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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการท างาน สภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย โดยเป็นกรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์จากกฎระเบียบและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  3) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของการใช้แรงงานต่างด้าวรวมทั้งวิเคราะห์ SWOTของการคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าว และ 4) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 วิธีการในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานต่างด้าว และนายจ้างในทุกอ าเภอของจังหวัด
นนทบุรี ตามแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนด รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การจัดสนทนา
กลุ่มย่อยกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของ
ค่าจ้างแรงงาน แต่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องตามกฎหมายในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ในเรื่องการหยุดและการ
ลาให้แก่แรงงานต่างด้าว 2) แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงานของไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศพบว่าไทยได้ปฏิบัติ
สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องที่ไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว 
แตใ่นส่วนของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองยังไม่ได้รับการดูแลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ  3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางบวก คือ แรงงานต่างด้าวช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงาน
ระดับล่าง ท าให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุน แต่ก็อาจมีผลกระทบทางลบที่ท า
ให้ผู้ประกอบการไม่ปรับตัวใช้เทคโนโลยีที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตระยะยาว ส าหรับ
ผลกระทบทางสังคมทางบวกคือสังคมไทยได้ประโยชน์จากการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนชาติอ่ืนมากขึ้น 
ส่วนผลกระทบทางลบมีหลายด้านทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด บ่อเกิดการค้ามนุษย์ ภาระ
งบประมาณของรัฐในการจัดให้บริการสาธารณสุข และด้านความมั่นคงเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองเป็นจ านวนมากที่ไม่ทราบแน่ชัด 4) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดท าแผนหลักและแนว
ทางการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในกรอบอาเซียนและในระดับรัฐต่อรัฐ 
การศึกษาและก าหนดกฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวทุกระดับ การทบทวน



กฎหมายประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ และการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง 
 
ค าส าคัญ แรงงานต่างด้าว จังหวัดนนทบุรี 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) explore the fact, the problems of 

protection situation of migrant workers in Thailand, Nonthaburi province was selected 
as a case study; 2) analyze the labor situation in relation to rule, regulations, and 
international agreements on migrant worker protection; 3) focus upon various 
economic and social impacts caused by the employment of migrant workers, and 
then, the SWOT technique was used to analyzed and discussed, and  4)  recommend 
various policies and measures to solve the problems under the framework of ASEAN 
Economic Community (AEC). 
 The research was primarily based on the qualitative approach, by collecting 
primary data from sample size of migrant workers and employers in every districts in 
Nonthaburi province through the questionnaire and interview forms .The indept 
interview and the focus group discussion with government officials and the 
representatives from private sector concerned were also undertaken, the secondary 
data from various sources was also utilized to analyze the content.  

Results of the research were shown that: 1) employers in general, were lawful 
on wage payment practice, but have not yet practiced on various issues on welfare, 
especially, on leaves for the migrant workers; 2) most of migrant workers who were 
secured by legal status, were usually under the protection by Thai law; Thai 
government pursued Universal Declaration of Human Rights and other relating 
rectified convention; however, in practice, the undocumented / illegal migrant 
workers have not been well treated, especially, the basic benefit and welfares were 
not given and provided; 3) The positive impacts which provided by migrant workers 
included alleviating the worker shortage situation especially, the unskilled workers, 
the advantage of lower cost of labor to increase the competitiveness; on the other 
hand, under the circumstance of cheap labor, the employers may be passive to 
improve the technology in production; eventually this will retard the productivity 



development in long run; regarding social impacts, the positive aspect was that it will 
stimulate the learning to the diversity of migrant culture; concerning the negative 
aspects, various problems took place including crimes, drug, human trafficking , 
increasing the burden of the public health budget, and other security problems 
caused by the influx of a number of illegal migrant workers; 4) recommendations of 
this study were development of the master plan for the migrant workers 
management and formulate it in the framework of ASEAN on state to state basis, to 
review, study and implement all appropriate laws and regulations concerning the 
protection at every level of migrant workers, with particular emphasis on the social 
security law.   Priority should be given to oversee and enforce lawful practice on 
employers. 
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