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การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานหลังจาก
ประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษาผลกระทบของ พรก. บริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 ที่มีตอ
ผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานในจังหวัดกําแพงเพชร (2) เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการและ
แรงงานเพื่อนบานหลังจากที่มีการประกาศใช พรก. การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเป็น 2 ประเภทคือ (1) การเก็บขอมูลระดับปฐมภูมิ จากการศึกษาภาคสนาม (Field 
study) โดยกลุมผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ผูประกอบการจํานวน 7 รายและแรงงานเพื่อนบานจํานวน 14 ราย 
และ (2) การเก็บขอมูลระดับทุติยภูมิ จากการคนควาและศึกษาเอกสารผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ ศึกษา
เปรียบเทียบ พ.ร.ก. ฉบับกอนหนากับฉบับปี 2560 ผลการศึกษาพบวา (1) ผลกระทบตํอผ๎ูประกอบการ ผลกระทบ
เชิงบวกพบวาสามารถปูองกันการใชแรงงานผิดประเภทได แตก็มีผลกระทบเชิงลบคือ เสียเวลา ขาดแรงงาน
กะทันหัน และเสียแรงงานที่เช่ียวชาญ (2) ผลกระทบตํอแรงงาน ผลกระทบเชิงบวกพบวา ทําใหแรงงานไดรับ
สวัสดิการทางสังคมที่เทาเทียมกับแรงงานไทย สวนผลกระทบเชิงลบคือ เสียเวลาทํางานและหวาดระแวงวาตนจะถูก
ดําเนินคดีดวยโทษที่หนักขึ้นจาก พรก.ฉบับ 2560 (3) การปรับตัวของผ๎ูประกอบการ พบวามีการพยายามทําให
แรงงานเขาสูระบบท่ีถูกตองตามกฎหมายมากข้ึน มีการเพิ่มการจดทะเบียนการทํางานมากกวา 1 ประเภทตอลูกจาง 
1 คน เพื่อใหทํางานไดหลากหลายขึ้น และมีการพยายามรักษาแรงงานไวดวยการใชความสัมพันธแแบบอุปถัมภแ     
(4) การปรับตัวของแรงงาน พบวามีการพยายามปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบของการทํางานในประเทศไทยมากขึ้น 
เชน การกระตือรือรนที่จะทําหนังสือเดินทางเขาประเทศไทยมากขึ้น     
ค าส าคัญ: ผลกระทบ / การปรับตัว / ผูประกอบการ / แรงงานเพื่อนบาน / พระราชกําหนดการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว 
 
 

Abstract 
 The research entitled “Study of the Impacts and Adaptation of Entrepreneurs and 
Neighboring Migrant Labors after the Enforcement of Royal Enactment of Migrant Labor 
Administration 2017” is qualitative which the objectives are (1) to explore the impacts from 
Enforcement of Royal Enactment of Migrant Labor Administration 2017 and (2) to explore the 
adaptation of entrepreneurs and neighboring migrant labors. The data collecting had been 
divided into 2 parts, primary data from field study (in-depth interviewed 7 entrepreneurs and 14 
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migrant labors) and secondary data from relevant literatures and compare the earlier royal 
enactment of migrant labor administration with the later. The result of study indicates that (1) 
impacts on entrepreneurs, for the positive impact it could be preventing from the misuse 
problem of labor. On another hand, the negative impacts are wasting time, lacking of labors and 
losing the high skilled labors. (2) impacts on labors, for positive impact it leads to providing equal 
social welfares for neighboring migrant labors. However, the negative impacts are losing working 
time and labor’s anxiety about the punishment of earlier royal enactment of migrant labor 
administration. (3) the adaptation of entrepreneurs, it found that they try to conform the 
regulations, increasing the various kinds of registration per 1 worker in order to do many kinds of 
work. And they try to retain their labor by using patron-client relation. (4) the adaptation of 
labors, it found that they try to conform the regulations such as they actively apply for passport.       
Keywords: impact / adaptation / entrepreneur / neighboring migrant labor / royal enactment of 
migrant labor administration 
 
ที่มาความส าคัญ  
 เมื่อไดยินคําวาแรงงานตางดาวหลายคนอาจจะนึกถึงชาวพมาที่มีทาทีไมนาไววางใจ จิตใจโหดราย  
ทารุนพูดภาษาไทยไมชัดภาพมโนทัศนแเหลานี้จึงทําใหหลายคนไมอยากเขาใกล กลุมคนเหลานี้ยังถูกมองวาเป็น
แรงงานต่ําตอยทํางานหนักอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรกรรม แตทวาแรงงานตางดาวสวนใหญใน
ประเทศไทยไมไดมีเพียงชาวพมาสัญชาติเดียวเทานั้น แรงงานตางดาวยังรวมถึงชาวกัมพูชา และ ลาวอีกดวย ขอมูล
จากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อปี พ.ศ.2558 ไดระบุวาแรงงานตางดาวที่
มีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือ แรงงานสัญชาติพมามีจํานวน 996,607 คน สัญชาติกัมพูชามีจํานวน 
210,207 คน สัญชาติลาวมีจํานวน 67,980 คน และสัญชาติอื่นๆอีก 75,257 คน พลันที่พระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 ถูกรัฐบาลประกาศใชเมื่อ 23 มิถุนายน 2560 มีผลกระทบตอ
แรงงานตางดาวท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจางงานของนายจางไทยก็เกิดขึ้นอยางทันทีพระราชกําหนดแรงงานตางดาวฉบับ
ใหมนี้ เพิ่มความเขมขนของโทษทัณฑแสําหรับ “แรงงานตางดาวเถื่อน” ใหจริงจังมากยิ่งขึ้น อาทิ ผูใดรับแรงงานตาง
ดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับแรงงานตางดาวท่ีไมมีใบอนุญาตกับนายจางเขาทํางาน ปรับ 4-8 แสนบาทตอคน
ตางดาวที่จางงาน 1 คน หรือสําหรับคนตางดาว หากทํางานท่ีไมไดรับอนุญาตใหทํา ก็ตองจําคุก 5 ปี และปรับสูงสุด
ไมเกิน 1 แสนบาท และสําหรับนายจางก็ตองเจอผลกระทบจากอัตราคาธรรมเนียมที่สูงขึ้น ทั้งใบอนุญาตนําคนตาง
ดาวเขามาทํางาน 2 หมื่นบาท หรือการตออายุใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานครั้งละ 2 หมื่นบาท และการขยาย
ระยะเวลาการทํางานของแรงงานตางดาวอีกครั้งละ 2 หมื่นบาท (โพสทูเดยแออนไลนแ, 2560) การประกาศพระราช
กําหนดดังกลาวสงผลกระทบตอผูประกอบการในประเทศไทยอยางถวนหนา ที่เป็นเชนนี้เพราะวาแรงงานไทยยัง
เลือกงานและไมตองการทํางานหนักประเภท 3D คือ งานสกปรก (dirty job) งานอันตราย (dangerous job) และ
งานยาก (demanding หรือ difficult job) ทําใหจําเป็นตองนําเขาแรงงานตางดาวหรือแรงงานเพื่อนบานมา
ทดแทน โดยในเดือนกันยายน ปี 2557 มีแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนถูกกฎหมายประมาณ 1.4 ลานคน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปี 2550 ที่มีอยูประมาณ 700,000 คน จะเห็นไดวามีปริมาณเพิ่มขึ้นถึงเทาตัวสําหรับคํา
วา “งาน 3D” นั้น ความจริงแลวศัพทแคํานี้มีตนกําเนิดมาจากภาษาญี่ปุุนที่เรียกวา “งาน 3K” ซึ่งประกอบดวย 
Kitanai (งานที่สกปรก) Kiken (งานที่อันตราย) และ Kitsui (งานที่ยากเย็นแสนเข็ญ) แตเดิม อาชีพเหลานี้ในญี่ปุุน
เป็นอาชีพท่ีนายจางตองจายคาแรงที่สูงมาก เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีไมมีใครอยากทําและหาคนทํายาก นายจางจึงตอง
จายคาแรงที่แพงขึ้นเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีคนมาทํางาน ทําใหแรงงานที่ไมมีการศึกษาและไรทักษะสนใจทํางาน
เหลานี้มากขึ้น เพราะสามารถทําใหเขามีความเป็นอยูและสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นอยางไรก็ตาม แรงงานประเภท 3D 
ในปใจจุบันนั้นไมไดรับคาแรงที่สูงเหมือนในอดีต สาเหตุสําคัญนาจะมาจากกระแสทุนนิยมเสรีที่แพรกระจายไปทั่ว
โลก ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น ดวยเหตุที่นายทุนตองการสรางกําไรจึงลดตนทุนดวย
การหาแรงงานราคาถูกมาใชงาน เป็นผลใหปริมาณการเคลื่อนยายแรงงานสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว แรงงานจํานวนมาก
ไมมีทางเลือกจึงยอมทํางานเหลานี้ดวยคาแรงท่ีต่ําเพื่อความอยูรอดสําหรบัประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศท่ีอยูในกลุมที่
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มีรายไดปานกลางคอนขางสูง และอยูในกลุมเทคโนโลยีการผลิตระดับกลาง แตภาคการผลิตยังมีประสิทธิภาพต่ํา จึง
ตองการแรงงานกึ่งมีฝีมือหรือแรงงานไรฝีมือจํานวนมาก แตไทยกลับมีแรงงานดังกลาวนอยมาก สาเหตุหลักนาจะมา
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และระบบคาตอบแทนที่ไม
สอดคลองกับผลิตภาพแรงงาน โดยอัตราการเพิ่มคาจางจริงต่ํากวาอัตราการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน ผนวกกับ
คานิยมของคนไทยที่มักสอนลูกใหเรียนสูง ๆ เพื่อจะไดเป็น “เจาคนนายคน” และไมลําบากเหมือนพอแม (สถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา, 2557)   
 จากขอมูลของสํานักงานสถิติกองทุนประกันสังคมจังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. 2548 – 2557 มีสถาน
ประกอบการโดยเฉลี่ยอยูที่ 1,594 พ.ศ.2559 ในจังหวัดกําแพงเพชรมีแรงงานท้ังหมด 434,408 คน เป็นแรงงานตาง
ดาว 4,633 คน (สํานักงานแรงงานจังหวัดกําแพงเพชรม, 2560) จะเห็นไดวาสัดสวนของแรงงานตางดาวคิดเป็นรอย
ละ 10.73 ของแรงงานทั้งจังหวัด ดังนั้นการออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว 
พ.ศ.2560 ที่มีโทษปรับอยางหนักหนวงนั้น ยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในจังหวัดกําแพงเพชรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 
บริบทของสถานการณ๑: เหตุผลที่รัฐบาลจ าเป็นที่จะต๎องประกาศใช๎พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน
ของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2561 
 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศโดยที่เป็น
การสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว และกฎหมายวาดวยการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางใน
ประเทศ พระราชกําหนดนี้มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพระราชกําหนดนี้ มีสาระสําคัญเป็นการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
เป็นไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑแการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศและการ
ทํางานของคนตางดาว ใหตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
กําหนดนโยบายและกํากับการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว โดยพระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการที่มีผล
เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การ
พิมพแ การโฆษณา สิทธิในทรัพยแสินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เพียงเทาที่จําเป็นเพื่อประโยชนแในการบรหิารจัดการการทํางานของคนตางดาวใหเปน็ไปอยางมีระบบและมปีระสิทธิภาพ 
 พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 มีเหตุผลในการประกาศใช 
เนื่องจากประเทศไทยประสบปใญหาการขาดแคนแรงงานในภาคสวนตางๆ ทําใหการประกอบธุรกิจจัดหาคนตางดาว
มา มาทํางานกับนายจางในประเทศเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเป็นจํานวนมาก สงผมใหมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกลาว ที่มีอยูในปใจจุบัน ไมสามารถควบคุมหรือปูองกัน การลักลอบนําคนตางดาวเขา
มาทํางานกับนายจางในประเทศไดอยางทันทวงที รัฐบาลจึงจําเป็นตองกําหนดนโยบายเรงดวนในการลดความ
เหลื่อมล่ําของสังคม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐโดยเฉพาะการแกไขปใญหาแรงงานตางดาว อัน
นําไปสูการจัดระเบียบ แรงงานตางดาวในประเทศ รวมทั้งมาตรการในการปูองกันและการปราบปรามการคามนุษยแ 
เพื่อขจัดการบังคับใชแรงงานหรือการแสวงหาผลประโยชนแโดยมิชอบจากแรงงานตางดาว   
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.  2560 คือ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 และพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ พ.ศ. 2559 มีบทบัญญัติที่ไมครอบคลุมการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวทั้งระบบ ทําใหไม
สามารถแกไขปใญหาแรงงานตางดาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาไมมีการแกไขปใญหาดังกลาวอยางเรงดวน จะมี
ผลกระทบตอความมั่นคงดานแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้นเพื่อใหสามารถทําการจัดระเบียบ การ
ปูองกัน การคุงครอง การเยียวยา และการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งการสงเสริมการรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการกาทํางานของคนตางดาวทั้งระบบ อันจะเป็นการสรางความมั่นคงทั้งดานแรงงาน เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ อันเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นมิอาจจะหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนแในการรักษาความ
มั่นคงทางดานเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้นมา  
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 
ที่มีตอผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานในจังหวัดกําแพงเพชร  
 2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานหลังจากที่มีการประกาศใชพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยผูศึกษาไดแบงลักษณะการ
เก็บรวบรวมขอมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.1 การเก็บข๎อมูลระดับปฐมภูมิ กลาวคือ การศึกษาภาคสนาม (Field study) เพื่อใหไดรับขอมูล      
เชิงประจักษแ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของผลกระทบและการปรับตัวของ
ผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานหลังจากการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
แรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 ใหไดมากที่สุด โดยผูศึกษายึดการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview)  
 อน่ึงเพื่อการคัดสรรคแกลุมผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานกลาวมา ผูศึกษาไดยึดวิธีการสุมตัวอยาง
แบบตอเนื่อง (Snowball Sampling) เป็นหลัก เนื่องจากผูศึกษาเล็งเห็นวาวิธีการสุมตัวอยางแบบดังกลาวเอื้ออํานวยใหผู
ศึกษาดําเนินการสัมภาษณแผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานในอําเภอเมืองกําแพงเพชรไดเป็นอยางดี  
 1.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูลระดับทุติยภูมิ กลาวคือ ผูศึกษาดําเนินการคนควาและศึกษาเอกสารตลอดจน
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ (Documentary Research) ที่ไดมีการเก็บรวบรวมไว เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร 
ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ และเปรียบเทียบ พ .ร.ก. ฉบับกอนหนา กับ ฉบับ 60 วามีความ
แตกตางกันอยางไรและเปรียบเทียบ พ.ร.ก. ฉบับกอนหนา กับ ฉบับ 60 วามีความแตกตางกนัอยางไร 

2. ผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informants) 
2.1 ผูประกอบการ จํานวน 7 ราย 
2.2 แรงงานเพื่อนบาน 14 คน 

 
สรุปผลวิจัย  
 จากการออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ .ศ. 2560 สงผลกระทบ
ตอผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานในอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรที่มีทั้งผลเชิงลบและผลเชิงบวก ดังนี้ 

1. ผลกระทบหลังจากประกาศใช๎พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของแรงงานตํางด๎าว พ.ศ. 2560 
 1.1 ผลกระทบเชิงบวกหลังประกาศใช๎พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของแรงงานตําง
ด๎าว พ.ศ. 2560 ได๎แกํ 
 1.1.1 ผลตํอผ๎ูประกอบการ  
 - สามารถปูองกันการใชแรงงานผิดประเภทได เมื่อแรงงานเพื่อนบานมาจดทะเบียนเอาไวกับนายจาง
แรงงานเพื่อนบานคนนั้นจะมีชื่ออยูกับนายจางท่ีตนไดจดทะเบียนเอาไวแตทีแรก เมื่อแรงงานเพื่อนบานคนเดียวกันนี้
ไปขอทํางานกับนายจางคนอื่นที่ตนไมไดจดทะเบียนเอาไว และหากนายจางที่ตนไมไดจดทะเบียนดวยแตทีแรก
รับเขาทํางานนายจางคนใหมนี้จะมีความผิด เนื่องจากใชแรงงานผิดประเภท พระราชกําหนดฉบับดังกลาวมีโทษปรบั
ที่รุนแรง คือ ผูใดรับแรงงานตางดาวท่ีไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับแรงงานตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตกับนายจางเขา
ทํางาน ปรับ 4 – 8 แสนบาทตอคนตางดาวที่จางงาน 1 คน หรือสําหรับคนตางดาว หากทํางานท่ีไมไดรับอนุญาตให
ทํา ก็ตองจําคุก 5 ปี จึงทําใหนายจางคนอื่นไมกลารับแรงงานท่ีไมไดจดทะเบียนไวกับตนเขาทํางาน 
 1.1.2 ผลตํอแรงงานเพ่ือนบ๎าน   
 - เพิ่มความเขมขนในการคุมครองแรงงานเพื่อนบาน ใหไดรับสวัสดิการทางสังคมไดเทาเทียมกับแรงงาน
ไทย ไมวาจะเป็นเรื่องการคุมครองคาแรงที่การันตีไดวาแรงงานเพื่อนบานจะไดรับคาแรงขั้นต่ําเทียบเทากับคนไทย 
คุมครองการไดรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คุมครองเรื่องการไดรับสิทธแการทําประกันสังคมอยางถวนหนา และ
ทําใหแรงงานท่ีถูกตองตามพระราชกําหนดฉบับน้ีมีความมั่นใจที่จะอยูในประเทศมากขึ้น ผูประกอบการไรออยทาน
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หนึ่งไดกลาวไววา “ผมวามันก็ดีนะที่ทําแรงงานตางดาวใหถูกกฎหมาย เพราะเคาก็ตองกินตองใชสินคาอุปโภค
บริโภค จริงๆเคาเสียภาษีทางออมกันอยูแลว เคาก็เลยมีสิทธแที่จะใชสวัสดิการเหมือนคนไทย ถาที่ไหนมีแรงงานตาง
ดาวก็อยากใหเคาเขาสังคมบาง ไมอยากใหแยกช้ันวรรณะกัน”  
 

 1.2 ผลกระทบเชิงลบหลังจากประกาศใช๎พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของแรงงาน
ตํางด๎าว พ.ศ. 2560 ได๎แกํ 
 1.2.1 ผลตํอผ๎ูประกอบการ  
 - เสียเวลา ในการนําตัวแรงงานเพื่อนบานที่ยังไมถูกกฏหมายเขาไปจดทําเบียนจะมีขั้นตอนที่ซับซอน
ยุงยากทําใหผูประกอบการเสียเวลาในการดําเนินการ สงผลใหเสียรายไดระหวางที่นําพาแรงงานเพื่อนบานของตน
เขาไปจดทะเบียน  
 - ขาดแรงงานกะทันหัน เนื่องจากแรงงานที่ผิดกฎหมายไมกลาที่จะทํางานตอไปจําเป็นตองหนีกลับ
ประเทศของตนเอง ขณะเดียวกันผูประกอบการก็ไมกลาจางเนื่องจากเกรงวาจะโดนจับและปรับดวยเงิน 4 – 8 แสน
บาท ถาโดนปรับขนาดนี้ผูประกอบการเลือกที่จะปิดกิจการเสียดีกวา ผูประกอบการขนสงสินคาทานหนึ่งบอกกับเรา
วา “การปรับการอะไรเนี่ยมันแพงเกินมันทําใหคนตางดาวเขาไมคิดอยากที่จะอยูเมืองไทยแลว นายจางเขาก็ไมกลา
จางไวเพราะมันปรับตั้ง 8 แสนไมมีใครอยากเอาไวแลว”  
 - เสียแรงงานที่เช่ียวชาญที่รับผิดชอบในหนาที่นั้นๆ เนื่องจากพระราชกําหนดฉบับกอนยังไมรุนแรงจึงทําให
นายจางละเลยที่จะนําแรงงานเพื่อนบานที่มีทักษะของตนไปจดทําเบียน เมื่อรัฐบาลออกพระราชกําหนดจัดกการแรงงานตาง
ดาวฉบับปี 2560 นี้ ทําใหนายจางที่มีแรงงานผิดกฎหมายดังกลาวนําแรงงานที่ผิดกฏหมายของตนไปจดทะเบียนไมทัน 
สงผลใหคนที่จดทะเบียนไมทันตองหลบหนีกลับประเทศของตน เมื่อเป็นเชนนี้จึงทําใหผูประกอบการขาดแรงงาน  
 1.2.2 ผลตํอแรงงานเพ่ือนบ๎าน  
 - เสียเวลาทํางาน การไปจดทะเบียนที่สํานักงานจัดหางานตัวแรงงานจะตองไปจดทะเบียนดวยตนเองทํา
ใหระหวางการจดทะเบียนแรงงานจะทํางานไดไมเต็มที่ ซึ่งแรงงานเพื่อนบานเหลานี้ทํางานไดคาตอบแทนเป็นรายวัน
เมื่อตองไปทําเรื่องที่สํานักงานจัดหางานแลวทําใหนายจางไมจายคาแรงให  
 - หวาดระแวงวาตนเองจะไมถูกกฎหมาย แรงงานเพื่อนบานที่อยูในอําเภอเมืองกําแพงเพชรบางคนยัง
ทํางานแบบหลบๆซอนๆ เพราะวาแรงงานเพื่อนบานบางคนเปลี่ยนเจานายบอย การเปลี่ยนเจานายนั้นจําเป็นที่
จะตองไปแจงตอสํานักงานจัดหางาน ซึ่งการไปทําเรื่องเปลี่ยนนายจางก็มีกระบวนการหลายขั้นตอน ดวยความ
ยุงยากนี้เองทําใหแรงงานและผูประกอบการเกิดการละเลยที่จะทําเอกสารขึ้นใหม สงผลใหแรงงานเพื่อนบาน
ดังกลาวทํางานผิดประเภท จึงตองอยูอยางหลบๆซอนๆตอไป 

2. การปรับตัวของผ๎ูประกอบการและแรงงานเพ่ือนบ๎านหลังจากที่มีการประกาศใช๎พระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของแรงงานตํางด๎าว พ.ศ. 2560 

หลังจากการออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ .ศ . 2560 
ผูประกอบการและแรงงานเพื่อนบานในอําเภอเมืองกําแพงเพชรมีการปรับตัว ดังนี้ 

2.1 การปรับตัวของผ๎ูประกอบการ 
 - พยายามนําแรงานที่ไมถูกระบบของตนเขาระบบมากขึ้น เนื่องจากมีความกังวลวาตนจะโดนตรวจพบ
และโดนปรับแรงงานที่เขามาอยางผิดกฎหมาย เป็นแรงงานอีกหนึ่งประเภท ที่ไมไดเขามาในประเทศโดยผานการ
ไดรับอนุญาตจากทางเจาหนาท่ีรัฐ ดังนั้นแรงงานเหลานี้จึงถูกจํากัดสิทธิในดานสวัสดิการทางสงัคมและเป็นแรงงานท่ี
ไมสามารถจะตรวจสอบความเป็นตัวตน ไมวาจะเป็นในเรื่องของ ช่ือ มาจากประเทศใด สัญชาติอะไร ฯลฯ จึงเป็น
เรื่องยากยิ่งท่ีจะเขาไปตรวจสอบถึงเรื่องดังกลาว  
 ซึ่งแรงในตัวแรงงานจะเป็นแรงงานที่เขามายังประเทศอยางถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย จะขึ้นอยูกับ
ผูจัดการทางธุรกิจที่จะตองเขามาควบคุมดูแล เพื่อเปลี่ยนใหแรงงานของตนเป็นแรงงานที่ถูกตามระบบ แตในทาง
กลับกันถาผูจัดการไมไดตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบในขอนี้ โทษคือจะตองเสียคาปรับ 400000 -800000 
บาท/แรงงาน 1 คน จะเห็นไดวา การบังคับใชซึ่งกฎหมายอยางเครงครัด สงผลใหแรงงานที่เขามาอยางผิดกฎหมาย
ตองหนีกลับประเทศของตน สงผมใหงบประมาณประเทศตองเสียไปเป็นจํานวนมาก 
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- หยุดรับหยุดสงแรงงาน ผูประกอบการลดการใชแรงงานลง เนื่องจากแรงงานตนมีอยูผิดกฏหมายจึง
จําเป็นที่ตองสงตัวกลบัประเทศ ทําใหมีแรงงานมีนอยลง ผูประกอบการบริษัทขนสงแหงหนึ่งกลาวอยางอัดอั้นตันใจ
กับเราวา “คือสถานการณแอยางนี้เราก็หยุดรับงานหยุดสงของเพราะไมมีแรงาน ตอนนี้มีเจ็ดก็ทําเจ็ด มีสิบก็ทําสิบ 
เมื่อกอนนี้เราไมอั้นมีเทาไหรเราทําไดหมด ปใจจุบันนี้แรงงานหนีกลับบานหมดแลวเพราะทน พ.ร.ก. นี้ไมไหวมันก็
เลยทําใหแรงงานขาด จังหวัดใกลเคียงแมสอด ตาก เขาก็ไมกลาอยูเป็นแบบน้ีเขากลับบานดีกวา” 

- เพิ่มการจดทะเบียนตอลูกจางหนึ่งคน  เมื่อมี พ.ร.ก. กฎหมายฉบับใหมออกมาจึงทําใหผูประกอบการใน
กิจการตางๆ ตองมีการปรับตัวในกฎหมายที่แตกตางไปจากเดิม โดยการเพิ่มการจดทะเบียน ตอแรงงานหนึ่งคนใหมี
เอกสารการทํางานมากกวา 1 ชุด จากการสัมภาษณแผูประกอบการรานขาวนึ่งในตลาดแหงหนึ่งไดใหขอมูลกับเราวา 
“วิธีการปรับตัวของผมคือใหไปจดทะเบียนกับผมหนึ่งชุด ใหแรงงานของผมไปจดทะเบียนสองที่ถึงสามที่ เพิ่ม
สถานที่ทํางานสามที่หาคนมารวมกันจะมีแรงงานอยู ไดไมไดจํากัดวาจะตองทํางานที่เดียว แตจะทํางานที่อื่นก็ได 
อยางเชน ตลาดศูนยแตอนเชามืดผานมา พอถึงสี่โมงเย็นเคากอไปอยูที่ตลาดไนทแ พอถึงเที่ยงคืนแลวก็นอน เคาจึงได
ทํางานสองแรง พอสถานท่ีไหนไมมีคนก็จะดึงแรงงานอีกสาขาหนึ่งมา มันก็จะเป็นการแกปใญหาอีกอยางหนึ่ง คือเรา
ตองยอมจายคาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเทา ผมไมยอมจะเสียแรงงาน แตผมยอมจายสองเทาแรงงานก็จะมีใบ
ทํางานกับเราสองถึงสามราย” จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณแเห็นไดวา ผูจักการรานขาวนึ่งหาวิธีที่จะรักษาแรงงาน
ของตนใหคงอยูและสามารถที่จะบริหารแรงงานของตนในสาขาใหเกิดการกระจายไปยังสาขาอื่นๆ ทําใหกิจการ
สามารถดําเนินตอไปได 

- ความสัมพันธแแบบอุปถัมภแ ที่นอกเหนือจากการซื้อขายแรงงานเพื่อที่จะรักษาแรงงานเอาไว  โดยคน
ทั่วไปมักมองวา การจางแรงงานของผูจักการธุรกิจจะใชแรงงานเพื่อใหไดผลประโยชนแในตัวแรงงานใหไดมากที่สุด 
แตจากการเขาไปสัมภาษณแผูประกอบการในกิจการตางๆ เราไดเห็นถึ งผูประกอบการที่ชวยเหลือแรงงานในดาน
ตางๆ ไมวาจะเป็น ดานอาหาร ดานที่พักอาศัย ดานการทองเที่ยว และดานอื่นๆอีกมากมาย ตามแตสวัสดิการของ
ผูประกอบการในแตละกิจการจะจัดให เพื่อจะอํานวยถึงความสะดวกใหแกแรงงานนั้นเอง 
 จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณแผูประกอบการกิจการโรงน้ําแข็งแหงหนึ่งไดใหขอมูลกับเราวา “เขาเคารพเรา
เหมือนกับเป็นญาติพี่นอง ดุไดวาได แตถาหากมีงานอะไร แรงงานพวกนี้ก็จะมีน้ําใจ แตถาเป็นคนไทยจะตองมีระบบ
ระเบียบ โดยคนไทยจะไมทําถาไมไดรับการตอบแทน” (โรงน้ําแข็งน้ําเงิน, 2560, การสัมภาษณแ) จะเห็นไดวาความสัมพันธแ
ระหวางตัวแรงงานกับผูประกอบการ เหมือนดั่ง “ความสัมพันธแแบบเครือญาติ” คือมีอะไรก็ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตัวอยางเชนแรงงานก็ใชแรงของตนเพื่อกิจการของนายจาง แตในทางตรงกันขาม ผูจัดการก็ตองมีการตอบแทนในการให
สวัสดิการแกแรงงาน และเราก็ไดถามตอในเรื่องการกินการอยู ผูประกอบการโรงน้ําแข็งจึงตอบวา “คือเราใหเป็นเงินเดือน 
แตถาวันไหนงานหนักเราจะใหเงินพิเศษไป แตถาแรงงานหยุดหรือปุวยก็จะใหเป็นเบี้ยรายช่ัวโมง โดยโรงงานก็ไมคอย
อยากใชแรงงานที่เป็นเด็กมาก เพราะเราเปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน อยูมาเป็น 10 ถึง20 ปี”  
 

 2.2 การปรับตัวของแรงงานเพ่ือนบ๎าน 
 เมื่อมีการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ .ศ. 2560 ออกมา 
“กลุมแรงงานเพื่อนบาน” ที่ไดเขามาเป็นแรงงานในประเทศไทยไดมีการปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบหรือขอบังคับที่
รัฐบาลไทยเป็นผูบัญญัติขึ้น โดยแรงงานไดมีการปรับตัว ดังนี้ 
 - การกระตือรือรนทําหนังสือเดินทาง(Passport)เพื่อเขามาในประเทศ โดยแรงงานทุกคนจะตองไดรับการ
รับรองและตรวจสอบ เพ่ือใหไดรับอนุมัติในการทํางานในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย การทําหนังสือเดินทาง
(Passport)จึงเป็นสิ่งแรกที่แรงงานจะตองมี จาการสัมภาษณแแรงงานหลายทานเราไดทราบวา ในสมัยอดีตแรงงาน
เพื่อนบานที่เขามาใหมๆ ยังไมมีการทําหนังสือเดินทาง(Passport)โดยพวกเขาเหลานั้นจะตองเดินออมขึ้นเขาเป็น
ระยะเวลาหลายวัน เพื่อท่ีจะหลบหลีกการจับกุมจากเจาหนาท่ีรัฐ 
 

ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐบาลควรใหความชวยเหลือเรื่องแรงงาน โดยการจัดการใหครบวงจร ถามีการออกกฎหมายใหมไม
ควรจะประกาศแบบฉับพลัน เนื่องจากยังไมสามารถปรับตัวใหทันตอกฎหมายใหมนี้ได ถามีการจับแรงงานไปจาก
ผูประกอบการแลว รัฐบาลควรสรรหาแรงงานมาทดแทนใหผูประกอบการแหงนั้นดังเดิม “อยากจะใหรัฐบาลทําให
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ครบวงจร ถาหากวามีการออกกฎหมายใหมนี้แลวกิจการที่ไมถูกตองเขาจะไปหาแรงงานที่งานที่ไหน เขาก็ขาด
แรงงาน แลวรัฐบาลก็ไมชวยอยางนี้ อยากใหมีประกันใหดวยวาเขาจะตองอยูได เพราะพวกนี้จะตองเสียคาหัวใหกับ
รัฐบาล พ่ีเชื่อวาบางคนเขาก็ยอมนะ ก็เขาใจนะวามันเป็นเรื่องความมั่นคง” 
 2. พรก. ฉบับนี้มีการประกาศใชเร็วเกินไป รัฐบาลควรมีระบบการตรวจสอบรายช่ือแรงงานเพื่อนบานให
ดีกวานี้เนื่องจากเกิดปใญหาการเปลี่ยนช่ือของแรงงาน ทําใหการตรวจสอบเป็นไปไดยาก และอยากใหรัฐบาลเปิดรับ
การจดทะเบียนทําพาสปรแอตเองเนื่องจากบริบัทจัดหางานเอกชนมีความฉอฉนเอาเปรียบผูประกอบการ “ การที่
พระราชกําหนดมีระยะขนาดนี้ที่เขาสงมาภายใน 15 วันมันเร็วเกินไปแลวเจาหนาที่ก็ทําไมทันแลวอีกอยางหนึ่งใน
ขอเสนอแนะตางดาวจะไมใชช่ือเดิมจะมีหลายชื่อ แลวมีปใญหาการเปลี่ยนช่ือแลวก็ทําใหตรวจสอบสัญชาติไมไดแลว
ปใญหาตรงนี้ประเทศไทย จะทําอยางไรในกรณีที่หาสัญชาติไมไดแตตองจะตองจดทะเทียนใหถูกตองการทําใบ
พาสปรแอตสวนใหญแลวไมไดจดฟรีนะแตเป็นเรื่องของการทําใบพาสปรแอตแบบบริษัทรับจางทําโดยพยายามให
ถูกตองไวกอน ถาตรวจสอบจริงๆแลวอาจไมถูกตองเป็นจํานวนมาก” 
 3. ระบบราชการควรลดขั้นตอนการทําเอกสารลงเพื่อใหงายและรวดเร็วในการดําเนินการ บทกําหนดโทษ
ของ พรก มีความรุนแรงเกินไป ถูกปรับ 4 แสน ถึง 8 แสน จริง เลือกที่จะปิดกิจการดีกวา “ขั้นตอนของราชการไทย
มันยุงยากมันตองใชเวลามันยุงยากมันไมสะดวกสบายเหมือนเมื่อกอน เมื่อกอนนีเ้รามีแรงงานเถือนสามารถพาใหขึ้น
รับรองไดตลอดเวลา คาปรับมันสูงมากคือถาโดนจับก็ปิดกิจการเลยดีกวามันก็ไมแพงมากหรอกการทําพาสสปอสแต
จะใหผูประกอบการเดินเรื่องเองคงทําไมเป็นหรอก” 
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