
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการศึกษาการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในบทนี้

จะแบ่งผลการศึกษาออกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 

4.1  สภาพการท างาน และสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

4.1.1  สภาพการท างาน และสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ไทย 

 
 1) แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย อาจจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ (1) แรงงานต่างด้าวที่
เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและ (2) แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 (1)  แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  อันได้แก่คนต่างด้าวประเภทพิสูจน์
สัญชาติ ประเภททั่วไป ประเภทน าเข้าตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประเภทส่งเสริมการลงทุน และ
ประเภทตลอดชีพ โดยกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกฎหมายได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร 
ณ เดือนธันวาคม 2555 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 940,531 คน1 
 (2)  แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย   เป็นกลุ่มแรงงานไร้ทักษะ อัน
หมายถึง คนต่างด้าวประเภทชนกลุ่มน้อย ซึ่งข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจ านวน 193,320 
คน ประกอบไปด้วย ชนกลุ่มน้อย และแรงงานหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่
ได้รับอนุญาตผ่อนผันให้ท างานตามมติคณะรัฐมนตรี2  

                                                 
1 ข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักรประจ าป ี2555 กรมการจัดหางาน ส านกับริหารแรงงานต่างด้าว 
2 ปี 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ตามแนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ
แบบบูรณาการภายใต้ข้อเสนอของ “คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า เมือง (กบร.) โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้แรงงานต่างด้าวฯ เข้าสู่ระบบการท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรการในการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตาม
กฎหมาย 
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หากพิจารณาข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ปรากฏในฐานข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว
ของแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ และแยกตามรายภูมิภาค ในช่วง 3 ปี ได้แก่ ปี 2553  2554  และ 
2555 จะพบข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั้งราชอาณาจักร  

(แบ่งตามภูมิภาคในระหว่างปี 2553-2555) 
 

พ้ืนที่ 2555 2554 2553 
ทั่วราชอาณาจักร 1,133,851 1,950,650 1,335,155 
กรุงเทพมหานคร 125,514 468,647 337,886 
ปริมณฑล 218,820 416,182 294,383 
ภาคกลาง 328,384 422,314 240,310 
ภาคเหนือ 139,958 218,187 158,185 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,502 43,605 28,968 
ภาคใต้ 290,673 381,715 275,423 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคมของแต่ละปี (ข้อมูลจ านวนคนต่างด้าวเป็นข้อมูลสะสมและหักจ านวนคนต่างด้าวที่ใบอนุญาต

หมดอายุออกแล้ว) 
ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

 
 หากพิจารณาแรงงานต่างด้าวโดยแยกตามประเภทการเข้าเมืองถูกกฎหมายและถูกกฎหมาย
ของภาพรวมทั้งประเทศเช่นกัน ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 
 



ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร จ าแนกตามลักษณะการเข้าเมือง รายมาตรา รายภาค  
(ณ เดือนธันวาคม 2553 2554 และ 2555) 

 

พ้ืนที่/พ.ศ. 
 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

เข้าเมืองถูกกฎหมาย เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

รวมเข้าเมือง 
ถูกกฎหมาย 

(คน) 

มาตรา 9 มาตรา 12 
รวม 

เข้าเมือง 
ผิดกฎหมาย 

(คน) 

มาตรา 13 

ตลอดชีพ ทั่วไป 

MOU 
ส่งเสริม 

การลงทุน BOI 
ชนกลุ่มน้อย 

มติ ครม. 
3 สัญชาติ 
(พม่า ลาว  

และกัมพูชา) 
พิสูจน์สัญชาติ น าเข้า 

ทั่วราชอาณาจักร (2555) 1,133,851 940,531 983 82,833 733,603 93,265 29,847 193,320 25,439 167,881 
ทั่วราชอาณาจักร(2554) 1,950,650 678,235 983 73,841 505,238 72,356 25,817 1,272,415 24,351 1,248,064 
ทั่วราชอาณาจักร(2553) 1,335,155 379,560 14,423 70,449 228,411 43,032 23,245 955,595 23,341 932,255 
กรุงเทพมหานคร(2555) 125,514 97,533 10 46,000 26,166 6,815 18,542 27,981 2,798 25,183 
กรุงเทพมหานคร(2554) 468,647 260,074 10 42,032 186,467 16,300 15,265 208,573 2,674 205,899 
กรุงเทพมหานคร(2553) 337,886 169,444 7,306 40,263 99,049 9,363 13,463 168,442 2,792 165,650 
ภาคท่ีเหลือ(2555) 1,008,337 842,998 973 36,833 707,437 86,450 11,305 165,339 22,641 142,698 
ภาคท่ีเหลือ(2554) 1,482,003 418,161 973 31,809 318,771 56,056 10,552 1,063,842 21,677 1,042,165 
ภาคท่ีเหลือ(2553) 997,269 210,116 7,117 30,186 129,362 33,669 9,782 787,153 20,548 766,605 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนคนต่างด้าวคงเหลือเป็นข้อมูลสะสมและตัดใบอนุญาตที่หมดอายุออกแล้ว 
ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 



 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ได้รวบรวมข้อมูลสถิติของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานใน
ราชอาณาจักร ตามลักษณะการเข้าเมืองว่าเข้าเมืองถูกต้องตามพระราชบัญญัติการควบคุมการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่หรือไม่ ซึ่งจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือการเข้าเมืองถูกต้อง
ตามกฎหมาย และการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย 
 ส าหรับงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวท างานได้อย่างถูกกฎหมายตามมาตรา 9 ประเภทตลอด
อาชีพและท่ัวไป รวมทั้งมาตรา 12 อาจพิจารณาจัดเป็นแรงงานประเภทมีฝีมือ โดยมีต าแหน่งงานเป็น
ประเภทผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ช่างเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการสอน ประธานกรรมการ กรรมการผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ส่วนงานตามมาตรา 9 ประเภท
พิสูจน์สัญชาติและน าเข้าตาม MOU เป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน มี 2 
ประเภทคืองานกรรมกร และงานรับใช้ตามบ้าน 
 ส าหรับแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมี 2 ประเภท คือ (1) ชนกลุ่มน้อย 
ได้แก่ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง และชนเผ่าพม่าซ่ึงเป็นกลุ่มที่อยู่ตามชายแดนและเป็นกลุ่มที่มีบัตรประจ าตัว
บุคคลบนพ้ืนที่สูงไม่ใช่คนต่างด้าวสัญชาติพม่าที่อยู่ในกลุ่มมติคณะรัฐมนตรี 3 สัญชาติ (2) ตามมติ 
ครม. 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) โดยงานที่ชนกลุ่มน้อยได้รับอนุญาตให้ท างานได้แก่ งาน
กรรมกร งานท าสวนผักและผลไม้ งานขายปลีกสินค้า ส่วนงานที่แรงงานผิดกฎหมายตามมติ ครม. 3 
สัญชาติ ได้รับอนุญาตให้ท ามี 2 งาน ได้แก่ งานกรรมกรในกิจการต่างๆ และงานรับใช้ตามบ้าน 
 จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่มีแรงงานต่างด้าวมาก
ที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่รอบๆ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีข้อมูลในตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 10 อันดับแรกของประเทศ 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 

 
จังหวัด 2555 2554 2553 

ชลบุร ี 111,339 114,410 58,487 
สุราษฎร์ธานี 98,687 80,864 62,941 
ภูเก็ต 84,596 38,652 56,733 
ปทุมธานี 62,877 80,870 39,731 
นครปฐม 47,086 31,928 30,847 
นนทบุรี 46,110 56,130 36,704 
ระนอง 40,609 48,993 42,160 
สมุทรสาคร 37,300 172,251 124,849 
ระยอง 35,082 58,707 29,003 
สมุทรปราการ 25,447 75,003 62,252 
หมายเหตุ :   10 อันดับแรกเป็นอันดับที่ใช้ข้อมูลในปี 2555 เป็น ตัวตั้ง 
ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 ในกรณีจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลตัวเลขแรงงานต่างด้าวหากจ าแนกตาม
ประเภทของการเข้าเมือง (ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จะได้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 4.4 ดังนี้ 
 



 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือของจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะการเข้าเมืองรายมาตรา 
 

พ.ศ. 
รวม 

ทั้งสิ้น 
(คน) 

เข้าเมืองถูกกฎหมาย เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

รวมเข้าเมือง 
ถูกกฎหมาย 

(คน) 

มาตรา 9 มาตรา 12 รวม 
เข้าเมือง 

ผิดกฎหมาย 
(คน) 

มาตรา 13 

ตลอด 
ชีพ 

ทั่วไป 
MOU ส่งเสริม 

การลงทุน 
 BOI 

ชนกลุ่มน้อย 
มติ ครม. 
3 สัญชาต ิ

(พม่า ลาว และกมัพูชา) 
พิสูจน ์
สัญชาต ิ

น าเข้า 

2555 46,110 40,086 - 1,696 35,093 3,292 5 6,024 551 5,473 
2554 56,130 18,730 - 1,296 16,645 782 7 37,400 254 37,146 
2553 36,704 10,135 24 604 9,141 361 5 26,569 56 26,513 
หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนคนต่างด้าวคงเหลือเป็นข้อมูลสะสมและหักจ านวนคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุออกแล้ว ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553-2555 
ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 จากข้อมูลสถิติของจังหวัดนนทบุรีในตารางที่ 4.4 พบว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในปี 2555 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2554 ก่อนหน้า คือในปี 
2555 มีจ านวนเพียง 6,024 คน จากเดิมในปี 2554 มีจ านวน 37,400 คน ในขณะที่แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทพิสูจน์สัญชาติได้เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ คือจากปี 2554 จ านวน 16,645 คน เพิ่มเป็น 35,093 คน และการน าเข้าแรงงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่าง
รัฐ (MOU) ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 782 คน เป็น 3,292 คน ในปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของ
ภาครัฐที่เร่งรัดการด าเนินการปรับสถานะของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล ะตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ที่ไทยท ากับพม่า ลาว และกัมพูชา 



 

 

 2) สภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะพิจารณามุมมองการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ตามกฎหมายของไทยจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและนักวิชาการอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ในส่วนนี้ ส่วนหนึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม 2556 และข้อมูลทุติยภูมิที่ปรากฏในที่ต่างๆ ดังนี้ 

(1) มุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยทุกคนจะได้รับสิทธิในการคุ้มครองแรงงาน

ให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า
จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายหรือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากเป็นลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงาน
ไทย โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะท าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และ
ควบคุมให้นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

นอกเหนือจากนี้แล้วสิทธิด้านอื่นๆ เป็นภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวประเภทไหน เช่น การให้การศึกษา เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่
จะด าเนินการตามหลักมนุษยธรรม และสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการศึกษา หรือกรณีเจ็บป่วยแรงงาน
ต่างด้าวก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคม หากเป็นกรณีไม่เข้าข่ายประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุขจะ
ให้การรักษาตามหลักมนุษยธรรม เป็นต้น 

ในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐกฎหมายบังคับนายจ้างต้องปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว
เช่นเดียวกับแรงงานไทย แต่ปัญหาส าคัญประการหนึ่งคือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นายจ้างจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ เช่น การจ่ายค่าจ้างจะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ต้องมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับ
แรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับแรงงานไทย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจในข้อ
กฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาเคยมีกรณีแรงงานต่างด้าว น าบุตรของตนที่อายุไม่ถึง 15 ปี 
มาเลี้ยงในบริเวณสถานที่ท างาน ซึ่งโดยวิสัยของเด็กก็มีการเล่นซุกซน สนุกสนาน บางครั้งเด็กอาจ
ช่วยเหลือบิดา หรือมารดาของตนโดยคิดว่าเป็นเรื่องสนุก แต่เมื่อมีผู้พบเห็นจึงเกิดความเข้าใจผิดท าให้
ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

การคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะเป็นแรงงาน
ต่างด้าวหรือแรงงานไทย ส าหรับแนวทางที่จะช่วยให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเกิดประสิทธิภาพ
นั้น เห็นว่า 

(1.1) ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมาย และแนวทางในการ
ด าเนินการตามกฎหมายรวมถึงโทษที่นายจ้างจะได้รับ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส าหรับ
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แรงงานต่างด้าว ให้สื่อสารข้อมูลโดยตรงไปยังแรงงานต่างด้าว อาจด าเนินการโดยผ่านแรงงานต่างด้าว
ที่รู้และเข้าใจภาษาไทย หรือล่ามให้มีความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ของตนตามกฎหมาย 

(1.2) การเสริมสร้างจิตส านึก ทัศนคติที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมไทย 
และประเทศไทยของนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว เพ่ือป้องกันปัญหาจากการค้ามนุษย์ 

(1.3) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่เลือกปฏิบัติ ส าหรับประชาชนโดยทั่วไป ให้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในชุมชนในการสอดส่อง เฝ้าระวัง และรับผิดชอบแก้ปัญหาการละเมิดแรงงานต่างด้าว
ร่วมกับภาครัฐ 
 
 (2) ในมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ 

ส าหรับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยหลักแล้วเมื่อแรงงานต่างด้าวได้
เข้ามาท างานอย่างถูกต้องแล้วย่อมได้รับสิทธิในการคุ้มครองต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย แต่
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้กลับไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจประมวลปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้ 

(2.1) สภาพการจ้างงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ได้แก่ การไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด ค่าล่วงเวลาถ้าท างานในวันหยุด ชั่วโมงการ
ท างานเกินกว่ากฎหมายก าหนด ปัญหาความปลอดภัยในการท างานและค่าชดเชยเมื่อประสบ
อุบัติเหตุ อีกทั้งการปฏิบัติที่ ไม่เท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนไทยส าหรับงานที่มีลักษณะ
คุณภาพและปริมาณอย่างเดียวกัน 

(2.2) การยึดใบอนุญาตท างาน นายจ้างส่วนใหญ่มักเก็บบัตรประจ าตัวของแรงงาน
ต่างด้าวไว้เอง ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวถูกนายจ้างควบคุมได้ง่ายขึ้น เสี่ยงต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจเนื่องจากไม่มีเอกสารติดตัว เกิดความล าบากในการเดินทางทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและเรื่อง
ส่วนตัว เช่น การไปรับบริการในสถานพยาบาล เป็นต้น 

(2.3) แรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านเป็นการท างานที่การถูกแยกให้อยู่อย่าง
โดดเดี่ยว แรงงานรับใช้ในบ้านทั้งหมดพักอยู่ในบ้านของนายจ้างตลอดเวลาทั้งเวลาท างานและเวลา
พักผ่อน จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากข้ึน เนื่องจากงานที่ถูกแยกโดดเดี่ยวและห่างไกลจากญาติ
มิตร ขาดพ้ืนที่ส่วนตัวและต้องพักร่วมกับคนอ่ืนๆ ในบ้าน นอกจากนี้แรงงานรับใช้ในบ้านบางคนเคย
ถูกนายจ้างกักขังอีกด้วย มิให้มีการติดต่อกับโลกภายนอก อีกทั้งแรงงานประเภทนี้ ตามกฎหมาย
ประกันสังคมมีข้อยกเว้นไม่บังคับใช้กับ “คนท างานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย” 

(2.4) แรงงานต่างด้าวไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองได้ ส่งผลต่อการ
เข้าถึงสิทธิเพื่อการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งการด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติตามกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานมักจะใช้เวลายาวนาน บาง



การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

| 4-9 

 

 

กรณีใช้ระยะเวลายาวนานเกือบสองปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีระยะเวลา
ในการอนุญาตท างาน รวมทั้งยังง่ายต่อการถูกเลิกจ้างและผลักดันกลับประเทศในระยะเวลาอันสั้น 
การไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานของแรงงานข้ามชาตินั้น มิได้เกิดผลกระทบต่อตัวแรงงาน
ข้ามชาติเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการคุ้มครองแรงงานทั้งระบบ 
เพราะจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นโอกาสให้
นายจ้างใช้ช่องโหว่เหล่านี้จ้างงานแบบกดข่ีแรงงาน 

(2.5) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงื่อนไขการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรของแรงงานที่ต้องมี
นายจ้าง แม้แรงงานได้ขึ้นทะเบียนแรงงานแล้ว แต่ต่อมาเมื่อถูกเลิกจ้าง แรงงานก็จะต้องหานายจ้าง
ใหม่ให้ได้ภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นก็จะต้องถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยและถูกส่งกลับไปยังประเทศ
ต้นทาง ดังนั้นในกรณีที่แรงงานตกเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม หรือ
ตกเป็นผู้เสียหายในกรณีถูกละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย หากแรงงานยังไม่สามารถหานายจ้างใหม่
ได้ก็จะถูกเนรเทศทันทีก่อนที่จะสามารถด าเนินการเรียกร้องสิทธิหรือเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
กฎเกณฑ์เช่นนี้ท าให้แรงงานต้องตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบนายจ้าง เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ
และถูกกลั่นแกล้งเพราะนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้หากแรงงานมีการลุกข้ึนมาเรียกร้องสิทธิ 

(2.6) ปัญหาการเข้าสู่การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อ
แรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเพ่ือรับรองความเป็นพลเมือง
ของประเทศต้นทางเรียบร้อยแล้ว แรงงานข้ามชาติจะต้องเข้าสู่การคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม 
ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม ณ ธันวาคม 2555 แรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
จ านวน 249,961 คน ในขณะที่จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในช่วงเวลาเดียวกันมีจ านวนถึง 
940,531 คน แสดงให้เห็นถึงว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนประกันตนของ
แรงงานต่างด้าว จากการศึกษาของบัณฑิตย์ แป้นวิเศษที่ได้ปรากฏในคู่มือพบปัญหาที่เป็นผลมาจาก
การเข้าไม่ถึงการคุ้มครองถึง 6 ประการ ดังนี้ 

1. มีหลายบริษัทที่นายจ้างส่งเงินสมทบล่าช้ากว่าก าหนด ซึ่งเมื่อครบ
ก าหนดการช าระแล้วต้องน าเงินสมทบมาจ่ายภายใน 15 วัน หากเลยก าหนดจะโดนปรับดอกเบี้ย ท า
ให้มีนายจ้างบางคนที่นายจ้างแรงงานจ านวนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการไม่ส่งเงินสมทบเลย เพราะไม่
อยากเสียค่าปรับจ านวนมากท าให้แรงงานจึงเสียสิทธิแม้ว่านายจ้างจะหักเงินแรงงานไปแล้วก็ตาม 

2. ข้อจ ากัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างรอบัตรประกันสังคม 
พบว่าในระหว่างที่แรงงานรอบัตรนั้น ต้องเข้ารับการรักษาเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น จึงจะ
สามารถเบิกคืนเงินย้อนหลังที่จ่ายไปได้ทั้งหมด มีแรงงานบางคนที่ไม่ทราบและเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชน ท าให้สามารถเบิกคืนย้อนหลังได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วในช่วงก่อน 
3 เดือนที่จะมีสิทธิ แรงงานก็จะไม่สามารถน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกย้อนหลังได้ ถึงแม้จะ
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ท างานอยู่ในประเภทงานที่มีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง รวมถึงการเข้าไม่ถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและการอยู่อาศัยที่ดี ดังนั้นแรงงานต้องส่ง
เงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะสามารถใช้สิทธิกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอัน
มิใช่เนื่องจากการท างานได้ 

3. แรงงานไม่สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ เนื่องจากในระหว่างที่
ส านักงานประกันสังคมยังไม่สามารถออกบัตรประกันสังคมให้แรงงานได้ การตรวจสอบสิทธิจะท าได้
ยากมากเพราะการออกบัตรประกันสังคมจะขึ้นอยู่กับเลขที่ใบอนุญาตท างานของแรงงานข้ามชาติ ซึ่ง
ประกันสังคมจะอ้างอิงเลขที่ใบอนุญาตท างานในการบ่งบอกสิทธิของผู้ประกันตน แต่ในความเป็นจริง
แล้วกระทรวงแรงงานจะออกใบอนุญาตท างานล่าช้ามาก แรงงานจึงไม่สามารถน าเลขที่ใบอนุญาต
ท างานมาใช้ยืนยันสิทธิในการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมได้ แม้ว่าทางส านักงานประกันสังคมจะได้
ก าหนดมาตรการแก้ไข โดยการสร้างฐานทะเบียนผู้ประกันตนชั่วคราวไว้ แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติ เพราะชื่อของแรงงานข้ามชาตินั้นคล้ายคลึงกันและไม่มีนามสกุล และการบันทึกทะเบียน
ผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมก็ไม่ได้แยกกลุ่มแรงงานข้ามชาติไว้ต่างหาก ท าให้ เกิดความ
สับสน ล่าช้า เสียเวลามากยามต้องตรวจสอบสิทธิประกันสังคม 

4. มีบางโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม มีข้อจ ากัดทั้งจ านวนเจ้าหน้าที่
และขนาดของโรงพยาบาล ท าให้ความสามารถของการบริการสาธารณสุขในบางพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะ
รองรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่และมีจ านวนมาก รวมทั้งยิ่งท าให้คนในพ้ืนที่ต้องรอรับ
บริการล่าช้ามากขึ้น จึงส่งผลต่ออคติเชิงชาติพันธุ์ การกีดกัน การไม่ยอมรับการอยู่ร่วมกันในชุมชน
เดียวกันติดตามมา 

5. ตัวแรงงานข้ามชาติเองมักจะไม่ทราบสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ ขาดความ
เข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็นและยิ่งเป็นแรงงานที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
นายจ้างไม่สนใจดูแลยิ่งท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายสิทธิทดแทนอย่างมาก มีแรงงานจ านวน
มากที่นายจ้างยึดบัตรไว้แรงงานจึงถือเฉพาะใบเสร็จเพ่ือมารับการรักษาแทน จึงเป็นอุปสรรคต่อการ
รักษาอย่างยิ่ง เพราะแรงงานก็จะไม่มีทั้งบัตรโรงพยาบาล บัตรประกันสังคม และใบอนุญาตท างาน 
โรงพยาบาลจึงต้องใช้เวลาตรวจสอบเป็นระยะเวลานาน 

6. มีบางกรณีที่แรงงานเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกสถานที่ท างานและถูกส่งตัว
เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่แรงงานจะไม่มีเอกสารพกติดตัวมา เนื่องจากนายจ้างยึดเก็บไว้ เพราะกลัว
แรงงานหลบหนีท าให้การรักษาพยาบาลเกิดความล่าช้า เพราะโรงพยาบาลต้องติดต่อกับบริษัทที่
แรงงานเหล่านี้ท างานอยู่เพ่ือยืนยันสิทธิการเบิกจ่ายในการรักษาจริง รวมถึงแรงงานมักจะมีชื่อที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ยิ่งท าให้การตรวจสอบสิทธิล่าช้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่นับว่าถ้าเป็นแรงงาน
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หมดสติเข้ามารักษา ทางโรงพยาบาลก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการท าทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ไม่ตรวจสอบ
ประวัติเดิม แรงงานก็จะเสียประโยชน์ในประวัติการรักษาท่ีเคยมีมาก่อนหน้านั้น 
 
 4.1.2  สภาพการท างานและสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นนทบุรี 

ผลการศึกษาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย  (ร้อยละ 54.3) มากกว่าเพศ
หญิง (ร้อยละ 45.7)  เป็นสัญชาติพม่า (ร้อยละ 61.3)  รองลงมาสัญชาติลาว  (ร้อยละ 26.6)  และ
สัญชาติกัมพูชา (ร้อยละ 9.5) ตามล าดับ   ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  21 -30  ปี  (ร้อยละ 51.8)  มี
พ้ืนฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ร้อยละ 78.4)  และรองลงคือไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 15.6) 
 ส่วนประเภทของงานที่ท าอันดับแรกคืองานก่อสร้าง  (ร้อยละ  74.4)  รองลงมาคืองาน 
ให้บริการในร้านอาหาร/ร้านค้า/ปั๊มน้ ามัน  (ร้อยละ 10.6)  และผู้รับใช้ในบ้าน  (ร้อยละ 7.5)  
ตามล าดับ  และมีจ านวนแรงงานต่างด้าวของกิจการมีจ านวน 1-10 คน  และ 31-40  คน  (ร้อยละ  
25.1)  รองลงมา คือ 51 คน ขึ้นไป  (ร้อยละ 16.6)  และ จ านวน 21 -30 คน  (ร้อยละ 13.1)  
ตามล าดับ  และจ านวนแรงงานของไทยของกิจการ อันดับแรกจ านวน 11-20  คน  (ร้อยละ  34.7)  
รองลงมาจ านวน 21-30  คน  (ร้อยละ 28.6)  และ  จ านวน 1-10 คน  (ร้อยละ 28.1)  ตามล าดับ 
 สถานประกอบการอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเป็นอันดับหนึ่ง  (ร้อยละ  49.2)  รองลงมา  อ าเภอ
ปากเกร็ด และบางบัวทอง  (ร้อยละ  16.6)  และอ าเภอบางกรวย  (ร้อยละ 5.0)  ตามล าดับ ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  (N = 398 คน) 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1.  เพศ   
 ชาย 216 54.3 
 หญิง 182 45.7 

รวม 398 100.0 
2.  สัญชาต ิ   
 พม่า 244 61.3 
 กัมพูชา 38 9.5 
 ลาว 106 26.6 
 ไม่ตอบ 10 2.5 

รวม 398 100.0 
3.  อายุ   
 10-20 ปี 34 8.5 
 21-30 ปี 206 51.8 
 31-40 ปี 104 26.1 
 41-50 ปี 42 10.6 
 51 ปี ขึ้นไป 2 0.5 
 ไม่ตอบ 10 2.5 

รวม 398 100.0 
4. พ้ืนฐานการศึกษา   
 ประถมศึกษา 312 78.4 
 มัธยมศึกษา - - 
 ปริญญาตรี 4 1.0 
 ไม่ได้เรียนหนังสือ 62 15.6 
 ไม่ตอบ 20 5.0 

รวม 398 100.0 
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ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
5.  ประเภทของงาน   
 เกษตรกรรม - - 
 โรงงานอุตสาหกรรม 26 6.5 
 ให้บริการในร้านอาหาร/ร้านค้า/ปั๊มน้ ามัน 42 10.6 
 ผู้รับใช้ในบ้าน 30 7.5 
 งานก่อสร้าง 296 74.4 
 ไม่ตอบ 4 1.0 

รวม 398 100.0 
6.  จ านวนแรงงานต่างด้าวของกิจการ   
 1-10  คน 100 25.1 
 11-20 คน 30 7.5 
 21-30 คน 52 13.1 
 31-40 คน 100 25.1 
 41-50 คน 50 12.6 
 51 คน ขึ้นไป 66 16.6 

รวม 398 100.0 
7.  จ านวนแรงงานของไทยของกิจการ   
 ไม่มีแรงงานไทย 34 8.5 
 1-10  คน 112 28.1 
 11-20 คน 138 34.7 
 21-30 คน 114 28.6 

รวม 398 100.0 
8.  สถานประกอบการอยู่ในเขตอ าเภอ   
 อ าเภอไทรน้อย 14 3.5 
 อ าเภอเมือง 196 49.2 
 อ าเภอบางใหญ่ 36 9.0 
 อ าเภอปากเกร็ด 66 16.6 
 อ าเภอบางบัวทอง 66 16.6 
 อ าเภอบางกรวย 20 5.0 

รวม 398 100.0 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของแรงงานต่างด้าว 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเดินทางเข้ามา
ท างานในประเทศไทย  อันดับแรกคือญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนฝูงแนะน า  (ร้อยละ 57.8)  รองลงมาคือ 
นายหน้า/บริษัทจัดหางานของไทยไปติดต่อ  (ร้อยละ 38.7)  และ นายหน้า/บริษัทจัดหางานใน
ประเทศ  (ร้อยละ 3.5) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว  (N = 398) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ (%) 
การเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย   
 ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนฝูงแนะน า 230 57.8 
 นายหน้า/บริษัทจัดหางานในประเทศ 14 3.5 
 นายหน้า/บริษัทจัดหางานของไทยไปติดต่อ 154 38.7 

รวม 398 100.0 

 
 การมีสัญญาจ้างของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  ไม่มีสัญญาจ้าง  (ร้อยละ 97.5)  และมีการท า
หนังสือสัญญา (ร้อยละ 2.0)   นายจ้างไม่หักค่าจ้างบางส่วน  (ร้อยละ 100.0)   และค่าจ้างที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับส่วนใหญ่วันละ 300 บาท  (ร้อยละ 97.5)  และได้รับเป็นรายเดือนละ 9 ,000 บาท  
(ร้อยละ 3.5)  ข้อตกลงในการเลิกจ้างพบว่า  ร้อยละ  99.0  ไม่มีข้อตกลงในการเลิกจ้าง  ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  ข้อมูลการท าสัญญาจ้างงาน  (N = 398) 

ข้อมูล จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
1. การมีสัญญาจ้าง   
 มี 8 2.0 
 ไม่มี 388 97.5 
 ไม่ตอบ 2 0.5 

รวม 398  
  - เป็นหนังสือสัญญา 8 2.0 
  - เป็นข้อตกลงด้วยวาจา 0 0 
   
2.  นายจ้างหักค้าจ้างบางส่วน (ประกันต่างๆ)   
 หัก - - 
 ไม่หัก 398 100.0 

รวม 398 100.0 
3.  ค่าจ้างที่ได้รับ   
 วันละ 300 บาท 384 97.5 
 เดือนละ 9,000 บาท 14 3.5 

รวม 398 100.0 
4.  ข้อตกลงในการเลิกจ้าง   
 มี 0 0 
 ไม่มี 394 99.0 
 ไม่ตอบ  4 1.0 

รวม 398 100.0 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการการหยุดท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับแรกท างาน 9 ชั่วโมง  
(ร้อยและ 84.4)  รองลงมาคือไม่แน่นอน  (ร้อยละ 15.1)  และ 8 ชั่วโมง  (ร้อยละ 0.5)  ตามล าดับ
เวลาพักระหว่างท างานอันดับแรก 1 ชั่วโมง  (ร้อยละ 99.0)  และรองลงมาคืออ่ืนๆ (ไม่แน่นอน)  
(ร้อยละ 1.0)    
 การหยุดพักในในระหว่างสัปดาห์ อันดับแรกหยุดทุกวันอาทิตย์  (ร้อยละ 81.6)  รองลงมาคือ 
อ่ืนๆ (หมุนเวียน)  (ร้อยละ 17.6)   ส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าส่วนใหญ่ไม่มีวันหยุดพักผ่อน
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ประจ าปี  (ร้อยละ 99.5)   และวันหยุดตามประเพณี  เช่น วันสงกรานต์ ปีใหม่  ตรุษจีน ส่วนใหญ่
พบว่ามีให้หยุด  (ร้อยละ 93.7)  และอ่ืนๆ (ไม่แน่นอน  (ร้อยละ 5.8) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการการหยุดท างานของแรงงานต่างด้าว  (N = 398) 

ข้อมูล จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
1.  ชั่วโมงการท างานต่อวัน   
 8 ชั่วโมง 2 0.5 
 9 ชั่วโมง 336 84.4 
 ไม่แน่นอน 60 15.1 

รวม 398 100.0 
2.  เวลาพักระหว่างการท างาน   
 ½  ชั่วโมง 0 0 
 1  ชั่วโมง 394 99.0 
 อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม 398 100.0 
3.  วันหยุดพักในระหว่างสัปดาห์   
 ทุกวันอาทิตย์ 326 81.6 
 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 2 0.5 
 อ่ืนๆ (หมุนเวียน) 70 17.6 

รวม 398 100.0 
4.  วันหยุดพักผ่อนประจ าปี   
 มี 2 0.5 
 ไม่มี 396 99.5 

รวม 398 100.0 
5.  วันหยุดตามประเพณี   
 มี  (เช่น วันสงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ) 373 93.7 
 อ่ืนๆ (ไม่แน่นอน) 23 5.8 
 ไม่ตอบ 2 0.5 

รวม 398 100.0 

 



การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

| 4-17 

 

 

 ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิในการลาของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าสวัสดิการอื่นๆ ที่นายจ้างจัดให้ 
อันดับแรกคือ  ที่พักอาศัย  (ร้อยละ  99.5)  รองลงมาคือ  รถรับส่ง  (ร้อยละ 30.7)  และอาหาร  
(ร้อยละ  18.6)    
 สิทธิในการลาประเภทต่างๆ  ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  มีสิทธิลาป่วย  (ร้อยละ 98.0)  และถูก
หักค่าจ้างวันละ 300 บาท  (ร้อยละ 97.0)   การลากิจธุระ พบว่า ไม่มีสิทธิลากิจธุระ  (ร้อยละ 54.8)  
และมีสิทธิลา  (ร้อยละ 44.7)  และถูกหักค่าจ้างวันละ  300 บาท  (ร้อยละ 99.0)   การลาคลอดบุตร  
ไม่มีสิทธิลาคลอดบุตร  (ร้อยละ 100.0)   การได้รับค่าจ้างและสวัสดิการอ่ืนๆ เท่าเทียมกับแรงงาน
ไทยที่มีในสถานประกอบการ พบว่า ไม่เท่าเทียม แรงงานไทยได้รับมากกว่า (ร้อยละ  99.0)   และ
แรงงานที่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการมากกว่าแรงงานต่างด้าว  คือ  สวัสดิการ (อาทิ วันหยุดพักผ่อน 
ค่ารักษาพยาบาล โบนัสประจ าปี ฯลฯ) (ร้อยละ  99.0) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9  ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิในการลาของแรงงานต่างด้าว  (N = 398) 

ข้อมูล จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
1.  สวัสดิการอื่นๆ ที่นายจ้างจัดให้ *   
 ทีพักอาศัย 396 99.5 
 รถรับส่ง 122 30.7 
 อาหาร 74 18.6 
 ค่ารักษาพยาบาล - - 
 เสื้อผ้า 12 3.0 
 เงินโบนัสพิเศษ - - 
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ   
   
2.  สิทธิในการลาประเภทต่างๆ   
 ลาป่วย   
  มี 390 98.0 
  ไม่มี 6 1.5 
  ไม่ตอบ 2 0.5 

รวม 398 100.0 
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ข้อมูล จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
  การหักค่าจ้าง   
   ถูกหัก  386 97.0 
   ไม่ถูกหัก 10 2.5 
   ไม่ตอบ 2 0.5 

รวม 398 100.0 
 ลาไปกิจธุระ   
  มี 178 44.7 
  ไม่มี 218 54.8 
  ไม่ตอบ 2 0.5 

รวม 398 100.0 
  การหักค่าจ้าง   
   ถูกหัก  394 99.0 
   ไม่ถูกหัก 4 1.0 

รวม 398 100.0 
 ลาคลอดบุตร   
  มี   
  ไม่มี 398 100.0 

รวม 398 100.0 
3.  การได้รับค่าจ้างและสวัสดิการอ่ืนๆ เท่าเทียม
กับแรงงานไทยที่มีในสถานประกอบการ 

  

 เท่าเทียมกัน 2 0.5 
 ไม่เท่าเทียม แรงงานไทยได้รับมากกว่า 394 99.0 
 ไม่ตอบ 2 0.5 

รวม 398 100.0 
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ข้อมูล จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
4.  แรงงานไทยที่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ
มากกว่าแรงงานต่างด้าว 

  

 ค่าจ้าง - - 
 สวัสดิการ (อาทิ วันหยุดพักผ่อน ค่า
รักษาพยาบาล โบนัสประจ าปี ฯลฯ) 

 
394 

 
99.0 

 การประกันสุขภาพ - - 
 ไม่ตอบ 4 1.0 

รวม 398 100.0 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

 ด้านค่าจ้าง    
 - ต้องการให้มีค่าจ้างเท่ากับคนไทย 
 ด้านสวัสดิการต่างๆ (ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ) 
 - ต้องการให้มีที่พักสะอาด 
 - ต้องการให้ดูแลเหมือนคนไทย 
 - ต้องการให้มีประกันสังคม 
 ด้านวันลาพักผ่อน/วันหยุดตามเทศกาล 
 - ต้องการให้มีตามกฎหมาย 
 อ่ืนๆ 
 - ต้องการสิทธิเหมือนคนไทย 
 - ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รีดไถ 
 - ต้องการเข้า-ออกประเทศได้สะดวกขึ้น 
 - กรณีเลิกจ้างอยากให้มีเงินชดเชย 
 - ต้องการใบอนุญาตตลอดชีพ 
 

ผลการศึกษาจากนายจ้างท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 
กลุ่มตัวอย่างนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมีที่ตั้งสถานประกอบการ อันดับแรกตั้งอยู่ที่

อ าเภอเมือง (ร้อยละ 60)  รองลงมาคืออ าเภอปากเกร็ด (ร้อยละ 20) อ าเภอบางใหญ่  (ร้อยละ 8) 
อ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางบัวทอง  มีสถานประกอบการเท่ากัน  (ร้อยละ 4)  และ
ประเภทของกิจการที่ด าเนินการมากที่สุดคือ ให้บริการในร้านอาหาร/ร้านค้า/ปั๊มน้ ามัน  (ร้อยละ 36)  
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รองลงมาคือผู้รับใช้ในบ้าน  (ร้อยละ 32)  งานก่อสร้าง (ร้อยละ 16)  ตามล าดับ  จ านวนการจ้าง
แรงงานของกิจการ อันดับแรกคือ 1-10  คน  (ร้อยละ 60)  รองลงมาคือ 11-20 คน (ร้อยละ  20)  
และ 41-50  คน  (ร้อยละ 12.0)    จ านวนแรงงานต่างด้าวในกิจการ อันดับแรกคือ 1-10 คน  (ร้อย
ละ  68.0)  รองลงมาคือ  11-20 คน  และ  21-30 คน  (ร้อยละ 12.0)  และสัญชาติแรงงานต่างด้าว
มาท างานมากที่สุดคือ สัญชาติลาว  (ร้อยละ  80.0)  รองลงมาคือสัญชาติพม่า  ( ร้อยละ 52.0) 
สัญชาติกัมพูชา  (ร้อยละ 28.0) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10  ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างและการจ้างแรงงานต่างด้าว  (N = 50) 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1.  ที่ตั้งสถานประกอบการ   
 อ าเภอไทรน้อย 2 4.0 
 อ าเภอเมือง 30 60.0 
 อ าเภอบางใหญ่ 4 8.0 
 อ าเภอปากเกร็ด 10 20.0 
 อ าเภอบางบัวทอง 2 4.0 
 อ าเภอบางกรวย 2 4.0 

รวม 50 100.0 
2.  ประเภทกิจการ   
 เกษตรกรรม 4 8.0 
 โรงงานอุตสาหกรรม 4 8.0 
 ให้บริการในร้านอาหาร/ร้านค้า/ปั๊มน้ ามัน 18 36.0 
 ผู้รับใช้ในบ้าน 16 32.0 
 งานก่อสร้าง 8 16.0 

รวม 50 100.0 
  



การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

| 4-21 

 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
3.  จ านวนการจ้างแรงงานของกิจการ   
 1-10  คน 30 60.0 
 11-20 คน 10 20.0 
 21-30 คน 2 4.0 
 31-40 คน - - 
 41-50 คน 6 12.0 
 51 คน ขึ้นไป 2 4.0 

รวม 50 100.0 
4.  จ านวนแรงงานต่างด้าวในกิจการ   
 1-10  คน 34 68.0 
 11-20 คน 6 12.0 
 21-30 คน 6 12.0 
 31-40 คน 2 4.0 
 41-50 คน 2 4.0 

รวม 50 100.0 
5.  สัญชาติแรงงานต่างด้าวมาท างาน   
 พม่า 26 52.0 
 กัมพูชา 14 28.0 
 ลาว 40 80.0 

หมายเหตุ ในข้อ 5 นี้นายจ้างส่วนใหญ่จ้างแรงงานต่างด้าวหลายสัญชาติในแต่ละสถานประกอบการ
จึงท าให้ตัวเลขในช่องร้อยละรวมกันแล้วเกิน 100 

 
 ข้อมูลการให้สวัสดิการการให้เงินจ้างที่นายจ้างให้แรงงานต่างด้าวของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่มีการหักเงินค่าจ้างบางส่วนไว้ (เช่น หักเป็นเงินประกัน และอ่ืนๆ)  (ร้อยละ  96.0)  และ
อัตราค่าจ้างส่วนใหญ่ วันละ 300 บาท (ร้อยละ 84.0)   และช่วงเวลาในการจ่ายอันดับแรกจ่ายทุก 2 
สัปดาห์ (ร้อยละ 52.0)  รองลงมาคือ ทุกเดือน (ร้อยละ 36.0) ทุกสัปดาห์  (ร้อยละ 12.0)  ตามล าดับ  
หากมีการท างานล่วงเวลา/ท างานในวันหยุด ได้รับค่าจ้างเพ่ิม  (ร้อยละ 52.0)  และไม่ได้รับค่าจ้าง
เพ่ิม  (ร้อยละ 24.0) และไม่มีเงินชดเชยในกรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว (ร้อยละ 96.0)  ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ข้อมูลการให้สวัสดิการการให้เงินค่าจ้างที่นายจ้างให้แรงงานต่างด้าว  (N = 50) 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1.  มีการหักเงินค่าจ้างบางส่วนไว้ (เช่น หักเป็นเงิน
ประกัน และอ่ืนๆ) 

  

 ไม่มี 48 96.0 
 มี 2 4.0 

รวม 50 100.0 
2.  อัตราค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลา   
 อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท 42 84.0 
 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท 8 16.0 

รวม 50 100.0 
3.  ช่วงเวลาในการจ่าย   
 ทุกสัปดาห์ 6 12.0 
 ทุก 2 สัปดาห์ 26 52.0 
 ทุกเดือน 18 36.0 

รวม 50 100.0 
4.  หากมีการท างานล่วงเวลา/ท างานในวันหยุด   
 ได้รับค่าจ้างเพ่ิม 26 52.0 
 ไม่ได้รับค่าจ้างเพ่ิม 12 24.0 
 ไม่ตอบ 12 24.0 

รวม 50 100.0 
5.  เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว   
 มี 2 4.0 
 ไม่มี 48 96.0 

รวม 50 100.0 

 
 วิธีการในการน าแรงงานต่างด้าวมาท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าวิธีการนายหน้า (ร้อยละ 
100.0)  และเหตุผลที่ใช้แรงงานต่างด้าว  ส่วนใหญ่ คือหาคนไทยไม่ได้  (ร้อยละ 72.0)   การท า
สัญญาจ้าง  พบว่า มีการท าสัญญาจ้าง  (ร้อยละ 100.0) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  ข้อมูลการน าแรงงานต่างด้าวมาท างาน  (N = 50) 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1.  วิธีการในการน าแรงงานต่างด้าวมาท างาน   
 นายหน้า 50 100.0 

รวม 50 100.0 
2.  เหตุผลที่ใช้แรงงานต่างด้าว   
 หาคนงานไทยไม่ได้ 36 72.0 
 แรงงานต่างด้าวมีความอดทนสูงกว่าคนไทย 4 8.0 
 ไม่ตอบ 10 20.0 

รวม 50 100.0 
3.  มีการท าสัญญาจ้าง   
 มี 50 100.0 
 ไม่มี - - 

รวม 50 100.0 

 
 ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิในการลาต่างๆ ที่นายจ้างให้แรงงานต่างด้าวของกลุ่มตัวอย่าง  
พบว่า  สวัสดิการทีให้อันดับแรกคือ  ที่พัก  (ร้อยละ 100.0)  รองลงมาคือ  อาหาร  (ร้อยละ 64.0)    

สิทธิในการลาต่างๆ ของแรงงานต่างด้าว  พบว่ามีสิทธิลาป่วย (ร้อยละ 100.0)  และถูกหั ก
ค่าจ้าง  (ร้อยละ 88.0)  และไม่มีสิทธิลาคลอด  (ร้อยละ 100.0)  และหากลาถูกหักค่าจ้าง (ร้อยละ 
100.0)  การลากิจ  มีสิทธิลา  (ร้อยละ  60)  ไม่มีสิทธิลา  (ร้อยละ 40)  และหากลาถูกหักค่าจ้าง  
(ร้อยละ  56) 

การให้วันหยุดแก่แรงงานต่างด้าว  ให้หยุดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล  (ร้อยละ 
56.0)  และให้หยุดทุกสัปดาห์  (ร้อยละ  44.0) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.13 
 
  



การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

| 4-24 

 

 

ตารางท่ี 4.13  ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิในการลาต่างๆ ที่นายจ้างให้แรงงานต่างด้าว  (N = 50) 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1.  สวัสดิการในรูปแบบอื่นๆ*   
 ที่พัก 50 100.0 
 อาหาร 32 64.0 
 ค่ารักษาพยาบาล 2 4.0 
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ   
   
2.  สิทธิในการลาต่างๆ ของแรงงานต่างด้าว   
 ลาป่วย   
  มี 50 100.0 
  ไม่มี - - 

รวม 50 100.0 
  ถูกหักค่าจ้าง 44 88.0 
  ไม่ถูกหักค่าจ้าง 4 8.0 
  ไม่ตอบ 2 4.0 

รวม 50 100.0 
 ลาคลอด   
  มี - - 
  ไม่มี 50 100.0 

รวม 50 100.0 
  ถูกหักค่าจ้าง 50 100.0 
  ไม่ถูกหักค่าจ้าง - - 

รวม 50 100.0 
 ลากิจ   
  มี 30 60.0 
  ไม่มี 20 40.0 

รวม 50 100.0 
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ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
  ถูกหักค่าจ้าง 28 56.0 
  ไม่ถูกหักค่าจ้าง 2 4.0 
  ไม่ตอบ 20 40.0 

รวม 50 100.0 
3.  การให้วันหยุดแก่แรงงานต่างด้าว   
 ทุกสัปดาห์ 22 44.0 
 เฉพาะวันนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล 28 56.0 

รวม 50 100.0 

 
หากน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่ม

นายจ้างมาพิจารณาร่วมกันจะพบข้อมูลที่น่าสนใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก ่
(1) ข้อมูลการท าสัญญาจ้างของแรงงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกือบ

ทั้งหมด (ร้อยละ 97.5) แจ้งว่าไม่มีการท าสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะที่นายจ้างที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดแจ้งว่ามีการท าสัญญาจ้าง 

(2) การจ่ายค่าจ้างที่เป็นไปตามกฎหมายคือวันละ 300 บาท หรือเดือนละ 9,000 บาท 
ซึ่งทั้งกลุ่มลูกจ้างและนายจ้างทั้งหมดให้ข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด 

(3) การหักค่าจ้างไว้บางส่วน เช่น การประกันสังคม การประกันการท างานต่างๆ พบว่า 
กลุ่มลูกจ้างทั้งหมดให้ข้อมูลว่านายจ้างไม่หักค่าจ้างไว้เพ่ือการนี้ ในขณะที่กลุ่มนายจ้างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 96 ให้ข้อมูลว่าไม่หักค่าจ้างเช่นกัน 

(4) สิทธิในการลาต่างๆ ของแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มลูกจ้างและกลุ่มนายจ้างให้ข้อมูลที่
สอดคล้องกันคือส่วนใหญ่ได้รับสิทธินี้แต่จะต้องถูกหักค่าจ้าง เช่น การลาป่วย ลูกจ้างร้อยละ 98 ให้
ข้อมูลว่ามีสิทธิลา แต่ถูกหักค่าจ้างในขณะที่กลุ่มนายจ้างทั้งหมดก็ให้ข้อมูลว่าให้สิทธิในการลา และ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88) หักค่าจ้างแรงงานที่ลานั้น 

 
 การวิเคราะห์การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายในจังหวัดนนทบุรี 
 จากการส ารวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวในด้านกฎหมาย มีข้อค้นพบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
 1) ผลการส ารวจลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี 
 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้าง สวัสดิการ สิทธิการหยุดและการลา 
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 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างของแรงงานต่างด้าว 
 การส ารวจข้อมูลการท าสัญญาจ้างแรงงานพบว่า นายจ้างท าสัญญาจ้างแรงงานกับ
แรงงานต่างด้าวเพียง 8 คนจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 398 คิดเป็นร้อยละ 2 ของทั้งหมด แสดงให้
เห็นว่านายจ้างไม่ต้องการผูกพันกับแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อพิจารณากฎหมาย
คุ้มครองแรงงานในเรื่องสัญญาจ้าง3 ประกอบหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้าง
แรงงาน4 ถือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ ตกลงด้วยวาจาสัญญาก็เกิดและมีผลผูกพัน เมื่อมีการผิดสัญญา
คู่สัญญาไม่ต้องอาศัยหลักฐานในการฟ้องร้อง ดังนั้นแม้นายจ้างไม่ท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือเมื่อมีกรณี
ผิดสัญญาสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ นอกจากนี้กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสงบ
เรียบร้อย นายจ้างจะตกลงหรือท าสัญญา(แม้ด้วยวาจา) ให้ผิดไปจากที่กฎหมายแรงงานก าหนดไม่ได้ 
เพราะจะมีผลเป็นโมฆะกรรม  
 จากการส ารวจค่าจ้างที่แรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรีได้รับเป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเรื่องค่าแรงขั้นต่ ารายวันที่รัฐบาลประกาศก าหนดปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) คือ 300 บาท 
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้ค่าแรงวันละ 300 บาทถึงร้อยละ 97.5  ที่เหลือร้อยละ 3.5 ได้เดือนละ 
9,000 บาท แสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับค่าแรงเดือนละ 9,000 บาท เป็นลูกจ้างรายวันที่
ได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท แต่นายจ้างรวมจ่ายครั้งเดียวคือสิ้นเดือนจึงได้รับค่าจ้าง 9,000 บาท ใน
การส ารวจพบว่าแรงงานต่างด้าวไม่ถูกหักค่าจ้างและแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่คือร้อยละ 99.0 เป็น
ลูกจ้างแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง เพราะไม่ข้อตกลงในการเลิกจ้างว่าจ้างกันสิ้นสุดเมื่อใด  
 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิในการหยุดของแรงงานต่างด้าว 
 จากการส ารวจพบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ร้อยละ 84.4 ท างานวันละ 9 ชั่วโมง มี
เวลาพัก 1 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่านายจ้างปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวในเรื่องเวลาท างานและเวลาพัก
ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ก าหนดให้นายจ้างต้องก าหนดให้ลูกจ้างท างานวันละไม่เกิน 8 
ชั่วโมง5และพัก 1 ชั่วโมง เวลาพักระหว่างวันไม่นับเป็นเวลาท างาน6 
 เกี่ยวกับวันหยุดส าหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี จากการส ารวจนายจ้างส่วน
ใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ ให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์คือ วันอาทิตย์ร้อยละ 81.6 ตามที่
กฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน 7 ส่วนผลการ
ส ารวจกรณีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ส่วนใหญ่คือร้อยละ 99.5 ไม่มีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ถือว่า
นายจ้างปฏิบัติผิดกฎหมายตามมาตรา 30 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้องให้

                                                 
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 นิยาม ค าว่า “สัญญาจา้ง” 
4 ประมวลแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยสัญญาจ้างแรงงาน มาตรา 575-586 
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 27 
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 28 
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ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีเมื่อท างานมาแล้วครบ 1 ปี และถือเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้อง
ก าหนดและให้สิทธิและลูกจ้างในการลาหยุด การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีจึง
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายของนายจ้าง ส่วนวันหยุดตามประเพณี ส่วนใหญ่คือร้อยละ 93.7 มี
วันหยุดตามประเพณีตามที่กฎหมายก าหนด 
 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิในการลาของแรงงานต่างด้าว 
 จากการส ารวจพบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการจากนายจ้าง ถือว่าเป็น
สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง โดยส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการพ่ีพักอาศัยร้อยละ 99.5 รองลงมา
เป็นรถรับส่งร้อยละ 30.7 อาหารร้อยละ 18.6 และเสื้อผ้าร้อยละ 3.0 ถือว่าแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นนทบุรีได้รับสวัสดิการจากนายจ้างตามสมควร  
 ส าหรับสิทธิในการลา จากการส ารวจพบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ได้สิทธิในการลาป่วย  ตาม
กฎหมาย โดยลาป่วยร้อยละ 98.0 แต่ลูกจ้างถูกหักค่าจ้างแสดงว่าลูกจ้างมีสิทธิลาแต่ไม่ได้รับค่าจ้างใน
วันลาป่วย ถือว่านายจ้างปฏิบัติผิดกฎหมายเพราะสิทธิการลาป่วยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มาตรา 32 ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงและมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยปีหนึ่งไม่เกิน 30 
วันท างานตามมาตรา 57 ดังนั้นการที่นายจ้างให้ลูกจ้างมีสิทธิลาแต่ไม่จ่ายค่าจ้างจึงผิดกฎหมาย 
 ในส่วนของวันลากิจ ร้อยละ 54.8 ไม่มีสิทธิลากิจ และการลาคลอดไม่มีถึงร้อยละ 100 
โดยหากลูกจ้างลากิจและหยุดไปจะถูกหักค่าจ้างวันละ 300 กล่าวคือ ลูกจ้างหยุดไปท ากิจธุระจะไม่ได้
ค่าจ้าง จากการส ารวจแสดงให้เห็นว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดให้นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจและจ่ายค่าจ้าง โดยก าหนดให้ตามข้อบังคับในการท างาน 
และการลาคลอดนายจ้างต้องให้แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ครรภ์ละ 90 วันได้ค่าจ้างไม่
เกิน 45 วัน ตามมาตรา 41 ประกอบมาตรา 59 การที่นายจ้างไม่ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการลาดังกล่าว
จึงเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 จากการส ารวจข้อมูลการได้รับค่าจ้างและสวัสดิการในภาพรวม แรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่จะได้รับไม่เท่าเทียมกับแรงงานไทยถึงร้อยละ 99.0 ดังนั้น นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวท างานต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่อนผัน ต้องได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 2) ผลการส ารวจนายจ้างซ่ึงเป็นแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี 
 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้าง สวัสดิการ สิทธิการหยุดและการลา ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างของแรงงานต่างด้าว 
 จากข้อมูลการส ารวจนายจ้างจ านวน 50 คนในประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มา
การท าสัญญาจ้างแรงงานร้อยละ 100  
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 (2) ข้อมูลการให้สวัสดิการและค่าจ้างของนายจ้าง 
 จากการส ารวจพบว่าการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เรื่องค่าแรงขั้นต่ ารายวันที่รัฐบาลประกาศก าหนดปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) คือ 300 บาท ร้อยละ 84.0 
และไม่มีการหักค่าจ้างไว้เป็นเงินประกันร้อยละ 96.0 การจ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่จ่ายทุก 2 สัปดาห์ร้อย
ละ 52.0 ซึ่งกฎหมายก าหนดให้นายจ้างก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง และให้จ่ายตามก าหนดเวลา
นั้น กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดนายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาและค่า
ท างานในวันหยุด ร้อยละ 52.0 แต่ผลการส ารวจแสดงให้เห็นถึงนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายร้อยละ 24.0 คือไม่จ่ายค่าจ้างเพ่ิมในการท างานล่วงเวลาและวันหยุด 
 ส าหรับการจ่ายค่าชดเชยนายจ้างส่วนใหญ่ร้อยละ 96.0 ไม่จ่ายค่าชดเชยแก่แรงงานต่าง
ด้าว ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้ างในกรณีที่
นายจ้างเป็นฝ่ายเลิกสัญญาและลูกจ้างไม่ได้กระท าความผิดตามมาตรา 119 หรือนายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้ ดังนั้น หากนายจ้างบอกเลิกสัญญากับแรงงานต่างด้าว โดยที่แรงงานนั้นไม่ได้
กระท าความผิดตามที่กฎหมายก าหนดนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยด้วย  
 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิในการลาของแรงงานต่างด้าว 
 จากผลการส ารวจด้านสวัสดิการของนายจ้างที่ให้กับลูกจ้างพบว่า นายจ้างให้สวัสดิการ
แก่ลูกจ้างเช่น ที่พักร้อยละ 100 อาหารร้อยละ 64 ส่วนสวัสดิการการรักษาพยาบาลมีน้อยมากผลการ
ส ารวจมีแค่เพียงร้อยละ 4 เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวด้านสุขภาพมีน้อยมาก 
เปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเห็นได้ชัดเจนว่าแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพจากการท างาน 
 สิทธิในการลาป่วยจากผลการส ารวจนายจ้างให้ลูกจ้างมีสิทธิในการลาร้อยละ 100 แต่
ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในการลาป่วยร้อยละ 88.0 สิทธิในการลาคลอดไม่มีร้อยละ 100 หากหยุดไป
เพ่ือคลอดบุตรถูกหักค่าจ้างร้อยละ 100 กรณีลากิจส่วนใหญ่ร้อยละ 30 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจแต่เมื่อ
ลูกจ้างลาจะถูกหักค่าจ้างถึงร้อยละ 28 แสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ส าหรับแรงงานต่างด้าว ในเรื่องของสิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้าง สอดคล้องกับผลการส ารวจของ
ฝ่ายลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว  
 ส าหรับวันหยุดที่นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานส่วนใหญ่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุด
เทศกาลร้อยละ 56.0 ส่วนหยุดประจ าสัปดาห์ผลการส ารวจนายจ้างมีเพียงร้อยละ 44.0 แสดงให้เห็น
ว่านายจ้างให้แรงงานต่างด้าวท างานมากให้หยุดน้อย และหยุดเฉพาะช่วงเทศกาลเพ่ือให้ไปประกอบ
กิจกรรมตามเทศกาลนั้นๆ 
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 โดยสรุปจากผลการส ารวจแรงงานต่างด้าวและนายจ้างผู้ใช้แรงงานต่างด้าวพบว่า นายจ้างยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการหยุดและการลา ได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจ าปี 
การหยุดประจ าสัปดาห์ การลาป่วย การลากิจ การลาคลอด  
 
4.2 สถานการณ์การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : วิเคราะห์ในระดับมหภาคจาก

กฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ในระดับระหว่างประเทศ และภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 

 
 จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวหลายฉบับ 
กฎหมายแม่บทคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ให้ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาค ของบุคคลสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ก าหนดถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาพโดยปราศจากการแบ่งแยก และการเลือกปฏิบัติ ในด้านการประกอบอาชีพ
กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไว้ คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การได้รับหลักประกัน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน สอดคล้องกับ ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 23 ก าหนดให้สิทธิในการท างาน การเลือกงาน การได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม ยุติธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization, ILO) ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน 
 จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศพบว่า ข้อก าหนดด้านแรงงานที่ส าคัญปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎบัตรสหประชาชาติที่ก าหนดให้รัฐภาคีมีความผูกพันต่อ
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights-ICESCR) ซึ่งเป็นกติกาที่ให้รัฐภาคีปฏิบัติโดยไม่เลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืน ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะ
อ่ืน ครอบคลุมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิที่จะท างาน การท างานที่
ยุติธรรมและเหมาะสม สิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน การประกันสังคม สิทธิครอบครัว 
มาตรฐานอาชีพ สุขภาพ การศึกษา และสิทธิทางวัฒนธรรม  

กติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้รับรองและก าหนดหลักประกันสิทธิ และ
ความเท่าเทียมกันในทางแพ่งและในทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองได้แก่ สิทธิในชีวิต 
การไม่ถูกทรมาน การไม่เป็นทาส การไม่ถูกลงโทษย้อนหลัง สิทธิในความเป็นบุคคล สิทธิทางความคิด
และทางศาสนา นอกจากนี้อนุสัญญาที่ไทยเป็นภาคีได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติ
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ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เป็นอนุสัญญาที่ขจัดการจ าแนก หรือกีดกันด้านเชื้อชาติ สีผิว ชาติก าเนิด 
เผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง และอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี เป็นอนุสัญญาที่ระงับและ
ยับยั้งการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจของบุคคล  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จากการศึกษาได้แก่ พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ พ.ศ. 2538 – 
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายแห่งรัฐที่ให้ความส าคัญกับแรงงานต่างด้าวโดยการก าหนด
นโยบาย การก าหนดกฎหมายควบคุม ดูแล ให้การท างานของแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายโดยค านึงถึงความจ าเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานเป็นส าคัญ  

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายแรงงานของไทยก าหนดให้ความคุ้มครองกับแรงงานคนไทย
สัญชาติไทย แต่งานบางอย่างเป็นลักษณะของงานที่คนไทยให้ความสนใจท างานน้อยมาก หรือเป็น
ลักษณะงานที่ขาดแคลนและคนไทยส่วนใหญ่ไม่ท า แต่นายจ้างสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าว อาทิ 
สัญชาติลาว กัมพูชา และพม่ามาทดแทนแรงงานไทยได้ ท าให้การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
เดินหน้าต่อไปได้ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แรงงานต่าง
ด้าวสามารถท างานในประเทศไทยได้ พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมายไทย
เทียบเท่ากับคนไทย และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หลักสิทธิ
มนุษยชน รัฐจึงก าหนดวิธีปฏิบัติส าหรับการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงประเภทงานของงานที่ให้
นายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าท างานแทนแรงงานไทยได้ 
 
 จากการศึกษากฎหมายแต่ละฉบับที่ก าหนดเกี่ยวกับการเข้าท างานของแรงงานต่างด้าว 
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์การท างานของคนต่างด้าวตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวก าหนดลักษณะของคนต่าง
ด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กล่าวคือเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานให้ท างานโดยมีคุณสมบัติได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่เจ็บป่วยเรื้อรัง และไม่เคยต้องโทษจ าคุก สามารถท างานได้ยกเว้นงานบางประเภทตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกา และงานบางประเภทที่เป็นงานจ าเป็นเร่งด่วน คนต่างด้าวสามารถยื่นขออนุญาต
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ท างานได้ ได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการ งานด้านเทคนิค งานจัดหางานต่างประเทศ และงาน
เบ็ดเตล็ด  
 จากการศึกษาเหตุผลและความจ าเป็นของการใช้แรงงานต่างด้าวพบว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มีแรงงานต่างด้าว เช่น แรงงานสัญชาติพม่า เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเป็น
จ านวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมและผ่อนผันให้ท างานได้ชั่วคราวตามความ
จ าเป็นเพื่อบรรเทาความขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ท าให้เห็นว่า รัฐบาลเริ่มให้
ความส าคัญกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และพยายาม
ด าเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาท างานอย่างไม่ถูกต้องให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูก
กฎหมาย บางส่วนก็ด าเนินการส่งกลับประเทศ ซึ่งต่อมามติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 เน้นมาตรการ
ป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาใหม่ รวมถึงผ่อนผัน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ยังอยู่ในประเทศไทยในงานที่ขาดแคลน โดยก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันและ
ประเภทของงานเฉพาะกิจการที่จ าเป็น 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดมากขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2541 ไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนและผ่อนผันแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองและท างานโดยผิด
กฎหมายอีก แต่ภายหลังได้มีการยกเว้นแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนที่สามารถเข้ามาท างานแบบ
มาเช้า กลับเย็นเพราะอยู่ใกล้บริเวณรอยต่อของชายแดนไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า 
และกัมพูชา มีการก าหนดเขตพ้ืนที่และอาชีพที่แรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะท างานได้ 
 มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 มีความเข้มงวดกับการท างานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มากขึ้น โดยก าหนดกฎหมายเพื่อเอาผิดกับนายจ้างและเจ้าพนักงานของรัฐ และพยายามสนับสนุนให้
คนไทยเข้าท างานในกิจการที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2544 รัฐบาลก าหนดแนวทาง
และยกระดับแรงงาน จึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับแรงงานต่างด้าวตามความต้องการของ
ภาคเอกชนและความมั่นคงภายในประเทศ ก าหนดให้แรงงานต่างด้างผิดกฎหมายรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนและขออนุญาตท างานกับทางราชการให้ถูกต้อง พ.ศ. 2545 จัดให้มีการขึ้นทะเบียนและ
อนุญาตแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท างาน และให้มีการจัดท าระบบทะเบียนประวัติแรงงานต่าง
ด้าว โดยประสานงานกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 ให้มีการจัดท า
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เป็นรายครัวเรือนและรายบุคคลที่อาศัย
อยู่ในประเทศทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎรตามยุทธศาสตร์ของชาติที่
ก าหนดไว้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เห็นชอบให้ทุกฝ่ายเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการท างาน
ของคนต่างด้าว มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยถูกต้องตาม
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กฎหมาย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา 
ผ่อนผันส าหรับผู้ติดตาม พ.ศ. 2555 มติคณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานหลบหนี
เข้าเมือง 3 สัญชาติ และผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวและอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี   
 จากการศึกษากฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีจึงเห็นได้ว่า ประเทศไทยก าหนดให้แรงงานต่าง
ด้าวสามารถเข้ามาท างานในประเทศไทยได้ ส่วนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรัฐบาลของไทยได้มี
นโยบาย ข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นให้แรงงานต่างด้าวท างานได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ภายใต้การบริหารจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล พร้อมๆ กับการเร่งรัดปราบปราม ควบคุม 
ส่งกลับแรงงานต่างด้างผิดกฎหมาย อีกทั้งความพยายามให้คนไทยท างานในอาชีพที่ขาดแคลน
แรงงานและค านึงถึงความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นส าคัญ แต่มีข้อสังเกตคือ การด าเนินนโยบาย
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน มีเพียงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้
ด าเนินการในด้านต่างๆ ส าหรับแรงงานต่างด้าว จึงก่อให้เกิดปัญหาคือ ขาดความชัดเจนของมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุม ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และยัง
ขาดความชัดเจนในมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองหรือยืดหยุ่นส าหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ที่พิสูจน์สัญชาติและได้รับการผ่อนผัน 
 
 2) วิเคราะห์การคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
 จากการศึกษากฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวพบว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง
ถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและขึ้นทะเบียนท างานอย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนดจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เงินทดแทน 
ประกันสังคม ในส่วนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันนั้นยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะด้านสุขภาพเท่าที่ควร แรงงานดังกล่าวจะได้รับการดูแลสุขภาพ
ในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไปแต่ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทนและประกันสังคม 
กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน นายจ้างของแรงงานต่างด้ าวนั้นต้องเป็นผู้
จ่ายเงินทดแทนให้โดยตรง ท าให้นายจ้างหลีกเลี่ยงและแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการดูแล ท าให้เกิดการ
ร้องเรียนจนกระท่ังองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้ามาด าเนินการเพื่อให้มีการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้วย รัฐบาลจึงได้จัดระบบดูแลแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวนั้นได้รับสิทธิประโยชน์โดยใช้ระบบประกันภัยแต่เทียบเท่าสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงิน
ทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 ต่อมามติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 ให้กระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว 
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กัมพูชา โดยให้แรงงานต่างด้าวช าระค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพตามอัตราที่ก าหนด และส่วน
ของส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม  
 จากการศึกษาจึงเห็นได้ว่ากฎหมายแรงงานของประเทศไทยให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่าง
ด้าวถูกกฎหมายและขยายการให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 ที่ให้
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติได้รับการตรวจลงตราและอยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี 
ได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามกฎหมายประกันสังคมและการประกันสุขภาพ
เทียบเท่ากับกฎหมายเงินทดแทน  
 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะให้ความคุ้มครองและให้
สิทธิประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวแต่ก็สามารถท าได้เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ส่วน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ด้วย
เหตุผลของการให้ความส าคัญกับแรงงานไทยและความมั่นคงของประเทศ การคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าวและสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้จึงเป็นเพียงมาตรการตามแนวนโยบายของรัฐ ท าให้ขาดความชัดเจน
เพราะนโยบายของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแนวคิดและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย  
 
 3) วิเคราะห์ความสอดคล้องกันของแรงงานต่างด้าวกฎหมายระหว่างประเทศและตาม
กฎหมายไทย 
 จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยพบว่า ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศให้ความส าคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน จากกฎบัตรสหประชาชาติที่ก าหนดให้รัฐภาคี
ต้องผูกพันอย่างเคร่งครัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการอันเป็นมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่เน้นการให้
ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในฐานะประชาชน พลเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะมี
ความแตกต่างของเชื้อชาติ สีผิว ชาติก าเนิด เผ่าพันธุ์  รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การ
ท างาน ประกอบกับอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการทรมานหรือการลงโทษที่โหดร้าย
อย่างไร้มนุษยธรรม โดยรัฐภาคีต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์
เป็นส าคัญ  
 ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศตาม
กฎบัตรฯ และอนุสัญญาทีเกี่ยวข้อง และอนุสัญญาหลักฉบับที่ 98 100 และ 105 ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายไทยรับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวมาบัญญัติ
อยู่ในกฎหมายภายในและให้การคุ้มครองกับประชาชนและพลเมือง ตลอดถึงแรงงานต่างด้าวถูก
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ประเทศไทย ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการ
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เลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) และอนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน แต่จากการศึกษากฎหมายประกอบมติคณะรัฐมนตรีใน
ข้อก าหนดด้านแรงงานต่างด้าว พบว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หรือลักลอบเข้ามาท างาน ยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่
เท่าเทียมด้วยเหตุผลความม่ันคงของประเทศและการรักษาไว้ซึ่งการประกอบอาชีพส าหรับคนไทย ท า
ให้กฎหมายไทยยังไม่ยอมรับต่อแรงงานต่างด้าวเท่าที่ควร โดยเฉพาะหลักการความเสมอภาคและไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งหากพิจารณาจากกฎหมายการท างานของคนต่างด้าวมีการก าหนดอาชีพที่คนต่างด้าว
ท าไม่ได้ไว้ และหากเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรัฐบาลจะใช้วิธีการผ่อนผันให้ท างานตามความ
จ าเป็นและระยะเวลาที่จ ากัด 
 ความไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยและนโยบายของรัฐด้านแรงงานต่างด้าวประการส าคัญ
คือ การเลือกปฏิบัติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผัน 
จะไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการ
ท างาน แรงงานต่างด้าวเหล่านั้นยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือสิทธิประโยชน์ด้านความเป็นอยู่และ
สุขภาพได้ จนกระท่ังองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเข้าแทรกแซงเพ่ือให้รัฐบาลมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงาน
งานต่างด้าวตามหลักสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยผูกพันอยู่ 
 ด้านการประกันสังคมแรงงานต่างด้าวจะเข้าสู่ระบบได้ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่อนผันและอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาอันสั้นส าหรับการดูแลแรงงานที่รอการ
ส่งกลับ ซึ่งท าให้เห็นว่านโยบายของรัฐไม่ประสงค์จะให้การคุ้มครองต่อแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายใน
หลักประกันสังคม เป็นการทั่วไป เป็นการด าเนินการเฉพาะเรื่องและเฉพาะกลุ่มโดยยังไม่มีหลักการ
หรือมาตรฐานด้านแรงงานต่างด้าวและการประกันต่อสุขภาพการท างานของแรงงานต่างด้าวอย่าง
เพียงพอ  
 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากฎหมายแรงงานไทยในส่วนของแรงงานต่างด้าวยังไม่สอดคล้อง
กับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน หลักการแรงงานระหว่างประเทศ และหลักการปฏิบัติต่อบุคคลอย่าง
เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 
4.3 วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการใช้แรงงานต่างด้าว และการวิเคราะห์ 

SWOT ของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 
 การใช้แรงงานต่างด้าวของประเทศย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิโดยการ
สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยของผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
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ของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือ SWOT ของ
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ได้ดังนี้ 
 
 4.3.1  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการใช้แรงงานต่างด้าว 
 
 1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 (1) เศรษฐกิจไทยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในงานประเภท 
3D อันได้แก่งานที่ยากล าบาก งานที่สกปรก และงานที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย ซึ่งมีการขาดแคลน
แรงงานอยู่มาก เป็นการช่วยเพ่ิมอุปทานแรงงานของประเทศท าให้ต้นทุนด้านค่าจ้างของ
ผู้ประกอบการไม่สูงขึ้นมากนัก การได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานท าให้การผลิตต่างๆ ของไทย
ด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีการขับเคลื่ อนขยายตัวได้มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเข้ามาท างานร่วมกับแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีความ
ขยัน อดทน และสู้งาน อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงให้ยังไม่สูงนักเพราะการจ้าง
แรงงานต่างด้าวแม้ส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตามกฎหมายแต่มักจะไม่ได้รับสวัสดิการอ่ืน
ใด 
 ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานและจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่าง
ด้าว ดังในกรณีที่นายสมมาตร ขุนเศรษฐ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผย
ว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอรัฐบาลแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน (คมชัดลึกออนไลน์ : 
7 มิถุนายน 2554) โดยแก้ไขกฎระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ห้ามบริษัทที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าท างาน ยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียน
นับหมื่นล้าน อันส่งผลให้กิจการที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า 
สิ่งทอซึ่งมีการจ้างงานแรงงานรวมกว่า 1 ล้านคน ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานกว่า 1 
แสนคน 
 จากงานศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี 2550 พบว่า แรงงานต่างด้าวได้
ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณปีละ 60,000 ล้านบาท โดยส่งผลต่อมูลค่าใน
ภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 7-10 และในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 4-5 นอกจากนี้ผล
ทางอ้อมแรงงานเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมในทุกสินค้าและบริการด้วย 
 (2) แม้ผลดีในเชิงเศรษฐกิจจะมีมากแต่ก็ท าให้โอกาสส าหรับแรงงานไทยในระดับล่างมี
โอกาสท างานได้น้อยลง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้การ
ที่ผู้ประกอบการพิจารณาไปที่ต้นทุนค่าแรงต่ าเป็นหลัก อาจท าให้ละเลยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน อันท าให้เกิ ดผลเสียต่อการยกระดับ
ศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว 
 (3) ในการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ที่มีการกระท าอันเป็นการกดขี่แรงงานต่าง
ด้าว ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล อาจเป็นข้ออ้างให้ประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา โดยอาศัยข้อบัญญัติภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ใช้เป็นเหตุผลในการออกมาตรการที่เป็นการกีดกันต่อการส่งออก
สินค้าของไทยได้ 
 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งสนับสนุนการค้าเสรี มองว่าการที่ประเทศก าลังพัฒนาผลิต
สินค้าด้วยค่าจ้างแรงงานต่ า ไม่มีมาตรฐานแรงงาน และแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน
แรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ส่งออกมายังประเทศพัฒนาแล้ว จะสร้างแรงกดดัน
ให้มาตรฐานแรงงานในประเทศผู้น าเข้าต่ าลงไปด้วย จึงมีความพยายามน าเรื่องมาตรฐานแรงงานเข้า
มาผูกพันกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ประเทศผู้น าเข้าควรใช้มาตรการที่จ ากัดหรือกีดกัน
การค้า สินค้าที่เป็นผลผลิตจากประเทศที่ไม่มีมาตรฐานแรงงาน เพราะมองว่าเป็นการเอาเปรียบ
มนุษย์ที่เป็นแรงงาน 
 
 2) ผลกระทบต่อสังคม 
 (1) หากมองผลในเชิงบวกที่มีต่อสังคมของการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวอาจมีอยู่บ้าง
ในเรื่องของการเรียนรู้ การคุ้นเคยของการอยู่ร่วมกับคนต่างชาติพันธุ์ของคนไทยที่ท าให้คุ้นเคยกับการ
ปรับตัวในสังคมที่หลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์และการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะท าให้ประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความเป็นพลเมือง
อาเซียนร่วมกัน 
 (2) ผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของอาชญากรรม ยาเสพติด เมื่อแรงงานต่างด้าวอยู่
รวมกลุ่มกันเป็นชุมชน ที่บางครั้งมีการทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุรา หรือมีการลักทรัพย์จากร้านค้า
และชุมชนไทย ท าให้เกิดความหวาดระแวงแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดย
แรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีการจัดท าประวัติเพ่ือยืนยันตัวบุคคลได้จึงมี
แนวโน้มที่จะก่อปัญหาต่างๆ ขึ้นโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะเมื่อก่อเหตุแล้วก็สามารถหลบหนีออก
นอกประเทศไปได้ แม้ว่า ปัญหาเหล่านี้อาจจะมีไม่มากนักเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาจ านวนนับล้านคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขยะ 
ความไม่เป็นระเบียบต่างๆ ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวโดย
เฉพาะที่ผิดกฎหมายที่มีจ านวนมากจะได้รับการศึกษาเหมือนเด็กไทยก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัญหา



การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

| 4-37 

 

 

เด็กไม่มีสัญชาติไทย การศึกษาที่เด็กเหล่านี้จะได้รับจึงเป็นการศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่มี
การจัดท าข้ึนมาเอง 
 ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้หญิงและเด็กก็มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ แรงงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้เข้ามาด้วยขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานที่ผิดกฎหมายผ่าน
นายหน้าเถื่อนซึ่งมีปรากฏความรุนแรงที่กระท าต่อแรงงานเหล่านี้ อันเป็นสาเหตุให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในสายตาของโลก และประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นคู่ค้าส าคัญของไทยโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาท่ีให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการค้ามนุษย์ที่ใช้เป็นแรงงานอยู่มาก 

จากรายงานการค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2556 ที่เผยแพร่โดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา 
ประเทศไทย (http://thai.bangkok.usembassy.gov) แจ้งว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง 
ปลายทาง และทางผ่านส าหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กเพ่ือการบังคับใช้แรงงานและการบังคับ
ค้าประเวณ ี เหยื่อจากประเทศเพ่ือนบ้านอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างเต็มใจด้วยเหตุผลต่างๆ 
เช่น หนีปัญหาความยากจน  มีแรงงานอพยพประมาณสองถึงสามล้านคนในประเทศไทย โดยส่วน
ใหญ่เป็นชาวพม่า  เหยื่อค้ามนุษย์ท่ีพบในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ถูกบังคับ 
ขู่เข็ญหรือล่อลวงมาเพ่ือการแสวงประโยชน์บังคับใช้แรงงานหรือในธุรกิจทางเพศ  หรือเป็นเด็กที่
ท างานในวงการค้าประเวณี  มีการประมาณการอย่างต่ าว่า จ านวนประชากรกลุ่มนี้น่าจะมีหลายหมื่น
คน  เหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงานในไทยจ านวนมากมักถูกแสวงประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง การผลิตเสื้อผ้าราคาถูก โรงงานต่างๆ และ
งานรับใช้ตามบ้าน และบางคนถูกบังคับให้ขอทานตามถนน” 

“รัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าอย่างเต็มที่ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์  
และยังไม่ได้แสดงหลักฐานให้เห็นชัดเจนเพียงพอว่า ได้เพ่ิมความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังคงถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่
ต้องจับตามองเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน  ประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการถูกลดระดับเป็นกลุ่มที่ 3 
เนื่องจากรัฐบาลได้เสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งหากได้รับการด าเนินการจะถือว่าเป็นการแสดง
ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์  และ
รัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากรพอควรในการด าเนินการตามแผนดังกล่าว   รัฐบาลได้ใช้งบประมาณ
ประมาณ 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐในการด าเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. 2555 และ
รายงานว่า มีการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 305 คดี เมื่อเทียบกับ 83 คดีในปี พ.ศ. 2554 แต่ได้
ด าเนินคดีเพียง 27 คดีและมีการพิพากษาว่ากระท าผิดเพียง 10 รายในช่วงปีที่ผ่านมา  รัฐบาลได้ออก
ใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้เหยื่อค้ามนุษย์ที่ร่วมมือในการด าเนินคดีเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เหยื่อเต็มใจ
ให้การในศาล  ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จดทะเบียนผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารไปกว่า 800,000 คน แต่
ไม่สามารถก ากับดูแลนายหน้าจัดหาแรงงานและลดค่าใช้จ่ายที่สูงมากที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนได้

http://thai.bangkok.usembassy.gov/
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อย่างเพียงพอ หรืออนุญาตให้แรงงานอพยพที่ขึ้นทะเบียนสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  การทุจริตอัน
เกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ที่แพร่หลายไปท่ัวและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์” 

(3) ผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของการสาธารณสุข แม้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพจากสาธารณสุขของจังหวัด และได้บัตรประกันสุขภาพแต่ก็มี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งบางส่วนได้เข้ามา
พร้อมๆ กับโรคติดต่อและเจ็บป่วยด้วยโรคที่ประเทศไทยได้เคยควบคุมได้แล้ว ซึ่งมีการตรวจพบโรค
ต่างๆ ในแรงงานต่างด้าว อาทิ มาเลเรีย วัณโรค เท้าช้าง ไข้เลือดออก โรคเรื้อน โรคไข้กาฬหลังแอ่น 
ซึ่งหากไม่มีการควบคุมท่ีดีพอจะท าให้มีการแพร่กระจายไปยังคนไทย 

อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนที่ไม่ถูกสุขอนามัยอันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 
ได้ง่าย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นภาระที่รัฐบาลไทยต้องแบกรับทั้งทางด้านงบประมาณ และบุคลากร
ทางสาธารณสุขที่มีจ านวนจ ากัดอันส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ท าให้โอกาสการใช้บริการสาธารณสุข
ต้องลดน้อยลง 

จากการประชุมวิชาการ “สุขภาพแรงงานข้ามชาติทางออกที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมในระบบสุขภาพ” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ( IHPP) กล่าวว่า “ปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการ
สุขภาพแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพไม่ได้ให้ความส าคัญกับแรงงาน
ข้ามชาติในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งต้องการบริการด้านสุขภาพ  และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
ส่งผลให้ภาระในการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มนี้ต้องตกอยู่กับสถานพยาบาล ซึ่งทางออกเพ่ือให้
เกิดความมั่นคงในระบบสุขภาพของไทยในยุคที่ประเทศต้องพ่ึงพาแรงงานข้ามชาตินั้น เห็นว่า
กระทรวงสาธารณสุขต้องปรับนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยต้องค านวณโดย
ของตัวเลขของแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ นโยบายด้านสุขภาพที่มี
อยู่ ในปัจจุบัน ทั้ งการวางแผนการผลิตบุคลากร การจัดสรรงบประมาณและการกระจาย
สถานพยาบาล ล้วนค านวณจากฐานของคนไทยเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ในความเป็นจริงแรงงานข้ามชาติ
เป็นกลุ่มคนที่จ าเป็นต้องเข้ามาใช้บริการในระบบสุขภาพของประเทศไทย เพราะเราต้องยอมรับว่า
นโยบายสุขภาพของเราไม่ใช่เพ่ือคน 65 ล้านคนเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงแรงงานข้ามชาติที่อยู่ใน
ประเทศไทย ดั้งนั้นการวางแผนการผลิตบุคลากรต้องค านึงถึงตัวเลขตรงนี้ด้วย” 

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนถึงภาระที่รัฐบาลไทยต้องแบกรับภาระทั้งด้าน
งบประมาณ และบุคลากรด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ 

(4) ผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของความมั่นคง แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ บางส่วนซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็
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สามารถติดตามตรวจสอบได้ แต่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองมา ซึ่ง
รัฐไม่สามารถตรวจสอบติดตามได้ว่าอยู่ที่ใดบ้าง และแรงงานเหล่านี้คาดว่ามีจ านวนนับล้านคน
กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ รัฐไม่มีข้อมูลประวัติและที่อยู่อาศัยของคนเหล่านี้ การบริหารแรงงานต่าง
ด้าวของหน่วยงานรัฐยังท าได้ไม่ดีพอ เนื่องจากทั้งบุคลากร งบประมาณและปริมาณแรงงานต่างด้าวที่
เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมีจ านวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดกันเอ้ือต่อการ
เดินทางไปมาได้สะดวกแม้รัฐจะมีนโยบายผลักดันแรงงานที่ผิดกฎหมายออกไปนอกประเทศ แต่ก็ไม่
ได้ผลมากนักเนื่องจากเม่ือออกไปแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาใหม่เพราะความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในประเทศยังมีอยู่ซึ่งแม้ว่าจะเป็นประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อประเทศไทยใน
ด้านเศรษฐกิจอยู่แต่ก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านการเมืองและการปกครองของประเทศ
โดยรวมด้วย 
 

4.3.2  การวิเคราะห์ SWOT ของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
  

การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวขานกันอย่างกว้างขวาง
ถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  ทั้งในส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ดังนั้นเพ่ือให้ได้มุมมองเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ครบถ้วน ใน
การศึกษานี้จึงน าการวิเคราะห์  SWOT มาใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

จุดแข็งของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนั้นมีความส าคัญ 
และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตามหลักมนุษยธรรมสากลนั้นแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือสัญชาติใด ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองแรงงานเป็นข้อ
กฎหมายและนโยบายต่างๆที่รัฐบาลก าหนดขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ขั้น
พ้ืนฐานในการท างานตามที่กฎหมายระบุไว้ ดังนั้นการคุ้มครองแรงงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะ
ในขณะนี้ที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในระดับล่างเนื่องจากคนไทยไม่สนใจท างานดังกล่าว จะ
เห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวออกมาหลายฉบับ และส่วนหนึ่งก็อ้างอิงตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที่
ทยอยออกมาในแต่ละช่วงเวลา มีความพยายามน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการ
ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนั้นในทางปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานจึงมีข้อ
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กฎหมายรองรับ ท าให้มีกรอบ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีข้อห้ามหรือบทลงโทษหากมีการ
ละเลยไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติผิดเงื่อนไข เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย ที่ให้ได้รับสิทธิการคุ้มครองในการท างานเช่นเดียวกับแรงงานไทย  นอกจากนี้ประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการค้ามนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะที่ถูกกล่าวอ้างถึง คือ อาชีพประมง และ
สิ่งทอ  ที่มักจะพบปัญหาดังกล่าวบ่อยครั้งในเรื่องการค้ามนุษย์ รวมทั้งเข้มงวดกับการใช้แรงงานเด็ก
และปัญหายาเสพติดในหมู่แรงงานต่างด้าว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมาได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและภาพพจน์ที่
ดีในเวทีโลก  

การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวจะท าให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับการ
คุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนด ภาครัฐมีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน ความไม่สงบด้านแรงงาน ท าให้แรงงานมีที่พ่ึงในกรณีที่
ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งมีหน่วยงานราชการเข้ามาให้การดูแลในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงาน
ต่างชาติเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยมากขึ้น นอกเหนือจากแรงจูงใจด้านค่าจ้างในประเทศไทยที่สูงกว่าใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานไร้
ฝีมือ (Unskilled labor) ของไทย ที่ยังมีความต้องการใช้แรงงานในกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างมาก อันเป็น
ปัจจัยการผลิตส าคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ใช้
แรงงานอย่างเข้มข้น (Labor intensive) อาทิ การท าเกษตรกรรม ประมง ก่อสร้าง การท างานบ้าน 
และงานบริการ เป็นต้น  

นอกจากนี้ในส่วนของสวัสดิการอื่นๆท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดนั้น เช่น การเข้าถึง
การศึกษาของเด็ก ในกรณีท่ีแรงงานต้องเข้ามาท างานเป็นครอบครัวและมีเด็กติดตามมาด้วย อาทิ 
การท างานในภาคเกษตร เป็นต้น ทางราชการได้อนุญาตให้บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่พ่อแม่ท างาน ก็เป็นข้อดีอีกประการหนึ่งที่จะดึงดูดให้
แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทยมากข้ึน 
 ในระยะที่ผ่านมา รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ให้ความส าคัญ การใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าว โดยกฎหมายไทยให้ความคุ้มครองแรงงานในแทบจะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิ์ของ
แรงงานด้านต่างๆ  สวัสดิการ รายได้ เงินทดแทน มาตรการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีคนเข้า
เมืองนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
 รวมทั้งมีส านักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบด้านแรงงานต่างด้าว
ด้วย 
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 การมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล นับว่าเป็นจุดแข็งที่ส าคัญเพราะจะเป็น
แรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกฎระเบียบบังคับที่ชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันก็อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนายจ้างที่มีแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
ภาครัฐบาลเองก็ได้รับประโยชน์ในแง่การให้การควบคุม บริหารและจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
 นอกจากนี้ในระยะหลัง รัฐบาลได้มีการผ่อนผันให้แรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ว่านับเป็นนโยบายที่ถูกต้องประเด็นส าคัญของการมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวมีผลให้ใน
สายตาต่างประเทศ ไทยได้รับความเชื่อถือว่าใช้กฎหมายโดยยึดหลักของมนุษยธรรมและเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จุดแข็งของกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการการคุ้มครองของ
แรงงานของไทย จึงนับเป็นจุดแข็งที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะเป็นแรงจูงใจ
เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวหลั่งไหลเข้ามาสู่ไทย และสามารถทดแทนแรงงานไทยที่ก าลังขาดแคลน และ
ค่าแรงที่แพงขึน้นั่นเอง 
 

จุดอ่อนของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวแม้จะมีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ก็น าไปสู่ความรับผิดชอบและ
ภาระที่สูงขึ้นส าหรับผู้ประกอบการไทยที่ใช้แรงงานต่างด้าว เพราะนอกจากค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 300 บาทแล้ว ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องแบกรับภาระในเรื่องของ
สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับกระทรวงแรงงานอีกด้วย ซึ่ง
เมื่อรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้ากับค่าจ้างที่ต้องจ่ายแล้ว ก็ท าให้ต้นทุนสูงขึ้นกว่าในอดีตค่อนข้างมาก หาก
ผู้ประกอบการไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ดี อาจ
น าไปสู่การขาดทุนหรือหากร้ายแรงอาจต้องปิดกิจการไป 
 การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพ 
รวมทั้งในทางปฏิบัติมักมีการอ้างอิงกับมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ
เฉพาะกิจที่ข้ึนอยู่กับทางฝ่ายการเมืองเป็นส าคัญ ขาดการวางแผนและแนวนโยบายในระยะยาวอย่าง
ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่ทราบทิศทางการพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน
ปัจจุบันยังมีจุดอ่อนตรงที่กฎหมายมิได้คุ้มครองแรงงานเหล่านี้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ จะมีบาง
อาชีพที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท อาทิ การท างานบ้าน และอาชีพ
ประมง เป็นต้น ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพต่างกัน จึงมี
ปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนงาน/ย้ายงานจากอาชีพหนึ่งไปยังอีกอาชีพหนึ่งส าหรับแรงงานที่ให้
ความส าคัญในเรื่องผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   
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 ส าหรับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของไทย ยังนับว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในหลายกรณีที่แม้ว่าจะมีข้อกฎหมายระบุไว้ชัดเจนถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้ และ
การละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องของสวัสดิการขั้นต่ าที่แรงงานต้องได้รับตามที่กฎหมาย
ก าหนดที่นอกเหนือจากค่าจ้างซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในเรื่องวันหยุด วันลา 
จ านวนชั่วโมงในการท างานและพักผ่อน ค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด 
สิทธิในเรื่องการรักษาพยาบาล และเงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับพบว่า 
มีการละเลยไม่ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ในหลายกรณีท่ีแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับ
สิทธิตามที่ควรจะได้ โดยเฉพาะมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีที่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินชดเชย เช่น ในปี 
2554 ที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเสียหายจากน้ าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย แรงงานต่างด้าวถูก
เลิกจ้างและไม่ได้รับเงินชดเชยเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
 ปัญหาส าคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวคือช่องว่างของการใช้กฎหมายในด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ระหว่างผู้ใช้แรงงานและนายจ้าง หน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
การเลือกปฏิบัติ และการบังคับใช้ ในแง่ของลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ก็ยังไม่รู้ถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ปัญหาของภาษาก็เป็นปัญหาส าคัญ 
 

โอกาสของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จะช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีกับประเทศไทยใน
สายตาของต่างชาติ เนื่องจากกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับหลักสิทธิ
มนุษยชน  ความโปร่งใสในการปฏิบัติ และความเท่าเทียมของแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
เชื้อชาติ หรือชนชาติใด หากการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติแล้ว ก็เชื่อว่าข้ออ้างที่ประเทศคู่ค้าบางประเทศมักน ามากล่าวอ้างและเชื่อมโยงกับการกีดกัน
ทางการค้า ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก ก็จะลด
น้อยลงหรือหมดไป 
 เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยประมาณกว่าร้อยละ 90 
เป็นแรงงานที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ พม่า ลาว และกัมพูชา ดังนั้นการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจะเป็นผลดี ในการพัฒนาใน
อนาคตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แรงงานมีฝีมือใน
สาขาอาชีพที่ก าหนด จะสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี และคาดว่าจะมีการ
ขยายไปยังแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  
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อุปสรรคของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
สถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้า

เมืองผิดกฎหมายและอยู่นอกระบบประกันสังคมจ านวนมาก ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้อาจจะเข้าไม่ถึงการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายแรงงานก าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของนายจ้างเป็นส าคัญ ใน
กรณีท่ีแรงงานถูกละเมิดสิทธิ แรงงานกลุ่มนี้มักไม่กล้าที่จะเข้าร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการของไทย 
เนื่องจากสถานภาพการท างานที่ผิดกฎหมาย ท าให้มีความเกรงกลัวในเรื่องบทลงโทษ และการถูกจับ
และส่งกลับประเทศต้นทาง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะท าให้ขาดโอกาสในการหารายได้ต่อไป โดยทั่วไป
แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจ านวนหนึ่งที่ค่อนข้างสูง เพ่ือจ่ายให้กับนายหน้าที่น าพาข้ามแดน
เข้ามาตามบริเวณชายแดนแบบผิดกฎหมายและจัดหานายจ้างให้ ดังนั้นหากถูกจับและส่งกลับ
ประเทศ รายได้ที่ท ามาหาได้อาจยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ได้ นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่
เข้าเมืองถูกกฎหมายเอง บางส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และสิทธิ
ต่างๆที่พึงได้รับในฐานะที่เป็นแรงงานคนหนึ่ง โดยจะให้ความส าคัญกับค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเป็นหลัก 
ท าให้ไม่สนใจในการเข้าถึงสิทธิในการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วย   
 การใช้ภาษาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแรงงานต่างด้าวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ส่วนของประเทศไทย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในกระบวนการจัดระเบียบและการคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากประเทศไทยยังคงใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่สัญชาติส่วน
ใหญ่ที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น 
ป้ายประกาศ การกรอกเอกสารของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเสียงตาม
สาย สื่อออนไลน์ และสื่อวิทยุ เป็นต้น ท าให้ภาษากลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร เพราะแรงงาน
บางส่วนอาจไม่สามารถเข้าใจภาษาข้างต้นเท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น่าจะมีการเพ่ิมภาษาที่น ามาใช้ในการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารกับแรงงานพม่าก็
น่าจะมีภาษาพม่าเพ่ิมเติม หรือ  การสื่อสารกับแรงงานกัมพูชาก็น่าจะมีภาษากัมพูชา เป็นต้น หรือ มี
การใช้ล่าม หรือ อาสาสมัครที่คอยแปลภาษา ก็จะลดอุปสรรคด้านภาษาลงได้  
 นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยยังไม่มีความ
สมบูรณ์และขาดความเป็นเอกภาพ จะเห็นว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอยู่
หลายหน่วยงาน เช่น กรมการจัดหางาน ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กองทุนประกันตน
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO (Non-government organization) เป็นต้น 
ซ่ึงแต่ละหนว่ยงาน/องค์กรก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของตนในลกัษณะต่างคนต่างท า บ่อยคร้ังท่ีข้อมูล
ที่น าเสนออกมามีความแตกต่างกัน และไม่ได้ภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน ท าให้เป็นอุปสรรคในเรื่อง
ของการวางแผน การควบคุม และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในระยะยาว อย่างไรก็ตามหาก
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ประเทศมีระบบฐานข้อมูลที่ดีแล้ว จะท าให้การน าเข้าและการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาสังคม/ ปัญหาอาชญากรรมที่จะตามมาด้วย  
  ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งที่มี
ทัศนคติในด้านบวกท่ีมีความเห็นอกเห็นใจและเอ้ืออาทรต่อแรงงานที่เป็นคนต่างชาติ อย่างไรก็ตามใน
ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานบางคนก็ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการดูแล และคุ้มครองแรงงานเหล่านี้
เท่าท่ีควรเพราะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา เราจึงมักพบว่ามีแรงงานต่างด้าวจ านวนหนึ่งที่อาจถูกเลือก
ปฏิบัติและไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาในกรณีท่ีเดือดร้อน หรือมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการถูก
เอารัดเอาเปรียบในเรื่องการท างาน การไม่ได้รับสวัสดิการที่พึงมีพึงได้   
 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ค่อนข้างสูง  ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็น
อุปสรรคในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว แม้จะมีการระบุว่านายจ้างผู้ใช้แรงงานต่างด้าวมีหน้าที่
จะต้องน าแรงงานเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินายจ้างจ านวนหนึ่งจะผลักภาระ
ค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้กับแรงงานต่างด้าวเป็นผู้จ่าย โดยการหักจากเงินเดือนในแต่ละ
เดือนที่แรงงานได้รับ ท าให้แรงงานบางส่วนไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และท างาน
แบบหลบๆเพราะมีสถานะผิดกฎหมายก็ตาม ดังนั้นแรงงานในกลุ่มนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ได้
รับการคุ้มครองแรงงานตามท่ีกฎหมายไทยก าหนดไว้ 




