัธ์เชิงทิศทาง ระหว่างประเทศผูส่้งและประเทศผูรั้บในฐานะที*เป็นส่วน
หนึ* งของกระบวนการทางโลกาภิวตัน์ ซึ* งแต่ก่อนไดต้ดัชนบทออก มาเป็นการเปิดตวัสู่เศรษฐกิจ
โลกเทคโนโลยี และอิทธิพลทางด้านวฒันธรรม การยา้ยถิ*นทั�งภายใน (จากชนบทสู่เมืองและ                
การยา้ยถิ*นระหว่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อสิ*งต่างๆ อย่างหลีกเลี*ยงไม่ได้ การเปลี*ยนแปลง
และการพฒันาเกือบทั�งหมดมกัจะทาํให้เกิดการเคลื*อนยา้ยของประชากรเสมอ ยิ*งกวา่นั�นสิ*งเหล่านี�
ไม่ไดท้าํให้เกิดผลกระทบในทิศทางเดียว และในช่วงเวลานั�นเท่านั�น กล่าวคือเมื*อเริ*มมีการยา้ยถิ*น
เมื*อไร ก็จะก่อให้เกิดความเชื*อมโยงระหว่างพื�นที*ที*ยา้ยออกและพื�นที*ยา้ยเข้า ทั� งในรูปของคน 
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม และการไหลเวียนของวฒันธรรมในทั�งสองทิศทางหรือ
ทั�งสองพื�นที*อยา่งถาวร 

แนวคิดเชิงระบบของการยา้ยถิ*นยงัตีความรวมไปถึงกระแสการยา้ยถิ*น แต่ละกระแสที*
จะก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทั� งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โครงสร้างระดับ         
มหภาค หมายถึงปัจจยัดา้นสถาบนัในระดบัที*กวา้งขึ�น เช่น เศรษฐศาสตร์การเมืองของตลาดโลก 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและกฎหมาย โครงสร้างการบริหารและมาตรการต่างๆ ที*รัฐนาํมาใช้
ควบคุมการเคลื*อนยา้ยส่วนโครงสร้างระดับจุลภาค หมายถึงเครือข่ายและการปฏิบติัที*ไม่เป็น
ทางการที*ไดรั้บการพฒันาโดยยา้ยถิ*นและโดยชุมชน เพื*อแกไ้ขผลพวงของการยา้ยถิ*น โดยเครือข่าย
ที*ไม่เป็นทางการจะผกูมดัผูย้า้ยถิ*นและผูที้*ไม่ไดย้า้ยถิ*นและผูที้*ไม่ไดย้า้ยถิ*นเขา้ดว้ยกนัอยา่งซบัซ้อน 
โดยอาศยับทบาททางสังคม และสายสัมพนัธ์ส่วนตวั โดยที*โครงสร้างระดบัมหภาคและจุลภาค
ดงักล่าวจะถูกนาํมาเชื*อมโยงกนั ทุกระดบั และถูกตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมของกระบวนการยา้ยถิ*น 
แนวคิดหลกัๆ ก็คือการนาํเอาปัจจยัและ ปฏิสัมพนัธ์ที*ซับซ้อนของปัจจยัทุกประเภทมาพิจารณา              
เขา้ดว้ยกนั วา่สิ*งเหล่านั�นนาํไปสู่การยา้ยถิ*นระหวา่งประเทศอยา่งไร และส่งผลกระทบกลบัคืนสู่ถิ*น
ตน้ทางอยา่งไร 

ครอบครัวและชุมชนนบัวา่มีความสาํคญัต่อเครือข่ายในการยา้ยถิ*น การตดัสินใจในการ
ยา้ยถิ*นโดยปกติไม่ได้กระทําโดยคนใดคนหนึ* งแต่ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนด้วยท่ามกลาง
สถานการณ์ที*เปลี*ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครอบครัวอาจจะตดัสินใจส่งสมาชิคนใดคนหนึ* งหรือ
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หลายคนไปทาํงานในเมืองหรือต่างประเทศ เพื*อที*จะหารายไดใ้ห้ไดม้ากที*สุด และเพื*อให้โอกาสใน
การดาํรงชีพดีขึ�น ขอ้พิจารณาดงักล่าวจะกระตุน้ให้เกิดการยา้ยถิ*นในลกัษณะชั*วคราว หรือการยา้ย
ถิ*นไปๆกลับๆ เพราะการส่งสมาชิกในครอบครัวคนหนึ* งไปทาํงานที*อื*น ในช่วงเวลาที*จาํกัด
ช่วงหนึ*ง นบัวา่เป็นหนทางหนึ*งของการป้องกนัไม่ใหส้มาชิกห่างเหินจากครอบครัว และเพื*อให้เกิด
ความมั*นใจว่าจะมีเงินส่งกลับมา ในหลายกรณี การตัดสินใจทําโดยผู ้สูงอายุในครอบครัว
(โดยเฉพาะผูช้าย) คนหนุ่มสาวและผูห้ญิงไดรั้บการคาดหมายว่าจะเชื*อฟังบุพการี เพราะแรงงาน
ของผูช้ายยงัตอ้งใชใ้นการทาํไร่ทาํนาประกอบกบัความตอ้งการแรงงานสตรีในต่างประเทศเพื*อไป
ทาํงานตามโรงงาน หรือทาํงานบา้นยงัมีอยูม่าก ซึ* งทาํใหก้ารยา้ยถิ*นของสตรีมีแนวโนม้สูงขึ�น 

การยา้ยถิ*นจะมีความเป็นไปไดม้ากขึ�น ถา้มีสายสัมพนัธ์เชื*อมโยงเชิงครอบครัวทาํให้มี
ความช่วยเหลือทั�งทางดา้นเงินทุนและเชิงวฒันธรรมประเพณี นอกจากนี� ยงัมีบทบาทช่วยเหลือใน
ขบวนการปรับตวัในถิ*นปลายทางด้วย โดยปกติลูกโซ่ของกระบวนการยา้ยถิ*นเริ*มตน้จากปัจจยั
ภายนอก เช่น บริการจดัหางาน บริการดา้นการทหาร หรือเริ*มโดยการเคลื*อนยา้ยของคนหนุ่มสาว
(โดยเฉพาะผูช้าย) ที*เป็นนักบุกเบิก เมื*อการยา้ยถิ*นเริ*มขึ�น ผูย้า้ยถิ*นส่วนใหญ่ ก็ตามผูย้า้ยถิ*นรุ่น
ก่อนๆ มา และไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื*อนและญาติในถิ*นปลายทาง เครือข่ายดงักล่าวซึ* งเกิดจาก
ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติหรือมาจากถิ*นตน้ทางเดียวกนั ซึ* งจะใหค้วามช่วยเหลือในการจดัหาที*พกั 
หางาน ช่วยเหลือในการดาํเนินการตามขั�นตอนของระบบราชการ รวมทั�งความช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหายุง่ยากส่วนตวั เครือข่ายทางสังคมดงักล่าวทาํใหผู้ที้*อยูใ่นกระบวนการยา้ยถิ*นปลอดภยักวา่
และสามารถจัดการได้ดีกว่า สําหรับทั� งตัวผูย้า้ยและครอบครัว ซึ* ง Stahl ได้ย ํ� าว่าเป็นผลของ              
“การเบิกทาง” (Beaten Path Effect) ซึ* งจะทาํให้มีคนยา้ยไปสู่พื�นที*ที*ญาติหรือเพื*อนร่วมชาติอาศยั 
อยู่ก่อน อาจจะกล่าวอีกนยัหนึ* งว่าตราบใดกระบวนการเคลื*อนยา้ยมนุษยเ์ริ*มขึ�น การยา้ยถิ*นก็จะ
กลายเป็นกระบวนการทางสังคมที*ดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายทางสังคมเป็นสิ*งซบัซ้อนและบางครั� งก็ขดัแยง้ในตวัเองความ
แตกต่างของโครงสร้างหน้าที*เกิดขึ�นจากกลุ่มบุคคล (ทั�งผูย้า้ยถิ*นและผูไ้ม่ยา้ยถิ*น) บางกลุ่มที*ได้
กลายเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการยา้ยถิ*น “อุตสาหกรรมการยา้ยถิ*น” ที*เกิดขึ�นมามกัจะประกอบ
ไปดว้ยธุรกิจจดัหางาน ทนายความ นายหนา้หาคนงาน ผูล้กัลอบนาํคนงานเขา้มา และคนกลางซึ* ง
จะมีทั�งผูใ้ห้ความช่วยเหลือ และผูที้*ขูดรีดเอาเปรียบผูย้า้ยถิ*น สถานการณ์ของการยา้ยถิ*นแบบผิด
กฎหมาย หรือสถานการณ์ที*ผูย้า้ยถิ*นมีแนวโนน้มากเกินไป ปัญหาเรื*องการขดูรีดหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผูย้า้ยถิ*นอาจจะมีมาก เช่น ผูย้า้ยถิ*นหลายคนถูกโกงเงินที*เก็บออกไวเ้ป็นค่านายหน้า แลว้ถูกทิ�งให้
ตกงานหรือหมดตวัในประเทศปลายทาง การเกิดของอุตสาหกรรมการยา้ยถิ*นในลกัษณะดงักล่าว 
กาํลงัไดรั้บความสนใจโดยภาครัฐเองก็ไดพ้ยายามที*จะควบคุมหรือหยดุกระบวนการดงักล่าว 
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นอกจากนี� เครือข่ายทางสังคมดังกล่าว ไม่เพียงแต่อาํนวยความสะดวกด้านข้อมูล
ข่าวสารระหว่างถิ*นต้นทางและถิ*นปลายทางเท่านั� น ยงัจัดหาลู่ทางในการตั� งหลักแหล่งและ                    
ตั�ง ชุมชนในถิ*นปลายทางที*ยา้ยเขา้ไปอยู่ (Processes of Settlement) ผูย้า้ยถิ*นจะพฒันาโครงสร้าง
พื�นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของตนเองขึ�นมา เช่น สถานที*ทาํพิธีกรรม สมาคม ร้านขายของ ร้าน
กาแฟ หาผูเ้ชี*ยวชาญเช่น แพทย ์นกักฎหมาย และบริการอื*นๆ เมื*ออยูน่านไปสิ*งเหล่านี� จะกลบัทาํให้
ผูย้า้ยถิ*นมองเห็นลู่ทางการมีชีวติใหม่ในประเทศปลายทาง จึงเริ*มนาํคู่สมรสและลูกๆจากถิ*นตน้ทาง 
(ไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือผูลี้� ภ ัย) มาอยู่ด้วยกันซึ* งเป็นการรวมครอบครัวใหม่อีกครั� ง (Family 
Reunion) หรือแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ขึ� นมา และเมื*อไหร่ที*กระบวนการยา้ยถิ*นก้าวมาถึง
สถานการณ์ที*ลูกของผูย้า้ยถิ*นจะเขา้โรงเรียนในประเทศใหม่ ตอ้งเรียนภาษา สร้างความสัมพนัธ์ใน
กลุ่มเพื*อนและพฒันาวฒันธรรมที*ผสมผสานเป็นของตวัเองขึ�นมา ก็เป็นการยากที*พ่อแม่ของเขา               
จะกลบัสู่บา้นเกิด 

มีตวัอย่างของการเกิดชุมชนใหม่หลายแห่ง อนัเนื*องจากการยา้ยถิ*นระหว่างประเทศ 
ในช่วงหลงัปี ค.ศ. 1945 เช่น การยา้ยถิ*นของชาวกรีกและเตอรกี ในเยอรมนันี การยา้ยถิ*นของชาว
ไทย ชาวจีน และชาวแม็กซิโก ในสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ซึ* งชุมชนเหล่านี� ส่วนใหญ่ยงัเชื*อมโยง
ชุมชนของผูย้า้ยถิ*นเขา้ประเทศกบัถิ*นตน้ทางมาหลายชั*วอายุคน โดยเงินส่งกลบัเริ*มลดจาํนวนลง 
และจาํนวนครั� งของการกลับไปเยี*ยมบ้านก็ลดความถี*ลง แต่ยงัมีการติดต่อเชื*อมโยงกันทาง
ครอบครัวและวฒันธรรมประเพณีกบัถิ*นต้นทางอยู่ แต่อาจจะหาคู่ครองในถิ*นใหม่ การยา้ยถิ*น      
ยงัก่อให้เกิดการจดัสาขาธุรกิจขึ�นมาโดยเฉพาะความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ อาจมีการนาํเขา้สินคา้
ประเภทอาหารจากประเทศแม่ และผลิตภณัฑ์อื*นๆ เขา้มา ในทางกลบักนัก็ส่งสินคา้อุตสาหกรรม
จากประเทศแม่และผลิตภณัฑ์อื*นๆ เขา้มา ในทางกลบักนัก็ส่งสินคา้อุตสาหกรรมจากประเทศที*มา
อยูใ่หม่ ไปขายยงัประเทศแม่ มากนอ้ยขึ�นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ การยา้ยถิ*นสามารถส่งผลถึง
ความสัมพนัธ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศผูส่้งและประเทศผูรั้บได้หลายทางเหนือสิ* งอื*นใด             
ความเชื*อมโยงทางวฒันธรรมยงัคงฝังแน่น และมีความสัมพนัธ์สองทาง ภาษาพูดของผูย้า้ยถิ*นและ
รากเหงา้ทางวฒันธรรมยงัคงมีอยู่ ในขณะที*อิทธิพลของความเป็นสมยัใหม่ ที*ไดรั้บจากประเทศที*
ยา้ยเขา้ไปอยู่ จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเปลี*ยนแปลงค่านิยมในถิ*นตน้ทางดว้ย ในระยะยาวการ
ยา้ยถิ*นอาจจะนําไปสู่เครือข่ายด้านการสื* อสารระหว่างประเทศ ซึ* งจะมีผลต่อความสัมพนัธ์                  
ทางเศรษฐกิจ สถาบนัทางสังคมและการเมือง รวมทั�งเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและเชื�อชาติของ            
ทุกประเทศที*เกี*ยวขอ้ง 
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2.3.2  ทฤษฎีปัจจยัดึงดูดและผลกัดนัการยา้ยถิ*น 
การยา้ยถิ*นเป็นพฤติกรรม ทางประชากรอยา่งหนึ* งที*เกิดขึ�นจากกระบวนการตดัสินใจ

อนัซบัซอ้น เคนเคล (Kenkel) ไดแ้บ่งบุคคลตามลกัษณะการตดัสินใจในการยา้ยถิ*นออกไดด้งันี� 18 
1. ผูต้ดัสินใจที*จะไม่ยา้ย (The determined nonmovers) คือผูต้ดัสินใจวา่จะอยูที่*เดิมต่อไป 
2. ผูมี้แนวโนม้ที*จะไม่ยา้ย (The tentative nonmovers) คือผูที้*ตดัสินใจวา่จะยงัไม่ยา้ยใน

ปัจจุบนัแต่อาจตดัสินใจยา้ยในอนาคต ซึ* งขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ใหม่ๆ ที*เกิดขึ�น 
3. ผูมี้แนวโนม้ที*จะยา้ย (The tentative movers) คือผูที้*ตดัสินใจจะยา้ยทนัทีที*สถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ*งที*คาดหวงัไวม้าถึง 
4. ผูที้*ตดัสินใจจะยา้ย (The determined movers) คือผูที้*ตดัสินใจจะยา้ยในเร็วๆ นี� ไม่วา่

สถานการณ์จะเป็นอยา่งไรก็ตาม 
5. ผูที้*ยงัไม่ตกลงใจ (The unsettle) คือผูที้*ยงัไม่สามารถตกลงใจได้ว่าจะยา้ยหรือไม่

หรืออยูร่ะหวา่งความสับสนนั*นเอง (Mixed feelings) 
จากการแบ่งบุคคลออกตามสถานการณ์ตดัสินใจในการยา้ยถิ*นข้างต้นนี� ทาํให้เรา

สามารถจดักลุ่มบุคคลที*ยงัไม่มีพฤติกรรมการยา้ยถิ*นขึ�นออกไปไดห้ลายกลุ่มแต่ละกลุ่มชี� ให้เห็นวา่
บุคคลมีแนวโนม้หรือความโนม้เอียงที*จะมีพฤติกรรมการยา้ยถิ*นมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป 

นอกจากการจาํแนกบุคคล ตามลกัษณะการตดัสินใจในการยา้ยถิ*น ดงักล่าวแล้วนั�น  
เคนเคล (Kenkel) ยงัไดชี้� ให้เห็นว่ากระบวนการตดัสินใจยา้ยถิ*นยงัประกอบไปดว้ยขั�นตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปนี�  

1. มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ�น ซึ* งสถานการณ์เช่นนั�นทาํให้มีความ
เป็นไปไดใ้นการยา้ยถิ*นเกิดขึ�น  

2. สมาชิกในครัวเรือน จะปรึกษากนัถึงผลดีผลเสียในการยา้ยถิ*น 
3. มีการตดัสินใจเกี*ยวกบัการยา้ยถิ*นเกิดขึ� นโดยความคิดครั� งแรกสุดนั�นเกิดขึ�นโดย

สมาชิกของครัวเรือนแต่ละคนก่อน แล้วจึงมีการนําความคิดนี� มาปรึกษากันภายในสมาชิกใน
ครัวเรือน 

4. หากครัวเรือนตกลงใจที*จะมีการยา้ยถิ*นจะมีการเลือกวนั เวลา และสถานที*ในการยา้ย
ตามมา 

                                                 
18  ศรีนคร วงศใ์จ. เล่มเดิม. หนา้ 20-23. 
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ปัจจยัที*มีอิทธิผลต่อการยา้ยถิ*น 
ปัจจยัที*มีอิทธิพลต่อการยา้ยถิ*น หมายถึง สิ*งที*ให้ประชากรยา้ยถิ*นจากที*อาศยัอยูเ่ดิมไป

ที*อื*น การยา้ยถิ*นถ้าจะแบ่งโดยทั*วๆ ไปก็จะมี 2 ประเภท คือการยา้ยถิ*นภายในประเทศ และการ               
ยา้ยถิ*นระหวา่งประเทศ ดงัจะไดก้ล่าวถึงปัจจยัทาํใหป้ระชากรตอ้งยา้ยถิ*นโดยชดัเจนดงัต่อไปนี�  

1) ความรักอิสระเสรีภาพ ความรักอิสระเสรีภาพเป็นสิ*งที*มนุษยต์อ้งการดว้ยกนัทุกคน 
เราคงยอมรับกนัวา่ บรรพบุรุษของไทยตอ้งยา้ยถิ*นจากประเทศจีนตอนใต ้ลงมาสู่แหลมสุวรรณภูมิ
ก็เพราะ “รักความเป็นไท” เหตุการณ์ในทาํนองเดียวกนัก็เกิดขึ�นกบัองักฤษผูที้*การศึกษาดี มีฐานะ
ทางสังคมดี ไม่สามารถจะทนต่อความไม่ยุติธรรมการกดขี*ของรัฐบาลองักฤษที*มีต่อประชากร
องักฤษโดยทั*วไปนี�  จึงไดย้า้ยถิ*นไปสู่โลกใหม่ คือ ทวปีอเมริกาเหนือในปัจจุบนั ตามที*ไดท้ราบจาก
ประวติัศาสตร์แล้วหลงัจากข่าวการยา้ยถิ*นแพร่สะพดัออกไปยงัประเทศต่างๆ ทางตะวนัตกของ
ยุโรปประชากรจาํนวนไม่น้อยของประเทศดงักล่าวก็ได้ยา้ยถิ*นตามไป เหตุการณ์เช่นนี� ก็ได้เกิด
ขึ� นกับประเทศเพื*อนบ้านของไทย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื*อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการคุมคามจากคอมมิวนิสต์ ประชากรที*เกรงว่า 
ความเป็นอิสรเสรีภาพของตนจะหมดไป ก็ไดย้า้ยถิ*นเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมากซึ* งเป็น
เครื* องพิสูจน์ที*สามารถยอมรับได้อย่างแน่ใจว่า ปัจจยัหนึ* งที*ทาํให้ประชากรยา้ยถิ*นก็คือความ
ตอ้งการมีความอิสรเสรีภาพ 

2) โอกาสทางเศรษฐกิจการยา้ยถิ*นในระยะหลงัเป็นเพราะไดรั้บข่าวสารว่าที*อยู่ใหม่
อุดมสมบูรณ์กว่าจึงหวงัว่าน่าจะมีฐานะเศรษฐกิจที*ดีกว่า และเป็นโอกาสที*น่าจะหยิบฉวยกรณี
ประเทศไทยก็สามารถกล่าวไดช้ดัเจนว่า ในสมยัเมื*อมีอเมริกาที*มาตั�งฐานทพัในจงัหวดัต่างๆ เช่น 
จงัหวดัอุดรธานี สัตหีบ หรือที*นครราชสีมา ก็ปรากฏว่าคนไทยเรายา้ยถิ*นไปทาํมาหากินกบัทหาร
อเมริกาเป็นหมื*นเป็นแสนคน ที*เป็นดงันี�ก็เพราะโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดให้คนไทยจาํนวนไม่นอ้ย
เลิกอาชีพเดิม ซึ* งมีรายไดไ้ม่สู้จะดีไปรับจา้งทหารอเมริกนั ไปขายอาหาร ขายบริการแบบต่างๆ ซึ* ง
ช่วยใหฐ้านะทางเศรษฐกิจของคนเหล่านั�นดีขึ�นกวา่เดิม 

3) ปัจจยัทางสังคม สิ* งที*ทาํให้สังคมมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนัในลักษณะต่างๆ จะ
สัมพนัธ์กนัดีหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัตวัแปรที*สําคญั เช่น ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
ปัจจยัเหล่านี� เป็นเครื*องยดึเหนี*ยวชกันาํใจมนุษยเ์ป็นสื*อกลางของการสร้างความเขา้ใจ และการสร้าง
แนวดาํเนินชีวิตที*เหมือนกนั เช่น การยา้ยถิ*นของคนภาคอีสาน มกัจะไปอาศยัอยู่บริเวณเดียวกนั 
หรือ นกัศึกษาที*เป็นชาวภาคใตก้็มกัจะพกัอาศยัหอพกัเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ เหตุที*มีลกัษณะเช่นนี�
เพราะความผูกพนักนัทางศาสนา ภาษา และแบบแผนการดาํเนินชีวิตที*เหมือนกนั นอกจากปัจจยั
ดงักล่าว ซึ* งเป็นปัจจยัทางสังคมยงัมีสิ*งอื*นๆ ที*เป็นปัจจยัสําคญัทางสังคมที*มีอิทธิพลต่อการยา้ยถิ*น
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ของประชากรอีกหลายสิ* ง เช่น สวสัดิภาพ และสวสัดิการทางสังคม เช่น การยา้ยถิ*นของชาว
ต่างประเทศ จาํนวนไม่นอ้ยที*เห็นวา่ อเมริกาเป็นประเทศที*มีความปลอดภยัสูง มีความยุติธรรมทาง
สังคมอย่างน้อยก็ดีกว่าประเทศที*ตนเองอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ การสาธารณสุข               
การเดินทางและการอาํนวยความสะดวกต่างๆ ซึ* งเป็นสิ*งที*มนุษยต์อ้งการ 

4) การเปลี*ยนแปลงภาวะประชากร ในหลายๆประเทศ อตัราการเพิ*มขึ�นของประชากร
ตํ*ามาก เช่น ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั มีอตัราการเพิ*มขึ�นของประชากรตํ*ามาก คือ ร้อยละ
ไม่เกิน 0.3 ซึ* งกาํลงัมีแนวโนม้ประชากรในทางลบ คือประชากรเยอรมนัจะลดลงจาํนวนในปัจจุบนั 
62 ลา้นคน ใน 10-20 ปี ขา้งหนา้อาจจะเหลือ 50 ลา้น ก็เป็นไดก้็ทาํให้โอกาสที*ชาวต่างประเทศจะ
ยา้ยกนัเขา้ไปอยูไ่ด ้เพราะพวกเขาสามารถที*จะทาํมาหากิน อยูก่นัไดอ้ยา่งค่อนขา้งสบาย แต่ถา้เป็น
ประเทศที*หนาแน่นอยู่แลว้คนก็มกัจะไม่นิยมไปอยู่ นอกจากได้รับแรงกระตุน้ประเภทอื*น ซึ* งมี
อิทธิพลเหนือกวา่การมีประชากรหนาแน่น หรือการที*มีประชากรหนาแน่น อาจเป็นผลดีการยา้ยถิ*น
ของคนบางประเภทเพราะพวกเขาเป็นที*ตอ้งการของประชาชน เช่น แพทย ์พยาบาล เป็นตน้ 

นอกจากนี�ดา้นการเคลื*อนยา้ยแรงงานไทยจากการรวมตวักนัเป็น AEC (Asean Economic 
Community) คือการลดปัญหาดา้นการไม่ยอมรับคุณสมบติัจากการศึกษาอบรมและประสบการณ์
ทาํงานในต่างประเทศ โดยไดมี้การทาํขอ้ตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: 
MRA)19 ในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิดให้มีการเคลื*อนยา้ยแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน 7 สาขาวิชาชีพ 
ไดแ้ก่ สาขาวิศวกรรม สาขาวิชาชีพการพยาบาล สาขาสถาปัตยกรรม สาขาดา้นการสํารวจ สาขา
วิชาชีพแพทย ์สาขาวิชาชีพทนัตแพทย ์และสาขาวิชาชีพบญัชี ซึ* งเป็นสิ*งที*น่าจบัตามองวา่การเปิด
เสรีเคลื*อนยา้ยแรงงานดงักล่าว อาจทาํใหแ้รงงานที*มีฝีมือยา้ยจากประเทศที*มีค่าตอบแทนตํ*า20 อีกทั�ง
ประเทศสมาชิกและสามารถไปทาํงานในประเทศสมาชิกใดก็ไดง่้ายขึ�นนั*นเอง แต่ในทางเดียวกนั
อาจมีนักวิชาชีพจากประเทศอาเซียนอื*นเขา้มาแข่งขนัมากยิ*งขึ�นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกนั สําหรับ
แรงงานในกลุ่มอื*นแม้ว่ายงัไม่ได้มีการถูกกําหนดให้เคลื*อนยา้ยได้อย่างเสรี แต่ก็ย่อมที*ได้รับ
ผลกระทบจาก AEC ดว้ยเช่นเดียวกนั เนื*องจากตลาดแรงงานตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของนายจา้งมาก
ขึ�นเพราะการเปิดเสรีดา้นการลงทุนยอ่มทาํให้ฐานการผลิตและการลงทุนยา้ยไปยงัประเทศอาเซียน
ที*มีความปัจจยัดึงการลงทุนที*ดีกวา่ รวมถึงความพร้อมของแรงงานอาจเป็นไดท้ั�งปัจจยัดึงและปัจจยั
ผลกัดา้นการลงทุน “ค่าจา้ง” และ “ทกัษะฝีมือ” คือตวัตดัสินสาํคญัในสภาพเช่นนี�   
 

                                                 
19  Economic Intelligence Center. (2011). Insight ธุรกิจไทยจะก้าวอย่างไรในยคุ AEC. p. 14.  
20  ธีระ ศรีธรรมรักษ.์ (ม.ป.ป.). บทความการพัฒนาแรงงานไทยเพื2อก้าวสู่ประชาคมอาเชียน (A.C.). หนา้ 5. 
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2.4  รูปแบบของแรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างดา้วที*เขา้มาทาํงานในประเทศไทย แบ่งรูปแบบของแรงงานต่างดา้วไดเ้ป็น 

2 ประเภทใหญ่คือ21 
2.4.1 แรงงานต่างดา้วที*เขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  

แรงงานต่างด้าวที*เขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย คือ แรงงานต่างด้าวที*เข้ามาใน
ประเทศไทยโดยถูกต้องตามพระราชบญัญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ* งได้แก่แรงงานต่างด้าว 
ดงัต่อไปนี�  

1)  คนต่างด้าวที*ได้รับอนุญาตทาํงานประเภทตลอดชีพ ได้แก่คนต่างด้าวที* เข้ามา
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองของกองตรวจคนเขา้เมือง กรมตาํรวจ และมีใบอนุญาต 
ประกอบอาชีพของกระทรวงแรงงาน ซึ* งจะได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามที*ระบุเอาไวแ้ละ               
มีระยะเวลาตลอดชีพ คนต่างด้าวประเภทนี� จะเข้ามาก่อนประกาศของคณะปฏิวติัฉบับที* 322                  
ลงวนัที* 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ* งมีผลบงัคบัใช้เมื*อวนัที* 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 โดยที*รัฐบาลได้
ประกาศขึ� นมาเพื*อควบคุมคนต่างด้าวที*กระจายอยู่ทั*วประเทศและมีอาชีพที*แน่นอนอยู่แล้ว มี
ใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้วและมีใบสําคญัถิ*นที*อยูถู่กตอ้ง ยื*นขอมีใบอนุญาตประกอบอาชีพได้
ทุกอาชีพคนละกี*อาชีพก็ได้ ภายในกาํหนด 90 วนั ตั�งแต่วนัที* 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 จนถึงวนัที*                 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เพื*อขอมีใบอนุญาตตลอดชีพ โดยที*รัฐบาลจะสามารถควบคุมคนต่างดา้ว
เหล่านั�น และเพื*อมิให้แยง่อาชีพคนไทยต่อไปในอนาคต ซึ* งคนต่างดา้วประเภทนี� ส่วนใหญ่เป็นคน
สัญชาติจีนและอินเดียและจะมีจาํนวนลดลงเรื* อยๆ เพราะในปัจจุบนัไม่มีการออกใบอนุญาต
ประเภทนี� แล้ว ซึ* งในปี พ.ศ. 2537 มีจาํนวนเหลืออยู่ 122,213 คน และในปี พ.ศ. 2539 มีจาํนวน
เหลืออยูท่ ั�งสิ�น 121,521 คน 

2)  คนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาตทาํงานประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้แก่คนต่างดา้วที*
ได้รับใบอนุญาตให้เขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนคน           
ต่างด้าวประเภทนี� จะเป็นแรงงานฝีมือที*มีความชํานาญงานและเข้ามาทาํงานในตาํแหน่งงาน
บริหารงานจดัการ วิศวกร และปฏิบติังานในสาขาที*มีความชาํนาญเฉพาะด้าน ส่วนใหญ่เป็นคน
สัญชาติญี*ปุ่น รองลงมา คือ จีน และอเมริกาตามลาํดบั ในปี พ.ศ. 2535 มีการอนุญาตให้ทาํงานตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 3,578 ราย (มกราคม – พฤศจิกายน) รวมแล้วในปี               
พ.ศ. 2537 มีคนต่างด้าวที*ได้รับอนุญาตทาํงานประเภทส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 15,323 คน                 
รวมแลว้ในปี พ.ศ. 2539 มีจาํนวนผูไ้ดรั้บอนุญาตทั�งสิ�น 18,609 คน 

                                                 
21  จกัราวธุ สระทองอ่อน. เล่มเดิม. หนา้ 20-24. 
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3)  คนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาตทาํงานประเภทชั*วคราว ไดแ้ก่คนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาต
ให้เขา้มาในประเทศไทยเป็นการชั*วคราวภายใตก้ฎหมายอื*น เช่น กฎหมายคนเขา้เมืองโดยอาจจะ 
เขา้มาพร้อมกบักิจการที*มีชาวต่างชาติร่วมทุน แต่ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน หรือเขา้มาเป็นนกั
ดนตรีโดยมีกาํหนดระยะเวลาตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 แรงงาน
ดงักล่าวนี� ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติญี*ปุ่น เป็นแรงงานฝีมือและกึ* งฝีมือที*มีความชาํนาญงาน ซึ* งการ              
เขา้มาทาํงานของแรงงานประเภทนี�  จะมีปัญหาการขออนุญาตนาํคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานไม่สะดวก 
เนื*องจากติดพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที*ห้ามคนต่างด้าวทํา และ                    
การพิจารณาอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานยงัมีความเขม้งวดมากทาํให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความสะดวก ในปี 
พ.ศ. 2535 มีจาํนวนการอนุญาตให้ทาํงาน 6,991 คน (มกราคม – พฤศจิกายน) และคงเหลือทาํงาน
อยู่ในปี พ.ศ. 2537 จาํนวน 34,806 คน รวมแล้วในปี พ.ศ. 2537 มีจาํนวนผูไ้ด้รับอนุญาตทั�งสิ�น 
จาํนวน 44,998 คน  

2.4.2  แรงงานต่างดา้วที*เขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย คือ แรงงานต่างดา้วที*เขา้มาอยู่ในประเทศ
ไทยโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ซึ* งไดแ้ก่ คนต่างดา้วดงัต่อไปนี�  

1)  คนต่างดา้วที*เขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย แต่มีใบอนุญาตทาํงานคนต่างดา้วตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว ไดแ้ก่ คนต่างดา้วที*ไม่ไดอ้นุญาตให้เขา้เมืองโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายคนเขา้เมือง คือ 

(1) คนต่างดา้วที*ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการเนรเทศ ซึ* งไดรั้บการผ่อนผนั
ใหไ้ปประกอบอาชีพ ณ. ที*แห่งใดแทนการเนรเทศ หรืออยูใ่นระหวา่งรอการเนรเทศ 

(2) คนต่างด้าวที*เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย                  
วา่ดว้ยคนเขา้เมืองและอยูใ่นระหวา่งรอการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร 

(3) คนต่างดา้วที*เกิดในราชอาณาจกัร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของ
คณะปฏิวติัฉบบัที* 337 ลงวนัที* 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอื*น 

(4) คนต่างดา้วโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฎิวติั ฉบบัที* 
337 ลงวนัที* 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอื*น 

คนต่างด้าวประเภทนี� ส่วนใหญ่ได้แก่ ชาวญวน ชาวเขมร ชาวลาว ที*อพยพเขา้มาใน
เมืองไทย ซึ* งกาํลงัรอการส่งตวักลบัไปยงัประเทศที*สาม พวกอพยพเหล่านี� จะมากกับริเวณไวเ้ฉยๆ 
ก็เป็นการสิ�นเปลืองงบประมาณ รัฐบาลจึงพิจารณาว่าใครที*มีความประพฤติที*ดี ก็ควรอนุญาตให้
ออกมาทาํงานไดเ้ป็นการชั*วคราวโดยที*กาํหนดอาชีพให้ทาํไดจ้าํนวน R� อาชีพ22 เช่น งานกรรมกร 

                                                 
22  กาํหนดงานใหค้นต่างดา้ว มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ทาํได,้ 

ราชกิจจานุเบกษา. ฉบบัพิเศษ 96, ตอนที* 81.  
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และงานรับจา้งทั*วไป เป็นตน้ แรงงานต่างดา้วประเภทนี� ส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีชื*ออยู่
ในทะเบียนประวติั และมีบตัรประจาํตวัที*ทางการออกให้อยู่ในประเทศได้เป็นการชั*วคราวใน                 
เขตควบคุม � จงัหวดัชายแดน  

R)  แรงงานต่างดา้วที*ลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย หมายถึง คนต่างดา้วที*เขา้มาใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของสํานักงานตรวจคนเขา้เมือง กรมตาํรวจ และไม่มี
ใบอนุญาตประกอบอาชีพของกองงานคนต่างดา้วกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม แรงงาน
ต่างดา้วประเภทนี�จะลกัลอบเขา้เมืองตามจงัหวดัชายแดนโดยเฉพาะที*จงัหวดัระนอง ตาก เชียงราย 
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือชาวพม่า ชาวจีน ชาวเขมร และมีคนต่างดา้วอีกประเภท
หนึ* งที*เขา้มาประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ* งจะเข้ามาโดยบริษทัห้างร้านหรือนายจา้ง
ร่วมมือช่วยเหลือหรือคนต่างดา้วเหล่านั�นมีความตั�งใจที*จะเขา้มาประกอบอาชีพโดยตรง เมื*อวีซ่า
หมดอายกุ็ไม่ยอมไปต่อวซ่ีาจึงกลายเป็นคนเขา้เมืองผดิกฎหมาย ซึ* งไดแ้ก่ ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน 
เป็นตน้23 

หลกัเกณฑเ์บื�องตน้ในการอนุญาต การปฏิเสธ และการเพิกถอนสิทธิในการอนุญาตให้
บุคคลต่างดา้วเขา้เมือง 

การอนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
ในการอนุญาตใหค้นต่างดา้วคนใดเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยไดน้ั�นจะตอ้งเขา้เงื*อนไข

ของพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ดงันี�  
(1) ความเป็นบุคคลที*มีเอกสารการพิสูจน์ตวับุคคลที*เป็นที*ยอมรับได ้
เป็นแนวทางที*ยอมรับกนัในกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองของรัฐว่า คนต่างดา้วที*ร้องขอ

เขา้เมืองจะตอ้งมีเอกสารที*สามารถพิสูจน์ (Paper of Identification) ไดว้่าตนเป็นใครมีที*มาอยา่งไร
และมีความผูกพนัอยู่กับรัฐใด24 จะเห็นว่า เงื*อนไขประการนี� เกิดขึ� นในกฎหมายภายในของรัฐ 
เพราะว่ารัฐไม่ตอ้งการจะยอมรับ “บุคคลที*ไม่มีหัวนอนปลายเทา้” เขา้มาในประเทศของตนและ
เหตุผลในทางปฏิบติัก็คือเมื*อไม่ทราบวา่บุคคลดงักล่าวมีความผกูพนัอยูก่บัรัฐใด ก็ยอ่มหมายความว่า 
เมื*อรัฐไม่ปรารถนาที*จะให้บุคคลดงักล่าวออกไปจากประเทศได้ เพราะไม่มีรัฐใดที*มีหน้าที*ตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศที*จะตอ้งยอมรับบุคคลนั�น 

                                                 
23  เธียรเทพ สุนทรนนัท. (2549). มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการทาํงาน การจ่ายค่าตอบแทน

และการจดัสวสัดิการแก่แรงงานต่างดา้วที*เขา้มาทาํงานในประเทศไทย. หนา้ 18-20.  
24  พิศวาส สุคนธพนัธ์ุ และคณะ. (2540, 26-28 พฤษภาคม). การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเกี2ยวกับการ

ประกอบธุรกิจและการทาํงานของคนต่างด้าว. หนา้ 7 - 9. 
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ภายใตห้ลกัทั*วไปของกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ รัฐที*มีหนา้ที*จะตอ้งยอมรับ
บุคคลไม่วา่ในสถานการใดๆ ก็ตาม ก็คือรัฐเจา้ของสัญชาติของบุคคล (National State) รัฐสมยัใหม่
จะกาํหนดกฎหมายภายในลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ย่างชัดเจนว่า บุคคลธรรมดาใดมีสัญชาติของตน 
และจะกาํหนดกฎหมายภายในลายลกัษณ์อกัษรให้ เจา้หนา้ที*ของรัฐออกเอกสารของรัฐที*แสดงว่า 
บุคคลใดมีสัญชาติของตน อนัไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชนสําหรับคนชาติที*อยู่ในประเทศหรือ
หนงัสือเดินทาง (Passport) สาํหรับคนชาติที*อยูน่อกประเทศ 

ในปัจจุบนั สําหรับคนไร้สัญชาติ (Stateless Person) หรือบุคคลที*ทาํงานเพื*อองค์การ
ระหวา่งประเทศ (International Officer) นานารัฐยงัมีทางปฏิบติัที*จะยอมรับเอกสารพิสูจน์ตนที*ออก
โดยองคก์ารระหวา่งประเทศอีกดว้ย 

มาตรา 12 (1) แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดห้ามคนต่างด้าว             
เขา้มาในราชอาณาจกัรหากคนต่างดา้วนั�นไม่มีหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
อนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ไดรั้บการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนงัสือเดินทางเช่นวา่นั�นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวง
การต่างประเทศ จึงหมายความว่าคนต่างด้าวจะเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื*อนไข 2 ประการ                
ตามขอ้กาํหนดของมาตรา 12 (1) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กล่าวคือ25 

1. คนต่างด้าวจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที*มีผล
สมบูรณ์ 

ในประการแรก คนต่างดา้วตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางที*
ถูกต้องและสมบูรณ์ มาตรา 12 (1) แห่ง พระราชบญัญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เงื*อนไขในทาง
เอกสารที*สําคญัเป็นอนัดับแรกที*รัฐเรียกร้อง ก็คือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทาง เพราะเอกสารนี� จะทาํให้ทราบว่า เอกชนดังกล่าวเป็นใครและมีความสัมพนัธ์ในทาง
การเมืองกบัรัฐใด แต่ในทางปฏิบติัของรัฐเอกชนที*ไร้สัญชาติทั�งในทางขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง 
ก็จะไม่มีหนงัสือเดินทางที*ออกโดยรัฐเจา้ของสัญชาติ 

ทั�งนี�  “หนังสือเดินทาง” (Passport) หมายถึง หนังสือที*คุม้ครองคนสัญชาติของตนที*
เดินทางไปต่างประเทศ คนต่างดา้วที*จะเดินทางเขา้ในราชอาณาจกัรไทยจะตอ้งมีหนงัสือเดินทาง
หรือเอกสารที*ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและรัฐบาลไทยยอมรับ กล่าวคือ ตอ้งเป็นเอกสาร
การเดินทางซึ* งรัฐบาลของประเทศนั�นๆ ออกให้แก่คนสัญชาติตน (มิใช่ออกให้โดยรัฐบาลของ
ประเทศที*สาม) คนต่างด้าวบางประเภทไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีหนงัสือเดินทาง เช่น ผูค้วบคุม
พาหนะและคนประจาํพาหนะทางนํ� าหรือทางอากาศ ซึ* งเพียงแต่แวะเขา้ยงัสถานหรือทอ้งที*ใน
                                                 

25  แหล่งเดิม. หนา้ 12. 
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ราชอาณาจกัรแล้วกลบัออกไป หรือคนสัญชาติของประเทศที*มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย
เดินทางทางพรมแดนไปมาชั*วคราว โดยปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลประเทศ
นั�นๆ หรือคนโดยสารรถไฟผา่นแดนซึ*งถือตั�วโดยสารทอดเดียวตลอดสาย เพียงแต่ผา่นประเทศไทย
ไปนอกราชอาณาจกัรตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลทั�งสองประเทศ รวมทั�งคนประจาํพาหนะและ             
ผูค้วบคุมพาหนะรถไฟนั�นๆ ดว้ย 

หนงัสือเดินทาง (Passport) แบ่งออกเป็น 5 ชนิด26 
1.  หนงัสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) 
2.  หนงัสือเดินทางราชการ (Official Passport) 
3.  หนงัสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 
4.  หนงัสือเดินทางขององคก์รสหประชาชาติ (United Nation Passport) 
5.  หนงัสือเดินทางหมู่ (Collective Passport) 
เอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ตอ้งมีขอ้ความในทาํนองเดียวกนักบัหนงัสือเดินทางซึ* ง

ออกให้โดยรัฐบาลของประเทศที*ผูถื้อสังกดัอยู ่มีหลายชนิด เช่น Certificate of Identity, Form of 
affidavit to Be Used in Lieu of A Passport, Emergency Certificate, Form of Affirmation, Laissez 
– Passez, Certificate De Depart, Seaman’ Discharge Book (ใชเ้ฉพาะผูที้*มีหนา้ที*ประจาํเรือ) 

ดงันั�น จะเห็นไดว้า่กฎหมายไทยยอมรับให้คนต่างดา้วร้องขอเขา้เมืองได ้ถา้คนต่างดา้ว
นั�นมีเอกสารประจาํตวัอย่างหนึ* งอย่างใดดังต่อไปนี�  อนัได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) ของ
ประเทศที*ประเทศไทยใหก้ารรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาลประการหนึ*งและดงันั�นจึงกาํหนดให้
ใชเ้อกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางแทน อีกประการหนึ*ง เพราะคนต่างดา้วประเภทหลงันี� ไม่อาจถือ
หนงัสือที*ออกโดยรัฐ เนื*องจากเป็นผูที้*เป็นปรปักษก์บัรัฐเจา้ของสัญชาติหรือรัฐดงักล่าวไม่ยอมให้
การรับรองดูแล ตัวอย่างของบุคคลประเภทนี�  ก็คือผูลี้� ภ ัยในทางการเมือง ผูอ้พยพ ผูพ้ลัดถิ*น 
นอกจากนั�น ก็ยงัมี คนต่างดา้วของประเทศที*ประเทศไทยไม่ไดใ้ห้การรับรองในทางการเมือง เช่น 
ปัญหาของคนจีนในไตห้วนั ประเทศไทยไม่อาจยอมรับหนงัสือเดินทางไตห้วนัที*ออกโดยรัฐบาล
ไตห้วนั แต่ประเทศไทยอาจยอมรับเอกสารอื*นๆ ที*ใช้แทนหนังสือเดินทางได้ ที*เป็นดงันี� เพราะ
กฎหมายไทยเห็นว่า การรับรองเป็นขั�นตอนทางการเมือง การที*ประเทศไทยมีปัญหาในทาง
การเมืองกบัรัฐหรือรัฐบาลใดก็ตาม ไม่น่าจะส่งผลกระทบกบัเอกชนผูมี้สัญชาติของรัฐนั�น หรือ                 
อยูใ่ตอ้าํนาจปกครองของรัฐบาลนั�น 

                                                 
26  สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง. (2537). หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง.  

หนา้ 79. 
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เอกสารที*ใช้แทนหนังสือเดินทาง จึงไม่จาํเป็นต้องเป็นหนังสือเดินทางที*ออก โดย
กระทรวงการต่างประเทศของนานาประเทศที*เราให้การรับรอง แต่อาจจะออกโดยองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ ตวัอย่างในความเป็นจริงอนัหนึ* ง ก็คือ สํานกังานขา้หลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าดว้ย               
ผูลี้�ภยั (UNHCR) จะมีหนา้ที*ออกเอกสารการเดินทาง (Title of Voyage) แก่ผูลี้�ภยัอินโดจีนเพื*อใชใ้น
การเดินทางระหวา่งประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจะต้องเป็น
เอกสารที*ถูกตอ้งและสมบูรณ์ตามกฎหมายเขา้เมืองของบางประเทศ หนงัสือเดินทางหรือเอกสาร 
ใช้แทนหนังสือเดินทางจะตอ้งมีผลอีกอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากที*เดินทางออกจากประเทศที*              
ใหเ้ขา้เมือง 

2.  หนงัสือเดินทางตอ้งไดรั้บการตรวจลงตราของประเทศไทยเสียก่อนเขา้เมือง 
องค์กรของรัฐที*ทาํหน้าที*ตรวจลงตราก็คือ สถานทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศ 

หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนการตรวจลงตรา หรือ VISA การอนุญาตให้คนต่างด้าว              
เขา้มาในประเทศไทยได ้เพื*อวตัถุประสงคต่์างๆ กนั โดยปกติแลว้คนต่างดา้วจะตอ้งขอรับการตรวจ
ลงตรา (Visa) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร หรือขอรับการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสํานักงานตรวจคน            
เขา้เมือง (Visa on Arrival) ยกเวน้คนต่างดา้วบางประเภท (เป็นผูซึ้* งไดรั้บการผอ่นผนั ผ.15, ผผ.15, 
ผผ.90) สามารถเดินทางเขา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรับการตรวจลงตรา 

การรับการตรวจลงตรา หรือ Visa แบ่งเป็นประเภทตามวตัถุประสงค์การเดินทางได ้               
8 ประเภท คือ27 

2.1 ประเภทคนผา่น (Transit – TS) เพื*อการเดินทางผา่นราชอาณาจกัรอนุญาตให้อยู ่ 
30 วนั 

2.2 ประเภทนกัท่องเที*ยว (Tourist – TR) เพื*อการท่องเที*ยว อนุญาตใหอ้ยูค่รั� งแรก 60 วนั 
2.3 ประเภทคนอยู่ชั*วคราว (Non – immigrant) เพื*อวตัถุประสงคใ์นการทาํงานธุรกิจ 

ปฏิบติัหน้าที*ราชการ การศึกษาวิจยั หรือมาอยู่กบัครอบครัว เป็นต้น อนุญาตให้อยู่ในครั� งแรก                 
90 วนั แต่หากคนต่างดา้วไดรั้บการตรวจลงตรา (Visa) โดยมีรหสั A กาํกบัต่อทา้ยการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั*วคราวตามวตัถุประสงค์ที*เดินทางเขา้มา โดยคนต่างดา้วผูน้ั�นจะไดรั้บอนุมติัเป็น
การพิเศษสามารถเขา้มาและอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที*ตรวจลงตรา 

                                                 
27  แหล่งเดิม. หนา้ 80. 
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2.4 ประเภทราชการ (Official) เนื*องจากมีเจ้าหน้าที*ของทางราชการต่างประเทศที*
จะตอ้งเขา้มาปฏิบติัราชการในประเทศ เพื*อความสะดวกจึงมีการออกหนงัสือเดินทางราชการหรือ
หนงัสือเดินทางสหประชาชาติ จึงจะสามารถเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามกาํหนดระยะเวลาตาม
ความจาํเป็นที*จะตอ้งปฏิบติัราชการ แต่จะอนุญาตใหอ้ยูค่รั� งแรก 90 วนั 

2.5 ประเภททูต (Diplomatic) เพื*อปฏิบติัหนา้ที*ทางการทูตหรือกงสุล การปฏิบติัหนา้ที*
ราชการ สําหรับหนงัสือเดินทางทูต จะไดรั้บอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยตามกาํหนดระยะเวลา
ตามความจาํเป็นที*จะตอ้งอยูเ่พื*อปฏิบติัหนา้ที*ดงักล่าว แต่จะอนุญาตใหอ้ยูค่รั� งแรก 90 วนั 

2.6 ประเภทคนเขา้มามีถิ*นที*อยูใ่นราชอาณาจกัร (Immigrant) ตามมาตรา 41  
2.7 ประเภทคนเขา้เมืองนอกกาํหนดจาํนวนคนต่างดา้ว (Non – Quota Immigrant) ซึ* ง

จะเขา้มามีถิ*นที*อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นรายปี 
2.8 ประเภทอธัยาศยัไมตรี28 การตรวจลงตราประเภทอธัยาศยัไมตรีให้จาํกดัเฉพาะการ

ขอรับการตรวจลงตราเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราวของผูมี้หนังสือเดินทางทูต หรือ
หนังสือเดินทางราชการหรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติที*เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตหรือ
หนงัสือเดินทางราชการ เพื*อการอื*นนอกจากการปฏิบติัหนา้ที*ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบติั
หนา้ที*ราชการ เมื*อผูถื้อหนงัสือเดินทางอื*นขอรับการตรวจลงตราต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย 
โดยอนุญาตใหอ้ยูใ่นครั� งแรก 30 วนั 

คนต่างดา้วซึ* งมีหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารที*ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและ 
ยงัสมบูรณ์อยู ่และมีการตรวจลงตรา (Visa) ยกเวน้กรณีที*ไดรั้บยกเวน้ที*ไม่ตอ้งขอรับการตรวจลงตรา 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามอย่างหนึ* งอย่างใด ในมาตรา 12 จะตอ้งเดินทางเขา้มาหรือออกไปตาม
ช่องทางด่านตรวจคนเขา้เมือง เขตท่า สถานีหรือทอ้งที* และตามกาํหนดเวลาที*รัฐมนตรีไดป้ระกาศ
ไวใ้นราชกิจจานุเบกษา 

(3) คุณสมบติัที*กาํหนดสําหรับคนต่างด้าวที*มีสถานภาพพิเศษ กฎหมายรับรองให ้             
คนต่างดา้วบางประเภทร้องขออนุญาตเขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งพิสูจน์คุณสมบติับางประการ
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 เนื*องจากมีสถานภาพพิเศษ29 

                                                 
28  ตามกฎกระทรวงฉบบัที* 19 ขอ้ 1 และขอ้ 8 ทว ิ(พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติั คนเขา้เมือง 

พ.ศ. R522. 
29  พนัธ์ุทิพย ์(กาญจนะจิตรา) สายสุนทร. (2540, 26 -28 พฤษภาคม). การเข้ามาในประเทศไทยของ 

คนต่างด้าว เพื2อทาํงาน: ข้อสาํรวจกฎหมาย ปัญหา และทางเลือกนโยบาย. หนา้ 26 – 27. 
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(2)  ความเป็นบุคคลที*ไม่ก่อใหเ้กิดภาระทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย 
ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเขา้เมือง จะตอ้งปรากฏว่าคนต่างด้าวมีหนงัสือเดินทาง

หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง รวมทั� งต้องมีเงินติดตัวภายใต้เ งื* อนไขตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวนัที* 8 พฤษภาคม 2543 ออกตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัคน
เขา้เมือง พ.ศ. 2522 ไดก้าํหนดจาํนวนเงินใหค้นต่างดา้วที*มีอายไุม่ตํ*ากวา่สิบสองปี ตอ้งมีติดตวัขณะ
เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรตามประเภทของการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทางดงันี�  

1) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจกัร (Transit Visa) หรือบุคคลที*เดินทางเขา้มา
โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ตามที*กําหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาที*จะพึงจ่ายเป็นเงินตราได ้               
เป็นมูลค่าเทียบอัตราแลกเปลี*ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าหนึ* งหมื*นบาทในกรณีที* เข้ามาเป็น
ครอบครัว ครอบครัวหนึ*งไม่นอ้ยกวา่สองหมื*นบาท 

2) ประเภทนกัท่องเที*ยว (Tourist Visa) ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาที*จะพึงจ่ายเป็น
เงินตราได ้เป็นมูลค่าเทียบอตัราแลกเปลี*ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกวา่สองหมื*นบาท ในกรณีที*เขา้มา
เป็นครอบครัว ครอบครัวหนึ*งไม่นอ้ยกวา่สี*หมื*นบาท 

3) ประเภทการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมือง (Visa on 
Arrival) ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาที*จะพึงจ่ายเป็นเงินตราได ้เป็นมูลค่าเทียบอตัราแลกเปลี*ยนเป็น
เงินไทยไม่น้อยกว่าหนึ* งหมื*นบาท ในกรณีที*เขา้มาเป็นครอบครัว ครอบครัวหนึ* งไม่น้อยกว่าสอง
หมื*นบาท 

4) ประเภทคนอยูช่ั*วคราว (Non-immigrant Visa) ตอ้งมีเงินหรือเอกสารบรรดาที*จะพึง
จ่ายเป็นเงินตราไดเ้ป็นมูลค่าเทียบอตัราแลกเปลี*ยนเป็นเงินไทยไม่นอ้ยกวา่สองหมื*นบาท ในกรณีที*
เขา้มาเป็นครอบครัว ครอบครัวหนึ*งไม่นอ้ยกวา่สี*หมื*นบาท 

(3) ความเป็นบุคคลที*ไม่ก่อใหเ้กิดภาระทางสาธารณสุขแก่ประเทศไทย 
มาตรา 12 (4) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กาํหนดห้ามมิให้คนต่างดา้ว

ใดก็ตาม ร้องขออนุญาตเขา้เมืองไทยหากปรากฏวา่ คนต่างดา้วนั�นวิตกจริตหรือมีโรคอยา่งใดอยา่งหนึ* ง 
ตามที*กาํหนดในกฎกระทรวง นอกจากนั�น มาตรา 12 (5) แห่งพระราชบญัญติั คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
กาํหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวใดก็ตาม ร้องขออนุญาตเขา้เมืองไทย หากปรากฏว่า คนต่างดา้วนั�น              
ยงัมิไดป้ลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ หรือฉีดวคัซีน หรือปฏิบติัการอยา่งอื*นตามวิชาการแพทยเ์พื*อป้องกนั
โรคติดต่อตามที*กฎหมายบญัญติั และไม่ยอมใหแ้พทยต์รวจคนเขา้เมืองกระทาํการเช่นวา่นั�น จะเห็นวา่ 
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองก็น่าจะอยู่ที*ความหวาดกลวัการเสี*ยงภยัต่อโรคภยัและ
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โรคติดต่อที*อาจเข้ามาในประเทศพร้อมกับคนต่างด้าว และเป็นอนัตรายต่อบุคคลผูมี้สัญชาติไทย
ประการหนึ*ง และความไม่ตอ้งการที*จะแบกรับภาระเมื*อคนต่างดา้วนั�นเจบ็ป่วย 

ในปัจจุบนัโรคดงัต่อไปนี� เป็นโรคที*ทาํใหค้นต่างดา้วไม่อาจร้องขออนุญาตเขา้เมืองไทย
ไดเ้ลยกล่าวคือ30 

1) โรคเรื�อน 
2) วณัโรคในระยะอนัตราย 
3) โรคเทา้ชา้งในระยะที*ปรากฏอาการเป็นที*รังเกียจแก่สังคม 
4) โรคยาเสพติดใหโ้ทษ 
5) โรคซิฟิลิสในระยะที* 3 
อนึ* ง ในวนัที* 17 กนัยายน พ.ศ. 2529 ได้มีการประกาศให้โรคเอดส์เป็นโรคตอ้งห้าม 

อนัทาํใหค้นต่างดา้วซึ* งมีโรคดงักล่าวเขา้มาในราชอาณาจกัร31 แต่การห้ามดงักล่าวถูกยกเลิกไปแลว้
ในกฎกระทรวงฉบบัที* 14 ลงวนัที* 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 ดงันั�น เมื*อได้มีการประกาศกฎกระทรวง
ฉบบัที* 14 นี�  ในราชกิจจานุเบกษาในวนัที* 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 จึงทาํให้คนต่างด้าวซึ* งเป็นโรค
เอดส์อาจใชสิ้ทธิร้องขออนุญาตเขา้เมืองไดอี้กครั� ง 

ในการจะตอ้งการตรวจวินิจฉัยโรคร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิเสธเพื*อป้องกัน
โรคติดต่อตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงที*ออกตามความในมาตรา 12 (4) แห่งพระราชบญัญติั             
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 นี�  ให้ใชแ้พทยต์รวจคนเขา้เมือง กล่าวคือ แพทยซึ์* งอธิบดีกรมตาํรวจแต่งตั�ง
เพื*อปฏิบติัการตาม พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

(4) ความไม่เป็นบุคคลที*มีพฤติการณ์อนัอาจเป็นภยัต่อรัฐและสังคมไทย 
เป็นแนวทางที*ยอมรับกนัในกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองของนานารัฐว่าคนต่างดา้วที*

ร้องขอเข้าเมืองจะต้องไม่ก่อให้เกิดภัยต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ต่อวฒันธรรมของชาติ 
(National Culture) หรือต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Public Order) หรือจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดภยั
ต่อความมั*นคงแห่งรัฐ (National Security) 

                                                 
30  ตามที*กาํหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัที* 14 ลงวนัที* 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 ออกโดยอาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, ในราช
กิจจานุเบกษา, เล่ม 109, ตอนที* 20. 13 มีนาคม 2535, หนา้ 31. 

31  กฎระทรวงฉบบัที* 11 ลงวนัที* 26 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ออกโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 
มาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, ในราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 109,                
ตอนที* 20. 13 มีนาคม 2535, หนา้ 31. 
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มาตรา 12 (6) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กาํหนดมิให้คนต่างดา้วใด              
เขา้เมืองไทย หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า บุคคลนั�นเคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาของศาลไทย 
หรือคาํสั*งที*ชอบดว้ยกฎหมาย หรือคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดที*ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 
เจตนารมณ์ของกฎหมายน่าจะอยูที่*ความไม่ตอ้งการจะยอมรับใหค้นต่างดา้วซึ* งมีความประพฤติไม่ดี
เขา้มาในประเทศ ทั�งนี�  อาจจะเพราะเหตุที*เกรงว่า บุคคลดงักล่าวจะมามีการกระทาํที*เป็นภยัต่อ
ประเทศไทย 

นอกจากนั�น กฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองยงัมีบทบญัญติัที*กาํหนดห้ามคนต่างด้าวที*มี
พฤติการณ์ที*อาจเป็นภยัต่อรัฐและสังคมเขา้เมืองไทย กล่าวคือ 

ในพฤติการณ์แรก มาตรา 12 (7) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กาํหนด    
มิใหค้นต่างดา้วใดเขา้เมืองไทย หากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ บุคคลนั�นมีพฤติการณ์เป็นที*น่าเชื*อวา่ เป็น
บุคคลที*เป็นภยัต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอนัตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภยัของ
ประชาชน หรือความมั*นคงแห่งราชอาณาจกัร หรือบุคคลซึ* งเจา้หน้าที*รัฐบาลต่างประเทศไดอ้อก
หมายจบั 

ในพฤติการณ์ที*สอง มาตรา 12 (8) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กาํหนด 
มิให้คนต่างด้าวใดเขา้เมืองไทย หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า บุคคลนั�นมีพฤติการณ์เป็นที*น่าเชื*อว่า               
เขา้มาเพื*อการคา้ประเวณี การคา้หญิงหรือเด็ก การคา้ยาเสพติดให้โทษ การลกัลอบหนีภาษีศุลกากร 
หรือเพื*อประกอบกิจการอื*นที*ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ในพฤติการณ์ที*สาม มาตรา 12 (8) แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 กาํหนด 
มิให้คนต่างด้าวใดเขา้เมืองไทย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคลนั�นถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาล
ต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศยัในราชอาณาจกัรหรือในต่างประเทศมาแลว้ 
หรือถูกพนกังานเจา้หนา้ที*ส่งกลบั กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยรัฐบาลไทยค่าเสียค่าใชจ่้าย 
ทั�งนี�  เวน้แต่รัฐมนตรีไดพ้ิจารณายกเวน้ใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

การปฏิเสธมิใหค้นต่างดา้วเขา้เมือง กระทาํไดภ้ายใตเ้งื*อนไขดงัต่อไปนี�  
(1) คนต่างดา้วที*ไม่มีหนงัสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง

อนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์ หรือมีหนงัสือเดินทางแต่ยงัมิไดรั้บการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทาง
หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
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(2) คนต่างดา้วผูน้ั�นเคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาของศาลไทยหรือคาํสั*งที*ชอบ
ดว้ยกฎหมาย หรือคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศแต่หากเป็นความผิดลหุโทษ คือ ความผิดที*จาํคุก
ไม่เกินหนึ* งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ* งพนับาท หรือเป็นความผิดอันเกิดจากการกระทาํโดย
ประมาท หรือเป็นความผดิที*ยกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวงก็อาจเขา้มาในประเทศไทยได ้

(3) คนต่างดา้วที*ตอ้งอาศยัคาํสั*งของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย วา่ไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้มาในประเทศไทย โดยรัฐมนตรีเห็นวา่ หากคนต่างดา้วผูน้ั�นเขา้มาในประเทศไทย และอาจมี
ผลเป็นการบ่อนทาํลายหรือเป็นภยนัตรายต่อความสงบเรียบร้อย วฒันธรรมหรือศีลธรรมอนัดีหรือ
ความผาสุกของประชาชนตามมาตรา 16 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

เป็นที*น่าสังเกตว่า “อาํนาจสั*งไม่อนุญาต” นี� เป็นอาํนาจโดยแท้ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หาไดเ้กี*ยวขอ้งกบัคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิจารณาคนเขา้เมืองหรือ
สาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองไม่ 

(4) เป็นคนต่างดา้วที*ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอน
สิทธิการอยู่อาศยัในราชอาณาจกัรหรือในต่างประเทศมาแล้ว เวน้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยไดย้กเวน้ใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

การเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัร 
(1) การเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัรของคนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่น

ราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราว 
การเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัร หมายถึง กรณีที*คนต่างดา้วไดรั้บอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั*วคราว และขณะที*คนต่างด้าวย ังมีสิทธิอยู่ใน
ราชอาณาจกัรนั� น ได้ปรากฏพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ* งที*ไม่สมควรให้อยู่ในราชอาณาจักร                   
เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจจะตอ้งทาํการเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนต่างดา้วก่อนแลว้
จึงดาํเนินการตามขั�นตอนผลกัดนัส่งตวัออกนอกราชอาณาจกัรไป 

เหตุเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายระบุว่า “หากมีพฤติการณ์ที*
สมควรเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัร” เป็นคาํจาํกดัความที*ครอบคลุมเป็นการให้อาํนาจของ
เจา้พนกังานในการใชดุ้ลพินิจอยา่งกวา้งขวาง โดยสรุปแลว้มีพฤติการณ์ที*ถูกเพิกถอนดงันี�  

1. มีพฤติการณ์ที*น่าเชื*อว่าเขา้มากระทาํผิดอาญา แต่ไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอที*จะ
จบักุมดาํเนินคดี เช่น ชาวบงัคลาเทศที*เดินทางเขา้มาแลว้หลบอยู่บริเวณตามชายแดนภาคใตข้อง
ประเทศไทยเพื*อหาลู่ทางเดินทางไปทาํงานที*ประเทศที*สาม คนต่างดา้วที*มีพฤติการณ์ที*เกี*ยวขอ้งกบั
การช่วยเหลือคนต่างดา้วในการปลอมเอกสารการเดินทางไปประเทศที*สาม 
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2. มีพฤติการณ์ที*น่าเชื*อว่าเป็นบุคคลที* เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายได้เกิด
อนัตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภยัของประชาชน หรือความมั*นคงแห่งราชอาณาจกัร        
ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี เช่น ถ่ายทาํวีดีโอลามกเพื*อออกเผยแพร่ มีพฤติการณ์ 
รักร่วมเพศ มีรายชื*อเป็นบุคคลในกลุ่มก่อการร้าย 

3. มีพฤติการณ์ที*ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี เช่น มีพฤติการณ์น่าเชื*อวา่
เขา้มาคา้ประเวณี คา้หญิง หรือเด็ก หรือคา้ยาเสพยติ์ด เป็นตน้ 

อาํนาจในการเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราว เป็นอาํนาจของอธิบดีกรมตาํรวจหรือคณะกรรมการพิจารณา
คนเขา้เมือง32 ต่อมาอธิบดีกรมตาํรวจไดมี้คาํสั*งมอบหมายอาํนาจให้ผูบ้ญัชาการ สํานกังานตรวจคน
เขา้เมือง เป็นผูมี้อาํนาจสั*งเพิกถอนสิทธิการอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนต่างดา้วได้33  

(2) การเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัรของคนต่างด้าว ซึ* งเขา้มามีถิ*นที*อยู่ใน
ราชอาณาจกัร มีเหตุเพิกถอนตามกฎหมายดงันี� 34  

2.1  มีพฤติการณ์เป็นที*น่าเชื*อถือวา่เป็นบุคคลที*เป็นภยัต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้าย
ให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั*นคงแห่ง
ราชอาณาจกัร หรือบุคคลซึ* งเจา้หนา้ที*ของรัฐต่างประเทศไดอ้อกหมายจบัมีพฤติการณ์เป็นที*น่าเชื*อ
ว่าเขา้มาเพื*อการคา้ประเวณี การคา้หญิง หรือเด็ก การคา้ยาเสพยติ์ดให้โทษ การลกัลอบหนีภาษี
ศุลกากร หรือเพื*อประกอบกิจการอื*นที*ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

2.2 เป็นบุคคลซึ* งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรตามมาตรา 16 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 252235 

2.3 คนต่างดา้วที*ไดรั้บอนุญาตให้มีถิ*นที*อยู่ในราชอาณาจกัร เนื*องจากนาํเงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาลงทุนในราชอาณาจกัรเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท ไม่แสดงฐานะการเงิน
ตามระเบียบที*คณะกรรมการกาํหนด เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปีแต่ไม่เกินห้าปี ตามที*คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

                                                 
32  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 36 วรรคหนึ*ง. 
33  กรมตํารวจ. (2540, 27 มิถุนายน). ค ําสั*งกรมตํารวจที*  707/2540 เ รื* อง  การมอบอํานาจตาม

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522. 
34  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 53. 
35  พระราชบัญญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 16 บัญญติัว่า “ในกรณีที* มีพฤติกรรมซึ* งรัฐมนตรี               

เห็นวา่เพื*อประโยชน์แก่ประเทศ หรือเพื*อความสงบเรียบร้อยวฒันธรรมหรือศีลธรรมอนัดี หรือความผาสุกของ
ประชาชน ไม่สมควรอนุญาตใหค้นต่างดา้วผูใ้ดหรือจาํพวกใดเขา้ในราชอาณาจกัรได.้  
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2.4 เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงันี�  
(1) เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาของศาลไทยหรือคาํสั*งที*ชอบ

ดว้ยกฎหมายหรือคาํพิพากษาของศาลต่างประเทศ เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดลหุโทษ หรือ
ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิที*ยกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวง 

(2) เป็นผู ้ไม่สามารถประกอบการหาเลี� ยงชีพได้ เพราะกายพิการหรือ                  
จิตฟั*นเฟือน ไม่สมประกอบหรือมีโรคอยา่งใดอยา่งหนึ*งตามที*กาํหนดในกฎกระทรวง แต่ห้ามมิให้
ใช้บงัคบัแก่คนต่างด้าวผูเ้ป็น บิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคลซึ* งมีภูมิลาํเนาอยู่ใน
ราชอาณาจกัรและมีฐานะที*จะเลี�ยงดูซึ* งกนัและกนัได ้

(3) เป็นผูไ้ดรั้บโทษในความผิดฐานนาํหรือพาคนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัร 
หรือกระทาํด้วยประการใดๆ อนัเป็นการอุปการะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าว                
ใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 252236 

(4) เป็นผูไ้ด้รับโทษในความผิดฐานให้ที*พกัอาศยั ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วย
ประการใดๆ เพื*อให้คนต่างด้าวที*เข้ามาในราชอาณาจกัร โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
เพื*อให้พน้การจบักุม37 การเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัร ของคนต่างด้าวที*มีถิ*นที*อยู่ใน
ราชอาณาจกัร ให้อธิบดีกรมตาํรวจเสนอเรื*องไปยงัคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการอนุญาต
ใหมี้ถิ*นที*อยูใ่นราชอาณาจกัร ก็ใหเ้สนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื*อสั*งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป38 

S)  ปัญหาแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายลกัลอบทาํงาน 
ปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายลกัลอบทาํงานของแต่ละประเทศก็จะมีปัจจยัต่างๆ        

ที*คลา้ยคลึงกนัแต่ปัญหาใหญ่ๆ นั�นแยกได ้S ประการ 
ปัญหาแรก แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศเพื*อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พม่า กัมพูชา ลาว ล้วนแต่มีปัจจยัผลกัดันจากประเทศแม่ของ                
คนต่างด้าว เช่น มีภยัจากการสู้รบ ความยากจน ภยัธรรมชาติ ภยัจากความไม่สงบทางการเมือง             
การถูกกดขี*ระหว่างชนเผ่า และการไดรั้บความไม่ปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น ความไม่สะดวกใน
การดาํรงชีวิตและความลา้หลงัทางการแพทย ์การประกอบอาชีพ เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัมีปัจจยัดา้น
แรงดึงดูดของประเทศไทยที*มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากกวา่ มีช่องทางที*ดาํรงชีวิตที*
ดีกวา่ในหลายๆ ดา้น เช่น การทาํงาน การสาธารณสุข เจตนาของแรงงานต่างดา้ว ที*ลกัลอบเขา้เมือง
จึงมิใช่เพียงแต่เรื* องการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื*อจะมาทาํงานแต่เพียงอย่างเดียว และ

                                                 
36  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 63.  
37  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 53.  
38  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 53.  
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พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ก็เป็นหลกัในการดาํเนินการกบัคนเหล่านี� อยู่แลว้ แต่ด้วย
นโยบายของรัฐบาลและเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมรวมทั�งเหตุผลทางด้านการเมือง จึงทาํให้
ประเทศไทยต้องรับภาระโอบอุ้มเลี� ยงดูคนต่างด้าว หรือคนต่างชาติที*ซึ* งหลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมายเหล่านี�  ในหลายๆ กลุ่ม หลายๆ โอกาสโดยในระยะแรกอาจมีการสร้างค่ายกกักนั แต่เมื*อ
ไม่มีงบประมาณที*จะจัดอาหารเลี� ยงดู วิธีควบคุมโดยกําหนดให้ อยู่เป็นพื�นที*อ ําเภอควบคุม
หน่วยงานที*รับผดิชอบโดยตรงก็คือ ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย ต่อเนื*องมาจากฝ่ายทหาร 
ตาํรวจตระเวนชายแดน และตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองมีการออกบตัรประจาํตวัเพื*อควบคุมบุคคลบน
พื�นที*สูง บุคคลหลบหนีเขา้เมือง สัญชาติพม่า กมัพูชา ลาว ญวน เป็นตน้ ดว้ยบตัรสีต่างๆ มากมาย 
แรงงานเหล่านี� จาํนวนมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาอื*นๆ ตามมามากมาย เช่น ลกัลอบออกจากพื�นที*
ควบคุมไปก่อการร้ายบา้ง ลกัลอบออกไปก่อการต่อสู่กบัประเทศเดิมของตนบา้ง ลกัลอบไปคา้               
ยาเสพติดบา้งหรือลกัลอบออกไปขายแรงงาน ดว้ยเป็นปัญหาของประเทศไทยเราในขณะนี�  จนใน
ที*สุดไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเมื*อปี 2535 ใหมี้การผอ่นผนัการใชแ้รงงานเหล่านี�ทาํงานได้39 

ปัญหาที*สอง แรงงานต่างดา้วเขา้เมืองผิดกฎหมายลกัลอบทาํงาน ในเรื*องนี�คนต่างดา้ว 
มีความผดิตามกฎหมายดงันี�  คือ กฎหมายแรก ลกัลอบเขา้เมือง40 ซึ* งมีโทษปรับและเนรเทศออกนอก
ราชอาณาจกัรไป ส่วนผูซึ้* งให้พกัพิงก็มีโทษทั�งจาํทั�งปรับ ส่วนความผิดที*สองลกัลอบทาํงานโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตย่อมฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มีโทษปรับแล้ว
เนรเทศ ส่วนผูซึ้* งเป็นนายจา้งมีทั�งโทษจาํ และโทษปรับ การดาํเนินการกวดขนัจบักุม การทาํงาน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตทาํงานนั�นเป็นความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที*กรรมการจดัหางานและในฐานะ
ผูรั้กษากฎหมายนี� ในการจบักุมก็มีความยุง่ยาก กล่าวคือ ตอ้งเป็นการชี�นาํจบัให้พนกังานสอบสวน
(ตาํรวจ) เป็นผูจ้บัเพราะขา้ราชการกรมการจดัหางานไม่ได้เป็นพนักงานเจา้หน้าที*ตามประมวล
กฎหมาย และการจบักุมตอ้งจบักุมในขณะที*อยูแ่ละทาํงานในสถานประกอบการ ซึ* งกวา่ที*จะเขา้ไป
ในสถานประกอบการไดต้อ้งเขา้ในเวลาทาํการ และตอ้งแจง้ให้นายจา้งเจา้ของสถานประกอบการ
ทราบ มิฉะนั�นอาจถูกแจง้ขอ้หาบุกรุกหรือทาํร้ายร่างกายขณะเขา้ไปในโรงงาน เพราะนายจา้งมี
สิทธิอา้งวา่ไม่ทราบวา่เป็นพนกังานเจา้หนา้ที* คิดวา่เป็นผูบุ้กรุก เมื*อนายจา้งมีสิทธิอา้งวา่ไม่ทราบวา่
เป็นพนกังานเจา้หนา้ที* คิดวา่เป็นผูบุ้กรุก เมื*อนายจา้งรู้ตวัคนต่างดา้วลกัลอบทาํงานอยูก่็คงไม่รอให้
จบักุมโดยสะดวก จึงดูเหมือนว่าผลการตรวจสอบจบักุมคนต่างดา้วที*ลกัลอบทาํงานมีสถิติไม่มาก 

                                                 
39  Community. (ม.ป.ป.). กลุ่มปัญหาแรงงานต่างดา้ว. สืบคน้เมื*อ 13 กมุภาพนัธ์ 2555, จาก 

http://community.jobdynamo.com 
40  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522. 
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ประกอบกับการที*ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวสถานประกอบการมันจะอยู่ในที*ห่างไกล หรือ                      
มีรั� วรอบขอบชิด ยากแก่การเขา้ไปตรวจสอบ 

ปัญหาที*สาม การขาดแคลนแรงงานในการประกอบธุรกิจของนายจา้งในกิจการต่างๆ  
ที*มกัจะถูกใช้เป็นขอ้อา้งหรือนายจา้งแสร้งทาํเป็นแจง้ตาํแหน่งงาน เพื*อขอให้กรมการจดัหางาน 
จดัหาแรงงานไทยไปทาํงานทดแทนแรงงานต่างดา้วที*ใชอ้ยูจ่นรัฐบาลถือเป็นมาตรการหนึ*งในการ
แกปั้ญหาวา่งงานนั�น ก็มีความซบัซอ้นของปัญหาในสามประเด็น คือ 

(1)  นายจา้งในกิจการนั�นๆ ขาดแคลนแรงงานจริงหรือ เช่น ในกิจการโรงสีขา้ว หรือ 
ในกิจการประมง ทะเล ในกิจการสวนยางพารา เป็นตน้ หากใชว้จิารณญาณก็จะพบความแจ่มแจง้วา่
ไม่น่าจะขาดแคลนแรงงานจริง เพราะนายจ้างไม่ยอมปรับเทคโนโลยี และกระบวนการผลิต                  
ให้เหมาะสมกบัสภาพชีวิต มาตรฐานความเป็นอยู่ในการทาํงานของคนไทย จึงปล่อยให้งานนั�นมี
ความสกปรกดว้ยฝุ่ นละออง มลพิษ หรือการเสี*ยงต่ออุบติัเหตุต่างๆ โดยไม่ยอมลงทุนสร้างอุปกรณ์
เครื*องป้องกนั หรือจ่ายเงินประกนัอุบติัเหตุให้คนงาน และยงัไม่มีสภาพทาํงานในกิจการของตน  
คงเอาเปรียบเทียบสังคมโดยใชแ้รงงานราคาถูกที*ลกัลอบเขา้เมืองหนีตายมาทาํงานให้ในกิจการของตน
เพราะเห็นวา่เขา้เมืองผิดกฎหมายได ้โดยจ่ายค่าคุม้ครองแก่ผูที้*ช่วยให้ธุรกิจของตนดาํเนินต่อไปได ้
การขาดแคลนแรงงานของนายจา้งในกิจการต่างๆ จึงเป็นการขาดแคลนแรงงาน (เฉพาะแรงงาน 
ต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมายเท่านั�น) ไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานคนไทย 

(2)  คนงานไทยเองซึ* งมีทางเลือกที*ดีกว่าที*จะไม่ทาํงานในกิจการที*ใชแ้รงงานต่างดา้ว 
เพราะเป็นงานประเภทดงัต่อไปนี� คือ งานอนัตราย งานสกปรก งานที*ใช้เวลาทาํยาวนานซํ� าซาก             
น่าเบื*อหน่ายที*จ่ายค่าแรงถูกๆ ไม่มีสวสัดิการที*จะพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ�น ซึ* งเป็นปัญหาของ
แรงงานไทยที*ส่วนใหญ่ที*เพิ*งเคลื*อนยา้ยจากภาคเกษตรกรรม ทาํให้ขาดวินยัทางดา้นอุตสาหกรรม 
มีความอดทนตํ*า ไม่มีระเบียบเลือกงาน และตอ้งการไดค่้าจา้งในอตัราสูง 

จากปัญหาที*ซับซ้อน ทําให้การจัดหางานแรงงานไทยทดแทน แรงงานต่างด้าว                      
ไม่ประสบผลสําเร็จ มีการบรรจุคนไทยทดแทนไวจ้าํนวนน้อย เมื*อเทียบกบัความตอ้งการของ
นายจา้งและคนงานที*ตอ้งการหางานทาํในลกัษณะนี�  หากจะดาํเนินการตามโครงการนี� ต่อไปให้
ไดผ้ล และแรงงานไทยเองจะตอ้งไม่เลือกงานมากนกัและมีวนิยัอุตสาหกรรมใหม้ากขึ�นอีกดว้ย 

(3)  การลกัลอบเขา้เมืองของแรงงานต่างดา้วยงัคงมีอยู่ต่อไป แมว้่าหน่วยงานต่างๆ ที* 
ทาํหน้าที*เฝ้าระวงัชายแดนไทยกบัประเทศเพื*อนบา้นจะไดเ้ขม้งวดกวดขนัแลว้แต่ดว้ยเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์และแรงผลกั แรงดึงดูดของความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกบัประเทศเพื*อน
บา้นยงัมีความห่างกนัอยูม่าก จึงไม่อาจสกดัการลกัลอบเขา้เมืองอยา่งไดผ้ลมากนกัในขณะเดียวกนั
การดําเนินการจับกุมแรงงานต่างด้าวที*ลักลอบทาํงานแล้วเนรเทศออกไปก็ได้ผลไม่มากนัก                 
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ดว้ยเวลาไม่ถึงสัปดาห์ แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายที*เนรเทศออกไป ก็จะยอ้นกลบัมาในประเทศไทยอีก
แม้แต่คนต่างด้าวชาวกัมพูชาที*เข้ามาขอทานในกรุงเทพมหานคร ซึ* งคาดว่ามีจาํนวนประมาณ              
สี*พนัถึงหา้พนัคน กรมประชาสงเคราะห์ร่วมกบัสํานกังานตาํรวจแห่งชาติจบักุมนาํส่งกลบัประเทศ
ไปไม่ถึงเดือนก็ยงัลกัลอบกลบัเขา้มาขอทานในกรุงเทพมหานคร ได้ใหม่อีก จึงเป็นตวัเลือกให้
นายจา้งที*เห็นแก่ไดค้งเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วลกัลอบทาํงานต่อไป 

ดงันั�นแรงงานต่างดา้วกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นของคู่กนั มีทั�งคุณคือ ผลดี 
และมีทั�งโทษ คือ ผลเสีย ผลดี ก็คือ คนไทยเราขาดความรู้ ขาดช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผูช้าํนาญดา้น
อุตสาหกรรมจึงตอ้งอาศยัคนต่างดา้วมีฝีมือให้เขา้มาช่วยเหลือรวมทั�งงานแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ             
ที*จะมาทดแทนแรงงานไทยที*ขาดแคลนในงานที*แรงงานไทยไม่นิยมทาํ ส่วนผลเสียนั�นคือ จะทาํให้
เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น คนต่างดา้วนั�นเขา้มาแยง่อาชีพของคนไทยและยงัเป็นการยอมให้คน
ต่างดา้วเขา้มากอบโกยทรัพยสิ์นเงินทองกลบัไปประเทศเดิมของคนต่างดา้ว กรณีที*แรงงานต่างดา้ว
ลกัลอบเขา้มายงัก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และสาธารณสุขอีกดว้ย 

 
2.5  สิทธิมนุษยชนของแรงงานคนต่างด้าว 

หลกัการสําคญัที*ทาํให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัในสังคมได้โดยไม่กดขี*ข่มเหงกนัจนสูญสิ�น
ความเป็นมนุษย ์ก็คือ หลกัสิทธิมนุษยชน หลกัสิทธิมนุษยชนนี� เองที*เป็นหลกัประกนัขั�นตํ*าสุดใน
การช่วยเหลือมนุษยผ์ูต้กทุกขไ์ดย้ากในทุกสถานการณ์ใหส้ามารถมีชีวติรอดอยูไ่ด ้แมไ้ม่เหลือสิ*งใด
ให้ยึดเหนี*ยวอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ที*อยู่อาศยั ไร่นา สาธารณสุข หรือเสื� อผา้เครื*องนุ่งห่ม หรือ
แมก้ระทั*งรัฐชาติของตนที*ตอ้งทาํหนา้ที*รักษาความมั*นคงในชีวิตและทรัพยสิ์นให้กบัประชาชนในชาติ 
เนื*องจากหลกัสิทธิมนุษยชนมีองคป์ระกอบที*สาํคญัอยูป่ระการหนึ*ง คือ หลกัการห้ามแบ่งแยกเลือก
ปฏิบติั อนัเนื*องมาจากความแตกต่างทางเชื�อชาติ ศาสนา ความเชื*อ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ฯลฯ หมายความว่าไม่ว่ามนุษย์คนใดที*ตกทุกข์ได้ยากก็มีความจาํเป็นตอ้งดาํรงชีวิต
ดงันั�นรัฐอื*นหรือบุคคลอื*นก็ต้องยื*นมือเขา้ช่วยเหลือให้บุคคลผูต้กทุกข์ได้ยากนั�นพน้จากความ
ยากลาํบากดงักล่าว ดว้ยเหตุแห่งความปรองดองในหมู่มวลมนุษยชาติ หรือจะเป็นการป้องกนัไม่ให้
บุคคลเหล่านั�นสร้างปัญหาในระยะยาวใหก้บัเราหรือรัฐเราก็แลว้แต่41 

สิทธิมนุยชนของแรงงานต่างดา้วที*จะกล่าวถึงนั�น ประกอบดว้ย ความหมาย สิทธิมนุยชน
กบัคนต่างดา้วในอดีต โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี�  
 
                                                 

41 ทศพล ทรรศนกุลพนัธ์. (2009, 22 กนัยายน). มาตรฐานสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างดา้ว. สืบคน้เมื*อ              
13 กมุภาพนัธ์ 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2009/09/25914 
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2.5.1  ความหมายของ คาํวา่ “สิทธิมนุษยชน” 
“สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” หมายถึง แนวคิดเกี*ยวกบัมนุษยที์*วา่ มนุษยน์ั�นมีสิทธิ

หรือสถานะสากล ซึ* งไม่ขึ�นอยูก่บัขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจยัทอ้งถิ*นอื*นใด เช่น เชื�อชาติ หรือ 
สัญชาติ สิทธิของมนุษยใ์นฐานะปัจเจกชนที*สามารถจดัการหรือเลือกปฏิบติัในการนบัถือศาสนา 
ลทัธิ หรือความเชื*อของตนเอง ความอิสระในทางการเมือง ความเป็นเอกลกัษณ์และธรรมชาติของ
ตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง สิทธิเหล่านี� รัฐจะตอ้งไม่บั*นทอนดว้ยกฎหรือระเบียบที*ไม่ชอบธรรม 
จากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 1 กล่าวว่า “มนุษยท์ั�งหลายเกิดมามีอิสระเสรีเท่าเทียม
กนัทั�งศกัดิT ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรั้บการประสิทธิT ประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบติัต่อ
กนัอย่างฉันพี*น้อง” ความดาํรงอยู่ ความถูกตอ้ง และเนื�อหาของสิทธิมนุษยชนเป็นหัวขอ้ที*เป็นที*
ถกเถียงกนัมาอยา่งต่อเนื*อง ทั�งในทางปรัชญาและรัฐศาสตร์ ตามกฎหมายแลว้สิทธิมนุษยชนไดถู้ก
บญัญติัเอาไวใ้นกฎหมายและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ และในกฎหมายภายในของหลายรัฐ อยา่งไร
ก็ตาม สําหรับคนจาํนวนมากแลว้ หลกัการของสิทธิมนุษยชนนั�นเกินขอบเขตเลยไปกวา่กฎหมาย 
และก่อร่างขึ� นเป็นหลักศีลธรรมพื�นฐานสําหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมัย                       
สิทธิมนุษยชน คือ ความเสมอภาคในอุดมคติ 

ความสอดคลอ้งของคาํวา่ “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” และ “สิทธิพลเมือง (Civil 
Rights)” ที*ไดรั้บการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอื*นที*เกี*ยวขอ้ง กล่าวถึง
สิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือแสดงความคิดเห็น ปลอดจากการถูกแบ่งแยกโดยไม่พึงปรารถนา 
การได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในสิทธิในการดํารงชีวิตด้วยความสุข ความมีเสรีภาพ
ความสามารถในการเป็นเจา้ของ และการไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย  

วไล ณ ป้อมเพชร อดีตผูเ้ชี*ยวชาญการศึกษาเพื*อสันติภาพ องค์การยูเนสโกให้ความหมาย
ของคาํวา่ “สิทธิมนุษยชน” ไวว้า่ เป็นศกัดิT ศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคตลอดจนเสรีภาพและ
อิสรภาพในชีวิตและร่างกายซึ* งเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์และเป็นสิทธิที*ไดรั้บการรับรอง
หรือคุม้ครองตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมายที*เกี*ยวขอ้งและตาม
หลกัการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายระหว่างประเทศ 
และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที*ประเทศไทยมีพนัธกรณีที*ตอ้งปฏิบติัตาม42 

จิราลักษณ์ จงสถิตมั*น  กล่าวถึงสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ในสารานุกรมทาง
สังคมศาสตร์ไวว้่าเป็นสิทธิพื�นฐานในฐานะของพลเมืองทุกคนที*จะได้รับหลกัประกนัหรือการ
ปกป้อง คุม้ครอง ให้พน้จากการที*รัฐหรือเอกชนจะเลือกปฏิบติั หรือปฏิบติัต่อตนเองตามอาํเภอใจ

                                                 
42  วไล ณ ป้อมเพชร. (2550). ประชุมหารือเรื2องสิทธิมนุษยชน. สาํนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ. (ไม่ปรากฎหนา้).  
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อยา่งไรก็ได ้รวมทั�งสิทธิที*จะแสดงออกซึ*งพฤติกรรมบางประการ ตราบเท่าที*ไม่เขา้ไปกา้วก่ายสิทธิ
ของบุคคลอื*น โดยหลกัการพื�นฐานของสิทธิมนุษยชนของพลเมืองจะเกี*ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐกับพลเมืองเปรียบเสมือนโล่ที*กั�นกลางระหว่างรัฐกับพลเมืองเพื*อให้รัฐปฏิบติักับ
พลเมืองอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค หลกัประกนัเหล่านี� โดยส่วนมากจะกาํหนดโดย
กฎหมาย43 

จิราลกัษณ์ กล่าวถึงบทบาทของนกัสังคมศาสตร์วา่ ควรมีส่วนร่วมในการต่อสู้เรียกร้อง
สิทธิของพลเมืองโดยเฉพาะของกลุ่มประชากรดอ้ยโอกาส เช่น การเรียกร้องให้มีบทบญัญติัใน
รัฐธรรมนูญเพื*อเป็นหลกัประกนัสิทธิในการดาํรงชีวิตให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี�  หรือการเขา้ร่วมกบั
กลุ่มองคก์รต่างๆ ที*มีหลกัการที*จะส่งเสริมหลกัประกนัในสิทธิขั�นพื�นฐานของพลเมือง หรือต่อตา้น
กฎหมายต่างๆ ที*จะเลือกปฏิบติัต่อประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น ผูติ้ดเชื�อและผูป่้วยเอดส์ ผูห้ญิง เด็ก       
คนพิการ คนสูงอายุ ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น หรือการพฒันารูปแบบและกลยุทธ์การให้บริการ                    
ที*ตอบสนองปัญหาความจาํเป็นของคนเหล่านี� อย่างแทจ้ริง หรือขจดัการเลือกปฏิบติัต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการ44 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัดิT ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที*ไดรั้บการรับรอง หรือคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย45 และสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ46  
 2.5.2  ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนกบัคนต่างดา้ว 

ในประวติัศาสตร์นับแต่สมยัสุโขทยั อยุธยาได้มีชาวต่างชาติเขา้มาติดต่อคา้ขายกับ
ประเทศไทย เช่น พอ่คา้ชาวจีน ชาวยโุรป ชาวโปรตุเกส เป็นตน้ ตามบนัทึกประวติัศาสตร์ประเทศไทย 
ที*ผ่านมามีการปฏิบติัต่อคนต่างดา้วเป็นไปดว้ยภราดรภาพ ปราศจากความรังเกียจเดียดฉันท์ ไม่มี
มาตรการควบคุมชาวต่างชาติ ทุกคนไดรั้บการปฏิบติัดว้ยดี ดงัมีหลกัฐานบญัญติัไวใ้นกฎหมายตรา
สามดวงมาตราหนึ* งว่า “ถ้ามีผูห้นีจากประเทศอื*นมาพึ*ง มีววัควายแก้วแหวนทรัพย์สินมา และ              
มีผูท้าํร้ายปลน้ฆ่าเอาทรัพยสิ์นผูน้ั�นไป ใหล้งโทษดว้ยดาบ” 

                                                 
43  จิราลกัษณ์ จงสถิตมั*น. (2549). ห้องสมดุกฎหมาย. ประวติัโดยย่อเกี2ยวกับการรณรงค์เรื2องสิทธิ

พลเมืองของคนพิการ. สืบคน้เมื*อ 13 กมุภาพนัธ์ 2555, จาก http://www.tddf.or.th/tddf/library/artlist.php?page=6 
[6 มิถนุายน 2552] 

44  สรรธาน ภู่คาํ. (2552). ปัญหาหลกัปฏิบัติแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมง. หนา้ 43-46.  
45  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 4. 
46  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 1. 
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แต่อยา่งไรก็ตาม ในสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถไดมี้กฎหมายบญัญติับทลงโทษแก่สตรี
ที*สมรสกบัคนต่างดา้วที*จะมาก่อความเสียหาย และความไม่มั*นคงภายในประเทศโดยกาํหนดโทษ 
นบัแต่ปรับ ริบทรัพยสิ์นถึงประหาร ต่อมาภายหลงัชาวยุโรปเริ*มมีการข่มขู่เอารัดเอาเปรียบด้าน
การคา้กบัไทย เช่น การบงัคบัให้ไทยทาํสัญญาผูกขาดการคา้เกี*ยวกบัหนังสัตว์ววัควายในสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช การทาํสนธิสัญญาเบาวริ์* งระหวา่งไทยกบัองักฤษในสมยัรัชกาลที* 4 
โดยบังคับให้ไทยเปิดเมืองชายทะเลให้องักฤษค้าขายได้ทุกเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ชาวต่างชาติไดเ้ขา้มาเผยแพร่ศาสนา และไดเ้ขา้มาช่วยเหลือราชการจนไดรั้บเป็นขุนนาง            
มีชื*อและยศปรากฏในประวติัศาสตร์ เช่น ชาวญี*ปุ่นชื*อยามาด้า ได้รับยศเป็นออกญาเสนาภิมุข          
ชาวกรีก ชื*อฟอลคอล ไดรั้บแต่งตั�งเป็นเจา้พระยาวิชาเยนทร์ ชาวอเมริกนั เช่น นายฟรานซิส บีแชร์ 
ได้ช่วยเหลือราชการจนได้รับแต่งตั� งเป็นพระยากัลยาณไมตรี เป็นต้น รวมทั�งบาทหลวง หรือ 
บลดัเลย ์ไดต้ั�งโรงพิมพเ์อกสารเผยแพร่ศาสนา 

กรอบแนวคิดมาตรฐานสากลแห่งสหประชาชาติไดก้าํหนดสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน
และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยใ์นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนวา่ “ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
โดยไม่แบ่งแยกเชื�อชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง ความคิดเห็น สัญชาติ” 

แนวคิดนโยบายรัฐ การคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว โดยเฉพาะมาตรการที*รัฐนาํมาควบคุม
แรงงานต่างด้าว ผ่านกฎหมายที* เกี*ยวข้องอันได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ให้อยู่ในเงื*อนไขที*จะติดตามสอดส่องและ
ควบคุมได ้ทั�งนี� เพื*อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐในเรื*องความมั*นคง ประสิทธิภาพและการบงัคบัใช้
กฎหมายกบักลุ่มแรงงานต่างดา้ว โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน ของบุคคลต่างๆ เหล่านั�น
ดว้ย มิฉะนั�นอาจเกิดคาํถามอื*นๆ ตามมา ซึ* งยากที*จะหาคาํตอบและแนวทางแกไ้ข อนัจะก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

2.5.3  สิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานของแรงงานต่างดา้ว 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน ย่อมไม่ใช่สิ* งที*แต่ละรัฐจะกาํหนดกนัได้เองตามอาํเภอใจ

เนื*องจากรัฐได้มีพนัธกรณีอยู่กบักฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และ
หลกัการสากลนี� เองที*ทุกรัฐในประชาคมโลกยดึถือปฏิบติัในฐานะที*เป็นส่วนหนึ*งในประชาคมโลก 
ที*ตอ้งรักษาสันติภาพดว้ยหลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ การประกนัสิทธิมนุษยชนของมนุษยทุ์กคน 
การส่งเสริมความมั*นคงทางเศรษฐกิจสังคม และการรักษาสันติภาพแห่งมวลมนุษยชาติ ดงัที*ปรากฏ
เป็นหลกัการสําคญัของกฎบตัรสหประชาชาติ การอา้งความมั*นคงภายในรัฐเพื*อยกเวน้หลกัสิทธิ
มนุษยชนหรือมนุษยธรรมจึงเป็นไปไม่ได้ เนื* องจากหลักการเหล่านี� รับรองโดยกฎบัตร
สหประชาชาติ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที*บทบญัญติัหลาย
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ส่วนพฒันามาจนเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศที*ผูกพนัทุกรัฐแมไ้ม่ไดล้งนามก็ตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมสากลนี* เองที*กลายเป็นมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที*ทุกรัฐใน
ประชาคมโลกจาํต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัของรัฐในการจัดการปัญหา “คนอื*น” ซึ* งมิใช่                 
“คนชาติ” ของตน 

ประเทศที*มีการปกครองโดยกฎหมายนิติรัฐนั�น รัฐบาลของแต่ละประเทศจะมีกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบั หรือระเบียบปฏิบติัต่างๆ เพื*อคุม้ครองหรือให้สิทธิแก่พลเมืองของตน ซึ* งโดยส่วน
ใหญ่สิทธิเหล่านี� มกัจะไม่รวมไปถึงสิทธิของคนต่างด้าว แต่ตามขอ้กาํหนดขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศไดมี้มติใหป้ระเทศต่างๆ ส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงาน ให้มีการรับรอง 
“ปฏิญญาว่าหลกัการและสิทธิขั�นพื�นฐานในการทาํงาน” พยายามรณรงค์ผลกัดนัให้ทุกประเทศ
สมาชิก มีการให้สัตยาบนัเพิ*มมากขึ� น โดยเฉพาะอนุสัญญาที*เป็นมาตรฐานแรงงานหลัก ส่วน
ประเทศสมาชิกที*ใหส้ัตยาบนัแลว้ ก็ตอ้งมีการพฒันาการใหเ้ป็นรูปธรรม เป็นผลในเรื*องนั�นๆ  
 
�.2  หลกัการการตีความ และเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 

การตีความกฎหมาย คือการคน้หาหรืออธิบายความหมายของถอ้ยคาํที*ปรากฏในตวับท
กฎหมาย โดยอาศยัการเหตุผลตามตรรกวทิยาและสามญัสาํนึกใหมี้ความหมายที*ชดัเจนขึ�น เพื*อที*จะ
นาํกฎหมายนั�นไปใชบ้งัคบัแก่กรณีที*มีปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยหลกัพื�นฐานในการ
ตีความตามกฎหมายไทย ปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 4 วรรคหนึ*ง ซึ* ง
บญัญติัว่า “กฎหมายนั�น ตอ้งใช้ในบรรดากรณีซึ* งด้วยบทบญัญติัใดๆ แห่งกฎหมายตามตวัอกัษร 
หรือตามความมุ่งหมายของบทบญัญัตินั�นๆ” ตามบทบญัญัติดังกล่าวนั�นหมายความว่าการใช้
กฎหมายบงัคบัไม่ว่าขั�นตอนใดๆ ซึ* งรวมถึงการตีความกฎหมายดว้ยนั�นจะตอ้งมีการพิจารณาตาม
ตวัอกัษร หรือตามความมุ่งหมาย (นกักฎหมายส่วนใหญ่เรียกวา่ เจตนารมณ์ของกฎหมาย) กล่าวคือ 
ขึ�นอยู่กับผูตี้ความเป็นสําคญัว่าจะพิจารณาเห็นไปในแนวทางใด เพราะไม่มีทางใดถูกหรือผิด 
ในทางปฏิบัติในการพิจารณาเบื�องต้นเราจะต้องพิจารณาทั� งความหมายตามตัวอักษร และ
ความหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคู่กนั ผูตี้ความจะตอ้งคาํนึงผลที*ไดจ้ากการตีความนั�น
วา่ขดัต่อสามญัสาํนึกและเกิดผลประหลาดหรือไม่ หากตีความทางใดทาํใหเ้กิดผลประหลาด ศาลพึง
ตอ้งใชห้ลกัการตีความอีกทางหนึ*งที*จะนาํไปสู่ผลที*พึงจะเป็น47 

หลกัการตีความและเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางของคนต่างดา้ว จะทาํการศึกษา 
การตีความในระบบซีวลิลอว ์และระบบคอมมอลลอว ์และหลกัการใชเ้อกสารแทนหนงัสือเดินทาง
ของคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
                                                 

47  ธานินทร์ กรัยวเิชียร. (2551). ความสาํคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย. หนา้ 1-4.  
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2.6.1  หลกัการใชแ้ละการตีความตามกฎหมายในระบบซีวลิลอว ์
การตีความกฎหมายทั*วไปการตีความกฎหมายตอ้งพิเคราะห์ตวัอกัษรให้ไดค้วามหมาย

ของตวัอกัษร และการจะรู้ความหมายของตวัอกัษรได ้ตอ้งพิเคราะห์เหตุผลหรือความมุ่งหมายของ
กฎหมายประกอบดว้ย การตีความกฎหมายจึงตอ้งพิจารณาประกอบกนัไป 2 ด้าน คือ พิเคราะห์
ตวัอกัษร และพิเคราะห์ความมุ่งหมายของกฎหมาย (เจตนารมณ์ของกฎหมาย) ไปดว้ยกนั โดยสรุป
ในการตีความนั�นตอ้งใชท้ั�งตีความตามตวัอกัษรประกอบกบัการตีความตามเจตนารมณ์48  

การตีความตามลายลกัษณ์อกัษร การตีความกฎหมายลายลกัษณ์นี�  ขอ้สําคญัคือตอ้ง
คาํนึงถึงความเป็นอนัหนึ* งอนัเดียวกันของตวัอกัษรกบัความมุ่งหมายที*แฝงอยู่ ดงัจะเห็นได้จาก
ข้อคิดของ Eugen Huber ซึ* งเป็นนักนิติศาสตร์ผู ้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งสวิส ซึ* งชี� ให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 สิ*งนี� ไวใ้นการแบ่งวิวฒันาการของการตีความกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร
เป็น 3 ขั�นตอนคือ49  

(1) ในยคุแรก มกัจะตีความกนัตามตวัอกัษร ถอ้ยคาํของกฎหมายในตอนนี�ไม่มีการใช้
ถอ้ยคาํซบัซอ้นและขอบเขตความหมายของกฎหมายก็ชดัเจน 

(2) ในยุคที*สอง ซึ* งขอ้ความในยุคนี�ก็ยงัประกอบดว้ยคาํง่ายๆ มีศพัท์เทคนิคพิเศษบา้ง 
ยงัมีการใชข้อ้ความคิด (Concept) ไม่มากนกัเพราะฉะนั�นเทคนิคในการตีความจึงไม่สูงมาก เพราะ
การหาขอบเขตความหมายจากความแวดลอ้ม (Context)  

(3) ในยคุที*สาม เป็นการตีความให้ตรงกบัเจตนารมณ์เป็นการยากมาก ตวัอกัษรเริ*มลด
ความสาํคญัลงไปบา้ง และผูตี้ความตอ้งใชค้วามสามารถมากในการคน้หาความมุ่งหมายของถอ้ยคาํ
ต่างๆ และตอ้งมุ่งตีความใหถ้อ้ยคาํนั�นสัมพนัธ์กบัเจตนารมณ์อยูต่ลอดเวลา  

หลักการตีความบทกฎหมายในปัจจุบนันี� ได้ผ่านการพฒันามาเป็นเวลานาน ต่อมา
นักวิชาการสํานักกฎหมายประวติัศาสตร์ในเยอรมันในศตวรรษที* 19 ซึ* งมี Sevigny เป็นผูน้ํา
หลกัการตีความนี�  ตั�งอยูบ่นสมมุติฐาน 2 ประการคือ (1) ตวับทกฎหมายเป็นตน้ตาํรับที*ตอ้งถือตาม 
(2) ยอมรับว่ากฎหมายอาจมีช่องว่าง หรือข้อขัดแยง้ของบทกฎหมายเกิดขึ� นได้ เหตุนี� จะต้อง                  
ไม่ตีความกฎหมายใหแ้คบแต่ตอ้งตีความใหก้วา้งโดยถือกฎหมายเป็นขอ้ความทั*วไป  

                                                 
48  การตีความกฎหมายทั*วไป, สืบคน้เมื*อ 13 กมุภาพนัธ์ 2555, จาก 

http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=4449 
49  กิติศักดิT  ปรกติ. (2546). ความเป็นมา และหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์.              

หนา้ 46-55. 
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หลกัทฤษฎีทั*วไปที*ถือเป็นแบบฉบบัและยอมรับทั*วไปในการตีความกฎหมายในระบบ
ซีวลิลอวทุ์กวนันี�  มีอยู ่2 ประการคือ 

(1) หลกัการตีความตามหลกัภาษา (Grammatical Interpretation)  
(2) หลกัการตีความตามเหตุผลทางตรรก (Logical Interpretation) 
การตีความตามหลกัภาษานั�นมุ่งใชส้ําหรับตีความหมายจากถอ้ยคาํที*ผูบ้ญัญติักฎหมาย

ไดบ้ญัญติัไว ้ส่วนการตีความทางตรรกก็มุ่งที*จะใชแ้สดงความหมายอนัแทจ้ริงของกฎหมาย 
หลกัการตีความกฎหมายของเยอรมนั ซึ* งเป็นตน้แบบของประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยข์องไทย ไดถื้อเอาหลกัการตีความเป็นเครื*องมือในการอาํนวยความยุติธรรมสําหรับปรับใช้
กฎหมายแก่ขอ้เท็จจริงซึ* งนับวนัจะแปรเปลี*ยนและซับซ้อนมากยิ*งขึ�น ปกติการตีความกฎหมาย
จะตอ้งตีความบทกฎหมายตามความหมายและตามเหตุผลธรรมดาซึ* งปรากฏให้เห็นไดจ้ากตวับทนั*นเอง 
กรณีที*สงสัยการใชก้ฎหมายจะตอ้งไม่ตามเหตุผลแห่งบทบญัญติันั�น ผูใ้ชก้ฎหมายก็จะตอ้งศึกษาหา
เหตุผลอนัแทจ้ริงแห่งบทบญัญติันั�นๆ พิเคราะห์ถึงหลกัการสาํคญัที*แฝงอยูใ่นตวับทบญัญติันั�น และ
บทกฎหมายอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งเสียก่อน  

2.6.2  หลกัการใชแ้ละการตีความกฎหมายในระบบคอมมอลลอว ์
บ่อเกิดของกฎหมายที*สําคัญที* สุดในระบบคอมมอลลอว์ คือหลักกฎหมายใน                       

คาํพิพากษาของศาล ทั�งนี� เนื*องจากแบบฉบบัที*สืบทอดมาจากระบบศาลหลวงที*ถือว่าเหตุผลที*ได้
จากการพิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงเป็นกฎหมายที*ดีที*สุดสาํหรับการตดัสินขอ้พิพาท เพราะเหตุผลมีค่าเป็น
กฎหมายที*เป็นอยูแ่ลว้ ศาลเป็นเพียงผูค้น้พบและประกาศใช ้

การถือตามหลักกฎหมายตามคาํพิพากษาของศาลนั�นเป็นไปตามหลักทฤษฎี Stare 
decisis คือหลกัที*ถือวา่คาํพิพากษาของศาลสูงเป็นใหญ่ การถือตามแนวบรรทดัฐานในคาํพิพากษานี�
มีปัญหาว่านานไปแนวคาํพิพากษานั�นอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั�นจึงมี
ขอ้ยกเวน้การใช้หลักนี� ในกรณีที*ขอ้เท็จจริงแตกต่างกนั เรียกว่า “หลักพิเคราะห์แยกแยะความ
แตกต่าง” คือถือว่าถ้าข้อเท็จจริงในคดีเหมือนกนัทุกประการก็ต้องถือตามแนวบรรทดัฐานเดิม                
แต่ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วปรากฏว่า ขอ้เท็จจริงที*เป็นประเด็นต่างกนั ศาลก็ไม่ตอ้งถือตามแนว
บรรทดัฐาน 

ระบบกฎหมายคอมมอนลอวเ์ป็นระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยกาํเนิดขึ�นโดยการ
พยายามกีดกนัการใชก้ฎหมายจารีตประเพณีทอ้งถิ*น อิทธิพลของศาสนจกัรและพวกขุนนางเจา้ของ
ที*ดิน ในกรณีที*ศาลยอมรับบงัคบัตามจารีตประเพณีใดก็ทาํให้จารีตประเพณีนั�นหมดความสําคญัที*
จะมาอา้งไดอี้ก เพราะไดก้ลายเป็นส่วนหนึ* งของคาํพิพากษา ซึ* งมีผลบงัคบัในฐานะเป็นกฎหมาย
ตามหลกัแนวบรรทดัฐานของคาํพิพากษาแลว้ 
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หลกัการตีความกฎหมายของประเทศองักฤษ  
ลกัษณะทั*วไปของหลกัการใช้กฎหมายในระบบกฎหมายองักฤษนี� ก็อยู่ภายใต้หลัก

กฎหมายที*ศาลกาํหนดขึ�น กฎหมายของประเทศองักฤษเป็นกฎหมายเฉพาะกรณี ดงันั�นวิธีการใช้
กฎหมายจึงเป็นการพิเคราะห์ขอ้เท็จจริง และหาขอ้วินิจฉัยเอาจากขอ้เท็จจริงนั�นเองโดยอยู่ภายใต้
หลกัของเหตุผลในขอ้เทจ็จริง โดยหลกัเกณฑข์องกฎหมายก็เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะที*ไม่อาจนาํไปใช้
อยา่งหลกัทั*วไป 

หลกัทั*วไปในการตีความกฎหมายของประเทศองักฤษนั�นตั�งอยู่บนความเชื*อว่าระบบ
กฎหมายคอมมอนลอวเ์ป็นระบบของเหตุผลจากการพิเคราะห์ขอ้เท็จจริงมีความเหมาะสมแก่การ
อาํนวยความยติุธรรม และมีความแน่นอนและชดัเจนมากกวา่ระบบการใชก้ฎหมายที*ฝ่ายนิติบญัญติั
บญัญติัขึ� นตามอาํเภอใจ ดังนั�นท่าทีของศาลต่อกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรจึงแทบจะเป็นท่าทีที*               
เฉื*อยชาหรืออคติเลยทีเดียว และแมว้า่ทศันะเช่นนั�นจะไดรั้บการปรับปรุงขึ�นมากในปัจจุบนัก็ยงัเป็น
ทศันะที*ดาํรงอยูแ่ละมีอิทธิพลในหมู่นกักฎหมายองักฤษพอควร 

หลกัการตีความกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรของประเทศ มีกฎทั*วไปอยู่ 3 ประการ คือ               
1) หลกัการตีความตามตวัอกัษร 2) หลกัการตีความโดยเล็งผลเลิศ 3) หลกัการตีความตามหลกัแกไ้ข
ขอ้เสีย   
 2.6.3  หลกัการใชเ้อกสารแทนหนงัสือเดินทางของคนต่างดา้ว  

ในการตีความเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของคนต่างดา้ว ซึ* งตามหลกัการพื�นฐาน
ของกฎหมายคนเขา้เมือง การเขา้เมือง และการพาํนกัอาศยัของคนต่างดา้ว ถือเป็นอาํนาจอธิปไตย
และดุลยพินิจของรัฐเจา้ของดินแดน (รัฐผูรั้บ) กฎหมายระหวา่งประเทศไม่ไดบ้งัคบัให้รัฐมีหนา้ที*
ตอ้งรับหรืออนุญาตให้คนต่างด้าวเขา้มาในรัฐตนรัฐจึงมีอาํนาจอย่างสมบูรณ์ที*จะอนุญาตหรือ                 
ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในรัฐก็ได้ โดยรัฐเจ้าของดินแดนมีอาํนาจในการตรากฎหมาย
ควบคุมการเขา้เมืองของคนต่างดา้วภายใตเ้งื*อนไขใดๆ ไดอ้ย่างเต็มที* หลกัการนี� ไดรั้บการยืนยนั 
โดย ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและองักฤษ วา่ “การอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรนั�น 
เป็นอาํนาจอธิปไตยของรัฐเจา้ของดินแดน”50 

การตีความโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ* งกรรมการกฤษฎีกามีอาํนาจหน้าที*ในการ
ตีความกฎหมายอยา่งกวา้งขวางมาก ซึ* งจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื*อง บตัรผ่านแดน
เป็นเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือไม่51 

                                                 
50 อาํนาจ ช่างประดับ. (ม.ป.ป.). กฎหมายคนเขา้เมืองของประเทศไทย: ศึกษากรณีการเขา้เมือง.                

สืบคน้เมื*อ 11 มกราคม 2555, จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/lmnopl 
51  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สืบคืนเมื*อ 11 มกราคม 2555, จาก http://www.krisdika.go.th 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาและให้
ความเห็นต่อ ข้อหารือของกรมการจัดหางาน เรื* อง บตัรผ่านแดนเป็นเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือไม่ โดยขอหารือขอ้กฎหมายความวา่  

1)  บตัรผ่านแดนเป็นเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง 
ตามที*บัญญัติไวใ้นมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ซึ* ง
กาํหนดใหค้นต่างดา้วซึ* งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที*มีชายแดนติดกบัประเทศไทย 
ถา้ไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรโดยมีเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 
อาจไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานบางประเภทหรือลกัษณะงานในราชอาณาจกัรเป็นการชั*วคราว ในช่วง
ระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที*กาํหนดได)้ หรือไม่ 

2)  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางดังกล่าว หมายถึงเฉพาะเอกสารที*ทางการของ
ประเทศตน้ทางออกใหแ้ก่คนต่างดา้ว หรือไม่ อยา่งไร 

(เรื*องเสร็จที* 918/2554) โดยสรุปคือ บตัรผา่นแดนตามขอ้เท็จจริงที*หารือ เป็นเอกสารที*
รัฐบาลจะออกใหก้บัคนชาติของตนซึ*งเป็นคนต่างดา้วที*เขา้มาในราชอาณาจกัรตามขอ้ตกลงระหวา่ง
รัฐบาลไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศที*มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทยซึ* งสามารถใชใ้นการเดินทาง
ขา้มแดนเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยไดเ้ป็นการเฉพาะคราวเท่านั�นและบตัรผา่นแดนเป็นเอกสารคน
ละประเภทกบัเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง บตัรผ่านแดนจึง              
ไม่อาจเป็นเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางได ้เพราะบตัรผา่นแดนเป็นเอกสารที*เป็นการปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศนั�น ซึ* งเป็นขอ้ยกเวน้ของการมีเอกสารใชแ้ทน
หนังสือเดินทางตามที*บญัญติัไวใ้นมาตรา 13 (2) และโดยที*หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนงัสือเดินทางเป็นเอกสารที*รัฐบาลของประเทศออกให้ประชาชนเพื*อแสดงสัญชาติตวับุคคล และ
การใหค้วามคุม้ครองทางการทูต ซึ* งหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 นั�น รัฐบาลของนานาประเทศยอมรับและใช้เป็น
สากล แต่กรณีของบตัรผา่นแดนที*ออกตามมาตรา 13 (2) จะออกตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
กบัรัฐบาลของประเทศที*มีอาณาเขตติดต่อกัน เพื*ออาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
เดินทางสัญจรขา้มแดนเท่านั�น มีลกัษณะเป็นความตกลงที*ฝ่ายบริหารออกให้บุคคลในสัญชาติของ
ตนเป็นการเฉพาะตวั เฉพาะถิ*น และเฉพาะประเทศที*ไดท้าํความตกลงกนัไว ้บตัรผ่านแดนที*ออก
ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จึงไม่อาจใช้เป็นการทั*วไปเช่น
หนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง กรมการจดัหางานจึงไม่อาจใชบ้ตัรผา่นแดนฯ 
มาตีความวา่เป็นเอกสารประเภทเดียวกบัเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางเพื*อประกอบการพิจารณา
อนุญาตให้คนต่างด้าวทาํงานในราชอาณาจกัรตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของ             
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คนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ได ้ กรณี ขอทราบความหมายของเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง กรมการ
จดัหางานควรปรึกษาหารือกบักระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื*นที*เกี*ยวขอ้งต่อไป 

จากกรณีการตีความดงักล่าวซึ* งทางผูเ้ขียนจะนาํเสนอวิเคราะห์การตีความของบตัรผา่น
แดนเป็นเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง ซึ* งจะกล่าวไวใ้นบทที* 4 
ต่อไป 

 DPU



บทที� 3 

มาตรการทางกฎหมายในการเข้ามาทํางานของคนต่างด้าวจากประเทศที�มี

ชายแดนตดิกบัประเทศไทย ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

และกฎหมายของต่างประเทศและประเทศไทย 

 
ปัจจุบนัรัฐบาลประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญักบัปัญหาการเขา้มาทาํงานในลกัษณะ             

มาเช้ากลบัเยน็ของแรงงานคนต่างดา้วในบริเวณชายแดนมากยิ(งขึ*น ซึ( งจะเห็นไดจ้ากการพิจารณา
เพื(อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที(เกิดขึ*น ทั*งนี*นอกจากจะให้ส่วนงานราชการที(เกี(ยวขอ้งไดด้าํเนินการ
เร่งหาทางแกไ้ขปัญหาแลว้ ยงัมีการรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ จากองคก์รภาคเอกชนดว้ยเช่นกนั โดย
ในเวลาต่อมารัฐบาลไวว้างนโยบายให้ส่วนราชการที(เกี(ยวขอ้งเร่งรัดให้มีการจดัระบบการเขา้มา
ทาํงานของคนต่างด้าวในลักษณะดังกล่าวให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว แต่ทั* งนี* ก็พบปัญหา                     
ขอ้กฎหมายต่างๆ อนัเป็นอุปสรรคเกี(ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจกัรของแรงงานคนต่างด้าว 
ดงันั*นในบทนี* จะกล่าวถึงมาตรการของแรงงานต่างด้าวตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) การคุ้มครองแรงงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศตามข้อแนะที(เกี(ยวข้องกับ
แรงงานต่างด้าว สิทธิและความเสมอภาคของคนต่างด้าวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
และรวมถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํงานของแรงงานต่างประเทศ เช่น
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต ้และกฎหมายต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัแรงงานต่าง
ดา้วของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี*  

 

3.1  มาตรการของแรงงานต่างด้าวตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า ก็คือ “แรงงาน” โดยเหตุนี* รัฐบาล
ของทุกประเทศจึงเพ่งเล็งเห็นความสําคญัของแรงงานและถือเป็นภารกิจสําคญัที(จะตอ้งให้มีสิทธิ
และการคุม้ครองดงันี*  
 3.1.1 อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization Convention) 

มาตรการสําคญัในการยกฐานะและความเป็นอยูข่องแรงงานคือ การกาํหนดมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญา (Convention) และขอ้แนะ (Recommendation) เพื(อเป็น
แนวทางในการให้ประเทศสมาชิกรับไปปฏิบติัองค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยที(ประชุมใหญ่              
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จึงได้มีการดาํเนินการออกอนุสัญญาและข้อแนะมาอย่างต่อเนื(องจนถึงปี 2538 องค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ มีอนุสัญญา ที(ตราขึ*นแลว้ 176 ฉบบั และขอ้แนะ 183 ฉบบั 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดก่้อตั*งปี ค.ศ. 1919 โดยประเทศไทย
ไดเ้ป็นประเทศสมาชิกก่อตั*งองคก์ารระหวา่งประเทศดงักล่าวดว้ย 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดมี้การรับรองสิทธิที(จะไดรั้บการปฏิบติัโดยเท่าเทียม
ของแรงงานต่างชาติไวใ้นอนุสัญญาและขอ้แนะหลายฉบบั ไดแ้ก่ 

1) อนุสัญญาฉบบัที( 97 วา่ดว้ยการจา้งแรงงานอพยพ ค.ศ. 1989 (Convention concerning 
Migration for Employment)  

อนุสัญญาฉบบัที( 97 ว่าดว้ยการจา้งแรงงานอพยพ ค.ศ. 1989 มาตรา 6 (1) กาํหนดให้
ประเทศสมาชิกที(ให้สัตยาบนัจะตอ้งปฏิบติัต่อแรงงานที(เขา้เมืองโดยถูกกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกบั
คนในชาติของตนเองในเรื(องต่างๆ ที(กาํหนดไวน้อกจากอนุสัญญาฉบบันี*แลว้ ยงัมีขอ้แนะฉบบัที( 86 
ว่าด้วยการจ้างแรงงานอพยพ (Recommendation concerning Migration for Employment) ยืนยนั
สิทธิดงักล่าวเช่นเดียวกบัอนุสัญญาฉบบัที( 97 ซึ( งหากพิจารณาตามอนุสัญญาฉบบัที( 97 และขอ้แนะ
ฉบบัที( 86 แล้ว การรับรองสิทธิที(จะได้รับการปฏิบติัที(เท่าเทียมกนัมีเฉพาะแต่แรงงานต่างชาติที(
ชอบดว้ยกฎหมายเท่านั*นมิไดร้วมถึงแรงงานต่างชาติที(มิชอบดว้ยกฎหมายดว้ยแต่อยา่งใด 

2) อนุสัญญาฉบบัที( 111 ว่าดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 
(Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation) 

อนุสัญญาฉบบัที( 111 วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 มาตรา 1 
กาํหนดว่า “การเลือกปฏิบติั หมายถึง การแบ่งแยก การกีดกนั หรือการลาํเอียงใดๆ ที(กระทาํลง                
บนพื*นฐานของเชื*อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติหรือสถานภาพ                 
ทางสังคม ซึ( งมีผลลบลา้ง หรือเสื(อมเสียต่อความเสมอภาคในโอกาสหรือการปฏิบติัเกี(ยวกบัการจา้งงาน
หรืออาชีพ ประเทศสมาชิกจะตอ้งรับรองที(จะประกาศและดาํเนินนโยบายแห่งชาติ ซึ( งมุ่งหมาย
ส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาส และการปฏิบติัในเรื(องการจา้งงานและอาชีพ โดยขจดัการเลือก
ปฏิบัติใดเกี(ยวกับเรื( องนั*นด้วยวิธีที( เหมาะสมกับสภาพและการปฏิบติัภายในประเทศของตน 
อนุสัญญาฉบบันี* มีเจตนารมณ์ใหมี้การปฏิบติัที(เท่าเทียมกนัห้ามการเลือกปฏิบติัเกี(ยวกบัการจา้งงาน
ในทุกๆ ด้าน เช่น สีผิว เพศ อายุ เชื*อชาติ เป็นตน้ ย่อมหมายความว่าแรงงานต่างชาติมีสิทธิที(จะ
ไดรั้บการปฏิบติัที(เท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นแรงงานต่างชาติที(ชอบดว้ยกฎหมายหรือผดิกฎหมาย 
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3)  อนุสัญญาฉบบัที( 143 วา่ดว้ยความเสมอภาคของโอกาส และการปฏิบติัต่อแรงงาน
อพยพ ค.ศ. 1975 (Convention concerning Migration in Abusive Conditions and the Promotion of 
Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers)  

อนุสัญญาฉบบัที( 143 ว่าด้วยความเสมอภาคของโอกาส และการปฏิบติัต่อแรงงาน
อพยพ ค.ศ. 1975 บญัญติัให้ประเทศสมาชิกมีการปฏิบติัต่อแรงงานต่างชาติอย่างเสมอภาคและ              
เท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ 

โดยในส่วนของแรงงานต่างชาติที(ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 10 บญัญติัว่า ประเทศ
สมาชิกซึ( งไดใ้ห้สัตยาบนัแก่อนุสัญญาฉบบันี*  จะตอ้งประกาศนโยบายแห่งชาติซึ( งสนบัสนุนและ
รับรองความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบติัต่อแรงงานต่างชาติที(ชอบด้วยกฎหมายและ
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพ การประกันสังคม ฯลฯ โดยมีข้อแนะฉบบัที( 151 ว่าด้วย
แรงงานอพยพ ค.ศ. 1975 (Recommendation concerning Migrant Workers) มาตรา 2 บญัญติัรับรอง
สิทธิเช่นวา่นี*ของแรงงานต่างชาติที(ชอบดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกนั 

สําหรับแรงงานต่างชาติที(มิชอบด้วยกฎหมายนั* น อนุสัญญาฉบบัที( 143 ได้บัญญัติ
รับรองสิทธิที(จะไดรั้บการปฏิบติั โดยเท่าเทียมกนัของแรงงานต่างชาติที(มิชอบดว้ยกฎหมายไวใ้น
มาตรา 1 ซึ( งบญัญติัวา่ ประเทศสมาชิกที(ไดใ้ห้สัตยาบนัแก่อนุสัญญาฉบบันี* จะตอ้งดาํเนินการใดๆ 
โดยเคารพต่อสิทธิมนุษยข์ั*นพื*นฐานของแรงงานต่างชาติทุกคน นอกจากนี* ยงัไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 
9 (1) ว่าประเทศสมาชิกต่างรับรองว่าแรงงานต่างชาติที(มิชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิที(จะไดรั้บการ
ปฏิบติัที(เท่าเทียมกนัสําหรับการจา้งงานที(ผา่นมาแลว้ไม่วา่จะเป็นในดา้นค่าจา้ง ประกนัสังคมและ
สิทธิประโยชน์อื(นๆ  

จากบทบญัญติัของอนุสัญญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศดงักล่าว
มาแลว้ จะเห็นไดว้่าได้กาํหนดให้แรงงานต่างชาติทั*งที(ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิที(จะ
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเดียวกนักบัแรงงานภายในประเทศบนพื*นฐานแห่งศกัดิo ศรีและความเท่าเทียมกนั
ของมนุษยโ์ดยปราศจากการแบ่งแยกทางเชื*อชาติ ซึ( งถือเป็นหลกัการสําคญัเบื*องตน้ในการให้ความ
คุม้ครองแรงงานต่างชาติในดา้นต่างๆ  

4)  ขอ้แนะ ฉบบัที( 100 ว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานอพยพในประเทศดอ้ยพฒันาและ
อาณานิคม (Recommendation concerning the Protection of Migrant Workers in Underdevelopment 
Countries and Territories) 

อย่างไรก็ดีในส่วนของแรงงานต่างชาติที(มิชอบด้วยกฎหมายนั*น ขอ้แนะฉบบัที( 100             
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอพยพในประเทศด้อยพัฒนาและอาณานิคม (Recommendation 
concerning the Protection of Migrant Workers in Underdevelopment Countries and Territories) 
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มาตรา 1 (5) กาํหนดวา่ การเลือกปฏิบติัต่อแรงงานต่างชาติจะตอ้งถูกขจดัให้หมดไปและรับรองวา่
สภาพการจา้งรวมทั*งสภาพความเป็นอยูข่องแรงงานต่างชาติจะตอ้งมีความเท่าเทียมกบัแรงงานอื(น
ตามที(กฎหมายกําหนดหรือตามแนวทางที(ปฏิบติักันในการจ้างงานลักษณะเดียวกันซึ( งน่าจะ
หมายความวา่แรงงานต่างชาติที(มิชอบดว้ยกฎหมายยอ่มมีสิทธิไดรั้บความเสมอภาคในการจา้งงาน
เช่นเดียวกนั 
 3.1.2  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนที(เกี(ยวกบัแรงงานต่างดา้ว 

การคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ               
สิทธิทางการเมืองหรือสิทธิพลเมือง (Political or Civil Rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ และสังคม 
(Economic and Social Rights) ซึ( งประกาศปฏิญญาสากลนี* เป็นมาตรฐานทั(วไป สําหรับประชาชนทุก
คนในทุกเชื*อชาติ และเป็นที(ยอมรับที(รัฐในประเทศต่างๆ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัในอาณาเขต
ของตนสําหรับปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนในส่วนที(เกี(ยวกบัแรงงานอพยพปรากฏอยู่ใน             
ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 14 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 ซึ( งมีสาระสาํคญัดงันี* 1 

ขอ้ 1 มนุษยท์ั*งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในสิทธิเสรีภาพและศกัดิo ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ  

ขอ้ 2 (1) ทุกคนยอ่มมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที(กาํหนดไวใ้นปฏิญญานี* โดยปราศจาก
ความแตกต่างไม่วา่ชนิดใดๆ ดงัเช่น เชื*อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอื(น เผา่พนัธ์ุแห่งชาติ หรือสังคม ทรัพยสิ์น กาํเนิด หรือ สถานะอื(นๆ  

(2) อนึ( ง จะไม่มีความแตกต่างใดๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล
หรือทางการระหวา่งประเทศ ของประเทศหรือดินแดนที(บุคคลสังกดัไม่วา่ดินแดนนี*จะเป็นเอกราช
อยูใ่นความพิทกัษมิ์ไดป้กครองตนเอง หรืออยูภ่ายใตก้ารจาํกดัอธิปไตยใดๆ ทั*งสิ*น 

ขอ้ 6 ทุกคนมีสิทธิจะไดรั้บการยอมรับนบัถือวา่ เป็นบุคคลตามกฎหมายทุกแห่งหน 
ขอ้ 7 ทุกคนเสมอกนัตามกฎหมาย และมีสิทธิที(จะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมาย 

เท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ทุกคนมีสิทธิที(จะไดรั้บความคุม้ครองเท่าเทียมกนั
จากการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบติั
ดงักล่าว 

ขอ้ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิที(จะแสวงหา และที(จะไดอ้าศยัพาํนกัในประเทศอื(นเพื(อลี*ภยัจาก
การประหตัประหาร 

                                                 
1  ดิเรก บวรสกลุเจริญ. (2547). ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับแรงงานต่างด้าว: ศึกษากรณีการทาํงานของ

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย. หนา้ 27-37.  
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(2)  จะอา้งสิทธินี* ไม่ได ้ในกรณีที(การดาํเนินคดีสืบเนื(องอยา่งแทจ้ริงมาจากความผิดที(
ไม่ใช่ทางการเมือง หรือ จากการกระทาํอนัขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ 

ขอ้ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื(อนไขอนัยุติธรรม
และเป็นประโยชน์แห่งการงาน และในการคุม้ครองต่อการวา่งงาน 

(2)  ทุกคนมีสิทธิที(จะไดรั้บเงินค่าจา้งเท่าเทียมกนั สําหรับงานเท่าเทียมกนัโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติัใดๆ  

(3) ทุกคนที(ทาํงานมีสิทธิที(จะไดรั้บสินจา้งที(ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ที(จะให้ประกนั
แก่ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซึ( งความเป็นอยู่อนัคู่ควรแก่ศกัดิo ศรีความเป็นมนุษย ์และถา้จาํเป็น 
ก็จะตอ้งไดรั้บวถีิทางคุม้ครองทางสังคมอื(นๆ เพิ(มเติมดว้ย 

(4)  ทุกคนมีสิทธิที(จะจดัตั*ง และที(จะเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพื(อความคุม้ครองแห่ง
ผลประโยชน์ของตน 

ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพกัผ่อนและเวลาว่าง รวมทั*งการจาํกัดเวลาทาํงานตาม
สมควร และวนัหยดุงานเป็นครั* งคราวโดยไดรั้บสินจา้ง 

ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอสําหรับสุขภาพและ             
ความเป็นอยูที่(ดีของตนและครอบครัว รวมทั*งอาหาร เครื(องนุ่งห่ม ที(อยูอ่าศยั และการดูแลรักษาทาง
แพทยแ์ละบริการสังคมที(จาํเป็น และมีสิทธิในความมั(นคงยามว่างงาน เจ็บป่วยพิการ เป็นหมา้ย            
วยัชรา หรือ ขาดอาชีพอื(นในพฤติกรรมที(นอกเหนืออาํนาจของตน 
 3.1.3  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคม 

เนื(องจากการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ โดยการออกปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนนั*น เป็นการปฏิบติัที(ขาดพื*นฐานทางกฎหมายสนับสนุน จึงมีการออกกติกา
ระหวา่งประเทศ หรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศออกมาเพื(อกาํหนดขอ้ผกูพนัหรือพนัธะทางกฎหมาย
ต่อรัฐสมาชิกที(จะตอ้งปฏิบติัตามรวมทั*งกาํหนดวธีิการคุม้ครองสิทธิไวโ้ดยชดัแจง้ ซึ( งกติการะหวา่ง
ประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคมฉบบันี*  ไดป้ระกาศใชเ้มื(อวนัที( 3 มกราคม พ.ศ. 2519 
ซึ( งมีสาระสาํคญัเกี(ยวกบัการคุม้ครองสิทธิพอสรุปได ้ดงันี*  คือ 

1)  ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดาํเนินการแยกกนัและร่วมกนัในทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค
ตามความสามารถของตน เพื(อทาํให้สิทธิต่างๆ ที(ระบุไวนี้* บรรลุผลสําเร็จรวมทั*งการใช้มาตรการทาง
กฎหมายดว้ยรัฐต่างๆ จะตอ้งให้ประกนัวา่สิทธิต่างๆ ที(ระบุไวนี้* จะไดรั้บการปฏิบติัโดยไม่มีความ
แตกต่างในเรื(องเชื*อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง หรือความคิดเห็นอื(น สัญชาติหรือพื*นฐาน
ทางสังคม ทรัพยสิ์น กาํเนิด หรือ สถานะอื(นใดยอมให้รัฐจาํกดัสิทธิที(ไดรั้บการคุม้ครองนี* ไดโ้ดย
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ทางกฎหมาย เพื(อส่งเสริมความผาสุกในสังคมประชาธิปไตย ห้ามมิให้รัฐภาคี หรือกลุ่มบุคคลใด
กระทาํการอนับ่อนทาํลาย หรือจาํกดัสิทธิเช่นวา่นี* เกินกวา่ที(กติกานี*บญัญติัไว ้

2)  ใหก้ารคุม้ครองสิทธิในการทาํงาน สิทธิในการไดรั้บสภาวะการทาํงานที(ดี สิทธิใน
การตั*งสหภาพการคา้ และเขา้ร่วมในสหภาพดงักล่าว สิทธิในการหยุดงานตามที(กฎหมายของแต่ละ
ประเทศอนุญาตให้กระทาํ สิทธิในความมั(นคงทางสังคม และรวมทั*งการประกนัสังคม รัฐภาคี           
การให้การคุม้ครองและช่วยเหลืออย่างกวา้งขวางที(สุดแก่ครอบครัว ซึ( งตามธรรมชาติถือว่าเป็น
พื*นฐานของสังคม รัฐภาคียอมรับซึ( งสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอสําหรับตนเองและ
ครอบครัว รวมทั*งอาหารอนัเพียงพอ เสื*อผา้ ที(อยู่อาศยัและการปรับปรุงฐานะการเป็นอยู่ที(กระทาํ
ต่อเนื(องกนัไป สิทธิที(จะบรรลุถึงมาตรฐานสูงสุดซึ( งสุขภาพทางกายและทางจิต สิทธิในการศึกษา 
สิทธิในการมีส่วนร่วมในทางวฒันธรรม 
 3.1.4  อนุสัญญาขององคก์ารสหประชาชาติเกี(ยวกบัแรงงานต่างดา้ว 

ในส่วนของอนุสัญญาขององคก์ารสหประชาชาติที(เกี(ยวกบัแรงงานอพยพปรากฏอยูใ่น
ลาํดบัที( 42 คือ อนุสัญญาวา่ดว้ยสถานะของผูอ้พยพ ใชบ้งัคบัเมื(อวนัที( 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ซึ( งมี
สาระสาํคญัดงันี*  

ขอ้ 17 (1) ในการจา้งงาน จะตอ้งมีการกาํหนดให้มีการปฏิบติัต่อคนต่างดา้วที(เขา้มาอยู่
ในรัฐนั*น โดยถูกตอ้งตามกฎหมายที(เท่าเทียมกบัคนในชาติ และให้มีสิทธิในการไดรั้บค่าจา้งหรือ
รายไดใ้นการจา้งงานเช่นเดียวกนั 

(2) ในการจา้งงาน รัฐตอ้งพิจารณาให้สิทธิผูอ้พยพในเรื(องค่าจา้งแรงงานเช่นเดียวกบั
คนในชาติ และโดยเฉพาะผูอ้พยพที(เขา้มาในประเทศไทยตามโครงการการจ้างแรงงานภายใต้
นโยบายการอพยพเขา้ประเทศ 

ขอ้ 24 ขอ้กาํหนดในดา้นแรงงานและความมั(นคงทางสังคม 
รัฐจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐาน ใหผู้อ้พยพตามกฎหมาย ดงันี*  
ก.  เงินช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ครอบครัว การกาํหนดชั(วโมงการทาํงาน การทาํงาน

ล่วงเวลา การจ่ายเงินชดเชยค่าทาํงานในวนัหยุด การจาํกดังานที(ทาํที(บา้น การกาํหนดอายุขั*นตํ(าใน
การจา้งงาน สภาพการฝึกงานและการฝึกอบรม การทาํงานของหญิงและเด็กที(จะไดรั้บค่าตอบแทน
ที(เหมาะสม 

ข.  ดา้นความมั(นคงทางสังคม จะตอ้งมีการกาํหนด ดงันี*  คือ การบาดเจ็บจากการทาํงาน 
การเจ็บป่วยอนัเนื(องมาจากการทาํงาน การคลอดบุตร การเจ็บป่วยนอกงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ 
ตาย วา่งงาน สงเคราะห์ครอบครัว และอื(นๆ ตามที(รัฐนั*นจะกาํหนดนอกเหนือไปจากที(กล่าวขา้งตน้ 
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ขอ้ 26 เสรีภาพในการเลือกถิ(นที(อยู ่
ผูอ้พยพที(เขา้มาอยูใ่นรัฐนั*นโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ยอ่มมีสิทธิในการเลือกสถานที(อยู่

และการยา้ยถิ(นที(อยูโ่ดยอิสระ 
ขอ้ 31 ผูอ้พยพที(ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รัฐจะตอ้งไม่มีการกาํหนดบทลงโทษแก่ผูอ้พยพที(เขา้มาอยูใ่นรัฐนั*นโดยผดิกฎหมาย 
ขอ้ 32 การเนรเทศ 
การเนรเทศผูอ้พยพจะตอ้งมีการกาํหนด และตดัสินใจไปตามขั*นตอนของกฎหมาย             

แต่เพียงอยา่งเดียว เวน้แต่จะเป็นเรื(องที(เกี(ยวกบัความมั(นคงของรัฐ 
ขอ้ 33 การหา้มเนรเทศ 
1.  ห้ามมิให้มีการเนรเทศ ผูอ้พยพกลบัประเทศตนเอง ถา้ประเทศของผูอ้พยพมีปัญหา

เกี(ยวกบั การเมือง ศาสนา เป็นตน้ 
2.  ผูอ้พยพที(อยู่ในฐานะที(เป็นอนัตรายต่อความมั(นคงของรัฐ หรือถูกศาลพิพากษาถึง

ที(สุดใหจ้าํคุก จะไม่มีสิทธิไดรั้บผลการตอบแทน (เช่นค่าจา้ง) 
อนุสัญญาและขอ้แนะซึ( งที(ประชุมใหญ่ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศรับรองไว้

ระหว่างสมยัประชุมที( 1 ถึง 81 พ.ศ. 2464 ถึง พ.ศ. 2537 มีจาํนวน 357 ฉบบั แยกเป็นอนุสัญญา             
175 ฉบบั และขอ้แนะ 182 ฉบบั และขอ้แนะที(รัฐบาลไดรั้บรองแลว้ 10 ฉบบั สําหรับขอ้แนะที( 100 
วา่ดว้ยการคุม้ครองคนงานอพยพในประเทศและในดินแดนที(หยอ่นการพฒันา พ.ศ. 2518 รัฐบาล
ไทยโดยกระทรวงมหาดไทยในสมยันั*น มีความเห็นวา่ “ความในขอ้แนะฉบบันี* โดยทั(วไปสมควร
สนบัสนุน แต่ประเทศยงัไม่มีปัญหาในเรื(องคนงานอพยพมากนกั และในขณะนี* ยงัไม่มีกฎหมาย
หรือระเบียบขอ้บงัคบัเกี(ยวกบัการคุม้ครองคนงานอพยพและครอบครัวโดยเฉพาะ ถ้าจะรับเอา               
ขอ้แนะฉบบันี* ก็จะตอ้งตรากฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั เพื(อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในขอ้แนะ
ฉบบันี*  และขณะนี*สภาพการณ์ในประเทศไทยก็ยงัไม่มีความจาํเป็นในเรื(องนี* จึงเห็นสมควรรอการ
รับเอาขอ้เสนอแนะฉบบันี* ไวก่้อน”2 ส่วนปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ซึ( งตราขึ*นเมื(อวนัที(  
10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยที(ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติผูแ้ทนรัฐบาลไทยไดร่้วมอยู่
ในที(ประชุม และมีมติใหค้วามเห็นชอบร่างปฏิญญาดงักล่าวดว้ย 

                                                 
2 กระทรวงมหาดไทย ตวับทคาํแปลและสรุปความเห็นประกอบขอ้แนะนาํขององคก์ารกรรมกรระหวา่ง

ประเทศสมยัประชุมที( 37-47 (พ.ศ. u497-2506). หนา้ 20. 
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 3.1.5 อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติในทุกรูปแบบ 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติในทุกรูปแบบ มีผลบงัคบัใช ้                

ในวนัที( 4 มกราคม พ.ศ. 2532 ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีเมื(อวนัที( 28 มกราคม พ.ศ. 2546 และมีผล
บงัคบัใชก้บัประเทศไทยตั*งแต่วนัที( 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 25463  

ขอ้ 1 
1. ในสัญญานี*  คาํว่า “การเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติ จะหมายถึง การจาํแนก การกีดกนั 

การจาํกัด หรือการเลือก โดยตั* งอยู่บนพื*นฐานของเชื*อชาติ สีผิว เชื*อสายหรือชาติกาํเนิด หรือ
เผ่าพนัธ์ุกาํเนิด ซึ( งมีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั*นการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั*นพื*นฐานของบุคคลในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และในดา้นอื(นๆ ของ
การดาํรงชีวิตในสังคม รวมทั*งการระงับหรือกีดกั*นในการใช้สิทธิเหล่านั*น อย่างเสมอภาคของ
บุคคล 

2. อนุสัญญานี*  จะไม่ใชก้บัการจาํแนก การกีดกนั การจาํกดั หรือการเลือก โดยรัฐภาคี
ของอนุสัญญานี*  ระหวา่งพลเมืองและบุคคลที(มิใช่พลเมือง 

3. จะตีความอนุสัญญานี* ไปในทางที(กระทบต่อขอ้บทของกฎหมายภายในของรัฐภาคี
ในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัเชื*อชาติ สัญชาติ และการให้สัญชาติไม่ได ้หากขอ้บทนั*นๆ มิไดเ้ลือกปฏิบติั
ต่อชนเชื*อชาติหนึ(งเชื*อชาติใดโดยเฉพาะ 

4. มาตรการพิเศษที(จดัให้มีตามขึ* นมาตามความจาํเป็น โดยเจตนาเพื(อประกันให้มี
ความกา้วหนา้อยา่งเพียงพอในหมู่ชน บางเชื*อชาติหรือเผา่พนัธ์ุ หรือบุคคลบางกลุ่มที(ตอ้งการความ
คุม้ครองเพื(อให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่านั*นไดมี้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั*นพื*นฐานอยา่งเสมอภาค
จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติ ทั*งนี* มาตรการดงักล่าวตอ้งไม่ก่อให้การธาํรงไวซึ้( งสิทธิ         
ที(แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชนเชื* อชาติต่างๆ และจะไม่คงอยู่ต่อไปภายหลังจากที(ได้บรรลุ
วตัถุประสงคที์(ตั*งไวแ้ลว้ 

ขอ้ 2 
1.  รัฐภาคีประณามการเลือกทางปฏิบัติทางเชื*อชาติ และจะจัดให้มีนโยบายที(จะ                

เลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติในทุกรูปแบบ และส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างกลุ่มชนทุกเชื*อชาติโดย
วธีิการที(เหมาะสมและไม่รีรอเพื(อการนี*  

ก) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระทาํการใดๆ ที(จะเป็นการเลือกปฏิบติัต่อบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือสถาบนัและจะประกนัวา่เจา้หนา้ที(ของรัฐทุกคน และสถาบนัของรัฐทุกแห่ง ทั*งระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถิ(น จะปฏิบติัตามพนัธกรณีนี*  
                                                 

3  ตวับทและคาํแปลโดยกองสงัคม กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 2545. หนา้ 24-40. 
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ข) รัฐภาคีจะไม่อุปถมัภ์ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติโดย
บุคคลหรือองคก์รใด 

ค) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดาํเนินมาตรการที(มีประสิทธิภาพเพื(อทบทวนนโยบายของ
รัฐบาลทั*งในกรอบแห่งชาติ และระดับท้องถิ(น และแก้ไข เพิกถอนหรือยกเลิกกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบใดๆ ที(มีผลก่อใหเ้กิดหรือแพร่ขยายการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติไม่วา่ในที(ใดก็ตาม 

ง) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะห้ามและยกเลิกการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติโดยบุคคล กลุ่ม 
หรือองคก์ร โดยวธีิการอนัเหมาะสม ซึ( งรวมทั*งการออกกฎหมายที(ใชต้ามความจาํเป็นของสถานการณ์ 

จ) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รที(มุ่งประสานหลายเชื*อชาติ
เขา้ดว้ยกนัและการดาํเนินการเคลื(อนไหวและการกระทาํใดๆ ในอนัที(จะขจดัอุปสรรคขวางกั*นทาง
เชื*อชาติตามความเหมาะสม และจะไม่สนบัสนุนการกระทาํใดๆ อนัมีแนวโนม้ที(จะเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัการแบ่งแยกทางเชื*อชาติ 

2.  เมื(อสถานการณ์เหมาะสม และโดยคาํนึงถึงดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
อื(นๆ รัฐภาคี จะจดัให้มีมาตรการพิเศษ และเป็นรูปธรรมเพื(อประกนัให้มีการพฒันาอยา่งพอเพียง
และให้การคุ้มครองแก่กลุ่มชนหรือบุคคลบางเชื*อชาติ โดยมีเจตนารมณ์ที(จะประกันให้บุคคล
เหล่านั*นมีสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั*นพื*นฐานอยา่งสมบูรณ์ และอยา่งเสมอภาค ทั*งนี*มาตรการ
เหล่านี* จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิทธิที(ไม่ เท่าเทียมกันสําหรับกลุ่มชนต่างเชื* อชาติ                    
อยา่งต่อเนื(องภายหลงัจากที(ไดบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั*นแลว้ 

ขอ้ 3 
รัฐภาคีประณามอย่างยิ(ง ต่อการแบ่งแยกทางเชื* อชาติ และลัทธิแบ่งแยกผิว และ                      

จะป้องกนั หา้ม และขจดัการปฏิบติัทั*งมวลในลกัษณะนี*ในอาณาเขตของตน 
ขอ้ 4 
รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเชื(อทั*งมวล และองคก์รทั*งปวงที(ตั*งอยูบ่นพื*นฐานของ

ความคิดหรือทฤษฎีของความเหนือกว่าของชนชาติหนึ( งชนชาติใดหรือของกลุ่ม บุคคลตามสีผิว
หรือเผ่าพนัธ์ุกาํเนิด หรือที(พยายามให้เหตุผลรองรับหรือส่งเสริมความเกลียดชงัระหว่างเชื*อชาติ
หรือการเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดก็ตาม และตกลงที(จะให้มาตรการในทางบวกในทนัทีที(จะขจดั
การกระตุน้หรือการกระทาํที(เลือกปฏิบติั และเพื(อการนี* จะดาํเนินการต่างๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการที(
ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสิทธิต่างๆ ที(ไดร้ะบุใน            
ขอ้ 5 ของอนุสัญญานี*  ซึ( งรวมถึง 
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ก) จะประกาศให้เผยแพร่ความคิดที(ตั*งอยู่บนพื*นฐานของความเหนือกว่าทางเชื*อชาติ
หรือความเกลียดชังอนัเกิดจากความแตกต่างทางเชื*อชาติ การช่วยกระตุน้ให้เกิดการเลือกปฏิบติั    
ทางเชื*อชาติและการกระทาํรุนแรงหรือกระตุน้ให้เกิดการกระทาํรุนแรงนั*นต่อชนเชื*อชาติหนึ( ง              
เชื*อชาติใด หรือกลุ่มบุคคลที(มีสีผิวอื(นหรือเผ่าพนัธ์ุกาํเนิดอื(น ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนทางการเงิน ต่อกิจกรรมชาตินิยมเป็นการกระทาํที(ตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

ข) จะประกาศให้องค์กร กิจกรรมจดัตั*งและกิจกรรมโฆษณาชวนเชื(ออื(นๆ ทั*งปวงที(
ส่งเสริมและกระตุน้การเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติเป็นสิ(งผดิกฎหมายและตอ้งห้าม และให้การเขา้ร่วม
ในองคก์รหรือกิจกรรมเหล่านั*น เป็นการกระทาํที(ตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

ค) จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที(ของรัฐหรือองค์กรของรัฐทั*งในระดบัชาติและระดับ
ทอ้งถิ(น ส่งเสริมหรือกระตุน้ใหมี้การปฏิบติัทางเชื*อชาติ 

 ขอ้ 5 
 เพื(อใหส้อดคลอ้งตามพนัธกรณีพื*นฐานที(ไดจ้ดัวางไวต้ามขอ้ 2 ของอนุสัญญานี*  รัฐภาคี

จะห้ามและขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติในทุกรูปแบบ และจะประกนัสิทธิของทุกคนให้มี    
ความเสมอภาคกนัตามกฎหมาย โดยไม่จาํแนกตามเชื*อชาติ สีผิว หรือชาติ หรือเผ่าพนัธ์ุกาํเนิด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ(งในการใชสิ้ทธิดงัต่อไปนี*  

ก) สิทธิที(จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ภายใตศ้าลและองคก์รอื(นๆ ทั*งปวงใน
กระบวนการยติุธรรม 

ข) สิทธิที(บุคคลจะไดรั้บสวสัดิภาพและการคุม้ครอง โดยรัฐให้รอดพน้จากความรุนแรง
หรือการทาํร้ายร่างกาย ไม่วา่จะโดยการกระทาํของเจา้หนา้ที(ของรัฐโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบนัใด 
ก็ตาม 

ค) สิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ(งสิทธิที(จะเขา้ร่วมในการเลือกตั*ง การลงคะแนน
เสียงเลือกตั*ง และการสมคัรรับเลือกตั*ง โดยอยู่บนพื*นฐานของการใช้สิทธิอย่างทั(วถึงและเสมอภาคกนั 
การเขา้ร่วมในรัฐบาล และเขา้ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดบั และความเสมอภาค
ในการเขา้ถึงบริการสาธารณะ 

ง) สิทธิพลเมืองอื(นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ(ง 
(1) สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกยา้ยและในการพาํนกัอาศยัภายในเขตแดนของรัฐ 
(2) สิทธิในการเดินทางออกจากประเทศหนึ( งประเทศใด รวมทั*งประเทศของตน 

และในอนัที(จะกลบัคืนมายงัประเทศตน 
(3) สิทธิในการครองสัญชาติ 
(4) สิทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส 
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(5) สิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์น ทั*งโดยส่วนตวัและโดยร่วมกบับุคคลอื(น 
(6) สิทธิในการรับมรดก 
(7) สิทธิในการมีเสรีภาพทางความนึกคิด ความสาํนึก และศาสนา 
(8) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก 
(9) สิทธิในการชุมนุมอยา่งสงบ และการรวมกลุ่ม 

ฉ)  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ(ง 
(1) สิทธิในการมีงานทาํ ในการเลือกงานอย่างเสรีในการมีสภาพในการทาํงานที(

เหมาะสมและน่าพอใจ ในการไดรั้บการคุม้ครองจากสภาพการตกงานในการไดรั้บค่าจา้งที(เท่าเทียม
กนักบังานที(ทาํในระดบัเดียวกนั ในการไดรั้บผลตอบแทนที(ยติุธรรมและน่าพอใจ 

(2) สิทธิในการจดัตั*งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน 
(3) สิทธิในการมีที(อยูอ่าศยั 
(4) สิทธิในการไดรั้บการบริการ สาธารณสุข การดูแลทางการแพทย ์การประกนัสังคม 

และการบริการทางสังคม 
(5) สิทธิในการรับการศึกษา และการฝึกอบรม 
(6) สิทธิในการเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

ช)  สิทธิในการเข้าถึงสถานที(  หรือบริการใดๆ ที( มีไว้สําหรับสาธารณชน เช่น           
การเดินทางขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงละคร และสวนสาธารณะ 

ขอ้ 6 
รัฐภาคีจะประกันต่อทุกคนในอาณาเขตที(จะได้รับการคุม้ครอง และการเยียวยาที(มี

ประสิทธิภาพ โดยผา่นศาลระดบัชาติ และองคก์รของรัฐอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งต่อการกระทาํใดๆ อนัเป็น
การเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติ ซึ( งได้ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั*นพื*นฐานของบุคคล
เหล่านั*น อนัไม่สอดคล้องกบัอนุสัญญานี*  และสิทธิในอนัที(จะขอจากศาลนั*น การทดแทนอย่าง
ยติุธรรม และพอเพียงกบัการชดใชค้วามเสียหาย อนัเป็นผลจากการเลือกปฏิบติันั*น 

ขอ้ 7 
รัฐภาคีจะจดัให้มีมาตรการที(มีประสิทธิภาพและอยา่งทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิ(งในสาขา

การสอนการศึกษาวฒันธรรมและสารสนเทศ โดยมุ่งหมายที(จะต่อสู้กับการมีอคติอันนําไปสู่              
การเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติ และเผ่าพนัธ์ุต่างๆ และเพื(อแพร่ขยายเจตนารมณ์ และหลกัการของ               
กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชื*อชาติใน                   
ทุกรูปแบบ และอนุสัญญานี*  
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 3.1.6  สิทธิและความเสมอภาคของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที(มีผลบังคับสูงสุดอันประกอบไปด้วยบทบัญญัติต่างๆ 
รวมทั* งบทบัญญัติเกี(ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั*นพื*นฐานของมนุษยชนซึ( งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัหลกัเกี(ยวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลไวด้งันี*  

1) ศกัดิo ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง4 
2) ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาํเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยูใ่นความคุม้ครอง

แห่งรัฐธรรมนูญนี* เสมอกนั5 
3) บุคคลยอ่มเสมอภาคกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั6 
4) บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม สหภาพองค์การมหาชน หรือ             

หมู่คณะ7 
5) รัฐต้องส่งเสริมสัมพนัธ์ไมตรีกบันานาประเทศและถือหลักในการปฏิบติัต่อกัน

อยา่งเสมอภาค8 
6) รัฐตอ้งดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล9 
7) รัฐตอ้งส่งเสริมให้ประชากรวยัทาํงานมีงานทาํ คุม้ครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน

เด็กและแรงงานสตรี จดัระบบแรงงานสัมพนัธ์การประกนัสังคม รวมทั*งค่าตอบแทนแรงงานให ้
เป็นธรรม10 

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้ความ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลสัญชาติไทยไม่ว่าอยู่ ณ ที(ใด อีกทั*งมีบทบญัญติัเกี(ยวกบัหลกัการ
ปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการจาํแนกเชื*อชาติที(ชอบดว้ยกฎหมายและแรงงานต่างชาติที(มิชอบ
ดว้ยกฎหมายก็ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 

                                                 
4  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 4. 
5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 5. 
6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 30. 
7  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45. 
8  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 74. 
9  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 75. 
10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 86. 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาํงานของแรงงานต่างด้าวของต่างประเทศ 

กฎหมายที(เกี(ยวกบัการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วของต่างประเทศ ที(จะนาํมา
ศึกษาเพื(อเปรียบเทียบได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี*  

3.2.1  ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที(มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และมีแรงงานไทย

ลักลอบเข้าไปทาํงานในประเทศมาเลเซียจาํนวนมาก ประเทศมาเลเซียมีการกําหนดนโยบาย
มาตรการ และเกณฑใ์นการจา้งแรงงานต่างชาติ ดงันี* 11 

1)  มาตรการทางดา้นแรงงานต่างชาติ 
ประเทศมาเลเซียมีนโยบายอนุญาตใหแ้รงงานต่างชาติเขา้ทาํงานในมาเลเซียได ้เช่น  
(1) ประเทศมาเลเซียอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทาํงานในประเทศมาเลเซียในทุก               

ภาคการผลิต ยกเวน้อาชีพ 134 อาชีพ ซึ( งส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือและกึ( งฝีมือ เช่น นักดนตรี           
ช่างเทคนิค พนกังานขบัรถ พนักงานเสิร์ฟ ทั*งนี* เนื(องจากรัฐบาลตอ้งการให้ช่างฝีมือและกึ( งฝีมือ 
เป็นคนงานมาเลเซีย ทั*งยงัเป็นการลดการพึ(งพาแรงงานต่างชาติอีกดว้ย 

(2) ประเทศมาเลเซียอนุญาตให้แรงงานต่างชาติประเภทไร้ฝีมือทาํงาน จาํนวน 13 ประเทศ 
คือ ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจกัรกมัพูชา เนปาล อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เฉพาะแม่บา้น) คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม อุซเบกิสถาน จีน และบงัคลาเทศ เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การก่อสร้างและการเกษตร เพื(อสร้างความสมดุลในการนาํเขา้แรงงานจากประเทศต่างๆ 
โดยไม่พึ(งพิงแรงงานจากประเทศใดประเทศหนึ(งเพียงประเทศเดียว 

(3) อนุญาตให้นําเข้าคนงานรับใช้ในบ้านได้จาก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ไทย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจกัรกมัพชูา และศรีลงักา โดยคนงานตอ้งมีอายไุม่ตํ(ากวา่ 25 ปี 

(4) ไม่อนุญาตใหน้ายจา้งจา้งแรงงานต่างชาติที(ถูกกกักนัในค่ายกกักนัอีก 
(5) มาเลเซียมีนโยบายผลกัดนัแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายโดยการจบักุม ถูกปรับและ

ส่งกลบัประเทศ โดยตั*งแต่ตน้ปี 2543 เป็นตน้มา รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายลดการพึ(งพาแรงงาน
ต่างชาติ จึงไดมี้มาตรการต่างๆ ในการเขม้งวดกวดขนัจบักุมลงโทษแรงงานต่างชาติที(ผิดกฎหมาย
ลงโทษนายจ้างที(จ้างแรงงานต่างชาติ โดยผิดกฎหมายมากขึ* น ส่งเสริมให้นายจ้างเน้นการใช้
เครื(องจกัรมากกวา่แรงงานคน สนบัสนุนให้จา้งแรงงานทอ้งถิ(นมากกวา่แรงงานต่างชาติ รวมทั*งใน
                                                 

11  สาํนกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ. (2552). นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศ

ผู้ รับแรงงาน. หนา้ 29-33. 
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การพิจารณาอนุญาตให้นายจา้งจา้งแรงงานต่างชาติจะพิจารณาเหตุผลความจาํเป็นรายๆ ไป โดยจะ
ใหอ้นุญาตจา้งเฉพาะรายที(จาํเป็นเท่านั*น 

(6) เมื(อวนัที( 27 ตุลาคม 2544 รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการแรงงานต่างชาติโดย
ปรับลดอายุใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) จากเดิม 6 ปี ลดลงเหลือ 3 ปี ในทุกสาขาที(มีการจา้ง
แรงงานต่างชาติ ยกเวน้งานผูช่้วยแม่บา้น (Maids) ซึ( งไม่จาํกดัระยะเวลาการจา้ง 

(7) ตั*งแต่วนัที( 1 สิงหาคม 2545 ทางการมาเลเซียจะดาํเนินการลงโทษกบัแรงงานชาติที(
เขา้เมืองผดิกฎหมาย และผูเ้กี(ยวขอ้งภายใตก้ฎหมายใหม่ตามพระราชบญัญติัฉบบัแกไ้ขดงันี*  

ก. ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย ถูกปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต12 หรือจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ทั*งจาํทั*งปรับและถูกเฆี(ยนไม่เกิน 6 ครั* ง 

ข. นายจา้งที(รับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายตั*งแต่ 1-5 คน ถูกปรับตั*งแต่ 10,000-
50,000 ริงกิต หรือจาํคุกไม่เกิน 1 ปี (ต่อลูกจา้ง 1 คน) หรือทั*งจาํทั*งปรับ 

ค. นายจ้างที(รับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 6 คนขึ* นไป มีโทษถูกจาํคุก ตั* งแต่               
6 เดือน ถึง 5 ปี และถูกเฆี(ยนไม่เกิน 6 ครั* ง 

ง. เจา้ของอาคารบา้นเรือนที(อนุญาตใหผู้เ้ขา้เมืองผิดกฎหมายเขา้อยูอ่าศยั 
1. ถูกปรับตั*งแต่ 5,000-30,000 ริงกิต หรือถูกจาํคุกไม่เกิน 1 ปี ต่อคนเขา้เมือง

ผดิกฎหมาย 1 คน หรือทั*งจาํทั*งปรับ 
2. หรือถูกปรับตั*งแต่ 10,000-60,000 ริงกิต หรือจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ต่อคนเขา้เมือง

ผดิกฎหมาย 1 คน หรือทั*งจาํทั*งปรับ กรณีพบความผดิเป็นครั* งที( 2 
จ.  ผูป้กป้องหรือให้ความคุม้ครองผูเ้ข้าเมืองผิดกฎหมาย ถูกปรับตั*งแต่ 10,000-

50,000 ริงกิต และถูกจาํคุกตั*งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และถูกเฆี(ยนไม่เกิน 6 ครั* ง 
ฉ.  แรงงานต่างชาติที(มีหนงัสือเดินทางถูกตอ้ง แต่ใบอนุญาตทาํงานหมดอายุ หรือ         

วซ่ีาหมดอายจุะถูกปรับ 10,000 ริงกิต หรือจาํคุก 5 ปี หรือทั*งจาํทั*งปรับ 
(8)  ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายในการจดัระบบการจา้งแรงงานต่างชาติ โดยมีนโยบาย

ทาํความตกลงกบัประเทศที(จดัส่งแรงงานเขา้ไปทาํงานในมาเลเซีย เพื(อให้การคุม้ครองและรักษา
สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ โดยกาํหนดหน้าที(ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทั* งฝ่าย
นายจา้งบริษทัจดัหางาน โบรกเกอร์ของมาเลเซียไวอ้ยา่งชดัเจน สําหรับการจดัส่งแรงงานไทยไป
ทาํงานในประเทศมาเลเซีย กระทรวงแรงงานและกระทรวงทรัพยากรมนุษยม์าเลเซีย ได้ลงนาม
บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการจา้งแรงงานระหวา่งไทย-มาเลเซีย เมื(อเดือนตุลาคม 2546 

                                                 
12  อตัราแลกเปลี(ยนเงินมาเลเซีย 1 ริงกิต เท่ากับ 10.3925 บาท อตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ

ประจาํวนัที( 20 เมษายน 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
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(9)  รัฐบาลมาเลเซียกาํหนดให้แรงงานต่างชาติที(จะเขา้ไปทาํงานในมาเลเซีย (ยกเวน้
แรงงานชาวอินโดนีเซีย) เขา้รับการฝึกอบรมดา้นภาษา (ภาษาองักฤษหรือภาษาบาฮาซา) วฒันธรรม
และกฎหมายของมาเลเซีย (Induction Course) โดยผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการฝึกอบรม
ประมาณ 60 ชั(วโมง ซึ( งมีผลบงัคบัใชว้นัที( 1 พฤศจิกายน 2548 ที(สถาบนัฝึกฝีมือหรือศูนยฝึ์กอบรม 
ณ ประเทศตน้ทาง โดยนายจา้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย และกระทรวง
ทรัพยากรมนุษยม์าเลเซียก่อน จึงจะสามารถขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้ทาํงานแก่แรงงาน
ต่างชาติ 

(10)  ปัจจุบนัรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายลดการพึ(งพาแรงงานต่างชาติโดยลดแรงงาน
ต่างชาติในประเทศให้เหลือ 1.8 ลา้นคนภายในปี 2552 และลดให้เหลืออีกจาํนวน 1.5 ลา้นคน ในปี 
2558 โดยให้นายจา้งหันมาจา้งแรงงานทอ้งถิ(นมากขึ*น และแรงงานต่างชาติจะตอ้งเป็นแรงงาน
ประเภททักษะฝีมือ ภาคก่อสร้าง โรงงานผลิตสินค้าต่างๆ และอุตสาหกรรมผลิตยางพารา                       
ซึ( งแรงงานทอ้งถิ(นไม่นิยมทาํ ทั*งนี*  แรงงานที(มีฝีมือจะไดรั้บใบอนุญาตทาํงานให้อยูไ่ดถึ้ง 10 ปี และ
ไม่ต่อใบอนุญาตทาํงานให้กบัแรงงานไร้ฝีมือที(อยูเ่กิน 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นแรงงานอินโดนีเซียมาก
ที(สุด รองลงมาคือ อินเดีย บงัคลาเทศ และไทย 

(11)  กระทรวงมหาดไทยมาเลเซียไดมี้การกาํหนดเกี(ยวกบัประเภทของแรงงานต่างชาติ
ที(สามารถวา่จา้งในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเริ(มบงัคบัใชต้ั*งแต่วนัที( 1 ตุลาคม 2549 

 ก.  ภาคก่อสร้าง ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเพาะปลูก/การเกษตร ประเทศที(อนุญาต 
ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ (ชาย) อินโดนีเซีย ราชอาณาจกัรกมัพูชา คาซัคสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนปาล ไทย เตอร์กเมนิสถาน อุสเบกิสถาน 
เวยีดนาม และบงัคลาเทศ 

 ข.  ภาคบริการ 
1. ร้านอาหาร ซักรีด ทาํความสะอาด แคดดี*  และคาร์โก อนุญาตทุกประเทศ

สําหรับแรงงานตาํแหน่งคนงานทั(วไป ยกเวน้ พนักงานเสริฟ (สําหรับตาํแหน่งผูป้รุงอาหาร กุ๊ก 
เฉพาะอินเดียเท่านั*น) 

2. เคเบิลแรงสูง อนุญาตเฉพาะอินเดียเท่านั*น 
3. แม่บา้น ประเทศที(ไดรั้บอนุญาต ไดแ้ก่ ศรีลงักา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
4. พยาบาล ประเทศที(ได้รับอนุญาต ได้แก่ อัลเบเนีย อินเดีย บังคลาเทศ 

ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

DPU



 83

ทางการมาเลเซียอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทาํงานในประเทศมาเลเซีย 3 ปีเท่านั*น                   
การต่อใบอนุญาตทาํงานของแรงงานต่างชาติมีลกัษณะเป็นปีต่อปี จนครบถึงปีที( 5 หากนายจา้ง            
ร้องขอจา้งต่อนายจา้งสามารถยื(นขอใบอนุญาตทาํงานให้แก่ลูกจา้งประเภทฝีมือ ซึ( งตอ้งผ่านการ
ทดสอบฝีมือจากกรมพฒันาฝีมือแรงงานต่างชาติ กระทรวงทรัพยากรมนุษยม์าเลเซีย 

(12)  มาเลเซียอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานในมาเลเซียไดเ้ฉพาะงานระดบั
ล่างที(ชาวมาเลเซียไม่นิยมทาํ 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

ก. แม่บา้น 
ข. เกษตรและประมง 
ค. งานก่อสร้าง 
ง. งานเพาะปลูก 
จ. โรงงานอุตสาหกรรม 
ฉ. งานบริการ 

(13)  กระทรวงมหาดไทยมาเลเซียจะขึ*นบญัชีดาํบริษทัที(ไม่จา้งแรงงานทอ้งถิ(น แต่นิยม
จา้งแรงงานต่างชาติเพราะค่าแรงถูกกวา่ รวมทั*งจะเขม้งวดกบับริษทันายหนา้ที(มกัจะนาํเขา้แรงงาน
ต่างชาติจาํนวนมากเกินความตอ้งการของผูป้ระกอบการ นอกจากนี*  คณะรัฐมนตรีมาเลเซียมีมติเมื(อ
วนัที(  30 ตุลาคม 2550 ให้นายจ้างต้องไปรับแรงงานต่างชาติที( เดินทางมาถึงสนามบินภายใน                    
24 ชั(วโมง มิฉะนั*นจะใชม้าตรการเด็ดขาด โดยเนรเทศแรงงานต่างชาติภายใน 72 ชั(วโมง หรือ 3 วนั 

2)  มาตรการและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณานาํเขา้แรงงานต่างชาติ 
(1) ก่อนการจ้างแรงงานต่างชาติ นายจ้างในประเทศมาเลเซียต้องรับสมัคร

คนหางานทอ้งถิ(น โดยการประกาศรับสมคัรงานทางหนงัสือพิมพท์ั*งภาษามาเลเซีย และภาษาองักฤษ 
หากไม่สามารถรับสมคัรคนงานทอ้งถิ(นไดภ้ายใน 2 สัปดาห์ หลงัจากที(ประกาศทางหนงัสือพิมพแ์ลว้ 
จึงขออนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียในการจา้งคนงานต่างชาติ 

(2) นอกจากหลกัฐานแสดงวา่ ไดพ้ยายามรับสมคัรคนงานทอ้งถิ(นแลว้ แต่ไม่สามารถ
รับสมคัรได้ นายจา้งยงัตอ้งมีหลกัฐานเอกสารจากกรมจดัหางานมาเลเซีย (Department of Manpower) 
กระทรวงทรัพยากรมนุษย ์วา่ไม่สามารถจดัหาคนงานตามที(นายจา้งตอ้งการได ้เพื(อขออนุมติันาํเขา้
แรงงานต่างชาติ 

(3) กิจการของบริษทันายจา้งตอ้งเป็นกิจการเพื(อการส่งออกและไม่ไดซื้*อวตัถุดิบ
จากต่างประเทศ 

(4) ตอ้งมีการจา้งงานคนงานทอ้งถิ(นดว้ย 
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(5) นายจา้งจะตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุญาตนาํเขา้แรงงานต่างชาติ (Calling Visa) ซึ( ง
ระบุจาํนวนและรายละเอียดคนงานก่อนที(จะดาํเนินการนาํคนงานเขา้มาทาํงาน เมื(อไดรั้บอนุมติัให้
นาํเขา้แรงงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยแลว้ นายจา้งตอ้งนาํหลกัฐานที(เป็นรายละเอียดของ
คนงาน (ภาพถ่ายหนา้หนงัสือเดินทางของคนงาน ใบผา่นการตรวจโรค รูปถ่าย) และตาํแหน่งงานที(
ได้รับอนุญาตให้นําเขา้แรงงานไปติดต่อที(สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง เพื(อขออนุมติัใบอนุญาต
ทาํงาน (Work Permit) ให้คนงานที(จะนาํไปทาํงาน และชาํระเงินประกนัค่าวีซ่า ค่าภาษีในการจา้ง
แรงงานต่างชาติ รวมทั*งทาํประกนัเงินทดแทนใหก้บัคนงานดว้ย 

สาํหรับแรงงานไทยที(เดินทางไปทาํงานในประเทศมาเลเซีย ใชเ้อกสารใบเบิกทาง หรือ 
Border Pass โดยมีการออกใบเบิกทางให้กับราษฎรไทยในจังหวดัที(มีชายแดนติดกับประเทศ
มาเลเซียเท่านั*น ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และปัตตานี โดยมีเงื(อนไขว่า จะตอ้ง
เป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ( งอาศยัอยูใ่นอาํเภอที(จะขอรับใบเบิกทางมาแลว้ไม่ตํ(ากวา่ 3 ปี ราษฎรไทย
ที(อยูใ่นจงัหวดันราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล สามารถยื(นขอใบเบิกทางไดใ้นอาํเภอที(มีภูมิลาํเนา
อยู่ หรือศาลากลางจงัหวดั ส่วนราษฎรของจงัหวดัปัตตานี จะตอ้งยื(นขอรับใบเบิกทาง ณ ที(วา่การ
อาํเภอที(มีภูมิลาํเนาอยู ่จากนั*นใหย้ื(นคาํร้องที(ไดรั้บการพิจารณาอนุญาตแลว้ ไปยื(นขอรับใบเบิกทาง 
ณ ที(ว่าการอาํเภอที(มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ผูที้(ถือใบเบิกทางสามารถเดินเขา้ออก
ประเทศไทย และประเทศมาเลเซียกี(ครั* งก็ได ้ตามอายขุองใบเบิกทาง13  

ผูถื้อใบเบิกทางสามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้เพียง 4 รัฐเท่านั* นคือ รัฐกลันตัน 
(Kelantan) เคดาห์ (Kedah) เปอร์ลิส (Perlis) และเปรัค (Perak) เท่านั*น โดยคนไทยที(เดินทางเข้า
ประเทศมาเลเซียโดยใชใ้บเบิกทางนั*นจะไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานไดเ้พียง 4 ประเภท คือ  

(1) แม่บา้น 
(2) พี(เลี*ยงเด็ก  
(3) งานในร้านอาหาร  
(4) งานในภาคเกษตร  
โดยทางการของประเทศมาเลเซียจะออกใบอนุญาตการทาํงานที(มีอายุการใช้งาน                   

3 เดือนให้คนงานในกรณีที(ใบเบิกทางอายุ 6 เดือน ทางการของประเทศมาเลเซียจะออกใบอนุญาต
ใหค้นงานครั* งละ 3 เดือน 

                                                 
13  กรมสนธิสญัญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ. (อดัสาํเนา) 
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3)  มาตรการในการควบคุมบุคคลสองสัญชาติ 
เมื(อประมาณ 60-70 ปีที(แลว้ เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมดีกวา่ประเทศมาเลเซีย 

จึงทาํใหป้ระชาชนมาเลเซียที(อาศยัอยูบ่ริเวณรัฐที(ติดกบัประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ(ง รัฐกลนัตนั 
ประเทศมาเลเซีย เขา้มาประกอบอาชีพรับจา้งในฝั(งไทยเป็นจาํนวนมาก มีผลต่อเนื(องจนทาํให้เกิด
การตั*งรกรากสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานสืบต่อกนัมา เมื(อทางฝ่ายไทยและมาเลเซียจดัให้มีการ
สํารวจเพื(อทาํสํามโนประชากรเพื(อจดัทาํทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน ประชาชนกลุ่มนี* จึงได้
แจง้ชื(อของตนเป็นบุคคลสัญชาติไทยและประเทศมาเลเซียโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เมื(อมีบุตรก็จะ 
มีการแจง้ชื(อในประเทศมาเลเซียดว้ย การปฏิบติัเช่นนี* มีมาโดยตลอด เมื(อประมาณเดือนเมษายน 
2512 ในประเทศมาเลเซียไดเ้กิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ*น ซึ( งเกี(ยวขอ้งกบัเชื*อชาติระหวา่งชาวจีนกบัชาว
มาเลเซีย (พื*นเมือง) เกิดการจลาจลและฆ่ากันตาย มีผูบ้าดเจ็บล้มตายเป็นจาํนวนมาก รัฐบาล
ประกาศภาวะฉุกเฉินหา้มประชาชนออกนอกบา้น14  

เหตุการณ์ดาํเนินติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนัหลงัจากเหตุการณ์สงบลง รัฐบาลมาเลเซีย
จึงได้ทาํการสํารวจคนในประเทศพบว่า อตัราส่วนระหว่างคนจีนรวมกับอินเดียใกล้เคียงกับ                  
คนมาเลเซีย เกรงวา่จะสร้างปัญหาในอนาคต จึงไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้คนไทยเชื*อสายมาเลเซียที(อาศยั
บริเวณชายแดนมารายงานตวัเพื(อแจง้ทาํบตัรประชาชนโดยในครั* งนั*นลูกหลานที(เกิดในประเทศไทย             
ก็สามารถแจง้ทาํบตัรประชาชนไดจ้ากที(กล่าวมาทาํให้ประชาชนบริเวณชายแดนไทยกบัมาเลเซีย
กลายเป็นบุคคลสองสัญชาติอีกทั*งการเป็นบุคคลสองสัญชาติก่อใหเ้กิดสิทธิประโยชน์ดงันี*  

(1) สะดวกในการเดินทางเขา้ออกทั*งสองประเทศ 
(2) สะดวกในการทาํงานที(ประเทศมาเลเซีย เนื(องจากประเทศมาเลเซียมีกฎหมาย

เขม้งวดมากสําหรับบุคคลต่างด้าวที(จะเขา้ไปประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่บุคคลสองสัญชาติจะพกั
อาศยัอยูก่บัครอบครัวฝั(งไทย แต่จะเขา้ไปทาํงานในมาเลเซียแบบไปเชา้เยน็กลบั 

ปัจจุบนันี*ประมาณการวา่มีบุคคลสองสัญชาติอยู ่450,000 คน ส่วนมากจะอยูใ่นจงัหวดั
นราธิวาสคืออาํเภอสุไหงโกลก แวง้ ตากใบ สุไหงปาดี สําหรับอาํเภอเมืองนราธิวาสจะมีคนสอง
สัญชาติอยูป่ระมาณ 40,000 คน ส่วนในพื*นที(จงัหวดัยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล เมื(อรวมแลว้มี
ไม่เกิน 5,000 คนสําหรับ ขบวนการโจรก่อการร้าย ที(ก่อความไม่สงบในพื*นที(สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตค้าดว่าจะเป็นบุคคลสองสัญชาติไม่เกิน 100 คน เพราะส่วนใหญ่ขบวนการโจรก่อการร้าย 
เป็นคนในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และจงัหวดันราธิวาสที(อยู่ในอาํเภอที(ใกล้ชายแดน เช่น อาํเภอ           

                                                 
14  การีมะห์ เลาะดีเยาะ, นูรฮาฟีซ๊ะ สาอิ และอริสา สาเก. (2553). บุคคลสองสัญชาติ. สืบคน้เมื(อ 11 

กมุภาพนัธ์ 2555, จาก http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/project_polsc 

DPU



 86

บาเจาะ ยี(งอ รือเสาะ ศรีสาคร และระแงะ ซึ( งไม่ไดเ้ป็นการเหมาร่วมวา่ทุกคนที(เป็นสองสัญชาติเป็นผูมี้
ส่วนในการก่อการร้ายในสามจงัหวดัชายแดนใต ้

ในเวลาต่อมาไดมี้มาตรการการควบคุมที(เริ(มเขม้งวดมากขึ*น ทางรัฐบาลประเทศไทย 
ไดมี้การร่วมมือกบัประเทศมาเลเซีย ในกรณีที(มีบุคคลสองสัญชาติเกิดขึ*นโดยทางรัฐเองจะให้เขา
เลือกเอาสัญชาติใดสัญชาติหนึ( ง และตดัอีกสัญชาติหนึ(งออก และอยา่งกรณีที(หญิงไทยไปแต่งงาน
กบัต่างชาติแล้วไปแปลงสัญชาติแลว้ต่อมาเกิดการหย่ากบัสามีผูที้(เป็นต่างชาติ โดยหญิงดงักล่าว
ตอ้งการให้ลูกของตนเองมีสัญชาติไทย ก็สามารถกระทาํการได้โดยตามพระราชบญัญติัสัญชาติ
นั(นเอง 

ประเทศมาเลเซียไม่ไดม้องบุคคลสองสัญชาติเป็นภยัต่อความมั(นคงที(มีผลกระทบตาม
แนวชายแดน แต่มองเรื( องคนสองสัญชาติเป็นประเด็นความมั(นคงทางการเมืองของมาเลเซีย                   
แต่ก่อนทั* งพรรค UMNO ที(เป็นพรรครัฐบาลและพรรค PAS ซึ( งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีแนวทาง
สนบัสนุนการให้บตัรประชาชนแก่คนไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื(อให้มาเลือกตั*ง
สนับสนุนตน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพรรค UMNO เห็นว่าคนสองสัญชาติส่วนใหญ่เลือก
พรรค PAS ทาํให้พรรค UMNO ต้องแพ้เลือกตั* งในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดยเฉพาะ                  
ในรัฐกลนัตนั ดงันั*นจึงมีแนวทางที(ไม่สนบัสนุนการออกบตัรประจาํตวัประชาชนให้คนมุสลิมใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดว้ยเหตุนี*การที(จะไดส้ัญชาติมาเลเซียในปัจจุบนัจึงเป็นสิ(งที(เป็นไปได้
ยากมาก15 
 3.2.2  สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต ้(South Korea) 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต ้ยงัคงเน้นอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยี
ระดบัสูง ที(กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ผลิตเพื(อการส่งออกเป็นสําคญั ทาํให้สินคา้ของเกาหลีใต ้เช่น เรือ
เดินสมุทร รถยนต์ เครื(องจกัร สินคา้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และเครื(องมือสื(อสาร มีจาํหน่ายใน
ทอ้งตลาดของประเทศต่างๆ ทั(วโลกรวมทั*งตลาดในไทย 

ดว้ยนโยบายที(เน้นหนกัดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและค่านิยมของคนเกาหลีที(ไม่นิยม
ทาํงานในระดบัปฏิบติัการในภาคการผลิตที(ไม่ตอ้งใชท้กัษะสูงมากนกั ไดแ้ก่ งานประเภท 3D คือ 
งานยากลาํบาก (Difficult) งานอนัตราย (Dangerous) และงานสกปรก (Dirty) ประกอบกบัเมื(อเดือน
มกราคม 2551 สหพันธ์อุตสาหกรรมเกาหลี (The Federation of Korean Industries: FKI) ซึ( งมี
สมาชิกประกอบดว้ยบริษทัชั*นนาํกวา่ 30 แห่ง ซมัซุง ฮุนได เกีย LG SK GS คุม โฮ เอเซียนา เป็นตน้ 
โดยบริษทัชั*นนาํมีการปรับเปลี(ยนแผนการลงทุนในปี พ.ศ. 2551 ใหม่โดยจะเพิ(มการลงทุนกว่า        
ร้อยละ 20 แทนอตัราเดิมคือร้อยละ 6 เนื(องจากบริษทัเหล่านี* ต่างเป็นแชโบล (Chaebol) ที(มีสถาน
                                                 

15  จิราพร งามเลิศศุภร. (2553). บุคคลสองสัญชาติกับความมั�นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย. หนา้ 7. 
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ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) เป็นเครือข่ายรับผลิตชิ*นงานป้อนบริษทัแม่อยูเ่ป็นจาํนวน
มากและประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทอ้งถิ(นตลอดมา เกาหลียงัคงตอ้งการแรงงานต่างชาติ            
เพื(อทาํงานในภาคการผลิต อุตสาหกรรม ก่อสร้างและการเกษตรต่อไปอีกระยะหนึ( ง โดยเฉพาะ
แรงงานสําหรับป้อนอุตสาหกรรมในสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก ณ เดือนพฤษภาคม 
2550 สาธารณรัฐเกาหลีมีแรงงานต่างชาติประมาณ 410,000 คน เป็นแรงงานถูกกฎหมายจาํนวน 
218,700 คน และแรงงานผิดกฎหมายจาํนวน 191,300 คน โดยข้อมูลของสํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองสาธารณรัฐเกาหลี ณ เดือนพฤศจิกายน 2550 มีแรงงานไทยจาํนวน 44,693 คน เป็นแรงงานถูก
กฎหมายจาํนวน 30,009 คน และแรงงานผิดกฎหมายจาํนวน 14,684 คน ในจาํนวนแรงงานที(
เดินทางไปทาํงานสาธารณรัฐเกาหลีโดยถูกกฎหมายเป็นแรงงานที(จดัส่งโดยระบบการจา้งแรงงาน
ต่างชาติ (EPS) จาํนวน 18,216 คน 

1)  มาตรการในการจา้งแรงงานต่างดา้ว16 
ตั*งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ได้เปิดรับแรงงานต่างด้าว                 

ใหเ้ขา้มาทาํงานในสาธารณรัฐเกาหลีในรูปแบบของการฝึกงานอุตสาหกรรมในระยะเวลา 1 ปี และ
ต่อมาไดข้ยายระยะเวลาของการฝึกงานเป็น 3 ปี จนถึงปัจจุบนั (ปี 2551) ซึ( งมีผูฝึ้กงานอุตสาหกรรม
ใน 2 ระบบใหญ่ๆ คือผูฝึ้กงานอุตสาหกรรมในภาคการก่อสร้าง ซึ( งสมาคมการก่อสร้างของเกาหลี 
(Construction Association of Korea: CAK) เป็นผูด้าํเนินการรับและผูฝึ้กงานอุตสาหกรรมในภาค
การผลิตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที(มีสมาพนัธ์ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลี 
(Korean Federation of Small and Medium Business: KFSB) เป็นผูด้าํเนินการรับอยู่ ทั* งนี* เพื(อรองรับ
การขาดแคลนแรงงานที(มากาํหนด สกปรก และเสี(ยงอนัตราย (งาน 3D) ที(ชาวเกาหลีไม่ตอ้งการทาํ 
อย่างไรก็ตามพบว่าการรับผูฝึ้กงานอุตสาหกรรมไม่ประสบความสําเร็จเท่าใดนัก เนื(องจากมี                    
ผูฝึ้กงานจาํนวนมากหลบหนีไปและลกัลอบทาํงานอื(น และอยู่อย่างผิดกฎหมายเนื(องจากได้รับ
ค่าจา้งเพิ(มขึ*น อีกทั*งระบบการรับผูฝึ้กงานอุตสาหกรรมก็ถูกวิพากษว์ิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ
องค์การที(มาจากภายนอกประเทศ (Non-Governmental Organization: NGO) ด้านแรงงานว่าเป็น
การละเมิดสิทธิของมนุษยเ์นื(องจากค่าแรงตํ(ากว่าปกติ สภาพการทาํงานที(หนกั สกปรกและเสี(ยง
อนัตราย เป็นตน้ จึงมีการผลกัดนัใหส้าธารณรัฐเกาหลีเปิดรับแรงงานต่างชาติ เขา้ไปทาํงานโดยการ
ออกใบอนุญาตทาํงานโดยถูกตอ้ง ในวนัที( 31 กรกฎาคม 2548 รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีจึงไดใ้ห้
ความเห็นชอบการรับแรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานโดยออกใบอนุญาตทาํงานสําหรับคนงานต่างชาติ 
ภายใตร้ะบบการจา้งแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers: EPS) ซึ( ง

                                                 
16  อมรรัตน์ กลบัคลา้ย. (2551). การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดส่งคนหางานไปทาํงานต่างประเทศโดยรัฐ 

กรณีหาคนงานไปทาํงานที�ประเทศญี�ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี. หนา้ 25-32. 
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มีผลบงัคบัใชต้ั*งแต่วนัที( 17 สิงหาคม 2547 โดยในระยะเริ(มแรกจะใชร้ะบบการจา้งแรงงานต่างชาติ 
(EPS) ควบคู่ไปกับระบบการฝึกงาน ภายหลังกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีจึงดําเนินการ เพื(อเตรียมการสําหรับการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยในเดือน
สิงหาคม 2546 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดอ้อกประกาศให้แรงงานต่างชาติ  ผิดกฎหมายที(อยู่ใน
สาธารณรัฐเกาหลีไม่เกิน 4 ปี นับตั*งแต่วนัที(เดินทางเขา้มาจนถึงวนัที( 31 มีนาคม 2546 ให้มาขึ*น
ทะเบียนเพื(อขอใบอนุญาตทาํงานไดต่้ออีกไม่เกิน 2 ปี ซึ( งการออกใบอนุญาตจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 

(1)  แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที(อยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีไม่เกิน 3 ปี ทางการเกาหลี           
จะออกใบอนุญาตทาํงานและอนุญาตใหพ้าํนกัอยูต่่อไดอี้ก 2 ปี 

(2)  แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที(อยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 3-4 ปี ทางการ
เกาหลีจะออกใบอนุญาตทาํงานให้ทาํงานต่อไดร้ะยะหนึ( ง ซึ( งเมื(อรวมกบัระยะเวลาที(อยู่ในเกาหลี
มาแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 ปี โดยแรงงานเหล่านี* ตอ้งเดินทางออกจากเกาหลีก่อนแลว้นาํหนงัสือรับรอง
การขอวซ่ีาที(ทางการเกาหลีออกใหไ้ปขอวซ่ีา แลว้จึงเดินทางกลบัเขา้มาใหม่ภายใน 3 เดือน ส่วนผูที้(
อยูใ่นเกาหลีเกิน 4 ปี หรือลกัลอบเขา้เกาหลี หรือใชห้นงัสือเดินทางปลอมนั*น จะตอ้งเดินทางกลบั
ประเทศตนไม่สามารถขอใบอนุญาตทาํงานต่อได ้ซึ( งหากมามอบตวักลบัภายในวนัที( 15 พฤศจิกายน 
2546 ก็จะยกเวน้การลงโทษ และจะสามารถเดินทางกลบัเขา้มาทาํงานในระบบการจา้งแรงงานใหม่
ที(จะเริ(มใช้ตั*งแต่วนัที( 17 สิงหาคม 2547 ได ้ต่อมาก็ไดข้ยายระยะเวลาการมอบตวัให้ จนถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ 2547 สําหรับผูที้(ฝ่าฝืน ยงัคงหลบซ่อนทาํงานอยูต่่อหากถูกจบักุมจะมีโทษ จาํคุกสูงสุด  
3 ปี และปรับสูงสุด 2 ลา้นวอน และจะถูกขึ*นบญัชีดาํไม่ให้เดินทางเขา้เกาหลีเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ส่วนนายจา้งที(จา้งแรงงานต่างชาติผดิกฎหมายก็จะถูกลงโทษดว้ยเช่นกนั คือ มีโทษจาํคุกสูงสุด 3 ปี 
และปรับสูงสุด 20 ลา้นวอน กิจการที(สามารถวา่จา้งแรงงานต่างชาติไดน้ั*น มี 5 ประเภทคือ 

1. กิจการการผลิตของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กที(มีพนกังานประจาํนอ้ยกวา่ 
300 คน 

2. กิจการเกษตรและเลี*ยงสัตว ์
3. กิจการก่อสร้างที(มีงบโครงการไม่เกิน 3 หมื(นลา้นวอน 
4. กิจการประมงชายฝั(งที(มีเรือลากอวนขนาด 10-25 ตนั 
5. กิจการงานบริการ 6 ประเภท ได้แก่ งานในภตัตาคาร งานทาํความสะอาด งานใน

ธุรกิจที(สนับสนุนการบริหาร เช่น งานทาํความสะอาดตึก งานบริการสังคม งานดูแลผูป่้วย และ
ผูช่้วยงานบา้น 
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2)  ระบบการอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System Foreign 
Workers: EPS) 

เป็นระบบใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit System) ปัจจุบนักระทรวงแรงงานสาธารณรัฐ
เกาหลี คดัเลือกประเทศที(มีสิทธิจดัส่งแรงงานเขา้ไปทาํงาน ภายใตร้ะบบดงักล่าว จาํนวน 15 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มองโกเลีย อุซเบกิสถาน ปากีสถาน 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา จีน บงัคลาเทศ เนปาล สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ คาซคัสถาน อิหร่าน ทั*งนี*  
ในการคดัเลือกประเทศที(ไดรั้บสิทธิจงัส่งแรงงาน ใชข้อ้พิจารณาดงัต่อไปนี*  

(1) ความตอ้งการของนายจา้ง 
(2) อัตราส่วนของผูฝึ้กงานอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ ที(หนีสัญญาจ้างก่อน             

หมดสัญญา 
(3) ความโปร่งใสของกระบวนการคดัเลือกคนงานไปทาํงานต่างประเทศ 
(4) หลักประกันของแต่ละประเทศว่าคนงานของตนจะกลับประเทศ เมื(อทาํงาน               

ครบสัญญาจา้ง 
ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงแรงงานไทยและกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐ

เกาหลี โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ เรื(อง การจดัส่งแรงงานไทย
ไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี ฉบับแรกวนัที(  25 มิถุนายน 2547 และฉบับที( 2 ลงนามวนัที(              
30 สิงหาคม 2549 ทั*งนี*  กระทรวงแรงงานไทยไดม้อบหมายหนา้ที(การจดัส่งให้กรมการจดัหางาน
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรง ส่วนกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีไดม้อบหมายหนา้ที(การ
นาํเข้าแรงงานต่างชาติให้สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐเกาหลี (Human Resources 
Development Service of Korea: HRD) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรับหน้าที(จดัทาํ
บญัชีรายชื(อคนหางาน การจดัการสอบความสามารถภาษาเกาหลี โดยบนัทึกความเขา้ใจแต่ละฉบบั
มีกาํหนด 2 ปี สามารถแกไ้ขหรือขยายความไดโ้ดยพิจารณาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่าง
กระทรวงแรงงานไทยและกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี 

3)  สาระสําคญัระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System Foreign 
Workers: EPS)  

(1)  ลกัษณะอาชีพและประเภทงานที(สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตมี 5 ประเภทกิจการ คือ 
ก. กิจการอุตสาหกรรม 
ข. กิจการก่อสร้าง 
ค. กิจการเกษตรกรรม (เพาะปลูก) และเลี*ยงสัตว ์
ง. กิจการประมง 
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จ. กิจการบริการ  
(2)  คนหางานที(ไม่มีสิทธิในการเดินทางไปทาํงานตามระบบ EPS ไดแ้ก่ 

ก. ผูที้(ถูกทางการเกาหลีส่งกลบัประเทศ 
ข. ผูที้(อยูใ่นเกาหลีอยา่งผดิกฎหมายเกินกวา่ 6 เดือน 
ค. ผูที้(พยายามเดินทางเขา้เกาหลีเพื(อไปทาํงานโดยผดิกฎหมาย 
ง. ผูที้(ถูกหา้มเดินทางเขา้สาธารณรัฐเกาหลี 

ยกเวน้ผูที้(ลกัลอบทาํงานอยู่ในเกาหลีแต่สมคัรใจเขา้รายงานตวัต่อทางการเกาหลีเพื(อ
เดินทางกลบัประเทศ ในระหว่างวนัที( 1 กนัยายน 2546 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 2547 และผูที้(สมคัรใจ             
เขา้รายงานตวัต่อทางการเกาหลีเพื(อเดินทางกลบัภูมิลาํเนาตั*งแต่วนัที( 1 มีนาคม 2548 และได้รับ
หนงัสือรับรอง (Recommendation letter) จากทางการเกาหลี 

(3)  สัญญาจา้งงาน สิทธิประโยชน์และการคุม้ครองที(คนงานต่างชาติจะไดรั้บ 
ก. สัญญาจา้งงานมีกาํหนดระยะเวลาครั* งละ 1 ปี สามารถต่อสัญญาการทาํงาน

ไดถึ้ง 3 ปี หลงัจากนั*นจะตอ้งเดินทางกลบัประเทศ 
ข. ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานเกาหลี 
ค. คนงานจะต้องทําประกันตามกฎหมายกําหนด ประกอบด้วยประกัน

อุบติัเหตุนอกเวลาการทาํงาน ประกนัค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลบั และจะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จากการประกนัดงักล่าว 

ง. การบอกเลิกสัญญา กรณีคนงานไม่ประสงคท์าํงานต่อไปเมื(อครบสัญญาจา้ง 
1 ปี ใหแ้จง้การเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนสิ*นสุดสัญญาจา้ง 

จ. คนงานจะตอ้งเขา้ทาํงานตามที(กาํหนดและตกลงไวต้ามสัญญาการจา้งงาน
ไม่สามารถหลบหนีหรือเปลี(ยนนายจ้าง หรือสถานประกอบการได้โดยเด็ดขาด เวน้แต่มีเหตุ                     
อนัสมควรดงันี*  

1. นายจา้งยติุสัญญาจา้ง หรือปฏิเสธการต่อสัญญา 
2. นายจา้งหรือสถานประกอบการนั*นปิดกิจการ 
3. คนงานต่างชาติถูกนายจา้งทาํร้ายร่างกาย หรือลิดรอนสิทธิมนุษยชน 

4)  วธีิการดาํเนินการในการจดัส่งแรงงานไทยไปทาํงานต่างประเทศโดยรัฐ (ระบบ EPS) 
 ในการเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี มีขั*นตอน วธีิการ และค่าใชจ่้ายดงันี*  
(1)  ขั*นตอนและวิธีการดาํเนินการ สาธารณรัฐเกาหลีแจง้การจดัสรรโควตา้ตาํแหน่ง 

(พิจารณาจากความตอ้งการของนายจา้ง สาธารณรัฐเกาหลี และจาํนวนแรงงานต่างชาติผดิกฎหมาย) 
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ก. รับสมคัรแรงงาน 
ข. ทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาเกาหลี 
ค. ทดสอบความรู้ ความสามารถทั(วไป 
ง. จดัส่งขอ้มูลใหเ้กาหลีตามลาํดบัที(สอบคดัเลือกได ้
จ. ประกาศผลการสอบคดัเลือกตามลาํดบัคะแนน 
ฉ. จดัส่งขอ้มูลใหเ้กาหลีตามลาํดบัที(ที(สอบคดัเลือกได ้
ช. บนัทึกขอ้มูลแรงงานในระบบ SPAS (Sending Public Agency System) 
ซ. จดัส่งขอ้มูลแรงงานโดยระบบ SPAS 
ฌ. เกาหลีตรวจสอบขอ้มูลประวติัการเขา้เมืองและกระทาํความผดิของแรงงานต่างชาติ 
ญ. นายจา้งเกาหลียื(นขออนุญาตจา้งและคดัเลือกแรงงานต่างชาติ 
ฎ. HRD เกาหลี แจง้ผลการคดัเลือกของนายจา้งผา่นระบบ SPAS 
ฏ. ติดต่อคนหางานแจง้ผลการคดัเลือก 
ฐ. คนหางานรายงานตวั รับทราบสัญญาจา้งงาน และเลือกสถานที(อบรมภาษาเกาหลี 
ฑ. แจง้ยนืยนั/ยกเลิก การทาํสัญญาจา้งงานผา่นระบบ SPAS 
ฒ. คนหางานเขา้รับการฝึกอบรมภาษาเกาหลี 
ณ. HRD เกาหลีจดัส่งหนงัสือรับรองการออกวซ่ีา (Certificate of issuance: ccvi) 
ด. ติดต่อคนหางานมาจดัทาํเอกสารการยื(นขอวซ่ีา 
ต. ยื(นขอวซ่ีาจากสถานเอกอคัรราชทูตเกาหลีใต ้ประจาํประเทศไทย 
ถ. แจง้ผลวซ่ีา และออกตั�วเครื(องบิน 
ท. คนหางานส่งเงินเขา้กองทุนเพื(อช่วยเหลือคนหางานไปทาํงานต่างประเทศ 
ธ. อบรมคนหางานก่อนเดินทาง และส่งคนหางานเดินทางไปทาํงาน 
น. HRD เกาหลี รอรับคนงานที(สนามบิน 
บ. คนหางานเขา้ศูนยฝึ์กอบรมของเกาหลีและตรวจสุขภาพ 
ป. HRD เกาหลี ประสานนายจา้งมารับคนงาน 

(2)  ค่าใชจ่้ายคนงานรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนตวัเองโดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการ ค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย 

ก. ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าถ่ายรูป ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าตรวจโรค             
ค่าทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาเกาหลี รวมทั*งค่าใชจ่้ายส่วนตวัที(เกิดขึ*นภายหลงัไดรั้บการ
คดัเลือกจากนายจา้งแล้ว เช่น ค่าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางตามหลกัสูตรที(ทางการ
เกาหลีกําหนดค่าตั�วเครื( องบินเที(ยวไป ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าตั�วเครื( องบินเที(ยวกลับกรณี                 
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ถูกปฏิเสธการเขา้เมืองและไม่ผา่นการตรวจโรคซํ* าขณะฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงานที(สาธารณรัฐเกาหลี   
ค่าสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานที(ทาํงานในต่างประเทศ 

ข. ค่าใช้จ่ายภายหลงัเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลี ค่าประกนัต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าประกนั
การเจ็บป่วย จาํนวนประมาณคนละ 50,000 วอน17 และประกันค่าใช้จ่ายเพื(อการเดินทางกลับ 
จาํนวนประมาณคนละ 400,000 วอน 
 
3.3  มาตรการทางกฎหมายในการทาํงานของคนต่างด้าวจากประเทศที�มีชายแดนติดกบัประเทศไทย 

มาตรการทางกฎหมายในการทาํงานของคนต่างด้าวจากประเทศที(มีชายแดนติดกับ
ประเทศนั*น มีกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งดว้ยดงัต่อไปนี*  
 3.3.1  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

การเดินทางเขา้มาในและออกไปนอกราชอาณาจกัร บุคคลจะตอ้งเดินทางเขา้มาและ
ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเขา้เมือง เขตท่า สถานี หรือทอ้งที(และตามกาํหนดเวลา ตามที(
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไดป้ระกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ( งพระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มีหลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมาย ดงันี*  

1) จาํกดัคนต่างดา้วบางประเภทที(มีลกัษณะตอ้งหา้มมิใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร 
2) จาํกดัจาํนวนคนต่างดา้วแต่ละสัญชาติที(เขา้มามีถิ(นที(อยูใ่นราชอาณาจกัร 
3) กาํหนดมาตรการควบคุม ตรวจตราหนงัสือเดินทาง การเดินทางเขา้มาหรือออกไป

นอกราชอาณาจกัรของบุคคลหรือพาหนะทั*งปวง รวมทั*งมาตรการควบคุมคนต่างดา้วที(เขา้มาอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

4) กาํหนดแนวทางและระเบียบปฏิบติัในการอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเที(ยวและ
นกัลงทุนในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย 

5) กาํหนดประเภทของแรงงานต่างดา้ว  
แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทยตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

แบ่งรูปแบบไดเ้ป็น u ประเภทใหญ่ คือ 
ก.  แรงงานต่างดา้วที(เขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย คือ แรงงานต่างดา้วที(เขา้มาใน

ประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 252218 

                                                 
17  อัตราแลกเปลี(ยนเงินประเทศเกาหลีใต้ 1 วอน เท่ากับ 0.0278 บาท อัตราแลกเปลี(ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ประจาํวนัที( 20 กมุภาพนัธ์ 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
18  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 11.  
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ข. แรงงานต่างดา้วที(เขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย คือ แรงงานต่างดา้วที(เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย
และลกัลอบเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย หมายถึง คนต่างดา้วที(เขา้มาในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและไม่มีใบอนุญาตทาํงาน  แรงงานต่างด้าวประเภทนี* จะลักลอบ              
เขา้เมืองตามจงัหวดัชายแดน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือชาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา และมีคนต่างดา้วอีกประเภทหนึ(งที(
เขา้ประเทศไทยมาโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ( งจะเขา้มาโดยสถานประกอบการ หรือนายจา้งร่วมมือ
ช่วยเหลือ โดยคนต่างด้าวนั*นมีความตั*งใจที(จะเข้ามาประกอบอาชีพโดยตรง เมื(อวีซ่าหมดอาย ุ                
ก็ไม่ยอมไปต่อวีซ่า จึงกลายเป็นคนเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ( งได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน 
เป็นตน้19 

�)  การกาํหนดเงื(อนไขและขอ้ยกเวน้ 
ในการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที(ผา่นมา รัฐบาลไดน้าํกฎหมายว่า

ดว้ยคนเขา้เมืองมาเป็นตวันาํ โดยใชอ้าํนาจตามมาตรา 17 อนุมติัให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงหาดไทย 
ออกประกาศอนุญาตใหค้นต่างดา้วผูใ้ดหรือจาํพวกใดเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรภายใตเ้งื(อนไขใดๆ 
หรือยกเวน้ไม่จาํตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี* 20 เป็นการออกประกาศเพื(อไม่ดาํเนินคดีอาญาแก่
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการนิรโทษกรรมแก่แรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง รวมถึงนายจา้งที(ใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะกาํหนดเงื(อนไขให้มารายงานตวัเพื(อจดัทาํทะเบียนประวติัและขอใบอนุญาต
ทาํงานภายในระยะเวลาที(กาํหนด นอกจากนี*  ยงัเป็นขอ้ยกเวน้การบงัคบัใช้กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้
เมืองมาตรา 12 (1) และ (3) และมาตรา 54 ดงันี*  

ก.  ยกเวน้ข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ( งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ( งดังต่อไปนี* เข้ามา                    
ในราชอาณาจกัร คือ 

�.  ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและ                   
ยงัสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ไดรั้บการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางเช่นว่านั* นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ เวน้แต่กรณีที(ไม่ตอ้งมีการตรวจลงตราสาํหรับคนต่างดา้วบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ 

u.  เข้ามาเพื(อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื(อรับจ้างทํางานด้วยกําลังกาย                 
โดยไม่ได้อาศยัวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพื(อทาํงานอื(นอนัเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว 

                                                 
19  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 12.  
20  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 17.  
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ข.  ยกเวน้การใชอ้าํนาจในการผลกัดนัส่งกลบัแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง21  
�)  กาํหนดมาตรการลงโทษ 
กฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองได้กาํหนดบทลงโทษบุคคลทั*งคนไทยและคนต่างด้าวที(         

ฝ่าฝืนกฎหมาย กล่าวคือ  
ก. คนต่างด้าวที(ไม่ได้เดินทางเขา้มาหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรตามช่องทางด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที(และตามกําหนดเวลา ตามที(รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยกาํหนด ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื(นบาท22  

ข. คนต่างดา้วที(ไม่ไดเ้ดินทางเขา้มาหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยไม่ยื(นรายการ
ตามแบบที(กําหนดในกฎกระทรวง และไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที(ของ                 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจาํเส้นทางนั* น ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน                  
สองหมื(นบาท23  

ค. ในกรณีที(มีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนพระราชบญัญติันี* ให้พนกังานเจา้หนา้ที(มี
อาํนาจสั(งให้เจา้ของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนาํพาหนะไปยงัที(ใดที(หนึ( ง
ตามที(จาํเป็นเพื(อการตรวจ เจ้าของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามคาํสั(งของ
พนักงานเจา้หน้าที(ซึ( งสั(งดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื(นบาท 
หรือทั*งจาํทั*งปรับ  

ง. คนต่างดา้วผูใ้ดเขา้มาหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการอนุญาตนั*น
สิ* นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที(จะส่งตัวคนต่างด้าวผู ้นั* นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจกัรก็ได้ ในกรณีที(มีคาํสั(งให้ส่งตวัคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรแล้วใน
ระหวา่งรอการส่งกลบั พนกังานเจา้หนา้ที(มีอาํนาจอนุญาตใหไ้ปพกัอาศยัอยู ่ณ ที(ใด โดยคนต่างดา้ว
ผูน้ั*นตอ้งมาพบพนกังานเจา้หน้าที(ตามวนั เวลา และสถานที(ที(กาํหนด โดยตอ้งมีประกนั หรือมีทั*ง
ประกนัและหลกัประกนัก็ได ้หรือพนกังานเจา้หนา้ที(จะกกัตวัคนต่างดา้วผูน้ั*นไว ้ณ สถานที(ใดเป็น
เวลานานเท่าใดตามความจาํเป็นก็ได ้ค่าใชจ่้ายในการกกัตวันี* ใหค้นต่างดา้วผูน้ั*นเป็นผูเ้สีย24  

จ. ผูที้(นาํหรือพาคนต่างด้าวเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือกระทาํการด้วยประการใดๆ  
อนัเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือใหค้วามสะดวกแก่คนต่างดา้วใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรโดย
ฝ่าฝืนพระราชบญัญติันี*  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ( งแสนบาท รวมถึง

                                                 
21  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 54.  
22  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 62.  
23  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 62.  
24  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 73.  
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เจา้ของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 23 คือไม่นาํพาหนะเขา้มาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที(และ                 
ตามกําหนดเวลา และภายในพาหนะนั* นมีคนต่างด้าวซึ( งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
พระราชบญัญัตินี*  ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะนั*นได้กระทาํ
ความผิดและรับโทษดังกล่าว เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั*นมี                  
คนต่างดา้วดงักล่าวอยู ่แมว้า่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้  

ฉ. ผูที้( รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วยงัให ้              
เขา้พกัอาศยั ซ่อนเร้น หรือช่วยดว้ยประการใดๆ เพื(อให้คนต่างดา้วนั*นพน้จากการจบักุม ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี และปรับไม่เกินหา้หมื(นบาท  

ช. พาหนะใดมีคนโดยสารซึ( งเป็นคนต่างดา้วซึ( งมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 12 (1) 
คือไม่มีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์อยู ่หรือมีแต่
ไม่ไดรั้บการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางเช่นวา่นั*นจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัร 
เจา้ของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะนั*น ตอ้งระวางโทษปรับเรียงรายตวัคนต่างดา้วคนละไม่เกิน
สองหมื(นบาท  

ซ. คนต่างดา้วหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวา่งส่งตวัไปยงัสถานที(ใดๆ 
ที(พนกังานเจา้หนา้ที(ไดส้ั(งให้เจา้ของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะควบคุมตวัไวห้รือให้ส่งตวัไป หรือ
หลบหนีไปในระหว่างที(ถูกกกัตวัหรือควบคุมตามอาํนาจของพนกังานเจา้หน้าที( ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื(นบาท หรือทั*งจาํทั*งปรับ  

ฌ. คนต่างด้าวที(อยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ*นสุดหรือ 
ถูกเพิกถอนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื(นบาท หรือทั*งจาํทั*งปรับ  

�)  มาตรการควบคุมและป้องกนัแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที(ไดรั้บการผอ่นผนั 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศยัอาํนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติั  

คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมติัของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศอนุญาตให้คนต่างดา้วบางจาํพวก
เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ  

ก. คนต่างด้าวที(จะขอรับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตาม
ประกาศนี*  หมายถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา ที(เขา้มาหรืออยูใ่นราชอาณาจกัร
ก่อนวนัที(ประกาศนี*  ที(นายจา้งประสงคจ์ะรับเขา้ทาํงาน สําหรับคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัร
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กัมพูชา  ก ลุ่มอื( นซึ( งไ ด้มีม ติคณะ รัฐมนตรี  มติสภาความมั(นคงแห่งชาติหรือคําสั( งของ
กระทรวงมหาดไทย กาํหนดแนวทางปฏิบติัเป็นการเฉพาะ ไม่อยูใ่นข่ายอนุญาตตามประกาศ 

ข. ใหค้นต่างดา้วตามขอ้ ก. ดาํเนินการดงันี*  
1. ไปรายงานตวัต่อนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ(น ณ ทอ้งที(ที(คนต่าง

ดา้วอยูใ่นระยะเวลาระหวา่งวนัที( 1 กรกฎาคม 2522 ถึงวนัที( 30 กรกฎาคม 2522 เพื(อจดัทาํทะเบียน
ประวติัและบัตรประจาํตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตามเงื(อนไขและวิธีการที(
ผูอ้าํนวยการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กาํหนด 

2. ใหย้ื(นขอรับใบอนุญาตทาํงานต่อนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของ
คนต่างดา้ว ตามเงื(อนไขและระยะเวลาที(อธิบดีกรมการจดัหางานประกาศกาํหนด 

ค.  มิให้นํามาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บงัคบัแก่คน           
ต่างดา้วตามขอ้ ก. ที(ไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ ข. แห่งประกาศนี*แลว้ ซึ( งไดรั้บอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราวเพื(อรอการส่งกลบั ตามระยะเวลาที(ไดรั้บอนุญาตให้ทาํงาน 
ทั*งนี*  ไม่เกินวนัที( 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 

ง. การอนุญาตให้คนต่างดา้วอยู่ในราชอาณาจกัรไดเ้ป็นการชั(วคราว ตามประกาศเป็น
อนัสิ*นผลในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ(ง ดงัต่อไปนี*  

1. เป็นโรคตอ้งหา้มตามที(กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนดหรือเป็นผูที้(สุขภาพ
ไม่สมบูรณ์แขง็แรงที(เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานโดยอยูใ่นดุลยพินิจของแพทย ์

2. ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที(สุดของศาล เวน้แต่ความผิดซึ( งไดก้ระทาํโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

3. ออกนอกพื*นที(จงัหวดัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ ฉ. เวน้แต่ 
1) ไดรั้บอนุญาตทาํงานรับใช้ในบา้น ให้เคลื(อนยา้ยออกนอกเขตทอ้งที(จงัหวดั        

ที(ได้รับอนุญาต เพื(อติดตามนายจา้ง สามี หรือภรรยาของนายจา้งไปทาํหน้าที(การงานที(ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื(อง การอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื(อวนัที(  26 พฤษภาคม 2552) ลงวนัที(  30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รับผิดชอบ                 
โดยนายจ้าง สามี หรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดง              
บตัรประจาํตวัต่อพนกังานเจา้หนา้ที(ทุกครั* งที(มีการขอตรวจสอบ 

2) ไดรั้บอนุญาตทาํงานในกิจการประมงหรือขนถ่ายสินคา้ทางนํ* าให้เคลื(อนยา้ย
ออกนอกท้องที(จังหวดัที(ได้รับอนุญาตโดยทางเรือ เพื(อไปทาํงานในท้องที(ทุกแห่งที(มีท่าเรือ          
ทาํการประมงทะเล หรือในเส้นทางที(เป็นปกติทางการคา้ของกิจการขนถ่ายสินคา้ได้ ทั*งนี* มิให ้          
ออกนอกเขตบริเวณท่าเรือที(ทาํการประมงทะเลหรือขนถ่ายสินคา้ 
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จ.  ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยหรือผูซึ้( งไดรั้บมอบหมายมีอาํนาจเพิกถอนการอนุญาต
ให้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยไดเ้ป็นการชั(วคราวของคนต่างดา้วตามประกาศนี*  ในกรณีที(หน่วยงาน
ดา้นความมั(นคงหรือการรักษาความเรียบร้อยรายงานว่าคนต่างดา้วดงักล่าวมีพฤติการณ์ที(ขดัต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์น่าเชื(อวา่เป็นภยัต่อสังคมหรือ
จะก่อเหตุร้ายให้เกิดอนัตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภยัของประชาชน หรือความมั(นคง
แห่งราชอาณาจกัร 

ฉ. เมื(อมีเหตุจาํเป็นต้องออกนอกเขตจงัหวดัที(ได้จดัทาํทะเบียนประวติั หรือจงัหวดั           
ที(ไดรั้บอนุญาตให้ทาํงาน เพื(อปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นพยานศาล ไดรั้บหมายเรียก
จากพนกังานสอบสวน มีหนงัสือเรียกตวัจากหน่วยงานของรัฐในสังกดักระทรวงแรงงาน หรือเพื(อ
การรักษาพยาบาล คนต่างด้าวจะออกนอกเขตจังหวดัได้เมื(อได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวง
มหาดไทยหรือผู ้ซึ( งได้รับมอบหมายในเขตท้องที(กรุงเทพมหานคร หรือได้รับอนุญาตจาก                    
ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูซึ้( งไดรั้บมอบหมายในเขตทอ้งที(จงัหวดัอื(น 

สําหรับการเคลื(อนย้ายออกนอกเขตพื*นที( เพื(อการทํางานให้เป็นไปตามเงื(อนไข               
ที(กรมการจดัหางานประกาศกาํหนด และเมื(อได้รับอนุญาตให้เปลี(ยนท้องที(ทาํงานไปยงัท้องที(
จงัหวดัอื(นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วหรือไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานกบันายจา้งใหม่
และตอ้งออกนอกเขตจงัหวดัที(ไดจ้ดัทาํทะเบียนประวติัหรือจงัหวดัที(ไดรั้บอนุญาตให้ทาํงาน ให้นาํ
ความในวรรคหนึ(งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม25 
 3.3.2  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที(มีมาตรการส่งเสริมและ 
สนบัสนุนการจดัระบบแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง เนื(องจากมีบทบญัญติัเกี(ยวกบัสิทธิและ
หน้าที(ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง โดยกาํหนดมาตรฐานขั*นตํ(าในการจา้ง การใช้แรงงาน การจดั
สถานที(และอุปกรณ์ในการทาํงานเพื(อใหผู้ท้าํงานมีสุขภาพอนามยัอนัดี มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ร่างกาย ไดรั้บค่าตอบแทนตามสมควร เป็นกฎหมายที(มีโทษทางอาญาสําหรับนายจา้งหรือผูฝ่้าฝืน 
แมจ้ะไม่มีลูกจา้งหรือผูร้้องทุกข์หรือผูก้ล่าวโทษก็ตาม นอกจากนี* นายจา้งที(ฝ่าฝืนกฎหมายโดย
ไม่ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจา้งอาจถูกดาํเนินคดีทางแพ่งเพื(อบงัคบัให้จ่ายเงินหรือชดใชค้่าเสียหาย
แก่ลูกจ้าง หรือผูมี้สิทธิ26 เป็นกฎหมายที(มีส่วนสําคญัในการจดัระบบแรงงานต่างด้าว รวมทั* ง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์เนื(องจากปัญหาการจดัระบบแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง

                                                 
25  สาโรจน์ คมคาย. (2553). วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนี               

เข้าเมือง. หนา้ 82-91. 
26  เกษมสนัต ์วลิาวรรณ. (2546). คาํอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา้ 19 – 20. 
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ส่วนหนึ( งเกิดจากนายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เช่น แรงงานในกิจการรับเหมา
ค่าแรง การบงัคบัให้แรงงานต่างด้าวทาํงานทั* งกลางวนัและกลางคืน แต่ได้รับค่าแรงตํ(ากว่าที(
กฎหมายกาํหนด ทาํให้แรงงานต่างดา้วทั*งที(ไดรั้บการผ่อนตามมติคณะรัฐมนตรี และแรงงานต่าง
ดา้วที(เขา้มาทาํงานอยา่งถูกกฎหมายหลบหนีจากนายจา้งเดิมไปอยูก่บันายจา้งรายใหม่โดยไม่มีการ
แจง้ยา้ยหรือเปลี(ยนนายจา้งตามเงื(อนไขที(รัฐกาํหนด ทาํให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี* ก็จะกลายเป็น
แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที(อยูน่อกระบบและยากต่อการควบคุม นอกจากนี*แรงงานต่างดา้ว
หลบหนีเขา้เมืองที(ลกัลอบทาํงาน และแรงงานต่างดา้วในกิจการภาคเกษตรและงานรับใช้ในบา้น 
ซึ( งอยู่นอกการคุม้ครองกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ก็จะมีการเคลื(อนยา้ยตลอดเวลาเพื(อแสวงหา
นายจา้งที(ใหค่้าจา้งและสวสัดิการดีกวา่ 

การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นภารกิจและหน้าที(ของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ที(ผา่นมาไดด้าํเนินการดงันี* 27 

1)  การให้ความคุ้มครองแรงงาน จะให้การคุ้มครองแรงงานทั*งแรงงานไทย และ
แรงงานต่างดา้วที(เขา้มาทาํงานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว ซึ( งเป็นกลุ่มที(มีโอกาส
อาจตกเป็นผูถู้กคา้มนุษยสู์ง เช่น ถูกกกัขงัหน่วงเหนี(ยว ถูกบงัคบัใหใ้ชแ้รงงาน กล่าวคือ 

 (1)  มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
  ก.  กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานได้กาํหนดเป็นนโยบายในเรื( องการ

บงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างดา้ว
จะไดรั้บการปฏิบติัเท่าเทียมกนั 

  ข.  ใหค้วามคุม้ครองโดยการตรวจแรงงาน เพื(อให้แรงงานต่างดา้วมีสภาพการจา้ง 
สภาพการทาํงานเป็นไปตามที(กฎหมายบญัญติั ซึ( งกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดม้อบให้
สํานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัทุกจงัหวดั และกลุ่มงานสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานพื*นที(ทุกพื*นที(ในกรุงเทพมหานครทาํการตรวจแรงงานต่างดา้วควบคู่กบัการตรวจแรงงาน
ปกติดว้ย และรายงานผลใหก้รมทราบ 

  ค.  การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กรณีพนกังานตรวจแรงงานตรวจ
พบวา่นายจา้งที(จา้งแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะแนะนาํหรือ           
มีคาํสั(งใหป้ฏิบติั หากไม่ปฏิบติัจะไดด้าํเนินคดีอาญากบันายจา้ง 

                                                 
27  สาํนักคุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน. (2551, 21 ตุลาคม 2551). บทบาทของ

กรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงานที� เกี�ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ข้อมูลเพื(อ
ประกอบการสนทนาระหว่างปลดักระทรวงแรงงานกับเจ้าหน้าที(ประสานงานอาวุโส ด้านการรายงานและ
การเมืองของ U.S. Department of State’s Trafficking in Persons Office ณ กระทรวงแรงงาน. 
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 (2)  การเปิดโอกาสใหแ้รงงานต่างดา้วไดท้ราบสิทธิและเขา้ถึงบริการดา้นกฎหมาย 
  ก.  ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี(ยวกบัสิทธิหนา้ที(นายจา้ง ลูกจา้ง ตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน โดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นพบัเป็นภาษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภาษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษาราชอาณาจกัรกมัพูชา ซึ( งเป็นแรงงานต่างดา้วที(เขา้มา
ทาํงานในประเทศเป็นส่วนมาก เผยแพร่ในสถานประกอบกิจการที(มีการจา้งแรงงานต่างดา้วประเทศ
นั*นไดท้ราบ 

  ข. กรณีแรงงานต่างดา้วใชสิ้ทธิยื(นคาํร้องเพื(อเรียกร้องสิทธิไดรั้บเงินอยา่งหนึ(ง
อย่างใดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมีปัญหาในการสื(อภาษา เจา้หน้าที(จะ
ขอความร่วมมือผูท้ราบภาษาแรงงานต่างดา้วประเทศนั*นเป็นล่ามช่วยแปลและอธิบาย 

 (3)  การสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน สํานักคุม้ครองแรงงานได้จดั
อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจแนวทางในการตรวจแรงงานทั*งแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วแก่
พนกังานตรวจแรงงาน เจา้หนา้ที(ผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานกระทรวงแรงงานต่างดา้วแก่พนกังาน
ตรวจแรงงาน เจา้หน้าที(ผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง               
ทั*งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยูเ่ป็นประจาํทุกปี 

 (4)  สร้างเครือข่ายดา้นการคุม้ครองแรงงาน เพื(อเป็นการช่วยแจง้เบาะแสการจา้งงาน
โดยไม่เป็นธรรมหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กรมการจดัหางาน ไดพ้ิจารณาให้มี
การสร้างเครือข่ายดา้นการคุม้ครองแรงงานโดยใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกฎหมายคุม้ครองแรงงานและ
แนะแนวทางการให้ความคุม้ครองแรงงานต่างด้าวของกรมการจดัหางานเพื(อนาํไปเผยแพร่ และ
เป็นผูป้ระสานงานกบัพนกังานตรวจแรงงาน เมื(อพบการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน ซึ( งได้แก่ สมาชิกและเจา้หน้าที(องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั (อบจ.) และเทศบาลตลอดจนหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งในพื*นที(ที(ปรึกษาแรงงานหญิง ผูสื้(อข่าว
และเครือข่ายประชาสัมพนัธ์โดยจดัอบรมเป็นประจาํทุกปี 

 (5)  การดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกจา้งผูต้กเป็นเหยื(อการคา้มนุษย ์โดยการ
เรียกร้องให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและดาํเนินคดีอาญานายจา้งกรณีที(ปฏิบติั       
ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

2)  การใชสิ้ทธิของแรงงานต่างดา้ว หากแรงงานต่างดา้วถูกเลิกจา้งหรือถูกละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน สามารถใชสิ้ทธิทางกฎหมายเช่นเดียวกบัคนไทย ได ้2 กรณี คือ 

 (1)  ยื(นคาํร้องแก่พนกังานตรวจแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ซึ( ง
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ให้สิทธิลูกจา้งยื(นคาํร้องต่อพนกังานตรวจแรงงานในกรณีที(นายจา้ง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามสิทธิไดรั้บเงิน ไดแ้ก่ ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลา 
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ในวนัหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินประกนั ดอกเบี*ยและเงินเพิ(ม รวมทั*งเงินต่างๆ ที(กฎหมาย
กาํหนดไว ้และลูกจา้งนั*นไม่ประสงคจ์ะไปฟ้องร้องโดยตรงยงัศาลแรงงาน โดยตอ้งยื(นคาํร้องต่อ
พนกังานตรวจแรงงานแห่งทอ้งที(ที(ลูกจา้งทาํงานอยูห่รือทอ้งที(ที(นายจา้งมีภูมิลาํเนาอยู่ และกฎหมาย
กาํหนดให้พนักงานตรวจแรงงานตอ้งดาํเนินการสอบสวนและมีคาํสั(งอย่างหนึ( งอย่างใดภายใน            
60 วนั นบัแต่วนัไดรั้บคาํร้อง ในกรณีที(พนักงานตรวจแรงงานไม่อาจที(จะดาํเนินการให้เสร็จสิ*น
ภายใน 60 วนั พนกังานตรวจแรงงานอาจขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานหรือผูซึ้( งอธิบดีมอบหมาย และอธิบดีหรือผูซึ้( งอธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตให้ขยายได ้            
ไม่เกิน 30 วนั รวมเวลาทั*งสิ*นไม่เกิน 90 วนั ถ้าหากพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลว้เห็นว่า
ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินตามกฎหมาย พนกังานตรวจแรงงานก็จะมีคาํสั(งให้นายจา้งจ่ายเงินดงักล่าว
ใหแ้ก่ลูกจา้งหรือทายาทโดยธรรมของลูกจา้งนั*นโดยใหจ่้ายภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที(ไดท้ราบคาํสั(ง
หรือถือวา่ไดท้ราบคาํสั(ง และหากลูกจา้งไม่พอใจคาํสั(งของพนกังานตรวจแรงงานก็สามารถนาํคดี
ไปฟ้องคดีต่อศาลแรงงานไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัทราบคาํสั(ง 
 3.3.3  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที(เกี(ยวกับการ
ควบคุมการทาํงานของของคนต่างด้าว ซึ( งกาํหนดขั*นตอน และกระบวนการในการขออนุญาต              
การต่ออายุใบอนุญาต การกาํหนดลกัษณะงานหรืออาชีพที(ประสงค์ให้คนต่างดา้วทาํ กาํหนดให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจา้งคนต่างดา้ว กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการรับคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานการ
จดัตั*งกองทุนเพื(อการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร การอุทธรณ์ และบทลงโทษ ทั*ง
นายจ้างที( ใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตและแรงงานต่างด้าวที(ลักลอบทํางาน
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื(อวนัที( 22 
กุมภาพนัธ์ 2551 มีผลใชบ้งัคบัตั*งแต่วนัที( 23 กุมภาพนัธ์ 2551 เป็นตน้ไปโดยยกเลิกพระราชบญัญติั
การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
แก้ไขเพิ(มเติม (ฉบบัที( 2) พ.ศ. 2544 เนื(องจากบทบญัญติัเกี(ยวกบัการทาํงานของคนต่างด้าวตาม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ไม่สอดคล้องกับลักษณะการเคลื(อนยา้ย
แรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั และโดยที(แรงงานต่างดา้วเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ(งที(
ช่วยขบัเคลื(อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณีจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงระบบการทาํงานของ
คนต่างดา้วใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ที(เปลี(ยนแปลงไป 

หลกัการสําคญัของพระราชบญัญติัฉบบันี*  ยงัคงยึดถือหลกัการควบคุมการทาํงานของ
คนต่างดา้ว กล่าวคือ คนต่างดา้วบุคคลใดจะทาํงานไดก็้ต่อเมื(อไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั*น 
ผูเ้ขียนขอสรุปเฉพาะสาระสาํคญัที(เกี(ยวขอ้ง ดงันี*  
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(1) บทนิยาม คนต่างดา้ว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ(งไม่มีสัญชาติไทย 
(2) คนต่างดา้วที(ไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมาย  
คนต่างดา้วที(เขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรไทยที(ไม่ตอ้งขอใบอนุญาตทาํงานหรือไม่อยู่

ภายในบงัคบัของกฎหมายฉบบันี*  ไดแ้ก่ บุคคลในคณะผูแ้ทนทางการทูต ผูแ้ทนทางกงสุล ผูแ้ทน
ของประเทศสมาชิกและพนกังานองคก์ารสหประชาชาติ และทบวงการชาํนาญพิเศษรวมทั*งคนรับ
ใชส่้วนตวัของผูแ้ทนดงักล่าว บุคคลซึ( งปฏิบติัหนา้ที(หรือภารกิจตามความตกลงที(รัฐบาลไทยทาํไว้
กบัรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ และบุคคลปฏิบติัหนา้ที(ภารกิจเพื(อประโยชน์
ในทางการศึกษาวฒันธรรม ศิลปะ การกีฬา ซึ( งเกี(ยวขอ้งกบัส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ หรือบุคคล
ซึ(งรัฐบาลอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏิบติัหนา้ที(หรือภารกิจอยา่งใด28 ดงันั*น จึงสรุปไดว้า่ถา้หากคนต่างดา้ว
ซึ( งไม่ได้รับยกเวน้ตามกฎหมายว่าไม่ตอ้งขออนุญาตด้วยแลว้ตอ้งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ตามกฎหมาย การที(คนต่างดา้วฝ่าฝืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตมีบทกาํหนดโทษทางอาญา รวมตลอดถึง
นายจา้งที(จา้งคนต่างดา้วนั*นเขา้ทาํงานดว้ย 

(3) คนต่างดา้วที(อาจขออนุญาตทาํงานได ้กฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วได้
จาํแนกไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 

ก. คนต่างด้าวที( มี ถิ(นที(อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราว29 (Non – Immigrant Visa) เช่น เขา้ทาํงานธุรกิจ 

ข. คนต่างดา้วที(ไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื(นที(มีบทบญัญติัเกี(ยวกบัคนต่างดา้วในลกัษณะเดียวกนั30 

ค. คนต่างดา้วดงัต่อไปนี*  คือ (1) ถูกเนรเทศ (2) เขา้มาหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง (3) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที(
337 หรือตามกฎหมายอื(น (4) เกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวติั 
ฉบบัที( 337 (5) เกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดส้ัญชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ31 

                                                 
28  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 4. 
29  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 10. 
30  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 12. 
31  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 13. 
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ง. คนต่างดา้วซึ( งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที(มีชายแดนติดต่อกบั
ประเทศไทยและมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อาจขออนุญาตทาํได้ในบางประเภท หรือ
ลกัษณะงานเป็นการชั(วคราวในช่วงระยะเวลา หรือตามฤดูกาลที(กาํหนดแต่กฎหมายอนุญาตการ
ทาํงานภายในจงัหวดัที(อยูติ่ดชายแดนหรือทอ้งถิ(นที(ต่อเนื(องจงัหวดัชายแดนเท่านั*น32 

(4)  คุณสมบติัของคนต่างดา้วประเภทต่างๆ ที(อาจยื(นขออนุญาต กฎหมายว่าดว้ยการ
ทาํงานของคนต่างดา้วไดจ้าํแนกไว ้6 ประเภท ไดแ้ก่ 

ก. คนต่างดา้วที(มีถิ(นที(อยูห่รือไดรั้บการอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรที(ไดรั้บ
การตรวจลงตราวซ่ีาประเภทคนอยูช่ั(วคราว (Non – Immigrant Visa) หรือในทางปฏิบติัจะไดรั้บการ
ตรวจลงตรา (Non – Immigrant Visa) ยกเวน้วีซ่าประเภทท่องเที(ยวหรือเดินทางผ่านไม่อาจขออนุญาต
ทาํงานได ้

ข. คนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 
เพื(อการทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วน ไม่เกิน 15 วนั ไม่ตอ้งขออนุญาตแต่กาํหนดให้แจง้ต่อนาย
ทะเบียน ถ้าหากคนต่างด้าวดังกล่าวทาํงานเกินระยะเวลาที(กฎหมายกาํหนดไว ้ต้องยื(นขอรับ
ใบอนุญาตทาํงานและประเภทการตรวจลงตราก็ตอ้งเป็นประเภทอยู่ชั(วคราวเช่นเดียวกนั (Non – 
Immigrant Visa)  

ค. คนต่างดา้วซึ( งเขา้มาหรืออยูใ่นราชอาณาจกัร นายจา้งที(ประสงค์จะจา้งคนต่างดา้ว 
ซึ( งอยูน่อกราชอาณาจกัรเขา้มาทาํงานในกิจกรรมของตนในราชอาณาจกัร จะยื(นคาํขอรับใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมคนต่างด้าวนั* นก็ได้ เมื(อได้รับการแจ้งอนุญาตแล้วจึง                 
เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร เพื(อขอรับใบอนุญาตทาํงานได ้

ง. คนต่างด้าวซึ( งเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิด
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง และไดรั้บการผอ่นผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราว เพื(อรอ
การส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร หรือที(เรียกกนัทั(วไปว่าแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ 
ได้แก่ สัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา นอกจากนี* ยงัมีคนต่างดา้วที(ถูกเนรเทศ ถูกถอนสัญชาติหรือเกิดในราชอาณาจกัร
แต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทยดว้ย 

จ. คนต่างดา้วซึ( งมีภูมิลาํเนา และเป็นคนสัญชาติของประเทศที(มีชายแดนติดต่อกบั
ประเทศไทย และมีเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง อาจขออนุญาตทาํงานไดใ้นบางประเภทหรือ
ลกัษณะงานเป็นการชั(วคราวในช่วงเวลา หรือตามฤดูกาลที(กาํหนด แต่กฎหมายอนุญาตการทาํงาน
ภายในจงัหวดัที( อยูติ่ดชายแดนหรือทอ้งที(ต่อเนื(องจงัหวดัชายแดนเท่านั*น 
                                                 

32  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 14. 
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ฉ. ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง คือ เป็นบุคคลวิกลจริต
หรือมีจิตฟั(นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคเรื* อน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ช้างในระยะ
ปรากฏอาการอนัเป็นที(รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื* อรัง โรคซิฟิลิสใน
ระยะที( 3 และเคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที(สุดให้จาํคุกตามกฎหมายวา่ดว้ยคน
เข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ( งปีก่อนวนัขอรับ
ใบอนุญาต33 

(5)  การกาํหนดงานที(อนุญาตใหค้นต่างดา้วทาํได ้ 
คนต่างดา้วจะสามารถขอรับใบอนุญาตทาํงานและรับใบอนุญาตทาํงานเฉพาะที(กาํหนด 

ให้คนต่างดา้วอาจทาํไดต้ามที(ปรากฏในกฎกระทรวงเท่านั*น ทั*งนี* โดยคาํนึงถึงความมั(นคงของชาติ 
การประกอบอาชีพของคนไทย และอาศยัความต้องการแรงงานต่างด้าวที(จาํเป็นในการพฒันา
ประเทศ ซึ( งกฎหมายใหอ้าํนาจในการกาํหนดใหแ้ตกต่างกนัระหวา่งต่างดา้วที(เขา้เมืองโดยชอบดว้ย
กฎหมาย และแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองซึ( งอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรชั(วคราวเพื(อรอ
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้า เมือง34 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างออก
กฎกระทรวง แต่ในระหว่างรอการออกกฎกระทรวง หากเป็นกรณีแรงงานต่างดา้วที(เขา้เมืองโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย กฎหมายกาํหนดให้นาํพระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที(ห้าม
คนต่างดา้วทาํ พ.ศ. 2522 จาํนวน 39 อาชีพ มาใชบ้งัคบัดงันี*  แรงงานต่างดา้วที(เขา้เมืองถูกกฎหมาย
ทาํงานไดทุ้กประเภท ยกเวน้งานที(หา้มคนต่างดา้วทาํ 39 อาชีพ ไดแ้ก่ 

ก. งานกรรมกร ยกเวน้งานกรรมกรในเรือประมงตาม ข.  
งานที(หา้มคนต่างดา้วทาํตาม ก. ไม่ใชบ้งัคบัแก่คนต่างดา้วที(ไดรั้บอนุญาตแลว้ให้เขา้มา

ในอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองภายใตข้อ้ตกลงวา่ดว้ยการจา้งแรงงานระหวา่งรัฐบาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งชาติอื(น และคนต่างดา้วที(ไดรั้บการกาํหนดสถานะให้เป็นคน
เขา้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหมายและมีใบสาํคญัถิ(นที(อยูต่ามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 

ข. งานกสิกรรม งานเลี*ยงสัตว ์งานป่าไม ้หรืองานประมง ยกเวน้งานที(ใชค้วามชาํนาญ
เฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงทะเล 

ค. งานก่ออิฐ งานช่างไม ้หรืองานก่อสร้างอื(น 
ง. งานแกะสลกัไม ้
จ. งานขบัขี(ยานยนต์ หรืองานขบัขี(ยานพาหนะที(ไม่ใชเ้ครื(องจกัรหรือเครื(องกลยกเวน้

งานขบัขี(งานเครื(องบินระหวา่งประเทศ 

                                                 
33  กฎกระทรวงกาํหนดลกัษณะตอ้งหา้มของคนต่างดา้วซึ(งจะขอรับใบอนุญาตทาํงาน พ.ศ. 2552. 
34  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 7. 
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ฉ. งานขายของหนา้ร้าน 
ช. งานขายทอดตลาด 
ซ. งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายใน               

เป็นครั* งคราว 
ฌ. งานเจียระไน หรือขดัเพชรหรือพลอย 
ญ. งานตดัผม งานดดัผม หรืองานเสริมสวย 
ฎ. งานทอผา้ดว้ยมือ 
ฏ. งานทอเสื(อ หรืองานทาํเครื(องใชด้ว้ยกก หวาย ปอ ฟางหรือเหยื(อไมไ้ผ ่
ฐ. งานทาํกระดาษสาดว้ยมือ 
ฑ. งานทาํเครื(องเขิน 
ฒ. งานทาํเครื(องดนตรีไทย 
ณ. งานทาํเครื(องถม 
ด. งานทาํเครื(องทอ เครื(องเงิน หรือเครื(องนาค 
ต. งานทาํเครื(องลงหิน 
ถ. งานทาํตุก๊ตาไทย 
ท. งานทาํที(นอนหรือผา้ห่มนวม 
ธ. งานทาํบาตร 
น. งานทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมดว้ยมือ 
บ. งานทาํพระพุทธรูป 
ป. งานทาํมีด 
ผ. งานทาํร่มกระดาษหรือผา้ 
ฝ. งานทาํรองเทา้ 
พ. งานทาํหมวก  
ฟ. งานนายหนา้ หรืองานตวัแทน ยกเวน้นายหนา้หรืองานตวัแทนธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ภ. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที(เกี(ยวกบังานออกแบบและคาํนวณ 

จดัระบบวจิยั วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คาํแนะนาํ ทั*งนี* ไม่รวมงานที(ตอ้งใช้
ความชาํนาญพิเศษ 

ม. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที(เกี(ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
อาํนวยการก่อสร้าง หรือใหค้าํแนะนาํ 

ย. งานประดิษฐเ์ครื(องแต่งกาย 
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ร. งานปั* นหรือทาํเครื(องปั* นดินเผา 
ล. งานมวนบุหรี(ดว้ยมือ 
ว. งานมคัคุเทศก ์หรืองานจดันาํเที(ยว 
ศ. งานเร่ขายสินคา้ 
ษ. งานเรียงตวัพิมพอ์กัษรไทยดว้ยมือ 
ส. งานสาวหรือบิดเกลียวไหมดว้ยมือ 
ห. งานเสมียนพนกังานหรืองานเลขานุการ 
ฬ. งานใหบ้ริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเวน้ 
 (ก)  งานปฏิบติัหนา้ที(อนุญาโตตุลาการ 
 (ข) งานวา่ต่างแกต่้างในชั*นอนุญาโตตุลาการ ถา้กฎหมายซึ( งใชบ้งัคบัแก่ขอ้พิพาทที(

พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั*นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที(ไม่ตอ้งขอบงัคบัคาํชี* ขาดของ
อนุญาโตตุลาการนั*นในราชอาณาจกัรไทย 

สําหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองที(ได้รับอนุญาตเป็นการชั(วคราวเพื(อรอการ
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจกัร กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกาํหนดงานที(อนุญาตให ้               
คนต่างดา้วดงักล่าวทาํไดจ้าํนวน 27 อาชีพ35 ไดแ้ก่ 

ก. งานช่างซ่อมจกัรยาน 
ข. งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ 
ค. งานช่างประกอบและซ่อมตวัถงั 
ง. งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสียรถ 
จ. งานช่างบดักรีโลหะดว้ยแผน่ 
ฉ. งานช่างไมเ้ครื(องเรือน 
ช. งานช่างไมก่้อสร้างอาคาร 
ซ. งานเลื(อยไมใ้นโรงงานแปรรูป 
ฌ. งานช่างปูน 
ญ. งานช่างทาสี 
ฎ. งานช่างประกอบและซ่อมประตูหนา้ต่าง 
ฏ. งานช่างติดตั*งมุง้ลวด 
ฐ. งานช่างทอผา้ 

                                                 
35  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เรื(องกาํหนดงานที(ให้คนต่างดา้วตามมาตรา 12 แห่ง

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 ประกาศ ณ วนัที( 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2539. 
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ฑ. งานช่างตดัเยบ็เสื*อผา้ ยกเวน้การตดัเยบ็เสื*อผา้สตรี 
ฒ. งานซกัรีดเสื*อผา้ 
ณ. งานทาํสวนผกัและผลไม ้
ด. งานเลี*ยงสัตว ์ยกเวน้งานเลี*ยงไหม 
ต. งานขายปลีกสินค้าที( มีเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื( องรับวิทยุ เครื( องรับโทรทัศน์               

กล้องถ่ายภาพนิ(ง กล้องถ่ายภาพยนตร์ อาวุธปืนหรือวตัถุระเบิด และอุปกรณ์ที(เกี(ยวขอ้งรวมทั*ง
อะไหล่ 

ถ. งานขายอาหารและเครื(องดื(ม 
ท. งานผลิตอาหารและเครื(องดื(ม 
ธ. งานช่างประกอบและซ่อมรองเทา้ 
น. งานช่างซ่อมนาฬิกา ปากาและแวน่ตา 
บ. งานช่างลบัมีดและของมีคมอื(นๆ  
ป. งานช่างทาํกรอบรูป 
ผ. งานช่างเครื(องทอง เครื(องเงิน หรือเครื(องโลหะมีค่าอื(นๆ  
ฝ. งานช่างทอถกัไหมพรมและทอผา้ดว้ยมือ ยกเวน้ทอผา้ไหม และงานทาํผลิตภณัฑ ์            

ที(เกี(ยวขอ้ง 
พ. งานกรรมกร 
(6)  มาตรการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

ก.  กาํหนดมาตรการในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมแรงงานต่างดา้วให้มีตามเหมาะสม
กบัพื*นที(กิจการ เพื(อให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ ค่าธรรมเนียมที(เก็บจากคนต่างดา้วเป็นธรรมเนียมที(
เรียกเก็บอนัเกิดจากการยื(นขอรับใบอนุญาตอัตราค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามที(กฎกระทรวง
กาํหนด36 ไวโ้ดยจดัเก็บจากการยื(นคาํขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การขออนุญาตเปลี(ยนหรือ
เพิ(มลักษณะงาน นายจา้งหรือท้องที( หรือสถานที(ทาํงานที(ได้รับใบอนุญาตหรือเงื(อนไขในการ
อนุญาต และค่าคาํขอ ซึ( งกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2552 ได้
กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมที(แตกต่างกนัตามประเภทอาชีพ ลกัษณะงาน กิจการ และทอ้งที(ทาํงาน 
ซึ( งเป็นการสนบัสนุนการจา้งแรงงานในพื*นที(ชายแดนและในกิจการที(ขาดแคลนแรงงานโดยสรุป
ดงันี*  

                                                 
36  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 6. 
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1. อาชีพรับจ้างทํางานโดยที(ใช้กําลังกายเป็นหลักหรือรับจ้างทาํงานบ้าน             
ในทอ้งที(จงัหวดัชายแดน 31 จงัหวดั เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาํงานตามระยะที(อนุญาต ไดแ้ก่
ใบอนุญาตที(มีอายุ ไม่เกินสามเดือนเก็บในอตัรา 225 บาท ใบอนุญาตที(มีอายุเกินสามเดือนแต่                  
ไม่เกินหกเดือนเก็บในอตัรา 450 บาท ใบอนุญาตที(มีอายุเกินหกเดือนเก็บในอัตรา 900 บาท37                  
มีวตัถุประสงคเ์พื(อส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจชายแดน 

2.  อาชีพรับจ้างทาํงานโดยที(ใช้กาํลังกายเป็นหลักในกิจการประมง กิจการ
ต่อเนื(องจากกิจการประมง หรือกิจการเกษตร หรือปศุสัตว์ ในทุกท้องที(ทั(วราชอาณาจักร                   
เก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกบัขอ้ 1. ซึ( งเป็นที(ขาดแคลนแรงงานและคนไทยไม่นิยมทาํ38 

ประเภทอาชีพ กิจการ และท้องที(นอกจากที(กล่าวมาข้างต้นจะเก็บในอัตราสูงขึ* น 
สําหรับค่าธรรมเนียมอาชีพตามขอ้ 1 และขอ้ 2 เดิมค่าธรรมเนียมที(เก็บจากแรงงานต่างดา้วสัญชาติ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา  
จะเก็บในอตัราเดียวกนัทั(วราชอาณาจกัร คือ ใบอนุญาตที(มีอายุไม่เกินสามเดือนเก็บในอตัรา 450 บาท 
ใบอนุญาตที(มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนเก็บในอตัรา 900 บาท ใบอนุญาตที(มีอายุเกิน             
หกเดือนเก็บในอัตรา 1,800 บาท แต่กฎกระทรวงได้กําหนดค่าธรรมเนียมในการเปลี(ยนหรือ                     
เพิ(มลกัษณะงาน เปลี(ยนหรือเพิ(มนายจา้ง เปลี(ยนหรือเพิ(มทอ้งที(หรือสถานที(ทาํงานในอตัราสูงขึ*น
กวา่เดิม จากเดิมกบัในอตัรา ครั* งละ 150 บาท เป็นเก็บในอตัราครั* งละ 900 บาท มีวตัถุประสงคเ์พื(อ
ควบคุมมิใหแ้รงงานต่างดา้วมีการเคลื(อนยา้ย หรือเปลี(ยนนายจา้ง 

ข. กาํหนดการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว39 (LEVY) โดยเก็บจาก
นายจา้ง ซึ( งเป็นธรรมเนียมที(เรียกเก็บอนัเกิดจากการจา้งแรงงานต่างด้าว ซึ( งไม่ใช่ช่างฝีมือหรือ
ผูช้าํนาญการ ตามอตัราที(กาํหนดในกฎกระทรวงเพื(อเป็นการเพิ(มราคาในการจา้งแรงงานต่างดา้ว 
เพื(อควบคุมจาํนวนและจาํกดัการจา้งแรงงานต่างดา้วให้อยูใ่นปริมาณที(เหมาะสม และเพื(อมิให้เกิด
ความแตกต่างระหวา่งค่าจา้งแรงงานต่างดา้วกบัค่าจา้งแรงงานไทย เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมที(คน
ต่างด้าวมาใช้ทรัพยากรสาธารณูปโภคของไทยและเพื(อควบคุมการขอจ้างแรงงานต่างด้าวให ้               
ใกล้ความตอ้งการแรงงานที(แทจ้ริงซึ( งกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมการทาํงานของคนต่างดา้ว               
พ.ศ. 2552 กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจา้งคนต่างดา้วในสาขาอาชีพตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ในอตัรา

                                                 
37  กฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2552, ขอ้ 1. 
38  กฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2552, ขอ้ 2. 
39  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 8. 
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ตํ(าที(สุดโดยจดัเก็บอตัรารายละ 200 บาท ส่วนกิจการอื(นเก็บในอตัรารายละ 300 บาท 400 บาท และ 
600 บาทตามลาํดบั40 

(7)  การเขา้ทาํงานของแรงงานต่างดา้วตามช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล 
การกาํหนดให้คนต่างดา้วซึ( งมีภูมิลาํเนาและคนสัญชาติของประเทศที(มีชายแดนติดกบั

ประเทศไทยเขา้มาทาํงานภายในทอ้งที(ที(อยูติ่ดกบัชายแดนหรือทอ้งที(ต่อเนื(องกบัทอ้งที(ดงักล่าวไดมี้
เจตนารมณ์เพื(อรองรับการพฒันาพื*นที(เศรษฐกิจชายแดนเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการที(มี 
ความตอ้งการใช้แรงงานจาํนวนมากโดยแรงงานที(มิใช่ช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการยา้ยฐานการผลิต
ไปสู่พื*นที(ที(มีแรงงานเป็นจาํนวนมากซึ(งจะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการรักษาความมั(นคง
และเพื(อสนับสนุนให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วในเขตเศรษฐกิจชายแดนแบบไปกลบัหรือเขา้มา
ทาํงานตามฤดูกาลรวมทั*งการสกดักั*นไม่ใหค้นต่างดา้วเขา้มาทาํงานในตวัเมืองชั*นในไดอี้กทางหนึ(ง
โดยกฎหมายกาํหนดให้คนต่างด้าวที(มีภูมิลาํเนาเป็นคนสัญชาติของประเทศที(มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย และมีเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอาจขออนุญาตทาํไดใ้นบางประเภทหรือลกัษณะ
งานเป็นการชั(วคราวในระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที(กาํหนดแต่กฎหมายอนุญาตให้ทาํงานภายใน
จงัหวดัที(ติดอยู่ชายแดนหรือทอ้งที(ต่อเนื(องจงัหวดัชายแดนเท่านั*นส่วนจะใช้บงัคบักบัทอ้งที(ใด
สําหรับคนต่างดา้วชาติใดเพื(อทาํงานประเภทหรือลกัษณะในชั(วระยะหรือฤดูกาลใดโดยมีเงื(อนไข
อย่างใดให้เป็นตามที(คณะรัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในกิจจานุเบกษา41 ปัจจุบนัยงัไม่มีการ
กาํหนดและมีผลใชบ้งัคบั 

(8)  จดัตั*งกองทุนเพื(อการส่งแรงงานดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 
กาํหนดใหก้ารจดัตั*งกองทุนเพื(อการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรขึ*นใน

กรมการจดัหางานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื(อหมุนเวียนสําหรับค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบัส่งลูกจา้งคนต่างดา้ว
และผูถู้กสั(งเนรเทศกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว
กฎหมายวา่คนเขา้เมืองและกฎหมายวา่ดว้ยเนรเทศ42 โดยกาํหนดให ้

ก. ลูกจ้างที(ส่งเงินเข้ากองทุนโดยได้กาํหนดกฎหมายประเภทของลูกจ้างที(ส่งเงิน                 
เขา้กองทุนเฉพาะงานที(กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง43 

                                                 
40  กฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2552, ขอ้ 2. 
41  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 14. 
42  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 29. 
43  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 15. 
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ข. นายจา้งมีหนา้ที(หกัเงินค่าจา้งเพื(อนาํส่งกองทุนตามจาํนวนที(กาํหนดในกฎกระทรวง
กรณีนายจ้างไม่นาํส่งเงินค่าจา้งหรือส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ(มในอตัรา 2 ต่อเดือนของเงิน
ค่าจา้งที(ไม่ไดน้าํส่งหรือนาํส่งไม่ครบ44 

ค. การขอรับเงินของลูกจา้งซึ( งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง
มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างของตนที(ถูกหักและนําส่งเข้ากองทุนโดยยื(นคาํร้องต่อนายทะเบียน ณ                 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองที(ตนต้องผ่านหรือมีหนังสือแจง้ขอคืนพร้อมหลกัฐานจะได้รับเงินเงินคืน
ภายใน 30 วนันบัแต่ที(ยื(นหรือแจง้45  

ง. ระยะเวลาขอรับเงินคืนลูกจา้งคนต่างด้าวซึ( งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรจาก
ค่าใช้จ่ายตนเองตอ้งยื(นขอรับเงินค่าจา้งของตนที(ถูกหักและนาํส่งภายใน 2 ปี นบัตั*งแต่วนัที(กลบั
ออกไปนอกราชอาณาจกัรมิฉะนั*นหมดสิทธิo ที(จะไดรั้บคืน46 

(9)  กาํหนดหนา้ที(ของคนต่างดา้ว 
กฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วในบญัญติัใหค้นต่างดา้วมีหนา้ที(ดงันี* คือ 
ก. ตอ้งมีใบอนุญาตอยูก่บัตวัหรืออยู ่ณ สถานที(ที(ทาํงานในระหวา่งเวลาทาํงานนี*แสดง

ต่อพนกังานเจา้หนา้ที(หรือนายทะเบียนไดเ้สมอ47 
ข. ตอ้งยื(นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตทาํงานต่อนายทะเบียนเมื(อใบอนุญาตทาํงานสูญหาย

หรือเสียหายภายใน 15 วนั นบัตั*งแต่วนัที(ทราบการสูญหายหรือเสียหาย48 
ค. ตอ้งทาํงานตรงตามประเภทหรือลกัษณะงาน นายจา้ง ทอ้งที(หรือสถานที(ทาํงาน 

หรือเงื(อนไข ซึ( งเป็นรายงานที(ระบุไวใ้นใบอนุญาต49 
(10)  กาํหนดของนายจา้งนายจา้งตอ้งรับคนต่างด้าวที(มีใบอนุญาตทาํงานกบัตนเอง

ทาํงาน และใหท้าํงานตรงตามรายการที(ระบุไวใ้นใบอนุญาต50 

                                                 
44  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 17. 
45  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 18. 
46  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 19. 
47  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 24. 
48  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 25. 
49  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 26. 
50  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 27. 
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(11) กาํหนดอาํนาจหนา้ที(ของอธิบดี นายทะเบียน และพนกังานเจา้หนา้ที( 

กฎหมายกาํหนดอธิบดี นายทะเบียน และพนกังานเจา้หนา้ที(มีอาํนาจหนา้ที(ดงัต่อไปนี*  
ก. นายทะเบียนมีอาํนาจเพิกทอนใบอนุญาตทาํงานในกรณีปรากฏว่าผูรั้บใบอนุญาต             

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงื(อนไขในการอนุญาต51 
ข. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี* แจงขอ้เท็จจริงรวมทั*งส่งเอกสารหรือ

หลกัฐาน และเขา้ไปในสถานที(ใดในระหว่างที(มีหรือเชื(อไดว้า่มีการทาํงานในกรณีที(มีเหตุอนัควร
สงสัยมีคนต่างดา้วทาํงานโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพื(อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบญัญติั
นี* โดยตอ้งมีหมายศาล เวน้แต่เป็นการเขา้ในระหว่างพระอาทิตยขึ์*นถึงพระอาทิตยต์กดิน ในการนี*  
ใหมี้การมอบอาํนาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือเรียกเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ จากบุคคลที(รับผิดชอบ
หรือสถานที(ดงักล่าวได้52 

ค. พนกังานเจา้หนา้ที(มีอาํนาจจบัคนต่างดา้วนั*นโดยไม่ตอ้งมีหมายจบั เมื(อพบคนต่างดา้ว
ที(ทาํงานโดยไม่มีใบอนุญาต และสั(งให้รายงานตวัยงัสถานีตาํรวจพร้อมกบัพนกังานเจา้หน้าที( แต่
คนต่างดา้วผูน้ั*นไม่ยินยอมหรือจะหลบหนี53 และเป็นผูช่้วยพนกังานสอบสวนทาํการสอบสวนใน
คดีตามพระบญัญติันี*  

(12)  กาํหนดอาํนาจการเปรียบเทียบปรับ 
กาํหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับซึ( งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานแต่งตั*งขึ*น

จาํนวน 3 คน และคนหนึ(งตอ้งเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพื(อทาํหน้าที(เปรียบเทียบในทุกความผิดตามพระราชบญัญติันี*  ยกเวน้ ความผิดของคนต่างด้าว
ทาํงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื(อคณะกรรมการได้เปรียบเทียบและผูต้อ้งหาได้ชาํระค่าปรับตาม
จาํนวนที(เปรียบเทียบภายใน 30 วนัแลว้ไม่ถือว่าคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา54 

(13)  กาํหนดมาตรการลงโทษ 
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดโทษสาํหรับการกระทาํ

ผดิทั*งนายจา้งและคนต่างดา้วไวใ้นหมวด 6 บทกาํหนดโทษ ดงันี*  

                                                 
51  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 28. 
52  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 48. 
53  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 50. 
54  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 56. 
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ก. กรณีคนต่างดา้ว 
1. ทาํงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตอ้งระว่างโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับตั*งแต่ 

20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั*งจาํทั*งปรับ55 
ในกรณีที(คนต่างดา้วซึ( งถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดดงักล่าวยินยอมเดินทางกลบัไป

นอกอาณาจกัรในเวลาที(พนกังานสอบสวนกาํหนดซึ( งตอ้งไม่ชา้กวา่สามสิบวนั พนกังานสอบสวน
จะเปรียบเทียบปรับและดาํเนินการใหค้นต่างดา้วนั*นเดินทางกลบัออกไปนอกอาณาจกัรก็ได ้

ทาํงานอนัฝ่าฝืนเงื(อนไขและรายการในใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 
บาท56 ไดแ้ก่คนต่างดา้วฝ่าฝืนเงื(อนไขที(นายทะเบียนกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัไวใ้นใบอนุญาต คนต่างดา้ว
ซึ( งไดรั้บใบอนุญาตทาํงาน ทาํงานนอกจากที(ระบุไวใ้นใบอนุญาตเช่น ไม่ทาํงานตามประเภทหรือ
ลกัษณะงานไม่ทาํงานกบันายจา้ง ณ ทอ้งที(หรือสถานที(ทาํงานหรือเงื(อนไขโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

คนต่างดา้วซึ( งไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื(น ไดรั้บการขยายระยะเวลาทาํงานตามกฎหมายนั*นๆ ไม่แจง้ขยาย
ระยะเวลาทาํงานนั*นต่อนายทะเบียนหรือคนต่างดา้วซึ( งไดรั้บใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตอยู่กบัตวั
หรือ อยู่ ณ สถานที(ทาํงานระหว่างเวลาทาํงานเสนอต่อพนักงานเจา้หน้าที(หรือนายทะเบียนตอ้ง
ระหวา่งโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท57 

ไม่ปฏิบติัตามหนงัสือสอบถามหรือหนงัสือเรียกหรือไม่ยอมให้ขอ้เท็จจริงหรือไม่ส่ง
เอกสารหลกัฐานแก่นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที(โดยไม่มีเหตุอนัสมควรตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท 58 

ข.  กรณีนายจา้ง 
1. รับคนต่างด้าวที(ไม่มีใบอนุญาตทาํงานกบัตนเขา้ทาํงานตอ้งระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท และรับคนต่างดา้วที(ไม่มีใบอนุญาตทาํงานตอ้งระวางโทษปรับตั*งแต่ 10,000 – 
100,000 บาท ต่อคนต่างดา้วที(จา้ง 1 คน59  

                                                 
55  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 51. 
56  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 52. 
57  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 53. 
58  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 55. 
59  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 54. 
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2. ไม่ปฏิบติัตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียก หรือไม่ยอมให้ขอ้เท็จจริง
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานแก่นายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หน้าที(โดยไม่เหตุผลอนัสมควร 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท60 

2)  มาตรฐานการควบคุมทางทะเบียน พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
เป็นกฎหมายที(รัฐบาลนํามาใช้ในกระบวนการจดัระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื(อ
ควบคุมทะเบียนประวติัคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง เป็นมาตรการทางกฎหมายที(รัฐบาลนาํไปใชใ้น
กระบวนการจดัระบบแรงงานต่างดา้วหนีเขา้เมืองเพื(อควบคุมทะเบียนประวติัคนต่างด้าวหนีเขา้
เมืองตั*งแต่ปี 2547 เป็นต้นไปมาโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจดัการบริหารจัดการ
แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยมอบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจดัทาํทะเบียน
ราษฎรของคนต่างดา้วดงักล่าว ซึ( งกรมปกครองไดอ้อกระเบียบสาํนกัทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัทาํ
ทะเบียนประวติัของคนต่างด้าวที(ไดรั้บอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นพิเศษโดยอาศยัอาํนาจ
ตามมาตรา 8/2 และมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2543 และแกไ้ขเพิ(มเติม 
(ฉบบั 2) พ.ศ. 2551 กาํหนดขั*นตอน รูปแบบ และการจดัทาํทะเบียนประวติั โดยนายจา้ง สถาน
ประกอบการ61 และเจ้าบ้านที(มีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพกัอาศัยอยู่ มีหน้าที(จะต้องนําคน         
ต่างดา้วมาขึ*นทะเบียนประวติัคนต่างดา้วที(เขา้เมืองโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (ท.ร. 38) ณ สํานกังาน
ทะเบียนอาํเภอ และสํานกังานทะเบียนทอ้งถิ(น ซึ( งสํานักงานทะเบียนดงักล่าว จะออกใบรับรอง
รายงานทะเบียนประวติัคนต่างดา้วที(ไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1) ให้
คนต่างด้าวเป็นหลักฐานเพื(อนํามาประกอบในการขอรับใบอนุญาตการทาํงานส่วนผูติ้ดตาม                    
จะจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

นอกจากนี*กฎหมายให้นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิ(นจดัทาํทะเบียนบา้น
สาํหรับคนซึ( งไม่มีสัญชาติไทยที(ไดรั้บอนุญาตให้อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราวและคน
ซึ( งไม่สัญชาติไทยที(ไดรั้บการผ่อนผนัให้อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองตามที(รัฐมนตรีประกาศและบุตรของบุคคลดงักล่าวที(เกิดขึ*นที(เกิดใน
ราชอาณาจกัรในกรณีผูมี้รายการในทะเบียนบา้นพน้จากการไดรั้บอนุญาตหรือผ่อนผนัให้อาศยัอยู่
ในราชอาณาจกัรใหน้ายทะเบียนจาํหน่ายรายการทะเบียนผูน้ั*นโดยเร็ว62 

                                                 
60  พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551, มาตรา 55. 
61  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, มาตรา 8/2 
62  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, มาตรา 38. 
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การจัดทาํประวติัคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนับว่าเป็นมาตรการที(มีความสําคัญ 
เนื(องจากจะทาํในภาครัฐสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจาก
คนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง เช่น ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาเกี(ยวกบัความสงบเรียบร้อย เป็นตน้ และ
เพื(อให้ได้ข้อมูลที(ถูกต้อง พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้กาํหนดมาตรการ
ลงโทษทางทะเบียนและโทษทางอาญาดงันี*  

ให้อาํนาจนายทะเบียนเรียกเจ้าบ้านหรือบุคคลใดๆ มาชี* แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
หลกัฐานต่างๆ ได้ตามความจาํเป็นและสามารถเขา้ไปสอบถามผูที้(อยู่ในบา้นได้63 และหากผูใ้ด              
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท64 และในกรณีปรากฏหลกัฐานอนัเชื(อได้
วา่การดาํเนินการแจง้การรับแจง้ระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความผิดจากความ
เป็นจริงใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสั(งรับแจง้ จาํหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลกัฐานทะเบียน และ
ดาํเนินการแกไ้ขขอ้ความรายการแลว้แต่กรณีลงโทษผูท้าํผูใ้ช้หรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จหรือ
กระทาํการเพื(อใหต้นเองหรือผูอื้(นมีชื(อหรือมีรายการอยา่งหนึ(งอยา่งใดในทะเบียนบา้นหรือเอกสาร
ทะเบียนราษฎรอื(นโดยมิชอบตอ้งระวางโทษตั*งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั*งแต่ 20,000 – 100,000 
บาท แต่ถา้กระทาํผิดดงักล่าวเป็นคนซึ( งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาติตอ้งระหว่าง
โทษจาํคุกตั*งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั*งแต่ 20,000 – 100,000 บาท65 
 3.3.4  นโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี  

นโยบายของรัฐบาลซึ( งตามมติคณะรัฐมนตรี ที(กล่าวถึงนี*  ไดแ้ก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื(อวนัที( 
2 มีนาคม 2547 และมติคณะรัฐมนตรี เมื(อวนัที( 16 พฤษภาคม 2549 โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี* คือ 

�)  มติคณะรัฐมนตรี เมื(อวนัที( 2 มีนาคม 2547  
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื(อวนัที( 2 มีนาคม 2547 เห็นชอบในหลกัการเกี(ยวกบัการบริหาร

จดัหาแรงงานต่างดา้ว ตามที(กระทรวงแรงงานเสนอทั*งนี*  ให้กระทรวงแรงงานไปปรับปรุงยุทธศาสตร์
การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วและแผนปฏิบติัการบริหารแรงงานต่างดา้ว ให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกนัอยา่งมีเอกภาพครอบคลุมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วในมิติต่างๆ ทั*งระบบ
ครบวงจรและลดความซํ* าซอ้นในการปฏิบติัแลว้นาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั* งหนึ(ง 

กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที( เกี(ยวข้อง ได้นําความเห็นของคณะรัฐมนตรี                     
ไปพิจารณาและกาํหนดแนวทางการดาํเนินจดัระบบบริหารแรงงานต่างดา้ว ดงัต่อไปนี*  

                                                 
63  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, มาตรา 10. 
64  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, มาตรา 47. 
65  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, มาตรา 50. 
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(1) ระยะที(หนึ(ง ผอ่นผนัให้คนต่างดา้วหลบหนีเขา้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราว 
ดงันี*  

(1.1)  การจัดทาํทะเบียนราษฎรคนต่างด้าว เป็นการดําเนินการให้คนต่างด้าว
หลบหนีเขา้เมือง มารายงานตวั เพื(อจดัทาํทะเบียนประวติั พิมพล์ายนิ*วมือและออกเลขประจาํตวัคน
ต่างดา้ว ณ ที(วา่การอาํเภอหรือสํานกังานเขต และผอ่นผนัให้คนต่างดา้วที(อยูร่ะหวา่งรอการส่งกลบั
เป็นเวลา 1 ปี สิ*นสุดวนัที( 30 มิถุนายน 2548 และอนุญาตให้ทาํงานได ้2 งาน คือ งานกรรมกรและ
ผูรั้บใชใ้นบา้น และไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 รวมทั*ง
การจดัทาํฐานขอ้มูลคนต่างดา้วใหห้น่วยงานที(เกี(ยวขอ้งเชื(อมโยงกนัได ้

(1.2) การรับจดทะเบียนนายจา้ง เพื(อทราบจาํนวนความตอ้งการแรงงานต่างด้าว             
ที(แท้จริง โดยให้นายจา้งยื(นแบบแจ้งความตอ้งการแรงงานได้ ณ ที(ว่าการอาํเภอ สํานักงานเขต 
สํานักงานจดัหางานจงัหวดั หรือสํานักจดัหางานกรุงเทพ นายจา้งรายใดที(ไม่ได้มาจดทะเบียน
ในช่วงระยะเวลาที(กาํหนด จะจา้งแรงงานต่างดา้วไม่ได ้

(1.3) การตรวจสุขภาพ คนต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองที(อยู่ระหว่างรอการส่งกลับ 
หากประสงค์จะขออนุญาตทาํงานต้องได้รับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ( งรับรองว่า                  
ไม่เป็นโรคตามที(กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนด 

(1.4) การอนุญาตให้คนต่างดา้วที(อยูร่ะหวา่งรอการส่งกลบัทาํงาน เพื(อให้คนต่างดา้ว
ที(จดัทาํทะเบียนราษฎรคนต่างด้าวไวแ้ล้ว มาขออนุญาตทาํงานกับนายจ้างที(จดทะเบียนไวต้าม
จาํนวนที(ไดรั้บอนุญาตให้จา้งแรงงานต่างดา้ว (โควตา้) ณ สํานกังานจดัหางานจงัหวดั หรือสํานกั
จดัหางานกรุงเทพ 

(1.5) การป้องกันและสกัดกั*นการเข้ามาใหม่ ระหว่างการจดัทาํทะเบียนราษฎร            
คนต่างดา้วมอบหมายให้ผูว้า่ราชการจดัหวดัเป็นเจา้ภาพดาํเนินการป้องกนัและสกดักั*น การเขา้มา
ของแรงงานต่างดา้วรายใหม่ โดยสนธิกาํลงัทหารตาํรวจ และพลเรือนและในพื*นที(ตรึงกาํลงัตาม
แนวชายแดน เพื(อสกดักั*นและป้องกนัการลกัลอบเขา้มาในประเทศไทย 

(2) ปรับเปลี(ยนสถานะให้คนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง เป็นผูเ้ขา้เมืองโดยถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ดาํเนินการเพื(อใหค้นต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที(จดัทาํทะเบียนราษฎรคนต่างดา้วไดแ้ลว้ใน
ระยะที(หนึ(ง ไดรั้บการรับรองสถานะใหเ้ป็นคนต่างดา้วเขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงันี*  

(2.1)  เจรจากับประเทศคู่ภาคี (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา) เพื(อดาํเนินการจา้งแรงงานต่างดา้วตาม
บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการจา้งแรงงาน (MOU)  
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(2.2)  การปรับเปลี(ยนสถานะให้เป็นผูเ้ข้าเมือง โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื(อให้
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัร
กมัพชูา ดาํเนินการพิสูจน์และรับรองสถานะคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที(อยูร่ะหวา่งรอการส่งกลบั 
โดยการออกหนงัสือเดินทาง (Passport) เวน้แต่ประเทศตน้ทางไม่สามารถออกหนงัสือเดินทางได ้
ใหใ้ชเ้อกสารรับรองบุคคล โดยประเทศตน้ทางแทนหนงัสือเดินทาง และกระทรวงการต่างประเทศ
หรือสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองออกวีซ่าให้อยูใ่นราชอาณาจกัร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื(อการทาํงาน              
เป็นกรรมกร 

(2.3)  การอนุญาตทาํงานให้กบัคนต่างดา้วที(ปรับเปลี(ยนสถานะเป็นผูเ้ขา้เมืองโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย คนต่างดา้วที(ได้รับการปรับเปลี(ยนสถานะ และไดรั้บวีซ่าเพื(อการทาํงานให ้          
ขออนุญาตทาํงานกบันายจา้งตามจาํนวนที(ไดรั้บอนุญาตให้จา้งแรงงานต่างดา้ว (โควตา้) 

(2.4)  การเก็บค่าธรรมเนียมการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Levy) เพื(อให้นายจา้งซึ( งเป็นผู ้
ไดรั้บประโยชน์จากการใชแ้รงงานต่างดา้วมีส่วนรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที(เกิดจากแรงงานต่างดา้วเขา้
มาใช้สิ( งอาํนวยความสะดวกพื*นฐาน (Infra-Structure) และส่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นเดียวกับ
ประเทศสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย จึงควรจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Levy) จากนายจา้ง 

(2.5)  การอนุญาตให้เขา้มาทาํงานแบบมาเช้าเยน็กลบั ซึ( งถือเป็นการเดินทางเขา้มา
ทาํงาน โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เฉพาะบริเวณพื*นที(ชายแดนเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศ 
และหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งเจรจาร่วมกบัประเทศ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา เพื(อกาํหนดเอกสารการเขา้เมืองและแนวทางการปฏิบติั
ร่วมกนัต่อไป 

(2.6)  การอนุญาตให้เขา้มาทาํงานตามฤดูกาล ซึ( งถือเป็นการเดินทางเขา้มาทาํงาน
โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ในภาคเกษตรกรรม เช่น สวนส้ม ไร่ออ้ย ฯลฯ เห็นควรให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งเจรจาร่วมกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา เพื(อกาํหนดเอกสารการเขา้เมืองและแนว
ทางการปฏิบติัร่วมกนัต่อไป 

u)  มติคณะรัฐมนตรี เมื(อวนัที( 16 พฤษภาคม 2549 
คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมและมีมติ เมื(อวนัที( 16 พฤษภาคม 2549 เร่งรัดให้หน่วยงานที(

เกี(ยวขอ้งนาํแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานโดยถูกกฎหมาย และการจดัระบบแรงงานต่างดา้วเขา้มา
ทาํงานในลกัษณะมาเชา้กลบัเยน็ หรือไปกลบั หรือทาํงานตามฤดูกาลบริเวณชายแดนให้มีผลในการ
ปฏิบติัโดยเร็ว 
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3.3.5  การขา้มแดนตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัประเทศเพื(อนบา้น เช่น สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การเดินทางหรือออกจากประเทศนั*น กฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองของไทยกาํหนดให้
ตอ้งมีหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางที(ถูกตอ้งและยงัใช้ไดส้มบูรณ์อยู่ และ
หนังสือเดินทางที(ถูกต้องนั*น ต้องเป็นหนังสือเดินทางที(ทางราชการไทยยอมรับ กล่าวคือเป็น
หนงัสือเดินทางที(ออกโดยรัฐบาลกลางของประเทศนั*น ยกเวน้คนต่างดา้วสัญชาติของประเทศที(มี
อาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทยเดินทางขา้มพรมแดนในลกัษณะไปมา เป็นการชั(วคราวได้ โดย              
ไม่ตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามแต่ขอ้ตกลงระหว่างประเทศทั*ง
สองฝ่ายจะทาํความตกลงกนั ปัจจุบนัประเทศไทยไดท้าํความตกลงดว้ยการขา้มแดนกบัประเทศ
เพื(อนบ้าน คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ดงันี*  

1.  ความตกลงระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ วา่ดว้ยการสัญจรขา้มแดนระหวา่งประเทศทั*งสอง 

ความตกลงว่าดว้ยการขา้มแดนระหว่างประเทศกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์                   
ไดจ้ดัทาํขึ*นเมื(อวนัที( 16 พฤษภาคม 2550 ซึ( งมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงันี* 66 

1)  ความตกลงนี* ใช้กับการอนุญาตและอาํนวยความสะดวกในการเข้าไปยงัพื*นที(
ชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประเทศไทยตามที(ระบุไวใ้นขอ้ตกลง ของคน
ชาติของตนและคนชาติของประเทศที(สาม โดยทางบก ทางทะเลหรือทางอากาศ ณ จุดผา่นแดนที(
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทั*งสองประเทศ 

2)  บตัรผา่นแดนที(จะออกใหโ้ดยเจา้หนา้ที(ผูมี้อาํนาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี*  
(1) บตัรผา่นแดน 
(2) บตัรผา่นแดนชั(วคราว 

3)  ผูถื้อบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชั(วคราว จะได้รับอนุญาตให้เขา้ไปยงัพื*นที(
ชายแดน เพื(อวตัถุประสงค์ในการ เยี(ยมญาติ การท่องเที(ยว ราชการ ธุรกิจ การกีฬา เขา้ร่วมการ
สัมมนา การพบปะหรือการประชุม และวตัถุประสงคอื์(นๆ ที(ภาคีคู่สัญญาอาจตกลงกนัในภายหลงั 

                                                 
66  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์             

วา่ดว้ยการสญัจรขา้มแดนระหวา่งประเทศทั*งสอง ลงวนัที( 16 พฤษภาคม 2540. 
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4)  ผูมี้อาํนาจออกบตัรผา่นแดน 
(1)  บตัรผ่านแดนอาจออกให้โดยเจา้หน้าที(ผูมี้อาํนาจแก่คนชาติของตนที(อาศยัอยู่

ในพื*นที(ชายแดนของตนเป็นการถาวร ซึ( งเจ้าหน้าที(ผูมี้อาํนาจในการออกบัตรผ่านแดนของ                   
ฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ เจา้หน้าที(ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าที(ที(ได้รับ                    
มอบอาํนาจ ส่วนเจา้หน้าที(ผูมี้อาํนาจในการออกบตัรผ่านแดนฝ่ายไทย ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั
เชียงราย ตาก ระนอง นายอาํเภอแม่สาย แม่สอดและอาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

(2)  บตัรผ่านแดนชั(วคราวอาจออกให้โดยเจา้หน้าที(ผูมี้อาํนาจแก่คนชาติของตนที(
อาศัยอยู่นอกพื*นที(ชายแดน ซึ( งเจ้าหน้าที(ผูมี้อาํนาจในการออกบัตรผ่านแดนชั(วคราวของฝ่าย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ เจา้หน้าที(ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที(ที(ได้รับมอบ
อาํนาจ สําหรับเจา้หน้าที(ผูมี้อาํนาจในการออกบตัรผ่านแดนฝ่ายไทย ได้แก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั
เชียงราย ตาก ระนอง นายอาํเภอแม่สาย แม่สอดและอาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

5)  บตัรผ่านแดนและบตัรผ่านแดนชั(วคราวจะตอ้งมีรายละเอียดของผูถื้อบตัร ไดแ้ก่ 
ชื(อผูถื้อบตัร ชื(อบิดา เพศ เลขที(บตัรประจาํตวั หรือเลขที(ของบตัรแสดงถิ(นที(อยู ่หรือเลขที(สูติบตัร 
วนัเดือนปีเกิด อาชีพ สัญชาติ ส่วนสูง สถานที(เกิด ที(อยู ่ตาํหนิรูปพรรณที(เห็นได ้รูปถ่าย และลายมือชื(อ 
หรือรอยพิมพ์นิ*วหัวแม่มือขวา โดยจัดทําเป็นภาษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
ภาษาองักฤษในบตัรผา่นแดนและบตัรผา่นแดนชั(วคราวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
จะเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในบตัรผา่นแดนและบตัรผา่นแดนชั(วคราวของไทย 

6)  อายรุะยะเวลา และการใชบ้ตัรผา่นแดน 
(1) บตัรผา่นแดนจะมีอายใุชไ้ดไ้ม่เกินกวา่ 2 ปี นบัจากวนัออกบตัรและสามารถต่อ

อายุเป็นระยะเวลาครั* งละไม่เกิน 2 ปี ซึ( งผูถื้อบตัรผา่นแดนจะไดรั้บอนุญาตให้พาํนกัในพื*นที(ชายแดน
ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(งครั* งจะไม่เกินสองสัปดาห์ 

(2) บตัรผ่านแดนชั(วคราวจะมีอายุใช้ไดส้ําหรับการเดินทางเขา้เพียงครั* งเดียว ซึ( ง             
ผูถื้อบตัรผา่นแดนชั(วคราวจะไดรั้บอนุญาตให้พาํนกัในพื*นที(ชายแดนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(งครั* ง
ละไม่เกินหนึ(งสัปดาห์ 

(3) บตัรผ่านแดนและบตัรผ่านแดนชั(วคราวจะมีผลใช้ได ้สําหรับการเดินทางเขา้
ของผูถื้อบตัรผ่านแดนและบตัรผ่านชั(วคราวเช่นว่านั*น ณ จุดผ่านแดนที(ได้รับอนุญาตที(ตั*งอยู่ใน
พื*นที(ชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือพื*นที(ชายแดนไทย และสําหรับการเดินทางใน
พื*นที(ชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือพื*นที(ชายแดนไทย 
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7)  ผูถื้อบตัรผา่นแดนหรือบตัรผา่นแดนชั(วคราว จะตอ้งเดินทางเขา้พื*นที(ชายแดนโดย
ผ่านจุดผ่านแดนที(ไดรั้บอนุญาตเท่านั*น และให้แสดงบตัรผ่านแดนหรือบตัรผ่านแดนชั(วคราวกบั
เจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองเพื(อสลักหลัง ณ จุดผ่านแดนที(ได้รับอนุญาต ซึ( งจุดผ่านแดนของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไดแ้ก่ ท่าขี* เหล็ก เมียวดี เกาะสอง และของไทยได้แก่ แม่สาย               
แม่สอด ระนอง 

8)  ผูถื้อบตัรผา่นแดนหรือบตัรผา่นแดนชั(วคราวที(เดินทางเขา้ไปยงัพื*นที(ชายแดน หรือ
เดินทางออกนอกเขตพื*นที(ชายแดนตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัเกี(ยวกบั
การตรวจคนเขา้เมืองที(ใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศนั*น 

2.  ความตกลงวา่ดว้ยการเดินทางขา้มแดนระหว่างรัฐบาลประเทศไทยกบัรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ขอ้ตกลงว่าด้วยการเดินทางขา้มแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไดจ้ดัทาํขึ*นเมื(อวนัที( 20 มิถุนายน 2540 ซึ( งมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี* 67 

1)  ความตกลงนี* ใชเ้พื(อวตัถุประสงคใ์นการเขา้เมืองของประชาชนในการเขา้ไปยงัพื*นที(
ชายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย ตามที(ระบุไวใ้นขอ้ตกลงโดยทางบก 
ทางนํ*า ณ จุดผา่นแดนที(ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทั*งสองประเทศ 

2)  บตัรผา่นแดนที(จะออกใหโ้ดยเจา้หนา้ที(ผูมี้อาํนาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี*  
(1)  บตัรผา่นแดน 
(2)  บตัรผา่นแดนชั(วคราว 

3)  ผูถื้อบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชั(วคราว จะได้รับอนุญาตให้เขา้ไปยงัพื*นที(
ชายแดนที(กาํหนดไว ้เพื(อวตัถุประสงค์ในการเยี(ยมญาติ ท่องเที(ยว ราชการ ธุรกิจ การลงทุน การกีฬา 
ประชุม สัมมนา สื(อมวลชน และวตัถุประสงคอื์(นๆ ตามที(ภาคีคู่สัญญาไดต้กลงกนั 

4)  ผูมี้อาํนาจออกบตัรผา่นแดน 
 (1)  บตัรผ่านแดนจะตอ้งออกให้โดยเจา้หนา้ที(ผูมี้อาํนาจแก่คนชาติของตนที(อาศยั

อยู่ในพื*นที(ชายแดนเป็นการถาวร ซึ( งเจ้าหน้าที(ผู ้มีอ ํานาจในการออกบัตรผ่านแดนของฝ่าย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที(ป้องกนัความสงบเรียบร้อย แขวงบ่อแกว้ 
ไชยะบุรี เวยีงจนัทร์ กาํแพงเพชร บอลิคาํไซ คาํม่วน สะหวนันะเขต สาละวนั และจาํปาสัก และของ
ฝ่ายไทยได้แก่ ผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี อาํนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย เลย 

                                                 
67  ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวนัที( 20 มิถุนายน 2540. 

DPU



 119

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย และนายอาํเภอพื*นที(ชายแดนไทยในจงัหวดัดงักล่าว            
รวม 46 อาํเภอ 

 (2)  บตัรผา่นแดนชั(วคราวอาจออกใหโ้ดยเจา้หนา้ที(ผูมี้อาํนาจของจงัหวดัหรือแขวง
ในพื*นที(ชายแดนให้แก่คนชาติของตนที(อาศยันอกพื*นที(ชายแดน ซึ( งเจา้หนา้ที(ผูมี้อาํนาจในการออก
บตัรผา่นแดนชั(วคราวของฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทยเช่นเดียวกบั (1) 

5)  บตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชั(วคราว จะตอ้งระบุรายละเอียดส่วนบุคคลของ              
ผูถื้อบตัรผา่นแดน ชื(อ และนามสกุล วนั เดือน ปีเกิด เพศ เลขที(บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร
ประจาํตวั หรือเลขที(บตัรสุทธิภิกษุ สามเณร ส่วนสูง สถานที(เกิด ที(อยู ่ตาํหนิ รูปพรรณ รูปถ่ายและ
ลายมือชื(อ หรือลายพิมพ์นิ*วมือ โดยกําหนดให้บัตรผ่านแดน หรือบัตรผ่านแดนชั(วคราวของ 
ประเทศไทยจดัทาํเป็นภาษาไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฉพาะชื(อและนามสกุลใหเ้ขียนเป็นอกัษรโรมนักาํกบัดว้ย 

6)  อาย ุระยะเวลา และการใชบ้ตัรผา่นแดน 
 (1)  บตัรผ่านแดนจะมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวนัออกบตัร และสามารถต่อ

อายุไดอี้กครั* งหนึ( งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ผูถื้อบตัรนี* สามารถเขา้และออกได ้ณ จุดผ่านแดนที(
อนุญาตไดห้ลายครั* ง ซึ( งผูถื้อบตัรผา่นแดนจะไดรั้บอนุญาตให้พาํนกัอยูใ่นพื*นที(ชายแดนขอบเขตที(
กาํหนดไว ้ไดค้รั* งละไม่เกิน 3 วนั (2 คืน) 

 (2)  บตัรผา่นแดนชั(วคราวจะมีอายุใชไ้ดส้ําหรับการเดินทางเขา้และออก ณ จุดผา่น
แดนไดเ้พียงครั* งเดียวเท่านั*น ซึ( งผูถื้อบตัรผ่านแดนชั(วคราวจะได้รับอนุญาตให้พาํนักอยู่ในพื*นที(
ชายแดนตามขอบเขตที(กาํหนดไวไ้ดค้รั* งละไม่เกิน 3 วนั (2 คืน) 

 (3)  ผูถื้อบัตรผ่านแดนหรือผูถื้อบตัรผ่านแดนชั(วคราวจะอนุญาตให้เข้าออก ณ               
จุดผา่นแดนที(ไดก้าํหนดไว ้เมื(อผูถื้อบตัรผา่นแดนเดินทางเขา้มา ณ จุดผา่นแดนใด ก็ให้เดินทางออก 
ณ จุดผา่นแดนเดียวกนันั*น 

 (4)  การเดินทางในพื*นที(ชายแดนไทย หรือพื*นที(ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวภายในขอบเขตพื*นที(ที(คู่สัญญาทั*งสองฝ่ายจะมาตกลงร่วมกนั 

7)  ผูถื้อบตัรผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดนชั(วคราวที(เขา้มาในพื*นที(ชายแดนตามขอบเขต
ที(กาํหนดไวจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั ที(มีผลบงัคบัใช้ในประเทศคู่สัญญา
นั*นและหากเดินทางออกนอกพื*นที(ชายแดนตามขอบเขตที(กาํหนดไวจ้ะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย
ระเบียบและขอ้บงัคบัที(มีผลบงัคบัใชใ้นดินแดนของประเทศคู่สัญญา 
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3.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร
กมัพชูาวา่ดว้ยการสัญจรขา้มแดนระหวา่งประเทศทั*งสอง 

ข้อตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศราชอาณาจกัร
กมัพชูา ไดจ้ดัทาํขึ*นเมื(อวนัที( 21 มิถุนายน 2540 ซึ( งมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี* 68 

1) ความตกลงนี* ใช้กบัการอนุญาตและอาํนวยความสะดวกในการขา้มแดนระหว่าง
ภาคีคู่สัญญา โดยพลเมืองภาคีคู่สัญญา และพลเมืองของชาติที(สาม รวมทั*งการเดินทางและเขา้มา
ใน-ออก จากพื*นที(ชายแดนของภาคคู่สัญญา โดยพลเมืองภาคีคู่สัญญาซึ( งอาศยัอยูอ่ยา่งถาวรในพื*นที(
ชายแดนนั*น ณ จุดผ่านแดนในพื*นที(ชายแดนที(ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของภาคี
คู่สัญญา 

2) ในการเดินทางเข้าออก จากพื*นที(ชายแดนผ่านจุดผ่านแดนในพื*นที(ชายแดน 
พลเมืองของภาคีคู่สัญญาที(อาศยัอยูอ่ยา่งถาวรในพื*นที(ชายแดน จะตอ้งมีบตัรผา่นตามบทบญัญติัใน
ความตกลง 

3) บตัรผา่นแดนเป็นเอกสารเดินทางที(จาํกดั ออกให้ภายใตค้วามตกลงนี* โดยหน่วยที(
เกี(ยวขอ้งของราชอาณาจกัรกมัพูชา เพื(อให้ผูถื้อเอกสารดงักล่าวสามารถเดินทางเขา้มาในพื*นที(
ชายแดนของภาคีคู่สัญญาภายในระยะเวลาสั* นตามที(ระบุไว ้ทั* งนี* ขึ* นอยู่กับความเห็นชอบของ
หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งของภาคีคู่สัญญา โดยวตัถุประสงค์ในการเยี(ยมญาติ การท่องเที(ยว ราชการ 
ธุรกิจ การกีฬา เขา้ร่วมการสัมมนา การพบปะหารือหรือการประชุม และวตัถุประสงคอื์(นๆ ที(ภาคี
คู่สัญญาอาจตกลงกนัในภายหลงั 

4) พลเมืองของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที(อาศยัอยู่อย่างถาวรในพื*นที(ชายแดน อาจยื(น             
คาํขอมีบัตรผ่านแดน ต่อเจ้าหน้าที( ที(ได้รับมอบหมายให้ออกบัตรผ่านแดน ซึ( งของประเทศ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี สุรินทร์ สระแกว้ จนัทบุรี และนายอาํเภอ 
10 อาํเภอ ที(อยูช่ายแดนของจงัหวดัดงักล่าว 

5) บัตรผ่านแดนจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ ของผูถื้อบัตรประกอบด้วย ชื(อ เพศ               
เลขที(บตัรประจาํตวั หรือบตัรแสดงถิ(นที(อยู ่หรือสูติบตัร วนัเดือนปีเกิด ส่วนสูง สถานที(เกิด อาชีพ 
ที(อยู ่ตาํหนิรูปพรรณที(เห็นได ้รูปถ่าย และลายมือชื(อ หรือรอยพิมพนิ์*วหวัแม่มือขวา โดยจดัทาํเป็น
ภาษาเขมรและภาษาองักฤษในบตัรผ่านแดนของราชอาณาจกัรกมัพูชา และจะเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในบตัรผา่นแดนของไทย 

                                                 
68  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลราชอาณาจกัรกมัพูชาวา่ดว้ยการสัญจร

ขา้มแดนระหวา่งประเทศทั*งสอง ลงวนัที( 21 มิถุนายน 2540. 
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6) อาย ุระยะเวลา และการใชบ้ตัรผา่นแดน 
(1)  บตัรผา่นแดนจะเดินทางจะมีอายุใชไ้ดส้ําหรับระยะเวลาสองปี นบัจากวนัออก

บตัรและอาจต่ออายไุดไ้ม่เกินสองปี ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
(2)  บตัรผ่านแดนจะมีผลใช้ได้ สําหรับการเดินทางเข้าและออกหลายครั* งของ             

ผูถื้อบตัรผ่านแดน เช่นว่า ณ จุดผ่านแดนได้รับอนุญาตที(ตั* งอยู่ในพื*นที(ชายแดนราชอาณาจกัร
กมัพูชา หรือพื*นที(ชายแดนไทยและสําหรับการเดินทางและพาํนกัในพื*นที(ชายแดนราชอาณาจกัร
กมัพชูา หรือพื*นที(ชายแดนไทยเป็นระยะเวลา 7 วนั ต่อครั* ง สําหรับระยะเวลาที(ยาวกวา่นี* แต่ไม่เกิน 
15 วนั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้หนา้ที(ผูมี้อาํนาจของภาคีผูรั้บ 

7)  ผูถื้อบตัรผ่านแดนจะเดินทางเขา้มาในและออกจากพื*นที(ชายแดนผ่านจุดผ่านแดน  
ที(ไดรั้บอนุญาต ซึ( งระบุไวใ้นบตัรผา่นแดนเท่านั*น และจะแสดงบตัรผา่นแดนต่อเจา้หนา้ที(ตรวจคน
เขา้เมืองเพื(อประทบัตรา ณ จุดผา่นแดนที(ไดรั้บอนุญาต 

8)  ผูถื้อบัตรผ่านแดนที( เดินทางเข้าไปยงัพื*นที(ชายแดนต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายและขอ้บงัคบัที(ใช้บงัคบัในพื*นที(นั*น และหากเดินทางออกเขตนอกพื*นที(ชายแดนจะตอ้ง
ได้รับโทษตามกฎหมายและข้อบงัคบัเกี(ยวกับการตรวจคนเขา้เมืองที(ใช้บงัคบัอยู่ในประเทศที(
เกี(ยวขอ้ง 

4. ความตกลงวา่ดว้ยการขา้มแดนระหวา่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
ในปัจจุบนัการสัญจรขา้มแดนระหวา่งประชาชนของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

ปฏิบติัตามความตกลงว่าดว้ยการจราจรขา้มแดนระหวา่งมลายูองักฤษกบัประเทศไทย พ.ศ. u483 
ซึ( งมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี* 69 

1)  คนชาติไทยโดยกาํเนิด ซึ( งอยูใ่นประเทศไทย จะไดรั้บอนุญาตในกาลต่อไป ให้เขา้ไป
ในมลายอูงักฤษโดยทางรัฐปะลิส เคดาห์ เประ และกลนัตนั โดยไม่มีขอ้กีดขวางอยา่งใดๆ นอกจาก
พิธีการแจง้นามของคนที(เขตแดนและรับคาํสั(ง ให้ไปรายงานตวัต่อนายทะเบียนคนต่างดา้วภายใน 
48 ชั(วโมง นบัตั*งแต่เวลาไปถึงที(ปลายทางของตน 

2)  คนชาติไทยที(มิใช่โดยกาํเนิดซึ( งอยู่ทางเขตไทยของเส้นเขตแดนมาแลว้ไม่ตํ(ากว่า             
3 ปี ภายในเขต 25 กิโลเมตรจากเส้นเขตแดน มีสิทธิo ไดรั้บใบเบิกทางจากเจา้หนา้ที(ไทย เพื(อใชเ้ป็น
หนังสือเดินทางและจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในมลายูองักฤษ โดยมิตอ้งปฏิบติัตามระเบียบที(
กฎหมายกําหนดไว้สําหรับคนเข้าเมือง แต่มี เงื(อนไขว่าบุคคลเหล่านั* นจะเดินทางพ้นเขต                          
25 กิโลเมตรจากเส้นเขตแดนไปไม่ได ้และใบเบิกทางนี* ใหท้าํเป็นภาษาไทย และภาษามาลาย ู

                                                 
69  กองการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย. (อดัสาํเนา).  
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3)  คนไทยทั*งหลาย ซึ( งมีถิ(นที(อยูไ่ม่ต ํ(ากวา่สามปีภายในเขต 25 กิโลเมตร จากเส้นเขต
แดนระหวา่งประเทศทางเขตมลายูของเส้นเขตแดน และคนไทยโดยกาํเนิด ซึ( งมีถิ(นที(อยูไ่ม่ต ํ(ากว่า
สามปีในรัฐเหล่านี*  คือ ปะลิส เคดาห์ (รวมทั* งเกาะลังกาวี) เประ และกลันตัน มีสิทธิo ได้รับ
ใบเบิกทางจากเจา้หนา้ที(ฝ่ายมะลายเูพื(อใชเ้ป็นใบอนุญาตใหก้ลบั 

4)  คนในบงัคบัองักฤษและคนในอารักขาองักฤษทั*งหลาย ซึ( งอยูม่าแลว้ไม่ตํ(ากวา่ 3 ปี 
ภายในเขต 25 กิโลเมตร จากเส้นเขตแดน ทางเขตไทยของเส้นเขตแดน มีสิทธิไดรั้บใบเบิกทางจาก
เจา้หนา้ที(ไทยเพื(อใชเ้ป็นใบอนุญาตใหก้ลบั ส่วนคนในบงัคบัองักฤษและคนในอารักขาองักฤษอื(นๆ 
ทั*งหลายนั*น ในส่วนที(เกี(ยวกบัในการอนุญาตใหก้ลบั จะตอ้งปฏิบติัตามบทแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการ
เขา้เมืองที(ใชอ้ยูใ่นประเทศไทย 

5)  คนในบงัคบัองักฤษและคนในอารักขาองักฤษโดยกาํเนิดแห่งมลายูองักฤษ ซึ( งอยู่
มาแลว้ไม่ตํ(ากวา่ 3 ปี ในรัฐเหล่านี*  คือ ปะลิส เคดาห์ (รวมทั*งเกาะลงักาวี) เประ และ กลนัตนั และ
ซึ( งถือใบเบิกทางที(ออกให้โดยเจา้หนา้ที(มลายนูั*น จะไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในประเทศไทย โดยไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบที(กฎหมายกาํหนดไวส้ําหรับคนเขา้เมือง จนถึงสงขลาทางฝั(งตะวนัออกของ
ประเทศไทย หาดใหญ่ ทางรถไฟ และตามแนวจากหาดใหญ่ตรงไปทางฝั(งตะวนัตกของแหลมมลาย ู

6)  คนในบงัคบัองักฤษและคนในอารักขาองักฤษที(มิใช่โดยกาํเนิดแห่งมลายูองักฤษ 
ซึ( งมีถิ(นที(อยู่ทางเขตมลายูของเส้นเขตแดนมาแลว้ไม่ตํ(ากว่า 3 ปี ภายในเขต 25 กิโลเมตรจากเส้น 
เขตแดน และซึ( งถือใบเบิกทางที(ออกให้โดยเจา้หนา้ที(มลาย ูจะไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในประเทศไทย 
ในทาํนองเดียวกนั โดยมีเงื(อนไขวา่จะเดินทางพน้เขต 25 กิโลเมตรจากเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศ
ไม่ได ้

�) ผูใ้ดถือแต่ใบเบิกทางเดียว ถา้เดินทางเขา้ไปในประเทศไทย หรือในมลายูองักฤษ
พน้เขตที(ระบุไวใ้นความตกลงนี*  จะต้องได้รับโทษและปฏิบติัตามบทแห่งกฎหมายว่าด้วยการ                
เขา้เมืองที(ใชอ้ยูใ่นประเทศไทยหรือในมลาย ูองักฤษ แลว้แต่กรณี 

8)  ใบเบิกทางใหมี้อายใุชไ้ด ้6 เดือน ใบเบิกทางฉบบัหนึ(งจะใชเ้ดินทางขา้มแดนไปมา
กี(ครั* งไดภ้ายใน 6 เดือนนั*น 

9)  ใบเบิกทางทุกๆ ฉบบัที(ออกให้โดยเจา้หน้าที(ไทย หรือมลายู ควรบ่งนาม สัญชาติ 
และที(อยูข่องผูถื้อ และกาํหนดเวลาที(ไดอ้ยู่มาในเขตเกี(ยวขอ้งในประเทศไทยหรือในมลายูองักฤษ
แลว้แต่กรณี และควรมีรูปถ่ายและลายมือชื(อ หรือลายพิมพนิ์*วหวัแม่มือของผูถื้อ ใบเบิกทางควรบ่ง
ขอบเขตในประเทศไทยหรือในมลายอูงักฤษที(ใบเบิกทางนั*นจะใชไ้ด ้และบ่งดว้ยวา่ในการเดินทาง
ครั* งหนึ(งๆ ผูถื้อใบเบิกทางจะอยูเ่กิน 6 เดือนไม่ได ้
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10)  ใบเบิกทางนั*นในประเทศไทย ให้ขา้หลวงประจาํจงัหวดัที(ใช้ความตกลงนี*  หรือ
นายอาํเภอใดๆ ภายในขอบเขตที(ใชค้วามตกลงนี* เป็นผูอ้อก 

11)  ใบเบิกทางนั*น ในอาํเภอต่างๆ ภายในรัฐมลายูที(ใช้ความตกลงนี*  ให้เจ้าหน้าที(
ดงัต่อไปนี* เป็นผูอ้อก รัฐปะลิส ได้แก่ หัวหน้าตาํรวจ รัฐเคดาห์ ได้แก่ นายอาํเภอ กูบงั พาสุ ปาดัง 
ตราบ เยน กวัลา บูดา กูลิม บานดาร์ บาห์รู เบลิง ผูช่้วยนายอาํเภอซิก เจา้พนกังานที(ดิน โคตา สตาร์                   
เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง และรองเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง รัฐเประ ได้แก่ ผูเ้ก็บเงิน
รัษฎากร ที(ดิน และ โกร๊ะ รัฐกลนัตนั ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัการตาํรวจ หวัหนา้เจา้หนา้ที(ตาํรวจ นายอาํเภอ 
โคตา บารู พาสีร์ บาส์ และอูลู กลนัตนั 
 3.3.6  การขา้มแดนโดยวธีิอื(นนอกจากความตกลง 

เอกสารที(คนต่างดา้วใชใ้นการผา่นเขา้ออกอยู่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศเพื(อนบา้น นอกจากเอกสารบตัรผา่นแดนตามความตกลงที(กล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีเอกสาร
อื(นๆ ที(คนต่างด้าวใช้ในการเดินทางผ่านแดนเขา้มาทาํงานในประเทศไทยในหลายรูปแบบ เช่น               
ที(จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ 

(1) เขา้มาโดยใชบ้ตัรเขา้เมือง (Immigration Card) ซึ( งสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองเป็นผู ้
ออกให้คนต่างดา้วเดินทางผ่านเขา้มาทาํงาน สําหรับบตัรเขา้เมืองนั*น สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง
กาํหนดขึ*นมาเองโดยมิไดอ้าศยัอาํนาจตามกฎหมายใด เพียงแต่มีวตัถุประสงคเ์พื(อใชใ้นการควบคุม
และบริหารจดัการ เฉพาะคนต่างดา้วที(เดินทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองเท่านั*น ส่วนที(อยู่เหนือ
ขอบเขตที(ผา่นมาด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถควบคุมดูแลได ้โดยเป็นหนา้ที(ของทหาร 

(2) ผ่านเขา้มาโดยพรมแดนตามช่องทางธรรมชาติ โดยไม่มีหลกัฐานการเดินทางซึ( ง
เป็นหนา้ที(ของทหาร โดยคนต่างดา้วจะมารออยูต่อนเชา้ ณ จุดที(ทหารตั*งที(อยู ่โดยนายจา้งจะเป็นผู ้
เดินทางเข้าไปคดัเลือกคนงาน แล้วนําคนต่างด้าวเข้ามาทาํงานเป็นรายวนั รับเช้าและส่งกลับ            
ตอนเยน็ สาํหรับเอกสารทหารจะใหต้ั�วฉีกเป็นหลกัฐาน 
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บทที� � 

ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที�เข้ามาทํางานใน

ประเทศไทย ตามพระราชบัญญตักิารทํางานของคนต่างด้าว  

พ.ศ. ())* มาตรา *� 
 

แรงงานต่างดา้ว หมายถึง แรงงานที�ไม่มีสัญชาติไทย โดยอาจจะเขา้มาจากต่างประเทศ 
หรือ เกิดในประเทศไทยก็ได ้โดยแรงงานต่างดา้วสามารถแบ่งไดเ้ป็นสามประเภท คือ แรงงานมีฝีมือ 
แรงงานกึ�งมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ ซึ� งโดยหลกัแลว้นานาประเทศจะไม่ส่งเสริมให้มีแรงงานต่างดา้ว
ประเภทไร้ฝีมือเพราะเกรงว่าจะมาแย่งงานคนในประเทศ แต่เนื�องจากประเทศไทยขาดแคลน
แรงงานไร้ฝีมือจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื�อนบา้นที�มีพรมแดน
ติดกนั ซึ� งไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศยัมติคณะรัฐมนตรียกเวน้พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 และ
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ทาํให้ผูห้ลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมายจากทั9ง
สามประเทศใหอ้าศยัและทาํงานในประเทศไทยระหวา่งการรอส่งกลบั โดยตอ้งมีการขึ9นทะเบียนบุคคล
ผูไ้ม่มีสัญชาติไทย เอกสาร ทร.38/1 โดยกระทรวงมหาดไทย และมีการตรวจโรคติดต่อต่างๆ ดว้ย 

ประเทศไทย เริ�มมีการจดัระบบแรงงานต่างดา้วและเปิดให้ขึ9นทะเบียนมาตั9งแต่ปี พ.ศ. 2535 
จนถึงปัจจุบนั การดาํเนินการของรัฐบาลในช่วงที�ผ่านมาจะใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเครื� องมือ 
ดาํเนินการเชิงนโยบาย เพื�อให้การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความ
มั�นคงต่อรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ แมว้า่จาํนวนแรงงานต่างดา้วจะเพิ�มขึ9น
ตามอุปสงค์ของผูป้ระกอบการและศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ� งประเทศไทยเอง             
ก็มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูงโดยเฉพาะช่วงหลงัปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ผลจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจดงักล่าว ทาํให้คนไทยมีโอกาสในการเลือกทาํงานมากขึ9น มีทางเลือกใน
การบริโภคสินคา้ รวมทั9งการเขา้ถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั�วถึง ดว้ยเงื�อนไขดงักล่าว ทาํให้
ผูป้ระกอบการไทย จึงตอ้งเผชิญกบัภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในสาขาธุรกิจก่อสร้าง 
และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ที� มีความต้องการแรงงานเพิ�มขึ9 นอย่างต่อเนื�อง เมื�อ
ผูป้ระกอบการไทยในธุรกิจสาขาดงักล่าว มีอุปสงคต่์อแรงงานสูง แต่ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ
คนงานไทย ในขณะที�ประเทศเพื�อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา มีแรงงานจาํนวนมากที�ยากจน และตอ้งการ
หางานทาํ 

แต่ด้วยปัญหาในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที� เข้ามาทาํงานในประเทศไทย ตาม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 นั9น มีการตีความผิดเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย อีกทั9งยงัมีปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย และจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ
พบวา่ไดมี้การกล่าวถึงบทบญัญติัเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการแรงงานต่างดา้วที�อยูติ่ดกบัชายแดน ดงันั9น
ผูเ้ขียนจึงไดท้าํการวเิคราะห์ปัญหาดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 
�.*  ปัญหาเกี�ยวกบันโยบายของรัฐ 

ในโลกปัจจุบนักฎหมายไม่เปิดโอกาสให้บุคคลเคลื�อนยา้ยถิ�นฐาน ที�อยู ่แหล่งทาํมาหา
กินได้อย่างอิสระเสรีมาตั9งแต่การสถาปนารัฐสมยัใหม่ขึ9 นในพื9นที�ต่างๆ ทั�วโลก เช่นเดียวกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งของประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจกัรกมัพชูา ก็มีพรมแดนระหวา่งประเทศใน
ลกัษณะที�เป็นขอบเขตพรมแดนเพื�อจาํกดัอาํนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ มิให้ใชอ้าํนาจกา้วก่าย
ของประเทศ อื�นโดยเฉพาะกิจกรรมที�อยูเ่ขตแดนประเทศอื�น ดงันั9นรัฐบาลของแต่ละประเทศจึงเขา้
มาควบคุมการเคลื�อนไหวของคนที�มีลกัษณะ “ขา้มพรมแดน” มากยิ�งขึ9นเรื�อยๆ ในรูปแบบของการ
จดักองกาํลงัรักษาความมั�นคงเขา้ป้องกนัแนวชายแดน การจบักุมคุมขงัและเนรเทศคนที�หลบหนี
ขา้มพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมาย ดงันั9นสิ�งที�เกิดขึ9นมาพร้อมกบัดินแดน เขตแดน หรือพรมแดน            
ก็คือ “สัญชาติ” นั�นเอง จากสถานการณ์ปัจจุบนัพบว่า ปัญหาการพยายามขา้มพรมแดนของคน
สัญชาติหนึ� งในเขตประเทศหนึ� งไปสู่เขตแดนของอีกประเทศหนึ� งที�ตนไม่มีสัญชาติ สร้างปัญหา
ใหแ้ก่ประเทศปลายทางดงักล่าวตอ้งปกป้องดินแดนของตนมิให้บุคคลสัญชาติอื�นยา้ยขา้มพรมแดนมา 
เนื�องจากมีความกงัวลในปัญหาที�จะตามมา คือ ปัญหาต่อความมั�นคงและความสงบเรียบร้อย และ
การเขา้มาแยง่ชิงทรัพยากรในการพฒันาประเทศ เพราะฉะนั9น ปัญหาการอพยพของแรงงานต่างดา้ว
เมื�อมองจากสายตาของประเทศไทย จึงถือเป็น “ภยั” รูปแบบหนึ�งต่อการปกครองประเทศ อย่างไรก็ดี 
“แรงงานต่างดา้ว” ซึ� งเป็นบุคคลที�มาจากที�อื�นยอ่มมิใช่ทรัพยสิ์�งของที�จะกระทาํอย่างไรก็ได ้เนื�องจาก
แรงงานต่างดา้ว ก็ถือเป็นมนุษยเ์ฉกเช่นมนุษยค์นอื�น ยอ่มสร้างประโยชน์และสร้างปัญหาไดไ้ม่ต่าง
กบัมนุษยที์�สังกดั “สัญชาติ” และ “เขตแดน” ของไทย ต่างกนัตรงที�ประชาชนชาวไทยผา่นกระบวนการ
ต่างๆ ที�ทาํให้รัฐพอเชื�อไดว้า่จะปกครองได ้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา กฎหมาย ทะเบียนราษฎร์ หรือ               
ที�ใหญ่กวา่นั9นคือ วฒันธรรมการเมืองการปกครองที�มีอยูใ่นจิตใจของคนไทย  
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เป็นที�ทราบกนัดีว่า แรงงานต่างด้าว เป็นกาํลงัสําคญัในการผลกัดนัภาคการผลิตของ
ประเทศ ความต้องการแรงงานต่างด้าวในปัจจุบนั พบว่ามีความต้องการเพิ�มสูงขึ9 นเรื� อยๆ เพื�อ
ทดแทนแรงงานไทยและรองรับ การขยายตวัของอุตสาหกรรม แต่นั�นก็นาํมาซึ� งปัญหาในดา้นต่างๆ 
ทั9งความมั�นคง และการมาร่วมใช้ทรัพยากรของคนไทย ซึ� งเป็นเหตุผลที� กระทรวงแรงงาน โดย
กรมการจัดหางาน เร่งรัดให้แรงงานต่างด้าว 3 ชาติ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา มาขึ9นทะเบียนเพื�อผอ่นผนัให้ทาํงานใน
ประเทศไทย ที�ผ่านมาประเทศไทย มีการผ่อนผนั และแจง้ให้สถานประกอบการ นายจา้ง และ
แรงงานต่างดา้ว ไปขึ9นทะเบียนที�สํานกังานจดัหางานจงัหวดัทั�วประเทศมาระยะหนึ� งแลว้ แต่กลบั
พบวา่มีแรงงานต่างดา้วมายื�นแบบในการพิสูจน์สัญชาตินอ้ยมาก ตวัเลขของแรงงานต่างดา้วที�มายื�น
แบบการพิสูจน์สัญชาติ เดือน กุมภาพนัธ์ 2553 มีจาํนวน 46,256 คน แบ่งเป็นสัญชาติสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 36,794 คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4,824 คน และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา 4,638 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวที�ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และได้หนังสือ
เดินทางแล้วมี จาํนวน 30,473 คน ปัจจุบนั สามารถประมาณได้ว่า มีแรงงานต่างด้าว 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที�ยื�นแบบการพิสูจน์สัญชาติก่อนวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2553 และ กลุ่มที�ผา่นการพิสูจน์สัญชาติ
จนไดรั้บหนงัสือเดินทางแลว้ รวมกนักวา่ 7.6 หมื�นคน จากแรงงานต่างดา้วที�มีอยูก่วา่ 1.3 ลา้นคน 
คิดเป็นร้อยละ 5.8 เท่านั9น ซึ� งแรงงานต่างดา้วที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะไดรั้บความคุม้ครองตาม 
พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่นเดียวกบัแรงงานไทย อีกทั9งยงัได้รับความคุม้ครองจาก
กองทุนเงินทดแทนอีกดว้ย ก่อนหนา้นี9  มติ ครม. กาํหนดให้แรงงานต่างดา้วมาขึ9นทะเบียน และตอ้ง
พิสูจน์สัญชาติใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2553 แต่กรมการจดัหางานไดท้าํเรื�องขอขยาย
ระยะเวลาในการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก 2 ปีขา้งหน้า คือจนถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ดงันั9น 
หน้าที�ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา ที�จะตอ้งทาํในตอนนี9 คือ เพียงแค่พาแรงงาน
ต่างดา้วที�กรอกแบบพิสูจน์สัญชาติ และขอใบอนุญาตทาํงาน ก่อนวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2553 ไปสู่
ขั9นตอนการพิสูจน์สัญชาติ ภายในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2555 หากแรงงานต่างดา้วไม่ไดเ้ขา้รับการ
พิสูจน์สัญชาติ จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงาน และจะตอ้งถูกผลกัดนัส่งกลบัประเทศตน้ทางต่อไป  

จากนโยบายของรัฐ ซึ� งตามประกาศของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกัมพูชา ปี 2555 และได้ผ่านการพิจารณาของคณะ
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กรรมการบริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง ในการประชุมครั9 งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 20 มกราคม 
2555 แลว้ ตามที�กระทรวงแรงงาน เสนอ ดงันี9 1 

1)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) อาศยัอาํนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2522 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ชั�วคราวแก่แรงงานต่างดา้ว โดยใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรถึงวนัที� 14 มิถุนายน 2555 เพื�อไปดาํเนินการ
พิสูจน์สัญชาติ และไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 รวมทั9ง
ให้ มท. ออกประกาศรับรองการใช้เอกสารแทนหนงัสือเดินทาง และกาํหนดเงื�อนไขรองรับการ
เดินทางออกนอกราชอาณาจกัรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื�อไปพิสูจน์สัญชาติใน
ประเทศของตน รวมทั9งออกประกาศยกเวน้ขอ้ห้ามมิให้คนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการ 
เฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) แห่ง
พระราชบญัญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บงัคบักบัแรงงานต่างด้าวสัญชาติสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา ที�ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติแล้ว ให้สามารถใช้หนังสือเดินทางชั�วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of Identity) เพื�อขอรับการตรวจลงตราและประทบัตราอนุญาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจกัรไดเ้ป็นเวลา 2 ปี สามารถขออยูใ่นราชอาณาจกัรไดอี้กครั9 งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
และสามารถทาํงานเป็นกรรมกรหรือรับจา้งทาํงานด้วยกาํลงักายได้ (ในกรณีประกาศฉบบัเดิม               
ไม่ครอบคลุมถึง) 

2)  สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ดาํเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ั�วคราว (Non-
Immigrant-LA) และประทบัตราอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างดา้ว
หลบหนีเขา้เมืองสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และราชอาณาจกัรกมัพูชา ที�ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง และสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั9 งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ               
ศูนยพ์ิสูจน์สัญชาติที�ตั9งขึ9น หรือด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือในสถานที�อื�นๆ ตามความเหมาะสม เพื�อ
อาํนวยความสะดวกให้แก่นายจา้งที�จะพาแรงงานต่างดา้วไปดาํเนินการ โดยจดัเก็บค่าธรรมเนียม 
ในอตัรา 500 บาทและสามารถขออยูต่่อไดอี้กครั9 งเดียวค่าธรรมเนียมในอตัรา 500 บาท เช่นกนั 

                                                        
1  รัฐบาลไทย. (วนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2555). มติ ครม. การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง

สญัชาติพม่า ลาว และกมัพชูา ปี 2555, จาก http://www.thaigov.go.th 
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จากนโยบายของรัฐกรณีคนต่างดา้วที�มีการหลบหนีเขา้เมืองมายงัประเทศไทยนั9น ซึ� ง           
ผูล้ ักลอบหนีเข้ามาพึ� งแผ่นดินไทย อาจทาํให้ไทยเป็นเขตเสรีแรงงานเถื�อนได้ อีกทั9งนโยบาย
ดงักล่าวมีการผอ่นผนัโดยไม่มีการสาํรวจขอ้มูลที�แทจ้ริง ทาํใหส่้งผลกระทบต่อการจา้งแรงงานของ
คนไทย ปัจจุบนัประเทศไทยไดรั้บประโยชน์จากแรงงานต่างดา้วดา้นเศรษฐกิจ และผูป้ระกอบการ
ยงัจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้ว เนื�องจากงานบางอยา่งเป็นงานที�คนไทยไม่ทาํ โดยเฉพาะพวกงาน
ที�สกปรก งานหนัก และงานที�เสี� ยงต่ออนัตราย ดงัเช่นในกิจการประมงและกิจการต่อเนื�องจาก
ประมง และการรับคนไทยเขา้มาทาํงานมีเงื�อนไขมากนั�นเองและไม่มีความอดทนเท่ากบัแรงงาน
ต่างด้าว ปัจจุบนัจากนโยบายของรัฐพบว่ามีปัญหาระบบแรงงานต่างด้าว จะต้องมีการพิสูจน์
แรงงานต่างดา้วทั9ง 3 ประเทศดว้ยกนั เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ไม่มีปัญหาเรื�องการพิสูจน์สัญชาติเนื�องจากมีฐานขอ้มูลแรงงานจากระบบ
ทะเบียน แต่สําหรับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยงัมีปัญหาการพิสูจน์สัญชาติและ               
บางสัญชาติรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยงัไม่มีการยอมรับนั�นเอง หลงัจากที�รัฐบาลไทย
ไดด้าํเนินการเจรจาเพื�อจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยการจา้งแรงงานในระยะหลงัรัฐบาลของประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายและไดใ้ห้ความร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวและมีแนวโน้มดีมาโดยตลอด ซึ� งหากมีการจดัระบบแรงงานต่างด้าวได้ นอกจาก
ประเทศไทยจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงแลว้ ยงัเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมนั�นเอง โดยในการแจง้แรงงานกระทรวงแรงงานจะส่งขอ้มูลแรงงานต่างดา้วไปให้
ประเทศตน้ทางพิสูจน์รับรองสถานะ และส่งเอกสารรับรองมายงัประเทศไทย ประเทศไทยก็มีการ
จา้งและทาํสัญญาโดยทาํ MOU และแรงงานดงักล่าวก็สามารถทาํงานได ้2 ปี ต่อสัญญาไดอี้ก 2 ปี 
จากนั9นจะตอ้งกลบัไปประเทศตน้ทาง 3 ปี จึงจะกลบัมาทาํงานในประเทศไทยได ้การเขา้เมืองของ
คนต่างดา้วซึ� งปัจจุบนัมีการเขา้เมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ประกอบกบัตามนโยบายของรัฐ 
และกฎหมายก็มีการกาํหนดให้คนต่างดา้วสามารถยื�นขอใบอนุญาตการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไม่มีการผ่านบริษทัว่าจา้งแต่อย่างใด ซึ� งกรณีดงักล่าวนี9 ก็มีปัญหาอยู่เช่นกนัสืบเนื�องจากการหา
ลูกจ้างได้ง่ายก็จริง แต่คนต่างด้าวที�อาศยัอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว มีขอ้ต่อรองเยอะมีการ
เปลี�ยนงานสูง จึงเป็นปัญหาของนายจา้งที�จะตอ้งหาแรงงานมาทดแทนและตอ้งเสียเวลาในการสอน
งานใหม่ และยงัตอ้งจดัการทาํใบอนุญาตทาํงานให้ใหม่อีกดว้ย แต่ทั9งนี9 หากนโยบายของรัฐมีการ
ออกมาบงัคบัใช้โดยมีการกาํหนดให้แรงงานต่างดา้วตอ้งผ่านบริษทั มีการระบุเกี�ยวกบัคุณสมบติั             
มีการกาํหนดพาํนกัในประเทศไทย และพาํนกัภูมิลาํเนาเดิมของคนต่างดา้ว ดงันั9นผูเ้ขียนเห็นว่า  
การผา่นบริษทัจดัหางานในประเทศตน้ทาง จะสามารถมั�นใจไดว้่าผูว้า่จา้งจะไม่ขาดแคลนแรงงาน 
อีกทั9งหากลูกจา้งมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือทาํผิดเงื�อนไขสัญญา ผูว้่าจา้งก็จะสามารถขอ
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เปลี�ยนแรงงานไดท้นัทีนั�นเอง อีกทั9งควรมีมาตรการกาํหนดอนุญาตให้นาํเขา้คนงานต่างดา้วเฉพาะ
ประเภทงานเท่านั9น อย่างเช่นประเทศมาเลเซีย มีการกาํหนดอย่างชัดเจนว่า อนุญาตให้แรงงาน
ต่างชาติเข้าไปทาํงานในประเทศมาเลเซียได้เฉพาะงานระดับล่างที�ชาวมาเลเซียไม่นิยมทาํกัน                  
6 ประเภทได้แก่ 1) แม่บา้น 2) เกษตรและประมง 3) งานก่อสร้าง 4) งานเพาะปลูก 5) โรงงาน
อุตสาหกรรม และ 6) งานบริการ ดงันั9นผูเ้ขียนเห็นวา่ประเทศไทยควรมีมาตรการกาํหนดอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานในประเทศไทยได้เพียง 6 อาชีพที�ไม่นิยมทาํกันเหมือนเช่นของ
ประเทศมาเลเซีย 

และนอกจากนี9 ควรมีบทลงโทษนายจ้างที�จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองมาโดยผิด
กฎหมายที�ไม่มาจดทะเบียนขออนุญาตทาํงานและแรงงานต่างดา้วที�หลบหนีเขา้เมืองและทาํงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื�อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเหล่านั9 นเกิดความเกรงกลัวต่อ
บทลงโทษทางดา้นอาญาโดยการแกไ้ขบทลงโทษให้หนกัขึ9นสําหรับคนต่างดา้วใดที�ทาํงานโดย
ไม่ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปีหรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาทหรือ
ทั9งจาํทั9งปรับ หรือทาํงานอื�นนอกจากงานที�ระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือเปลี�ยนทอ้งที�หรือสถานที�
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปีหรือปรับไม่เกินสองพนับาทหรือทั9งจาํทั9งปรับ หรือกรณีที�
ใบอนุญาตสิ9นอายุ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปีหรือปรับไม่เกินห้าพนับาทหรือทั9งจาํทั9งปรับ 
และเพื�อให้มีมาตรการที�เด็ดขาดมิให้แรงงานเคลื�อนยา้ยไปจงัหวดัอื�นๆ ประกอบกับเพื�อให้
ผูก้ระทาํผิดควรจะหลาบจาํกบัสิ�งที�ตนไดก้ระทาํไดด้งันั9นจึงเห็นว่าตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ�ง กล่าววา่ ผูใ้ดรู้วา่คนต่างดา้วคนใดเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยฝ่าฝืน
พระราชบญัญติันี9  ให้เขา้พกัอาศยั ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื�อให้คนต่างด้าวนั9น            
พน้จากการจบักุม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื�นบาท โดยให้แกไ้ข
เป็นการแยกประเภทความผดิ เป็นดงัต่อไปนี9  

กรณีการให้เขา้พกัอาศยั ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั9งแต่สามปี ถึงห้าปี หรือปรับตั9งแต่             
หกพนับาทถึงหา้หมื�นบาทหรือทั9งจาํทั9งปรับ  

กรณีนาํพา หรือขนคนต่างดา้วจากจงัหวดัหนึ� งไปจงัหวดัหนึ� งตอ้งระวางโทษจาํคุก
ตั9งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั9งแต่ หกพนับาทถึงหนึ�งแสนบาทหรือทั9งจาํทั9งปรับ  

กรณีที�ช่วยเหลือดว้ยประการใดๆ ใหร้ะวางโทษตามที�บญัญติัไวเ้ดิม  
อนึ� งตามคณะรัฐมนตรีซึ� งมีมติเมื�อวนัที� 4 มกราคม 2554 ไดใ้ห้มีการชะลอการเก็บเงิน

ประกนัค่าใชจ่้ายในการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยให้ขยายเวลาการบงัคบัใช้
กฎกระทรวงดงักล่าวออกไปเป็นวนัที� 1 มีนาคม 2555 เพื�อให้มีการนาํส่งเขา้กองทุนเพื�อการส่งคน
ต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร นั9น แต่กองทุนดงักล่าวมิได้มีการระบุให้มีการจดัตั9งเป็น
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ศูนยค์วบคุมแรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมายเพื�อเป็นที�พกัก่อนที�จะส่งกลบัประเทศแต่อยา่งใด ดงันั9น
ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ควรมีการจดัตั9งศูนยที์�พกัเพื�อควบคุมแรงงานที�ผดิกฎหมายดว้ยเช่นกนั 

 
4.2 ปัญหาเกี�ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

มนุษยทุ์กคนย่อมมีสิทธิประจาํตวั อนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติและเกิดขึ9 นจากสภาพ
ธรรมดาแห่งการเป็นมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตาม สิทธิดงักล่าวไดมี้วิวฒันาการตาม          
ยคุสมยัที�เปลี�ยนไป นบัตั9งแต่ยคุสมยัการอยูร่่วมกนัแบบชนเผา่มาจนถึงยคุปัจจุบนั ซึ� งมีการปกครอง
ในรูปแบบประชาธิปไตยไดมี้การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นอยา่งมาก ดงัที�ไดป้รากฏมีการจดัทาํ
ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยองค์การสหประชาชาติ เพื�อให้ความคุ้มครองแก่
มนุษยชนโดยทั�วไป เมื�อรูปแบบการปกครองแปรสภาพมาสู่การให้อาํนาจรัฐในการปกครองและ
บริหารประเทศ รัฐก็ย่อมมีอาํนาจในการกาํหนดสิทธิและหนา้ที� และบงัคบัให้บรรลุวตัถุประสงค์
ในการปกครองและบริหารประเทศเพื�อความสงบเรียบร้อยของสังคมในรัฐนั9นๆ ทั9งนี9ดว้ยมนุษยแ์ต่
ละคนมีคุณสมบติัต่างกนั ดงันั9นบุคคลยอ่มจะไดรั้บสิทธิต่างๆ ไม่เท่าเทียมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ�งคน
ต่างดา้วซึ� งอพยพเขา้ไปอยู่ในประเทศอื�นๆ ซึ� งสถานะของคนต่างดา้วมิใช่พลเมืองแห่งรัฐนั9นและ
การอพยพเขา้ไปในประเทศใดประเทศหนึ� งย่อมตอ้งเขา้ไปบริโภคทรัพยากรธรรมชาตินั9นๆ และ
อาจเป็นการใชสิ้ทธิอื�นใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อคนชาตินั9นๆ ดงันั9นเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์
แก่คนชาติแห่งรัฐนั9นเป็นสาํคญั จึงจะตอ้งมีการจาํกดัสิทธิของคนต่างดา้วบางประการไว ้ 

ความเป็นคนต่างดา้วในประเทศไทยไม่ทาํให้กฎหมายรับรองสิทธิในเรื�องการคุม้ครอง
แรงงานในลกัษณะที�แตกต่างไปจากคนชาติไทย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนที�เกี�ยวกบัสิทธิในการ
ทาํงานในประเทศไทยของคนต่างดา้ว ความแตกต่างยอ่มปรากฏระหวา่งสิทธิในการทาํงานของคน
ในชาติไทยและสิทธิในการทาํงานของคนต่างดา้วในลกัษณะทั�วไปคือ คนไทยไม่ตอ้งขออนุญาต
ทาํงานในประเทศไทย ในขณะที�คนต่างดา้วตอ้งขออนุญาตทาํงาน สิทธิในการทาํงานของคนชาติ
ไทยจึงเป็นสิทธิเด็ดขาด แต่ในขณะที�สิทธิในการทาํงานของคนต่างดา้วเป็นสิทธิที�มีเงื�อนไข ซึ� งคน
ต่างดา้วจะตอ้งร้องขออนุญาตงานตามเงื�อนไขของกฎหมายที�กาํหนดไวน้ั�นเอง ซึ� งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 4 กาํหนดไวว้่า ศกัดิh ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นบทกฎหมายที�รับรองสิทธิและเสรีภาพของคนที�
อยูใ่นประเทศไทย สิทธิดงักล่าวนั9นเป็นสิทธิขั9นพื9นฐานที�กฎหมายรับรองให้ แต่หากมีกฎหมายใน
ลกัษณะอื�นออกมาจาํกดัสิทธิบางประการก็สามารถกระทาํได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องของสิทธิ
ในการประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว และตามอนุสัญญาฉบบัที� 97 ว่าดว้ยการจา้งแรงงานอพยพ 
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ค.ศ. 1989 มาตรา 6 (1) กาํหนดให้ประเทศสมาชิกที�ให้สัตยาบนัจะตอ้งปฏิบติัต่อแรงงานที�เขา้เมือง
โดยถูกกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกบัคนในชาติของตนเองในเรื�องต่างๆ ที�กาํหนดไวน้อกจากอนุสัญญา
ฉบบันี9 แลว้ ยงัมีขอ้แนะฉบบัที� 86 ว่าดว้ยการจา้งแรงงานอพยพ และอนุสัญญาฉบบัที� 143 ว่าดว้ย
ความเสมอภาคของโอกาส และการปฏิบติัต่อแรงงานอพยพ ค.ศ. 1975 บญัญติัให้ประเทศสมาชิกมี
การปฏิบติัต่อแรงงานต่างชาติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเอาเปรียบแรงงาน
ต่างชาติ จากบทบญัญติัของอนุสัญญาและขอ้แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศดงักล่าว
มาแลว้ จะเห็นไดว้่าได้กาํหนดให้แรงงานต่างชาติทั9งที�ชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายมีสิทธิที�จะ
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเดียวกนักบัแรงงานภายในประเทศบนพื9นฐานแห่งศกัดิh ศรีและความเท่าเทียม
กนัของมนุษยโ์ดยปราศจากการแบ่งแยกทางเชื9อชาติ ซึ� งถือเป็นหลกัการสําคญัเบื9องตน้ในการให้
ความคุม้ครองแรงงานต่างชาติในดา้นต่างๆ  

ดงันั9นเมื�อพิจารณาจากอนุสัญญาและขอ้แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ดงักล่าวนั9น พบว่าในรัฐธรรมนูญเองก็ไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
อนัอยู่ในส่วนของมาตรา 50 ไวว้า่ บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม โดยสิทธิในการประกอบอาชีพอย่างเสรีนี9  เมื�อ
พิจารณาวา่มาตรานี9อยูใ่นหมวด 3 ซึ� งเป็นสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สิทธิดงักล่าวจึงหมายถึง
สิทธิของคนสัญชาติไทยเท่านั9น ส่วนสิทธิในการทาํงานของคนต่างดา้วนั9น เป็นสิทธิที�มีเงื�อนไข
และตกอยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญมาตรา 50 วรรค 2 ที�กาํหนดว่า การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหนึ� งจะ
กระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื�อประโยชน์ในการรักษา
ความมั�นคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค                 
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การจดัระเบียบ การประกอบอาชีพ 
เป็นตน้ ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ที�ออกตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้วยงัคง
สงวนอาชีพไวใ้หแ้ก่คนไทย จาํนวน 39 อาชีพ นั�นจะถือเป็นการเลือกปฏิบติัต่อชาวต่างชาติหรือไม่ 
จากการศึกษาพบวา่ สิทธิในการประกอบอาชีพของคนไทยนั9น เป็นสิทธิขั9นพื9นฐานที�กาํหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 50 “…บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ…” 
ซึ� งมาตราดงักล่าวอยูห่มวด 3 อนัเป็นสิทธิและเสรีภาพของคนไทย สิทธินี9 จึงหมายถึงคนไทยเท่านั9น 
ส่วนสิทธิในการทาํงานของคนต่างด้าวนั9น เป็นสิทธิที�มีเงื�อนไขและตกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 50 วรรค 2 ที�กาํหนดว่า “การจาํกัดเสรีภาพจะกระทาํมิได้เวน้แต่ โดยอาศยัอาํนาจตาม
กฎหมาย... เพื�อประโยชน์ในการ…ประกอบอาชีพ…” เมื�อกฎหมายการทาํงานของคนต่างด้าว                 
ได้กาํหนดเงื�อนไขการทาํงานของคนต่างด้าวไวแ้ล้ว แม้จะทาํให้สิทธินั9นแตกต่างจากคนไทย               
ก็ไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัและไม่ขดัต่อพนัธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศ ดงันั9น ผูเ้ขียนจึงมี
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ความเห็นวา่ การใหสิ้ทธิในเรื�องมาตรฐานแรงงานแก่คนต่างดา้วมากกวา่คนไทยนั9น สามารถกระทาํได ้
เพราะเป็นสิทธิที�มีเงื�อนไขที�ใหแ้ก่คนต่างดา้ว และการใหสิ้ทธิและความเสมอภาคนั9น ไม่กระทบต่อ
สิทธิขั9นพื9นฐานแต่อย่างใด ดังนั9 นผูเ้ขียนเห็นว่าควรมีการกาํหนดแรงงานต่างด้าวได้รับความ
คุม้ครองครองเท่าคนไทย (Labor Protection) ซึ� งการคุม้ครองในที�นี9หมายความรวมถึงการดูแลใน
เรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน สุขลกัษณะในการทาํงาน รวมทั9งควรมีการกาํหนดให้มีสวสัดิการ
เท่าคนไทย (Social Welfare) เป็นการให้สวสัดิการนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การจดัประกนัสังคม 
การจดับา้นพกั อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ยารักษาโรค จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปี หรืออย่างอื�น            
ในลกัษณะเดียวกนักบัแรงงานไทย เพื�อใหค้วามเท่าเทียมกนันั�นเอง 
 
�.3  ปัญหาเกี�ยวกับการตีความเอกสารที�ใช้ในการขอใบอนุญาตทํางาน ตามพระราชบัญญัติ                

การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14  

ปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ไดว้า่ แรงงานต่างดา้วไดเ้ขา้มาทาํงานในประเทศไทยมีจาํนวนมาก
ทั9งที�ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยเฉพาะที�ผิดกฎหมายนั9นบางส่วนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบต่างๆ ประการแรก การถูกขูดรีดจากนายหน้าในระหว่างการขนยา้ยแรงงานขา้มประเทศ 
สาเหตุเนื�องจาก การเดินทางเขา้มาเป็นแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยนั9น กลุ่มนายหนา้เป็นบุคคล
สําคญัที�จะนําพาพวกเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ นายหน้าเหล่านี9 จะเป็นผูจ้ดัการการ
เดินทางทั9งหมดของแรงงานขา้มชาติ เริ�มตั9งแต่เรื�องการเดินทาง จดัหาที�พกั และการหางานให้ทาํ 
แรงงานที�เขา้มาหางานทาํในประเทศไทย มีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งพึ�งพิงนายหน้าเหล่านี9  คนที� 
ทาํหน้าที�เป็นนายหน้าส่วนใหญ่บา้งก็เป็นคนที�แรงงานรู้จกัไม่ว่าจะเป็นญาติพี�น้อง เพื�อน หรือ               
คนในหมู่บ้านเดียวกัน หรือเป็นคนที�ไม่รู้จกักันมาก่อน แต่ได้รับการแนะนําให้ไปติดต่อ หรือ
นายหนา้เองเป็นผูที้�เขา้ไปชกัชวนและเสนองานให้ทาํ ซึ� งมีทั9งแบบที�ไปหาถึงหมู่บา้นหรือนดัหมาย
ให้มาเจอกันที�ชายแดน ในขบวนการนายหน้านั9นนายหน้าทาํงานได้ตอ้งมีความสัมพนัธ์ หรือ                
มีความสามารถในการติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐบางคนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง เช่น การจ่ายส่วย
ค่าผา่นทาง จนถึงการเป็นหุ้นส่วนในการนาํพาแรงงานเขา้เมือง หลายครั9 งเจา้หนา้ที�รัฐเอง เป็นผูน้าํ
แรงงานขา้มชาติเหล่านี9 เดินทางขา้มชายแดนเขา้มาหางานทาํในเมืองใหญ่ๆ  

การเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวตามช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลตาม
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ� งเป็นบทบญัญติัเกี�ยวกับการ
รองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยกาํหนดให้มีการทาํงานของคนต่างดา้วซึ� งมีภูมิลาํเนา
และเป็นคนสัญชาติของประเทศที�มีชายแดนติดกบัประเทศไทย ซึ� งมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี9  
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สําหรับการทาํงานของคนต่างด้าวซึ� งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที�มี
ชายแดนติดกับประเทศไทย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว             
พ.ศ. o551 มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี9  

1)  คนต่างด้าวต้องมีภูมิลําเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที�มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย มีเจตนาเพื�อสนบัสนุนให้เกิดการทาํงานขึ9นในบริเวณชายแดนตามนโยบายพฒันาเขต
เศรษฐกิจชายแดน รวมทั9งเป็นการสกดักั9นไม่ให้คนต่างด้าวเขา้มาทาํงานในตวัเมืองชั9นในได้อีก              
ทางหนึ�ง โดยคนต่างดา้วไม่จาํเป็นตอ้งยา้ยถิ�นฐานเขา้มาในประเทศไทย จึงกาํหนดให้คนต่างดา้ว
เฉพาะที�มีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที�มีชายแดนติดกบัประเทศไทยเท่านั9น 

2)  เขา้มาในราชอาณาจกัร โดยมีเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายว่าดว้ย
คนเขา้เมือง 

สาํหรับเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางในกรณีนี9  ปรากฏขอ้เท็จจริงในการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. …. ของคณะกรรมการ กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง) ไดต้อบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ
ว่าหนงัสือผ่านแดน (Border Pass) เป็นเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางอย่างหนึ� งตามกฎหมายว่า
ดว้ยคนเขา้เมือง 

3)  อาจไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานบางประเภทหรือลกัษณะงานในราชอาณาจกัรเป็นการ
ชั�วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที�กาํหนดได ้

4)  เฉพาะการทาํงานภายในทอ้งที�ที�อยู่ติดกบัชายแดนหรือท้องที�ต่อเนื�องกับท้องที�
ดงักล่าว 

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ� งตามกฎหมาย
กาํหนดใหเ้อกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองเป็นเอกสารสําคญัที�ใชใ้น
การขอใบอนุญาตทาํงาน แต่ปรากฏวา่ ปัจจุบนัคนต่างดา้วสัญชาติที�มีชายแดนติดกบัประเทศไทย                   
ใชเ้อกสารในการสัญจรขา้มแดนที�สาํคญั ดงันี9  

1)  เขา้มาโดยใชบ้ตัรเขา้เมือง (Immigration Card) ซึ� งสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองเป็นผู ้
ออกให้คนต่างดา้วเดินทางผ่านเขา้มาทาํงาน สําหรับบตัรเขา้เมืองนั9น สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง
กาํหนดขึ9นมาเองโดยมิไดอ้าศยัอาํนาจตามกฎหมายใด เพียงแต่มีวตัถุประสงคเ์พื�อใชใ้นการควบคุม
และบริหารจดัการ เฉพาะคนต่างด้าวที�เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั9น ส่วนอยู่เหนือ
ขอบเขตที�ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถควบคุมดูแลได ้โดยเป็นหนา้ที�ของทหาร 
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2)  ผ่านเขา้มาโดยพรมแดนตามช่องทางธรรมชาติ โดยไม่มีหลกัฐานการเดินทาง ซึ� ง
เป็นหน้าที�ของทหาร โดยคนต่างดา้วจะมารออยู่ตอนเช้า ณ จุดที�ทหารตั9งอยู่ โดยนายจา้งจะเป็นผู ้
เดินทางเขา้ไปคดัเลือกคนงาน แลว้นาํคนต่างดา้วเขา้มาทาํงานเป็นรายวนั รับเชา้และส่งกลบัมาตอน
เยน็สาํหรับเอกสารทหารจะใหต้ัqวฉีกเป็นหลกัฐาน 

3)  การเดินเขา้มาโดยบตัรผา่นแดน (Border Pass) 
4)  บตัรผา่นแดนชั�วคราว (Temporary Border Pass) 
อนึ�งในกรณีที�คนต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยโดยใชบ้ตัรผา่นแดน (Border Pass) และ

บตัรผ่านแดนชั�วคราว (Temporary Border Pass) นั9นนับว่าเป็นเอกสารที�ใช้แทนหนังสือเดินทาง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองหรือไม่ และจากการประชุมหารือของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
กระทรวงมหาดไทย สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง กรมการกงสุล กรมเอเชียตะวนัออก และกรมการ
จดัหางาน เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 2552 ที�ประชุมมีความเห็นเรื�อง บตัรผา่นแดน มิไดเ้ป็นเอกสาร
ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง แต่เป็นเอกสารที�ใชใ้นการเดินทางขา้มแดน
เขา้มาในประเทศเพื�อนบา้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเยี�ยมญาติ การท่องเที�ยว ราชการ ธุรกิจ การกีฬา 
การประชุมสัมมนา และวตัถุประสงคอื์�นๆ ตามที�ภาคีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนั แต่ไม่มีวตัถุประสงค์
เพื�อการทาํงาน และการที�ฝ่ายไทยจะกาํหนดนอกเหนือจากข้อตกลงที�กาํหนดไว ้โดยประเทศ
คู่สัญญามิไดต้กลงยนิยอมจึงไม่อาจทาํได ้จึงไม่สามารถใชใ้นการขออนุญาตทาํงานได ้

นอกจากนี9 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อ ข้อหารือของ
กรมการจดัหางาน เรื�อง บตัรผ่านแดนเป็นเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายว่าดว้ยคน
เขา้เมืองหรือไม่ ซึ� งทางคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดใ้ห้ความเห็นว่า บตัรผ่านแดนตามขอ้เท็จจริงที�
หารือ เป็นเอกสารที�รัฐบาลจะออกให้กบัคนชาติของตนซึ� งเป็นคนต่างดา้วที�เขา้มาในราชอาณาจกัร
ตามขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศที�มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทยซึ� ง
สามารถใช้ในการเดินทางขา้มแดนเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยไดเ้ป็นการเฉพาะคราวเท่านั9นและ
บตัรผ่านแดนเป็นเอกสารคนละประเภทกบัเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วย             
คนเขา้เมือง บตัรผา่นแดนจึงไม่อาจเป็นเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางได ้เพราะบตัรผา่นแดนเป็น
เอกสารที�เป็นการปฏิบติัตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั9 น ซึ� งเป็น
ขอ้ยกเวน้ของการมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามที�บญัญติัไวใ้นมาตรา 13 (2) และโดยที�
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเป็นเอกสารที�รัฐบาลของประเทศออกให้
ประชาชนเพื�อแสดงสัญชาติตวับุคคล และการให้ความคุม้ครองทางการทูต ซึ� งหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นั9น 
รัฐบาลของนานาประเทศยอมรับและใชเ้ป็นสากล แต่กรณีของบตัรผ่านแดนที�ออกตามมาตรา 13 
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(2) จะออกตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศที�มีอาณาเขตติดต่อกัน เพื�อ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรขา้มแดนเท่านั9น มีลกัษณะเป็นความตกลง
ที�ฝ่ายบริหารออกให้บุคคลในสัญชาติของตนเป็นการเฉพาะตวั เฉพาะถิ�น และเฉพาะประเทศที�ได้
ทาํความตกลงกันไว ้บัตรผ่านแดนที�ออกตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง          
พ.ศ. 2522 จึงไม่อาจใช้เป็นการทั�วไปเช่นหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
กรมการจดัหางานจึงไม่อาจใชบ้ตัรผา่นแดนฯ มาตีความวา่เป็นเอกสารประเภทเดียวกบัเอกสารใช้
แทนหนงัสือเดินทางเพื�อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างดา้วทาํงานในราชอาณาจกัรตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ได ้ 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวจึงแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณีคือ ประเด็นการตีความ
บตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชั�วคราว และประเด็นวตัถุประสงค์ของบตัรผ่านแดนหรือบตัร              
ผา่นแดนชั�วคราว 

1) กรณีประเด็นการตีความของบตัรผา่นแดน แต่ทั9งนี9 เมื�อพิจารณาจากหลกัการตีความ
กฎหมายของเยอรมนั ซึ� งเป็นตน้แบบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย ได้ถือเอา
หลกัการตีความเป็นเครื�องมือในการอาํนวยความยุติธรรมสําหรับปรับใชก้ฎหมายแก่ขอ้เท็จจริงซึ� ง
นบัวนัจะแปรเปลี�ยนและซับซ้อนมากยิ�งขึ9น ปกติการตีความกฎหมายจะตอ้งตีความบทกฎหมาย
ตามความหมายและตามเหตุผลธรรมดาซึ� งปรากฏให้เห็นไดจ้ากตวับทนั�นเอง กรณีที�สงสัยการใช้
กฎหมายจะตอ้งไม่ตามเหตุผลแห่งบทบญัญติันั9น ผูใ้ชก้ฎหมายก็จะตอ้งศึกษาหาเหตุผลอนัแทจ้ริง
แห่งบทบญัญติันั9นๆ พิเคราะห์ถึงหลกัการสาํคญัที�แฝงอยูใ่นตวับทบญัญติันั9น และบทกฎหมายอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งเสียก่อน อีกทั9งนาํหลกัการตีความ Civil law มาใชใ้นการตีความเอกสารใชแ้ทนหนงัสือ
เดินทางของคนต่างด้าว ซึ� งตามหลกัการพื9นฐานของกฎหมายคนเขา้เมือง การเขา้เมือง และการ
พาํนกัอาศยัของคนต่างดา้ว ถือเป็นอาํนาจอธิปไตยและดุลยพินิจของรัฐเจา้ของดินแดน (รัฐผูรั้บ) 
กฎหมายระหว่างประเทศไม่ไดบ้งัคบัให้รัฐมีหน้าที�ตอ้งรับหรืออนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาในรัฐ
ตนรัฐจึงมีอาํนาจอย่างสมบูรณ์ที�จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาในรัฐก็ได ้โดยรัฐ
เจา้ของดินแดนมีอาํนาจในการตรากฎหมายควบคุมการเขา้เมืองของคนต่างดา้วภายใตเ้งื�อนไขใดๆ 
ไดอ้ยา่งเต็มที� อีกทั9งเมื�อพิจารณาในขั9นตอนของการร่างพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2551 มาตรา 14 กรมการจดัหางานมีเจตนาที�จะให้ใช้บตัรผ่านแดน เป็นเอกสารที�ใช้แทน
หนงัสือเดินทางในการยื�นขอรับใบอนุญาตทาํงาน เนื�องจากเป็นเอกสารที�มีการออกให้แก่ประชาชน
คู่ภาคีในบริเวณชายแดนอยู่แลว้ ประกอบกบัการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื�อพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว มาตรา 14 ผูแ้ทนของสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองก็ไดมี้
การเขา้ไปชี9 แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า บตัรผ่านแดนเป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
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อยา่งหนึ�ง ดงันั9นเมื�อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการเสนอร่างพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
และพิจารณาร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรถือวา่บตัรผ่านแดนเป็นเอกสารที�ใชแ้ทนหนงัสือ
เดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองรูปแบบหนึ�งที�สามารถนาํมาใชใ้นการประกอบในการยื�นขอ
ใบอนุญาตทาํงานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551  

2) กรณีประเด็นบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชั�วคราวมีวตัถุประสงค์อย่างไร ซึ� ง
กรณีที�ว่าบัตรผ่านแดนหรือบัตรผ่านแดนชั�วคราวมีว ัตถุประสงค์ให้ เข้ามาเพื�อเยี�ยมญาติ                        
การท่องเที�ยว ราชการ ธุรกิจ การกีฬา การประชุมสัมมนา และวตัถุประสงคอื์�นๆ ตามที�ภาคีคู่สัญญา
จะไดต้กลงกนัเท่านั9น ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการทาํงาน และการที�ฝ่ายไทยจะกาํหนดให้เอกสาร
ผา่นแดนเป็นเอกสารในการขอรับใบอนุญาตทาํงานฝ่ายเดียวนอกเหนือจากขอ้ตกลงที�กาํหนดไวน้ั9น 
โดยประเทศคู่สัญญามิไดต้กลงยินยอมจึงไม่อาจทาํไดน้ั9น ดงันั9นจึงไม่สามารถใชใ้นการขออนุญาต
ทาํงานได ้ซึ� งประเด็นนี9 ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตทาํงานให้คนต่าง
ด้าวในกรณีทั�วไป นั9นพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ได้มีการ
กาํหนดให้คนต่างดา้วซึ� งจะขอรับใบอนุญาตทาํงานจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัร
เป็นการชั�วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในฐานะ
นกัท่องเที�ยวหรือผูเ้ดินทางผ่าน ซึ� งหมายความว่า หากคนต่างดา้วจะเขา้มาทาํงานนั9นจะตอ้งไดรั้บ
การตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนอยูช่ั�วคราว (Non-Immigrant B) ซึ� งหมายถึงคนต่างดา้วนั9นมีความ
ประสงคเ์ขา้มาเพื�อติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทาํงาน ดงันั9นสําหรับกรณีนี9 เมื�อพิจารณาจาก
วตัถุประสงค์ของบตัรผา่นแดนซึ� งควรจะให้มีวตัถุประสงคใ์ห้เขา้มาเพื�อทาํธุรกิจดว้ยเช่นเดียวกนั 
นั�นก็ยอ่มหมายความวา่ เขา้มาทาํงานอยา่งหนึ�งเช่นเดียวกบัคนต่างดา้วที�ไดรั้บการตรวจลงตราวีซ่า
ประเภท Non-Immigrant B เพราะฉะนั9นคนต่างดา้วที�มีบตัรผา่นแดนจึงสามารถขออนุญาตทาํงาน
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ เช่นประเทศมาเลเชีย ซึ� งพบว่าแรงงานไทยที�
เดินทางไปทาํงานในประเทศมาเลเซีย ใช้เอกสารใบเบิกทาง หรือ Border Pass โดยมีการออก
ใบเบิกทางให้กบัราษฎรไทยในจงัหวดัที�มีชายแดนติดกบัประเทศมาเลเซียเท่านั9น ไดแ้ก่ จงัหวดั
นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และปัตตานี โดยมีเงื�อนไขวา่ จะตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ� งอาศยั
อยู่ในอาํเภอที�จะขอรับใบเบิกทางมาแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 ปี ราษฎรไทยที�อยูใ่นจงัหวดันราธิวาส ยะลา 
สงขลา และสตูล สามารถยื�นขอใบเบิกทางได้ในอาํเภอที�มีภูมิลาํเนาอยู่ หรือศาลากลางจงัหวดั                
ส่วนราษฎรของจงัหวดัปัตตานี จะต้องยื�นขอรับใบเบิกทาง ณ ที�ว่าการอาํเภอที�มีภูมิลาํเนาอยู ่
จากนั9นให้ยื�นคาํร้องที�ไดรั้บการพิจารณาอนุญาตแลว้ ไปยื�นขอรับใบเบิกทาง ณ ที�วา่การอาํเภอที�มี
ชายแดนติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย ผูที้�ถือใบเบิกทางสามารถเดินเขา้ออกประเทศไทย และประเทศ
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มาเลเซียกี�ครั9 งก็ได้ ตามอายุของใบเบิกทาง อย่างไรก็ตามผูถื้อใบเบิกทางสามารถเข้าประเทศ
มาเลเซียได้เพียง 4 รัฐเท่านั9นคือ รัฐกลนัตนั (Kelantan) เคดาห์ (Kedah) ปะลิส (Perlis) และเปรัค 
(Perak) เท่านั9น โดยคนไทยที�เดินทางเขา้ประเทศมาเลเซียโดยใชใ้บเบิกทางนั9นจะไดรั้บอนุญาตให้
ทาํงานไดเ้พียง 4 ประเภทเท่านั9นคือ 1) แม่บา้น 2) พี�เลี9 ยงเด็ก 3) งานในร้านอาหาร และ 4) งานใน
ภาคเกษตร โดยทางการของประเทศมาเลเซียจะออกใบอนุญาตการทาํงานที�มีอายกุารใชง้าน 3 เดือน
ให้คนงานในกรณีที�ใบเบิกทางอายุ 6 เดือน ทางการของประเทศมาเลเซียจะออกใบอนุญาตให้
คนงานครั9 งละ 3 เดือน ดงันั9นถือว่าใบเบิกทางตามความหมายของประเทศมาเลเซียนั9นคือบตัร            
ผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดนชั�วคราวที�ใชใ้นการเดินทางต่างประเทศนั9นเอง ซึ� งออกตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลประเทศที�มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย และเป็นเอกสารตามที�พระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 13 (2) กาํหนดให้คนต่างดา้วใชแ้ทนหนงัสือเดินทางในการเดินทาง
ระหว่างพื9นที�ชายแดนของประเทศคู่สัญญา โดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อใช้ในการเยี�ยมญาติ                        
การท่องเที�ยว ราชการ ธุรกิจ การกีฬา การประชุมสัมมนา และวตัถุประสงคอื์�นๆ ตามที�ภาคีคู่สัญญา
จะไดต้กลงกนั ดงันั9นผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ บตัรผา่นแดนจึงถือว่าเป็นเอกสารที�ใช้แทนหนงัสือ
เดินทางตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 13 (2) ที�สามารถเขา้มาประกอบในการ
ยื�นขอรับใบอนุญาตทาํงานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 
ดังนั9 นผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว                   
พ.ศ. 2551 มาตรา 14 โดยปรับเปลี�ยนมาเป็น บตัรผ่านแดน หรือเอกสารทาํนองเดียวกนั พร้อมทั9ง
กาํหนดใหท้าํงานไดเ้ฉพาะทอ้งที�จงัหวดัชายแดนเท่านั9น เหมือนดงัเช่นของประเทศมาเลเซีย 
 

4.4 ปัญหาเกี�ยวกบัท้องที�ที�จะอนุญาตให้ทาํงาน  

ปัจจุบนั แม้ว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จะจาํกัดวงในอุตสาหกรรม
โรงงานที�ใช้แรงงานเขม้ขน้ อย่างแรงงานภาคเกษตร การประมง และงานบริการก็ตาม แต่นบัวนั
แรงงานเหล่านี9 เริ�มเขา้มามีบทบาทกบัอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ�งขึ9น โดยเฉพาะปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานเนื�องจากแรงงานไทยเลือกงาน ประกอบกบัการมีชีวติความเป็นอยูที่�ดีมีรายไดที้�ดี
มากขึ9นนั�นเอง ในส่วนค่าจา้งแรงงานขั9นตํ�าระหว่างคนไทยและแรงงานต่างดา้ว เริ�มไม่มีช่องว่าง
ทางค่าจา้งแลว้ แรงงานต่างดา้วที�มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ จะไดรั้บค่าแรงขั9นตํ�า
เท่าๆ กบัแรงงานไทย ยิ�งไปกว่านั9นการขาดแคลนแรงงานไทยยงัทาํให้แรงงานต่างด้าวมีการขึ9น
ค่าแรง โดยแรงงานต่างดา้วมีระบบสื�อสารกนัเองที�ค่อนขา้งรวดเร็วมาก อีกทั9งยงัมีขอ้มูลอีกวา่หาก
เขา้ไปทาํงานที�โรงงานแต่ละแห่งมีค่าจา้งอย่างไร ทั9งนี9 ปัจจยัที�จะทาํให้ปัญหานี9 จบลงนั9นอยู่ที�การ 
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ ปัจจุบนัมีแรงงานต่างชาติที�จะตอ้งต่อใบอนุญาตทั9งหมด 
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จาํนวนกวา่ 900,000 คน ส่วนที�ไม่จดทะเบียนเป็นแรงงานเถื�อนตกประมาณ 3 ลา้นคน แรงงานนี9อยู่
ในโรงงานส่วนมาก และออกทะเลบา้ง ซึ� งถือว่าเป็นส่วนหนึ� งของค่าใช้จ่ายผูป้ระกอบการที�มีการ
จ่ายเบี9ยบา้ยรายทาง ซึ� งตรงนี9ทาํให้มีแรงงานเถื�อนอีกค่อนขา้งมาก เชื�อวา่หากรัฐเขา้มากาํกบัดูแลจะ
ช่วยแกจุ้ดบกพร่อง โดยพยายามจะลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม่ เพื�อเป็นแนวทางที�จะ
แกปั้ญหาดงักล่าวไม่ให้เกิดขึ9นได ้สําหรับในประเทศไทย พบว่า จงัหวดัที�กาํลงัเจริญเติบโต อาทิ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา มีแรงงานต่างด้าวเข้ามารับจา้งทาํงาน ประมาณแสนคน ซึ� ง
แรงงานเหล่านี9  มีการจดทะเบียนที�ถูกตอ้ง เขา้ทาํงานทุกระดบัตั9งแต่งานแม่บา้น ประมง โรงงาน 
และภาคเกษตรกร แต่ปัญหาที�พบ คือมีแรงงานต่างดา้วอีกกวา่ 3 ลา้นคนเป็นแรงงานเถื�อนที�ลกัลอบ
เขา้มา ส่วนหนึ�งเป็นเพราะจาํนวนงานที�มีปริมาณมากขึ9น แต่ไม่มีแรงงานไทยมารับจา้งทาํงาน และ
การจ่ายค่าจา้งไม่มีช่องวา่งในการจ่ายค่าแรงขั9นตํ�าระหวา่งแรงงานไทยกบัแรงงานต่างดา้ว จากการ
ไม่เลือกงาน ของแรงงานต่างด้าวทาํให้แรงงานต่างด้าวกําลังเข้ามาเป็นตัวเลือกที�สําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน ภาคการบริการ ภาคเกษตรและการทาํประมง ในจุดนี9 เองทาํให้มี
การจดัหาแรงงานเปิดอย่างเต็มรูปแบบเป็นบริษทัเอาต์ซอร์ส ส่งแรงงานต่างด้าวจาก 3 ประเทศ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ให้กับผูป้ระกอบการไทย โดยในภาคใต้ แรงงานต่างด้าวนับว่าเป็นแรงงานที�มีความสําคญักับ               
ทุกภาคธุรกิจ โดยแบ่งแรงงานต่างด้าวที�อยู่ในธุรกิจการทําประมงสัดส่วน 90% ส่วนใน
ภาคอุตสาหกรรม สําหรับในแรงงานระดบัล่างมี สัดส่วน 60% ซึ� งในส่วนนี9 ไม่เกี�ยวขอ้งกบัต่างดา้ว
ที�เขา้มารับจา้งทาํสวนไร่นา และหากแบ่งเป็นที�มาของแรงงานต่างดา้วมีทั9ง 3 ชาติ ตามลาํดบัคือ 
แรงงานจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีสัดส่วนมากที�สุดกวา่ 80% แรงงานต่างดา้ว
จากประเทศราชอาณาจกัรกมัพูชามีสัดส่วนประมาณ 10% จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประมาณ 5% ภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรีนั9นถือว่าเป็นพื9นที�อนัดับหนึ� งที�มีการใช้
แรงงานต่างด้าวหลากหลาย เพราะมีอุตสาหกรรมหลกัๆ ทั9ง ชิ9นส่วนรถยนต์ ปิโตรเคมี อิเล็คทรอนิค 
กลุ่มอาหารและสิ�งทอเครื�องนุ่งห่ม โดยใช้แรงงานที�มีความชาํนาญพิเศษ หลากหลายสัญชาติทั9ง 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขมรส่วนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในระยะนี9  เพราะวา่พื9นที�ภาคตะวนัออกที�มีจงัหวดัจนัทบุรี ตราดและสระแกว้ 
3 จงัหวดัมีชายแดนติดเขมร ระยะนี9แมว้า่ไทย-ราชอาณาจกัรกมัพูชา จะมีกรณีพิพาทกระทบกระทั�งกนั 
แต่ในส่วนของการทาํงานยงัไม่มีการปิดด่าน ดงันั9นแรงงานต่างดา้วราชอาณาจกัรกมัพูชาทางด่าน
โรงเกลือ และจงัหวดัศรีสะเกษ ประเภทเชา้มาเยน็กลบัยงัเขา้มาทาํงานและไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั  
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ภาคอีสาน แรงงานต่างดา้วอยูใ่นเมืองใหญ่ อยา่งขอนแก่น นครราชสีมา แต่จงัหวดัอื�นๆ 
มีสัดส่วนไม่มาก ขณะที�ใน 3 จงัหวดั คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มีการพึ� งพา
แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ตดัออ้ย มนัสําปะหลงั ในลกัษณะขา้มชายแดนเขา้มาทาํงานแบบ               
เชา้มาเยน็กลบั ขณะเดียวกนัในจงัหวดับุรีรัมยที์�มีการทาํสวนยางพารา อุตสาหกรรมที�กาํลงัมาแรง
ทางภาคอีสานนั9น จะมีคนมารับจา้งกรีดยางโดยตรง หรือไม่ส่วนหนึ�งเป็นคนอีสานไปรับจา้งกรีด
ยางพาราแลว้กลบัมาที�บุรีรัมย ์ไม่มีแรงงานต่างดา้วมารับจา้งกรีดยางในแถบภาคอีสาน เพราะคน
อีสานทาํไร่ทาํนา กรีดยางไดเ้องอยู่แลว้ ภาคเหนือ แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนงานสัญชาติไทยใหญ่ 
ส่วนแรงงานจากราชอาณาจกัรกมัพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสัดส่วนนอ้ยมาก 
ปัญหาที�พบในปัจจุบนั เป็นเรื�องการพิสูจน์สัญชาติ ซึ� งพื9นที�ทางตอนบนภาคเหนือเป็นสัญชาติไทย
ใหญ่ในสัดส่วนมาก ขณะที�ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าววา่ไม่มีสัญชาติไทยใหญ่
ในประเทศ ทาํให้แรงงานต่างด้าวไม่ยอมพิสูจน์สัญชาติกนั จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาํให้เริ� ม
มองเห็นความสําคญัของแรงงานต่างดา้วมากยิ�งขึ9น หากมีการนาํแรงงานต่างดา้วเขา้มาอยา่งจริงจงันั9น
จะตอ้งมีการศึกษากรอบกฎระเบียบ อยา่งเช่นในประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี�ปุ่น 
ซึ� งหลังจากจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้วต้องมีการฝึกอบรม ซึ� งจะทาํให้ได้งานคุณภาพที�ดี 
อยา่งไรก็ตามหากเปิดอยา่งไม่เป็นรูปแบบอยา่งชดัเจนทาํให้มีการแอบนาํเขา้แรงงานต่างดา้วส่งผล
ต่อผลผลิตที�คุณภาพที�ไม่ดีตามมา ส่วนแนวโนม้ที�ผูป้ระกอบการไทยหนัมาใชแ้รงงานต่างดา้ว ซึ� ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนันั9นมาจากปัจจยัทางดา้นค่าแรงที�สมเหตุสมผลและไม่เลือกงานทาํนั�นเอง 

การกาํหนดใหค้นต่างดา้วซึ� งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที�มีชายแดนติด
กบัประเทศไทย เขา้มาทาํงานภายในทอ้งที�ที�อยูติ่ดกบัชายแดนหรือทอ้งที�ต่อเนื�องกบัทอ้งที�ดงักล่าว 
มีเจตนารมณ์เพื�อรองรับการพฒันาพื9นที�เศรษฐกิจและการรักษาความมั�นคง จึงให้คณะรัฐมนตรี
ประกาศกาํหนดวา่จะไดมี้การทาํงานในลกัษณะดงักล่าวในทอ้งที�ใดบา้ง ซึ� งกรมการจดัหางานใน
ฐานะหน่วยงานหลกัผูรั้บผิดชอบการทาํงานของคนต่างดา้วทั9งระบบ อยู่ระหว่างดาํเนินการเพื�อ
ศึกษาขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัทาํงานของคนต่างดา้วในแต่ละทอ้งที� เพื�อให้การกาํหนดทอ้งที�การทาํงาน
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานของคนต่างดา้วต่อไป 

กฎหมายไดก้าํหนดให้ทอ้งที�ที�อยูติ่ดกบัชายแดนหรือทอ้งที�ต่อเนื�องกบัทอ้งที�ชายแดน 
ที�จะอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานตามช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล หรือมาเชา้กลบัเยน็ 
ซึ� งอาจมีปัญหาแรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้มาตวัเมืองชั9นในไดเ้นื�องจาก เมื�อพิจารณาจงัหวดัซึ� งมี
พื9นที�ติดกบัชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และราชอาณาจกัรกมัพูชา รวมทั9งสิ9น 26 จงัหวดั และจงัหวดัที�ต่อเนื�องกบัจงัหวดัดงักล่าว จาํนวน                 
26 จงัหวดั รวมทั9งสิ9น 52 จงัหวดั ดงัต่อไปนี9  
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1)  จงัหวดัซึ� งมีพื9นที�ติดกับชายแดนของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ได้แก่ จงัหวดักาญจนบุรี เชียงใหม่ ชุมพร เชียงราย ตาก ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน 
ระนอง ราชบุรี และจงัหวดัที�ต่อเนื�องกบัจงัหวดักล่าวไดแ้ก่ สุพรรณบุรี ลาํพูน สุราษฎร์ธานี ลาํปาง 
สุโขทยั กาํแพงเพชร นครสวรรค ์อุทยัธานี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร 

2)  จงัหวดัที�มีพื9นที�ติดกบัชายแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย นครพนม น่าน พะเยา พิษณุโลก มุกดาหาร เลย หนองคาย อาํนาจเจริญ 
อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี จงัหวดัที�ต่อเนื�องกบัจงัหวดัดงักล่าวไดแ้ก่ จงัหวดัลาํพูน ลาํปาง สกลนคร 
แพร่ สุโขทยั กาํแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น หนองบวัลาํภู 
อุดรธานี  

3)  จงัหวดัซึ� งมีพื9นที�ติดกบัชายแดนของประเทศราชอาณาจกัรกมัพูชา ไดแ้ก่ จงัหวดั
จนัทบุรี ตราด บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี จงัหวดัที�ต่อเนื�องกับจงัหวดั
ดังกล่าวได้แก่จังหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มหาสารคาม นครราชสีมา ยโสธร ร้อยเอ็ด 
ปราจีนบุรี 

สําหรับการกาํหนดให้คนต่างด้าวซึ� งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที�มี
ชายแดนติดกบัประเทศไทย เขา้มาทาํงานภายในทอ้งที�ที�อยู่ติดกบัชายแดนหรือทอ้งที�ต่อเนื�องกบั
ทอ้งที�ดงักล่าวได ้มีเจตนารมณ์เพื�อรองรับการพฒันาพื9นที�เศรษฐกิจชายแดนเป็นการส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการที�มีความตอ้งการใช้แรงงานจาํนวนมาก ซึ� งจะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ 
การรักษาความมั�นคง และเพื�อสนบัสนุนให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วในเขตเศรษฐกิจชายแดน แบบไป
กลบั หรือเขา้มาตามฤดูกาล จากกรณีที�กฎหมายไดก้าํหนดให้ทอ้งที�ที�อยู่ติดกบัชายแดนหรือทอ้งที�
ต่อเนื�องกบัทอ้งที�ชายแดนที�จะอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานตามช่วงระยะเวลาหรือตาม
ฤดูกาล หรือเขา้มาเช้าเยน็กลบั นั9นไม่มีการกาํหนดคาํนิยามของคาํว่าทอ้งที�มีขอบเขตแค่ไหน แต่
เมื�อพิจารณาความหมายจากแนวปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2521 พบว่า “การเปลี�ยนทอ้งที�ทาํงาน หมายถึง การเปลี�ยนแปลงจากจงัหวดัที�ไดรั้บ
อนุญาตไปยงัจงัหวดัอื�น หรือ การเพิ�มทอ้งที�ทาํงานหมายถึง การเพิ�มจงัหวดัจากที�เคยไดรั้บอนุญาต
ให้ทาํงาน โดยยงัคงทาํงานในจงัหวดัเดิมดว้ย” ดงันั9นจึงย่อมหมายถึงจงัหวดัต่อเนื�องจากจงัหวดัที�
อยูติ่ดชายแดน ซึ� งรวมถึง 52 จงัหวดัตามที�ไดก้ล่าวไวน้ั�นเอง และปัญหาที�ตามมาพบวา่คนต่างดา้ว
ดงักล่าวสามารถเขา้มาถึงชั9นในตวัเมืองของประเทศไทย ซึ� งอนัเป็นการยากต่อการควบคุม และ           
จากการศึกษากฎหมายของประเทศมาเลเซียแลว้พบวา่ ผูถื้อใบเบิกทางสามารถเขา้ประเทศมาเลเซีย
ได้เพียง 4 รัฐเท่านั9 นเอง มิใช่เหมือนกับประเทศไทยที�ให้ยินยอมเข้าได้หลายจังหวดั อีกทั9 ง
พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ไม่มีบทบญัญติัให้อาํนาจนายทะเบียนกาํหนด
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เงื�อนไขให้นายจา้งคนต่างดา้วและคนต่างดา้วซึ� งเขา้มาทาํงานตามมาตรา 14 ตามพระราชบญัญติั
การทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 เพื�อเป็นการวางหลกัประกนัและทั9งนี9 เพื�อเป็นการป้องกนัการ
หลบหนีเขา้มาในตวัเมืองชั9นในของประเทศไทยด้วย ดงันั9นผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า ควรแก้ไข
เพิ�มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพื�อให้อํานาจนายทะเบียนกําหนดเงื�อนไขให้นายจ้างวาง
หลกัประกนัการหลบหนี  
 DPU



บทที� 5 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

สําหรับประเทศไทย คนต่างดา้วกบัเศรษฐกิจของประเทศเป็นของคู่กนัมีทั#งผลดีและ
ผลเสีย ผลดีก็คือคนไทยมักจะขาดความรู้ในเรื) องการค้า ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผูช้ ํานาญด้าน
อุตสาหกรรมและเงินอยูเ่ป็นอนัมากจึงตอ้งอาศยัคนต่างดา้วเขา้มาช่วยเหลือ ส่วนผลเสียนั#นคือจะทาํ
ใหเ้กิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น คนต่างดา้วนั#นเขา้มาแยง่อาชีพคนไทย อีกทั#งยงัเป็นการยอมให้คน
ต่างดา้วเขา้มานาํทรัพยสิ์นเงินทองที)ไดก้ลบัไปยงัประเทศของตนอีกดว้ย ยิ)งกว่านั#นคนต่างดา้วที)
อพยพเขา้มาอาจเป็นผูมี้สุขภาพอนามยัไม่สมบูรณ์หรือเป็นผูมี้นิสัยจิตใจไม่ดี ซึ) งอาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมตามมา เมื)อการอพยพเข้ามาของคนต่างด้าวได้ก่อให้เกิดผล
เสียหายมากมายเช่นนี#  ประเทศต่างๆ รวมทั#งประเทศไทยจึงไดว้างกฎขอ้บงัคบัเกี)ยวกบัการอพยพ
ของคนต่างด้าวในการเขา้ประเทศไวเ้ขม้งวดกว่าในสมยัก่อนมากขึ#น แต่ในกรณีที)บุคคลที)เดิน
ทางเข้ามาเป็นการชั)วคราวเพื)อศึกษา ท่องเที)ยว พกัผ่อนทาํให้ประเทศนั#นได้รับประโยชน์หรือ                
ไดเ้งินเขา้ประเทศของตนแลว้ก็จะมีการสนบัสนุนอยา่งเตม็ที) 

จากการศึกษาแนวคิดการควบคุมการทาํงานของคนต่างดา้วซึ) งพบวา่ เพื)อตอ้งการให้มี
การควบคุมการทาํงานของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย อีกทั#งเพื)อมิให้เกิดปัญหาในการอนุญาต
ให้แรงงานต่างด้าวเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะตอ้งเอื#ออาํนวยต่อการเขา้มาลงทุนโดยที)การ
อนุญาตดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการแยง่งานของแรงงานไทยจึงทาํให้เกิดการควบคุมการทาํงานของ
แรงงานต่างดา้วในประเทศไทยเกิดขึ#นนั)นเอง ส่วนแนวคิดพื#นที)ชายแดนในฐานะที)ความมั)นคง
หมายถึงพื#นที)ชายแดนระหวา่งหน่วยการเมือง 2 แห่ง ซึ) งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการผลกัดนั
ให้มีการจดัตั#งเขตเศรษฐกิจชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื)อง ซึ) งรัฐบาลไดมี้นโยบาย
เกี)ยวกบัการจดัระบบบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว โดยได้มีการอนุญาตให้คนต่างด้าว ที)มีการ
หลบหนีเข้าเมืองไม่ว่าจะมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ที)หลบหนีเข้าเมือง และอยู่ในประเทศไทยเป็นการ
ชั)วคราวเพื)อรอการส่งกลบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว และผอ่นผนัให้ทาํงานได้
ตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างด้าว การกาํหนดให้คนต่างดา้วซึ) งมีภูมิลาํเนาและเป็น             
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คนสัญชาติของประเทศที)มีชายแดนติดกับประเทศไทย เข้ามาทาํงานภายในท้องที)ที)อยู่ติดกับ
ชายแดนหรือทอ้งที) ต่อเนื)องกบัทอ้งที)ดงักล่าว มีเจตนารมณ์เพื)อรองรับการพฒันาพื#นที)เศรษฐกิจ
และการรักษาความมั)นคง แต่ทั#งนี#การเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้วตามเขตชายแดนติดกบัประเทศ
นั# น ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 นั# น พบว่ามีปัญหา
ดงัต่อไปนี#  

5.1.1 ปัญหาเกี�ยวกับนโยบายของรัฐ พบวา่มีปัญหาระบบแรงงานต่างดา้ว จะตอ้งมีการพิสูจน์
แรงงานต่างดา้วทั#ง 3 ประเทศดว้ยกนั เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ไม่มีปัญหาเรื)องการพิสูจน์สัญชาติเนื)องจากมีฐานขอ้มูลแรงงานจากระบบ
ทะเบียน แต่สําหรับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยงัมีปัญหาการพิสูจน์สัญชาติและ               
บางสัญชาติรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยงัไม่มีการยอมรับ อีกทั#งยงัมีปัญหากรณี
แรงงานต่างด้าวไม่มีการกําหนดให้ผ่านบริษทัจัดหางานในประเทศต้นทางแต่อย่างใด ควรมี
บทลงโทษนายจา้งที)จา้งแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมายที)ไม่มาจดทะเบียนขออนุญาต
ทาํงานและแรงงานต่างดา้วที)หลบหนีเขา้เมืองและทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เพื)อให้นายจา้งและ
แรงงานต่างดา้วเหล่านั#นเกิดความเกรงกลวัต่อบทลงโทษทางดา้นอาญาโดยการแกไ้ขบทลงโทษให้
หนกัขึ#น 

5.1.2 ปัญหาเกี�ยวกับสิทธิและความเสมอความภาคของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ซึ) งพบว่าบทบญัญติัของอนุสัญญาและขอ้แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
กาํหนดใหแ้รงงานต่างชาติทั#งที)ชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายมีสิทธิที)จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเดียวกนั
กบัแรงงานภายในประเทศบนพื#นฐานแห่งศกัดิA ศรีและความเท่าเทียมกนัของมนุษยโ์ดยปราศจาก
การแบ่งแยกทางเชื#อชาติ ซึ) งถือเป็นหลกัการสาํคญัเบื#องตน้ในการให้ความคุม้ครองแรงงานต่างชาติ
ในดา้นต่างๆ โดยพบวา่แรงงานต่างดา้วไม่ไดรั้บสิทธิและความเสมอภาคเท่าแรงงานไทยแต่อยา่งใด 

5.1.3  ปัญหาเกี�ยวกบัการตีความเอกสารที�ใช้ในการขออนุญาตทาํงาน ตามพระราชบัญญัติการ

ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ) งการเข้ามาทาํงานของแรงงานต่างด้าวตามช่วง
ระยะเวลาหรือตามฤดูกาลตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ) ง
เป็นบทบญัญติัเกี)ยวกบัการรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยกาํหนดให้มีการทาํงานของ
คนต่างดา้วซึ) งมีภูมิลาํเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที)มีชายแดนติดกบัประเทศไทย ซึ) งพบวา่มี
การตีความของบัตรผ่านแดน และการตีความวัตถุประสงค์ ผิดไปจากเจตนารมณ์ของการ                   
ร่างกฎหมาย 
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5.1.4  ปัญหาเกี�ยวกับท้องที�ที�จะอนุญาตให้ทํางาน ซึ) งพบวา่กฎหมายไดก้าํหนดให้ทอ้งที)ที)อยู่
ติดกบัชายแดนหรือทอ้งที)ต่อเนื)องกบัทอ้งที)ชายแดน ที)จะอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงาน
ตามช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล หรือมาเชา้กลบัเยน็ ซึ) งอาจมีปัญหาแรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้มา
ตวัเมืองชั#นในได้เนื)องจาก เมื)อพิจารณาจังหวดัซึ) งมีพื#นที)ติดกับชายแดนของสาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา รวมทั#งสิ#น                   
26 จงัหวดั และจงัหวดัที)ต่อเนื)องกบัจงัหวดัดงักล่าว จาํนวน 26 จงัหวดั รวมทั#งสิ#น 52 จงัหวดั 
  
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาทั#งหมดดงักล่าวผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี#  
5.2.1  ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ)ง ที)กล่าววา่ ผูใ้ดรู้วา่คน

ต่างด้าวคนใดเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติันี#  ให้เขา้พกัอาศยั ซ่อนเร้น หรือ              
ช่วยดว้ยประการใดๆ เพื)อใหค้นต่างดา้วนั#นพน้จากการจบักุม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี และ
ปรับไม่เกินหา้หมื)นบาท เห็นควรใหแ้กไ้ขเป็นการแยกประเภทความผดิ เป็นดงัต่อไปนี#  

กรณีการให้เข้าพักอาศัย ต้องระวางโทษจําคุกตั7งแต่สามปี ถึงห้าปี หรือปรับตั7งแต่            

หกพนับาทถึงห้าหมื�นบาทหรือทั7งจําทั7งปรับ  

กรณีนําพา หรือขนคนต่างด้าวจากจังหวัดหนึ�งไปจังหวัดหนึ�งต้องระวางโทษจําคุก

ตั7งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั7งแต่ หกพนับาทถึงหนึ�งแสนบาทหรือทั7งจําทั7งปรับ  

กรณทีี�ช่วยเหลอืด้วยประการใดๆ ให้ระวางโทษตามที�บัญญตัิไว้เดิม  

5.2.2  ควรแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 โดย
ปรับเปลี)ยนจาก เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง อาจไดรั้บอนุญาต
ใหท้าํงานบางประเภทหรือลกัษณะงานในราชอาณาจกัรเป็นการชั)วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตาม
ฤดูกาลที)กาํหนดได ้ทั#งนี#  เฉพาะการทาํงานภายในทอ้งที)ที)อยูติ่ดกบัชายแดนหรือทอ้งที)ต่อเนื)องกบั
ทอ้งที)ดงักล่าว มาเป็น บัตรผ่านแดน หรือเอกสารทํานองเดียวกัน พร้อมทั7งกําหนดให้ทํางานได้

เฉพาะท้องที�จังหวดัชายแดนเท่านั7น เหมือนดังเช่นของประเทศมาเลเซีย 

5.2.3  ควรแก้ไขเพิ)มเติมบทบญัญติัพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
มาตรา 14 โดยให้มีการวางหลกัประกนัการทาํงาน ทั#งนี# เพื)อเป็นการป้องกนัการหลบหนีเขา้มาใน  
ตวัเมืองชั#นในของประเทศไทยด้วย โดยให้อาํนาจนายทะเบียนกาํหนดเงื)อนไข โดยให้นายจา้ง                
วางหลกัประกนัการทาํงานของคนต่างดา้วเพื)อป้องกนัการหลบหนี จาํนวนมูลค่าหลกัประกนัและ
วธีิการเก็บรักษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที)รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
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5.2.4  ควรมีการจดัตั#งกองทุนเพื)อการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร และจดัตั#ง
ศูนยค์วบคุมแรงงานต่างด้าวที)ผิดกฎหมายเพื)อเป็นที)พกัรอ ก่อนส่งตวักลบัต่างประเทศ โดยการ 
ออกกฎกระทรวงเพิ)มเติม 

5.2.5  ควรมีการกาํหนดให้แรงงานต่างชาติเขา้ไปทาํงานในประเทศไทยไดเ้ฉพาะงานระดบัล่าง
ที)ไม่นิยมทาํกนั 6 ประเภทได้แก่ 1) แม่บา้น 2) เกษตรและประมง 3) งานก่อสร้าง 4) งานเพาะปลูก                 
5) โรงงานอุตสาหกรรม และ 6) งานบริการบางประเภทตามที)กาํหนดไวโ้ดยกฎกระทรวง เป็นตน้ 
เหมือนเช่นของประเทศมาเลเซีย โดยใหแ้กไ้ขกฎกระทรวงเพิ)มเติม  

5.2.6 ควรมีการกาํหนดให้แรงงานต่างดา้วที)เขา้มาทาํงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
โดยการวา่จา้งและทาํสัญญาผา่นบริษทัจดัหางานในประเทศตน้ทาง  

5.2.7 ควรมีการกาํหนดให้แรงงานต่างดา้วที)ไดเ้ขา้มาทาํงานในประเทศไทยให้ไดรั้บความ
คุม้ครองเทียบเท่ากบัแรงงานไทย (Labor Protection) ซึ) งการคุม้ครองในที)นี#หมายความรวมถึงการ
ดูแลในเรื)องความปลอดภยัในการทาํงาน และสุขลกัษณะในการทาํงาน 

5.2.8 ควรมีการกําหนดให้แรงงานต่างด้าวให้ได้รับสวัสดิการ (Social Welfare) เช่น                      
การประกนัสังคม การจดับา้นพกั อาหาร เครื)องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และมีการตรวจสุขภาพประจาํปี 
อยา่งเช่นเดียวกนักบัแรงงานไทย เพื)อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนันั)นเอง 
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