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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
แรงงานต่างด้ าวเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อสังคมไทยอย่างแยกไม่ออก แรงงานทังระดั
้ บมันสมอง
แรงงานฝี มือและแรงงานไร้ ฝีมือที่ใช้ แรงกายเป็ นหลัก นอกจากจะเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อน
องค์ ก รแล้ ว ยัง เป็ น รากฐานส าคัญ ของการพั ฒ นาประเทศที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ประเทศไทยซึ่ ง
โครงสร้ างอุต สาหกรรมส่ว นมาก ยังต้ อ งอาศัย แรงงานกึ่งฝี มื อ และไร้ ฝี มื ออยู่เป็ น จ านวนมาก
แรงงานต่างด้ าว ไม่ ว่าจะมาจากประเทศเมี ยนม่า ลาว กัม พูชา ยังเป็ นสิ่งที่ ยังคงขาดไม่ ได้ ใน
ปั จจุบัน เนื่ องจากปั จจัยสาคัญ 2 ประการคือ ประการแรกกาลังแรงงานของผู้ที่ยังไม่เข้ าสู่กาลัง
แรงงานไม่สามารถทดแทนกาลังแรงงานของผู้สงู อายุที่กาลังจะเกษี ยณอายุได้ และประการที่สอง
แรงงานไทยหันไปสู่งานที่ใช้ ทกั ษะและให้ ค่าตอบแทนสูงขึ ้น และให้ ความสาคัญน้ อยลงกับงานที่
หนัก มีค่าตอบแทนน้ อย สกปรก และเสี่ยงภัย อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและภาคบริ การของไทย
ยังคงต้ องการแรงงานระดับล่างที่มีทกั ษะต่ามาทางานเหล่านี ้อยู่ ทาให้ ไทยจะยังต้ องเผชิญกับการ
ไหลเข้ า มาของแรงงานต่ า งด้ าว(ศศิ เพ็ ญ พวงสายใจ, 2554) ซึ่งปั จ จุบัน แรงงานต่ างด้ า วที่ ขึน้
ทะเบียนในประเทศไทยมีสงู ถึง 1,788,964 คน ณ เดือนกันยายน 2560(สานักบริ การแรงงานต่าง
ด้ าว กรมการจัดหางาน, 2560) และนอกจากนีย้ ังมีแรงงานต่างด้ าวอีกกลุ่มใหญ่ ที่ยังไม่ได้ เข้ าสู่
ระบบอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
จากสถานการณ์ ปัจจุบนั แรงงานต่างด้ าวจากประเทศเพื่อนบ้ านเดินทางเข้ ามาทางานใน
ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ซึ่งมีทงแรงงานต่
ั้
างด้ าวที่เข้ ามาแบบถูกกฎหมายและเข้ ามาแบบผิด
กฎหมาย ทาให้ ไทยเราถูกจับตามองจากนานาชาติ จากรายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์ประจาปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทย (กลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง) พบว่าประเทศไทยเป็ น
ประเทศต้ น ทาง ปลายทาง และทางผ่านสาหรั บ การค้ าผู้ชาย ผู้หญิ งและเด็กเพื่ อการบังคับใช้
แรงงานและการบังคับค้ าประเวณี เหยื่อการค้ ามนุษย์ชาวไทยและแรงงานต่างชาติบางส่วนของ
แรงงานทัง้ หมดประมาณสามถึงสี่ล้านคนถูกบังคับ ขู่เข็ญหรื อล่อลวงมาเพื่อการแสวงประโยชน์
บังคับใช้ แรงงานหรื อในธุรกิจทางเพศ (สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย, 2559)และ
รายงานสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ป ระจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่ า รั ฐ บาลไทยไม่ ได้ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานขันต
้ ่าอย่างเต็มที่ในการขจัดปั ญหาการค้ ามนุษย์ สถานทูตสหรัฐฯจึงมีข้อเสนอแนะให้
รัฐบาลไทยควรสอบสวนและดาเนินคดีกบั เจ้ าหน้ าที่รัฐที่ถกู กล่าวหาว่ามีสว่ นสมรู้ ร่วมคิดในการค้ า
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มนุษย์ พร้ อมทัง้ ดาเนินการพิพากษาและลงโทษเจ้ าหน้ าที่ที่พบว่ามี ความผิดจริ งอย่างเข้ มงวด
(สถานทูตสหรั ฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย, 2560) จึงทาให้ ภาครั ฐเล็งเห็นปั ญ หาและให้
ความสาคัญกับแรงงานต่างด้ าวมากขึ ้น และได้ มีการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560โดยควบรวมเอา พระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ.2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่ า งด้ า วมาท างานกั บ
นายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 เข้ าด้ วยกัน ซึง่ ใจความหลักของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 บังคับให้ นายจ้ างหรื อผู้ประกอบการนาแรงงานเข้ าสู่ระบบ
ให้ ครบถ้ วนและต้ องทาสัญญาจ้ างให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายโดยกาหนดไว้ ในมาตรา 5 ว่า
“ในพระราชกาหนดนี ้ “การนาคนต่ างด้าวมาทางาน” หมายความว่า การ
ดาเนิ นการใดๆเพื ่อนาคนต่างด้าวทีไ่ ด้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื องภายใต้บนั ทึกความตกลงหรื อบันทึกความ
เข้าใจทีร่ ัฐบาลไทยทาไว้กบั รัฐบาลต่างประเทศ หรื อตามนโยบายของรัฐบาล
ว่าด้วยการจ้างแรงงานมาทางานกับนายจ้างในประเทศ”
อาจกล่าวได้ ว่าพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
มีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดและแก้ ส่วนที่บกพร่ องจากพระราชบัญญัติและพระราช
กาหนดเก่าทัง้ 2 ฉบับ เพื่อให้ ครอบคลุมการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าวได้ ทงระบบ
ั้
สามารถแก้ ไขปั ญหาแรงงานต่างด้ าวและปั ญหาการค้ ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึง่ เป็ นนโยบายเร่ งด่วน
ของรั ฐบาล นอกจากพระราชกาหนดการจัดการการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 จะ
บังคับให้ นายจ้ างหรื อผู้ประกอบการต้ องนาแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาจดทะเบียนอย่างถู กต้ องตาม
กฎหมายทัง้ การนาเข้ าแรงงานแบบพิสูจน์ สัญ ชาติ และการน าเข้ าแบบMOUแล้ วนัน้ ยังมี การ
กาหนดโทษที่หนักขึน้ เช่นการเพิ่มโทษนายจ้ างทาผิดกฎหมาย นายจ้ างรับคนต่างด้ าวทางานที่
ห้ ามคนต่างด้ าวทาหรื อรับคนต่างด้ าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางานหรื อรับคนต่างด้ าวซึง่ ไม่มีใบอนุญาต
ทางานกับตนเข้ าทางาน มีโทษปรับตังแต่
้ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้ าวที่จ้าง 1 คนและ
เพิ่มโทษจาคุกทังนายจ้
้
างและลูกจ้ างอีกด้ วย
ภายหลังการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 กฎหมายที่ออกมาได้ สร้ างความตื่ นตัวให้ กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้ าวเป็ น
จานวนมากและมีแรงงานต่างด้ าวเดินทางออกจากไทยแล้ วราว 60,000 คนจากการให้ ข้อมูลโดย
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เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองในวันที่ 23-28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โดยให้ เหตุผลว่าแรงงานน่าจะรู้สกึ
หวาด กลั ว (บี บี ซี ไทย , 2561) และการป ระกาศ ใช้ พ ระราชก าห น ด ดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้ างที่ ต้องใช้ แรงงานต่างด้ าวทังลาว
้
เมียนม่า และ
กัมพูชาเป็ นกาลังหลักในการทางานให้ กับองค์ กร ซึ่งผู้ประกอบการนายกสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้ างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สะท้ อนว่ามีผลกระทบกับธุรกิจรั บเหมาก่อสร้ างค่อนข้ างมาก
เพราะ 90% ของแรงงานที่ใช้ ในภาคก่อสร้ างมี แรงงานต่างด้ าวกว่า 3 แสนคน โดยหนึ่งโครงการ
ก่อสร้ างเฉลี่ยจะต้ องใช้ แรงงาน 300-400 คน ซึ่งแรงงานต่างด้ าวมีทงที
ั ้ ่ถกู ต้ องและไม่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย(คมชัดลึก, 2561) ซึง่ ในการประกาศใช้ พระราชกาหนดในครัง้ นี ห้ วั หน้ าพรรคคนไทยได้ ให้
ความเห็นสะท้ อนว่าการเขียนและการประกาศใช้ พระราชกาหนดนีข้ าดการประชาสัมพันธ์ และ
การรับฟั งความเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างรอบด้ าน ทาให้ เกิดความเสียหายทางธุรกิจหรื อ
เศรษฐกิจอย่างมาก รัฐบาลจึงมีการใช้ อานาจมาตรา 44 หักล้ างกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ โดยอ้ าง
ว่าเพื่อให้ ทุกฝ่ ายปรับตัว ซึ่งขยายเวลาออกไป 180 วัน(โพสต์ทเู ดย์, 2561) แต่สิ่งที่สาคัญคือ การ
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ กาลังคนที่มี และช่วงเวลาที่จากัด
ในช่วงผ่ อนผัน หลังการประกาศใช้ พ ระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
แรงงานต่างด้ าว พ.ศ. 2560 พบว่าจานวนของแรงงานต่างด้ าวที่จดทะเบียนเข้ าสู่ระบบมีปริ มาณที่
เพิ่ ม สูง ขึ น้ ทั ง้ การน าเข้ าแรงงานต่ า งด้ า วแบบพิ สูจ น์ สัญ ชาติ แบะการน าเข้ า แบบ MOU ดั ง
ภาพประกอบที่ 1 แสดงถึงการตอบสนองของผู้รับนโยบายอย่างชัดเจน
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439,785

448,538

446,788

1,062,829
500,440

การนาเข้ าแรงงานแบบพิสูจน์สญ
ั ชาติ
การนาเข้ าแรงงานแบบ MOU

0
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ภาพประกอบ 1 แสดงการนาเข้ าแรงงานต่างด้ าวแบบพิสจู น์สญ
ั ชาติ และMOU ปี 2560
ที่มา: สานักงานบริ การแรงงานต่างด้ าว กลุม่ งานพัฒนาระบบควบคุมการทางานแรงงาน
ต่างด้ าว, 2560
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จากจานวนแรงงานต่างด้ าวที่เพิ่มขึน้ ในประเภทอุตสาหกรรมที่หลากหลายในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นผลมาจากความต้ องการแรงงานในทุกๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กล้ วนแต่ต้องพึง่ พาแรงงานต่างด้ าวในภาคอุตสาหกรรม และบริ การ
และมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น ดังข้ อมูลที่ได้ นาเสนอในเบื ้องต้ น ทังนี
้ ้สามารถจาแนกตามประเภทกิจการที่
ได้ รับอนุญาตทางานมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตาราง 1 สถิติแรงงานต่างด้ าว 3 สัญชาติ (เมียนม่า ลาว และกัมพูชา) แบ่งตามประเภทกิจการที่
ได้ รับอนุญาตทางานมากที่สดุ 3 อันดับแรก
แรงงานต่างด้ าวทังหมด
้
1,788,964 คน (ณ เดือน กันยายน 2560)
ลาดับที่

ประเภทการนาเข้ าแบบMOU

1

กิจการก่อสร้ าง

2

กิจการการให้ บริ การต่างๆ

3

กิจการต่อเนื่องการเกษตร

รวม 3 กิจการที่ทางานมากที่สุด

จานวน
(ร้ อยละ)

89,138
(36.12)
81,413
(32.99)
76,217
(30.89)

ประเภทการนาเข้ าแบบพิสูจน์ สัญชาติ
กิจการก่อสร้ าง
กิจการเกษตร และปศุสตั ว์
กิจการการให้ บริ การต่างๆ

246,768

จานวน
(ร้ อยละ)

181,596
(39.22)
142,646
(30.80)
138,748
(29.98)
462,990

ที่มา: สานักงานบริ การแรงงานต่างด้ าว, 2560
จากตารางที่ 1 พบว่า ประเภทกิจการที่ได้ รับอนุญาตทางานมากที่สดุ 3 อันดับแรก ของ
การนาเข้ าแรงงานแบบMOUประกอบด้ วยกิ จ การก่ อ สร้ าง กิ จการการให้ บ ริ การต่างๆ กิ จการ
ต่อเนื่ องการเกษตร และการนาเข้ าแรงงานแบบพิสูจน์ สัญ ชาติประกอบไปด้ วยกิ จการก่ อสร้ าง
กิจการเกษตรและปศุสตั ว์ กิจการการให้ บริ การต่างๆตามลาดับ หากพิจารณาจากข้ อมูลเบื ้องต้ น
จะพบว่า ธุรกิจการก่อสร้ างมีความจาเป็ นในการใช้ แรงงานมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ของการนาเข้ าทัง้
สองแบบ หลังจากการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 และด้ วยการเจริ ญเติมโตทางด้ านเศรษฐกิจ และสังคมทาให้ เกิดการขยายตัวของบริ ษัท
ห้ างร้ าน และอุตสาหกรรมต่างๆมีการขยายตัวมากขึ ้น ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีความต้ องการแรงงาน
มากโดยเฉพาะในเมืองหลักอย่างกรุงเทพมหานคร ซึง่ ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครมีแรงงานที่ได้ รับ
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อนุญ าตท างานทัง้ สองประเภทการน าเข้ า สูงถึ งร้ อยละ 69.66 % ของจานวนแรงงานต่ างด้ าว
ทัง้ หมดทุกประเภทการนาเข้ า ในเขตกรุ งเทพมหานคร (สานักบริ การแรงงานต่างด้ าว กรมการ
จัดหางาน, 2560)
ด้ วยข้ อมูลแสดงให้ เห็นถึงการกระจายของแรงงานต่างด้ าวในสามกลุ่มแรกซึ่งมีแรงงาน
ต่างด้ าวในกิ จการทัง้ 3 สัญ ชาติ (กัมพูชา ลาว เมี ยนม่า) และจากข้ อมูลหรื อปรากฏการณ์ ทาง
สังคมในปั จจุบนั ที่เราได้ เห็นก็คือ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลยังเป็ นพื ้นที่ที่ต้องมีการก่อสร้ าง
แรงงานต่างด้ าวที่ มีอยู่ในปั จจุบันจึงค่อนข้ างกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากจานวน
แรงงานต่ างด้ าวและผู้ป ระกอบการสูงถึง 6,046 ราย หลังการประกาศใช้ พ ระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจจะเป็ นผลเกี่ยวเนื่องกับการบังคับ
ใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัด การการท างานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ซึ่งมี ก ระบวนการ
ขันตอน
้
ค่าใช้ จ่าย สถานที่ในการดาเนินการ และมาตรการการกาหนดโทษที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมซึง่ จะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จในช่วงเวลาดาเนินการดังกล่าว จนอาจจะส่งผลให้ กิจการบาง
ประเภทต้ องหยุดชะงัก หรื อต้ องแก้ ไขปั ญหา ดังนันการบั
้
งคับใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การท างานของคนต่ า งด้ าว พ.ศ. 2560 ท าให้ การเข้ า มาท างานของแรงงานต่ า งด้ าวมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขันตอนเข้
้
มงวดมากขึน้ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างแรงงาน
และพฤติกรรมแรงงาน จึงน่าจะส่งผลกระทบต่อกิจการ ผู้ประกอบการ และตัวแรงงานเอง ด้ วย
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ างต้ นผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลกระทบ ที่ เกิ ด กั บ แรงงานต่ า งด้ าวและ
ผู้ประกอบการภายหลัง การประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้ าว พ.ศ. 2560 เพื่อนาผลที่ได้ ไปพัฒนาหรื อแก้ ไขมาตรการการจัดการแรงงานต่างด้ าวให้ มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
1.2 คาถามวิจัย
การประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
ส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างด้ าวและผู้ประกอบการอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อแรงงานในกิจการก่อสร้ าง
1.3.2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ที่มีต่อที่มีต่อผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้ าง
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา การศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ จะศึกษาผลกระทบที่เกิดกับแรงงานต่าง
ด้ าวและนายจ้ างหรื อผู้ประกอบการได้ รับในเรื่ องของการนาแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาจดทะเบียน
แรงงานภายหลังมีการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 โดยมุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในประเด็นดังต่อไปนี ้
(1) กระบวนการในการจดทะเบียนแรงงาน
(2) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการจดทะเบียนแรงงาน
(3) สถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงาน
(4) การกาหนดโทษ
1.4.2. ขอบเขตด้ านประชากร การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ กลุม่ ประชากรในการศึกษา คือ แรงงาน
ต่างด้ าว และผู้ประกอบการหรื อนายจ้ างในกิจการก่อสร้ าง
1.4.3. ขอบเขตด้ านพื ้นที่ การศึกษานี ้ใช้ พื ้นที่ในการศึกษา คือ เขตกรุงเทพมหานคร
1.4.4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา เป็ น การศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้ พ ระราช
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ตัง้ แต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.
2560 โดยผู้วิจยั ดาเนินการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - ธันวาคม 2561 รวม 11 เดือน
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
สามารถนาผลการศึกษามาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขในการกาหนดนโยบาย
การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้ าวให้ การบังคับใช้ นโยบายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
1.6 นิยามศัพท์
ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึน้ จากการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
ผลกระทบในวงกว้ าง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ ้นทังทางเศรษฐกิ
้
จ และสังคม หรื อการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวภายหลัง การประกาศใช้ พระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
ผลกระทบต่ อ แรงงานต่ า งด้ าว หมายถึ ง ผลกระทบในภาวะการท างานของแรงงาน
ภายหลังการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
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ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ หมายถึง ผลกระทบในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
ที่มีแรงงานต่างด้ าว ซึ่งส่งผลกระทบในด้ านเศรษฐกิจ ด้ านประสิทธิภาพการทางานและด้ านการ
บริ หารจัดการงานที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับภายหลังจากการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการในกิจการธุรกิจก่อสร้ าง
แรงงานต่างด้ าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ที่ทางานโดยใช้ กาลังกาย
หรื อความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้ าง หรื อประโยชน์อื่นใดหรื อไม่ก็ตาม
ใบอนุญาตทางาน หมายถึง ใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้ าว(work promise)
การจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้ าว หมายถึง การน าเข้ าแรงงานต่ างด้ าวทัง้ แบบพิ สูจ น์
สัญ ชาติ และที่ มาทางานตามข้ อตกลงว่าด้ วยการจ้ างแรงงานต่างด้ าวระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศภาคี (MOU) โดยทาข้ อตกลง (MOU) 3 ประเทศ คือ เมียนม่า ลาว และกัมพูชา
1.7 ข้ อจากัดในการศึกษา
การศึกษาครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ ห ารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ที่เกิดกับแรงงานต่างด้ าวและผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้ าง
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการศึก ษานี ไ้ ม่ สามารถน าไปอธิ บายปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ กับ กิ จการ
ประเภทอื่นๆได้ ด้ วยความแตกต่างของลักษณะงานที่มีความเฉพาะ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้ าว พ.ศ. 2560 กรณี ศึก ษากิ จการก่ อ สร้ าง กรุ งเทพมหานครในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ได้ ศึกษา แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.2 แนวคิดทฤษฎีการยอมรับนโยบาย
2.3 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
2.4 ทฤษฎีการสื่อสาร
2.5 ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้ าว
2.6 นโยบายการจัดการแรงงานต่างด้ าว
2.7 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการประกาศใช้ นโยบายที่เกี่ยวกับแรงงาน
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
นโยบายเป็ นสิ่งที่ รัฐ เลือกที่ จะกระทาหรื อไม่กระทา (Heclo Hugh, 1972; Thomas
R. Dye, 1978; อมร รักษาสัตย์, 2518) ซึ่งนโยบายถูกนาเสนอเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไข
ปั ญหาของประชาชนรวมไปถึงการจัดการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ (Carl J. Friedrich, 1963; Ira
Sharkansky, 1970) ซึง่ เป็ นแนวทางกว้ างๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ได้ กาหนดขึ ้นเป็ นโครงการ
แผนการหรื อกาหนดการเอาไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อเป็ นหนทางชี ้นาให้ มีการปฏิบตั ิต่างๆ ตามมาทังเพื
้ ่อให้
บรรลุถึงเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ (กุลธน ธนาพงศธร, 2535)
ดังนัน้ นโยบายสาธารณะจะหมายถึง สิ่งที่รัฐกาหนดขึ ้นมาว่าจะทาหรื อไม่ทาสิ่งใด
สิง่ หนึ่งเพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ กับประชาชน โดยมีการกาหนดไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นแผนหรื อกาหนดการเพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
2.1.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ดาย(Thomas R. Dye, 1978)ได้ ศึกษาตัวแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะและ
กาหนดไว้ เป็ น 5 ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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ขัน้ ตอนที่ 1 การจ าแนกลัก ษณะปั ญ หา (Problem Identification) หมายถึ ง การ
พิจารณาข้ อเรี ยกร้ องหรื อความต้ องการของประชาชนให้ รัฐบาลแก้ ไขปั ญหา
ขันตอนที
้
่ 2 การจัดทาทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative) หรื อข้ อเสนอนโยบาย
(Policy Proposal) เมื่อนาข้ อมูลปั ญหานโยบายมาวิเคราะห์และพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
แล้ ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการกาหนดวาระสาหรั บการอภิปรายนโยบาย เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหาให้ ได้ ผล โดยต้ องพิจารณาทางเลือกไว้ หลายๆทางและนาทางเลือกมาวิเคราะห์จดุ แข็ง
จุดอ่อน ตลอดจนความคุ้มค่าในด้ านต้ นทุนและผลประโยชน์รวมทังผลกระทบที
้
่จะเกิดขึ ้น
ขั น้ ตอนที่ 3 การให้ ความเห็ น ชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals)
ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญของผู้ตัดสินใจวางนโยบายว่าจะตัดสินใจเลือกไปในทางใด โดยจะ
คานึงถึงผลที่ จะเกิ ดขึน้ จากการตัดสินใจเลือกว่าจะสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน
หรื อไม่และจะสามารถนาไปปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ เพียงใดและจาเป็ นต้ องแสวงหาการ
สนับสนุนจากการเมืองใดบ้ าง เพื่อให้ เลือกนโยบายที่ได้ รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ าย
ขัน้ ตอนที่ 4 การน านโยบายไปปฏิ บัติ (Policy Implementation) เป็ น การก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหรื อจัดตังหน่
้ วยงานรับผิดชอบขึ ้นใหม่ในกรณีที่ยงั ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
อยู่ก่อน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและบริ การที่จาเป็ น เพื่อสนับสนุนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ขันตอนที
้
่ 5 การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เป็ นการศึกษาการดาเนินการ
ของโครงการ การประเมินผลสิ่งแวดล้ อมของการนานโยบายไปปฏิบัติ ประเมินผลปั จจัยนาเข้ า
กระบวนการผลผลิต และผลกระทบที่ มี ต่ อกลุ่ม เป้าหมาย รวมทัง้ ให้ ข้อเสนอเพื่ อ ปรั บ ปรุ งหรื อ
เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาในส่วนของขันตอนที
้
่ 5 การประเมินผลนโยบายโดย
การศึกษาผลกระทบของนโยบายจากการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้ าวที่มีต่อกลุม่ เป้าหมายซึง่ ได้ แก่แรงงานต่างด้ าว และผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้ าง
2.1.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ
การจาแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ เมื่อพิจารณาโดยสังเขปแล้ ว จะเห็นได้ ว่า
การจาแนกประเภทของนโยบายสาธารณะได้ กระทากันไว้ หลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน
ตามขอบข่ายของผลกระทบของนโยบาย หรื อแม้ กระทัง่ ตามลักษณะของข้ อมูลที่มีอยู่ ซึง่ ในทัศนะ
ของ Theodore Lowi ได้ จาแนกนโยบายออกเป็ น 4 ประเภท(Theodore, 1964) ดังต่อไปนี ้
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1) นโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บกฎเกณฑ์ (Regulatory Policy) เป็ น
นโยบายที่กาหนดขึ ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของ
สังคมโดยส่วนรวม ที่ ม าของนโยบายดังกล่าว เกิ ดขึน้ เพราะบุค คลและกลุ่ม บุคคลโดยทั่วไปมี
ผลประโยชน์และความต้ องการที่แตกต่างกันความต้ องการเหล่านี ้โดยทัว่ ไปมักไม่เหมือนกันและ
ขัดแย้ งกันอยู่เสมอ ดังนัน้ การกาหนดนโยบายที่ ออกมาในลักษณะดังกล่าวย่อมช่วยให้ ความ
ขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นมีข้อยุติลงได้
2) นโยบายที่เกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร (Distribution Policy) เป็ นนโยบาย
ที่เกี่ ยวกับการกระจาย แจกจ่ายสินค้ าและบริ การให้ กับประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น การให้ บริ การ
ทางด้ านการศึกษา สาธารณูปโภค การจัดสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น การแจกจ่ายสินค้ าและบริ การ
ดังกล่าวของรัฐบาล นอกจากจะเป็ นการแจกจ่ายในภาวะปกติแล้ ว บางครัง้ อาจเป็ นการจัดสรร
หรื อแจกจ่ายในภาวะฉุกเฉินด้ วย
3) นโยบายที่ เกี่ ย วกับ การจัด สรรทรั พ ยากรใหม่ (Redistribution Policy) เป็ น
นโยบายที่กาหนดขึน้ มาเพื่ อจัดสรรทรัพยากรใหม่ในสังคมเพื่อให้ เกิดการกระจายเพิ่มขึน้ คาว่า
ทรัพยากรในที่นี ้ไม่ได้ หมายถึงเฉพาะทรัพยากรทางเศรษฐกิจเท่านัน้ หากหมายรวมถึงทรัพยากร
ทางการเมื อ งและทางสัง คมด้ ว ย ตัว อย่ า งของนโยบายนี ท้ ี่ เห็ น ได้ ชัด เจน ก็ คื อ นโยบายภาษี
ก้ าวหน้ า (Progressive Tax Policy) ซึ่ ง เป็ นภาษี ที่ มี อั ต ราสู ง เมื่ อ ฐานภาษี มี ข นาดใหญ่ ขึ น้
วัตถุประสงค์ ของการเก็ บภาษี ประเภทนี ้ นอกจากรั ฐบาลจะนามาใช้ จ่ายในกิ จการของรั ฐเพื่ อ
ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ กับประชาชนโดยทั่วไปแล้ ว (เช่น การศึกษา การป้องกันประเทศ ฯลฯ) ยัง
สามารถนาเงินที่ ได้ จากนโยบายภาษี ดังกล่าวมาอุดหนุนช่วยเหลือเพื่ อผู้มี รายได้ น้อย หรื อผู้ที่
ยากจนได้ อีกด้ วย ดังนัน้ นโยบายภาษี ดงั กล่าวจึงเป็ นตัวอย่างอันหนึ่งของนโยบายที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรใหม่ นอกจากนี ้ ก็ยงั มีนโยบายภาษี ประเภทอื่นๆ อีก ที่สามารถนามาเป็ นตัวอย่าง
ของนโยบายประเภทนี ้ได้ เช่น นโยบายภาษี ทรัพย์สิน นโยบายภาษี มรดก นโยบายภาษี ที่ดิน เป็ น
ต้ น
4) นโยบายต้ นแบบ (Constituent Policy) เป็ นนโยบายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประชาชนในฐานะเป็ นตัวแสดงทางการเมือง (Political Actor) โดยตรงเพราะนโยบายนี ้ โดยทัว่ ไป
จะกาหนดลักษณะระบบการเมื อง สถาบันทางการเมือง เป็ นต้ น ตัวอย่างของนโยบายนี ้ ได้ แก่
กฎหมายว่าด้ วยพรรคการเมือง
พระราชก าหนดการบริ ห ารจัด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2560 เป็ น
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์( Regulatory Policy) ซึ่งเป็ นนโยบายที่กาหนดขึ ้นมา
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เพื่ อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับต่อแรงงานและ
ผู้ประกอบการโดยตรง โดยภาครัฐมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดและแก้ สว่ นที่บกพร่ อง
จากพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดเดิม ทัง้ 2ฉบับ เพื่ อให้ ครอบคลุมการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าวได้ ทงระบบ
ั้
สามารถแก้ ไขปั ญหาแรงงานต่างด้ าวและปั ญหาการค้ ามนุษย์
ด้ านแรงงาน

2.2 แนวคิดทฤษฎีการยอมรั บนโยบาย
ในการศึก ษาครั ง้ นี จ้ าเป็ น ต้ องให้ ค วามสาคัญ ในเรื่ อ งของแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารยอมรั บ
นโยบาย ซึ่งการยอมรับนโยบายมีความสาคัญมากต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ เนื่องจากการนา
นโยบายไปปฏิบัติต้องได้ รับการยินยอมหรื อความเห็นชอบจากผู้รับผลของนโยบาย ซึ่งจะเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ินนประสบผลส
ั้
าเร็ จ
2.2.1 ความหมายของการยอมรั บ
การยอมรั บ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและวัฒ นธรรมซึ่งการ
ยอมรั บ คือกระบวนการทางจิตใจที่นาไปสู่ความเชื่อในสิ่งที่ได้ รับ (Klonglan & Coward, 1970;
Rogers & Shoemaker, 1917) ซึ่งไปกระตุ้นให้ เกิดความสนใจและผู้รับสารตีความสารนัน้ ทาให้
เกิดการเรี ยนรู้ เกิดความเข้ าใจจนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนะ ความรู้ บุคลิกและ
ค่านิยมนันจนถึ
้
งการยอมรับไปใช้ ในที่สดุ (Foster, 1973; Rogers & Shoemaker, 1917)
ดังนัน้ การยอมรับมีความสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งการยอมรับ เป็ น
กระบวนการทางจิ ต ใจที่ น าไปสู่ค วามเชื่ อ ในสิ่ ง ที่ ได้ รั บ ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เกิ ด ความเข้ า ใจ
จนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนะ ความรู้ บุคลิกและค่านิยมนันจนถึ
้
งการยอมรับไป
ใช้ ในที่สดุ
2.2.2 กระบวนการยอมรั บ
ในเรื่ องของการยอมรับนวัตกรรมนันต่
้ างเห็นด้ วยกันว่าการยอมรับนวัตกรรมเป็ นผล
มาจากเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ต่ อเนื่ องกัน อย่ า งเป็ น กระบวนการแม้ ว่ านัก วิ ชาการจะมี ค วามเห็ น ใน
รายละเอียดของกระบวนการยอมรับ นวัตกรรมแตกต่างกันแต่ก็มาจากพื ้นที่เดียวกันคือ (Rogers,
1995)
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(1) ขัน้ ตระหนัก หรื อ ขัน้ ตื่ น ตั ว เป็ น ขัน้ ที่ บุค คลรู้ ว่ ามี ค วามคิ ด ใหม่ สิ่งใหม่ วิ ธี
ปฏิบตั ิใหม่ หรื อนวัตกรรมเกิดขึ ้น แต่ยงั ขาดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนัน้
(2) ขัน้ สนใจ บุคคลเริ่ มสนใจนวัตกรรมและแสวงหาข้ อมูลหรื อความรู้ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับนวัตกรรมนัน้
(3) ขันประเมิ
้
น บุคคลจะทาการประเมินในสมองตนเองโดยลองนึกว่าถ้ ายอมรับ
เอานวัตกรรมนัน้ มาใช้ ปฏิบัติและจะเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันหรื ออนาคตหรื อไม่จะให้
ความคุ้มค่ากับสิง่ ที่ต้องเสี่ยงภัยหรื อไม่
(4) ขันทดลอง
้
บุคคลจะนานวัตกรรมมาทดลองใช้ หรื อทดลองปฏิบตั ิในวงจากัด
ก่อนเพื่อดูว่านวัตกรรมนันมี
้ ประโยชน์เข้ ากับสถานการณ์ของตนหรื อไม่
(5) ขัน้ ยอมรั บ บุ ค คลยอมรั บ นวัต กรรมโดยน านวัต กรรมมาใช้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
สม่าเสมอ
2.2.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการยอมรั บ
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ (Rogers & Shoemaker, 1917) ได้ สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับนวัตกรรมออกมาเป็ น 4 กลุม่ คือ
(1) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้ยอมรับนวัตกรรม ได้ แก่พื ้นฐานของบุคคลเป้าหมาย
หรื อผู้รับการเปลี่ยนแปลงอันได้ แก่พืน้ ฐานทางสังคมเช่น เพศ ระดับการศึกษา การรับฟั งข่าวสาร
จากแหล่งต่างๆ การเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มเกี่ ยวกับการประกอบอาชีพ และอายุ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าระดับการศึกษา การรั บฟั งข่าวสาร จะแปรผันตามการยอมรับนวัตกรรม ส่วนอายุจะแปล
ผกผันกับการยอมรับนวัตกรรม
(2) ปั จจัยทางด้ านระบบสังคม ได้ แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ภูมิศาสตร์ โดยกล่าวว่าสภาพทางเศรษฐกิ จมี ผลต่อการยอมรั บการเปลี่ยนแปลงที่ ต่างกันและ
สถาบันที่เกี่ยวข้ องกับสื่อมวลชนเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ยังเป็ นปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขที่มีผลต่อการยอมรับ
หรื อไม่ย อมรั บ นวัต กรรมด้ วย อย่า งไรก็ ตามบางท้ องที่ อ าจยอมรั บ นวัต กรรมด้ วยเหตุผ ล เพื่ อ
ทัดเที ยมกับคนอื่นหรื อท้ องถิ่นเพราะท้ องถิ่ นอื่นๆมี ความอุดมสมบูรณ์ ทางทรั พยากรธรรมชาติ
มากกว่าและได้ น าเอานวัตกรรมนัน้ ๆ มาทดลองใช้ และได้ ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ท้อ งถิ่ นนัน้ ๆ
นอกจากนั น้ แรงผลัก ดั น ทางด้ านการตลาดก็ เป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ท าให้ คนอยาก
เปลี่ยนแปลง วิธีการผลิตของตนด้ วยนอกจากนันยั
้ งมีแนวทางการศึกษามุ่งสู่ความสนใจไปสู่ตัว
แปรทางเศรษฐกิจสังคม การตัดสินใจยอมรับหรื อไม่ยอมรับนวัตกรรมโดยเฉพาะตัวแปร ที่บอกถึง
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ลักษณะความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจจะก่อให้ เกิด
การยอมรับนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้ วย
(3) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของนวัตกรรมในสายตาของผู้ที่ใช้ นวัตกรรม
คือ คุณลักษณะต่างๆของนวัตกรรมที่บคุ คลผู้ใช้ นวัตกรรมรับรู้ในเชิงอัตวิสยั อันได้ แก่
(3.1) ประโยชน์เชิงสัมพันธ์ หมายถึงระดับของผลประโยชน์ของนวัตกรรมที่
บุคคลรับรู้ เมื่อบุคคลเปรี ยบเทียบนวัตกรรมนัน้ กับแนวคิดการปฏิบตั ิหรื อผลิตผล ที่มีอยู่เดิมหาก
บุค คลรั บ รู้ นวัต กรรมนัน้ มี ป ระโยชน์ ก ว่าสิ่งที่ มี อ ยู่เดิ ม หรื อ สามารถใช้ แทนสิ่งที่ มี อ ยู่เดิ ม ได้ ก็ มี
แนวโน้ มที่บุคคลจะยอมรับนวัตกรรมนัน้ ดังนัน้ บุคคลยิ่งรับรู้ ประโยชน์เชิงสัมพันธ์ ของนวัตกรรม
มากขึ ้นเท่าใดอัตราการรับนวัตกรรมนันก็
้ จะยิ่งสูงขึ ้นเท่านัน้
(3.2) ความเข้ ากันได้ หรื อความไม่ขัดแย้ งกัน หมายถึง ระดับของการเข้ ากัน
ได้ ที่บุคคลรั บรู้ ว่านวัตกรรมนัน้ ไม่ขัดแย้ งกับค่านิยมที่ มี อยู่เดิมประสบการณ์ ในอดี ตและความ
ต้ อ งการของผู้มี ศัก ยภาพที่ จ ะรั บ นวัต กรรมตลอดจนความต้ อ งการของสัง คมโดยรวม หาก
นวัตกรรมใดสอดคล้ องกับค่านิยมประสบการณ์ และความต้ องการของบุคคลและสังคมนวัตกรรม
นันก็
้ จะแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว
(3.3) ความซับซ้ อน หมายถึงระดับความซับซ้ อนที่บุคคลรั บรู้ เกี่ ยวกับความ
เข้ าใจในนวัตกรรมและการนานวัตกรรมนันไปใช้
้
หากนวัตกรรมนันซั
้ บซ้ อนมาก ทังในด้
้ านแนวคิด
และในด้ านการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมนันเป็
้ นสิง่ ที่เข้ าใจได้ ยากและประยุกต์ใช้ ได้ ยากจึงมีแนวโน้ มที่
บุคคลจะรับนวัตกรรมนันได้
้ ช้าหรื อไม่รับ นวัตกรรมนันโดยสิ
้
้นเชิงกล่าวคือ บุคคลมีแนวโน้ มที่จะรับ
นวัตกรรมที่ไม่ซบั ซ้ อนและเข้ าใจได้ ง่ายรวดเร็ วกว่านวัตกรรมที่ซบั ซ้ อนและเข้ าใจได้ ยาก ดังนันใน
้
การแพร่ กระจายนวัตกรรมใดใดผู้แพร่ กระจายจะต้ องทาให้ ผ้ มู ีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมเข้ าใจ
นวัตกรรมนันๆได้
้ ง่าย
(3.4) ความสามารถทดลองได้ หมายถึง ระดับความสามารถที่ จะทดลอง
นวัตกรรมนัน้ คุณสมบัตินีแ้ สดงเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลยอมรั บนวัตกรรม
ดังกล่าวนวัตกรรมใดที่ เปิ ดโอกาสให้ บุคคลสามารถทดลองและประเมินได้ นวัตกรรมนัน้ ก็ จะมี
แนวโน้ มที่จะแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว
(3.5) ความสามารถสังเกตและสื่อสารได้ หมายถึง ระดับของความสามารถ
สังเกตและสื่อสารผลของนวัต กรรมนัน้ ได้ หากแต่วาทกรรมใดเป็ น นวัตกรรมที่ บุค คลสามารถ
สังเกตผลของนวัตกรรมได้ หรื อสามารถสื่อสารผ่ านนวัตกรรมได้ นวัตกรรมนันก็
้ น่าจะมีแนวโน้ มที่
แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ กลยุทธ์ หนึ่งที่ นิยมใช้ ในการแพร่ กระจายนวัตกรรมคื อ การให้
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บุคคลที่เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อเป็ นที่ยอมรับในสังคมรับนวัตกรรมนันเสี
้ ยก่อน เพื่อจูงใจสมาชิกในสังคมรับ
นวัตกรรมนันด้
้ วย
(3.6) ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรมที่ มี ค่าใช้ จ่ายสูง
โดยเฉพาะค่าเสียโอกาสก็จะมีผลทาให้ การยอมรับมากกว่านวัตกรรมที่มีค่าใช้ จ่ายต่า
(3.7) ความสามารถที่ จ ะแบ่ ง แยกได้ ลัก ษณะนวัต กรรมที่ ส ามารถแบ่ ง
ออกเป็ นส่วนย่อยๆ ได้ ย่อมทาให้ เกิดการยอมรับได้ ง่ายกว่านวัตกรรมที่ไม่แบ่งเป็ นส่วนย่อย
ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการการยอมรับมาตรการทางกฎหมายซึ่งให้
ความสาคัญ กับ คุณ ลักษณะของนโยบายหรื อ กฎหมายเช่น กัน โดยการยอมรั บ มาตรการทาง
กฎหมายนัน้ เป็ นสิ่งสาคัญที่สงั คมจะดารงอยู่ได้ อย่างปกติสขุ เมื่อบุคคลยอมรับกฎหมายซึ่งเป็ น
กฎ กติก า ของสังคม ย่ อมจะส่งผลให้ เกิ ดการเคารพเชื่ อฟั งและปฏิบัติ ตามกฎหมายส่งผลให้
กฎหมายที่ ต ราขึน้ บังคับ ใช้ ในสังคม มี ป ระสิทธิ ภาพ และสามารถบังคับ ใช้ ได้ จ ริ ง เกิ ด ผลเป็ น
รูปธรรมสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ ๆ
การยอมรับกฎหมาย (Legal compliance) นันปรากฏความคิ
้
ดนี ้ตังแต่
้ สมัยกรี ก
โบราณ โดยโสเครติส (Socratis) ปรัชญาเมธีคนสาคัญในสมัยนัน้ ได้ กล่าวไว้ ว่า ทุกคนต้ องยอมรับ
กฎหมายเสมอแม้ จะเป็ นผลร้ ายแก่ตวั เอง โดยเปรี ยบเทียบกฎหมายว่าคล้ ายเป็ นพ่อแม่ ที่ถึงแม้ ว่า
พ่อแม่จะปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ถกู ต้ อง ผู้เป็ นลูกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ แค้ นตอบโต้ หรื อประท้ วงพ่อแม่
ตน ต่อมาในยุคร่ วมสมัยมี นักนิติศาสตร์ คือ เซอร์ พอล วิโนกราดอฟ (Sir Paul Vinogradoff) ได้
กล่าวถึงการยอมรับกฎหมายไว้ ว่า เป็ นเรื่ องความจาเป็ นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายใช้ บังคับแก่
สมาชิก ทัง้ หลายในสังคม เพื่ อ ความสงบเรี ย บร้ อยหรื อประโยชน์ สุขร่ วมของสังคม โดยเฉพาะ
ภายใต้ หลักนิติรัฐที่ถือว่ากฎหมายเป็ นใหญ่ และมีความสาคัญเหนือสิง่ ใดเป็ นสิง่ สาคัญยิ่งที่ราษฎร
ทังหลายต้
้
องยอมรับนับถือกฎหมาย (จรัญ โฆษณานันท์, 2547)
แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบันพบว่า การยอมรั บนับถื อกฎหมาย ไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่
สมบูรณ์แบบเสมอไป โดยในบางครัง้ พบว่า ประชาชนมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ดังเช่นใน
บางกรณี ที่พบว่ามี ประชาชนเป็ นจานวนมากปฏิเสธที่จะจ่ายภาษี ให้ แก่รัฐ อันเป็ นการฝ่ าฝื นไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึง่ เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นของประชาชนต่อกฎหมายและผู้มีอานาจในการออก
กฎหมาย เป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงสิ่งซึ่ งมี อิทธิพลเหนื อจิตใจของประชาชนที่ จะปฏิบัติหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นัน่ คือ การยอมรับต่อกฎหมาย ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ประชาชนคานึงถึงในการตัดสินใจ
บนพื ้นฐานของการชัง่ น ้าหนักระหว่างศีลธรรมและประโยชน์ส่วนบุคคล โดยประชาชนจะยอมรับ
และยินดีปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเห็นได้ ว่าสามารถปฏิบตั ิตามได้
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และน าไปสู่การเคารพเชื่ อ ฟั งโดยไม่ ต้อ งค านึงถึงความเสี่ ยงของการถูกลงโทษจากการฝ่ าฝื น
กฎหมาย (Tom R. Tyler, 1990)
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับกฎหมาย
การยอมรับหรื อไม่ยอมรั บกฎหมายนัน้ เป็ นสิ่งที่อยู่เบือ้ งหลังการกระทาอันเป็ น
การเคารพหรื อไม่เคารพเชื่อฟั งกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อประชาชนไม่ศรัทธา หรื อไม่ยอมรับนับถื อ
กฎหมายนัน้ ๆ ย่ อ มน าไปสู่ก ารกระท าอัน เป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมายในที่ สุด ดังนัน้ การยอมรั บ
กฎหมายจึงมีปัจจัยดังต่อไปนี ้
1. กฎหมายมีเนื ้อหาสาระที่เป็ นกลางและเป็ นธรรม
2. ผู้ ออกกฎหมายต้ องอยู่ ภ ายใต้ กฎหมาย หรื อ ข้ อบั ง คั บ เดี ย วกั น กั บ
ประชาชนทัว่ ไป
3. อธิบายเหตุผลหรื อประโยชน์ของกฎหมายให้ คนทัว่ ไปเข้ าใจ
4. กฎหมายนัน้ ออกมาเพื่ อประโยชน์ ของประชาชน หรื อออกมาโดยได้ รับ
ความยินยอมเห็นชอบของประชาชน (จรัญ โฆษณานันท์, 2547)
แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับกฎหมายมาตรการทางกฎหมายในการศึกษาในครัง้ นี ้
ผู้ศึก ษาน ามาใช้ เป็ น กรอบเพื่ อ ตัง้ ค าถามในการศึ ก ษาการยอมรั บ ในส่ว นของปั จ จัย เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะของนโยบายในการนาแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาจดทะเบียนแรงงาน
(4) ปั จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารของบุคคล ช่องทางการสื่อสาร
หมายถึงตัวกลางที่นาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารหรื อเรี ยกสันๆว่
้ า สื่อช่องทางการสื่อสารอาจ
เป็ นสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรื อภาพยนตร์ หรื อสื่อบุคคลเช่น
ผู้นาความคิดเห็น หรื อตัวแทนการเปลี่ยนแปลงหรื อสื่อเฉพาะกิจเช่น โปสเตอร์ หรื อแผ่นพับสื่ อแต่
ละประเภทมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ ว ความคงทนถาวร ความแพร่ หลาย ความเร้ าอารมณ์
หรื อความเป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นต้ น
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ เป็ น 4 ปั จจัยดังต่อไปนี ้
1) ปั จจั ย เกี่ ยวข้ องกั บ ตั ว ผู้ รั บ น วั ต กรรม หรื อผู้ รั บ น โยบ ายซึ่ ง เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กร ได้ แก่ ลักษณะธุรกิจประกอบการ, พืน้ ที่, ขนาดองค์กร และอื่นๆที่บ่ง
บอกถึงลักษณะองค์กร
2) ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจสังคม เป็ นตัวแปรที่ บอกกถึงลักษณะความไม่เท่ า
เทียมกันทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจจะก่อให้ เกิดการยอมรับที่แตกต่างกัน
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3) ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับคุณ ลักษณะของนโยบายหรื อกฎหมายซึ่งได้ แก่ ความ
ชัดเจนไม่ซบั ซ้ อน กฎหมายมีเนื ้อหาสาระที่เป็ นกลางและเป็ นธรรม ผู้ออกกฎหมายต้ องอยู่ภายใต้
กฎหมาย หรื อข้ อบังคับเดียวกันกับประชาชนทั่วไป อธิบายเหตุผลหรื อประโยชน์ของกฎหมายให้
คนทั่วไปเข้ าใจ และกฎหมายนันออกมาเพื
้
่อ ประโยชน์ของประชาชน หรื อออกมาโดยได้ รับความ
ยินยอมเห็นชอบของประชาชน
4) ปั จจัยเกี่ ย วกับ พฤติก รรมในการติ ดต่ อสื่ อสารขององค์ ก ร ช่อ งทางการ
สื่อสารหมายถึงตัวกลางที่จะนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยช่องทางการสื่อสารอาจเป็ น
สื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ ว ความ
คงทนถาวร ความแพร่ หลาย ซึ่งลักษณะเหล่านี ้จะเป็ นตัวกาหนดว่าสื่อประเภทนันๆ
้ จะเหมาะแก่
การให้ ข่าวสารเพื่อจูงใจเพื่อให้ มีศกั ยภาพในการยอมรับนโยบายหรื อไม่อย่างไร
จากแนวคิ ดทฤษฎี การยอมรั บข้ างต้ น เป็ น การกล่าวถึงปั จจัย ต่างๆที่ มี ผลต่ อการ
ยอมรับนโยบาย ซึง่ นโยบายคือสิ่งที่คิดค้ นขึ ้นมาเพื่อนามาใช้ หรื อปฏิบตั ิ ซึง่ การนาไปเผยแพร่ ให้ คน
รู้จกั และปฏิบตั ิตามนโยบายนันต้
้ องอาศัยความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องนันอย่
้ างชัดเจนผู้รับนโยบาย
จึงจะเปิ ดใจยอมรับได้ ซึ่งตามที่ทฤษฎีกล่าวนัน้ บุคคลต้ องได้ มีการทดลองหรื อเรี ยนรู้ สิ่งนันๆว่
้ ามี
ประโยชน์และคุ้มค่ากับเขามากแค่ไหนจึงจะเกิดการยอมรับ และในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั จึงมุ่งที่
จะให้ ความสาคัญกับการยอมรับนโยบายจากสังคม ซึง่ เป็ นการให้ ความสาคัญกับผู้รับผลนโยบาย
ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิประสบความสาเร็ จ

2.3 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ในการศึกษาผลกระทบจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ ในเรื่ องของแนวคิดการประเมินผล
นโยบายในภาพใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินผลกระบวนการ การประเมินผลโครงการ
และการประเมินผลกระทบ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้มุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย
2.3.1 ความหมายของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
การประเมิ น ผลนโยบายสาธารณะ(public policy evaluation) หมายถึ ง การ
ประเมินผลนโยบายเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนโยบาย ลักษณะและผลลัพธ์
ของนโยบายอย่างเป็ นระบบ(Cronbach, 1963; Patton, 1986)ซึ่งการประเมินผลนโยบายกลาย
มาเป็ นรูปแบบหนึง่ ของการวิจยั ทางสังคมโดยใช้ ดลุ ยพินิจตัดสินและปรับปรุงวิธีการดาเนินการของ
นโยบายและโครงการ(Morell, 1979; Rossi & Freeman, 1993) เพื่อประเมินค่าความสาเร็ จของ
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การนานโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธ์ ของโครงการ หรื อนโยบายที่เกิดขึ ้นเพื่อเป้าประสงค์ในการ
ตัดสินใจ(Bingham & Felbinger, 1989; Rutman Leonard, 1984)
จากความหมายที่ กล่าวมาทัง้ หมดสรุ ปได้ ว่า การประเมิ นนโยบายสาธารณะเป็ น
วิธีการวิจัยทางสังคมโดยการเก็ บรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับ กิ จกรรมของนโยบายเพื่ อประเมินค่ า
ความสาเร็ จของการนานโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธ์ ของโครงการเพื่อตัดสินและปรับปรุ งวิธีการ
ดาเนินการของนโยบายหรื อโครงการ
2.3.2 รู ปแบบการประเมินผล
รูปแบบการประเมินผล (Anderson, 1994)ได้ กล่าวถึงรู ปแบบการประเมินผลว่า มี 3
รูปแบบได้ แก่
(1) การประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
ก ารป ระเมิ น ผ ล ก ระบ วน ก าร (process evaluation) ห รื อ ก ารป ระเมิ น
ประสิทธิภาพ (efficiency evaluation) เป็ นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของผลผลิตใน 4 มิติ คือ มิติ
เชิงปริ มาณ มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้ นทุน
ประเด็นการประเมิน ได้ แก่ การดาเนินกิจกรรมในแต่ละขัน้ ตอนว่าช่วยส่งเสริ ม
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการได้ ผลผลิตของโครงการในระยะเวลาที่กาหนด หรื อประเมินการจัดสรร
ทรั พ ยากรในแต่ ล ะขั น้ ตอนตามระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ภายนอกที่ อ ยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของผลผลิตทังในเชิ
้
งบวกและเชิงลบ การเปรี ยบเทียบมูลค่าของผลผลิต
ที่ได้ รับกับค่าใช้ จ่ายโดยวิเคราะห์เชิงปริ มาณ วิธีการใช้ การสารวจความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) การประเมินผลโครงการ (project evaluation)
การประเมินผลโครงการ (project evaluation) หรื อการประเมินประสิทธิผล เป็ น
การประเมินผลเพื่อสิ ้นสุดโครงการ เน้ นประสิทธิผล(effectiveness) หรื อผลลัพธ์(outcome)
ประเด็นที่ประเมิน คือ ประเมินผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการ
ตามตั ว ชี ว้ ัด ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ และประเมิ น ผลโดยวิ เคราะห์ Cost-Effectiveness) ของผลผลิ ต /
โครงการ เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต/โครงการ ที่มีผล
ต่อความสาเร็ จของผลผลิต/โครงการ ทังในเชิ
้ งบวกและเชิงลบ
(3) การประเมินผลกระทบ (impact assessment)
การประเมินผลกระทบ (impact assessment) การประเมินผลกระทบหลังการ
ดาเนินงาน เป็ นการวิเคราะห์ ผลกระทบที่ได้ รับจากประสิทธิ ผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่
ได้ รั บ จากการบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการ สามารถเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะไปช่ ว ยสนั บ สนุ น
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เป้าประสงค์ ในการพัฒ นาโครงการได้ หรื อไม่ เพี ยงใด ซึ่งปั จจุบันให้ ความสาคัญ กับการศึกษา
ผลกระทบก่ อ นการด าเนิ น งาน เช่ น ผลกระทบด้ านสิ่ ง แวดล้ อม(environmental impact
assessment) และการประเมินผลกระทบทางสังคม (social impact assessment)
ประเด็นที่ประเมิน คื อ ประเมินผลสาเร็ จตามเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ ชาติ
กาหนดและประเมินผลกระทบของผลผลิต/โครงการ ที่ ให้ ผลตอบแทนที่ แสดงความคุ้มค่าของ
ภารกิจตามตัวชีว้ ดั ที่กาหนดไว้ เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผลผลิต/โครงการ ที่มีต่อความสาเร็ จของผลผลิต/โครงการ ทังในเชิ
้ งบวกและเชิงลบ
2.3.3 ผลกระทบของนโยบาย (policy impact)
ผลกระทบนโยบาย จาแนกได้ 5 ประการ ดังนี ้ (สมบัติ ธารงธัญวงค์, 2545)
(1) นโยบายส่งผลกระทบต่อ ปั ญหาสาธารณะ ซึ่งมี กลุ้มเป้าหมายชัดเจน เช่น
กลุ่ม คนจน กลุ่ม ธุ รกิ จ ขนาดเล็ ก กลุ่ม คนผู้ด้ อ ยโอกาสในสัง คมหรื อ เยาวชนที่ เสี ย เปรี ย บใน
การศึกษา
ผลของนโยบายที่ต้องการจะให้ เกิดขึ ้นกับประชาชนกลุม่ ใดต้ องระบุให้ ชดั เจน ถ้ า
เป็ นโครงการต่อต้ านความยากจน เป้าหมายของโครงการ คือ การยกระดับรายได้ ของคนจน โดย
การเพิ่ ม โอกาสในการท างานหรื อ เปลี่ ย นทั ศ นคติ พ ฤติ ก รรมในการด ารงชี วิ ต ของคนจน ถ้ า
จุด มุ่งหมายครอบคลุม หลายประเด็ น อาจต้ องใช้ โครงการหลายโครงการผสมผสานกัน การ
วิเคราะห์ก็จะยิ่งซับซ้ อนขึ ้นเพราะจะต้ องจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบที่ต้องการให้ เกิ ดขึ ้น
นอกจากนี ้นโยบายอาจก่อให้ เกิดผลกระทบที่ต้องการหรื อไม่ต้องการ หรื อทังสอง
้
อย่างก็ได้ เช่น นโยบายสวัสดิการ อาจช่วยให้ คนจนมีรายได้ เพิ่มขึน้ แต่อาจไม่ส่งเสริ มให้ คนจน
สนใจหางานทา ดังนัน้ ผลกระทบ คือ รัฐบาลจะต้ องจัดสวัสดิการให้ ตลอดไป ทาให้ เป็ นภาระแก่ผ้ ู
เสียภาษี และบุคคลเหล่านี ้ไม่สามารถพึง่ พาตนเองได้
(2) นโยบายอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ห รื อ กลุ่ม คนนอกเหนื อ จากที่
ก าหนดไว้ อาจเรี ย กว่ า ผลกระทบที่ ไม่ ค าดหมาย (spillover effect) หรื อ ผลกระทบภายนอก
(externalities) เช่น โครงการให้ การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากจะทาให้ นกั ศึกษามีความรู้ ยังทา
ให้ นายจ้ างสามารถจ้ างคนที่ มีความรู้ ความสามารถ ทาให้ การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
และทาให้ ชมุ ชนมีสมาชิกที่มีคุณภาพมากขึ ้นด้ วย แต่ในขณะเดียวกันนายจ้ างจะต้ องจ่ายค่าจ้ าง
มากขึ ้น ทาให้ ต้นทุนสินค้ าสูงขึ ้นด้ วย อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีต้ นทุนค่าแรง
ถูกกว่าก็ได้
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(3) นโยบายส่งผลกระทบต่อสภาพปั จจุบนั และอนาคต ผลประโยชน์หรื อผลเสีย
ของนโยบายบางประการกว่าจะเห็นผลจะต้ องใช้ เวลายาวนาน เช่น โครงการหรื อนโยบายการ
ส่งเสริ ม การศึกษาของเยาวชน ซึ่งกว่าจะเห็ นผลจะต้ องใช้ เวลายาวนาน หรื อ การส่งเสริ ม การ
ค้ นคว้ าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะส่งเสริ มให้ เกิดการประดิษฐ์ คิดค้ นผลิตภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ในระยะยาว เป็ นต้ น หรื อในกรณี ที่นโยบายก่ อให้ เกิดผลเสียในระยะยาว เช่น การ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยไม่มีการเตรี ยมพร้ อมที่ดีพอ ในระยะยาวอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
สิง่ แวดล้ อมจนยากที่จะฟื น้ ฟูให้ กลับสูส่ ภาพเดิม หรื อการฟื น้ ฟูต้องใช้ เงินลงทุนสูงมาก
(4) ต้ นทุนของนโยบาย คือปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินผล เช่น
การป้องกันมลพิษ หากรั ฐบาลไม่สนับสนุน ต้ นทุนจะถูกผลักภาระไปสู่ผ้ บู ริ โภคทาให้ สินค้ าและ
บริ การมีราคาที่สงู ขึ ้น ซึง่ เป็ นผลกระทบที่ประชาชนไม่พงึ ประสงค์
(5) การวัดผลประโยชน์สาธารณะเกิดขึ ้นต่อชุมชนในทางอ้ อม เช่น นโยบายสิทธิ
และทรัพย์สินทางปั ญญาที่เป็ นการส่งเสริ มความคิดริ เริ่ ม และสิ่งประดิษฐ์ คิดค้ นทาให้ เศรษฐกิจ
และสังคมก้ าวหน้ า แปลว่าผลประโยชน์ที่เป็ นตัวเลขได้ ยากมาก
ในการประเมินผลนโยบาย ตามทัศนะของ Anderson มองว่า การประเมินผล
นโยบายในลักษณะผลกระทบนโยบาย (policy impact) อาจเป็ นผลทางบวกหรื อทางลบ หรื อ
เป็ นได้ ทงสองทาง
ั้
หรื ออาจเป็ นผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายได้ (spillover effects)
จากแนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั สนใจ
ศึกษาในส่วนของผลกระทบจากนโยบาย ซึ่งการนานโยบายไปปฏิบตั ิหรื อการประกาศใช้ กฎหมาย
นัน้ สิ่งที่ เราจะต้ องให้ ความสาคัญ คือผลกระทบที่ เกิดจากนโยบายซึ่งส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั ง้ นี ค้ ื อ แรงงานต่ างด้ าว และผู้ป ระกอบการในกิ จการ
ก่อสร้ าง

2.4 ทฤษฎีการสื่อสาร
2.4.1 ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารเป็ นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคลหนึ่งที่เรี ยกว่าผู้ส่งสารไปยัง
บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งซึง่ เรี ยกว่าผู้รับสารโดยผ่านสื่อ (Rogers & Shoemaker, 1917; ปรมะ สตะเวทิน,
2529) เพื่ อให้ เกิ ดการรับรู้ เรื่ องราว อันมี ความหมายร่ วมกัน มี วัตถุประสงค์ชัดเจน และเกิ ดการ
ตอบสนองต่อกัน(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548; สวนิต ยมาภัย, 2526)
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ดังนันการสื
้
่อสารจะหมายถึง การบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งโดยผ่าน
สื่อกลางไปยังบุคคลอีกฝ่ ายซึง่ วัตถุประสงค์ชดั เจน และเกิดการตอบสนองต่อกัน
2.4.2 องค์ ประกอบของการสื่อสาร
การบวนการสื่อสารจะต้ องประกอบไปด้ วยส่วนสาคัญ 4 ส่วนคือ
1. ผู้ส่งสาร หรื อแหล่งสาร (Sender or Source) หมายถึงบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล
ที่มี ความคิดมีความต้ องการมีความตัง้ ใจที่จะส่งข้ อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิด ความ
คิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ไปยังผู้รับสาร เพื่อก่อให้ เกิดผลอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อผู้รับสาร
2. สาร (Message) หมายถึงเนื อ้ หาของสาร หรื อเรื่ องราวที่ มี ความหมาย และ
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรื อสัญลักษณ์ ใดๆก็ตามที่สามารถทาให้ เกิดการรับรู้ ร่วมกันได้ ระ
หว่าผู้สง่ สารกับผู้รับสาร
3. สื่อ หรื อ ช่องทาง (Media or Channel) หมายถึงตัวกลางที่นาพาข่าวสารจาก
ผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร
4. ผู้รับ สาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับเนื อ้ หา หรื อเรื่ อ งราวจากแหล่งข่าวสาร
หรื อที่ผ้ สู ง่ สารส่งมา ผู้รับนี ้อาจเป็ นบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อสถาบันก็ได้
2.4.3 แบบจาลองการสื่อสาร
แบบจ าลองการสื่ อสารมี ห ลายรู ป แบบขึน้ อยู่กับ มุม มองของนัก คิ ด แต่ ล ะคน ซึ่ง
แบบจาลองการสื่อสารนันเราอาจแบ่
้
งออกได้ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะการไหล
ของสารในกระบวนการสื่ อ สาร(Flow of information) ก็ คื อ ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลับ (Feedback) ที่
เกิดขึ ้นระหว่างการสื่อสารของผู้สง่ สาร และผู้รับสาร(กิติมา สุรสนธิ, 2541)ดังนี ้
1. แบบจาลองการสื่อสารในลักษณะทางเดี ยว (One – Way Communication)
เป็ นกระบวนการสื่อสารที่เกิดจาก ผู้สง่ สารส่งข้ อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสาร
แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับสารได้ ซักถาม หรื อ แสดงความเห็น จึงไม่มีปฏิกิริยา
ย้ อนกลับจากผู้รับสาร การสื่อสารแบบนี ้มีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรงจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสารโดยตรง
ปราศจากการคานึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback) จากผู้รับสาร

ผู้สง่ สาร

สาร

ช่องทาง

ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจาลองการสื่อสารในลักษณะทางเดียว

ผู้รับสาร
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การสื่อสารในลักษณะนีจ้ ะออกมาในรู ปของนโยบาย แผนงานคาสัง่ ต่างๆ ของ
ผู้บริ หาร หรื อผู้นาโดยผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
แล้ วการสื่อสารแบบทางเดียวมักจะเกิดขึ ้นกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ที่มีการ
นาเสนอข่าวสารสู่ประชาชนแต่เพี ยงฝ่ ายเดียวรวดเร็ วกว่า การสื่อสารแบบทางเดียวเหมาะกับ
สถานการณ์ ที่มีผ้ สู ื่อความมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่ องนัน้ ๆ สูงกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง แต่การ
สื่อสารแบบนี ้จะทาให้ ขวัญและกาลังใจอีกฝ่ ายหนึง่ ถูกกระทบกระเทือน(เสถียร เชยประทับ, 2528)
2. แบบจ าลองการสื่ อสารในลักษณะสองทาง (Two – Way Communication)
เป็ นกระบวนการสื่อสารที่ผ้ สู ง่ สารส่งข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารทางหนึง่ ในขณะเดียวกันเมื่อผู้รับ
สารได้ รับข้ อมูลข่าวสารแล้ วก็สง่ ข้ อมูลข่าวสารตอบกลับมายังผู้สง่ สารด้ วยอีกทางหนึ่ง จึงเป็ นการ
สื่อสารที่ทงผู
ั ้ ้ สง่ สารและผู้รับสาร ก็สามารถรับและส่งข่าวสารซึง่ กันและกัน มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับ
สารได้ ซกั ถามข้ อข้ องใจ หรื อข้ อสงสัยต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน มีการตอบโต้
กันทาให้ ผ้ สู ่งสาร และผู้รับสารมองเห็นหน้ าค่าตากันอยู่ใกล้ ชิดกัน หรื อสามารถติดต่อถึงกันได้
ทันที เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล
ผู้สง่ สาร

สาร

ช่องทาง

ผู้รับสาร

ปฏิกิริยาตอบกลับ
ภาพประกอบ 3 แสดงแบบจาลองการสื่อสารในลักษณะสองทาง
การสื่อสารในลักษณะนี ผ้ ้ สู ่งสารให้ ความสาคัญกับปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับ
สาร(Feedback) ที่มีผลให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทาให้ ผ้ รู ับสาร และผู้ส่งสารมีความ
เสมอภาคกันในการติดต่อสื่อสาร และจะเป็ นประโยชน์สาหรับผู้สง่ สารที่จะทราบว่าการสื่อสารใน
ครัง้ นัน้ ของตนประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด และมีข้อบกพร่ อง หรื ออุปสรรคในการ
สื่อสารอย่างไร เพื่อผู้สง่ สารสามารถนามาปรับปรุง หรื อพัฒนาการสื่อสารในครัง้ ต่อๆไปให้ ประสบ
ผลสาเร็ จมากยิ่งขึ ้น
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ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ (Two step Flow Theory)
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร 2 จังหวะ(Paul F.Lazarsfeld, Bernard Berelson, & Hazel
Gaudet, 1948) เริ่ มต้ นมาจากการศึกษาผลของการสื่อสารมวลชนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี ค.ศ. 1940 โดยลาซาร์ สเฟลด์และคณะได้ เสนอสมมติฐานจาก
ผลการวิจยั เมื่อปี ค.ศ. 1940 ว่าข่าวสารจากการสื่อมวลชนมักจะไม่ไปถึงกลุ่มผู้รับโดยตรงเสมอไป
บางครัง้ อาจจะไปถึงผู้รับในลักษณะกระบวนการสองทอด คือ ในขันแรกจะเข้
้
าถึงบุคคลในสังคม
ในส่วนหนึง่ และบุคคลเหล่านี ้ก็จะส่งไปยังบุคคลอื่นๆอีกทอดหนึง่
ก่อนผลการวิจยั ครัง้ สาคัญของลาซาร์ สเฟลด์และคณะ จะปรากฏออกมา ทฤษฎี
ว่าด้ วยสิง่ เร้ า การตอบสนองของผลการสื่อสารมวลชนกาลังเป็ นที่ยอมรับกันอยู่ ลาซาร์ สเฟลด์และ
คณะพบว่า ข่าวสารจากการสื่อสารมวลชนมิได้ รับอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ระบุว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการติดต่อพูดคุยกับบุคคลอื่น
และจากการศึก ษาของลาซาร์ สเฟลด์ ก็ พ บว่า บุค คลที่ มี ส มาชิ กอื่ น ๆ ในชุม ชนมาพูด คุยด้ ว ย
บ่ อ ยครั ง้ นัน้ มั ก จะเป็ นผู้ที่ เปิ ด รั บ สื่ อ สารมวลชนมากกว่ า คนอื่ น ๆ จากข้ อ ค้ น พบนี ก้ ลายเป็ น
ข้ อเสนอแนะซึ่งต่อมาได้ พัฒ นาเป็ น แบบจาลองการสื่อสารสองทอด ส าหรั บข้ อเสนอแนะจาก
ผลการวิจยั เมื่อปี คริ สตศักราช 1940 มีข้อความดังนี ้
“ความคิ ดต่างๆมักจะไหลผ่านจากวิ ทยุกระจายเสี ยงหรื อสิ่ งพิ มพ์ไปยัง ผูน้ า
ความคิ ด เห็ น และจากผู้ น าความคิ ด เห็ น ไปยัง กลุ่ ม ประชากรที ่ มี ค วาม
กระตื อรื อร้นน้อยกว่า”
แบบจาลองการสื่อสารมวลชนสองทอด อาจจะเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองการ
สื่อสารมวลชนตามแนวความคิดในระยะแรกดังนี ้
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แบบจาลองการ
สื่อสารมวลชนระยะเริ่มต้ น

แบบจาลองการ
สื่อสารมวลชนสองทอด
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สื่อมวลชน

สื่อมวลชน

คือ ปั จเจกบุคคลซึง่ ต่างคนต่าง

คือ ผู้นาความคิด
คือ ปั จเจกบุคคลที่ติตอ่ ในเชิง
สังคมกับ ผู้นาความคิด

อยูป่ ระกอบกันเป็ นมวลชน

ภาพประกอบ 4 เปรี ยบเทียบแบบจาลองการสื่อสารมวลชนระยะเริ่ มกับแบบจาลองการ
สื่อสารมวลชนสองทอด

2.5 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับแรงงานต่ างด้ าว
2.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (สานักบริ การแรงงานต่างด้ าว กรมการจัดหางาน, 2560)
คนต่างด้ าว คือบุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย โดยทางานซึง่ ใช้ กาลังกายหรื อ
ความรู้ ด้ วยประสงค์ ค่าจ้ าง หรื อประโยชน์ อื่นใดหรื อไม่ก็ตาม คนต่างด้ าวต้ องได้ รับใบอนุญ าต
ทางานโดยมีฐานะเป็ นลูกจ้ าง ซึง่ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1)
และ (2) และมาตรา 14 ให้ ทางานที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ ออกตามความในมาตรา 15 (เป็ น
ลูก จ้ า งที่ ต้ องส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น เพื่ อ เป็ นประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง ลูก จ้ า งกลับ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร)
คนต่างด้ าวซึ่งเข้ ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตาม กฎหมายว่าด้ วยคน
เข้ าเมือง จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
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(1) ประเภททัว่ ไป หมายถึง คนต่างด้ าวที่เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะและทางานอยู่
ในตาแหน่งค่อนข้ างสูง หรื ออาจ ถูกส่งมาจากบริ ษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ ามาลงทุนในประเทศ
ไทย หรื อเข้ ามาทางานชัว่ คราวในงานที่ต้องใช้ ทกั ษะ และเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง เป็ นความต้ องการผู้ที่มี
ความสามารถเฉพาะด้ าน มีความชานาญเฉพาะด้ าน หรื อมีความสามารถ ทางการสื่อสาร (ภาษา)
ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถ หรื อมีความชานาญเข้ ามาร่ วมงานไม่ได้ หรื อเป็ นการเข้ ามา
ทางานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรื อกิจการของคู่สมรส หรื อกิจ การที่ร่วมลงทุน เป็ นต้ น ส่วนใหญ่
ทางานในกิจการ ดังนี ้
(2) ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้ าวซึ่งได้ รับใบอนุญาตทางานตาม
ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ ที่ 322 ข้ อ 10 มีสาระสาคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้ แก่คนต่างด้ าวซึ่งมี
ถิ่ น ที่ อ ยู่ในราชอาณาจัก รตาม กฎหมาย ว่า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ งและท างานอยู่แ ล้ ว ก่ อ นวัน ที่ 13
ธันวาคม 2515 ให้ ใช้ ได้ ตลอดชีวิตของคนต่างด้ าวนัน้ เว้ นแต่คนต่างด้ าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่”
(3) ประเภทแจ้ งการทางาน หมายถึง คนต่างด้ าวซึ่งเข้ ามาในราชอาณาจักร
เป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้ วย คนเข้ าเมืองเพื่อทางานอันจาเป็ นและเร่ งด่วนที่ มีระยะเวลา
ทางานไม่เกินสิบห้ า วัน และจะทางานนันได้
้ เมื่อได้ มีหนังสือแจ้ งให้ นายทะเบียนทราบ
(4) ประเภทพิ สูจ น์ สัญ ชาติ หมายถึ ง แรงงานต่ า งด้ า วหลบหนี เข้ า เมื อ ง
สัญชาติเมียนม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนผันให้ อยู่ในราชอาณาจักรเป็ น
การชั่วคราว ระหว่างรอการส่งกลับอนุญาตให้ ทางานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ ใน
บ้ าน มีใบอนุญาตทางานชนิดบัตรสีชมพู และได้ รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้ าว
หลบหนีเข้ าเมืองฯ ให้ เป็ นแรงงานเข้ าเมืองโดยถูกต้ องตามกฎหมายโดยได้ รับการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
และได้ รับเอกสารรั บรองสถานะจากเจ้ าหน้ าที่ ประเทศ ต้ นทาง ได้ แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว
(Temporary Passport) หรื อเอกสารรั บ รองบุคคล (Certificate Of Identity) เป็ นต้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น
เอกสารประกอบการขออนุญาตทางาน โดยได้ รับใบอนุญาตทางานเป็ นชนิดบัตรสีเขียว
คนต่างด้ าวซึ่งยังไม่เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักร โดยนายจ้ างยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมแทน จาแนกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
(1) ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้ าวที่ เป็ นแรงงานที่มีทักษะและทางาน
อยู่ในตาแหน่งค่อนข้ างสูงหรื อเข้ ามาทางานชั่วคราวในงานที่ ต้องใช้ ทักษะและเทคโนโลยีชนั ้ สูง
เป็ นความต้ องการผู้ที่มีความสามารถหรื อความชานาญเฉพาะด้ าน หรื อมีความสามารถทางการ
สื่อสาร (ภาษา) ที่ ยังหาคนไทยที่ มีความสามารถหรื อ มี ความชานาญเข้ ามาร่ วมงานไม่ได้ เมื่ อ
เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักรแล้ วต้ องดาเนินการยื่นขอใบ อนุญาต ทางานภายใน 30 วัน
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(2) ประเภทนาเข้ า หมายถึง แรงงานต่างด้ าวที่เข้ ามาทางานตามข้ อตกลงว่า
ด้ วยการจ้ างแรงงานต่างด้ าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคี (MOU) โดยขออนุญาตทางานได้
2 งาน คือ งานกรรมกร และ คนรับใช้ ในบ้ าน ปั จจุบนั ทาข้ อตกลง (MOU) กับประเทศ 3 ประเทศ
คือ เมียนม่า ลาว และกัมพูชา
ในการศึกษาครัง้ นีแ้ รงงานต่างด้ าวจะหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่
ทางานโดยใช้ กาลังกายหรื อความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้ าง หรื อประโยชน์อื่นๆ ซึง่ ในงานนี ้เจาะจงไปที่
ประเภทการนาเข้ าแรงงานแบบพิสูจน์สัญ ชาติ และการนาเข้ าแบบMOUตามประกาศพระราช
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560

2.6 นโยบายการจัดการแรงงานต่ างด้ าว
2.6.1 พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2560
พระราชก าหนดการบริ ห ารจัด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2560 โดย
วัตถุประสงค์นาแรงงานต่างด้ าวทัว่ ราชอาณาจักรขึ ้นทะเบียนแรงงานทังหมดตามขั
้
นตอนของกระ
้
ทวงแรงงาน ตามข้ อเสนอของกระทรวงแรงงาน ที่หวังทาตามเป้าหมายในการป้องกันปั ญหาอัน
อาจนาไปสู่การละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ น้ ฐานของแรงงานหรื อการกระทาอันเป็ นการค้ ามนุษย์ต่อคนต่าง
ด้ าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ.2560 โดยรวมเอากฎหมายเดิมได้ แก่ พระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ.2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่ า งด้ า วมาท างานกั บ
นายจ้ างในประเทศ พ.ศ.2559 เข้ าด้ วยกันซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมหลายประการจาก
กฎหมายเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งบทกาหนดโทษในมาตรา 101,102, 119 และ122 ที่เอาผิดกับ
นายจ้ างและลูกจ้ างที่มิได้ มีการจ้ างงานหรื อทางานตามเงื่อนไขของกฎหมาย ได้ แก่ มาตรา 101 ว่า
ด้ วยการเอาผิดลูกจ้ าง 102 ว่าด้ วยการเอาผิดนายจ้ างที่รับคนมาทางานในอาชีพพิเศษบางอย่าง
โดยไม่ได้ รับอนุญาต มาตรา 122 ว่าด้ วยการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทางาน มาตรา 119 ว่าด้ วย
การทางานโดยไม่มีหนังสือแจ้ งนายทะเบียนทราบ ซึ่งโทษปรับ เช่น ผู้ใดรับต่างด้ าวทางานที่ห้าม
คนต่างด้ าวทา หรื อ รับคนต่างด้ าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน หรื อ รับคนต่างด้ าวซึ่งไม่มีใบอนุญาต
ทางานกับตนเข้ าทางานปรับตัง้ แต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้ าวที่จ้าง 1 คน ซึ่งการที่
พระราชกาหนดแรงงานต่างด้ าวได้ ระบุให้ มีมาตรการเอาผิดต่างๆนัน่ ตามความคาดหวังของพระ
ราชกาหนดก็ เพื่ อจะนาแรงงานต่างด้ าวที่ เพิ่ม ขึน้ จานวนมากให้ เข้ าสู่ระบบอย่างถูกต้ อง ทาให้
แรงงานเข้ ามาสูร่ ะบบของรัฐซึง่ จะสามารถติดตามดูแลได้ และสิง่ สาคัญที่จะทาให้ พระราชกาหนด
แรงงานต่างด้ าวนี ้ประสบความสาเร็ จหรื อสามารถเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ได้ นนั่ คือต้ อง

26
อาศัยความร่ วมมือทังของผู
้
้ ประกอบการและตัวแรงงานเอง เพราะแรงงานต่างด้ าวจะเข้ าสูร่ ะบบได้
ก็ต่อเมื่อมีการจ้ างงาน มีนายจ้ าง มีสงั กัด ซึง่ ผู้ประกอบการและแรงงานเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ
ที่สดุ ที่จะเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ภายหลังการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ.2560 ได้ สร้ างความแตกตื่นให้ ทงแรงงานต่
ั้
างด้ าวและผู้ประกอบการโดยที่ไม่ทนั ตังตั
้ ว ซึง่ พระ
ราชกาหนดดังกล่าวมาพร้ อมบทลงโทษที่ รุนแรงโดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานเถื่ อน เมื่ อโทษหนัก
กว่าเดิม ทังแรงงานบางรายและนายจ้
้
างบางคนจึงจาเป็ นต้ องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ดงั กล่าว
เกิดเป็ นภาพแรงงานต่างด้ าวอพยพกลับประเทศบ้ านเกิดกันเป็ นจานวนมากที่เราได้ เห็นในภาพ
ข่าวแทบทุกสานักในช่วงหนึง่ ซึง่ อาจจะกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงอาศัยอานาจ
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้ มาตรา 44 ให้ ชะลอการบังคับใช้ กฎหมาย
บางมาตราใน พ.ร.ก.ออกไปเป็ นเวลา 180 วัน เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมีเวลาปรับตัวมากขึ ้น และเชื่อ
ว่าจะช่วยบรรเทาปั ญหาแรงงานลงได้ ซึ่งในพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ.2560 มีแนวปฏิบตั ิที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากการออกพระราชกาหนดดังต่อไปนี ้
แนวปฏิบตั ิที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากการออกพระราชกาหนด
1) กระบวนการขันตอนในการขึ
้
้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
จากข้ อมูลขันตอนการจดทะเบี
้
ยนแรงงานต่างด้ าวตามพระราชบัญญัติเดิมและ
พระราชกาหนดใหม่เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วพบว่าพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 มีขนตอนที
ั้
่มากกว่าขันตอนพระราชบั
้
ญญัติเดิม โดยที่พระราชบัญญัติ
เดิมนัน้ มีเพียง 3 ขัน้ ตอนในการดาเนินการซึ่งได้ แก่ การทาข้ อมูลประวัติแรงงาน การรับคิวตรวจ
โรค และสุด ท้ า ยเมื่ อ ท ารายการก่ อ นหน้ า เสร็ จเรี ย บร้ อยแรงงานต่ างด้ าวท าบัต รและชาระค่ า
ทาเนียมทัง้ หมดพร้ อมรับบัตรในขันตอนนี
้
้ แต่ในส่วนของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 นันมี
้ การเพิ่มขัน้ ตอนที่มากขึ ้น ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ น 5 สถานีดงั นี ้
ขันแรกแรงงานต่
้
างด้ าวพบเจ้ าหน้ าที่กรมการปกครองเพื่อทาทะเบียนประวัติ ขันที
้ ่สองแรงงานต่าง
ด้ าวพบเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมืองดาเนินการตรา Visa ขัน้ ที่สามแรงงานพบเจ้ าหน้ าที่กรมการ
จัดหางานเพื่อยื่นขอใบอนุญาต ขัน้ ตอนที่สี่สานักงานประกันสังคมและสาธารณะสุขตรวจสอบ
สิทธิด้านสุขภาพ และขัน้ สุดท้ ายนาใบเสร็ จของแต่ละสถานีไปรับบัตรประจาตัวแรงงานต่างด้ าว
โดยการชาระค่าทาเนียมจะต้ องดาเนินการชาระในแต่ละจุดและมี ค่าทาเนี ยมที่เพิ่มขึ ้นจากเดิม
ระยะเวลาในการดาเนินการยาวนานขึ ้นอันเนื่องมาจากขันตอนที
้
่มากขึ ้น ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าน่าจะเป็ น
อุปสรรคต่อแรงงานและผู้ประกอบการในการดาเนินการขึ ้นทะเบียนแรงงาน
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ตาราง 2 เปรี ยบเทียบขันตอนการขึ
้
้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าวปี 2559 และการขึ ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้ าวรูปแบบใหม่
การจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวปี 2559

การจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวรูปแบบใหม่

การลงทะเบี ย น ณ ศู น ย์ บ ริ การเบ็ ด เสร็ จ ให้ นายจ้ าง
ดาเนินการดังนี ้
1. นาคนต่างด้ าวพร้ อมข้ อมูลประวัตินายจ้ างลูกจ้ าง
2. รับคิวตรวจโรค
3. เมื่อคนต่างด้ าวทาทะเบียนประวัติ ถ่ายรู ป พิมพ์ลายนิว้ มือ
แล้ ว ให้ ไปชาระค่า ธรรมเนี ยมการจดทะเบี ย นกับเจ้ าหน้ า ที่
กรมการปกครอง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตท างานกั บ
เจ้ าหน้ าที่กรมการจัดหางาน และค่าตรวจ สุขภาพและประกัน
สุขภาพกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข โดยชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตรา ดังนี ้
1.) ค่าขอใบอนุญาตทางานไม่เกิน 3 เดือน 255 บาท
2.) ค่าทาทะเบียนประวัติ (ถ่าย ท.ร. 38/1) 80 บาท
3.) ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
4.) ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท

แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ าที่ กรมการจัดหางาน ณ จุดคัด
กรอง เพื่ อคัด กรองตรวจสอบเอกสาร รับบัต รคิ ว -แผนผัง และ
รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไม่ได้ กรอกเอกสารมา)
สถานี ที่ 1 กรมการปกครอง แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ า ที่
กรมการปกครอง ยื่นแบบกรอกข้ อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่ง
ไม่มี สัญ ชาติ ไทย ค่าท าบัต รประจาตัว คนซึ่งไม่มี สัญ ชาติ ไทย
เป็ นเงิน 80 บาท
สถานีที่ 2 สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ าพนักงานตรวจคนเข้ า
เมื อ ง ด าเนิ น การตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่ว คราว
(Nonimmigrant-LA) แ ล ะ ป ระ ทั บ ต รา อ นุ ญ าต ให้ อ ยู่ ใน
ราชอาณาจักร โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็ นเงิน 500 บาท
สถานี ที่ 3 กรมการจัดหางาน แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ าที่
กรมการจัด หางาน ยื่ น ค าขออนุญ าตท างานตามแบบ ตท.2
พิจารณาอนุญาตทางาน โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น 3 กรณี
กรณี ที่ 1 แรงงานต่างด้ าวในกิจการประมงทะเลและแปรู ปสัตว์
น ้า เป็ นเงิน 1,900 บาท
กรณีที่ 2 แรงงานต่างด้ าวที่มีหนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจ
สัญ ชาติ หรื อหนังสือรั บรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร
(ใบจับคู)่ เป็ นเงิน 2,225 บาท
กรณี ที่ 3 แรงงานต่างด้ าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทย (บัตรสีชมพูเดิม)จัดเก็บค่ายื่ นค่าขอและค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตทางาน เป็ นเงิน 1,900 บาท
สาหรับจังหวัด 22 จังหวัดที่มีพื ้นที่ติดทะเลและกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขัน้ ตอนการสแกนม่านตาแรงงานต่างด้ าวในกิจการประมง
ทะเลและแปรรูปสัตว์น ้า
สถานี ที่ 4 ส านัก งานประกัน สังคม และสาธารณสุข (ประกัน
สุขภาพ)เจ้ าหน้ าที่สานักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิ
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ตาราง 2 (ต่อ)
การจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวปี 2559

การจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวรูปแบบใหม่
ประกันสังคมของแรงงานต่างด้ าว
สถานีที่ 5 ทุกหน่วยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) แรงงาน
ต่างด้ าวชาระเงิน กับเจ้ าหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยแต่ละ
หน่วยงานจะออกใบเสร็จรับเงินแล้ ว ให้ ไปรับบัตรประจาตัวคน
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยจากเจ้ าหน้ าที่กรมการปกครอง

ที่มา: ประยุกต์จากขัน้ ตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว ตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และกระบวนการขันตอนจดทะเบี
้
ยนตามประกาศพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
2) สถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
จากข้ อมูลศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวตามพระราชบัญญัติเดิมและพระ
ราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าวใหม่เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วพบว่าพระราช
กาหนดใหม่นนมี
ั ้ การขยายศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (OSS: One Stop Service) รับจดแจ้ งแรงงานต่าง
ด้ าวมากขึน้ กว่าเดิม ซึ่งศูนย์ OSSรั บจดทะเบี ยนแรงงานในปี 2559 มีเพี ยง 4 จุดเท่านัน้ ภายหลัง
สิ ้นสุดระยะเวลารับแจ้ งของรอบปี 2559ศูนย์OSSรับจดแจ้ งแรงงานต่างด้ าวก็ปิดตัวลงเหลือเพียง
ไม่ กี่ ศู น ย์ แต่ ใ นช่ ว งปี 2560มี ศู น ย์ OSSรั บ แจ้ งแรงงานต่ า งด้ าวอยู่ 2 ศู น ย์ แ ละในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยมี เปิ ดศูนย์ เสริ ม ในบางเขต แต่ ศูนย์OSSรั บ จดทะเบี ยนแรงงานต่างด้ าวปี
2560 นัน้ ได้ เพิ่มขึน้ มาเป็ น 11 ศูนย์บริ การในกรุ งเทพมหานคร รวมศูนย์ในกระทรวงแรงงาน ดัง
ตาราง จึงน่าจะส่งผลให้ การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
ตาราง 3 เปรี ยบเทียบศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวปี 2559 และ 2560
ศูนย์ รับจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวปี 2560
ศูนย์ รับจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวปี 2559
 ศูนย์การค้ าไอที่ สแควร์ หลักสี่ ชัน้ T ถนนแจ้ งวัฒนะ
 มีศนู ย์OSSรับแจ้ งแรงงานต่างด้ าวอยู่ 2 ศูนย์
เขต หลักสี่
ในปี พ.ศ. 2560 สามารถน าแรงงานเข้ ามาขึ น้
เขตรับผิดชอบ เขตพื ้นที่ 2 (จตุจกั ร, ดอนเมือง, บางซื่อ, บางเขน, ทะเบียนแรงงาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดในท้ องที่จงั หวัด
หลักสี่) เขตพื ้นที่ 3(ดินแดง, พญาไท, ราชเทวี,
อันเป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ทางานปัจจุบนั ของคนต่างด้ าว หรื อ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ศูนย์ รับจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวปี 2559

ศูนย์ รับจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวปี 2560

ห้ วยขวาง(
 อาคารศูนย์รถตู้สถานีขนส่งสายใต้ ใหม่ ถนนบรมราช
ชนนี เขตตลิ่งชัน
เขตรั บ ผิ ด ชอบ เขตพื น้ ที่ 5(คลองสาน, ธนบุ รี , บางกอกน้ อย,
บางกอกใหญ่ , บางพลัด) เขตพืน้ ที่ 6(ตลิ่งชัน , ทวีวฒ
ั นา, บางแค,
ภาษี เจริ ญ, หนองแขม) เขตพืน้ ที่ 7(จอมทอง, ทุ่งครุ, บางขุนเทียน,
บางบอน, ราษฎร์ บรู ณะ)
 ศูนย์ การค้ าธัญ ญา ปาร์ ค ถนนศรี นคริ นทร์ เขตสวน
หลวง
เขตรับผิดชอบ เขตพื ้นที่ 8 (คลองเตย, บางนา, พระโขนง, วัฒนา,
วังทองหลาง, บึงกุ่ม)
 บริ เวณตลาดสี่ แ ยกหนองจอก ถนนสุวิน ทวงศ์ เขต
หนองจอก
เขตรั บผิด ชอบ เขตพื น้ ที่ 10(คลองสามวา, มีน บุรี, ลาดกระบัง,
สะพานสูง, หนองจอก, สายไหม)
หมายเหตุ เขตพื ้นที่ 1(ดุสิต, ป้อมปราบฯ, พระนคร, สัมพันธวงศ์)
เขตพื ้นที่ 4 (บางรัก, ประทุมวัน, ยานาวา, สาธร, บางคอแหลม, )

สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื ้นที่ 1-10 ในเขตพืน้ ที่อนั
เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ทางานปั จจุบนั ของคนต่างด้ าว ได้ แก่ ศูนย์
รั บ แจ้ งการท างานของคนต่ า งด้ าว 11 ศู น ย์ รวมกระทรวง
แรงงาน ครอบคลุมทุกพื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่
1) กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
2) IT Square หลักสี่พลาซ่า ถ.แจ้ งวัฒนะ เขตหลักสี่
3) สถานี ข นส่ง สายใต้ ชัน้ M ถ.บรมราชชนนี เขต
ตลิ่งชัน
4) ธั ญ ญ าปาร์ ค ถ.ศรี น คริ น ทร์ เขตสวนหลวง
5) ศูน ย์ กี ฬ าบางขุ น เที ย นเคหะชุ ม ชนธนบุ รี 3 ถ.
พระราม 2 ซ.62 เขตบางขุนเทียน
6) สวนกี ฬ ารามอิ น ทรา ถ.รามอิ น ทรา ซ.5 เขต
บางเขน
7) กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้ สถานีรถไฟสามเสน
ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต
8) อาคารสโมสรวัง นั น ทอุ ท ยาน (กองทั พ เรื อ ) ถ.
อิสรภาพ เขตบางกอกน้ อย
9) หอประชุมมหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ-สุวรรณภูมิ ถ.
ประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง
10) ส าเพ็ ง 2 ปาร์ ค (เฟส 3) ถนนกัล ปพฤกษ์ เขต
บางแค
11) กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขต
ตลิ่งชัน ตรงข้ าม สน.ตลิ่งชัน

ที่มา: ประยุกต์จากขัน้ ตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว ตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และกระบวนการขันตอนจดทะเบี
้
ยนตามประกาศพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
3) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียน (อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศพระ
ราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560)
จากข้ อมูลอัตราค่าธรรมเนียมทังแบบเก่
้
าและแบบใหม่ยงั คงมีค่าธรรมเนียมที่สงู
เท่าเดิม แต่ด้วยการเผยแพร่ หรื อกระจายข่าวสารหรื อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่ เพิ่มมากขึ ้น
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จึงอาจจะทาให้ เป็ นประเด็นน่าสนใจของสังคมซึ่งน่าจะส่งผลให้ ทงแรงงานและนายจ้
ั้
างเกิดความ
หวาดกลัวและกังวลในเรื่ องของค่าใช้ จ่ายที่ตนจะต้ องรับภาระ หรื อต้ องจ่ายเพิ่มจากเดิม
ตาราง 4 เปรี ยบเทียบพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 พระราชกาหนดการ
นาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ 2559 และพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
อัตราค่ าธรรมเนียม

พรก. 2560

พรก. 2559

พรบ. 2551

20,000

20,000

-

(2) การต่ออายุใบอนุญาตนาคนต่างด้ าวมาทางาน

20,000

20,000

-

(3) ใบแทนใบอนุญาตการนาเข้ าแรงงานต่างด้ าว

10,000

10,000

-

(4) การอนุญาตให้ ย้ายสานักงานหรื อตังส
้ านักงานชัว่ คราว

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

(6) การจดทะเบียนลูกจ้ างซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับ
นายจ้ างในประเทศ

1,000

1,000

-

(7) บัตรประจาตัวผู้จัดการหรื อลูกจ้ างซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการนาแรงงานต่าง
ด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ

1,000

1,000

-

(8) ใบอนุญาตทางาน

20,000

-

20,000

20,000

-

20,000

(10) ใบแทนใบอนุญาต

3,000

-

3,000

(11) การอนุญาตให้ เปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงาน นายจ้ างท้ องที่ หรื อเงื่อนไขใน
การทางาน

5,000

-

5,000

(12) การจ้ างคนต่างด้ าว

20,000

-

10,000

1,000

1,000

1,000

(1)ใบอนุญาตนาคนต่างด้ าวมาทางาน

(5) การอนุญาตให้ เปลี่ยนผู้จดั การผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

(9) การต่ออายุใบอนุญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาทางาน

(13) ค่ายื่นคาขอ
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ตาราง 4 (ต่อ)
อัตราค่ าธรรมเนียม
(14) การรับรองสาเนาเอกสาร
(ก)ภาษาไทย
(ข)ภาษาต่างประเทศ
(15) การออกหนังสือรับรอง
(ก)ภาษาไทย
(ข)ภาษาต่างประเทศ
(16) การแปลภาษาต่างประเทศ
(17) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

พรก. 2560

พรก. 2559

พรบ. 2551

50
100

50
100

-

500
1,000

500
1,000

-

1,000
1,000

-

-

-

-

ที่ ม า: ประยุก ต์ จากพระราชบัญ ญั ติ การท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2551,พระราช
กาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
4) การกาหนดโทษ
การกาหนดโทษของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551 และพระราช
กาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 แล้ วนันพบว่
้
ามีการกาหนด
โทษที่ สูงและรุ น แรงขึน้ มากซึ่งมี โทษที่ ป รั บ เปลี่ยนดังต่ อไปนี ้ ประการแรกเดิม คนต่ างด้ าวไม่ มี
ใบอนุญาตทางาน ต้ อ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกินตัง้ แต่ 2,000 - 100,000 บาท
หรื อ ทัง้ จาทัง้ ปรั บ แต่โทษปรั บใหม่ คนต่ างด้ าวผู้ใดท างานโดยไม่ มี ใบอนุญ าต ต้ องระวางโทษ
ปรับตังแต่
้ 200,000 – 100,000 บาท ประการที่สอง คนต่างด้ าวทางานผิดประเภทเดิมต้ องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ประการที่สาม
นายจ้ างรับแรงงานต่างด้ าวที่ไม่มีใบอนุญาตเดิม ระวางโทษปรับตัง้ แต่ 100,000 - 100,000 บาท
ต่อคนต่างด้ าว 1 คน โทษปรับใหม่ระวางโทษปรับตังแต่
้ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้ าว
1 คน ประการที่สี่นายจ้ างให้ คนต่างด้ าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาตทางานเดิม
ต้ องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาทโทษปรับใหม่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาทต่อคน
ต่างด้ าว 1 คน ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าการที่มีโทษหนักและรุ นแรงน่าจะส่งผลให้ ทงตั
ั ้ วแรงงานและนายจ้ าง
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เกิดความหวาดกลัวทาให้ แรงงานหนีหายตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเกิดความยุ่งยาก
ต่อการบริ หารจัดการ
ตาราง 5 เปรี ยบเทียบโทษปรับ พระราชบัญ ญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 พระราช
กาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
โทษปรับเดิม

โทษปรั บใหม่

พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551
1.คนต่างด้ าวไม่มีใบอนุญาตทางาน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
5 ปี หรื อปรับไม่เกิ นตัง้ แต่ 2,000 – 100,000 บาท หรื อทัง้ จาทัง้
ปรับ
2.คนต่างด้ าวทางานไม่ตรงตามใบอนุญาต(ทางานผิดประเภท)
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3. ห้ ามนายจ้ างรับแรงงานต่างด้ าวเข้ าทางานถ้ าไม่มีใบอนุญาต
ทางานตามประเภท และลักษณะงาน ฝ่ าฝื น ต้ องระวางโทษไม่
เกิ น 10,000 บาท และถ้ าคนต่ า งด้ าวคนนั น้ ไม่ มี ใ บอนุ ญ าต
ระวางโทษปรั บตัง้ แต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้ าว 1
คน
พระราชกาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างใน
ประเทศ พ.ศ. 2559
1.นายจ้ างผู้ ใดน าคนต่ า งด้ าวมาท างานกั บ ตนโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญ าต ระวางโทษจาคุกไม่เกิ น 1 ปี ปรั บไม่เกิ น 20,000 บาท
หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
2. นายจ้ างผู้ใด ไม่แจ้ งต่ออธิบดีหรื อไม่จัดส่งคนต่างด้ าวกลับไป
ยังประเทศต้ นทาง ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560
1.คนต่างด้ าวผู้ใดทางานโดยไม่มีใบอนุญ าต ต้ องระวางโทษ
ปรับตังแต่
้ 20,000 – 100,000 บาท
2. คนต่างด้ าวทางานผิดประเภท ต้ องระวางโทษปรั บไม่เกิ น
100,000 บาท
3.ห้ ามนายจ้ างผู้ใดรับคนต่างด้ าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทางานกับ
ตน ฝ่ าฝื นระวางโทษปรับตังแต่
้ 400,000 – 800,000 บาท ต่อ
คนต่างด้ าว 1 คน
4.ห้ า มผู้ใ ดให้ ค นต่ า งด้ า วท างานไม่ ต รงตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
ใบอนุญาตทางาน ฝาฝื นระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท
ต่อคนต่างด้ าว 1 คน
5.ให้ นายจ้ างแจ้ งต่ อ นายทะเบี ย นภายใน 7 วั น หลั ง จาก
แรงงานต่า งด้ า วออกจากงานไม่ ว่า กรณี ใด ผู้ใดฝ่ าฝื นต้ อ ง
ระวางโทษไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่างด้ าว 1 คน
6. (เพิ่ ม เติ ม )ผู้ใ ดยึ ด ใบอนุ ญ าตท างานหรื อ เอกสารส าคั ญ
ประจ าตัว ของคนต่า งด้ า วไว้ ต้ องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิ น 6
เดือน หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

ที่ ม า: ประยุก ต์ จากพระราชบัญ ญั ติ การท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2551,พระราช
กาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
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จากการทบทวนเนื ้อหาพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 และเงื่อนไข ขันตอน
้
รวมทัง้ การกาหนดโทษข้ างต้ นสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นหลักได้
ดังนี ้
1) กระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงาน
2) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน
3) สถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
4) การกาหนดโทษ

2.7 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการประกาศใช้ นโยบายที่เกี่ยวกับแรงงาน
สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธ์ (2556) ผลการศึกษาผลกระทบนโยบายการปรับอัตราค่าจ้ าง
ขันต
้ ่า 300 บาท ต่องานก่อสร้ าง พบว่า
1.ผลกระทบด้ า นต้ นทุน ต้ น ทุ น ค่ า แรงมี อัต ราที่ เพิ่ ม ขึ น้ ผลการวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น
แบบจาลองปรับราคาจากกรณี ศึกษาที่ใช้ เป็ นอาคารที่พักอาศัยของหน่วยงานราชการ จานวน 5
โครงการพบว่าผลกระทบด้ านต้ นทุนเฉพาะในส่วนของค่าแรงมีค่าต่ากว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผล
วิจยั ด้ วยการวิเคราะห์เอกสารในด้ านผลกระทบด้ านต้ นทุนในทางอ้ อม จากผลการสัมภาษณ์ และ
ผลการวิจยั เชิงประมาณพบว่า ค่าวัสดุถกู ปรับขึ ้นราคาขึ ้นตามการขึ ้นอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าครัง้ นี ้ด้ วย
อีกทังยั
้ ง ส่งผลกระทบทางอ้ อมเกิดจากการขาดแคนแรงงานในทุกระดับ เพราะเกิดการเคลื่อนย้ าย
แรงงานก่อสร้ างที่มีอยู่เดิม ประกอบกับการเจริ ญเติบโต ของอุตสาหกรรมก่อสร้ างที่มีการขยายตัว
มากขึน้ ทาให้ ผ้ รู ั บเหมาต้ องเสียค่าใช้ จ่ายนอกระบบเพื่ออานวยความสะดวกในการจ้ างแรงงาน
ต่างด้ าวในการทางานให้ เพียงพอกับความต้ องการ อีกผู้รับเหมาบางรายใช้ วิธีการจูงใจแรงงาน
ด้ วยการ ให้ จ่ายอัตราค่าจ้ างที่สงู กว่าผู้รับเหมารายอื่น ๆ
2 .ผลกระทบด้ านการดาเนินงานโครงการก่อสร้ าง
ผลกระทบช่ วงก่ อ นก่ อสร้ าง ผู้รับ เหมามี ค วามระมัด ระวังในเรื่ องต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายที่อาจจะเกิดขึ ้นไม่เหมือนที่คาดการณ์ไว้ เป็ นพิเศษ สาหรับโครงการที่กาลังจะทาสัญญา
ผู้รับเหมาก่อ จะเผื่อค่าความผันผวนไว้ สูงกว่าปกติเพื่ อป้องกันการขาดทุน ก่ อนเริ่ มโครงการมี
ความระมัดระวังในการเตรี ยมการก่อนการเริ่ มโครงการเป็ นพิเศษมากกว่าเดิม ผู้รับเหมาประสบ
ปั ญหาในการจัดเตรี ยมรายงานและพบปั ญหาการคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อย ต้ นทุนประเภทต่างๆ
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ที่ปรับเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณราคาให้ สอดคล้ องตามการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ผลกระทบช่วงระหว่างดาเนินการก่อสร้ าง บางโครงการที่กาลังอยู่ร ะหว่างการ
ปรับขึ ้นค่าแรงหรื อการทาสัญญาการก่อสร้ างไปแล้ ว ผู้รับเหมาได้ รับผลกระทบด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
และมี ผลกระทบกับ สภาพคล่องของกระแสเงินสดของโครงการทัง้ ทางตรงคื อ ต้ น ทุน ค่าแรงที่
เพิ่มขึ ้น และทางอ้ อมคือ ผลของการขึ ้นราคาค่าวัสดุตามราคาค่าแรง ผู้รับเหมาบางรายใช้ วิธีการ
เจรจาต่อรอง ขอเงินค่าแรงส่วนต่างเพิ่ม บางรายผลการเจรจาได้ การเจรจาเป็ นผลได้ เงินชดเชย
บางส่วน บางรายต้ องยอมแบกรับต้ นทุนที่ เพิ่มขึน้ ผู้รับเหมาประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ วยการงดการ
ทางานล่วงเวลา ทาให้ แรงงานขาดรายได้ จากการทางานล่วงเวลา และส่งผลให้ ความก้ าวหน้ าของ
ผลงานช้ ากว่าแผนที่กาหนดไว้
ผลกระทบช่วงส่งมอบโครงการ เกิดผลกระทบจากการส่งมอบที่ไม่ได้ รับคุณภาพ
ตรงตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐานคุณภาพงานที่ควรจะเป็ น อีกทังโครงการก่
้
อสร้ างเกิดความล่าช้ า
เสร็ จไม่ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ ในสัญ ญา สาเหตุเพราะผู้รับเหมาประหยัดค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนค่าแรง ทาให้ ไม่สามารถเร่ งงานให้ เสร็ จทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ อีกทัง้ การแก้ งานที่
บกพร่ อ งไม่ ผ่ า นการตรวจรั บ และส่ งมอบงานให้ เจ้ า ของโครงการล่า ช้ า เหตุผ ลเพราะมี ก าร
เคลื่อนย้ ายแรงงานจากนายจ้ างเดิมไปยังนายจ้ างที่ให้ ค่าแรงที่สงู กว่าหรื อ เปลี่ยนงานไปทางาน
ประเทศอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้ าง (สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธ์, 2556)
วรนน คุณดิลกกมล และคณะ(2557) ผลกระทบของนโยบายค่าจ้ างแรงงานขัน้ ต่า 300
บาทในด้ านคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของแรงงานสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
อาเภอลาลูก กา จังหวัด ปทุม ธานี จากการศึก ษาพบว่า ผลกระทบในมุมมองของแรงงานและ
ผู้ประกอบการที่มีต่อนโยบายค่าจ้ างแรงงานขันต
้ ่า 300 บาทพบว่ามุมมองของแรงงานสรุ ปได้ ว่า
การประกาศใช้ นโยบายค่าจ้ างแรงงานขัน้ ต่า 300 บาท ไม่ได้ ส่งผลต่อรายได้ ของแรงงานเพิ่มขึน้
ในทางตรงกั น ข้ า มกลับ ส่ งผลให้ แ รงงานต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น ชี วิ ต เพิ่ ม มากขึน้ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบก่ อนการประกาศใช้ น โยบาย มุมมองของผู้ประกอบการ ภายหลังการประกาศใช้
นโยบายค่ า จ้ า งแรงงานขัน้ ต่ า 300 บาท พบว่ า นอกจากท าให้ แ รงงานเพิ่ ม ขึ น้ แล้ ว ยัง พบว่ า
นอกจากทาให้ ค่าแรงเพิ่มขึ ้นแล้ วยังพบว่า วัตถุดิบต่างๆยังเพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ยังมีปัญหาอื่นที่
ตามมาคือ พนักงานมีการทาโอทีน้อยลง ปั ญหาการลาออกของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานใหม่ที่
ยังอายุงานไม่นานพบว่า มี การลาออกบ่อยมาก ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานชายเนื่องจากใน
อุต สาหกรรมอาหารที่ มีก ารท าระบบควบคุมมากๆ เช่ น GMP HACCP ISO หรื อระบบประกัน
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คุณภาพต่างๆ ซึ่งแรงงานชายจะไม่ชอบ ซึ่งแรงงานมีความคิดเห็นว่ าไปทางานอย่างอื่นก็ได้ 300
บาท เหมื อ นกัน รวมทัง้ พบว่า มี ก ารกู้ยื ม เงิน ที่ เพิ่ ม ขึน้ ของพนัก งานในกองทุน ของบริ ษั ท และ
แรงงานมีการใช้ สนิ ค้ าที่มีราคาแพงขึ ้น(วรนน คุณดิลกกมล และคณะ, 2557)
มัลลิกา แซ่เซียด (2556) ผลกระทบและการปรับตัวจากการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าของ
ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ ขนาดใหญ่ ในจัง หวัด สงขลา การศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบและการปรับตัวจากอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัด
สงขลา เปรี ยบเทียบผลกระทบและการปรับตัวจากการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาจาแนกตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการและคุณลักษณะของ
ธุ ร กิ จ และผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ใ นจัง หวัด สงขลา ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลา จานวน 142 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมทางสถิติ (SPSS for window)
ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการปรั บอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่ า 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
จัดการงาน ด้ านการลงทุน ด้ า นการผลิต ด้ านแรงงาน และด้ านสวัสดิการ ผู้ประกอบการธุรกิ จ
ขนาดใหญ่ ในสงขลามีผลกระทบจากการปรั บอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าในด้ านต้ นทุนแรงงานมากที่สดุ
เพราะการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าทาให้ ต้นทุนแรงงานของสถานประกอบการสูงขึ ้น ผู้ประกอบการ
ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการคัดเลือกลูกจ้ างมากขึน้ ในการสรรหาลูกจ้ างที่มีฝีมือ เพื่อให้ ได้ ผลงานที่
คุ้มค่าค่าจ้ าง ส่วนด้ านสวัสดิการมีผลกระทบต่อผู้กอบการน้ อยซึ่งจากการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า
ไม่ได้ ท าให้ ผ้ ูประกอบการลดสวัสดิการ ด้ านการเงิน ด้ านที่ พักอาศัย ด้ านสุขอนามัยที่ มี ให้ กับ
ลูกจ้ างในสถานประกอบการ จากผลกระทบดังกล่าว ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการปรับตัวด้ านต่างๆ
ซึ่งด้ านที่ ผ้ ูป ระกอบการให้ ความสาคัญ ในการปรั บตัวคื อ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ผู้ป ระกอบการมี การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค ด้ านช่องทางการ
จัด จาหน่ าย ผู้ป ระกอบการบางรายลดต้ นทุน โดยการผลัก ภาระค่ าใช้ จ่ ายในการขนส่งไปยัง
ผู้บริ โภค และมีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการขายสินค้ าผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต(มัลลิกา แซ่
เซียด, 2556)
ศรี สวุ รรณ ขอไพบูลย์ (2559)วิทยานิพนธ์เรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของ
การกาหนดนโยบายและกระบวนการบริ หารนโยบายสาธารณะที่มี ผลต่อธุรกิจของไทยในระยะ
หลัง สุ ด นี ้ (2011-2013) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสม คื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริ หารของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 28 แห่ง
และการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research)จากกลุ่มตัวอย่าง 348 แห่งจากผลการศึกษา
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พบว่าสมมติฐานการวิจยั เป็ นจริ ง นัน่ คือ “ตัวแบบและกระบวนการบริ หารนโยบายสาธารณะส่งผล
ต่อกระบวนการบริ หารจัดการองค์ กรของสถานประกอบการทัง้ การจ้ างและการจัดหาแรงงาน
เครื่ องจักร และวัตถุดิบ ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านตัวแบบการกาหนดนโยบาย การกาหนดนโยบายค่าแรงขันต
้ ่าวันละ 300 บาท
มี ลักษณะที่ สอดคล้ องกับ ตัวแบบระบบ (Systems Model) มากที่ สุด โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.04
กล่าวคือ ในการกาหนดนโยบายต้ องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องทังระบบ
้
ไม่ใช่
พิจารณาเพียงกลุม่ แรงงานเท่านัน้
2. ด้ านผลกระทบต่อการบริ หารจัดการองค์กร พบว่า นโยบายนีไ้ ด้ ส่งผลกระทบต่อ
การบริ หารจัดการองค์กรทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเงินทุน (Capital) ลูกจ้ าง (Man) วัตถุดิบ (Material)
และกระบวนการบริ หารจัดการ (Management) โดยด้ านการบริ หารเงินทุนได้ รับผลกระทบสูงสุดมี
ค่าเฉลี่ย 3.81 นโยบายนี ้ส่งผลให้ SMEs ต้ องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ ้นในอัตราก้ าวกระโดด ต้ องกู้ยืมเงิน
มาใช้ หมุนเวียนมากขึ ้น ทาให้ ขาดสภาพคล่อง บางแห่งต้ องย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อน
บ้ านที่มีค่าแรงต่ากว่า และหลายแห่งไม่สามารถแบกรับต้ นทุนได้ จึงปิ ดตัวลงแล้ ว
3. ทางเลื อ กในการบริ ห ารนโยบายค่ าแรงขัน้ ต่ าและมาตรการความช่ ว ยเหลื อ ที่
เหมาะสมจากรัฐบาล ในด้ านนี ้พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าการปรับขึ ้นค่าแรงขันต
้ ่าควรกาหนดจาก
ความเห็ น ของทัง้ 3 ฝ่ าย คื อ ฝ่ ายรั ฐ บาล ฝ่ ายนายจ้ า งและลูก จ้ า ง ส่ วนการช่ ว ยเหลื อ ควรมี
มาตรการที่เป็ นรูปธรรมและปฏิบตั ิได้ จริ ง (ศรี สวุ รรณ ขอไพบูลย์, 2559)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องอาจสรุ ปได้ ว่าผลกระทบจากนโยบายด้ านแรงงานที่
ผ่านมาในอดีตมีผลกระทบที่สาคัญซึ่งได้ แก่ ผลกระทบด้ านการผลิต ผลกระทบด้ านการดาเนินการ
งานโครงการก่อสร้ าง ผลกระทบการควบคุมแรงงานในองค์กร ผลกระทบด้ านการบริ หารจัดการ
องค์ กรซึ่งประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเงิน ทุน (Capital) ลูกจ้ างและการควบคุมแรงงานใน
องค์กร (Man) วัตถุดิบ (Material) และกระบวนการบริ หารจัดการ (Management)
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2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าว
แรงงานต่ างด้ าว
กิจการก่ อสร้ าง






กระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน
สถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
การกาหนดโทษ

ผู้ประกอบการ
กิจการก่ อสร้ าง

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.
2560 นันผู
้ ้ ศกึ ษาได้ ทบทวนเนื ้อหาของพระราชกาหนดรวมทังเงื
้ ่อนไข ขันตอน
้
และการกาหนดโทษ
ในการขึ ้นทะเบียนแรงงานโดยสรุปเป็ นประเด็นหลักได้ ดงั ต่อไปนี ้
- กระบวนการขัน้ ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน คือกระบวนการและขันตอนใน
้
การดาเนินการที่แรงงานต่างด้ าวมาขอขึ ้นทะเบียนแรงงาน และขออนุญาตทางานตามประกาศ
- ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน คือ ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าทาเนียมที่
จะเกิดขึ ้นตลอดในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน
- สถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว คือ สถานที่ที่ใช้ ในการดาเนินการรับ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
- การกาหนดโทษ คือ การระบุโทษแก่ผ้ กู ระทาความผิดตามพระราชกาหนด
ซึ่งกระบวนการขัน้ ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจด
ทะเบี ยนแรงงาน สถานที่ ในการรั บ จดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว และการกาหนดโทษดังกล่าว
ข้ างต้ นส่งผลกระทบอย่างไรต่อแรงงานต่างด้ าวและผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้ าง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 การออกแบบการวิจัย
ในการออกแบบแนวทางการศึกษาผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าวในธุรกิจก่อสร้ างนัน้ ผู้วิจยั มุ่งศึกษาโดยใช้ แนวทางเชิงคุณภาพ(Qualitative
Research)ตามแนวคิดปรากฏการณ์ นิยม โดยให้ ความสาคัญกับข้ อเท็จจริ งและความเห็นทังของ
้
แรงงานและผู้ประกอบการตลอดจนความสัมพันธ์ ของข้ อมูลต่าง ๆมาประมวลเข้ าด้ วยกันเพื่อใช้
ประกอบการตี ค วามหมายของข้ อมูลเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ สะท้ อนปรากฏการณ์ ที่แท้ จริ งใน
ประเด็นที่ศกึ ษา
3.2 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ในการศึกษาผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
ในธุรกิจก่อสร้ างในครั ง้ นี ้ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดผู้ให้ ข้อมูลหลักในการศึกษาครัง้ นี ้ออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่
(1) กลุ่ม ผู้บ ริ ห ารในกิ จ การก่ อ สร้ างในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งแบ่ ง ประเภทกิ จ การ
ก่อสร้ างออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
(1.1) ประเภทเกี่ยวกับอาคาร เช่น อาคารเรี ยน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
นขนาดเล็ก อาคารที่พกั โรงพยาบาล เป็ นต้ น
(1.2) ประเภทเกี่ยวกับทางหลวง เช่น ถนนประเภทต่างๆ สะพาน ป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ การขุดดิน การทาไหล่ถนน การทาบาทวิถี รัว้ เป็ นต้ น
(1.3) ประเภทงานก่อสร้ างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกัน้ น ้า สนามบิน โรงเครื่ องจักร งาน
เดินท่อน ้าและระบบระบายน ้าเสีย โรงงานอุตสาหกรรม อู่เรื อ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จะคัด เลื อ กกลุ่ม ตัวอย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ตาม
คาแนะนาของกระทรวงแรงงาน และการคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Selection)จากคาแนะนา
ของผู้ประกอบการรวมทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ อง
(2) กลุม่ แรงงานต่างด้ าวในกิจการของผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 1 โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) แบบเดียวกับผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุม่ ที่ 1
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3.3 การเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ 3 วิธีการหลัก
(1) การสารวจจากเอกสาร (Document Research)
เป็ นการสารวจข้ อมูลขัน้ ทุติยภูมิ ด้ านการวิเคราะห์เอกสารต่างๆทัง้ ในส่วนของ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายสาธารณะ รวมทังงานวิ
้
จยั และพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 เอกสารอื่นๆที่เกี่ ยวข้ อง โดยมุ่งศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการประกาศใช้ นโยบายด้ านแรงงานว่า
มีเนื ้อหาและขอบเขตอย่างไร
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้บริ หารที่ประกอบกิจการก่อสร้ าง เกี่ ยวกับผลกระทบ
ของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ผลกระทบที่เกิดกับ
ผู้ประกอบการ โดยผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารที่ประกอบกิจการก่อสร้ าง และบุคคลสาคัญ
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับกิจการก่อสร้ าง ซึ่งประกอบไปด้ วย 6 บริ ษัท โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทกิจการ
ดังรายละเอียดในตาราง
ตาราง 6 ผู้ให้ ข้อมูลในกลุม่ ผู้ประกอบการ (เป็ นการเก็บข้ อมูลจากผู้แทนผู้ประกอบการในส่วนของ
กิจการ หรื อผู้จดั การฝ่ ายบุคคลของบริ ษัท)
ประเภทกิจการ
ประเภทเกี่ยวกับอาคาร
ประเภทเกี่ยวกับทางหลวง
ประเภทงานก่อสร้ างขนาด
ใหญ่
รวมผู้ให้ ข้อมูล

ทุนจด
ทะเบียน
1 ล้ าน
5 ล้ าน
10 ล้ าน
5 ล้ าน
150 ล้ าน
100 ล้ าน

ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ
12 ปี
25 ปี
16 ปี
24 ปี
34 ปี
25 ปี

จานวนแรงงาน
ต่ างด้ าว
47 คน
50 - 60 คน
200 คน
200 - 300 คน
800 คน
600 คน

จานวนผู้ให้
ข้ อมูล
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
3 คน
1 คน
9 คน

(3) การสนทนากลุม่ (Focus Group)
เป็ นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะลึกในประเด็นของมาตรการในการบังคับ
ให้ แรงงานต่างด้ าวที่ต้องดาเนินการตามพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
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ด้ าว 2560 ว่าเกิ ดผลกระทบอย่างไรบ้ าง โดยผู้วิจัย ได้ ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group)กลุ่ม
แรงงานต่างด้ าวในกิจการก่อสร้ าง ซึ่งประกอบไปด้ วยแรงงาน 6 กลุ่มจาก 6 บริ ษัท โดยแบ่งตาม
ประเภทของผู้ให้ ข้อ มูล หลัก กลุ่ม ที่ 1 ได้ แ ก่ กัม พูชา, เมี ย นม่ า และลาว รวมทัง้ สิน้ 33 คน ดัง
รายละเอียดในตาราง
ตาราง 7 ผู้ให้ ข้อมูลในกลุม่ แรงงานต่างด้ าว
ประเภทกิจการ
ประเภทเกี่ยวกับอาคาร
ประเภทเกี่ยวกับทางหลวง
ประเภทงานก่อสร้ างขนาดใหญ่
รวม

กัมพูชา (คน)
5
4
4
13

สัญชาติของแรงงาน
เมียนม่ า (คน)
2
3
5
10

ลาว (คน)
3
4
3
10

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จะนาข้ อมูลจากการสารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มที่รวบรวมได้ แล้ วมาตรวจสอบความถูกต้ อง และความเรี ยบร้ อย หลังจากนันจะน
้
ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้ อมูล (Typological
Analysis) โดยมุ่งเน้ นประเด็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผลกระทบต่อแรงงานต่างด้ าวใน
กิจการก่อสร้ างตามกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อนาผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดทาข้ อเสนอแนะ
ที่เป็ นประโยชน์
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั ง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ ศึกษาผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 กรณี ศึกษากิจการก่อสร้ าง กรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็ น
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และผลกระทบต่อแรงงานต่างด้ าว ดังต่อไปนี ้
4.1 การรั บรู้ พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2560 ซึ่งจากการพิจารณาข้ อมูลจากผู้ประกอบการบริ ษัททัง้ 6 บริ ษัท และกลุ่มแรงงานใน
กิจการก่อสร้ างทัง้ 6 กลุม่ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)การรับรู้ของผู้ประกอบการ
การกระจายข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกาหนดกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 มีการประกาศให้ ข้อมูลที่สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื ้นที่ 1-10 และรวมไปถึงศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานชัน้ 1 อาคารกระทรวงแรงงาน และ
สานัก งานจัด หางานทุก จังหวัด และมี ก ารประกาศเผยแพร่ ในเว็ บ ไซต์ ข องกรมการจัด หางาน
www.doe.go.th ซึง่ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560และมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ซึง่ การรับรู้ข่าวประกาศเกี่ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ประกอบการบริ ษัท ก บริ ษัท ง บริ ษัท จ และบริ ษัท
ฉ ทราบข่าวประกาศผ่านทางเว็บไซต์กรมแรงงานเป็ นส่วนใหญ่ และทราบผ่านหนังสือกรมแรงงาน
โซเชี ย ว ที วี และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามล าดับ ซึ่ง ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศพระราช
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 พบว่า บริ ษัท ค และบริ ษัท จ ยังมี
แรงงานต่างด้ าวที่ยงั ไม่ได้ ขึน้ ทะเบียนอย่างถูกต้ องทางานอยู่ในบริ ษัทโดนสะท้ อนว่า “ที ่ยงั ไม่พา
แรงงานต่างด้าวไปจดทะเบี ยนเนื ่องจากแรงงานในกิ จการก่อสร้างมี การเข้าออกบ่อย” และบริ ษัท
ค ได้ สะท้ อนเพิ่มเติมว่า “คิ ดว่าไม่น่าจะเกิ ดปัญหาในการทางาน หรื อไม่น่าจะเกิ ดปัญหาใดๆช่วง
ก่อนหน้านี ้ไม่ ได้เร่ งรัดขนาดนี ้ไ ม่ มี เจ้าหน้าที ่ออกมาตรวจสอบด้วยแรงงานก็ สามารถทางานได้
ทัว่ ไป ” จนภายหลังมีการประกาศพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าวต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด และ
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ด้ วยโทษตามประกาศที่ มี กระแสรุ นแรงทาให้ แรงงานและผู้ประกอบการเองเกิ ดความตื่ นตัวที่
จะต้ องรับผิดชอบเนื่องจากมาตรการที่บงั คับใช้ ดังปรากฏในมาตรา 72 และมาตรา 122 ที่ว่า
“มาตรา 72 ผูใ้ ดรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทางานกันตนเข้าทางาน”
“มาตรา 122 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 72 ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่สี่แสนบาทถึ ง
แปดแสนบาทต่อคนต่างด้าวทีจ่ ้างหนึ่งคน”
กล่าวคือถ้ ามีการตรวจพบว่าแรงงานในสถานประกอบการ 1 คน ไม่มีใบอนุญาต
ทางานนายจ้ างต้ องโดนปรับ 4 - 8 แสนบาทต่อแรงงานต่างด้ าวหนึ่งคนที่ผ้ ปู ระกอบการจะต้ อง
รับผิดชอบ ซึง่ บริ ษัท จ และบริ ษัท ค สะท้ อนว่า
“ด้วยโทษตามประกาศที ่แรงทาให้เราต้องออกมาจัดการเรื ่ องของแรงงาน
เพราะบางส่วนไม่มีใบอนุญาตและนัน่ หมายความว่าเข้าข่ายความผิ ดต้อง
โดนโทษต่อหัวสี ่แสนถึงแปดแสนบาท พอมี การประกาศเราก็เร่ งดาเนิ นการ
ในเรื ่องนีท้ นั ที ”
จึงทาให้ บริ ษัทต่างๆต้ องพาแรงงานต่างด้ าวเข้ าสู่ระบบตามประกาศและตาม
ช่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ เข้ าข่ายโทษที่ได้ ระบุไว้ ในพระราชกาหนดดังกล่าว
(2) การรับรู้ของแรงงานต่างด้ าว
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้ าว พ.ศ. 2560 ของกลุ่ม แรงงานต่างด้ าว พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ ได้ ท ราบข่า วประกาศจาก
นายจ้ างของตนเล่าให้ ฟังโดยไม่ได้ ทราบข่าวสารจากกระทรวงแรงงานโดยตรง โดยกลุ่มแรงงานใน
บริ ษัท ก บริ ษัท ค สะท้ อนว่า “ไม่ทราบข่าวเรื ่ องนี ้มาก่อน” และบริ ษัท ข บริ ษัท ง บริ ษัท จ และ
บริ ษัท ฉ ได้ สะท้ อนเพิ่มเติมอีกว่า “ได้ทราบข่าวภายหลังทีน่ ายจ้างเล่าให้ฟัง”
จากข้ อมูล ข้ างต้ น พบว่าในส่วนของการรั บรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ พระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการมี การรั บรู้ ข่าวสารจาก
กระทรวงแรงงานโดยตรง และมีการรับรู้ ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต และช่องทางอื่ นๆ
แต่ในทางกลับกันการรับรู้ ข่าวสารพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560ของแรงงานต่างด้ าวกลับพบว่า การรับรู้ หรื อการทราบข่าวพระราชกาหนดนัน้ แรงงาน
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ต่างด้ าวทราบจากผู้ประกอบการเจ้ าของบริ ษัทที่ตนทางานโดยไม่ได้ ทราบข่าวโดยตรงจากประกาศ
ของกระทรวงซึง่ มีการรับรู้ล้าช้ ากว่าผู้ประกอบการ
4.2 ปั ญหาและผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ าง
ด้ าว พ.ศ. 2560
4.2.1 ปั ญหาและผลกระทบจากกระบวนการขั ้น ตอนในการขอจดทะเบี ย น
แรงงาน
ในส่วนของกระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงาน โดยจากการพิจารณา
จากผู้ประกอบการบริ ษัททัง้ 6 บริ ษัท และกลุ่มแรงงานต่างด้ าวในกิจการก่อสร้ างทัง้ 6 กลุม่ พบว่า
ปั ญหาและผลกระทบที่ได้ รับมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปั ญหาและผลกระทบจากกระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงานที่
มีต่อผู้ประกอบการ
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 คือ ปั ญหาเรื่ องความยุ่งยากของขันตอนในการด
้
าเนินการขอ
จดทะเบียนแรงงาน พบว่า กระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงานแบบใหม่ ซึง่ ในตาราง
ขันตอนด
้
าเนินการของกระทรวงแรงงานเรี ยกจุดบริ การว่า สถานี เพื่อความเข้ าใจผู้วิจยั จะใช้ คาว่า
จุดบริ การแทนสถานี โดยจุดบริ การนั่นเพิ่มขึน้ รวม 5 จุดบริ การที่ต้องแรงงานและผู้ประกอบการ
ต้ องติดต่อ โดยจุดบริ การมีการแยกส่วนของหน่วยงานที่ให้ บริ การชัดเจนได้ แก่การเริ่ มจากจุดคัด
กรองไปยังจุดบริ การต่างๆดังนี ้
จุด บริ ก ารที่ 1 กรมการปกครอง ในส่ว นของการท าทะเบี ย นประวัติ การ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
จุดบริ การที่ 2 สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง การลงตราวีซ่าให้ กบั แรงงาน
จุดบริ การที่ 3 กรมการจัดหางาน แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ าที่กรมการ
จัดหางานเพื่อยื่นคาขอทางานตามประเภทงาน
จุดบริ การที่ 4 สานักงานประกันสังคม และสาธารณะสุข(ประกันสุขภาพ)
เจ้ าหน้ าที่สานักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม และให้ คาแนะนาแก่ผ้ ปู ระกันตน
และประกันสุขภาพอื่นๆตามเงื่อนไขแต่ละประเภทงาน
จุดบริ การที่ 5 ทุกหน่วยงาน(กรมการจัดหางานแจกบัตร)แรงงานนาใบเสร็ จที่
ได้ ช าระจากหน่ ว ยงานในแต่ ล ะจุด มารั บ บัต รประจ าตัว คนซึ่งไม่ มี สัญ ชาติ ไทยจากเจ้ า หน้ า ที่
ปกครองตามลาดับ ซึง่ แต่ละจุดบริ การแยกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะแต่ละจุดบริ การ ขันตอนเหล่
้
านี ้
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เป็ นการเพิ่มขันตอนในการด
้
าเนินการทาให้ เกิดความยุ่งยาก ขัน้ ตอนที่ให้ ไปติดต่อมีมากขึ ้นเดิน
หลายจุด ซึ่งผู้ประกอบการบริ ษัท ก บริ ษัท ข และบริ ษัท ค สะท้ อนว่า “ขัน้ ตอนในการจดทะเบี ยน
แบบใหม่ดูยากขึ้ นมาก ขัน้ ตอนแตกต่างจากแบบเดิ มมาก แบบเดิ มติ ดต่อไม่ เกิ นสองถึ งสามจุด
จ่ายเงิ นแล้วรอรับบัตรนานสุดแค่หนึ่งวัน แบบใหม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที ่หลายจุด ” และขัน้ ตอนใน
การดาเนินการแต่ละขันใช้
้ เวลานานในการรอคิว เนื่องด้ วยจานวนแรงงานที่มาจดทะเบียนต่อวัน
นัน้ เยอะจึงทาให้ แรงงานต้ องรอคิว และแต่ละขัน้ ตอนดาเนินไปอย่าช้ าๆ และด้ วยการเพิ่ มและ
เปลี่ยนขันตอนข้
้
างต้ นในการดาเนินการขอจดทะเบียนที่เปลี่ยนจากเดิมทาให้ บริ ษัทขนาดใหญ่ต้อง
เปลี่ยนแนวทางการวางแผนการจัด การแรงงานในองค์ กรทาให้ เกิ ดความยุ่งยากในการบริ หาร
จัดการโดยบริ ษัท ฉ สะท้ อนว่า
“ปกติ บริ ษัทจะเตรี ยมโรงบาลตรวจสุขภาพ เตรี ยมรถเอ็กซเรย์ จองคิ วต่างๆ
ไว้เป็ นเดื อนๆ แต่พอมี การประกาศก็ตอ้ งมาเปลี ่ยนวิ ธีการตามประกาศ โดย
การดาเนิ นการแบบใหม่โดยการรวมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์ เดี ยวเบ็ดเสร็ จ OSS
(ONE STOP SERVICE) ศูนย์รับจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าว โดยตอนนัน้ ที ่
มี ข่าวว่าเต็ มเกื อบทุกที ่ ไม่มี คิวให้ และแรงงานที ่เข้าไปแต่ละวันตัง้ แต่ เช้า
เสร็ จเที ่ยงคื นตี หนึ่งก็มี ซึ่ งเป็ นผลกระทบด้านการบริ หารจัดการของบริ ษัท
อย่างรุนแรง”
เช่นเดียวกับบริ ษัท ง ที่สะท้ อนไปในทานองเดียวกันว่า
“โดยปกติ จะไม่ค่อยมี ปัญหาในการดาเนิ นการเพราะบริ ษัทจะดาเนิ นการเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจสุขภาพที ่จัดการจองโรงพยาบาลหรื อจองคิ วขัน้ ตอน
ทาเอกสารต่ างๆ แต่การดาเนิ นการแบบใหม่ดูเหมื อนว่าพยายามจะทาให้
การดาเนิ นการง่ายขึ้นโดยการรวมทุกอย่างไว้ทีศ่ ูนย์เดี ยวเบ็ดเสร็ จ แต่ปัญหา
ที ่ เ ราเจอคื อไม่ มี คิ ว คิ วข้ า มสัป ดาห์ ข้ า มเดื อน รวมขั้ น ตอน ใช้ เ วลา
ดาเนิ นการนาน”
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จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบที่สาคัญต่อผู้ประกอบการ ดังนี ้
1. ผลกระทบด้ านเวลาในการดาเนินการ กล่าวคือ ด้ วยขันตอนที
้
่เพิ่มขึ ้นจาก
เดิมทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องเสียเวลาในการรอดาเนินการทาให้ ในวันที่พาแรงงานไปขึน้ ทะเบียน
ต้ องเสียเวลาในการทางานในวันนันไป
้
2. ผลกระทบด้ านการบริ หารจัดการของบริ ษัท กล่าวคือ โดยปกติบริ ษัทจะมี
การเตรี ยมการในการดาเนินการขึ ้นทะเบียนให้ แรงงานเป็ นช่วงๆ เช่น เดือนมกราคมเป็ นการตรวจ
สุขภาพ บริ ษัทจะเตรี ยมจองคิวโรงบาลจองรถเอ็กซเรย์ไว้ โดยแบ่งเข้ าไซด์งานก่อนสร้ างสลับกลุ่ม
แรงงานออกมาตรวจสุขภาพโดยไม่ให้ เสียงานในช่วงนันเลย
้
และในเดือนกุมภาพันธ์บริ ษัทก็จะจอง
คิวที่ศนู ย์ในการตรวจเอกสารยื่นเอกสารต่างๆกับกรมแรงงานซึง่ มีการว่างแผนเป็ นเดือนๆในการทา
ในแต่ละขันตอน
้
แต่พอมีการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้ าว พ.ศ. 2560 บริ ษัทถูกเปลี่ยนวิธีดาเนินการที่เคยปฏิบตั ิมาแต่เดิมโดยต้ องพาแรงงานต่างด้ าว
ทังหมดในบริ
้
ษัทต้ องดาเนินการผ่านศูนย์ OSS(One Stop Service)ที่ทางรัฐจัดให้ อย่างเดียวโดย
ดาเนินการทุกอย่างผ่านศูนย์นี ้โดยไม่สามารถทาตามแผนเดิมที่บริ ษัทว่างไว้ ได้ และด้ วยแรงงานที่
มีจานวนมากจึงทาให้ การบริ หารจัดการแรงงานลาบากขึ ้นไม่สามารถดาเนินการทันตามช่วงเวลาที่
รัฐกาหนดไว้
3. ผลกระทบต่อการดาเนิน งานขององค์ กร กล่าวคื อ การที่ องค์ กรต้ องพา
แรงงานไปจดทะเบียนก็จะเกิดผลกระทบในช่วงส่งงานโครงการของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทต้ องพาแรงงาน
พาแรงงานไปอยู่ที่ศนู ย์ OSS ทังวั
้ น โดยขึ ้นอยู่กับว่าวันนันศู
้ นย์ OSS แบ่งจานวนแรงงานที่เข้ ารับ
บริ การให้ แต่ละบริ ษัทได้ เท่าไหร่ ซึ่งไม่เสร็ จในวันเดียวแน่นอน โดยแต่ละบริ ษัทต้ องเฉลี่ยแรงงาน
กันไป ซึ่งบริ ษัทเริ่ มมีปัญหาเพราะแรงงานในไซด์งานถ้ าคนงานถูกแบ่งคนงานไปทีละมากๆงาน
ค่อนข้ างจะไม่ก้าวหน้ าส่งผลให้ งานช้ ากว่าแผนที่กาหนดไว้ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพงานไม่
ตรงตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐานคุณภาพงานที่ควรจะเป็ น โดยบริ ษัท ฉ ได้ สะท้ อนว่า
“การที ่เราต้อ งพาแรงงานไปจดทะเบี ย นมี ผ ลกระทบกับ เราในช่ วงส่งงาน
โครงการเพราะคนงานเราต้องไปกองอยู่ ที่ ศู น ย์ รับ จดทะเบี ย นทั้งวัน เลย
สมมติ ว่าศูนย์ วนั นี ้รับได้แค่ 1,000 คน ซึ่ งไม่ใช่แค่บริ ษัทเราบริ ษัทอื ่นเค้าก็
จะมาย่อยเฉลี ่ยกัน เช่นคนงานเรามี 500 เราต้องแบ่งไปวันละ 100 คนหรื อ
200 คนเราก็ต้องแบ่งคน บริ ษัทเราเริ่ มมี ปัญหาละ ไซด์ งานเราถ้าคนงานไป
เยอะงานค่อนข้างจะดรอป หรื องานไม่กา้ วหน้า ซึ่งในช่วงทีเ่ ราต้องส่งงานส่ง
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ห้องเราต้องใช้คนในการเก็บงานชุดเก็บงานไม่พอค่อนข้างมี ผลกระทบกับ
ทางบริ ษัทอยู่เหมื อนกัน”
(2) ปั ญหาและผลกระทบจากกระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงานที่
มีต่อแรงงานต่างด้ าว
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักของแรงงานจากจากพระราชกาหนดการ
บริ ห ารจัด การการท างานของคนต่ างด้ า ว พ.ศ. 2560 คื อ เรื่ อ งความยุ่งยากของกระบวนการ
ขันตอน
้
พบว่า ขันตอนใหม่
้
ในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงานที่ได้ ระบุไว้ แล้ วข้ างต้ นในส่วน
ปั ญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการ ซึง่ มีขนตอนที
ั้
่เพิ่มขึ ้น โดยความเห็นจากกลุ่มแรงงานทัง้
6 บริ ษัทสะท้ อนว่าในการไปติดต่อมีหลายขันตอนมากขึ
้
น้ โดยการดาเนินการต้ องรอคิวซึ่งจานวน
แรงงานที่ไปรอขอขึ ้นทะเบียนมีจานวนมาก บางขันตอนข้
้
ามวันเพราะคิวเยอะ ซึง่ บริ ษัท ก สะท้ อน
ว่า “มี หลายขัน้ ตอนที ่เพิ่ มจากเดิ ม รอนาน คนเยอะ” บริ ษัท ข สะท้ อนว่า “ในการไปติ ดต่อมี หลาย
ขัน้ ตอนมากขึ้ น ต้องรอคิ ว จานวนแรงงานที ่ไปขึ้ นทะเบี ยนเยอะ เสี ยเวลาเนื ่องจากคนเยอะบาง
ขั้น ตอนข้า มวัน เพราะคิ วเยอะ” บริ ษั ท ค สะท้ อ นว่ า “ขั้น ตอนไม่ เ หมื อ นเดิ ม ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น
ส่วนย่อยๆมากกว่าเดิ มมี การเก็บค่าธรรมเนี ยมดาเนิ นการในแต่ละจุด ใช้เวลานานปริ มาณคนรอ
คิ ว เยอะ” บริ ษั ท ง สะท้ อ นว่า “รอบนี ้ ดู จ ะมี ค วามวุ่น วายที ่ สุด ที ่ เคยท ามา รอคิ ว ท าเรื ่ อ งนาน
ค่าธรรมเนี ยมยิ บย่อย รอบที ่แล้วทาเป็ นช่วงๆไม่เร่ งรี บแบบนี ้ ” บริ ษัท จ สะท้ อนว่า “ใช้เวลาในการ
รอ มันยุ่งยาก ไม่มีทีน่ งั่ มี ช่องให้เข้าไปติ ต่อหลายที ่กว่าเดิ ม ” และบริ ษัท ฉ สะท้ อนว่า “ขัน้ ตอนใน
การดาเนิ นการแบบใหม่นายจ้างต้องพาแรงงานเข้า ที ่ศูนย์ OSS ทัง้ หมดโดยทาแทบจะทุกขัน้ ตอน
ทีน่ ี”่
จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบที่สาคัญต่อแรงงานต่างด้ าว คือ ผลกระทบ
ด้ านเวลา ซึ่งนอกการมี ขัน้ ตอนที่ เพิ่มขึน้ แล้ วผลที่ ตามมาคื อจานวนแรงงานต่างด้ าวที่ ไปรอขึน้
ทะเบียนมีจานวนมากทาให้ เกิดความล่าช้ า รอนานทาให้ เสียเวลาในการทางานของบริ ษัท ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงขันตอนในครั
้
ง้ นี ้สาหรับบริ ษัทใหญ่ถกู เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติอย่างเห็นได้ ชดั จาก
การสะท้ อนของแรงงานบริ ษัท ฉ ว่า
“เมื ่อก่อนขัน้ ตอนที ่บริ ษัททาให้จะทาเป็ นรอบๆเช่นเดื อนกุมภาตรวจสุขภาพ
เดื อนมี นาพาแรงงานยื ่นเอกสารพาเข้ากรมแรงงานเดิ นเรื ่องเอกสารหมดอายุ
ต่ า งๆ และเดื อ นถั ด มาก็ จ ะเป็ นการด าเนิ นการที ่ เหลื อ โดยค่ อ ยๆพา
ดาเนิ นการเป็ นขัน้ ๆไม่ว่นุ วาย บริ ษัทก็ไม่เสียงาน แต่ว่าการดาเนิ นการแบบ
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ใหม่ น ายจ้ างต้องพาแรงงานดัน เข้าศู น ย์ OSS ทั้งหมดโดยท าแทบจะทุก
ขั้นตอนที ่นี่และมี ช่วงเวลาจากัด ตามประกาศ เจ้าหน้าที ่น้อย สถานที ่ไม่
เพียงพอทีจ่ ะรับรองแรงงานทีไ่ ปทาเรื ่องเลย”
ทัง้ นี ้ จากปั ญ หาและผลกระทบจากกระบวนการขัน้ ตอนในการขอจดทะเบี ย น
แรงงานของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของ
ปั ญ หาพบว่าทัง้ ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้ าวมี ปัญ หาเดี ยวกันคือ เรื่ องความยุ่งยากของ
กระบวนการขัน้ ตอน ในส่ว นของผลกระทบพบว่า ผู้ป ระกอบการพบผลกระทบ 3 ด้ า นได้ แ ก่
ผลกระทบด้ านเวลาในการดาเนินการ ผลกระทบด้ านการบริ หารจัดการ และผลกระทบต่อการ
ดาเนิน งานขององค์ ก ร และผลกระทบที่ เกิ ดกับแรงงานต่างด้ าวคื อผลกระทบด้ านเวลาซึ่งเป็ น
ผลกระทบเดียวกับผู้ประกอบการ
4.2.2 ปั ญหาและผลกระทบจากค่ าใช้ จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงาน
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลปั ญหาและ
ผลกระทบจากผู้ป ระกอบการ 6 ราย และกลุ่ม แรงงานในกิ จ การก่ อ สร้ าง 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่ ง เป็ น
ประเด็ น ของผู้ป ระกอบการและแรงงานต่ า งด้ า ว โดยพบว่ า ปั ญ หาและผลกระทบที่ ได้ รั บ มี
ดังต่อไปนี ้
(1) ปั ญ หาและผลกระทบจากค่ าใช้ จ่า ยในการขอจดทะเบี ย นแรงงานที่ มี ต่ อ
ผู้ประกอบการ
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 คือ
(1.1)ปั ญ หาเรื่ อ งการเพิ่ ม ขึน้ ของค่ า ธรรมเนี ย มการด าเนิ น การ ซึ่งแต่ เดิ ม
ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จOSS (One Stop Service)มีค่าธรรมเนียมระบุไว้ ในประกาศ
กรมการจัดหางานปี พ.ศ. 2559(กรมการจัดหางาน, 2561)ดังต่อไปนี ้
1) ค่าขอใบอนุญาตทางานไม่เกิน 3 เดือน
255 บาท
2) ค่าทาทะเบียนประวัติ (ถ่าย ท.ร. 38/1)
80 บาท
3) ค่าตรวจสุขภาพ
500 บาท
4) ค่าประกันสุขภาพ
500 บาท
แต่ค่าธรรมเนียมในฉบับปั จจุบันมีรายละเอียดเพิ่มขึ ้น โดยขันตอนหลั
้
กของ
การขึ ้นทะเบียนแรงงานมีดงั ต่อไปนี ้
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แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ าที่กรมการจัดหางาน ณ จุ ดคัดกรอง เพื่อคัด
กรองตรวจสอบเอกสาร รับบัตรคิว-แผนผัง และ รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไม่ได้ กรอกเอกสารมา)โดย
ผ่านจุดต่างๆดังนี ้(สานักงานบริ การแรงงานต่างด้ าว กระทรวงแรงงาน, 2561)
สถานีที่ 1 กรมการปกครอง แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ าที่กรมการปกครอง
ยื่นแบบกรอกข้ อมูลทะเบี ยนประวัติของคนซึ่งไม่มี สัญ ชาติไทย ค่าทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย เป็ นเงิน 80 บาท
สถานี ที่ 2 ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง เจ้ า พนั ก งานตรวจคนเข้ าเมื อ ง
ด าเนิ น การตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่ว คราว (Nonimmigrant-LA) และประทับ ตรา
อนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักร โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็ นเงิน 500 บาท
สถานีที่ 3 กรมการจัดหางาน แรงงานต่างด้ าวไปพบเจ้ าหน้ าที่กรมการจัดหา
งาน ยื่นคาขออนุญาตทางานตามแบบ ตท.2 พิจารณาอนุญาตทางาน โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น
3 กรณี
กรณี ที่ 1 แรงงานต่างด้ าวในกิจการประมงทะเลและแปรู ปสัตว์นา้ เป็ นเงิน
1,900 บาท
กรณีที่ 2 แรงงานต่างด้ าวที่มีหนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรื อ
หนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร (ใบจับคู่) เป็ นเงิน 2,225 บาท
กรณี ที่ 3 แรงงานต่างด้ าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย (บัตรสี
ชมพูเดิม)จัดเก็บค่ายื่นค่าขอและค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน เป็ นเงิน 1,900 บาท
สาหรับจังหวัด 22 จังหวัดที่มีพื ้นที่ติดทะเลและกรุงเทพมหานคร เพิ่มขันตอน
้
การสแกนม่านตาแรงงานต่างด้ าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น ้า
สถานี ที่ 4 ส านั ก งานประกั น สัง คม และสาธารณสุข (ประกั น สุข ภาพ)
เจ้ าหน้ าที่สานักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานต่างด้ าว
สถานีที่ 5 ทุกหน่วยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) แรงงานต่างด้ าวชาระ
เงิน กับเจ้ าหน้ าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยแต่ละ
แต่อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมกับค่าดาเนินการเอกสาร
ส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทางpassport หรื อค่าเอกสารต่างๆจากต้ นทางอื่นๆ และยังรวมไปถึง
การเอกสารพิสจู น์สญ
ั ชาติจากต้ นทางด้ วย ค่าดาเนินการส่วนนีจ้ ะขึ ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีการ
ดาเนินการไว้ แล้ วมากน้ อยเพียงใด
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จากข้ อ มูล ดังกล่า วข้ า งต้ น ปั ญ หาเรื่ อ งการเพิ่ ม ขึน้ ของค่ าธรรมเนี ย มการ
ดาเนิ นการ จึงพบว่า ค่าธรรมเนี ย มในการด าเนิ นการขึน้ ทะเบี ย นแรงงานมี มูลค่าที่ เพิ่ ม ขึน้ ซึ่ง
จานวนเดิมที่ เคยจ่ายเพี ยงแค่ไม่กี่บาทต่อแรงงานต่างด้ าวหนึ่งคน แต่ในปั จจุบันด้ วยขัน้ ตอนที่
เพิ่มขึ ้นสิง่ ที่ต้องจ่ายก็เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการบริ ษัท ค สะท้ อนว่า “การเก็บค่าธรรมเนี ยม
ในการทาเรื ่ องหนักขึ้น อันเดิ มเพียงแค่สองถึงสามพัน อันใหม่นี้เพิ่ งขึ้นอีก ” และมีผ้ ปู ระกอบการอีก
4 บริ ษัทที่แสดงความเห็นเรื่ องค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ ้นไปในทานองคล้ ายๆกัน ซึง่ บริ ษัท ก สะท้ อนว่า
“ในตอนแรกที ่ ได้ รู้ เ รื ่ อ งค่ า ธรรมเนี ย มแพง ตัว เองคิ ด ในใจว่ า คงต้ อ งลด
แรงงานต่างด้าวลงและคิ ดถึงขัน้ ว่าจะไม่รับแรงงานต่างด้าวอี กต่อไปเพราะ
รายจ่ ายมี ผลต่อทุนกาไรในการรับงานแน่นอน จะกระทบในส่วนของต้นทุน
แรงงานทีแ่ ต่เดิ มไม่ได้เสียถึงขนาดนี”้
นอกเหนื อจากนี ย้ ังพบว่าในวัน ที่ ผ้ ูป ระกอบการทัง้ 6 บริ ษั ทพาแรงงานไป
ดาเนินการจดทะเบียนแรงงานผู้ประกอบการต้ องจ่ายค่าแรงให้ แรงงานโดยที่แรงงานไม่ได้ ทางาน
ให้ กบั บริ ษัทในวันนัน้ รวมไปถึงค่าเดินทางค่าอาหารอีกด้ วย
(1.2) ปั ญ หาเรื่ อ งภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการขึ น้ ทะเบี ย นแรงงา น พบว่ า
ผู้ประกอบการกลุ่ม บริ ษั ทขนาดเล็กและขนาดกลางต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในการดาเนิน การจด
ทะเบี ยนให้ แรงงานก่ อนแล้ วค่อยหักจากค่าแรงของแรงงานภายหลัง ซึ่งการสารองค่าใช้ จ่ายมี
รายการดังต่อไปนี ้
1) ค่าธรรมเนี ย มการดาเนินการขึน้ ทะเบี ยนแรงงาน (ตามที่ ระบุไว้ ใน 1.1
ปั ญหาเรื่ องการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมการดาเนินการ)
2) ค่าเดินทาง (ในส่วนนีผ้ ้ วู ิจยั ไม่สามารถประมาณการณ์ ได้ เนื่องจากขึ ้นอยู่
กับหลายปั จจัยของแต่ละบริ ษัท เช่น ระยะทาง จานวนแรงงานแต่ละบริ ษัท อัตราค่าน ้ามันต่อลิตร
และอื่นๆ)
3) ค่าอาหาร
ผู้ประกอบการบริ ษัท จ สะท้ อนว่า “ค่ าธรรมเนี ยมในการดาเนิ นการขอจด
ทะเบี ยนเป็ นทุนที ่สูงมาก เราก็อยากช่วยเหลื อแรงงานแต่เราไม่ใช่องค์ กรใหญ่ที่จะมี ทนุ มากมาย”
แต่ในขณะเดียวกันบริ ษัทขนาดใหญ่สามารถรับภาระค่าใช้ จ่ายทังค่
้ าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
แทนแรงงานได้ ทงหมดซึ
ั้
ง่ ผู้ประกอบการบริ ษัท ง สะท้ อนว่า
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“ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการมันไม่ ได้เป็ นปั ญ หาสาหรับเราเพราะเราเป็ น
บริ ษั ท ใหญ่ ใ ช้ จ่ า ยในส่ ว นนี ้ เ ป็ นแค่ ส่ ว นน้ อ ยถ้ า เปรี ยบเที ย บกับ ราคา
เครื ่ องจักร มันเป็ นทุนที ่จ่ายเพื ่อขับเคลื ่อนองค์ กรไปข้างหน้าไม่ต่างจากซื ้อ
เครื ่ องจักรเพราะเป็ นทุนที ่ต้องใช้ในการทางานเหมื อนกัน ถ้าถามว่ามันถูก
หรื อแพงไหม เราตอบได้เลยว่ามันเป็ นสิ่ งที ่เราต้องจ่ายและมันไม่เกิ นกาลัง
บริ ษัทเรา เราไม่ได้สนถูกแพงแต่เราต้องทาให้ถูกต้อง”
เช่นเดี ยวกับ บริ ษัท ฉ ที่สะท้ อนไปในทานองเดียวกัน ว่า “เราไม่ได้ เรี ยกเก็ บ
จากคนงานเพิ่ม ค่าใช้ จ่ายคิดว่าเท่าเดิม ต่างจากเดิมไม่มากค่าใช้ จ่ายไม่กระทบกับบริ ษัทเราสัก
เท่าไหร่ เพราะจ่ายเป็ นปกติอยู่แล้ ว”
(1.3) ปั ญหาเรื่ องความเข้ าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พบว่า อัตรา
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตท างานของแรงงานต่างด้ าวที่ ได้ ระบุไว้ ในพระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนท้ ายของพระราชกาหนดดังต่อไปนี ้
“ใบอนุญาตทางาน
การต่อใบอนุญาตทางาน

ใบละ 20,000 บาท
ใบละ 20,000 บาท”

จากข้ อกาหนดดังกล่าวพบว่าอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระบุราคาไว้ ฉบับ
ละ 20,000 บาทต่อแรงงานต่างด้ าวหนึง่ คน ซึง่ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าใจว่าผู้ประกอบการต้ องจ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ แรงงานต่างด้ าวต่อคนใบละ 20,000 บาท โดยความจริ งแล้ วเป็ นการ
ประมาณการค่าธรรมเนียมในการดาเนินการขอใบอนุญาตเท่านัน้ ซึ่งผู้ประกอบการบริ ษัท ก ให้
ความเห็นสะท้ อนว่า
“ในตอนแรกเห็ น อัตราค่ าธรรมเนี ยมที ่ระบุในกฎหมายตนเองถึ งกับตกใจ
ใบอนุญาตราคาถึงใบละสองหมื ่น จนได้โทรสอบถามหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง
จึ งได้รู้ว่าเป็ นแค่ค่าประมาณการ ซึ่ งพอได้ไปดาเนิ นการจริ งๆก็พบว่าไม่ถึง
สองหมื ่นแต่ว่าค่าธรรมเนียมต่างๆสูงขึ้นจากเดิ ม”
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อั น ที่ จ ริ ง การระบุ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม ใบอนุ ญ าตนี ม้ ี เ ขี ย นไว้ ตั ง้ แต่
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้ าวฉบับก่อนๆแล้ ว ซึ่งใน พระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ได้ ระบุว่า “ใบอนุญาตทางาน ใบละ 20,000 บาท” และ
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 ได้ ระบุว่า “ใบอนุญาตทางาน
ใบละ 20,000 บาท” ซึง่ ผู้ประกอบการพึ่งจะได้ รับรู้ ข่าวสารจากการเป็ น กระแสข่าวดังในสังคมทา
ให้ ผ้ ปู ระกอบการและแรงงานเกิดตื่นกลัวกันทังประเทศ
้
ซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด ข้ อมูล
ในการสื่อสารไม่ครบ หรื อการตี ความผิด สื่อสารไปโดยความเข้ าใจที่ผิดทาให้ ทงั ้ ผู้ประกอบการ
แรงงานรวมทังคนทั
้ ว่ ไปเข้ าใจผิดไป จนภายหลังจึงได้ ลบรายการอัตราค่าธรรมเนียมนี ้ออกจากพระ
ราชกาหนดเพื่อล้ างความเข้ าใจที่ผิดของประเด็นนี ้
จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบที่สาคัญต่อผู้ประกอบการ ดังนี ้
1. ผลกระทบด้ า นต้ น ทุน แรงงาน ผู้ป ระกอบการต้ อ งส ารองทุน ซึ่ง การที่
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแรงงานเพิ่มขึ ้น และในวันที่ผ้ ปู ระกอบการพาแรงงานไปดาเนินการ
จดทะเบียนแรงงานผู้ประกอบการต้ องจ่ายค่าแรงให้ แรงงานโดยที่แรงงานไม่ได้ ทางานให้ กบั บริ ษัท
ในวันนัน้ รวมไปถึงค่าเดินทางค่าอาหารอีกด้ วยซึ่งผู้ประกอบการมองว่า เป็ นภาระขององค์กร และ
สาหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีต้นทุนน้ อยก็ต้องใช้ ต้นทุนเพิ่มจากเดิมและมีการเรี ยกเก็บในส่วนของ
ค่าดาเนินการจดทะเบียนจากแรงงานภายหลัง ในขณะที่บริ ษัทขนาดใหญ่ไม่มีผลกระทบในเรื่ อง
ค่าใช้ จ่าย
2. ผลกระทบด้ านการดาเนินงานกล่าวคือ ในส่วนของประเด็นความเข้ าใจผิด
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ส่งผลทาให้ ผ้ ปู ระกอบการเกิดความหวาดกลัวไม่กล้ าให้ แรงงาน
ต่างด้ าวทางานต่อ ให้ แรงงานต่างด้ าวออกเพราะกลัวจะได้ รับภาระ ทาให้ งานที่ทาอยู่ไม่สามารถ
ดาเนินไปต่อได้ เกิดภาวะงานหยุดชงัก
(2) ปั ญ หาและผลกระทบจากค่ าใช้ จ่า ยในการขอจดทะเบี ย นแรงงานที่ มี ต่ อ
แรงงานต่างด้ าว
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 คือ
(2.1) ปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ พบว่า การจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย
แพงขึ น้ กว่ า เดิ ม ดั ง ที่ ไ ด้ อธิ บ ายปั ญ หาการเพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มไว้ แ ล้ ว ในส่ ว นของปั ญ หาของ
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ผู้ประกอบการ โดยแรงงานบริ ษัท ก สะท้ อนว่า “อันเก่าจ่ายรอบเดี ยวตอนรับบัตร แต่อนั ใหม่ไปพบ
เจ้าหน้าทีห่ ลายจุดแล้วจ่ายทุกจุด ราคาเพิ่ มขึ้น”
(2.2) ปั ญหาเรื่ องความเข้ าใจผิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึง่ ความเข้ าใจเรื่ อง
ของใบอนุญาตทางานใบละ 20,000 บาทนัน้ พบว่า เป็ นเพียงการประมาณการค่าธรรมเนียมไม่ได้
เก็บจริ ง ซึง่ แรงงานในบริ ษัท ข สะท้ อนว่า
“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานทีร่ ะบุในกฎหมายว่าใบละสองหมื ่น ในส่วน
นี ้เราก็กงั วลว่านายจ้างจะยอมจ่ ายให้เราไหม เพราะมันเป็ นจานวนที ่แพง
มาก แล้วภายหลังพบว่าเป็ นแค่การประมาณการ ถ้าใบอนุญาตราคาใบละ
สองหมื ่นจริ งเราคงแย่กนั แน่ๆ”
จากปั ญหาดังกล่าวมาข้ างต้ นส่งผลกระทบที่สาคัญต่อแรงงานต่างด้ าว คือ
ผลกระทบด้ านค่าใช้ จ่าย พบว่าบริ ษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนจากแรงงานโดยนายจ้ างออกให้ ก่อนแล้ วเรี ยกเก็บจากแรงงานภายหลัง ซึ่งกลุ่มแรงงาน
จากบริ ษัท ก สะท้ อนว่า “ราคาเพิ่ มขึ้น ทาให้เรากังวลว่าการจ่าเยอะจะให้นายจ้างหักค่าแรกเยอะ”
บริ ษัท ข สะท้ อนว่า “ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้น เพิ่ มรายการที ่ต้องจ่าย และนายจ้างจะหักจากค่าแรก
ภายหลัง” บริ ษัท ค สะท้ อนว่า
“นายจ้างจ่ายค่าดาเนิ นการให้ก่อน แล้วมาหักจากค่าแรงภายหลัง เรามาขอ
อาศัยเขาทางาน เราไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องอะไรมากมาย ถามว่ากระทบเราไหม
กระทบแรงงานอย่ างเรามากค่ า แรงวัน ละสามร้ อ ย มัน ท าให้เงิ น เก็ บ เรา
น้อยลง ไหนจะหักประกันสุขภาพประกันสังคมไรนัน้ อี ก เราว่ามันแค่พออยู่
ได้แต่ไม่คมุ้ เหนือ่ ยเลย”
เช่นเดียวกับบริ ษัท จ ที่สะท้ อนว่า “เราต้องจ่ายค่าจดทะเบี ยนต่างๆเองโดยที ่
นายจ้างจะหักจากค่าแรง ซึ่งเราก็ดีใจที ่นายจ้างพาไปจดทะเบี ยนแรงงานแต่ภาระตกอยู่ที่เราอยู่ดี
แต่ก็ตอ้ งยอมทาให้ถูกต้องดี กว่าเสีย่ งรับโทษหนัก และทาให้รายได้เราลดลงเพราะต้องมาแบ่งส่วน
นี ้” ซึ่งแรงงานต่างด้ าวในบริ ษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต้ องรั บภาระในส่วนของค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตเอง แต่ในทางกลับกันแรงงานในบริ ษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ ร้ ูสกึ กังวลกับเรื่ องค่าใช้ จ่ายใหม่
ที่ต้องจ่ายเพราะบริ ษัทใหญ่ค่อนข้ างที่จะมีทนุ มาก ซึง่ แรงงานบริ ษัท ฉ สะท้ อนว่า “ทราบข่าวเรื ่ อง
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ค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆเพราะอย่างทีบ่ อกคื อบริ ษัทนีเ้ ป็ นบริ ษัทใหญ่ผูป้ ระกอบการจ่าย
ให้เราทัง้ หมดตัง้ แต่แรกเลยไม่มีอะไรน่ากังวล” เช่นเดี่ยวกับแรงงานบริ ษัท ง สะท้ อนว่า “ค่าใช้ จ่าย
แพงกว่ารอบที่ผ่านๆมา แต่มันดีตรงที่ นายจ้ างเป็ นคนดูแลค่าใช้ จ่ายให้ ทงั ้ หมดเราจึงคิดว่าการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ไม่ได้ มีผลกระทบอะไรกับเรา” และในประเด็นความเข้ าใจผิดเรื่ องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตผลกระทบต่อแรงงานคือ ในช่วงที่มีขา่ วค่าธรรมเนียมใบละ 20,000 บาท ผู้ประกอบการ
ให้ แรงงานต่างด้ าว งดการทางานไปช่วงหนึง่ ซึง่ ทาให้ แรงงานเสียรายได้
ทังนี
้ ้ จากปั ญหาและผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระ
ราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญ หาพบว่า
ผู้ประกอบการพบปั ญ หา 3 เรื่ อง คื อ ปั ญ หาเรื่ องการเพิ่ม ขึน้ ของค่าธรรมเนี ยมการดาเนิน การ
ปั ญ หาเรื่ อ งภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการขึ น้ ทะเบี ย นแรงงาน และปั ญ หาเรื่ อ งความเข้ า ใจผิ ด ของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งปั ญหาของแรงงานมี 2 เรื่ อง คือ ปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น และ
ปั ญ หาเรื่ องความเข้ าใจผิดค่ าธรรมเนี ยมใบอนุญ าต ซึ่งทัง้ สองปั ญ หาของแรงงานเป็ นปั ญ หา
เดียวกับปั ญหาของผู้ประกอบการ และในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบ
2 ด้ าน คือ ผลกระทบด้ านต้ นทุนแรงงาน และผลกระทบด้ านการดาเนินงาน และแรงงานต่างด้ าว
ได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบด้ านค่าใช้ จ่าย
4.2.3 ปั ญหาและผลกระทบจากสถานที่ในการรั บจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าว
ในส่วนของสถานที่ ในการรั บ จดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว จากการศึกษาพบว่ามี
ปั ญหาและผลกระทบโดยการพิจารณาจากผู้ประกอบการทังสิ
้ ้น 6 ราย และกลุม่ แรงงานในกิจการ
ก่อสร้ างทังหมด
้
6 กลุม่ ซึง่ ปั ญหาและผลกระทบที่ได้ รับมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปั ญหาและผลกระทบจากสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวที่มี
ต่อผู้ประกอบการ
จากการศึก ษาพบว่า ปั ญ หาหลัก จากพระราชกาหนดการบริ ห ารจัด การการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 คือ ปั ญหาเรื่ องสถานที่ในการให้ บริ การไม่เพียงพอ พบว่า จาก
เดิมมีศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (OSS: One Stop Service) ให้ บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวทั่ว
กรุงเทพมหานครในปี 2559 ทังหมด
้
4 ศูนย์(กรมการจัดหางาน, 2561)ซึง่ ได้ แก่
1. ศูนย์การค้ าไอที่ สแควร์ หลักสี่ ชัน้ T ถนนแจ้ งวัฒนะ เขต หลักสี่ เขตรับผิดชอบ
เขตพืน้ ที่ 2 (จตุจกั ร, ดอนเมือง, บางซื่อ, บางเขน, หลักสี่) เขตพืน้ ที่ 3(ดินแดง, พญาไท, ราชเทวี ,
ห้ วยขวาง)
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2. อาคารศูนย์ รถตู้สถานี ขนส่งสายใต้ ใหม่ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน เขต
รับผิดชอบ เขตพื ้นที่ 5(คลองสาน, ธนบุรี, บางกองน้ อย, บางกอกใหญ่, บางพลัด) เขตพื ้นที่ 6(ตลิ่ง
ชัน, ทวีวฒ
ั นา, บางแค, ภาษี เจริ ญ , หนองแขม) เขตพืน้ ที่ 7(จอมทอง, ทุ่งครุ , บางขุนเทียน, บาง
บอน, ราษฎร์ บรู ณะ)
3. ศูนย์การค้ าธัญญาปาร์ ค ถนนศรี นคริ นทร์ เขตสวนหลวง เขตรับผิดชอบ เขต
พื ้นที่ 8 (คลองเตย, บางนา, พระโขนง, วัฒนา, วังทองหลาง, บึงกุ่ม)
4 บริ เวณตลาดสี่แยกหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก เขตรั บผิดชอบ
เขตพื ้นที่ 10(คลองสามวา, มีนบุรี, ลาดกระบัง, สะพานสูง, หนองจอก, สายไหม)
หมายเหตุ เขตพื น้ ที่ 1(ดุสิต , ป้อมปราบฯ, พระนคร, สัมพันธวงศ์ ) เขตพื น้ ที่ 4
(บางรัก, ประทุมวัน, ยานาวา, สาธร, บางคอแหลม, )
ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลารั บแจ้ งของรอบปี 2559 ศูนย์OSSรั บจดแจ้ งแรงงาน
ต่างด้ าวก็ปิดตัวลงเหลือเพียงไม่กี่ศนู ย์ แต่ในช่วงปี 2560 มีศนู ย์OSSรับแจ้ งแรงงานต่างด้ าวอยู่ 2
ศูนย์ และภายหลังการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มศูนย์รับแจ้ งการทางานของคนต่างด้ าวให้ บริ การเพิ่มเป็ น 11 ศูนย์บริ การทั่ว
กรุงเทพมหานครรวมกระทรวงแรงงาน(สานักงานบริ การแรงงานต่างด้ าว กระทรวงแรงงาน, 2560)
ได้ แก่
1.กระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี เขตดินแดง
2. IT Square หลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้ งวัฒนะ เขตหลักสี่
3. สถานีขนส่งสายใต้ ชัน้ M ถนนบรมราชชนนี เขต ตลิง่ ชัน
4. ธัญญาปาร์ ค ถนนศรี นคริ นทร์ เขตสวนหลวง
5. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3 ถนนพระราม 2 ซอย62 เขตบางขุน
เทียน
6. สวนกีฬารามอินทรา ถนนรามอินทรา ซอย5 เขตบางเขน
7. กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้ สถานีรถไฟสามเสน ถ.นครชัยศรี เขตดุสติ
8. อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรื อ) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้ อย
9. หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ-สุ ว รรณภู มิ ถนนประชาพั ฒ นา เขต
ลาดกระบัง
10. สาเพ็ง 2 ปาร์ ค (เฟส 3) ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค
11. กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน ตรงข้ าม สน.ตลิง่ ชัน
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จากการเพิ่ มศูนย์ รับแจ้ งการทางานของคนต่างด้ าวน่าจะทาให้ สถานที่ รับ จด
ทะเบี ยนแรงงานต่างด้ าวสามารถรั บรองแรงงานได้ จานวนมากขึน้ แต่กลับพบว่า ทัง้ 6 บริ ษัทให้
ความเห็นเป็ นเสียงเดียวกันว่า สถานที่ในการให้ บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวไม่เพียงพอต่อ
การรองรั บแรงงานต่างด้ าวต่อวัน ถึงจะมี การเพิ่มศูนย์แล้ วก็ ตาม เนื่องด้ วยแรงงานต่างด้ าวที่ มี
จานวนมากที่มารอดาเนินการจดทะเบียนแรงงาน ที่นั่งสาหรั บรอดาเนินการไม่เพียงพอแรงงาน
ต้ องออกไปนัง่ รอด้ านนอกศูนย์ ผนวกกับระยะเวลาที่จากัด จึงทาให้ พื ้นที่ศนู ย์บริ การมีความแออัด
ผู้ประกอบการบริ ษัท ก ได้ สะท้ อนว่า“เราคิ ดว่าถ้าสถานที ่เพียงพอต่อการให้บริ การแรงงานทีม่ าเข้า
รับบริ การต่อวันคงไม่ลน้ ขนาดนี ้ สถานทีใ่ นการให้บริ การไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ ทัง้ สถานทีท่ งั้
บุคลากรในการให้บริ การ” ด้ วยแรงงานที่ไปรั บบริ การมีจานวนมากทาให้ ห้องนา้ มีความสกปรก
มาก ในส่วนของการเดินทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่าการเดินทางไปที่ศนู ย์ค่อนข้ าง
ลาบากเพราะต้ องพาแรงงานไปด้ วยความลาบากจะขึ ้นอยู่กบั ความใกล้ ไกลของสถานประกอบการ
หรื อไซด์งานของแต่ละบริ ษัทด้ วย
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ นส่ ง ผลกระทบที่ ส าคัญ ต่ อ ผู้ป ระกอบการ คื อ
ผลกระทบต่อเวลางานของบริ ษัท ซึ่งแรงงานต้ องรอที่ศูนย์ จดทะเบียน OSS เป็ นเวลานานเพราะ
เกิดความล่าช้ าจากสถานที่ไม่เพียงพอและปั จจัยด้ านอื่นๆที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการศูนย์
ให้ บริ การแรงงาน ทาให้ ไม่สามารถทางานให้ กับบริ ษัทได้ ซึ่งทาให้ บริ ษัทไม่สามารถดาเนินงานที่
ค้ างอยู่ได้ เพราะแรงงานถูกย้ ายมากองอยู่ที่ศนู ย์จดทะเบียนแรงงาน OSS และนอกจากนี ้ยังพบอีก
ว่า ด้ วยสถานที่ที่ไม่เพียงพอเกิดความแออัด จนทาให้ แรงงานที่ไปรอที่ศูนย์เสียชีวิตโดยบริ ษัท ฉ
สะท้ อนว่า
“ในวันทีพ่ าแรงงานไปดาเนิ นการจดทะเบี ยนทีศ่ ูนย์ ดินแดงมี แรงงานเสียชี วิต
จากการไปรอคิ วที ่ศูนย์ เพราะแรงงานทีไ่ ปรอมี จานวนเยอะมากและอาจจะ
ด้ว ยปั จ จัย หลายอย่ างเช่ น การเลิ ก งานจากการท าโอที ตอนตี สี่ตี ห้าแล้ว
แรงงานมาดาเนิ นการทีศ่ ูนย์ต่อเลยในตอนเช้าแรงงานไม่ได้พกั ผ่อน หรื อไม่ก็
ร่ ายกายอ่อนแอและด้วยความแออัดทาให้ขาดอากาศหายใจ จึงอาจจะเป็ น
เหตุทาให้แรงงานเสียชี วิต”
(2) ปั ญหาและผลกระทบจากสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวที่มี
ต่อแรงงานต่างด้ าว
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จากการศึก ษาพบว่า ปั ญ หาหลัก จากพระราชกาหนดการบริ ห ารจัด การการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวที่มีต่อ
แรงงานต่างด้ าวคื อ ปั ญ หาเรื่ องสถานที่ ให้ บริ การไม่เพี ยงพอ พบว่า สถานที่ ไม่เพี ยงพอในการ
รองรั บแรงงานที่ มาทาเรื่ องขอขึน้ ทะเบี ยน โดยแรงงานทัง้ 6 บริ ษัทสะท้ อนเป็ นเสียงเดี ยวกันว่า
สถานที่ไม่เพียงพอแรงงานบริ ษัท ก สะท้ อนว่า “สถานที ่ยงั คงเหมื อนเดิ มที ่เคยให้บริ การพื ้นที ่ของ
ศูนย์ ไม่ได้ขยายขึ้น แต่มีการแยกส่วนมากขึ้น สถานที ่นงั่ รอคิ วไม่เพี ยงพอจนต้องออกมานัง่ รอใน
ส่วนอืน่ ของห้าง” และบริ ษัท จ แสดงความเห็นสะท้ อนเพิ่มเติมว่า “สถานที ่นงั่ รอคิ วไม่เพี ยงพอจน
ต้องออกมานัง่ รอในส่วนอื ่นของห้างแม้กระทัง่ ห้องน้ายังไม่เพี ยงพอแถมห้องน้าที ่ศูนย์ สกปรกและ
เละมาก” แรงงานต้ องไปอยู่ที่ศนู ย์ทงวั
ั ้ นยาวไปถึงตอนกลางคืน
จากปั ญ หาดังกล่า วมาข้ างต้ น ส่งผลกระทบที่ ส าคัญ ต่ อ แรงงานต่ างด้ าว คื อ
ผลกระทบด้ านรายได้ กล่าวคือแรงงานไปรอที่ศนู ย์ทงวั
ั ้ นจึงทาให้ แรงงานได้ ค่าแรงต่อวันน้ อยกว่าที่
เคยได้ จากปกติ เนื่องจากในวันที่ผ้ ปู ระกอบการพาแรงงานไปจดทะเบียนนันผู
้ ้ ประกอบการได้ จ่าย
ค่าแรงให้ แรงงานตามฐานค่าแรงขัน้ ต่า คือ 300 บาท แต่ในความเป็ นจริ งที่ควรจะได้ ถ้ าแรงงาน
ทางานให้ กับบริ ษัทใน 1 วันคือจะได้ รับค่าแรงตามความชานาญงานของแรงงานแต่คน 300-500
และการทางานล่วงเวลาหรื อการทาโอทีของแรงงานก็จะได้ รับค่าแรงเพิ่ม แต่ในการไปขึ ้นทะเบียนนี ้
แรงงานต้ องไปรอทังวั
้ นจนดึกแต่ได้ รับเพียง 300 บาท
ทังนี
้ ้ จากปั ญหาและผลกระทบจากสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวของ
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญหาพบว่า
ทังผู
้ ้ ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าวได้ รับปั ญหาเดียวกัน คือ สถานที่ให้ บริ การไม่เพียงพอ และ
ในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อเวลางานของบริ ษัท
และแรงงานต่างด้ าวได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบด้ านรายได้
4.2.4 ปั ญหาและผลกระทบจากการกาหนดโทษ
ในส่วนของการกาหนดโทษ จากการศึกษาพบว่ามี ปัญ หาและผลกระทบโดยการ
พิจารณาจากผู้ประกอบการทัง้ สิ ้น 6 ราย และกลุ่มแรงงานในกิจการก่อสร้ างทัง้ หมด 6 กลุ่มซึ่ง
ปั ญหาและผลกระทบที่ได้ รับมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปั ญหาและผลกระทบเรื่ องการกาหนดโทษที่มีต่อผู้ประกอบการ
จากการศึก ษาพบว่า ปั ญ หาหลัก จากพระราชกาหนดการบริ ห ารจัด การการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 คือ ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงของโทษ พบว่า การกาหนดโทษ
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ของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 ได้ บัญ ญั ติไว้ ใน
มาตรา7 มาตรา 9 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 102 มาตรา 119 มาตรา 122 มาตรา
123 และมาตรา 124 ซึง่ กฎหมายเดิมได้ แก่ พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551
ได้ บัญญัติไว้ ในมาตรา 9 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 54
นอกจากนี ้ ยังมีกาหนดไว้ ในพระราชกาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ
พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ในมาตรา 6(1)(2) มาตรา 8 มาตรา 44 และมาตรา 45 ซึ่ ง ได้
เปรี ยบเทียบมาตรการบังคับโทษไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ตาราง 8 เปรี ย บเที ยบมาตราบังคับ โทษจากพระราชกาหนดการน าคนต่า งด้ าวมาท างานกับ
นายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 และพระ
ราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
พระราชกาหนดการนาคนต่ างด้ าวมา
ทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ.
2559
มาตรา 6 การนาคนต่างด้ าวมา
ทางานกับนายจ้ างในประเทศมี 2 กรณี
ดังนี ้
(1) กรณี ที่ผ้ รู ับอนุญาตเป็ นผู้นา
คนต่ า งด้ าวมาท างานกั บ นายจ้ างใน
ประเทศ
(2) กรณี ที่ น ายจ้ างเป็ น ผู้น าคน
ต่างด้ าวมาทางานในประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการนาคนต่างด้ าวเข้ ามาทางานตาม
วรรค ห นึ่ ง ให้ เป็ น ไป ต าก าห น ด ใน
กฎกระทรวง
มาตรา 8 ในกรณี ที่นายจ้ างเป็ น
ผู้นาแรงงานต่างด้ าวมาทางานกับตนเอง
ในประเทศ ต้ องได้ รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 44 ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา 6 วรรค
สอง ในการนาคนต่างด้ าวมาทางานใน

พระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่ าง
ด้ าว พ.ศ. 2551
มาตรา 9 งานใดที่คนต่างด้ าวอาจ
ทาได้ ในท้ องที่ใด เมื่อ ใด ให้ เป็ นไปตามที่
ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง โดยค านึ ง ถึ ง
ความมั่ น คงของชาติ โอกาสใน การ
ประกอบอาชี พ ของคนไทยและความ
ต้ องการแรงงานต่างด้ าวที่จาเป็ นต่อการ
พัฒนาประเทศ
มาตรา 26 ผู้รั บ ใบอนุญ าตต้ อง
ทางานตามประเภทหรื อลักษณะงาน และ
กั บ นายจ้ าง ณ ท้ อ งที่ ห รื อ สถานที่ แ ละ
เงื่อนไขตามที่ได้ รับอนุญาต
มาตรา 27 ห้ ามมิ ใ ห้ บุค คลใดรั บ
คนต่างด้ าวเข้ าทางาน เว้ นแต่คนต่างด้ าว
ซึ่งมีใบอนุญ าตทางานกับตนเพื่ อทางาน
ตามประเภทหรื อลักษณะงานที่ได้ ระบุไว้
ในใบอนุญาต ณ ท้ องที่หรื อสถานที่ที่ระบุ
ไว้ ในใบอนุญาต
มาตรา 28 ในกรณีท่ปี รากฏว่า

พระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.
2560
มาตรา 7 รั ฐ มน ตรี โ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศ
กาหนดให้ งานใดเป็ นงานที่ห้ามคนต่าง
ด้ าวทางานในท้ องถิ่นใด เมื่อใด โดยห้ าม
เด็ดขาดหรื อห้ ามโดยมี เงื่อนไขอย่ างใด
เพียงใดก็ได้
การออกประกาศวรรคหนึ่ ง ให้
คานึงถึงความมัน่ คงของชาติ โอกาสใน
การประกอบอาชี พ ของคนไทย และ
ความต้ องการแรงงานต่างด้ าวที่จาเป็ น
ต่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา 9 ห้ ามผู้ใดรับคนต่างด้ าว
ทางานที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ออกตาม
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรื อรับคนต่างด้ าว
ทางานโดยที่คนต่างด้ าวไม่มีใบอนุญาต
ทางาน
มาตรา 72 ห้ ามผู้ ใดรั บ คนต่ า ง
ด้ าวซึง่ ไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้ า
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ตาราง 6(ต่อ)
พระราชกาหนดการนาคนต่ างด้ าวมา
ทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ.
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ประเทศ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหก
เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อ
ทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 45 นายจ้ างผู้ใด น าคน
ต่ า งด้ าวม าท างาน ให้ กั บ ต น เองใน
ประเทศโดยไม่ได้ รับอนุญาตตามมาตร 8
ต้ องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิ น หนึ่ ง ปี หรื อ
ปรั บ ไม่ เกิ น สองหมื่ น บาท หรื อ ทัง้ จ าทัง้
ปรับ

พระราชบัญญัตกิ ารทางานของคน
ต่ างด้ าว พ.ศ. 2551

พระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560

ผู้ใบอนุญาต
มาตรา 28 ในกรณีท่ีปรากฏว่ารับ
ใบอนุ ญ าตฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
เงื่อ นไขในใบอนุญ าตให้ น ายทะเบี ย นมี
อานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ม าต รา 5 1 ค น ต่ างด้ าว ผู้ ใด
ทางานโดยไม่ได้ รับใบอนุญาต ต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิ น 5 ปี หรื อปรับตัง้ แต่สอง
พั น บาทถึ ง หนึ่ ง แสนบาท หรื อ ทัง้ จ าทัง้
ปรับ
มาตรา 52 ผู้รั บ ใบอนุญ าตผู้ใ ด
ท างานอั น เป็ นการฝ่ าฝื นเงื่ อ นไขที่ ไ ด้
กาหนดไว้ ตามมาตรา 9 มาตรา 14 หรื อ
มาตรา 26 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท
มาตรา 54 ผู้ใดฝ่ าฝื น มาตรา 27
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิ นหนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้ าวที่จ้างหนึ่ง
คน

มาตรา 72 ห้ ามผู้ใดรับคนต่างด้ าวซึ่งไม่มี
ใบอนุญาตทางานกับตนเข้ าทางาน
มาตรา 73 ห้ ามผู้ใดให้ คนต่างด้ าว
ท า งาน ไม่ ต รงต าม ที่ ก าห น ด ไว้ ใน
ใบอนุญาตทางาน
มาตรา 74 ให้ นายจ้ างแจ้ งต่อนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดวันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับ
อนุ ญ าตให้ ท างานออกจากงานไม่ ว่ า
เหตุผลใด
มาตรา 102 ผู้ใดรับคนต่างด้ าวเข้ า
ท างานโดยฝ่ าฝื นมาตรา 9 ต้ องระวาง
โทษปรับตังแต่
้ สี่แสนถึงแปดแสนบาทต่อ
คนต่างด้ าวที่จ้างหนึ่งคน
มาตรา 119 คนต่างด้ าวผู้ใด
ท างาน โด ยไม่ มี ห นั ง สื อ แจ้ งให้ น าย
ทะเบียนทราบตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ ง
ต้ องระวางโทษปรั บตัง้ แต่ส องหมื่ น บาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 122 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 72
ต้ อ งระวางโทษปรั บตัง้ แต่สี่ แสนถึงแปด
แสนบาทต่อคนต่างด้ าวที่จ้างหนึ่งคน
มาตรา 123 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 73
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิ นสี่แสนบาทต่อ
คนต่างด้ าวหนึ่งคน
มาตรา 124 นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 74ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท”

ที่ ม า: ข้ อมู ล จากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารท างานของคนต่ า งด้ าว พ.ศ. 2551,พระราช
กาหนดการนาคนต่างด้ าวมาทางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
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เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วนัน้ พบว่ามีการกาหนดโทษที่สงู และรุ นแรงขึ ้นมากซึ่งมี
โทษที่ปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี ้
ประการแรกเดิมคนต่างด้ าวไม่มีใบอนุญาตทางาน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5
ปี หรื อปรับไม่เกินตังแต่
้ 2,000 – 100,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ แต่โทษปรับใหม่คนต่างด้ าวผู้ใด
ทางานโดยไม่มีใบอนุญาต ต้ องระวางโทษปรับตังแต่
้ 20,000 – 100,000 บาท
ประการที่ สอง คนต่ างด้ าวท างานผิด ประเภทเดิ ม ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เกิ น
10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ประการที่สามนายจ้ างรับแรงงานต่างด้ าวที่ไม่มีใบอนุญาตเดิมระวางโทษปรับตัง้
แต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้ าว 1 คน โทษปรั บใหม่ระวางโทษปรั บตัง้ แต่ 400,000 800,000 บาท ต่อคนต่างด้ าว 1 คน
ประการที่สี่นายจ้ างให้ คนต่างด้ าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาต
ทางานเดิมต้ องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000
บาทต่อคนต่างด้ าว 1 คน ซึง่ การกาหนดโทษใหม่สาหรับนายจ้ างที่ไม่ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามพระราช
ก าหนดการบริ ห ารจัด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว 2560 เข้ าข่ า ยความผิ ด โทษปรั บ สูงถึ ง
400,000 – 800,000 บาทต่อแรงงานต่างด้ าว 1 คน ซึง่ เป็ นโทษที่สงู ขึ ้นจากเดิมมาก
ผู้ประกอบการทังบริ
้ ษัท 6 บริ ษัทสะท้ อนว่าการกาหนดโทษมีความรุ นแรงเกินไป
ซึ่งโทษมีความรุ นแรงอย่างที่ผ้ ปู ระกอบการได้ กล่าวจึงทาให้ ทงแรงงานและผู
ั้
้ ประกอบการเองเกิด
ความหวาดกลัวที่จะต้ องรับโทษ
จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบที่สาคัญต่อผู้ประกอบการ ดังนี ้
1. ผลกระทบต่ อการบริ หารจัด การแรงงาน กล่าวคื อ ส่งผลกระทบต่ อการ
บริ หารจัดการแรงงาน ซึ่งบริ ษัท จ จากัด สะท้ อนว่า “คนงานที่มีฝีมือหนีกลับบ้ าน เกิดการจ้ างงาน
ใหม่แรงงานใหม่ทางานไม่ถึงเป้า ล่าช้ าเพราะขาดความชานาญ ซึง่ ทาให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงไม่
สามารถควบคุมแรงงานได้ ” เช่นเดียวกับบริ ษัท ค ที่สะท้ อนว่า
“โทษรุนแรงมากจนทาให้แรงงานต่างด้าวหนี หายไปเป็ นจานวนมากจนทาง
บริ ษัทตกใจจนต้องประกาศรับสมัครแรงงานเพิ่ มเติ มเร่ งด่วน เพราะแรงงาน
ที ่หายไปมี ผลต่องานที ่กาลังดาเนิ นอยู่มาก ส่วนตัวผมก็ตกใจตกใจทัง้ โทษ
ตกใจทัง้ แรงงานหาย”
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2. ผลกระทบต่อการดาเนินงานกล่าวคือ การที่บริ ษัทต้ องออกไปดาเนินการ
ในระยะเวลาที่ จากัด ในขณะที่ งานที่ บ ริ ษั ท ก็ ก าลัง ดาเนิ น อยู่ก็ เยอะซึ่งงานแต่ ละงานที่ รับ มามี
กาหนดสัญญาดาเนินการแล้ วเสร็ จส่งมอบงานทาให้ มีผลกระทบต่อบริ ษัท โดยบริ ษัท ก สะท้ อนว่า
“กระทบการบริ หารจัดการงานเราด้วยเนื ่องด้วยเราต้องแบ่ งคนไปทางาน
ส่วนหนึ่งและอี กส่วนต้องไปดาเนิ นการจดทะเบี ยน และแรงงานต่างด้าวที ่
หวาดกลัวหนี หายไปอี ก ซึ่ งทาให้ไม่ สามารถเร่ งงานให้แล้วเสร็ จทัน ตาม
เวลาได้เลย”
นอกจากนี ย้ ังพบว่า กลุ่มบริ ษัทขนาดใหญ่ เป็ นกลุ่มเดียวที่ไม่ มี ความเดือด
เนือ้ ร้ อนใจจากการกาหนดโทษรุ นแรงจากประกาศ เนื่องด้ วยเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่มีการบริ หาร
จัดการอย่างเป็ นระบบและมี ความถูกต้ องของการนาเข้ าแรงงานแทบทัง้ หมดดังความเห็นของ
บริ ษัท ฉ สะท้ อนว่า “แรงงานของเรามันถูกมาตัง้ แต่ ตนเราก็ เลยไม่ได้อะไรกับประเด็นเรื ่ องโทษ
เพราะคนงานทีย่ งั ดาเนิ นการจดทะเบี ยนไม่เสร็ จเราจะยังไม่รบั มาเข้าแคมป์ ป้องกันการเกิ ดปัญหา”
(2) ปั ญหาและผลกระทบเรื่ องการกาหนดโทษที่มีต่อแรงงานต่างด้ าว
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 คือ ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงของโทษ ซึ่งจากรายละเอียดการ
ระบุโทษที่ ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น ในส่วนของปั ญ หาเกี่ ยวกับ การกาหนดโทษที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการ โดยผลกระทบของการกาหนดโทษต่อแรงงานต่างด้ าว พบว่า การกาหนดโทษที่
รุนแรงทาให้ กลุม่ แรงงานมีความหวาดกลัว โดยแรงงานมองว่าเป็ นการกาหนดโทษที่สงู ทัง้ 6 บริ ษัท
ซึง่ กลุม่ แรงงานมองว่าเป็ นการบังคับ ข่มขู่ให้ แรงงานกลัว แรงงานบริ ษัท ข สะท้ อนว่า
“ในส่วนของโทษคิ ดว่ามันสูงไป กาหนดโทษที ่หนักไป เหมื อนเป็ นการบังคับ
ข่มขู่ให้แรงงานกลัว ลึกๆเราก็กลัวไม่รู้ว่านายจ้างเขาจะปกป้องเรามากแค่
ไหน สุดท้ายนายจ้างก็ยงั พาเราไปทาเรื ่องถึงแม้จะโดนหักค่าแรงแต่ก็ยงั ดี ที่
ช่วยเหลือเรา”
จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบที่สาคัญต่อแรงงานต่างด้ าว คือ ผลกระทบ
ความมั่นคงในงาน กล่าวคื อ แรงงานเกิ ดความหวาดกลัวและท าให้ แรงงานบางส่วนในสถาน
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ประกอบการหนีหาย ซึง่ แรงงานมีความกังวลในเรื่ องของโทษที่ หนักซึง่ ค่าใช่จ่ายในการขึ ้นทะเบียน
จะมีใครรับผิดชอบ ถ้ านายจ้ างไม่รับผิดชอบตัวแรงงานเองก็ไม่มีกาลังพอที่จะจ่าย นันหมายความ
้
ว่าแรงงานอาจถูกลอยแพร และอาจถูกจับได้ เพราะตัวแรงงานเองไม่มีการดาเนินการตามที่ รัฐ
กาหนด ซึง่ แรงงานในบริ ษัท จ และบริ ษัท ค สะท้ อนว่า
“การกาหนดโทษที ่รุนแรงจนทาให้เกิ ดความกลัวจนทาให้เพื ่อนร่ วมงานบาง
คนเลื อ กที ่ จ ะกลับ บ้ า นเกิ ด ไม่ ท างานต่ อ ส่ ว นตั ว เองก็ เกิ ดความลัง เล
เหมื อนกันว่าจะกลับบ้านดี ไหม เพราะตอนนัน้ ก็ไม่รู้ว่านายจ้างเราจะดูแลเรา
ได้แค่ไหน”
ในขณะเดียวกันแรงงานในบริ ษั ทขนาดใหญ่ก็ให้ ความเห็นว่าโทษนัน้ รุ นแรง
เช่นกันทาให้ เกิดความรู้สกึ หวาดกลัวไม่น้อย แต่ด้วยเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่มีการทาถูกต้ องมาตังแต่
้
ต้ นเรื่ องของโทษจึงไม่มีผลกับบริ ษัท โดยแรงงานบริ ษัท ง สะท้ อนว่า “โทษใหม่ทีป่ ระกาศนัน้ รุนแรง
กว่าที ่เคยมี ม าทัง้ โทษจาคุกและโทษปรับ ซึ่ งทาให้รู้สึกหวาดกลัวไม่ น้อย ถึ งแม้บริ ษัทเราจะทา
ถูกต้องมาตัง้ แต่ต้นทาให้เราสบายใจไปหนึ่งเปราะ แต่โทษแลดูจะไม่มีความเหมาะสมเลย”และ
บริ ษัท ฉ สะท้ อนว่า “ถึงโทษจะหนักยังไงก็ไม่กระทบแรงงาน เพราะบริ ษัททาถูกต้องมาตัง้ แต่ตน้ ”
ทังนี
้ ้ จากปั ญหาและผลกระทบจากการกาหนดโทษของพระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญหาพบว่าปั ญหาของผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้ าวเป็ นปั ญหาเดียวกันคือ ปั ญหาเรื่ องความรุนแรงของโทษ ในส่วนของผลกระทบ
พบว่า ผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการแรงงาน และผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานงาน และแรงงานต่างด้ าวได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบความมัน่ คงในงาน
ตาราง 9 สรุปปั ญหาและผลกระทบจากการศึกษา
สรุ ปปั ญหาและผลกระทบ

ผู้ประกอบการ

แรงงานต่ างด้ าว

1.กระบวนการขั ้นตอนในการขอจด ปั ญหา
ปั ญหา
ทะเบียนแรงงาน
1.ปั ญ ห า ค ว า ม ยุ่ ง ย า ก ข อ ง 1.ปั ญ ห า ค ว า ม ยุ่ ง ย า ก ข อ ง
กระบวนการขั ้นตอน
กระบวนการขั ้นตอน
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ตาราง 9 (ต่อ)
สรุ ปปั ญหาและผลกระทบ

ผู้ประกอบการ

ผลกระทบ
1.ผ ล ก ระท บ ด้ าน เวล าใน กา ร
ดาเนินการ
2.ผลกระทบด้ านการบริ หารจัดการ
3.ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์กร
2.ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการขอจด ปั ญหา
ทะเบียนแรงงาน
1.ปั ญ หาเรื่ องการเพิ่ ม ขึ น้ ของ
ค่าธรรมเนียมการดาเนินการ
2.ปั ญ หาเรื่ อ งภาระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การขึ ้นทะเบียนแรงงาน
3.ปั ญ หาเรื่ อ งความเข้ าใจผิ ด ของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลกระทบ
1.ผลกระทบด้ านต้ นทุนแรงงาน
2.ผลกระทบด้ านการดาเนินงาน
3.สถานที่ ใ นการรั บ จดทะเบี ย น ปั ญหา
แรงงานต่างด้ าว
1.ปั ญ ห าส ถาน ที่ ให้ บ ริ การไม่
เพียงพอ
ผลกระทบ
1.ผลกระทบต่อเวลางานของบริ ษัท
4.การกาหนดโทษ
ปั ญหา
1.ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงของโทษ
ผลกระทบ
1.ผลกระทบต่อการบริ หารจัด การ
แรงงาน
2.ผลกระทบต่อการดาเนินงานงาน

ที่มา: จากผลการศึกษา

แรงงานต่ างด้ าว
ผลกระทบ
1.ผลกระทบด้ านเวลาในการ
ดาเนินการ

ปั ญหา
1.ปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้น
2.ปั ญ ห า เรื่ อ งค วาม เข้ าใจ ผิ ด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลกระทบ
1.ผลกระทบด้ านค่าใช้ จา่ ย

ปั ญหา
1.ปั ญ ห าส ถาน ที่ ให้ บ ริ การไม่
เพียงพอ
ผลกระทบ
1.ผลกระทบด้ านรายได้
ปั ญหา
1.ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงของโทษ
ผลกระทบ
1.ผลกระทบความมัน่ คงในงาน
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4.3 ข้ อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและแรงงานที่มีต่อพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
(1) ข้ อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า
(1.1) รั ฐบาลควรปรึ กษาหารื อกับองค์ กรเอกชนในการออกกฎหมายแรงงาน โดย
รั ฐบาลควรคานึงถึงผลดี และผลเสียที่ จะตามมากจากการประกาศใช้ นโยบายด้ วยถ้ าไม่มี การ
วางแผนหรื อไม่ศึกษาผลกระทบก่ อนอาจส่งผลต่ อกลุ่ม ใดกลุ่ม หนึ่งหรื อ ส่งผลสาธารณะ และ
อาจจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพกว้ างได้ ซึง่ บริ ษัท ง สะท้ อนว่า
“การทางานควรที ่จะมี การปรึ กษากันแต่ ละฝ่ ายเช่ นกรมการปกครอง ตม.
ประกันสังคมและอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องทางานให้สอดคล้องกันไม่ควรทางานแยก
ส่วนกันแบบนีเ้ พราะนีเ่ ป็ นการดาเนิ นงานในศูนย์เดี ยวกัน”
(1.2) ควรมีการขยายเวลาในการดาเนินการ ควรมีการพิจารณาโทษ และค่าปรับให้ มี
ความเหมาะสมมากกว่านี ้ ในเรื่ องการบริ หารจัดการศูนย์ควรมีการบริ หารจั ดการศูนย์ที่ดีกว่านี ้ซึ่ง
บริ ษัท ค สะท้ อนว่า
“ควรมี การบริ หารจัดการที ่ดีกว่านี ้ เช่น สถานที ่ การบริ หารจัดการคนในการ
บริ การ โทษไม่ควรหนักขนาดนี ้ หรื อแม้กระทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การบังคับใช้
ควรมี ระยะเชิ ญชวนให้ปฏิ บตั ิ ก่อนการประกาศใช้มาตรการขัน้ เด็ดขาดแบบ
นี ้ ควรออกมาให้ขอ้ มูลกับนายจ้างและลูกจ้างอย่างทัว่ ถึง”
ผู้ประกอบการบริ ษัท ฉ ได้ สะท้ อนเกี่ยวกับประกันสังคมของแรงงานต่างด้ าวด้ วยว่า
“ในส่วนของประกันสังคมรัฐบังคับให้ ผ้ ปู ระกอบการส่งเงินประกันตนของแรงงานต่างด้ าวเท่ากับ
คนไทยซึง่ มันดูไม่เหมาะสมเพราะสิทธิได้ ไม่เท่าคนไทย”
(2) ข้ อเสนอแนะจากแรงงานต่างด้ าว พบว่า กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่เสนอแนะเพิ่มเติมให้
มีการเตรี ยมการมีการบริ หารจัดการที่ดีในการจัดตังศู
้ นย์ โดยแรงงานบริ ษัท ข สะท้ อนว่า
“ในการให้บริ การควรลดขัน้ ตอนเพื ่อความสะดวกในการดาเนิ นการ ศู นย์
ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มมากกว่ า การที ่ ม าเร่ ง ให้ แ รงงานรี บ มาจด
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ทะเบี ยน ควรมี การขยายพื ้นที ่ในการรับบริ การเพราะทางการรู้ อยู่แล้วว่ า
แรงงานทัง้ ประเทศต้องเข้าไปดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จตามเวลาทีก่ าหนด”
บริ ษัท ง สะท้ อนว่า
“อยากให้เตรี ยมความพร้อมในเรื ่ องระบบการให้บริ การ ค่าธรรมเนี ยม และ
อื ่ น ๆที ่ ยั ง ดู วุ่ น วายท างานไม่ ไ ปด้ ว ยกั น อยู่ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การท างานที ่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่านี ้ จะได้ช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบ
ทัง้ นายจ้างแล้วผูป้ ระกอบการ”
บริ ษั ท ฉ สะท้ อ นว่ า “ในการจัด การของศู น ย์ ยังไม่ ดี พ อ ยัง ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการ
ให้บริ การ ศู นย์ ไม่พร้อมและสถานที ่ไม่พอในการให้บริ การ ภาครัฐควรมี การเตรี ยมความพร้อม
มากกว่านี ”้ และแรงงานยังมีความต้ องการให้ ภาครัฐมีการผ่อนผันไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของระยะเวลา
ค่าธรรมเนียมการดาเนินการซึง่ แรงงานในบริ ษัท จ สะท้ อนว่า
“ควรมี การขยายเวลาให้นานกว่านี ้เพื ่อให้แรงงานเข้าไปรับบริ การได้ไม่แน่น
จนเกิ น ไป ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ เราคิ ดว่ า มั น เป็ นภาระมาก ควรลด
ค่าธรรมเนียมค่าทาบัตรลงเพือ่ เป็ นการช่วยค่าใช้จ่ายของแรงงาน”
นอกจากนี ้ควรมีการขยายพื ้นที่ในการรับบริ การเพราะรัฐรู้ อยู่แล้ วว่าแรงงานทังประเทศ
้
ต้ องเข้ าไปดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้ จากข้ อเสนอแนะดังกล่าวข้ างต้ นทังในส่
้ วนของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้ าว
ได้ เสนอแนะนัน้ พบว่า สิ่งที่แรงงานต่างด้ าวและผู้ประกอบการได้ เสนอแนะเป็ นเสียงเดียวกันคือ
ต้ อ งการให้ รัฐ บาลมี ก ารหารื อ ทัง้ ภาครั ฐ ละเอกชนและเตรี ย มพร้ อมในการเตรี ย มการจัด ตัง้
ศูน ย์ บ ริ ก ารแรงงานให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี มี ก ารขยายเวลาในการด าเนิ น การ ควรมี ก าร
พิ จ ารณาโทษ และค่ า ปรั บ ให้ มี ค วามเหมาะสมเพราะที่ ผ่ า นมาการท างานของศู น ย์ บ ริ ก าร
ดาเนินงานจนเกิดปั ญหาและส่งผลกระทบทัง้ แรงงาน และผู้ประกอบการหลายด้ านและอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและด้ านอื่นๆอีกในอนาคต
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ. 2560 กรณี ศึกษากิ จการก่ อสร้ าง กรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ ทาการเก็ บรวบรวม
ข้ อมูลในส่วนของปั ญหา และผลกระทบที่เกิดกับแรงงานต่างด้ าว และผู้ประกอบการที่ได้ จากการ
ลงพื ้นที่ โดยแบ่งหัวข้ อในการสรุปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับพระราชกาหนดการบริ ห ารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารของผู้ประกอบการมีการรับรู้ ข่าวสารจากกระทรวงแรงงาน
โดยตรง และมี การรั บรู้ ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต และช่องทางอื่นๆตามลาดับ แต่
ในทางกลับกันการรับรู้ ข่าวสารพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.
2560 ของแรงงานต่างด้ าวกลับพบว่า การรับรู้ หรื อการทราบข่าวพระราชกาหนดนันแรงงานต่
้
าง
ด้ าวทราบจากผู้ประกอบการเจ้ าของบริ ษัทที่ตนทางานโดยไม่ได้ ทราบข่าวโดยตรงจากประกาศ
ของกระทรวงซึง่ มีการรับรู้ล้าช้ ากว่าผู้ประกอบการ
ปั ญหาและผลกระทบจากกระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงานของพระราช
ก าหนดการบริ ห ารจัด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2560 ซึ่ง ในส่ ว นของปั ญ หาของ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้ าวมีปัญหาเดียวกันคือ เรื่ องความยุ่งยากของกระบวนการขันตอน
้
ในการของจดทะเบี ยนแรงงาน และในส่วนของผลกระทบ ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าว
ได้ รั บ ผลกระทบเดี ย วกั น คื อ ผลกระทบด้ านเวลาในการด าเนิ น การ ซึ่ ง นอกเหนื อ จากนี ้
ผู้ประกอบการยังได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเดียวกันอีก 2 ด้ าน ได้ แก่ ผลกระทบด้ านการบริ หาร
จัดการ และผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
ปั ญหาและผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระราชกาหนดการ
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญหาผู้ประกอบการ และแรงงาน
ต่างด้ าวพบปั ญหาเดียวกัน 2 เรื่ อง คือ ปั ญหาเรื่ องการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมการดาเนินการ
และปั ญหาเรื่ องความเข้ าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และนอกจากนี ้ผู้ประกอบการยังพบ
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ปั ญ หาอี ก 1 ปั ญ หาคื อ ปั ญ หาเรื่ องภาระค่าใช้ จ่ายในการขึน้ ทะเบี ยนแรงงาน และในส่วนของ
ผลกระทบทัง้ ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าวจะมีผลกระทบที่คล้ ายกันในเรื่ องเงิน กล่าวคือ
ผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบด้ านต้ นทุนแรงงาน ซึง่ ต้ องสารองเงินทุน ส่วนผลกระทบของแรงงาน
ที่ ค ล้ า ยกัน คื อ แรงงานได้ รับ ผลกระทบเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การที่ ผ้ ูป ระกอบการหัก
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขึน้ ทะเบียน และนอกจากนีผ้ ้ ปู ระกอบการได้ รับผลกระทบอีก 1 ด้ าน
คือ ผลกระทบด้ านการดาเนินงาน
ปั ญ หาและผลกระทบจากสถานที่ ในการรั บ จดทะเบี ยนแรงงานต่างด้ าวของพระราช
ก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่ ว นของปั ญหาทั ง้
ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าวได้ รับปั ญหาเดียวกัน คือ สถานที่ให้ บริ การไม่เพียงพอ และใน
ส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อเวลางานของบริ ษัท และ
แรงงานต่างด้ าวได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบด้ านรายได้
ปั ญ หาและผลกระทบจากการกาหนดโทษของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญหาของผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าวเป็ น
ปั ญหาเดียวกันคือ ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงของโทษ ในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการ
ได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการแรงงาน และผลกระทบต่อการบริ หารจัดการ
งาน และแรงงานต่างด้ าวได้ รับผลกระทบคือ ผลกระทบเรื่ องความมัน่ คงในงาน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ.2560 กรณีศกึ ษากิจการก่อสร้ าง กรุงเทพมหานคร เมื่อนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี
และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถอภิปรายผลออกมาดังต่อไปนี ้
1. การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการมีการรับรู้ข่าวสารจากกระทรวงแรงงานโดยตรง และมี
การรับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต และช่องทางอื่นๆตามลาดับ แต่ในทางกลับกันการ
รับรู้ ข่าวสารพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ของแรงงาน
ต่างด้ าวกลับ พบว่า การรั บ รู้ หรื อ การทราบข่ าวพระราชกาหนดนัน้ แรงงานต่ างด้ าวทราบจาก
ผู้ประกอบการเจ้ าของบริ ษัทที่ตนทางานโดยไม่ได้ ทราบข่าวโดยตรงจากประกาศของกระทรวงซึง่ มี
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การรั บรู้ ล้ าช้ ากว่าผู้ประกอบการ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการประกาศข่าวพระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 แบบนี อ้ าจเนื่ องมาจากกระทรวงแรงงานมองว่า
แรงงานอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้ประกอบการ เพราะฉะนันการส่
้
งข้ อมูลข่าวสารไปจึงไม่จาเป็ นต้ อง
ส่งไปทัง้ 2 ช่องทางแต่จัดส่งข่าวสารไปที่ผ้ ปู ระกอบการโดยหวังว่าผู้ประกอบการจะเป็ นผู้สื่อสาร
แทนกระทรวงแรงงาน ซึ่งตรงกับคาอธิ บ ายทฤษฎี ก ารสื่อสารสองจังหวะที่ ว่าข่าวสารจากการ
สื่ อ สารมวลชนมั ก จะไม่ ไ ปถึ ง กลุ่ม ผู้ รั บ โดยตรงเสมอไป บางครั ง้ อาจไปถึ ง ผู้รั บ ในลัก ษณะ
กระบวนการสองทอด คือ ในชันแรกจะเข้
้
าถึงบุคคลในสังคมส่วนหนึง่ แล้ วบุคคลเหล่านี ้ก็จะส่งไป
ยังบุคคลอื่นๆอีกทอดหนึง่ (Paul F.Lazarsfeld et al., 1948)
2. ปั ญหาและผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 ต่ อผู้ประกอบการและแรงงานต่ างด้ าว
ซึง่ ปั ญหาและผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้ าว พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้ วย 4 ด้ านหลักดังต่อไปนี ้
2.1 ด้ านกระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงาน
ปั ญหาและผลกระทบจากกระบวนการขันตอนในการขอจดทะเบี
้
ยนแรงงานของ
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ซึง่ ในส่วนของปั ญหาของ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้ าวมีปัญหาเดียวกันคือ เรื่ องความยุ่งยากของกระบวนการขันตอน
้
ในการของจดทะเบียนแรงงาน อาจเนื่องมาจากกระบวนการขันตอนที
้
่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี ้รัฐ
นัน้ มองว่าการเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนเพื่ อเป็ น การป้องกัน และแก้ ไขปั ญ หาเรื่ องของการลักลอบ
แรงงานผิดกฎหมายการกระทาอันเป็ นการค้ ามนุษย์ต่อคนต่างด้ าว และรวมไปถึงการละเมิดสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานของแรงงาน เพราะฉะนันการที
้
่รัฐไปเพิ่มมาตรการในการควบคุมตรงนันเพิ
้ ่มขึ ้นจึงทาให้
กระบวนการขัน้ ตอนเหล่านี ก้ ลายเป็ นภาระในการใช้ เวลาที่ จะผ่านในแต่ละขัน้ ตอนไปได้ และ
นอกจากนีผ้ ้ ปู ระกอบการยังได้ รับผลกระทบอีก 2 ด้ าน ได้ แก่ ผลกระทบด้ านการบริ หารจัดการ
และผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
ผลกระทบด้ านการบริ หารจัดการ เนื่องจากโดยปกติบริ ษัทจะมีการเตรี ยมการใน
การดาเนินการขึ ้นทะเบียนให้ แรงงานเป็ นช่วงๆ เช่น เดือนมกราคมเป็ นการตรวจสุขภาพ บริ ษัทจะ
เตรี ยมจองคิวโรงบาลจองรถเอ็กซเรย์ไว้ โดยแบ่งเข้ าไซด์ งานก่ อนสร้ างสลับกลุ่มแรงงานออกมา
ตรวจสุขภาพโดยไม่ใ ห้ เสียงานในช่วงนัน้ เลย และในเดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทก็จะจองคิวที่ศูนย์ใน
การตรวจเอกสารยื่นเอกสารต่างๆกับกรมซึง่ มีการว่างแผนเป็ นเดือนๆในการทาในแต่ละขันตอน
้
แต่
ภายหลังการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560
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บริ ษัทถูกเปลี่ยนวิธีดาเนิ นการที่เคยปฏิบตั ิมาแต่เดิมโดยให้ ดันแรงงานต่างด้ าวทัง้ หมดในบริ ษัท
ต้ องดาเนินการผ่านศูนย์ OSS(One Stop Service)ที่ ท างรั ฐจัดให้ อย่างเดี ยวโดยดาเนินการทุก
อย่างผ่านศูนย์นี ้โดยไม่สามารถทาตามแผนเดิมที่บริ ษัทว่างไว้ ได้ และด้ วยแรงงานที่มีจานวนมาก
จึงทาให้ การบริ หารจัดการแรงงานลาบากขึ ้นไม่สามารถดาเนินการทันตามช่วงเวลาที่รัฐกาหนดไว้
ซึ่งการศึกษาผลกระทบของวิจัยนี ้ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ศรี สวุ รรณ ขอไพบูลย์ (2559)ที่
พบว่า การประกาศใช้ นโยบายด้ านแรงงานนันจะส่
้ งผลกระทบต่อด้ านการบริ หารจัดการองค์กร ซึ่ง
ส่งผลต่อการบริ หารจัดการองค์ กรทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ กระบวนการบริ หารจัดการ(Management)
ด้ านเงินทุน (Capital) ลูกจ้ าง (Man) และวัตถุดิบ (Material)
ผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เนื่องจากการที่องค์กรต้ องพาแรงงานไป
จดทะเบี ย นก็ จ ะเกิ ด ผลกระทบในช่ วงส่งงานโครงการของบริ ษั ท ซึ่งบริ ษั ท ต้ อ งพาแรงงานพา
แรงงานไปอยู่ที่ ศูน ย์ จ ดทะเบี ย นแรงงาน OSS ทัง้ วัน โดยขึน้ อยู่กับ ว่ าวัน นัน้ ศูน ย์ จ ดทะเบี ย น
แรงงาน OSS จะแบ่ งจ านวนแรงงานที่ เข้ ารั บ บริ ก ารให้ แ ต่ ล ะบริ ษั ท ได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไหน ซึ่งไม่
สามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จในวันเดียวอย่างแน่นอน โดยแต่ละบริ ษัทต้ องเฉลี่ยแรงงานกันไป
ซึง่ บริ ษัทจะมีปัญหาเพราะแรงงานในไซด์งานถ้ าหากคนงานถูกแบ่งไปครัง้ ละมากๆงานไม่ก้าวหน้ า
ส่งผลให้ งานช้ ากว่าแผนที่กาหนดไว้ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพงานไม่ตรงตามข้ อกาหนดหรื อ
มาตรฐานคุณภาพงานที่ควรจะเป็ น ซึง่ ผลการศึกษาวิจยั นี ้ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสิทธิพงษ์
พรหมประสิทธิ์ (2556)ที่พบว่า มีผลกระทบด้ านการดาเนินงานโครงการก่อสร้ าง ซึ่งมีผลกระทบ
ในช่ วงส่งมอบงาน เกิ ด ผลกระทบจากการส่งมอบที่ ไม่ ได้ รับ คุณ ภาพตรงตามข้ อ ก าหนดหรื อ
มาตรฐานคุณภาพงานที่ควรจะเป็ น อีกทังโครงการก่
้
อสร้ างเกิดความล่าช้ าเสร็ จไม่ทนั ตามกาหนด
ระยะเวลาที่ ระบุไว้ ในสัญ ญา การส่งมอบงานให้ เจ้ าของโครงการล่าช้ า ด้ วยเหตุผลเพราะมีการ
เคลื่อนย้ ายแรงงาน
2.2 ด้ านค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน
ปั ญหาและผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระราช
กาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญหาผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้ าวพบปั ญหาเดียวกัน 2 เรื่ อง คือ ปั ญหาเรื่ องการเพิ่มขึน้ ของค่าธรรมเนียมการ
ดาเนินการ และปั ญหาเรื่ องความเข้ าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึง่ ปั ญหาแรก คือ ปั ญหา
เรื่ องการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมการดาเนินการ การที่ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการเพิ่มสูงขึ ้น
อาจเนื่องมาจากการที่รัฐต้ องการให้ แรงงานเข้ าสู่ระบบอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ซึง่ การที่แรงงาน
จะดาเนินการอย่างถูกต้ องทังหมดก็
้
ต้องมีหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้ องกันหลายส่วน จึงทาให้ แต่ละ
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หน่วยงานนันเก็
้ บค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การแยกส่วนงาน และด้ วยมีหลายหน่วยงานที่แรงงาน
หรื อผู้ประกอบการต้ องไปติดต่อจึงทาให้ ภาพรวมของการเก็บค่าธรรมเนียมดูแพง และสูงขึ ้น จนทา
ให้ เป็ นภาระทังแรงงาน
้
และผู้ประกอบการในด้ านต้ นทุนแรงงาน หรื อผลกระทบด้ านค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินการ ซึง่ สอดคล้ องกับผลวิจยั ของสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์ (2556) และมัลลิกา แซ่เซียด
(2556)ที่พบว่า การประกาศใช้ นโยบายด้ านแรงงานมีผลกระทบต่อองค์กรในด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
และยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของศรี สวุ รรณ ขอไพบูลย์ (2559)ที่พบว่า การประกาศใช้ นโยบาย
มีผลกระทบด้ านเงินทุน โดยด้ านการบริ หารเงินทุนได้ รับผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 3.81 นโยบายนี ้
ส่งผลให้ SMEs ต้ องกู้ยืมเงินมาใช้ หมุนเวียนมากขึ ้น ทาให้ ขาดสภาพคล่อง บางแห่งต้ องย้ ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้ านที่มีค่ าแรงต่ากว่า และหลายแห่งไม่สามารถแบกรับต้ นทุนได้ จึง
ปิ ดตัวลงแล้ ว
ในส่วนของปั ญ หาความเข้ าใจผิดของค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตนัน้ ด้ วยการที่
แรงงานและผู้ประกอบการมีความเข้ าใจผิด อาจเนื่องมาจากการสื่อสารของกระทรวงแรงงานนัน้
เป็ นการติดต่อสื่อสารทางเดียวซึ่งกระทรวงแรงงานมีการส่งออกข้ อมูลข่าวสารในทางเดี ยวจึงมี
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารได้ มากกล่าวคือ ผู้รับสาร มีการรับรู้
ข่าวสารมาแบบผิดๆ หรื อผู้สง่ สาร ส่งข้ อมูลข่าวสารไม่ครบถ้ วนทางใดทางหนึง่ จึงทาให้ แรงงานและ
ผู้ประกอบการที่เปรี ยบได้ กบั ผู้รับสาร เกิดความเข้ าใจผิดเรื่ องราคาค่าธรรมเนียมในใบอนุญาต ซึ่ง
ตรงกั บ ค าอธิ บ ายของทฤษฎี ก ารสื่ อ สารที่ ว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระบบทางเดี ย ว (One-Way
Communication) เป็ นการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่ผ้ สู ่งออกข้ อมูลข่าวสารไปทางเดียว โดยผู้รับ
ไม่ มี โอกาสตอบโต้ หรื อซักถามข้ อสงสัยใด ไม่ มี การแสดงปฏิกิริยาย้ อนกลับใดๆของผู้รับ การ
ติดต่อสื่อสารช่องทางนี อ้ ยู่ในรู ปแบบของระเบี ยบ คาสัง่ แนวนโยบายที่ผ้ ูรับต้ องทาตาม และมี
รูปแบบเป็ นพิธีการ หรื อเป็ นทางการสามารถพบหรื อเกิดข้ อบกพร่ อง ผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร
ได้ มาก เพราะผู้ส่งสารไม่อาจจะรั บทราบข้ อมู ลย้ อนกลับจากสารที่ส่งไปได้ โดยปั ญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้ านการดาเนินงานในองค์กร กล่าวคือ ประเด็นความเข้ าใจผิดของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ส่งผลทาให้ ผ้ ปู ระกอบการเกิดความหวาดกลัวไม่กล้ าให้ แรงงานต่าง
ด้ าวท างานต่อ ให้ แรงงานต่างด้ าวออกเพราะกลัวจะได้ รั บ ภาระ ทาให้ งานที่ ท าอยู่ไม่สามารถ
ดาเนินไปต่อได้ เกิดภาวะงานหยุดชงัก
2.3 ด้ านสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
ปั ญหาและผลกระทบจากสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวของพระ
ราชก าหนดการบริ ห ารจัด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ.2560 ในส่ ว นของปั ญ หาทั ง้
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ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าวได้ รับปั ญหาเดียวกัน คือ สถานที่ให้ บริ การไม่เพียงพอ ซึ่งการ
กาหนดนโยบายเพื่อบังคับหรื อสัง่ การให้ สงั คมทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรัฐควรมีกลไกรองรับการดาเนินงาน
ด้ า นนัน้ ๆให้ ค รอบคลุม ให้ น โยบายสามารถด าเนิ น ไปได้ ซึ่งในด้ านสถานที่ ในการจดทะเบี ย น
แรงงาน ในเมื่ อ รั ฐ ต้ อ งการให้ แ รงงานเข้ า มาจดทะเบี ย นให้ ค รบรั ฐ ก็ ต้ อ งคาดการณ์ ให้ ได้ ว่ า
กลุ่ม เป้าหมายมี จานวนมากน้ อยเพี ย งใด และอยู่ที่ ไหนบ้ าง ซึ่งต้ องมี ข้ อมูลพอที่ จะท าให้ รัฐ มี
โครงสร้ างในการไปรองรั บกลุ่มเป้าหมาย เพราะฉะนัน้ รั ฐจะต้ องคานึงเรื่ องของการรองรั บการ
ดาเนินงานด้ านนี ้ให้ ชดั เจนขึ ้นเพื่อที่จะให้ นโยบายประสบความสาเร็ จ
2.4 ด้ านการกาหนดโทษ
ปั ญหาและผลกระทบจากการกาหนดโทษของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปั ญหาของผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าว
เป็ นปั ญหาเดียวกันคือ ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงของโทษ ในเรื่ องของการกาหนดโทษทางรั ฐบาล
อาจมองว่าปั ญหาด้ านแรงงานข้ ามชาติเป็ นปั ญหาที่เรื อ้ รัง และเป็ นปั ญหากับสังคมไทยมาช้ านาน
ซึง่ เป็ นปั ญหาที่แก้ ไขไม่จบไม่สิ ้น รัฐจึงได้ ออกมาตรการเด็ดขาดโดยการกาหนดโทษที่สงู ขึ ้นทังโทษ
้
จาและปรับ เพื่อให้ แรงงานและผู้ประกอบการเกิดความเกรงกลัว โทษไม่กล้ ากระทาความผิด และ
เปิ ดช่องทางเพื่อหวังให้ แรงงานนอกระบบได้ เข้ าสู่ระบบได้ อย่างครบถ้ วน แต่ในทางกลับกันกลับ
พบว่าแรงงานและผู้ประกอบการนันรู
้ ้ สกึ แตกตื่นกับมาตรการดังกล่าวที่รัฐประกาศใช้ อาจจะเนื่อง
ด้ วยประการแรกเป็ นโทษที่หนักที่สดุ ที่เคยมีมา ประการที่สองการที่การบังคับใช้ โทษมีผลบังคับใช้
ทันทีจนทาให้ แรงงานและผู้ประกอบการที่ยงั ไม่ได้ ทาถูกต้ องตามกฎหมายทังหมดแตกตื
้
่นกับโทษ
จึงทาให้ เกิดผลกระทบใน 2 เรื่ องคือ ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการแรงงาน และผลกระทบต่อการ
บริ หารจัดการงาน
ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการแรงงาน กล่าวคือ การกาหนดโทษที่หนักทาให้
แรงงานนอกระบบนั น้ ค่ อ นข้ างแตกตื่ น ท าให้ คนงานที่ มี ฝี มื อ หนี ห ายไปเป็ นจ านวนมาก
ผู้ประกอบการต้ องต้ องประกาศรับสมัครแรงงานเพิ่มเติมเร่ งด่วน เพราะแรงงานที่หายไปมีผลต่อ
งานที่กาลังดาเนินอยู่มาก และการจ้ างงานใหม่แรงงานที่มาใหม่ทางานได้ ไม่ถึงเป้า ล่าช้ าเพราะ
ขาดความช านาญ ซึ่ง เป็ น ผลกระทบร้ ายแรงไม่ ส ามารถควบคุม แรงงานได้ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการประกาศใช้ นโยบายเกี่ยวกับแรงงานของมัลลิกา แซ่เซียด
(2556) และศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์ (2559)ที่ พ บว่ามี ผลกระทบด้ านแรงงาน หรื อลูกจ้ าง และยัง
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ วรนน คุณดิลกกมล และคณะ (2557)ที่พบว่าได้ รับผลกระทบด้ าน
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แรงงาน กล่าวคือได้ ประสบปั ญหาการลาออกของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานใหม่ที่มีอายุงานไม่
นานพบว่ามีการลาออกบ่อยมาก และประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานชาย
ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการงาน กล่าวคือ ด้ วยโทษที่หนักก็เปรี ยบเสมือนการ
บังคับให้ บริ ษัทเร่ งดาเนินการจดทะเบียนแรงงานให้ แล้ วเสร็ จ ซึ่งบริ ษัทต้ องออกไปดาเนินการใน
ระยะเวลาที่ จากัดในขณะที่ งานที่ บริ ษัทก็ กาลังทาอยู่ก็ มาก ซึ่งงานแต่ละงานที่ รับมามี กาหนด
สัญญาดาเนินการแล้ วเสร็ จส่งมอบงานทาให้ มีผลกระทบต่อบริ ษัทโดยกระทบการบริ หารจัดการ
งานของบริ ษัทเนื่ องด้ วยบริ ษัทต้ องแบ่งคนไปทางานส่วนหนึ่งและอี กส่วนต้ องไปดาเนินการจด
ทะเบียน และรวมถึงแรงงานต่างด้ าวที่หวาดกลัวหนีหายไปด้ วย ซึง่ ทาให้ ไม่สามารถเร่ งงานให้ แล้ ว
เสร็ จทันตามเวลาได้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการประกาศใช้ นโยบาย
เกี่ ยวกับแรงงานของสิทธิ พงษ์ พรหมประสิทธิ์ (2556)ที่ พบว่า มี ผลกระทบด้ านการดาเนินงาน
โครงการก่อสร้ าง ซึ่งได้ รับผลกระทบในช่วงส่งมอบงาน เกิดผลกระทบจากการส่งมอบที่ไม่ได้ รับ
คุณภาพตรงตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐานคุณภาพงานที่ควรจะเป็ น อีกทัง้ โครงการก่อสร้ างเกิด
ความล่ า ช้ าเสร็ จ ไม่ ทัน ตามก าหนดระยะเวลาที่ ระบุไว้ ในสัญ ญา การส่ง มอบงานให้ เจ้ า ของ
โครงการล่าช้ า
และนอกจากนีแ้ รงงานต่างด้ าวยังได้ รับผลกระทบความมั่นคงในงาน กล่าวคือ
แรงงานเกิดความหวาดกลัว และทาให้ แรงงานบางส่วนในสถานประกอบการหนีหาย ซึง่ แรงงานมี
ความกังวลในเรื่ องของโทษที่หนักซึ่งค่าใช่จ่ายในการขึ ้นทะเบียนจะมีใครรับผิดชอบ ถ้ านายจ้ างไม่
รับผิดชอบตัวแรงงานเองก็ไม่มีกาลังพอที่จะจ่าย นัน้ หมายความว่าแรงงานอาจถูกลอยแพ และ
อาจถูกจับได้ เพราะตัวแรงงานเองไม่ได้ ดาเนินการตามที่รัฐกาหนด
ทัง้ นี ก้ ารประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารจัด การการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 เป็ น นโยบายที่ ก าหนดขึน้ มาเพื่ อ ควบคุม พฤติ ก รรมของทัง้ แรงงานต่ า งด้ า ว และ
ผู้ประกอบการ ซึ่งนโยบายนีม้ ีผลบังคับให้ นายจ้ างหรื อผู้ประกอบการต้ องพาแรงงานต่างด้ าวใน
ปกครองของตนที่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียนเข้ าสู่ระบบอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ไปดาเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จตามกระบวนการ วันเวลา สถานที่ และหากไม่ดาเนินการตามที่รัฐกาหนดจะต้ องโดนโทษปรับ
ร้ ายแรงตามที่รัฐระบุไว้ ในกฎหมาย ซึ่งการประกาศใช้ นโยบายดังกล่าวรัฐนันหวั
้ งที่จะป้องกันการ
ลักลอบแรงงานผิดกฎหมายการกระทาอันเป็ นการค้ ามนุษ ย์ต่อคนต่างด้ าว และรวมไปถึ งการ
ละเมิด สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงาน ซึ่งนโยบายดังกล่าวนัน้ เป็ น นโยบายที่ เกี่ ยวกับการจัดการ
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ (Regulatory Policy) กล่ า วคื อ เป็ นนโยบายที่ ก าหนดขึ น้ มาเพื่ อ ควบคุ ม
พฤติกรรมของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคล เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม(Theodore, 1964) และ
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ในขณะเดี่ ยวกันการประกาศใช้ นโยบายหนึ่งนัน้ รั ฐจะต้ องให้ ความสาคัญ กับกลุ่มเป้าหมายใน
ฐานะผู้รับผลของนโยบายโดยตรง ซึ่งการที่นโยบายที่จะประกาศออกมานัน้ จะประสบผลสาเร็ จ
นโยบายนัน้ ต้ องได้ รับการยอมจากประชาชน หรื อผู้รับผลของนโยบาย โดยรั ฐควรเปิ ดโอกาสให้
ผู้รับผลของนโยบายได้ มีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา หรื อการหาทางออกที่ดีที่สดุ ให้ กับตนเอง ซึ่ง
ในการออกนโยบายนีร้ ัฐควรที่จะให้ ผ้ ปู ระกอบการ แรงงานต่างด้ าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้
เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการออกกฎหมายด้ วยเพื่ อให้ เกิ ดการยอมรั บ จากหลายฝ่ ายในสังคม และ
นอกจากนี ้การที่บคุ คลจะยอมปฏิบตั ิตามนโยบายนันต้
้ องอาศัยความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องนันอย่
้ าง
ชัดเจน และเป็ นประโยชน์ต่อผู้รับนโยบาย ผู้รับนโยบายจึงจะเปิ ดใจยอมรั บนโยบาย ซึ่งปั จจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับที่สาคัญคือ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของนโยบาย กล่าวคือ นโยบาย
ต้ องมีความชัดเจนไม่ ซบั ซ้ อนมีเนื ้อหาสาระเป็ นธรรมและเป็ นกลาง อธิบายเหตุผลหรื อประโยชน์
ของนโยบายให้ คนทัว่ ไปเข้ าใจ และนโยบายนันออกมาเพื
้
่อผลประโยชน์ของประชาชน หรื อออกมา
โดยได้ รับความยินยอมเห็นชอบของประชาชน(Rogers & Shoemaker, 1917) ดังนัน้ นโยบายทุก
นโยบายที่ รัฐประกาศใช้ ควรได้ รับ การยอมรั บ จากสังคมซึ่งเป็ นการให้ ความสาคัญ กับ ผู้รับผล
นโยบายซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิของภาครัฐนันประสบผลส
้
าเร็ จ
โดยไม่ให้ เกิดปั ญหาและผลกระทบตามมาภายหลัง
3. ผลกระทบจากพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2560 ต่ อสังคมในวงกว้ าง
นโยบายอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ หรื อกลุ่มคนนอกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้ อาจ
เรี ย กว่ า ผลกระทบที่ ไ ม่ ค าดหมาย(spillover effect) หรื อ ผลกระทบภายนอก(externalities)
(สมบั ติ ธ ารงธั ญ วงศ์ , 2545) ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาผลกระทบที่ เกิ ด กั บ แรงงานต่ า งด้ าวและ
ผู้ประกอบการที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของรัฐที่ต้องการจัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้ าวรวมไปถึงการป้องกันการค้ ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งการดาเนินการดังกล่าวทาให้ เกิดปั ญหา
ใหม่ ขึน้ มาถึงแม้ ว่า วัตถุป ระสงค์ ของรั ฐ ที่ คาดหวังจะสาเร็ จ แต่ ในทางกลับ กันพระราชกาหนด
ดังกล่าวนี ้ส่งผลกระทบที่ไม่คาดหมาย(spillover effect)ในด้ านต่างๆดังต่อไปนี ้
1) ต้ นทุนทางเศรษฐกิจ หรื อภาระทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจในที่ นีห้ มายถึง
ทังตั
้ วผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าว โดยปกติบริ ษัททุกบริ ษัทการดาเนินกิจการก็จะมีต้นทุน
กาไรในการดาเนินกิ จการเป็ นเรื่ องปกติ แต่ในบริ ษัทที่ต้ องใช้ แรงงานต่างด้ าวในการดาเนินงาน
ให้ กับองค์กรแล้ วนัน้ ต้ องประสบปั ญหาในเรื่ องของต้ นทุนทางเศรษฐกิจ หรื อภาระทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิ จไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าของกิ จการ หรื อผู้ใช้ แรงงานเองก็ ตาม เนื่ องด้ วยกับบังคับใช้ พระราช
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ก าหนดดังกล่า วซึ่ง บังคับ ให้ ผ้ ูป ระกอบการจะต้ อ งพาแรงงานในบริ ษั ท หรื อ กิ จ การของตนไป
ด าเนิ น การตามที่ รัฐ ก าหนดโดยบริ ษั ท ต้ อ งส ารองเงิน ทุน เพื่ อ ที่ จ ะต้ อ งพาแรงงานต่ า งด้ าวไป
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ สาหรับบริ ษัทที่เป็ นขนาดกลางและขนาดย่อยต้ องสารองเงินทุนแล้ วเรี ย ก
เก็บจากแรงงานภายหลังซึ่งสิ่งนี ก้ ็เป็ นผลที่มากระทบแรงงานต่างด้ าวอีก ทอดหนึ่ง ในขณะที่ทัง้
แรงงานต่างด้ าวและผู้ประกอบการมีสิ่งที่ต้องรับภาระเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการ
ด าเนิ น การจดทะเบี ย นแรงงานแต่ ใ นทางกลั บ กั น สิ่ ง ที่ รั ฐ มอบให้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท าให้ รายได้ ของ
ผู้ประกอบการหรื อแรงงานต่างด้ าวนัน้ เพิ่มขึน้ เลย ดังที่พบจากปั ญหาของแรงงานต่างด้ าวและ
ผู้ประกอบการในเรื่ องปั ญหาค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการจดทะเบียนแรงงานที่เพิ่มขึ ้น เนื่องด้ วยการ
ที่ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการเพิ่มสูงขึ ้นมาจากการที่แรงงานจะดาเนินการอย่างถูกต้ องทังหมด
้
ก็ต้องมีหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้ องกันหลายส่วน จึงทาให้ แต่ละหน่วยงานนันเก็
้ บค่าธรรมเนียมใน
การให้ บริ การแยกส่วนงาน และด้ วยมีหลายหน่วยงานที่แรงงานหรื อผู้ประกอบการต้ องไปติดต่อจึง
ทาให้ ภาพรวมของการเก็ บ ค่าธรรมเนี ยมดูแ พง และสูงขึน้ จนทาให้ เป็ นภาระทัง้ แรงงาน และ
ผู้ประกอบการในด้ านต้ นทุนแรงงาน หรื อผลกระทบด้ านค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
2) การชงักการเคลื่อนย้ ายแรงงาน จะเห็นว่าปกติ จานวนแรงงานต่างด้ าวที่เข้ ามา
ทางานในประเทศไทยทัง้ 3 สัญชาติ (เมียนม่า ลาว กัมพูชา) มีสงู ถึง 1,788,964 คน (อ้ างอิงข้ อมูล
จากตาราง 1) ภายหลังการประกาศพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2560 ด้ วยกระบวนการขัน้ ตอน ค่าใช้ จ่าย สถานที่ รวมไปถึงการกาหนดโทษที่เปลี่ยนแปลง
ไปทาให้ เกิดความยุ่งยากแก่แรงงานและผู้ประกอบการ การเข้ ามาของแรงงานต่างด้ าวลาบากมาก
ขึ ้น และในขณะเดียวกันพอคนกลุ่มนี ้ไม่ได้ เข้ ามา งาน 3D (Difficult, Dangerous, Dirty) งานยาก
งานอันตราย และงานสกปรก ที่คนไทยก็ไม่นิยมทากัน ซึ่งถ้ าขาดแรงงานต่างด้ าวไปงานเหล่านีก้ ็
ไม่มีคนทาก็จะเกิดการว่างงานโดยที่ไม่จาเป็ น ทังที
้ ่ความเป็ นจริ งประเทศไทยต้ องการแรงงานจาก
ภายนอกเป็ นจานวนมากอยู่แล้ วแต่กลับมาเจอกับมาตรการเหล่านี ้ที่รัฐสร้ างขึ ้นเป็ นตัวทาให้ เกิด
การขัดขวางการไหลเข้ ามาของแรงงานต่างด้ าวดังที่ พ บจากปั ญ หาแรงงานต่างด้ าวบางส่วนที่
เข้ าใจผิดเรื่ องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ให้ แรงงานต่างด้ าวต้ องออกจากงานเพราะผู้ประกอบการ
กลัวจะได้ รับภาระ และรวมไปถึงเรื่ องของปั ญหาการกาหนดโทษที่ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ประกอบการเกิดความ
หวาดกลัว และแรงงานต่างด้ าวหนี หายจากสถานประกอบการ ซึ่งการกาหนดโทษที่หนักทาให้
แรงงานค่อนข้ างแตกตื่นทาให้ คนงานที่มีฝีมือหนีหายไปเป็ นจานวนมาก และแรงงานที่หายไปมีผล
ต่องานที่กาลังดาเนินอยู่มาก
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ดังนัน้ จากปรากฏการณ์ ดังกล่าวที่รัฐได้ สร้ างกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆขึน้ มาเพื่อแก้ ไข
ปั ญ หาดังกล่าวนัน้ จากการศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงทาให้ ผ้ ูวิจัยพบว่านโยบายสาธารณะ การวัดผลของ
นโยบายสาธารณะไม่ควรวัดแค่ผลลัพธ์ ที่ตงั ้ ไว้ แต่ควรต้ องคานึงถึงผลกระทบที่นอกเหนือจากที่
คาดหวังไว้ เพราะอาจจะทาให้ เกิดเป็ นปั ญหาสาธารณะขึ ้นมาได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ลดกระบวนการขัน้ ตอนในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าว
ควรลดกระบวนการขันตอนในการด
้
าเนินการขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวให้ มีขนตอนที
ั้
่น้อยลง
โดยรวมทุกหน่วยงานไว้ ที่จุดติดต่อเพียงจุดเดียว เพิ่มเจ้ าหน้ าที่ประจาจุด และให้ บริ การร่ วมกับ
ระบบขึน้ ทะเบียนแรงงานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตด้ วยทางหนึ่ง เพื่อลดภาระในการดาเนินการแก่
ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้ าว
2.ลดภาระค่ าใช้ จ่ายให้ กั บ แรงงาน และผู้ประกอบการ ควรลดภาระค่าใช้ จ่าย
ให้ กับแรงงาน และผู้ประกอบการ ในเมื่อรัฐอ้ างว่าต้ องการจัดระบบระเบียบก็ควรผ่อนผันในส่วนนี ้
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือไปอีกทางหนึง่ อาจจะต้ องมีเงื่อนไขหรื อแบ่งรูปแบบของค่ าใช้ จ่ายให้ แตกต่าง
ไปตามความสามารถในการจ่ายของแต่ละประเภทกิจการ ควรต้ องมีการแบ่งหมวดค่าธรรมเนียม
เพื่อดูความแตกต่างของกลุม่ ผู้รับบริ การไม่ให้ เป็ นภาระกับผู้ประกอบที่เป็ นรายย่อย หรื อแรงงานที่
มีค่าแรงขันต
้ ่าที่มีความแตกต่างกัน ซึง่ จะเป็ นการเปิ ดช่องทางให้ แรงงาน และผู้ประกอบการที่มีทนุ
น้ อย สามารถเข้ าสูก่ ระบวนการจดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมายทัว่ กัน
3. เพิ่มสถานที่ในการให้ บริการ ควรมีการเพิ่มสถานที่ให้ มากขึ ้นในการที่จะรับรอง
แรงงานต่างด้ าวที่ จะเข้ ามาจดทะเบี ยนแรงงาน โดยการออกหน่วยย่อยเคลื่อนที่ ตามแหล่งที่ มี
อุตสาหกรรมหรื อการใช้ แรงงานจานวนมาก แรงงานและผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงจุดบริ การได้
ทุกแหล่ง และจะนาไปสู่การดาเนินการขึน้ ทะเบียนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อ
การให้ บริ การแรงงาน และผู้ประกอบการ
4. ความเหมาะสมในการบั งคั บ ใช้ โทษ การกาหนดโทษควรมี การพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการบังคับใช้ โดยการประกาศใช้ นโยบายในช่วงแรกควรเป็ นการประกาศเชิญ
ชวนแรงงานและผู้ประกอบการให้ เข้ าร่ วมตามกระบวนการที่วางไว้ และมีการกาหนดช่วงเวลาที่
เพียงพอต่อการดาเนินการก่อนที่จะมีการบังคับโทษแก่ผ้ กู ระทาความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุที่อาจจะ
ทาให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความหวาดกลัวจนหนีหาย และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การสร้ างการรั บ รู้ (Perception) และความเข้ าใจ (Understanding) โดย
มุ่งเน้ นการสื่อสาร การที่จะประกาศใช้ นโยบายรั ฐควรมีการประกาศข่าวให้ กลุ่มเป้าหมายได้ รั บ
ข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง และครบถ้ วน ให้ ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายได้ มีความรู้ความเข้ าใจเนื ้อหา
ของนโยบายก่อนการบังคับใช้ จริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะ
เกิดจากการความเข้ าใจผิดจากการสื่อสารผิดพลาด
2. การสร้ างการยอมรั บ (Acceptance) การที่รัฐจะประกาศใช้ นโยบายทุกนโยบาย
ควรสร้ างการยอมรับจากสังคมโดยเป็ นการให้ ความสาคัญกับผู้รับผลของนโยบายซึ่งจะเป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิของรัฐบาลนันประสบผลส
้
าเร็ จ
3. การศึกษาผลกระทบ ในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลควรมีการปรึ กษาหารื อ
กับองค์กรเอกชน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการออกกฎหมาย โดยรัฐควรคานึงถึงผลดีผลเสียที่
จะตามมาจากการประกาศใช้ นโยบายด้ วย ถ้ าไม่มีการศึกษาผลกระทบก่อน อาจส่งผลกระทบต่อ
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรื อต่อสาธารณะ และอาจจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพกว้ างได้
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการศึกษาต่ อไป
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรอบด้ านครั ง้ ต่อไปจึงควรมีการศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าวในทุกประเภทกิจการเพื่อที่จะได้ ทราบ
ถึงปั ญหาและผลกระทบของแต่ละประเภทกิจการเนื่องด้ วยความแตกต่างของลักษณะงานอาจจะ
เกิดปั ญหาและส่งผลกระทบที่แ ตกต่างกัน เพื่อให้ ภาครั ฐได้ เตรี ยมการรับมือกับปั ญหาที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสาธารณะต่อไป
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
เรื่ อง ผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2560
กรณีศกึ ษากิจการก่อสร้ าง กรุงเทพมหานคร
คาถามสาหรับผู้ประกอบการ
แนวประเด็นคาถามดังต่อไปนี ้
1.ท่านรับรู้ เกี่ยวกับ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.
2560 หรื อไม่ อย่างไร และมีการรับรู้จากช่องทางใด
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ.2560 และข้ อกาหนดแต่ละเรื่ องใน พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้ าว พ.ศ.2560 มีผลกระทบต่อการจ้ างงานแรงงานต่างด้ าวขององค์กรของท่านอย่างไร
2.1 ด้ านขันตอนในการจดทะเบี
้
ยนแรงงานต่างด้ าวแบบใหม่
2.2 ด้ านสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงาน
2.3 ด้ านค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน
2.4 ด้ านการกาหนดโทษ
3. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้ าว พ.ศ.2560หรื อไม่ อย่างไร
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
เรื่ อง ผลกระทบของพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2560
กรณีศกึ ษากิจการก่อสร้ าง กรุงเทพมหานคร
คาถามสาหรับแรงงานต่างด้ าว
แนวประเด็นคาถามดังต่อไปนี ้
1.ท่านรับรู้ เกี่ยวกับ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.
2560 หรื อไม่ อย่างไร และมีการรับรู้จากช่องทางใด
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ.2560 และข้ อกาหนดแต่ละเรื่ องใน พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้ าว พ.ศ.2560 มีผลกระทบต่อท่านอย่างไร
2.1 ด้ านขันตอนในการจดทะเบี
้
ยนแรงงานต่างด้ าวแบบใหม่
2.2 ด้ านสถานที่ในการรับจดทะเบียนแรงงาน
2.3 ด้ านค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน
2.4 ด้ านการกาหนดโทษ
3. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้ าว พ.ศ.2560หรื อไม่ อย่างไร
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