
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การด าเนินการวิจัยเรื่อง ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา

หมูบ่้านต้นโชค ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้างความเขา้ใจใน

ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆเพื่อสร้างความชัดเจนในวิธีการและวธิีคิดส าหรับการหาขอ้มูลให้ตรง

และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

หลักคอื 

1. การด าเนินงานและปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและภาคส่วน

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

2. แนวคิดเรื่องบรรทัดฐานและการควบคุมทางสังคม 

3. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (area based approach) 

4. การศึกษาและวจิัยที่เกี่ยวข้อง        

 

โดยทัง้หมดจะมุ่งท าความเขา้ใจจากการด าเนินงานที่มีอยูจ่ริงของภาคส่วนต่างๆ ที่เป็น

รูปธรรมในชุมชนหมูบ่้านต้นโชค พร้อมกับการพจิารณาบรรทัดฐานและการควบคุมที่ด าเนินอยู่

ในพื้นทีว่า่จะสามารถท าหน้าที่ได้อยา่งไร อันจะน าไปสู่การสร้างความชัดเจนในการควบคุมจาก

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน น ามาสู่ความเข้าใจ ในการจัดการที่

สามารถด าเนินการควบคูก่ันได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

1.การด าเนินงานและปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและภาคส่วน

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

การท าความเขา้ใจเนือ้หาส่วนนี้เป็นการด าเนินงานจากองคก์รทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยน าเสนอสถานการณ์ในการ

ด าเนินการเบื้องต้นและปัญหาอุปสรรคเป็นล าดับ 

สถานการณ์และการด าเนินงาน 

จ านวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่เข้ามาในประเทศไทยและการลักลอบท างาน

ของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองมีจ านวนมากเนื่องจากปัญหาของประเทศซ่ึงเป็นถิ่นที่อยู่

ของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ท าให้มีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศมจี านวนมาก 

เนื่องด้วย อัตราการว่างงานของแรงงานต่างด้าวสูง ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่ต่ าเม่ือ
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เปรียบเทียบกับประเทศไทย การขาดสิ่งจูงใจส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ความไม่พอใจ

สภาพสังคมการเมืองในประเทศ ซ่ึงทั้งหมดเป็นปัจจัยผลักดันและในขณะที่ประเทศไทยมีปัจจัย

ดึงดูดให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเคลื่อนยา้ยเข้ามาในประเทศไทย เพราะระดับคา่จ้าง

และเงินเดือนที่สูงกว่าประเทศตน การขาดแคลนก าลังคนในบางสาขา การมีโอกาสส าหรับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ การไม่มีการกีดกันด้านเช้ือชาติ ศาสนา  ฯลฯ ที่ผ่านมารัฐไม่เคยมีการ

ส ารวจส ามะโนประชากรแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไทยอยา่งจริงจังและทั่วถึงท าให้ไม่มี

ฐานขอ้มูลที่ชัดเจนและแน่นอนในการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมือง 

 ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของนายจ้างในประเทศไทยมีสูง 

เนื่องจากกิจการบางประเภทมีความต้องการแรงงานต่างด้าวในสาขาต่างๆ ซ่ึงลักษณะงานบาง

ประเภทแรงงานไทยไม่สนใจที่จะท าเช่น กรรมกรทั่วไป การประมงและต่อเนื่องเกษตรและผู้รับ

ใช้ในบ้าน 

 จากการที่รัฐบาลได้เปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง ท าให้เกิดผลกระทบต่อความเช่ือถือของ

นโยบาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและปฏิบัติงานไมต่่อเนื่อง ท าให้เกิดประสิทธภิาพ

ในการควบคุมการท างานและอาชีพคนต่างด้าวไม่มีประสิทธผิล 

 ดังนั้นการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมอาชีพคน

ต่างด้าว ควรได้มีการวเิคราะห์ วจิัยอยา่งจริงจัง เพื่อจักได้วางกรอบนโยบาย กฎหมายระเบียบ

ขอ้บังคับส าหรับการควบคุมอาชีพคนต่างด้าว ที่เหมาะสมต่อไป  

อยา่งไรก็ดีมีการกล่าวถึงการด าเนินงานขององคก์รต่างๆโดยภาพรวมดังนี้ 

 เม่ือพิจารณาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการ   ลือชัย วงษ์ทอง(2555:263) 

กล่ าวว่ า  มี รายละเอี ยดของหน่ วย งานต่ างๆคื อ  ฝ่ ายปกครองและความ ม่ั นค ง 

(กระทรวงมหาดไทย) ฝ่ายรักษาความม่ันคง ควบคุมป้องกัน ปราบปราม (กองก าลังทหารบก

เฉพาะกิจกระทรวงกลาโหม) ฝ่ายควบคุม ป้องกันปราบปราม(ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจ

ตระเวนชายแดน และต ารวจภูธร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) ฝ่ายแรงงาน(จัดหางาน แรงงาน

กระทรวงแรงงาน) ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อและดูแลสุขภาวะ(กระทรวงสาธารณสุ ข) และ

ผู้ประกอบการธุรกิจ 

 ซ่ึงความเป็นจริงแล้วในพื้นที่จริงที่มีการด าเนินการจากหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการใน

รูปแบบอื่นๆประกอบเข้าด้วยกันดังที่     
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 สมเกียรติ กองสัมฤทธิ์ (2550:78-80)ได้กล่าวถึงองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทัง้ระบบ พ.ศ. 2547 มีดังนี้ 

 องคก์รของรัฐบาล ฝ่ายการเมือง อาจกล่าวได้ว่ามีความส าคัญในการก าหนดขอบเขต

ในการน านโยบายไปปฏิบัติของระบบราชการ มีมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง 

ตลอดจนการวางระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางไป

ปฏิบัติ มักจะไม่ให้ความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการก าหนดรายละเอียดของกระบวนการ 

ในการน านโยบายไปปฏิบัติมากนัก ส่วนที่ค่อนข้างจะให้ความสนใจก็คือการพิจารณาว่า

หน่วยงานใดมีความสามารถ มีสมรรถนะเพยีงพอที่จะเป็นความรับผิดชอบในการน านโยบายไป

ปฏิบัติได้ ในส่วนของระบบราชการ หน่วยงานต่างๆของรัฐซ่ึงเป็นทั้งผู้เก็บรวบรวม วิเคราะห์

และป้อนขอ้มูลต่างๆไปให้ฝ่ายการเมืองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน

ซ่ึงประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ มาร่วมพจิารณาก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าวทัง้ระบบ   

 ในส่วนของกลุ่มองคก์รที่ไม่ใช่รัฐบาล ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ องคก์รเอกชน เช่น สภา

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องคก์รการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ องคก์รเกี่ยวกับ

สิทธมินุษยชน เป็นต้น ซ่ึงองคก์รเหล่านีจ้ะตรวจสอบดูแลการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย

ไปปฏิบัติให้เกิดความชอบธรรม นโยบายการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมือง เน้นให้

เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลาง การน ายุทธศาสตร์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวมาปฏิบัติโดยพิจารณาถึงข้อดี

ขอ้เสีย จุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้านเพื่อเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุนและหาทางแก้ไขในประเด็นที่

เป็นปัญหาของการท างาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสุจริต ซ่ือตรงและมีเมตตา

ธรรมต่อคนต่างด้าว จะส่งผลให้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่สะสมมานานได้รับการแก้ไขอยา่งเป็น

รูปธรรมและน าไปสู่เปา้หมายสุดท้ายคือการใช้แรงงานต่างด้าวอยา่งถูกกฎหมาย 

นอกจากนี้ เอกพนม ศรีทอง (2548:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องกระบวนการ

ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบแรงงานต่างด้าวของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ พบว่า 

  ระบบการควบคุมการท างานของแรงงานต่างด้าวมีการด าเนินการแบบ บูรณาการ โดย

ได้ก าหนดขั้ นตอนผ่านกระบวนการต่ างๆจากหน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องได้ แก่  

กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและอ าเภอ ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติคนต่างด้าว

สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป กระทรวงแรงงาน โดยจัดหางานจังหวัด 

ด าเนินการ จดทะเบียนนายจ้างเพื่อทราบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว พจิารณาจ านวนที่

จะอนุญาตและพิจารณาอนุญาตท างาน กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลในจังหวัด 
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ด าเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวที่ได้จัดท าทะเบียนประวัติและประสงค์

จะท างาน ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด กระทรวงกลาโหม โดยฝ่ายทหาร

ด าเนินการสกัดกั้นและปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบมาท างานภายหลังการจด

ทะเบียนประวัติ คนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ายปกครองด าเนินการสกัดกั้นการเข้า

มาของแรงงานต่างด้าวรายใหม่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยสถานีต ารวจในจังหวัด

ด าเนินการสกัดกั้น ปราบปราม และจับกุม ด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเขา้มาท างาน

ภายหลังจากการจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว  

 

      การจัดระบบในระดับจังหวัดได้ก าหนดขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1) การส ารวจจ านวนคน ต่าง

ด้าว 2) เจ้าบ้าน ผู้ให้ที่พักพิง นายจ้าง กรอกรายละเอียดข้อมูล 3) อ าเภอรับข้อมูลและ

ด าเนินการบันทึกประวัติ 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจจัดท าประวัติและพมิพล์ายนิ้วมือ 5) นายจ้างแจ้ง

ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 6) ส านักงานจัดหางานออกหนังสือการอนุญาตให้จ้างคน 

ต่างด้าว 7) คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ 8) คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสุขภาพยื่นใบอนุญาต

ท างาน 9) เจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่งมอบอนุญาตท างาน 10) คนต่างด้าวรับใบอนุญาต

ท างาน  

 

        กระบวนการ มาตรการควบคุม ก ากับ ดูแลและตรวจสอบแรงงานต่างด้าว มีหน่วยงาน

ของรัฐฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ ได้แก่ ต ารวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง  ฝ่ายปกครอง ส านักงาน

จัดหางานจังหวัด รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว และ

แรงงานต่างด้าว ได้มีมาตรการต่างๆ สรุปได้ ดังนี ้1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นายจ้าง

ผู้ประกอบการ ผู้น าพา ผู้ให้ที่พักพิงตระหนักถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การแจ้ง

เบาะแส การให้ข่าว 2) การป้องกันปราบปราม จับกุมด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

หรือกระท าผิดเงื่อนไข 3) การสกัดกั้น การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตั้งด่านตรวจตาม เส้น

ทางเขา้ออก 4) การด าเนินคดีและผลักดันออกนอกราชอาณาจักร 5) การตรวจสอบ จับกุม 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่ท าผิดเงื่อนไข  ตรวจสอบนายจ้าง

ผู้ประกอบการในพื้นที่ 6) การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ย้ายเข้าออกระหว่างเขตจังหวัด 7) 

การควบคุม ดูแลความประพฤติ 8) นายจ้างยึดบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวไว้เองเพื่อป้องกัน

แรงงานต่างด้าวลักลอบออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม 9) การขู่ก าชับหากมีพฤติกรรมกระท าผิด

เงื่อนไขจะส่งตัวกลับประเทศ 10) การแจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เขา้มาในพื้นที่ 
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11) การควบคุม ดูแลความประพฤติ คอยตักเตือนสมาชิกในกลุ่ม12)การไม่คบหาสมาคม

แรงงานต่างด้าวที่มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหา 

 

        เงื่อนไขในการควบคุม ก ากับ ดูแลและตรวจสอบแรงงานต่างด้าว พบวา่ มีเงื่อนไขที่เอ้ือ

และเงื่อนไขที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหลายประการ ซ่ึงเงื่อนไขที่เอือ้ต่อระบบ 

ได้แก่ การที่จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด ให้ความร่วมมือ 

ควบคุม ดูแลแรงงานต่างด้าว การจัดท าฐานข้อมูลประวัติแรงงานต่างด้าวในคอมพิวเตอร์  มี

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ส าหรับเงื่อนไขที่ เป็นปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การที่หน่วยงาน

ต่างๆไม่อยากก้าวก่ายงานของกันและกัน สภาพพื้นที่ไม่อ านวยต่อการปฏิบัติ เทคโนโลยีการ

สื่อสารท าให้แรงงานต่างด้าวรู้ตัวก่อนการตรวจสอบจับกุม การบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด 

เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ แรงงานต่างด้าวมาอยู่

ในเมืองไทยนานๆใช้ความผสมกลมกลนื ความช านาญ หลีกเลี่ยงการควบคุมตรวจสอบ รวมทั้ง

การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบาย 

 ณฐัชญา  อุตตมชัย(2549:155)ส าหรับนโยบายเกี่ยวกับการผ่อนผันและผลกัดนั

แรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวจะต้องน าเรื่องเสนอคณะรฐัมนตร ี เพือ่ขอให้ก าหนดเป็นนโยบายอีกครั้งวา่จะ

ผ่อนผันหรือด าเนินการผลกัดันและจับกุมอยา่งเขม้งวดต่อไป ส่วนการผลกัดันแรงงานผิด

กฎหมายกลับประเทศนั้น ทางส านกังานตรวจคนเขา้เมือง(สตม.) คาดการณ์ว่ายงัมีแรงงานต่าง

ด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีอยูใ่นประเทศไทยประมาณ 1 ล้านคน ซ่ึงจ านวนแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมายนี้จะสง่ผลกระทบต่อโอกาสการท างานของคนงานไทย รวมไปถงึการก่อให้เกดิปัญหา

ด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สนิคนไทยที่เกดิจากแรงงานต่างด้าวด้วย 

 จากการทบทวนเพื่อสร้างความเขา้ใจพบว่า การด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่าง

ด้าวในประเทศไทยมีทั้งระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติการ หากแต่เม่ือพจิารณาตามความ

เหมาะสมส าหรับงานวิจัยในหมู่บ้านต้นโชคแล้วสามารถสรุปเป็นลักษณะที่ด าเนินงานได้แก่ 

การควบคุมดูแลสกัดกั้นและป้องปราม การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เน้นการก ากับและ

ตรวจสอบ การสื่อสารสร้างความรู้ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

สาธารณูปโภค ตามล าดับ 
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 ปัญหาอุปสรรคการจัดการแรงงานต่างด้าว 

จากการปัญหาและอุปสรรคที่ทบทวนพบว่ามีผู้เสนอแนวทางไวด้ังนี้ 

พศิน  เนื่องชมพู (2550:หน้า61) เสนอข้อสรุปแนวทางการด าเนินการของรัฐบาลไทย

เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2535-2548 และผลจากการที่รัฐบาลไทยได้ด าเนินการ ซ่ึง

รายงานฉบับนี้ได้ค้นพบสิ่งที่เป็นสาระส าคัญหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของการที่

รัฐบาลไทยได้คน้หาแนวทางในการด าเนินการหรือจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดดังนี้ 

1. มติคณะรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติได้จริง กล่าวคือจากการที่รัฐบาลไทยได้

ก าหนดสัญชาติแรงงานต่างด้าว(พม่า ลาว กัมพูชา) จะต้องเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองนั้น ปรากฏ

วา่จากข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบรายช่ือ สัญชาติและระยะเวลาที่เข้ามาของ

แรงงานต่างด้าวได้ ท าให้เป็นแรงจูงใจให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอพยพเขา้มาเพิ่มขึ้นทุก

ปีและ แรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นก็จะอาศัยช่องว่างตรงนี้ เข้ามาท างานโดยอ้างว่าเป็นคนทั้ง

สามสัญชาติได้ ซ่ึงจะมีผลต่อเนื่องกับขั้นตอน การผลั กดันออกนอกประเทศเม่ือครบ

ก าหนดเวลา นอกจากนีก้ารอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวได้ท างานในภาคการเกษตรและประมง

ซ่ึงมเีป็นจ านวนมากที่สุด ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวได้ท างานจริง

หรือไม่ เนื่องจากการประกอบการของนายจ้างภาคการเกษตรและประมงไม่มีการจดทะเบียน

การคา้จึงไม่มีหลักฐานมาแสดงเม่ือท าการตรวจสอบ 

2. มติคณะรัฐมนตรีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง กล่าวคือ ยังมีแรงงานต่างด้าวส่วน

ใหญ่ ที่นายจ้างไม่สามารถน ามาจดทะเบียนหรือรายงานตัวและขอใบอนุญาตท างานเนื่องจาก

การท างานของแรงงานต่างดา้วเป็นการลักลอบเขา้มาท างานโดยกระบวนการที่ผิดกฎหมาย ซ่ึง

จะท าให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างมีความผิด การท างานของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ส่วนมากจะท างาน ในกิจการผลิตสินคา้แปรรปูผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจการบริการขายส่ง 

ขายปลีก โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ทั้งนี้ในขอ้เท็จจริงความต้องการแรงงาน

ตา่งด้าวเข้าไปท างานก็มีความแตกต่างกนั การก าหนดอาชีพ ประเภทของกิจการที่อนุญาตของ

รัฐบาลไทย จึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะกิจการในภาคเกษตรกรรมและกิจการ

ประมงเป็นการจ้างงานแบบช่ัวคราวตามฤดูกาลไม่ใช่งานประจ า ที่ส าคัญมีการเปลี่ยนนายจ้าง

อยูบ่่อยๆ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงได้ 

3. ขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เช่นส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยส านักงานตรวจคนเข้า

เมืองจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการจับกุมและการจัดระเบียบแรงงานต่ างด้าว  
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กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการจัดหางานจะเน้นเรื่องของการจดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

กระทรวงการต่างประเทศจะเน้นเรื่องของมาตรการการด าเนินการในภาพรวมของประเทศ เป็น

ต้น ซ่ึงจากการที่แต่ละหน่วยงานไม่ไดจ้ัดการหรอืไม่ได้ด าเนินการในทิศทางเดียวกันที่ชัดเจนท า

ให้เกิดช่องวา่งในการปฏิบัติกลายเป็นข้อบกพร่องหรือเกิดปัญหาตามมา 

4. การออกมติคณะรัฐมนตรีหลายครั้งก่อให้เกิดความสับสน รัฐบาลได้ออกมติ

คณะรัฐมนตรีผ่อนผันในเรื่องเดียวกันบ่อยครั้ง ท าให้นายจ้างเกิดความสับสนว่ารัฐบาลจะให้

นายจ้างปฏิบัติตามในแนวทางอยา่งไร ขาดความชัดเจนทั้งในเรื่องสาระส าคัญและขอ้ปฏิบัติ 

 

ณัฐกานต์  สาจ าปา (2549:บทคัดยอ่ )ท าการศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวปี 2547  พบวา่มีปัญหาอุปสรรคคอื ปัญหา

ด้านนโยบายในประเด็น นโยบายก าหนดให้ท างานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง แต่ในขอ้เท็จจริงของการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

ส่งผลให้การประสานงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ในประเด็น 

คูมื่อการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติออกมาล่าช้า ก าหนดขัน้ตอนในการปฏิบัติงานมากและ

ไม่ชัดเจน ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรมีจ านวนจ ากัดคอื เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการควบคมุ

การท างานของคนงานต่างด้าวมีเพียง 1 คน และเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับ

มอบหมายแล้วท าให้ด าเนินงานไม่ทัน และปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ในประเด็นการจัดส่ง

ใบเสร็จรับเงินเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ล่าช้า 

อัญฒิกา  ทองเปลว(2542:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวเิคราะห์การจัดระบบแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย พบว่า ส่วนผลการด าเนินการที่มีการผ่อนผันเพื่อควบคุมการ

ท างาน ของแรงงานต่างด้าวยังไมบ่รรลุวัตถปุระสงคเ์ท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการ

เพิ่มขึ้นของจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เขา้มาท างานในประเทศได้ เพราะเกิดจากปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541  ใน

ส่วนเกี่ยวกับ กระบวนการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่เกิดจากความแตกต่างใน

ลักษณะของหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ ความไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับ

นโยบาย และการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่องและครอบคลุม สมรรถนะขององคก์รที่น านโยบาย

ไปปฏิบัติที่เกิดจากความเพยีงพอของทรัพยากรที่สนับสนุนคุณภาพของบุคลากร และสภาวะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสามารถในการควบคุมนโยบายซ่ึงครอบคลุมถึงความ

เข้าใจนโยบายของผู้ปฏิบัติและความสอดคล้องของกิจกรรมการด าเนินการจัดระบบแรงงาน

ต่างด้าวกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ 
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พศิน  เนื่องชมภู(2550:บทคัดย่อ)ได้ศึกษา แนวทางการด าเนินการของรัฐบาลไทย

เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2535-2548 พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอยู่

หลายประการ อันมีสาเหตุจาก 

 ประการแรก ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแรงงานต่างด้าวมี

จ านวนที่แท้จริงในภาคการเกษตรและประมงมีมากน้อยเพียงใด 

 ประการที่สอง ยังมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา จ านวนมากที่

นายจ้างไม่สามารถน ามาจดทะเบียนได้ เพราะว่าการเขา้มาท างานของแรงงานต่างด้าวเป็นการ

ลักลอบ โดยผ่านกระบวนการที่ผิดกฎหมายซ่ึงท าให้ลูกจ้างและนายจ้างมีความผิด 

ประการที่สาม ขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เน้นการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการกวดขันจับกุม 

ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจะเน้นการด าเนินการในภาครวมของประเทศตามแนวทาง

ของการด าเนินการด้านมนุษยธรรม 

ประการที่สี่ งบประมาณไม่เพียงพอ รัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพียงพอ เช่นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้างเป็นไปอย่างเช่ืองช้าไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด หน่วยงานขาดอุปกรณ์การท างานที่ทันสมัย

ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตามกรอบระยะเวลาได้ 

 

สาโรจน์    คมคาย(2553:161-165) สรุปปัญหาการด าเนินงานเกี่ยวกับแรงงานต่าง

ดา้วดังนี้ 

ประเด็นที่ 1ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของ

รัฐบาล ซึงมีการจ ากัดพื้นที่แต่ไม่จ ากัดประเภทของกิจการ เป็นนโยบายในการแก้ปัญหาระยะ

สั้นรายปี ประกอบมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 เปิดให้การจดทะเบียนกิจการต่างๆ รวม 24 

กิจการท าให้มีแรงงานต่างด้าวกระจายในทุกจังหวัดของประเทศไทยซ่ึงยากต่อการควบคุม 

ประเด็นที่ 2ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนี 

เขา้เมืองภายใต้คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมือง คอื การไม่มีส านักงาน

เป็นของตนเองขณะเดียวกันต้องดูแลแรงงานต่างด้าวนับล้านคน มีกฎหมายที่เน้นหนักในด้าน

ความม่ันคงซ่ึงไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการจัดหางานที่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตท างาน

ให้กับแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก ประกอบกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็นเพยีง
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นการใช้อ านาจในการบริหารของรัฐบาลไม่มีกฎหมายแมบ่ท

รองรับ 

ประเด็นที่  3ปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

แรงงานต่างด้าวไม่ไปพิสูจน์สัญชาติ บางส่วนจะไม่เข้าสู่การพิสูจน์สัญชาติเพราะกลัวถูกจับ มี

ความคาดหวังว่าจะได้รับสัญชาติไทย มีคนต่างด้าวสัญชาติอื่นสวมสิทธิ์เป็นคนสัญชาติพม่า 

และปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่ผ่านการพสิูจน์สัญชาติ 

ประเด็นที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการน าเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเขา้ใจว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน  ท าให้ไม่สามารถควบคุมสายหรือนายหน้าที่เป็นตัวแทน

บริษัทจัดหางานที่อยูใ่นเมืองไทยได้ กฎหมายก็ไม่ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐในการเป็นตัวแทนใน

การติดต่อน าเข้าแรงงานต่างด้าว หน่วยงานของรัฐเป็นเพยีงผู้ออกใบอนุญาตท างานและเป็น

หน่วยงานกลางที่คอยจัดส่งเอกสารเท่านั้น ปัญหาแรงงาน ปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยถูก

กฎหมายไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ท าให้ต้องลักลอบท างาน 

ประเด็นที่ 5 ปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวตามช่วงระยะเวลา

หรือตามฤดูกาล ไม่สามารถขอใบอนุญาตท างานได้ 

ประเด็นที่ 6 ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมืองและผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการในการผลักดันและส่งกลับตามมาตรา54 แห่ง

พระราชบัญญัติคนเขา้เมืองพ.ศ.2522 โดยไม่มีการด าเนินคดีเนื่องจากประเทศไทยไม่มีสถานที่

กักกันและงบประมาณที่เพยีงพอในการดูแลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท าให้แรงงานต่าง

ด้าวไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวการถูกลงโทษ –นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่มี

บทลงโทษจ าคุก กฎหมายไม่ให้อ านาจเด็ดขาดในการจับกุมแรงงานต่างด้าว อัตราก าลัง

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหนา้ที่ การไม่มีเจ้าหน้าที่จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็น

พนักงานปฏิบัติงานตามค าสั่ง –นายจ้างไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การไม่ขอ

อนุญาตออกนอกเขตท้องที่ตามเงื่อนไขที่รัฐก าหนดท าให้แรงงานต่างด้าวกลายไปอยูน่อกระบบ

และยากต่อการควบคุม  กรมการจัดหางานและภาคเอกชนไม่มีอ านาจในการหานายหน้าหรือ

หางานเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจ 
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ประเด็นที่ 7 ปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการและการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  ปัญหาเกี่ยวกับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจัดเก็บขอ้มูลคนต่าง

ด้วย ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน กระทรวง

สาธารณสุข กรมพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ แต่ละหน่วย

จัดเก็บข้อมูลไว้ใช้เฉพาะหน่วยงานของตน ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อใช้อย่างบูรณาการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ 

อัญฒิกา  ทองเปลว(2542:หน้า45-46)จากการศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การ

จัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายพบว่าระบบที่ควบคุมมีอุปสรรคในการปฏิบัติ

นโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับ 

 กระบวนการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่เกิดจากความแตกต่างในลักษณะของ

หน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ เพราะมีหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติตามมาตรการการจัดระบบแรงงานต่าง

ด้าวที่มีความแตกต่างในเรื่องการสั่งการและพื้นที่ด าเนินการ  อีกทั้งความไม่พร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย ทั้งที่เป็นความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและประชาชน 

ความร่วมมือของแรงงานไทย ความร่วมมือของนายจ้าง ซ่ึงความไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

ขององค์กรท้องถิ่นและประชาชนท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการขาด

ผู้ตรวจสอบเพื่อให้มีการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้า

เมืองผิดกฎหมาย ซ่ึงมสีาเหตุมาจากองคก์รท้องถิ่นและประชาชนยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่

ได้รับจากแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะไม่มีผลกระทบทางตรงกับองค์ก ร

ท้องถิ่นและประชาชนเอง ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่องและเพียงพอโดยสื่อการ

ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ครอบคลุมพอที่จะกระตุ้นจิตส านึกขององค์กรท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้

เนื่องมาจากการขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ 

 ผานิต   แพเกาะ (2544:บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติ : 

กรณีศึกษา นโยบายจัดระบบเพื่อควบคุมแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย พบว่าด้านสมรรถนะของ

องค์การ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์การ พบว่าการจัดโครงสร้างองค์กรไม่

เหมาะสมมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลักษณะการวินิจฉัยสั่งการจากหน่วยเหนือมายังหน่วย

ล่างและมีลักษณะเป็นทางการ ตามลักษณะของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นระบบราชการ 

ด้านบุคลากรพบว่ามีจ านวนไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติตาม

นโยบาย ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พบว่า มีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่

รับผิดชอบ 
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 ด้านความสัมพันธ์กับองค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พบว่า จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

หลายหน่วยงานได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ส่วนในเรื่องลักษณะการติดต่อสัมพันธ์ พบว่า การติดต่อมีปัญหาไม่ราบรื่น 

ความร่วมมือหรือการท าความตกลงกับหน่วยงานหลักอื่นๆ พบว่ามีปัญหาในระเบียบ วธิีปฏิบัติ 

ขอ้จ ากัดที่ต่างกัน 

 การท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยหลักอื่นๆ พบว่า มี

ปัญหาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ที่มีต่อนโยบายจัดระบบเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบว่า ส่วนใหญ่เห็น

ควรผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และส่วนใหญ่เห็นด้วยวา่ควร

ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยูเ่ฉพาะบริเวณชายแดน 

          สุภางค ์ จันทรวนิช และคณะ (2545: 34 )ได้ท าการศึกษาวจิัยเรื่อง การติดตามผลการ

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2544 กระบวนการและปัญหา พบวา่ การให้ทหารเขา้มามีส่วน

ร่วมในการตรวจจับอาจจะท าให้เกิดปัญหาในระยะยาว เพราะไม่ใช่ภารกิจหลักของทหาร การ

ด าเนินการตรวจสอบควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมากกวา่ 

 จากการสร้างความเข้าใจเรื่องปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา

แรงงานต่างด้าวผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวขอ้งกับงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือใน

ส่วนขององคก์ร ภาคส่วน และในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 - ในส่วนขององค์กรภาคส่วนที่ด าเนินงานจะมีปัญหาในศักยภาพ สมรรถนะของ

หน่วยงานที่ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับความคาดหวังของสังคมทั้งหมด เช่น งบประมาณ 

อัตราก าลังจ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ชุมชนได้จริง ไม่มีองคก์รที่

เป็นที่ประสานงานหลักได้ องค์กรส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพเพยีงพอส าหรับการจัดการ รวมถึง

การที่กฎหมายไม่ให้อ านาจกับองค์กรเพื่อจัดการกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร 

ดังเช่น การเอาผิดกับการสวมสิทธิ์และการเป็นนายหน้า เป็นต้น 

 -ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยในส่วนแรก คือ 

หากองค์กรไม่มีความพร้อมอย่างรอบด้านจะท าให้กระบวนการขาดประสิทธิภาพดังเช่น การ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ การประสานงานระหว่างองคก์รกับองคก์ร องคก์รกับชุนชน  ไม่สามารถ

จดทะเบียน ตรวจสอบ ควบคุมได้ การเขา้ถึงขอ้มูลได้ยาก การเกรงกลัวการด าเนินงานที่อาจ

ละเมิดอ านาจหน้าที่ขององคก์รอื่นๆ เป็นต้น 

ในส่วนของการแสดงแนวทางแก้ไขนั้น  สมพงศ์     สระแก้ว(2544: (1) ) น าเสนอ แนว

ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผลการศึกษาคือ 
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บทบาทและภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับสุขภาพแรงงานต่างด้าวพบว่า หน่วยงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขอ าเภอ เทศบาล เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามามี

บทบาทในการควบคุมป้องกัน รักษาส่งเสริมสุขภาพรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐและ

หน่วยงานภาคองคก์รพัฒนาเอกชน องคก์รแคร์ มูลนิธิรักษ์ไทย เข้ามาร่วมเป็นภาคดี าเนินการ

แก้ไข ปัญหาสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และการให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวอยู่

เป็นจ านวนมาก รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส านักงาน

ประกันสังคม สมาคมการประมงสมุทรสาคร สมาคมแปรรูปอาหารทะเล จะมีบทบาทในการ

ประสานความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ 

สายทิพย์   ฉริยะพงศ์พันธุ์ (2553:60-61)น าเสนอทัศนะในการแก้ไขปัญหาแรงงาน

ต่างด้าววา่ การแก้ไขปัญหาต้องความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งต ารวจทหาร อ าเภอ ขา้ราชการ 

พ่อค้า ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน  หากทราบหรือพบเห็นการกระท าผิดต้องแจ้งให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งรัฐควรมี

นโยบายให้อ านาจท้องถิ่นในการจัดการปญัหา รัฐควรมีมาตรการจ ากัดจ านวนแรงงานต่างด้าว 

มีการเก็บภาษี มีการขึ้นทะเบียนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ

กับราชการ โดยไม่ฉวยโอกาสหรือเปิดโอกาสใหแ้รงงานต่างด้าวเข้ามาท างานหรือใหท้ี่พักพิงแก่

แรงงานต่างด้าวที่เขา้เมืองผิดกฎหมาย  

 ท้ายที่สุดเราจะเห็นได้วา่ แนวทางในการแก้ไขประกอบไปด้วยความร่วมมือที่ท างาน

เป็นภาคทีี่หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท้องที่และท้องถิ่น เหล่านี้ควรเริ่มจากการ

ตระหนักให้ความส าคัญแล้วมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาทิศทางจากนโยบายที่

ต้องมีความชัดเจนจึงจะสามารถปฏิบัติได้ตามขอบเขตหน้าที่ที่ควรจะเป็น อีกทั้งต้องให้

ความส าคัญในการประสานการท างานโดยอ านาจหน้าที่ที่ ได้รับการกระจายจากรัฐให้

ปฏิบัติงานได้อยา่งเป็นรูปธรรมโดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นล าดับ 

 

        2.แนวคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานและการควบคุมทางสังคม 

 ในส่วนนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในบรรทัดฐานกติกาทางสังคมในรูปแบบต่างๆที่สามารถ

น ามาสร้างให้เกิดความเคารพในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในสังคม ชุมชน โดยให้ทราบถึง

ความหมายความส าคัญและหน้าที่ของบรรทัดฐานในการสร้างการควบคุมทางสังคม วธิีการ

ควบคุม รูปแบบต่างๆอันได้แก่ วถิีประชา จารีต กฎหมาย กติกาในการอยูร่่วมกัน อันสามารถ

น ามาเป็นเครื่องมือลักษณะหนึ่งในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวได้ 
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         บรรทัดฐานและการจัดระเบียบทางสังคม 

         จุฑารัตน์    เอือ้อ านวย(2551:262)กล่าวว่า บรรทัดฐานคอื กฎเกณฑ์ระเบียบและความ

คาดหวังของสังคม ซ่ึงเป็นแนวทางก าหนดแบบแผนความประพฤติของสมาชิกสังคม ทั้งใน

ลักษณะที่ห้ามท าและให้ท า สังคมได้ใช้บรรทัดฐานเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการตัดสินใจ 

เพราะบรรทัดฐานจะบอกให้เราทราบวา่ควรปฏิบัติอยา่งไรในสถานการณ์ต่างๆจึงท าให้บรรทัด

ฐานถูกน ามาใช้ควบคุมสังคมในระดับต่างๆกัน แต่หากบรรทัดฐานล่มสลายลง คอืไม่สามารถ

ปกป้องคุ้มครองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกหรือเป้าหมายของกลุ่มได้ คนก็จะเลิกใช้

บรรทัดฐาน 

         อานันท์   กาญจนพันธุ์(2543:43) กล่าวถึงการจัดระเบียบทางสังคม(social order) ใน

รูปแบบต่างๆ ทุกอย่างของมนุษย์ที่สามารถแยกออกมาได้ เช่น สถาบัน กลุ่ม กระบวนการ 

ฐานะทางสังคม ตลอดจน สถานภาพบทบาทและบรรทัดฐานทางสังคม โดยนักมานุษยวิทยา

หลายคนใช้ความหมายของโครงสร้างสังคมสลับแทนกันกับองค์กรทางสังคม (social 

organization) พร้อมกันนั้นยังใช้เฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม  อัน

หมายถึงความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม (social relations)ที่ก าหนดรูปแบบ

สังคมและแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ในการจัดองคก์รสังคม 

วารุณี   ภูริสินสิทธิ์ (2543:137)กล่าวถึง การควบคุมทางสังคม คอืความพยายามที่จะ

ท าให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่สังคมคดิวา่เหมาะสม ประกอบไปด้วยการควบคุม

ทางสังคมที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 

การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ สามารถกระท าผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

กระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่มนุษยถ์ือก าเนิด เด็กจะถูกสอนให้เรียนรู้ถึงทัศนคติและค่านิยมของ

สังคม เพราะฉะนั้น เม่ือโตขึ้นเขาก็จะยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างไม่โต้แย้ง กระบวนการ

ทางสังคมก าหนดความปรารถนา นิสัยความเคยชิน สิ่งที่สังคมตัดสินว่าผิดหรือถูกให้กับ

สมาชิก สมาชิกของสังคมที่ถูกสอนภายใต้วัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีแนวโน้มพฤติกรรมและวิธี

คดิที่เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน และพวกเขาจะสมัครใจกระท าตามกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมโดย

ไม่ต้องคิด กล่าวได้ว่าการควบคุมทางสังคมกลายเป็นการควบคุมตนเองการควบคุมอย่างไม่

เป็นทางการใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพในสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิเช่นในสังคมชนบท 

แต่ในสังคมปัจจุบันสภาพสังคมมีความเป็นเมืองมากขึ้น มีความเป็นทางการ มีความ

หลากหลายในความเช่ือ คา่นิยม  

การควบคุมแบบเป็นทางการ คือการที่รัฐใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็น

เครื่องมือในการควบคุมสมาชิกในสังคม ในสังคมปัจจุบันกฎหมายได้เข้ามามีบทบาทในการ
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ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมมากขึ้น ตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้

คนในสังคมท าและไม่ท าอะไรอีกมากมาย 

นอกจากนี้ จุฑารัตน์    เอื้ออ านวย(2551:259)กล่าวถึงการควบคุมทางสังคมที่

สามารถท าได้ 2 ลักษณะคอื  

1.การควบคุมจากสังคมภายใน(internal social controls) การควบคุมเกิดจากการที่

สังคมพยายามที่จะขัดเกลาสมาชิกของตน เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมต้องการ ถ้า

กระบวนการขัดเกลามีประสิทธภิาพ บุคคลก็จะกระท าการต่างๆ โดยไม่ต้องหยุดคดิวา่อะไรผิด

อะไรถูกเหมาสมหรือไม่เหมาะสมเพราะเขาปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม เม่ือบุคคลใดจะกระท า

การฝ่าฝืนบรรทัดฐานก็จะรู้สึกละอายแกใจและไม่สบายใจ สิ่งต่างๆเหล่านีเ้ป็นการควบคุมทาง

สังคมจากภายในโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

2.การควบคุมจากสังคมภายนอก(external social controls) เม่ือกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมล้มเหลว และบุคคลไม่สามารถปฏิบัติบรรทัดฐานทางสังคม กลไกการควบคุมทาง

สังคมภายนอกก็จะถูกน ามาใช้เพื่อรักษาบรรทัดฐานให้คงอยู่ต่อไป คนบางคนไม่รู้สึกผิดหรือ

ละอายหรือเกรงกลัวต่อการกระท าผิด กฎหมายกฎกติกาทางสังคม ตัวอยา่งเช่น มือปืนรับจ้าง 

ที่เห็นผลอยา่งชัดเจนของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่บกพร่อง มิได้เกิดความเศร้าเสียใจ 

หรือละอายต่อบาปภายหลังประกอบอาชญากรรม กรณีดังกล่าวควรใช้วิธีการควบคุมทาง

สังคมจากภายนอกโดยการลงโทษ ซ่ึงจะท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเกรงกลัวและยับยัง้ช่ังใจก่อนที่จะ

กระท าผิดมากขึ้น 

จากการทบทวนท าความเข้าใจในประเด็นของการควบคุมทางสังคมนั้นสรุปได้วา่ การ

ควบคุมทางสังคมคือการสร้างวธิีการให้คนในสังคมเคารพและด าเนินตามครรลองที่สังคมและ

คนส่วนใหญ่คาดหวังให้เป็น เพื่อสวัสดิภาพในการอยู่ร่วมกัน โดยในสภาพสังคมที่มีความ

แตกต่างกันยอ่มสร้างการควบคุมด้วยวธิีที่แตกต่างกัน เช่นสังคมชนบทมุ่งเน้นการควบคุมที่ไม่

เป็นทางการหรือการควบคุมที่เกิดขึ้นภายในสังคม ชุมชนนั้นๆเอง หากแต่ในทางกลับกันใน

สังคมที่มีความเป็นเมืองสูงย่อมต้องการการควบคุมอย่างเป็นทางการหรือการควบคุมที่เกิด

จากภายนอก ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่ได้มีความเป็นเมืองหรือชนบทอยา่ง

สิน้เชิง มีการผสมผสานกันอยูท่ั้งสองส่วนควบคูก่ันไป อันจะต้องพจิารณาตามความเหมาะสม

วา่จะเน้นหนักไปทางใด ให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการ สอดรับกับสภาพของพื้นที่จริง 

อยา่งไรก็ดีหากท าการพจิารณาเรื่องการควบคุมทางสังคม จะขาดการทบทวนบรรทัด

ฐานรูปแบบต่างๆไปไมไ่ด้จึงมกีารสร้างความเขา้ใจเรื่องบรรทัดฐานลักษณะต่างๆดังนี้ 
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วถิีประชาหรือวถิีชาวบา้น (folkway) 

ทัศนีย์    ทองสว่าง(2544:57) กล่าวว่าชีวิตมนุษย์ในสังคมทุกสังคมจะเผชิญปัญหา

มากมายหลายประการซ่ึงมีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อการด าเนินชีวติ กลายเป็นแบบ

แผนในการปฏิบัติ ซ่ึงแต่ละสังคมจะมีวิถีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน โดยอาจเกิดจากการค้นพบ

อยา่งไม่เป็นทางการและเห็นว่าสิ่งนีด้ีเหมาะสมที่จะใช้ในสังคมของตนจึงยอมรับและปฏิบัติกัน

ต่อมา อ้างกล่าวได้ว่า วถิีประชาคอืแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ได้ปฏิบัติต่อกันมาจนเกิดความ

เคยชินนั่นเอง เป็นสิ่งที่คนในสังคมพงึปฏิบัติ หากฝ่าฝืนก็ไม่มีการลงโทษที่รุนแรงแต่ประการใด  

ในส่วนของ สนธยา  พลศรี(2545:119) ให้ความหมายของวิถีประชาว่า เป็นแนวทาง

ของการประพฤติปฏิบัติต่างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันซ่ึงสืบต่อกันมาจากสมาชิกรุ่นก่อนๆ

จนเกิดความเคยชินกลายเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคมไป ผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจะ

ได้รับการลงโทษทางสังคมที่ไม่รุนแรงนัก เช่นการถูกติฉินนินทา การวา่กล่าวตักเตือน เป็นต้น 

จารีต (mores) 

ไท้   นนท์จันทร(2542:161)กล่าวถึงจารีตว่า เป็นมาตรฐานต่างๆที่ตั้งขึ้นไว้เพื่อกล่าว

เตือนปัจเจกบุคคลและกลุ่มให้ทราบวา่พฤติกรรมใดถูกต้องและพฤติกรรมใดไม่ถูกต้อง บุคคล

ยอ่มรู้ว่าควรกระท าในสิ่งใดและสังคมยอ่มรู้ว่าควรลงโทษอย่างไรหากบุคคลไม่ท าตาม 

ถือเป็นความจ าเป็นที่ต้องการกระท า บังคับให้ปฏิบัติเพราะถ้าท าแล้วจะท าให้เกิด

สวัสดิภาพแก่สังคม เป็นเรื่องของความผิดถูก กฎศีลธรรมอันถือเป็นบรรทัดฐานสูงสุดในการ

ก าหนดระเบียบควบคุมสมาชิกในสังคมที่มีความเป็นอยู่ง่ายๆ โดยในแต่ละสังคมจะมีไม่

เหมอืนกันเพราะมีคุณค่าที่ยึดถือต่างกนั หากคนในสังคมเอาจารีตไปเปรียบเทียบกับสังคมอื่นก็

ถือวา่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ณรงค ์   เส็งประชา(2541:134)ได้กล่าวถึงจารีตไว้วา่ เป็นกฎศีลธรรมที่บุคคลจะต้อง

ประพฤติปฏิบัติ จัดเป็นบรรทัดฐานทางสงัคมที่ส าคัญมากเพราะเป็นเรื่องเกีย่วกบัความถูก-ผิด 

ความดี-ความช่ัว อันเป็นเรื่องของศีลธรรมจรรยาต่างๆ การละเมิดจารีตจะถือว่าเป็นการ

กระท าผิดทางศีลธรรมและถูกต่อต้านจากสมาชิกในสังคม จารีตมีลักษณะเป็นข้อบังคับให้

กระท า และขอ้ห้ามไม่ให้กระท า การละเมิดจารีตหรือกฎศีลธรรมต่างๆ จะได้รับโทษทางสังคม

รุนแรงกว่าการละเมิดวิถีประชา เช่นการประณาม การประจานต่อสาธารณะ การไม่คบค้า

สมาคมด้วย การขับไล่หรือเนรเทศออกจากสังคม เป็นต้น  จารีตจะมีความส าคัญต่อสมาชิกใน

สังคมมาก โดยเฉพาะในสังคมขนาดเล็ก เช่นสังคมชนบทต่างๆ  เพราะบุคคลจะกระท าหรือละ

เวน้การกระท าด้วยความเช่ือในจารีตและศีลธรรมมากกวา่บรรทัดฐานอื่นๆ 
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กฎหมาย 

 ไท้   นนท์จันทร(2542:61)เป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นมาอย่างจงใจแน่นอน อาจมาจาก

วถิีประชาและจารีต ซ่ึงกฎหมายหากมีบุคคลไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษชัดเจน เม่ือมีการใช้

กฎหมายเพื่อรักษาความเป็นระเบียบ จะเห็นได้ว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความ

เกรงกลัว อนึ่งกฎหมายต้องมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานอื่นๆในสังคมจึงจะท าให้เกิดการ

ยอมรับ 

โดยในที่นี้ผู้วิจัยน าเสนอกฎหมายส าคัญที่เป็นบรรทัดฐานหลักที่เป็นรูปธรรม อันมี

เนือ้หาดังนี้  

 

          พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

โดยมีสาระส าคัญและที่เกี่ยวข้องดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551:

ออนไลน์) 

มาตรา 7 งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เม่ือใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง โดยค านึงถึงความม่ันคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและ

ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะก าหนดให้แตกต่างกัน

ระหวา่งคนต่างด้าวทั่วไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ก็ได้ ความในวรรคหนึ่ง

ไม่ใช้บังคับกับการท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 

มาตรา 8 เพื่ อประโยชน์ในการจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวซ่ึงมิใช่ ช่างฝีมือหรือ

ผู้ช านาญการที่จะเข้ามาท างานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร  รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวซ่ึงมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่จะเข้ามาท างานตาม

ประเภทหรือลักษณะที่ก าหนดในราชอาณาจักรก็ได้ 

ผู้ใดประสงคจ์ะจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดี 

ก าหนดและช าระคา่ธรรมเนียมก่อนท าสัญญาจ้างไม่น้อยกวา่สามวันท าการ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของคา่ธรรมเนียม

ที่ต้องช าระ 

มาตรา 9 ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา  7 และได้รับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียน เวน้แต่คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองเพื่อท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้า

วัน แต่คนต่างด้าวจะท างานนั้นได้เม่ือได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
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ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรคหนึ่งให้

เป็นไปตามแบบและวธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อก าหนดแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง ให้นาย 

ทะเบียนต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา 10 คนต่างด้าวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  9 ต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน

ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่า

ด้วยคนเขา้เมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เขา้มาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 11 ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซ่ึงอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาท างานใน

กิจการของตนในราชอาณาจักร จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมแทนคนต่าง

ด้าวนั้นก็ได้ การขอรับใบอนุญาตแทนคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

มาตรา 12 ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้ง

การอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียนพรอ้มด้วยรายละเอียดที่อธิบดกี าหนดโดยเร็วเม่ือได้รับแจ้งตาม

วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในระหว่างรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวนั้นท างานไปพลางก่อนได้โดย 

ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 24 จนถึงวันที่นายทะเบียนแจ้งให้มารับใบ อนุญาต 

มาตรา 13 คนต่างด้าวซ่ึงไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพราะเหตุดังต่อไปนี้

อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อท างานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงความม่ันคงของ

ชาติและผลกระทบต่อสังคม 

(1) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบ

อาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยูใ่นระหว่างรอการเนรเทศ 

(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามกฎหมายวา่ด้วยคนเขา้เมือง 

 (3) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 

พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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(4) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่

337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

(5) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายวา่ด้วยสัญชาติประกาศ

ตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดไวด้้วยก็ได้ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 14 คนต่างด้าวซ่ึงมภูีมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ

ประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่า

ด้วยคนเขา้เมือง อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณา-จักร

เป็นการช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการท างานภายใน

ท้องที่ที่อยูต่ิดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว 

คนต่างด้าวซ่ึงประสงค์จะท างานตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน

ช่ัวคราวพร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อนายทะเบียนและช าระคา่ธรรมเนียม

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนระบุท้องที่หรือสถานที่ที่

อนุญาตให้ท างานระยะเวลาที่อนุญาตให้ท างาน ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจ้างที่คน

ต่างด้าวนั้นจะไปท างานด้วย ทั้งนี ้ตามแบบและวธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงความในมาตรา

นี้จะใช้บังคับกับท้องที่ใด ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื่อท างานประเภทหรือลักษณะใด 

ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอยา่งใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 21 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วัน

ออกเว้นแต่ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา 12 ให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่ได้รับ

อนุญาตให้เข้ามาท างานตามกฎหมายนั้นๆ 

อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาอยูใ่นราชอาณาจักรตาม

กฎหมายวา่ด้วยคนเขา้เมือง 

มาตรา 22 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ได้รับการขยายระยะเวลาท างาน

ตามกฎหมายนั้นๆ ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาท างาน

นั้นต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยเร็วและให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยาย

ระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต 

มาตรา 23 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและผู้รับใบอนุญาตประสงคจ์ะท างานนั้นต่อไป ให้

ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเม่ือได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ขอต่ออายุ
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ใบอนุญาตท างานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการต่อ

อายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสองปี โดยให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกันการตั้ง

ถิ่นฐานของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร และกรณีคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (1) และ(2) 

ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท างานติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะ

ก าหนดเป็นอยา่งอื่นเป็นคราวๆ ไป 

การขอต่ออายุและการต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 24 ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท างานใน

ระหว่างเวลาท างานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ 

มาตรา 25 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหายการขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

มาตรา 26 ผู้รับใบอนุญาตต้องท างานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง 

ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รบัอนุญาตผู้รบัใบอนุญาตผู้ใดประสงคจ์ะเปลี่ยนหรือ

เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้างท้องที่หรือสถานที่ท างาน หรือเงื่อนไข ต้องได้รับอนุญาต

จากนายทะเบียนการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

มาตรา 27 ห้ามมิให้บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้าท างาน  เว้นแต่คนต่างด้าวซ่ึงมี

ใบอนุญาตท างานกับตนเพื่อท างานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ณ 

ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไวใ้นใบอนุญาต 

มาตรา 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ

อนุญาตให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพกิถอนใบอนุญาต 

เม่ือลูกจ้างถูกหักเงินค่าจ้างเพื่อน าส่งเข้ากองทุนครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออก

หนังสือรับรองให้แก่ลูกจ้างนั้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่หนังสือรับรองตามวรรคสอง สูญหายหรือเสียหาย ลูกจ้างมีสิทธิขอรับใบ

แทนจากนายทะเบียนการออกใบรับตามวรรคหนึ่ง การออกหนังสือรับรองตามวรรคสอง และ

การออกใบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
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อยา่งไรก็ดีจากการท าความเขา้ใจกฎหมายดังกล่าวโดยภาพรวมจะมุ่งเน้นขอ้ห้ามและ

แนวปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวช้ีชัดในเรื่องสิทธิ 

ประโยชน์ เพื่อมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ภายใต้หลักสิทธมินุษยชนที่ควรจะเป็น 

 

อนึ่งเม่ือท าความเข้าใจบรรทัดฐานรูปแบบต่างๆแล้ว  มีทรรศนะของจุฑารัตน์    

เอือ้อ านวย(2551:265-270)  การปฏิบัติตามบรรทัดฐานได้แก่ 

-การอบรมสั่งสอน 

-การเรียนรู้ท าให้เกิดความเคยชิน มุ่งเน้นให้เกิดเป็นนิสัย บุคคลจะท าโดยอัตโนมัติโดย 

ไม่มีการคดิดูก่อน 

-ปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์ มุ่งเน้นที่หากท าอะไรแล้วเป็นระเบียบ ก็ยากที่จะเกิดการ

ขัดประโยชน์ เป็นผลดีมากกวา่ผลเสีย 

-การท าตามคือการท าตัวเป็นพวกเดียวกับกลุ่ม อันจะสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐาน

ของกลุ่มเราได้มากกวา่กลุ่มอื่นที่เราไม่ได้อยูด่้วย 

 

ท้ายที่สุดอาจกล่าวได้ว่าจากการท าความเขา้ใจ บรรทัดฐานทางสังคมนั้น ท าให้ทราบ

ถึงวิธีการควบคุมที่ภาคส่วนต่างๆของสังคมจะท าได้และมีความเข้มข้นความชัดเจนในการ

ควบคุมที่แตกต่างกันไป เช่น วถิีประชา จารีตและกฎหมาย โดยสิ่งเหล่านีต้้องค านึงถึงอ านาจ

หน้าที่ความชอบธรรมที่สามารถท าหรือปฏิบัติอยา่งถกูต้อง เหมาะสมควบคูก่ันไป พร้อมกันนั้น

ควรมีบรรทัดฐานที่หลากหลายคอยเกือ้หนุนกันจึงจะท าให้เกิดระเบียบในสังคมได้อยา่งยั่งยืน 

 

 

           3.แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 

 ในส่วนนี้เน้นการอธิบายท าความเข้าใจใน 2 องคป์ระกอบหลักคอื เนื้อหาความส าคัญ

และวิธีการของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน และ แนวคดิการด าเนินงานที่ใช้พืน้ที่

เป็นฐานหรือเป็นตัวตั้ง ซ่ึงทั้ง 2 ส่วน จะมีส่วนเกี่ยวข้องสอดรับในลักษณะของการเป็นปัจจัยที่

เอือ้ให้เกิด เป็นเหตุและผลซ่ึงกันและกัน ดังรายละเอียด 

 

 

 

 



25 
 

 

กระบวนการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาท าความเขา้ใจเรื่องการมีสว่นรว่มได้มีผู้ให้ความหมายในทัศนะต่างๆดังนี้ 

Danny Burns and others (2004:P12) กล่ าวว่ า  ก าร มีส่ วน ร่ วมของ ชุมชน  ให้

ความส าคัญกับพันธะสัญญาที่ผูกพันของบุคคลและชุมชนในการตัดสินใจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง

และมีผลกระทบกับชีวิต ซ่ึงคนในชุมชนควรที่จะมีโอกาสเขา้ถึงในกระบวนการดังกลา่ว แม้ว่าใน

บางครั้งจะไม่ได้ร่วมในกระบวนการตัดสินใจก็ตาม หากแต่ต้องมีพลังอ านาจที่มีอิทธพิลต่อการ

กระท าในกิจกรรมต่างๆอยา่งมีนัยส าคัญ 

เสรี  ซาเหลาและเรืองยศ     จัทรคีรี (2544: 6)กล่าวถึงการเกิดการมีส่วนร่วมใน

ท้องถิ่นซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาชุมชน อันจะเป็นเครื่องช้ีวัดให้เห็นว่าประชาชนมี

ความสามารถที่จะปกครองในท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งความสามารถที่จะบริหารงานต่างๆให้เกิด

ประโยชน์ต่อคนในชุมชน 

 นรินทร์ชัย    พัฒนพงศา(2547:4) กล่าวว่า การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมใน

กิจกรรมต่างๆหรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น 

เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพยีงมีส่วนร่วมอยา่งผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น 

และการเขา้ร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขัน้แรกถึงขัน้สุดท้ายของโครงการ 

 ปาริชาติ  วลัยเสถียร(2543: 138)ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะคอื 

1.การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา คอืการให้ประชาชนเขา้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่การร่วมกันค้นหาปัญหา 

การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยที้องถิ่น การบริหารจัดการ การ

ติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนา

ดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวถิีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมในนัยของการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

2.1การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีด

ความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้

และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่

ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์

จากการพัฒนา 

2.2การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท

หลัก โดยกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมี

ลักษณะเป็นเอกเทศให้อ านาจทางการเมือง การบริหาร มีอ านาจต่อรองในการจัดสรร
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ทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หรืออาจกล่าว

ได้ว่าเป็นการคนือ านาจ (empowerment) ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน

การก าหนดอนาคตของตนเอง ทั้งนี ้ต้องค านึงถึงการพัฒนาที่เทา่เทียมกันของชายและ

หญิง (gender) ในการด าเนินงานพัฒนาด้วย 

 

นอกจากนี ้ นรินทร์ชัย    พัฒนพงศา(2547:27) กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมตามแนว

ทางการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 

-ร่วมคน้หาปัญหาของตนให้เห็นวา่สิ่งใดเป็นปัญหา รากเหง้าของปัญหา 

-ร่วมคน้คว้าวา่สิ่งที่จ าเป็นของตน พวกตนในปัจจุบันคอือะไร  

-ร่วมคดิช่วยตัวเองในการจัดล าดับปัญหาเพื่อแก้ไข ก่อน หลัง 

-วางแผนแก้ไข 

-ระดมความคดิเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

-ร่วมพัฒนาเทคโนโลยทีี่จะน ามาใช้ 

-ร่วมติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน์ 

ในส่วนของ Jim Ife  (1999:198)ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมไวว้า่ถึงแม้กระบวนการ

มีส่วนร่วมจะเป็นกระบวนการส าคัญหลักในการสร้างความเป็นชุมชน มีความชัดเจนโดย

สะท้อนออกมาในลักษณะของการท าประชาชม การสร้างคณะกรรมการชุมชน หรือรูปแบบ

ของอาสาสมัครในการให้บริการต่างๆ แต่ก็ไม่ควรละเลยในกิจกรรมอื่นๆที่ดูเหมือนจะไม่ส าคัญ 

ดังเช่น การร่วมท าอาหาร การสนับสนุนด้านดนตรี การร่วมจัดงาน ร่วมแข่งขัน ร่วมกิจการ

กีฬา การร่วมเยี่ยมชม เหล่านี้ล้วนสร้าง กระตุ้นความเป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และ

นอกจากนีใ้นส่วนของความเป็นชนช้ัน เพศสภาพ ชาติพันธุ์ เช้ือชาติ ก็ล้วนมีความต้องการที่จะ

มีส่วนร่วมทั้งสิน้ 

 

จากการทบทวนความคดิรวบยอดของการมีส่วนร่วมผู้วิจัยอาจท าการสรุปดังนี้ 

การมีส่วนร่วมคอืการให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนทั้งที่มีบทบาทมากน้อยต่างกันไป

แล้วเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมพลังอ านาจ การเมืองและกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ ที่ส าคัญควรมีส่วนร่วมในการสร้างอ านาจการตัดสินใจ วางแผน คิด

วเิคราะห์ รับผลประโยชน์ ติดตามประเมินผลร่วมกัน 

 นอกจากความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแล้วอีกเนื้อหาหนึ่งที่มีความส าคัญคือการ

สร้างวธิีการปฏิบัติ โดยมีผู้ศึกษาแนวทางได้น าเสนอดังนี้ 
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     Danny Burns and others(2004:P12-14) ได้ให้วธิีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมไว ้5 

ขัน้ตอน ดังนี้ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรา้งความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกนั เนื่องจากสมาชิก

ของชุมชนมีความหลากหลาย ต่างที่มา ต่างความสนใจ และมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน 

ท าให้มีความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในหลายลักษณะ ดังนั้นจึงมี

ความส าคัญยิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยน ถกเถียงในมุมมองที่ต่างกันเพื่อสร้างความเขา้ใจ

ร่วม 

2. การสร้างต าแหน่งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ชุมชน ซ่ึงต าแหน่งแห่งที่จะถูกจัดวางความสัมพันธ์

ขึ้นมาเองวา่เรามีต าแหน่งใดในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. ระบุประเด็นปัญหาและสิ่งที่ต้องการ ซ่ึงจากการสร้างต าแหน่งแห่งที่ของบุคคลจะช่วย

ท าให้ประเด็นปัญหา หรือความต้องการเด่นชัดขึ้นโดยสามารถระบุกิจกรรม งานที่

แตกต่างจะสามารถท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น 

4. สร้างการยอมรับ/เห็นด้วยกับแผนงานที่จะปฏิบัติ โดยในส่วนนี้จะมีความส าคัญเพราะ

จะเห็นถึงงานที่จะเกิดขึ้นจริงจากการระบุช่วงระยะเวลา ระบุทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน จะต้องมีการสร้างความเห็นชอบและจัดล าดับความส าคัญ จากคนในกลุ่ม

ต่างๆอันจะท าให้เกิดการสนับสนุนที่มีมากขึ้น 

5. การทบทวนความก้าวหน้า  ในกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนควรจะ

ทบทวนความก้าวหน้าและนั่นจะท าให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซ่ึงไม่

เพียงแต่การทบมวนตามกระบวนการ ขั้นตอนเท่านั้น หารกแต่ต้องดูในประสิทธิผล

ควบคูก่ันไป 

 

     นรินทร์ชัย    พัฒนพงศา (2547:30) ได้กล่าวถึงการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก

ปัจจัยการจัดการ  ได้แก่ 

 1. พัฒนาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในพันธกิจและเป้าหมาย 

 2. ส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจของการที่ต้องพึ่งพากันในการท างาน การท างานร่วมกัน 

 3. หาความเห็นชอบร่วมกันของงานแต่ละฝ่ายที่จะรับไปท า 

 4. สร้างความไวเ้นือ้เช่ือใจและลดการแขง่ขันของแต่ละฝ่าย 

 5. สร้างความม่ันใจวา่แต่ละฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 



28 
 

 

 โกวทิย ์ พวงงาม (2551:356)ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวขอ้งกับการเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงได้ค้นพบวธิีการดังนีค้อื 

1. รูปแบบการเปิดช่องทาง การรับรู้ข้อมูลอยา่งหลากหลาย 

2. รูปแบบการรับฟังความคดิเห็นและเวท ีลานความคดิเห็นของประชาชน 

3. รูปแบบคณะกรรมการในลักษณะต่างๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. รูปแบบอาสาสมัครพลเมือง 

5. รูปแบบการสร้างความร่วมมือ เครือข่าย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเครือขา่ยประชาชน 

 

สญัญา     สัญญาววิัฒน์ (2546:132)กล่าวถึงวิธีการสร้างความร่วมมือในกิจการการ

พัฒนาสังคมได้แก่ 

1. ท าความรู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้หน้าที่ โครงสร้าง แผน นโยบาย บุคลากร 

2. การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โครงการให้เป็นที่ทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กร

อื่นๆ เขา้มาร่วมงานด้วย 

3. ติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อชักชวน ขอความช่วยเหลือ 

4. แสดงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของการร่วมมือกันท างานให้กับหน่วยงานที่ต้องการให้

เกิดความร่วมมือ พร้อมทั้งช้ีให้เห็นผลร้ายที่จะเกิดขึน้กับชุมชนและสังคมที่ไม่ได้รับ

การพัฒนา 

5. เร่งเร้าอุดมการณ์และชักชวนให้คิดถึงคุณค่าของความเป็นคน 

 

จากการท าความเข้าใจ ผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

โดยสังเขปดังนี ้ 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจะต้องปฏิบัติโดย 

 -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทราบข้อมูล สร้างการยอมรับในการท างานอันน าไปสู่ความไว้

เนือ้เช่ือใจ ท าให้เกิดความเข้าใจกันของคนในพื้นที่ 

 -สร้างคณะท างาน กรรมการในรูปแบบของอาสาสมัครและมอบอ านาจหน้าที่ ความ

รับผิดชอบในการด าเนินงาน กิจกรรม 

 -การแสดงให้เห็นซ่ึงผลประโยชน์ที่จะเกิดจากสิ่งที่ปฏิบัติ กิจกรรม 

 -ติดต่อประสานงานสร้างความรู้จัก รวมถึงการสร้างเป็นเครือขา่ยความร่วมมือ 
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 นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ควรสร้างความเข้าใจควบคู่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเป็นส่วน

เสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมคอืการใช้พืน้ที่เป็นตัวตั้งหรือการใช้พืน้ที่เป็นฐาน 

 

การใช้พืน้ที่เป็นฐาน (area based approach) 

จากการศึกษาพบว่ามีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พืน้ที่เป็นฐานดังนี้ 

S.Ferris and others (2006:p2)การใช้พื้นที่เป็นฐาน ถือเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาความเป็นอยู่ในขอบเขตพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ ในขณะที่เป้าหมายของวิธีการต้องการให้

เกิดผลกระทบที่ดีในชุมชน กิจการทางการเกษตร มีความต้องการที่จะติดตาม อ านวยความ

สะดวกให้กับสถาบันทางสังคมต่างๆและยกระดับภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่นให้เกิดบทบาทมาก

ขึ้น 

The World Bank (2011:p3)การใช้พื้นที่เป็นฐานขึ้นอยูก่ับการวเิคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่

และความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกันในพื้นที่ที่ก าหนด พัฒนาตาม

ขอบเขต เน้นความต้องการที่จะเข้าร่วมเกี่ยวพันกับแนวทางตามบริบทของพื้นที่ในท้องที่การ

ปกครอง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย

และในหลายระดับช้ันซ่ึงเกี่ยวขอ้งกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่สูงกวา่ ระบุขอบเขตที่ใช้ใน

การบริหารงานจัดการ และท าหน้าที่ตัดสินใจวางนโยบายด้วย 

Jan Harfst (2012:p 9)การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานคือการมุ่งเน้นเป้าหมายพิเศษ

เฉพาะตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในประเทศ อันมีความเฉพาะจากประเด็นปัญหาการพัฒนา โดย

มีการบูรณาการ กระบวนการท างาน วิธีการท างานต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวอย่ างยืดหยุ่น 

หลากหลาย รวมถึงต้องมีส่วนร่วม ซ่ึงควรมีลักษณะที่ควรพิจารณาประกอบเพื่อสร้างความ

เขา้ใจได้แก่ 

- พื้นที่และปัญหาต้องมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

- พื้นที่ที่ให้ความส าคัญขึ้นอยู่กับการจ ากัดขอบเขตของปัญหาซ่ึงอาจประกอบไป

ด้วยหลายพืน้ที่ก็เป็นได้ 

- ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มักได้แก่ ความขัดแย้ง ภัยพิบัติ ความยากจน หรือปัญหา

อื่นๆ เช่น ชนกลุ่มน้อย 

- การประยุกต์ใช้วธิีการแบบพื้นที่เป็นฐานส าหรับการพัฒนานั้นขึ้นอยูก่ับวา่ปัญหา

นั้นๆเกิดขึ้นจริงและสามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน

ออกไป 
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- การใช้พื้นที่ เป็นฐานนั้นต้องมีการบูรณาการรูปแบบการท างานที่ เช่ือมโยง

หลากหลายมิติ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วิธีการก็ควรเน้นจาก

ล่างขึ้นบน(bottom - up) มีความยึดหยุ่นแล้วเช่ือมโยงเครือข่ายการท างานภาค

ส่วนต่างๆที่อยู่ในระดับตัดขวางเดียวกัน อันสามารถน าไปสู่การผลักดันนโยบาย

และสร้างสถาบันทางสังคมที่ก าหนดครรลองการปฏิบัติในรูปแบบใหมไ่ด้ 

 

จากการทบทวนเพื่อท าความเขา้ใจพบว่า การใช้พืน้ที่เป็นฐานนั้นมีสาระส าคัญคอื การ

ใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ทรัพยากรและความต้องการ เพื่อบูรณา

การ การท างานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เน้นความยดืหยุ่นและให้ทุกส่วนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นๆตามสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึน้จริงในพื้นที่ที่สอดคล้อง

กับบริบทของสังคม 

 

 

4.การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

พมิล ตึกขาว (2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่อ าเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 

สภาพพื้นที่ของอ าเภออมก๋อย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ

แรงงานต่างด้าวอิทธิพลของผู้ประกอบการ ความร่วมมือของประชาชน ขบวนการลักลอบ

น าเขา้แรงงานต่างด้าวซ่ึงปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ าเภออมก๋อย และส่งผลกระทบต่อความม่ันคง สังคม สาธารณสุข 

สิทธมินุษยชน การเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่อ าเภออมก๋อยในระดับปานกลาง ขณะท่ี  

เรืองเดช ณ ล าพูน (2548)  ศึกษาถึงสาเหตุที่แรงงานต่างด้าวเขา้มาท างานในสวนส้ม

คอื ปัญหาด้านสิทธิและเสรีภาพในประเทศบ้านเกิด ความไม่สงบจากการปราบปรามชนกลุ่ม

น้อยตามแนวชายแดน ท าให้ประชาชนไม่มีที่ดินท ากิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

สุภัค  โชติวัฒนานนท์(2546)ศึกษาแนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในทัศนะของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชน: อ าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย พบวา่ ปัจจัยที่มี

ผลท าให้ผู้ประกอบการ ในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเลือกใช้แรงงานตา่งด้าวคือ อัตราจ้าง

ถูกกวา่และการอู้งานน้อยกวา่คนไทย  ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ ในการ

ใช้แรงงานต่างด้าวคอื การขอใบอนุญาตท างานขั้นตอนมีมาก ยุง่ยาก และนายจ้างไม่ม่ันใจใน
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แรงงานต่างด้าวเนื่องจากมีการเปลี่ยนงานบ่อย ในส่วนผลกระทบที่เกิดกับแรงงานไทย คือ

แรงงานไทยถูกแย่งงานหางานยากและได้ค่าแรงต่ าลง นอกจากนี้  การเข้ามาของแรงงานต่าง

ด้าวส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในอ าเภอแม่สายในระดับปานกลาง ในด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดช่องทางคอรัปช่ันและเกิดปัญหาสังคมตามมา 

แนวทางในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวคือ การก าหนดอาชีพที่ให้แรงงานต่างด้าวที่

ควรได้รับอนุญาต อัตราค่าแรงที่ควรน้อยกว่าแรงงานไทย ร้อยละ10-15 แรงงานต่างด้าวไม่

ควรออกจากที่พักหลัง 22.00 น. บุตรหลานของแรงงานควรได้รับการศึกษา ควรมีหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการจัดหางานใหแ้รงงานตา่งด้าวโดยตรงแรงงานต่างด้าวแบบมาเช้าเย็นกลับ ควร

ได้รับไปอนุญาตท างาน 

วทิยา สิงห์มณี (2549) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการหลบหนเีขา้เมืองของคนตา่งด้าวจาก

ประเทศพม่าและการจัดการปัญหาของภาครัฐ  : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงมี

วัตถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาสาเหตุ และกระบวนการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว 

เพื่อหาแนวทางการจัดการปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และกระบวนการหลบหนีเข้าเมืองของ

คนต่างด้าวจากประเทศพม่าเพื่อน าไปสู่กระบวนการจดัการปัญหาคนตา่งด้าวจากประเทศพม่า

ที่หลบหนีเขา้เมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจากผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยภายในประเทศ

พม่า เป็นปัญหาที่ท าให้การอพยพย้ายถิ่นหลบหนีเขา้เมือง ที่เขา้มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ส าหรับปัจจัยดึงดูดของประเทศไทย  ด้านความต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ เป็นสาเหตุรองที่แรงงานต่างด้าวชาวพม่าต้องการอพยพย้ายถิ่น 

อดิเรก ฟั่นเขียว (2547) ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การก าหนดนโยบายจัดการปัญหา

แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ผลการศึกษาพอสรุปได้

ดังนี้ 

1. การก าหนดนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไร้ฝีมือของไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2546 ได้อาศัยแนวคิดและหลักการด้านความม่ันคงแห่งชาติและแนวคิด

เกี่ยวกับเศรษฐกิจทุนเสรีนิยมเป็นหลัก โดยละเลยแนวคิดทางด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

แรงงาน ในส่วนกระบวนการในก าหนดนโยบายที่ส าคัญคือ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง 

และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่น ามาใช้ในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญคือ ความ

ม่ันคงของชาติและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 

2. ผลการด าเนินงานตามนโยบาย จัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของไทย

ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากพบข้อบกพร่องของนโยบายคือ การน าแรงงานผิด

กฎหมายมาท าให้ถูกกฎหมาย มาตรการลดผลกระทบไม่ได้ผลมาตรการป้องกันควบคุมและ
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สกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองขาดประสิทธิภาพ นโยบายเปลี่ยนแปลงกันบ่อยเกินไปและขาด

ความชัดเจนต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดการละเมิดสิทธแิรงงานและสิทธมินุษยชน 

3. ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  จัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิด

กฎหมายในประเทศไทยในอนาคตคือ รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานและออกกฎหมายมาใช้เป็น

มาตรการในการแก้ไขปัญหา 

กุศล และอุมาภรณ์ (2540) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานและการเข้า

มาท างานของแรงงานต่างชาติ พบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่เห็นวา่แรงงานต่างชาติเข้ามาท าให้

แรงงานไทยถูกแย่งงาน  โดยเฉพาะแรงงานไทยในสถานบริการทั่วไป  และในโรงงาน

อุตสาหกรรม แรงงานไทยยังเห็นวา่การที่มีแรงงานต่างชาติเขา้มาท างานมีผลดีต่อนายจ้างคือ 

ท าให้นายจ้างมีต้นทุนด้านแรงงานต่ า เนื่องจากนายจ้างจ้างแรงงานต่างชาติในอัตราคา่จ้างที่ต่ า

กว่าแรงงานไทย และท าให้บรรเทาการขาดแคลนแรงงานไทยในบางสาขา ส่วนผลด้านสังคม

และสาธารณสุขแรงงานไทยเห็นว่าการที่แรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในเมืองไทย เป็นการ

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก แต่มีผลเสียคือท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึง

โรคติดต่ออันเนื่องมาจากแรงงานต่างชาติด้วย 

 จากการศึกษาในส่วนของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการปัญหาแรงงานต่าง

ด้าวท าให้ผู้วจิัยได้ทราบถึงพื้นฐานของปัญหา เหตุปัจจัยต่างๆ  แนวทางปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา

รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อันท าให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาจัดการปัญหาดังกล่าวไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ 
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                กรอบการวจิัย 

การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา 

:วเิคราะห์ปัญหาร่วมกัน 

:สร้างความร่วมมือ/หน่วยงาน/ภาคส่วนต่างๆ 

:ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ 

 

   [การใช้พืน้ที่เปน็ฐาน area-based approach} 

               ส่วนเสริมการมีส่วนร่วม 

:พจิารณาผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นหลกั 

:พจิารณาหลายมิติ(สังคม วัฒนธรรม การเมือง) 

:พจิารณาการยกระดับการท างานของภาคส่วน

ต่างๆในท้องถิ่น 

บรรทัดฐาน 

 

- กฎหมาย 

- จารีต 

- ศีลธรรม 

-กตกิา  

  วถิีประชา 

 

(เครื่องมือ) 

การควบคุม 

 

- บังคับ   

ควบคุมเป็น

ทางการ  

-สอดแทรก 

แทรกซึม  

ควบคุมไม่

เป็นทางการ 

(วธิีการ) 

แนวทางการปฏิบัติการจัดการปัญหา

แรงงานต่างด้าวโดยชุมชนบ้านต้นโชค 

    แรงผลักดัน 

องคก์ร 

-ศักยภาพไม่เพียงพอ 

-บุคลากรไม่เพียงพอ 

-ขาดแกนประสาน การด าเนินการ 

-ขาดความชัดเจนของพืน้ที่ ท้องถิ่น 

กระบวนการ 

-ขาดวธิีการท างานร่วมกัน 

-ขาดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ ์

-ขาดอ านาจหน้าที่ความชัดเจน 

การด าเนินการและปัญหา 

ผล

สืบเน่ือง 




