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โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาผลกระทบของแรงงานต�างด าวต�อการจ างงานคนไทยและ

ต�อชุมชน” มุ�งศึกษาผลกระทบท้ังด านบวกและด านลบของการจ างแรงงานต�างด าว 3 สัญชาติ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ท่ีมีต�อนายจ าง/สถานประกอบการ แรงงานไทย และชุมชน โดยสํารวจความ
คิดเห็นของเป3าหมายใน 3 กลุ�มดังกล�าว ซึ่งคณะผู วิจัยได นําเอาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข องมาเป9นแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีการย ายถิ่น (Immigration Theory) 
2.2 ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณL (Dual Labor Market Theory) 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจในระดับครัวเรือน 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของการย ายถิ่น (Consequences of Migration) 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
2.1 ทฤษฎีการย�ายถ่ิน (Immigration Theory)  
       สุภางคL จันทวานิช และคณะ (2543, น. 14) ได ให ความหมายไว ว�า การย ายถิ่นข ามประเทศ 
(international migration) หมายถึง การเคล่ือนย ายของประชากรจํานวนมากข ามพรมแดนจาก
ประเทศท่ีตนเป9นพลเมืองหรือพํานักอยู�ไปยังประเทศอ่ืน เพ่ือดํารงชีวิตเป9นเวลายาวนานต�อเน่ือง 
เพ่ือกระทํากิจกรรมท่ีได รับค�าตอบแทนโดยปกติหลักการสากล จะกําหนดว�าการดํารงชีวิตในอีกท่ี
หน่ึงเป9นระยะเวลานาน 1 ป_ นับเป9นการย ายถิ่น (International Travel Regulations) การย ายถิ่น
อาจจําแนกได ตามสาเหตุเป9น 2 ชนิด คือ การย ายถิ่นท่ีมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ (natural disaster) 
และการย ายถิ่นท่ีมีสาเหตุจากภัยท่ีเกิดจากการกระทําหรือจากนํ้ามือของมนุษยL (manmade disaster) 
นอกจากน้ันยังจําแนกการย ายถิ่นอีกแบบหน่ึง คือ การย ายถิ่นแบบท่ีผู ย ายถิ่นสมัครใจย ายถิ่นเอง 
(voluntary migration) และการย ายถิ่นแบบท่ีถูกบังคับให ย ายถิ่น (forced migration) ซึ่งได แก�
การล้ีภัย (refuge)  
      Arthur W. Lewis (1954, p. 139 - 191) Gustave Ranis and John C. H. Fei (1961, P.533 - 565) 
(อ างถึงใน พัชราวลัย วงศLบุญสิน, 2552, น. 32 - 34) ได พัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรLนีโอคลาสสิค 
เพ่ืออธิบายแบบแผนการย ายถิ่นจากชนบทสู�เมือง โดยเน นอธิบายให เห็นถึงความสัมพันธLระหว�าง
การย ายถิ่นของแรงงานกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยฐานแนวคิดเร่ืองปpจจัยผลักดันและ
ปpจจัยดึงดูด ดังน้ี 

1) การย ายถิ่น เป9นผลของความไม�เท�าเทียมกันในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว�าง
พ้ืนท่ีหน่ึงกับอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ซึ่งแสดงออกผ�านความไม�สมดุลระหว�างอุปสงคLและอุปทานใน
ตลาดแรงงาน และความแตกต�างด านอัตราค�าจ างระหว�างสองพ้ืนท่ีนั้น 
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2) การย ายถิ่นขนานใหญ� (Mass migration) เป9นการย ายถิ่นจากพ้ืนท่ีซึ่งมีอุปทาน
แรงงานเหลือเฟsอ อัตราค�าจ างต่ํา ไปยังพ้ืนท่ีซึ่งมีแรงงานไม�เพียงพอต�ออุปสงคLและมีอัตราค�าจ างสูงกว�า 
นอกจากน้ัน แรงงานจากพ้ืนท่ีด อยพัฒนาท่ีย ายถิ่นเข าไปทํางานในพ้ืนท่ีซึ่งมีระดับการพัฒนาสูงกว�า 
อาจมีราคาค�าจ างถูกกว�าแรงงานท องถิ่นของพื้นที่นั้น ซึ่งเป9นที่ดึงดูดใจของนายจ างในพื้นที่นั้น 
เกิดเป9นความต องการหรืออุปสงคLต�อแรงงานย ายถิ่นราคาถูก นําไปสู�กระแสการย ายถิ่นของแรงงาน
ราคาถูกอย�างต�อเน่ือง กล�าวอีกนัยหน่ึงของทฤษฎีคือ 

- ความแตกต�างด านอัตราค�าจ าง ระหว�างพ้ืนท่ีต นทางกับพ้ืนท่ีปลายทางเป9นเหตุผลหลัก
ของการย ายถิ่นของแรงงานจากพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราค�าจ างแรงงานต่ํา ไปยังพ้ืนท่ีซึ่งมีอัตราค�าจ างแรงงานสูง 

- ความแตกต�างด านอัตราค�าจ างน้ัน เกิดจากความแตกต�างด านอุปสงคLและอุปทาน
แรงงาน หรือกลไกตลาดแรงงานระหว�างพ้ืนท่ีต นทางกับพ้ืนท่ีปลายทาง ส�วนตัวแปร เช�น 
ประสิทธิภาพของแรงงาน ระดับการก�อตัวเป9นองคLกรของแรงงานล วนมีความสําคัญน อยกว�า 

3) การย ายถิ่นของแรงงานเป9นเร่ืองท่ีดําเนินต�อไปจนกว�าจะเกิดดุลยภาพด านอุปสงคL
และอุปทานแรงงานระหว�างสองพ้ืนท่ี ซึ่งเป9นผลพวงโดยธรรมชาติของการย ายถิ่นในระยะยาวน้ัน 
การย ายถิ่นจะก�อให เกิดดุลยภาพใหม�ในระดับสากลในลักษณะที่อัตราค�าจ างแท จริงเป9นไปอย�าง
เท�าเทียมกันในทุกประเทศ การย ายถิ่นแรงงานโดยสุทธิจะเท�ากับศูนยLเม่ือมีดุลยภาพใหม�เกิดขึ้น 

4) การย ายถิ่นข ามชาติของแรงงานโดยสุทธิเป9นเพียงปรากฏการณLช่ัวคราว และเป9น
กลไกหน่ึงในการลดความไม�เท�าเทียมกันในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
2.2 ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ, (Dual Labor Market Theory) 
   Michael J. Piore (1979: อ างถึงใน พัชราวลัย วงศLบุญสิน, 2552, น. 34 - 36) ได พัฒนา
ทฤษฎีท่ีเรียกว�า ตลาดแรงงานทวิลักษณLขึ้นมาเพ่ือเป9นทางเลือกในการอธิบายการย ายถิ่นจาก
มุมมองด านอุปทานของตลาดงาน สมมติฐานของทฤษฎีนี้ คือ 

1) การย ายถิ่นเป9นผลจากปpจจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง ซึ่งเป9นประเทศท่ีพัฒนาแล ว 
2) ปpจจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง ท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจย ายถิ่นจากประเทศ

กําลังพัฒนาแบ�งออกได  2 ประการ คือ ตลาดงาน และนโยบายการจ างงาน (Recruitment 
policies) 

3) ตลาดงานในประเทศ มีลักษณะแยกช้ัน ซึ่งแบ�งออกได เป9น 2 ส�วนคือ 
     3.1) ตลาดปฐมภูมิ (Primary) หรือตลาดระดับบน มีระบบการผลิตซึ่งเน นทุน โดย

ในการจ างงานน้ัน เป9นการจ างงานระดับทักษะสูง ค�าจ างสูง สถานภาพทางสังคมสูง 
 3.2) ตลาดทุติยภูมิ (Secondary) หรือตลาดระดับล�าง มีระบบการผลิตท่ีเน น

แรงงานระดับล�างซึ่งมีทักษะต่ํา โดยตลาดระดับล�างในประเทศอุตสาหกรรมนั้น เป9นตลาดซึ่ง
ไม�อํานวยต�อความม่ันคงในการทํางาน มีค�าจ างต่ํา และมีสถานภาพทางสังคมต่ํา ยากต�อการท่ีจะ
ก าวสู�สถานภาพท่ีดีขึ้น เป9นงานท่ีกําลังแรงงานท องถิ่นไม�พึงประสงคLจะทํา 
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4) สภาวการณLของตลาดระดับล�างที่กําลังแรงงานท องถิ่นไม�พึงประสงคLจะทํานั้น 
เป9นท่ีมาของอุปสงคLต�อการนําเข าแรงงานในตําแหน�งงานระดับล�างท่ีว�างลงเป9นจํานวนมาก  

5) การย ายถิ่นข ามชาติ เกิดขึ้นเม่ือประเทศปลายทางมีอุปสงคLแรงงานเกิดขึ้นในตลาด
ทุติยภูมิ ซึ่งเน นแรงงานระดับล�างเป9นหลักในอุตสาหกรรมการผลิต โดยอุปสงคLดังกล�าวได รับการ
ตอบสนองจากแรงงานย ายถิ่นข ามชาติระดับล�าง 

6) สาเหตุการท่ีมีอุปสงคLต�อแรงงานต�างชาติเกิดขึ้นในประเทศปลายทาง ซึ่งเป9นสังคม
อุตสาหกรรมทันสมัย ได แก� มีการขาดแคลนแรงงานโดยท่ัวไป มีความจําเป9นต องมีแรงงานทํางานใน
ตําแหน�งงานระดับล�าง มีการขาดแคลนแรงงานในระดับล�างของตลาดแรงงาน 

7) การท่ีอุปสงคLดังกล�าวได รับการตอบสนองจากแรงงานย ายถิ่นข ามชาติระดับล�างนั้น 
มีสาเหตุมาจากความแตกต�างด านอัตราค�าจ าง เป9นงานท่ีผู ย ายถิ่นรับได ตามพ้ืนฐานโครงสร างทาง
สังคมในประเทศบ านเกิด และเป9นงานช่ัวคราวซึ่งผู ย ายถิ่นเองไม�ได ใส�ใจท่ีจะฝากชีวิตไว ตลอดชีพ 
หรือยกระดับฐานะทางสังคมของตนให สูงขึ้นในประเทศปลายทางน้ัน 

8) ปpจจัยสําคัญท่ีเอ้ือต�อตลาดระดับล�าง คือ ตัวนายจ างและนโยบายการจ างงานใน
ประเทศปลายทาง ในขณะท่ีตัวแปรด านผู ย ายถิ่นหรือความแตกต�างด านอัตราค�าจ างเป9นข ออธิบายเสริม 
 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจในระดับครัวเรือน 
       เศรษฐศาสตรLแนวใหม�ว�าด วยแรงงานย ายถิ่น (New Economics of Labour Migration: 
NELM) เป9นความพยายามส�วนหน่ึงของ Oded Stark (1991: อ างถึงใน พัชราวลัย วงศLบุญสิน, 
2552, น. 67 – 69) ในการมองการย ายถิ่นในลักษณะท่ีท าทายแนวคิดทางเศรษฐศาสตรLนีโอคลาสสิค 
ระดับจุลภาค โดยมีการนําปpจจัยทางสังคมมาพิจารณาร�วมกับปpจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งลักษณะสําคัญ
ของเศรษฐศาสตรLแนวใหม�ว�าด วยแรงงานย ายถิ่น คือ การศึกษาการตัดสินใจท่ีระดับครัวเรือน 
สมมติฐานหลักของแนวคิดน้ีประกอบด วย 

1) การย ายถิ่น เป9นผลการตัดสินใจของหน�วยเศรษฐกิจระดับครัวเรือน หรือ ครอบครัว 
ในความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงด านรายได ในระบบตลาด ซึ่งมีความไม�แน�นอนในสังคมท่ีกําลัง
พัฒนา โดยอาศัยการกระจายแหล�งท่ีมาของรายได  

2) แต�ละครัวเรือนมีวิถีชีวิต ความชอบ วัฒนธรรมและความโยงใยทางสังคมแตกต�างกัน
ออกไป อีกท้ังมีความสามารถในการมีรายได ในระดับท่ีแตกต�างกันออกไป ซึ่งส�วนหน่ึงมักได รับ
อิทธิพลจากส่ิงแวดล อมทางสังคม โดยความเป9นอันหน่ึงอันเดียวกันของครัวเรือนในประเทศต นทาง
เป9นปpจจัยสําคัญประการหน่ึงต�อการย ายถิ่น 

3) การย ายถิ่นของสมาชิกคนใดคนหน่ึงในครัวเรือน เป9นวิธีหน่ึงในการกระจาย
แหล�งท่ีมาของรายได  เพ่ือเป9นหนทางในการอํานวยให ครัวเรือนดํารงชีพอยู�ในเศรษฐกิจทุนนิยมได  
โดยผู ย ายถิ่นเป9นตัวแทนของครัวเรือนในการดําเนินการดังกล�าว 

4) ความไม�แน�นอนที่เกิดกับระบบตลาดในเศรษฐกิจทุนนิยม ในสังคมที่กําลังพัฒนา 
เป9นลักษณะของการท่ีระบบตลาดทํางานได ไม�สมบูรณL เน่ืองจากความล มเหลวของระบบตลาด



 

 

9 

ซึ่งเป9นแรงบันดาลใจเบื้องต นให มีการย ายถิ่น ระบบการตลาดซึ่งมิได ทํางานอย�างเหมาะสม
โดยสมบูรณLนั้น มีหลากหลายลักษณะ เช�น การมีเงินทุนไม�เพียงพอ การไม�อาจอํานวยให คนในสังคม
ได รับหลักประกันในการทํางานตลอดจนตลาดเงินกู ต�างๆ ท่ีเหมาะสม เป9นต น 

5) การย ายถิ่นข ามชาติจะเกิดขึ้น เม่ือเห็นว�ารายได ท่ีจะได รับในต�างแดนสูงกว�าท่ีบ านเกิด 
ซึ่งสามารถทําให จัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในบ านเกิดได  

6) ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการย ายถิ่น มิใช�ตลาดแรงงาน หากแต�เป9นตลาดเงินทุน ซึ่งมี
ความสําคัญมากในการดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจทุนนิยม 

7) เงินที่ส�งกลับมิใช�เพียงแค�รายได เสริมของครัวเรือน หากแต�เป9นแหล�งเงินทุนใหม� 
ซึ่งอํานวยให ครัวเรือนมีวิถีการผลิตท่ีทันสมัยและมีลักษณะเชิงพาณิชยLมากขึ้น พร อมไปกับการช�วย
ลดความเส่ียงให อยู�ในระดับต่ํากว�ากรณีท่ีไม�ย ายถิ่น 

8) ความยากจนโดยสมบูรณL มิใช�แรงจูงใจหลักต�อการย ายถิ่น หากแต�เป9นความยากจน
โดยเปรียบเทียบ และประโยชนLท่ีจะได รับโดยเปรียบเทียบกับสังคมนอกครัวเรือน กล�าวอีกนัยหน่ึง
คือ การย ายถิ่นเกิดจากแรงจูงใจที่ว�า ครัวเรือนมีรายได ไม�เพียงพอต�อการดํารงชีพในเศรษฐกิจ
ทุนนิยม เป9นความยากจนโดยเปรียบเทียบกับบริบทแวดล อมมากกว�าความยากจนโดยสมบูรณL  
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของการย�ายถ่ิน (Consequences of Migration) 
      แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของการย ายถิ่นน้ัน แบ�งเป9น 4 ส�วน ได แก�  

1) ผลกระทบของการย ายถิ่นต�อองคLประกอบด านประชากร 
 การย ายถิ่นเป9นกระบวนการท่ีเลือกสรรบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะบางประการ เช�น 

ลักษณะด านอายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ฯลฯ โดยปกติแล วผลกระทบของการย ายถิ่น
ท่ีเห็นได ชัดเจนท่ีสุด คือ ผลกระทบต�อองคLประกอบด านอายุและเพศของประชากรในท องถิ่นต นทาง
และท องถิ่นปลายทาง (Simmons, 1977, p.43: อ างถึงใน กุสุมา นาคสิงคราน, 2549, น. 23 – 
24) ในประเทศกําลังพัฒนานั้นผู ย ายถิ่นออกจากเขตชนบทส�วนใหญ�จะเป9นคนหนุ�มสาว และ
คนเหล�าน้ีส�วนใหญ�ยังไม�ได สมรส การเลือกสรรด านอายุ เพศ และสถานภาพการสมรสทําให เกิดการ
เปล่ียนแปลงในโครงสร างทางประชากร ซึ่งผลกระทบดังกล�าวน้ีจะมากน อยเพียงใดขึ้นอยู�กับขนาด
และขอบเขตของการย ายถิ่นที่เกิดขึ้นในแต�ละกลุ�มอายุ เพศ และอาชีพ (ภัสสร ลิมานนทL และ 
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2532, น. 58: อ างถึงใน กุสุมา นาคสิงคราน, 2549, น. 24) 

2) ผลกระทบของการย ายถิ่นต�อโครงสร างทางเศรษฐกิจ 
 โดยท่ัวไปแล ว การย ายถิ่นจากเขตชนบทเข าสู�เขตเมืองเป9นประโยชนLต�อการพัฒนา

เศรษฐกิจของท้ังเขตเมืองและของประเทศ แต�ในระดับจุลภาคปรากฏว�าบุคคล ครอบครัวท่ีย ายถิ่น
เข าสู�กรุงเทพมหานคร ต องแก�งแย�งแข�งขันในเรื่องการหางานทํากับผู ที่อาศัยอยู�ก�อนแล ว 
ความยากจนและการอยู�อาศัยในชุมชนแออัดมีความสัมพันธLกับปpญหาอ่ืนๆ ท่ีผู ย ายมาอยู�ใหม�ต องเผชิญ 
เช�น การว�างงาน และการทํางานท่ีได รับค�าจ างต่ํามาก ผู ย ายถิ่นจากเขตชนบทเข าสู�เขตเมืองจํานวนมาก
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ไม�ได รับผลประโยชนLทางเศรษฐกิจ จึงสามารถจําแนกผลกระทบของการย ายถิ่นต�อโครงสร างทาง
เศรษฐกิจได  ดังน้ี 

 2.1) ผลกระทบต�อค�าจ างและการว�างงาน 
  ผลของผู ย ายถิ่นจากชนบทเข าไปในเมืองท่ีมีผลต�อค�าจ าง ขึ้นอยู�กับปริมาณของ

ผู ย ายถิ่น อุปสงคLแรกเร่ิม และตําแหน�งของอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานในเมืองเป9นสําคัญ 
อุปทานแรงงานที่เพิ่มขึ้นอันสืบเนื่องมาจากผู ย ายถิ่นอาจเป9นไปได  ที่มีผลกดดันให อัตราค�าจ าง
ในเมืองลดลง แต�อาจไม�เป9นเช�นนั้นถ าหากอุปสงคLที่มีต�อแรงงานในเมืองมิได ลดน อยลง ยิ่งกว�านั้น
ในเขตเมืองสหภาพแรงงานมีความเข มแข็ง ดังน้ัน อัตราค�าจ างแรงงานจึงไม�อาจลดลง ส�วนของการ
ว�างงานน้ัน ผู ย ายถิ่นอาจเพ่ิมระดับการว�างงานโดยตรงหรือโดยอ อม อุปทานแรงงานของผู ย ายถิ่น
อาจจะส�งผลให อัตราค�าจ างในเขตเมืองต่ําลง นําไปสู�การขยายตัวของการจ างงาน และอาจกระตุ น
การลงทุน ทําให มีอัตราการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้น แต�ถ าผู ย ายถิ่นจากชนบทเข ามาดําเนิน
กิจการขนาดเล็กหรือกิจการของตนเอง ผู ย ายถิ่นย�อมไม�ทําให ภาวการณLว�างงานสูงขึ้น รวมทั้ง
ไม�ก�อให เกิดผลสะเทือนอย�างมีนัยสําคัญต�ออัตราค�าจ างในภาคอุตสาหกรรม น่ันคือในท่ีสุดผู ย ายถิ่น
อาจเป9นผู ช�วยเร�งเร าให เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างรวดเร็วในเขตเมือง อันเน่ืองมาจาก
คุณลักษณะของผู ย ายถิ่น (สมบูรณL ศิริประชัย, 2528, น. 48 – 49: อ างถึงใน กุสุมา นาคสิงคราน, 
2549, น. 24) 

 2.2) ผลกระทบต�อการเข าสู�กําลังแรงงาน 
  การย ายถิ่นเป9นการโยกย ายถ�ายเทท้ังอุปทานด านแรงงาน และทุนด าน

ทรัพยากรมนุษยL เขตชนบทมักจะสูญเสียคนในกลุ�มอายุ 15 – 29 ป_ ซึ่งถือว�าเป9นวัยสําคัญสําหรับ
การสร างผลผลิตในเขตชนบท ดังท่ีกล�าวแล วว�าการย ายถิ่นเป9นการเลือกสรรท้ังในด านการศึกษา
และทักษะ แม ว�าผู ย ายถิ่นออกจากเขตชนบทมีแนวโน มว�าจะมีระดับการศึกษาและทักษะสูงกว�า
เกณฑLเฉลี่ยในเขตชนบทก็ตาม แต�เมื่อเปรียบเทียบกับผู ที่อาศัยในเขตเมืองแล ว ปรากฏว�า
ยังด อยกว�ามาก ทําให ผู ย ายถิ่นจากเขตชนบทอยู�ในภาวะเสียเปรียบ (ภัสสร ลิมานนทL และ 
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2532, น. 62: อ างถึงใน กุสุมา นาคสิงคราน, 2549, น. 25) เนื่องจากสาเหตุ 
4 ประการ คือ  

  - ประการแรก ผู ย ายถิ่นน้ันถูกคัดเลือกอยู�แล ว จึงเป9นไปได ท่ีจะถูกใช วิธีเลือก
ท่ีรักมักท่ีชังจากนายจ างในเมือง เช�น เช้ือชาติ ศาสนา และภาษา เป9นต น  

  - ประการท่ีสอง ผู ย ายถิ่นมักถูกตั้งข อรังเกียจว�า มีระดับการสัญญาทํางาน
น อยกว�าคนในท องถิ่น หรือมีโอกาสบิดพล้ิวสัญญาการทํางานได มากกว�า นายจ างในเขตเมืองจึงมี
ความปรารถนาผู ย ายถิ่นน อยกว�าคนในท องถิ่น ผลคือผู ย ายถิ่นจากชนบทจะมีอัตราการเข าสู�กําลัง
แรงงานน อยลงในเขตเมือง 

  - ประการ ท่ีสาม ผู ย ายถิ่นจากชนบทอาจถูกผลักดันให เข าไปอยู� ใน
ตลาดแรงงานท่ีมีค�าจ างต่ํา มีความม่ันคงน อย และถูกจัดอยู�ในประเภทช้ันต่ํา กล�าวคือ เป9นงานท่ี
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แทบจะหมดโอกาสในการเล่ือนฐานะของงานน้ันๆ ในท่ีสุดก็จะเป9นการลดทอนกําลังใจในการเข าสู�
กําลังแรงงานของผู ย ายถิ่น 

  - ประการสุดท าย ผู ย ายถิ่นอาจไม�ได รับความเสมอภาคในการทําสัญญาจ างงาน
เช�นเดียวกับคนในท องถิ่น เพราะไม�มีทางเลือก และไม�มีเวลาในการเสาะแสวงหางานค�าจ างสูง  

 2.3) ผลกระทบต�อการออม  
  เน่ืองจากผู ย ายถิ่นจะต องนําเงินทุนติดตัวสําหรับการเดินทาง และการหาท่ีอยู�

อาศัยในท องถิ่นท่ีย ายเข าไป หากผู ย ายถิ่นจะต องทําธุรกิจหรือมีการจัดซื้อทรัพยLสินใหม�ในท องถิ่น
ปลายทาง ก็จะมีผลต�อการเคล่ือนย ายเงินทุนขนาดใหญ� หรือในกรณีการย ายถิ่นของสมาชิกท่ีมีอายุ
ยังน อยของครัวเรือนเพ่ือการศึกษาในเมืองก็จําเป9นต องใช เงินเช�นกัน สําหรับการย ายถิ่นช่ัวคราว
ของกําลังแรงงานเพ่ือไปทํางานในบางฤดูกาลน้ัน ส่ิงสําคัญที่ควรพิจารณา คือ สัดส�วนของรายได 
ท่ีหาได ในช�วงเวลาดังกล�าวต�อรายได ท้ังหมดของครัวเรือน อย�างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบของ
การย ายถิ่นท่ีมีต�อความม่ังค่ังและการออมของครัวเรือนน้ี เป9นเร่ืองท่ีค�อนข างซับซ อน เพราะบาง
กรณีผู ย ายถิ่นจะใช วิธีการส�งเงินกลับมาบ าน แต�บางกรณีจะใช การนําเงินหรือส่ิงของติดตัวกลับมา 
นอกจากน้ีผู ย ายถิ่นท่ีเป9นกําลังแรงงานมักจะนําความรู  ความชํานาญด านเทคนิคการผลิตติดตัวมาด วย 

 2.4) ผลกระทบต�อการกระจายรายได ในเมือง 
  ผลกระทบส�วนน้ีขึ้นอยู�กับผู ย ายถิ่นอันหลากหลายท่ีเคล่ือนย ายเข าไปใน

ตลาดแรงงานในเมือง นอกจากนั้นยังขึ้นอยู�กับว�าเข าไปในตลาดแรงงานประเภทใด ถ าผู ย ายถิ่น
เข าไปในตลาดแรงงานท่ีจ�ายค�าจ างต่ํา ผลกระทบโดยตรง คือ การกระจายรายได ในเขตเมืองจะ
ลดลงเม่ือเทียบกับก�อนการย ายถิ่น ในท่ีสุดจะกลายเป9นว�าผู ย ายถิ่นไม�สามารถยกระดับให ตัวเอง
ทํางานและมีอาชีพท่ีดีกว�าเดิม (สมบูรณL ศิริประชัย, 2528, น. 55 – 56: อ างถึงใน กุสุมา นาคสิงคราน, 
2549, น. 26) นอกจากน้ีผลของการย ายถิ่นต�อการกระจายรายได  ยังขึ้นอยู�กับแนวโน มว�าผู ย ายถิ่น
เข ามาทํางานในสาขาอาชีพใด มีลักษณะการจ างงานอย�างไร ถ าผู ย ายถิ่นเป9นคนยากจนในชนบท
มาก�อนและสามารถสร างฐานะท่ีดีกว�าเดิมในเมือง รวมท้ังสามารถส�งเงินกลับไปให ครอบครัวใน
ชนบท ก็อาจสรุปได ว�ามีการกระจายรายได ในชนบทท่ีดีขึ้น  

3) ผลกระทบของการย ายถิ่นต�อสังคม  
    การกระจายบริการทางสังคมและโครงสร างพ้ืนฐานในประเทศกําลังพัฒนา มักจะมี

ความไม�เท�าเทียมกัน โดยท่ัวไปในเขตเมืองจะได รับบริการท่ีดีกว�า ท้ังบริการด านการศึกษา การดูแล
รักษาสุขภาพและการสุขาภิบาล ย่ิงกว�าน้ันโครงสร างพ้ืนฐานทางสังคมเหล�าน้ีมักจะขึ้นอยู�กับระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผู ย ายถิ่นมักจะย ายจากพ้ืนท่ีท่ีมีการบริการโครงสร างพ้ืนฐานทางสังคมใน
ระดับต่ําไปสู�พ้ืนท่ีท่ีมีบริการดีกว�า ในเวลาเดียวกัน การย ายถิ่นอาจทําให เกิดการขาดแคลนบริการ
สาธารณูปโภคในท องถิ่นท่ีมีการย ายเข าได  เช�น ขาดแคลนนํ้าประปา ไฟฟ3า เป9นต น (สุมาลี สันติพลวุฒิ, 
2541, น. 19: อ างถึงใน กุสุมา นาคสิงคราน, 2549, น. 27) และจากการท่ีผู ย ายถิ่นจากเขตชนบท
เข าสู�เมืองใหม�ๆ มักจะมีความชํานาญน อยและมีทรัพยากรจํากัด ผู ย ายถิ่นจึงมักตั้งหลักแหล�งใน
พ้ืนท่ีท่ีตนไม�มีสิทธิเข าครอบครอง หรือมักจะปpกหลักในเขตท่ีอยู�อาศัยท่ีต่ํากว�ามาตรฐาน ทําให เกิด
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ปpญหาด านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ เพราะโดยท่ัวไปแล วท่ีพักอาศัยในเขตชุมชนแออัดมักจะมี
ผู อยู�อาศัยอย�างหนาแน�น ไม�ถูกสุขลักษณะ มีนํ้าดื่ม นํ้าใช ไม�สะอาด และการบริการด านสุขภาพ
ไม�เพียงพอ สิ่งเหล�านี้เป9นผลให อัตราการตายและการเจ็บป�วยของเด็กทารกสูง ผลกระทบ
อีกประการเกิดขึ้นในกรณีท่ีผู ย ายถิ่นย ายกลับสู�ชนบทต นทาง อาจกระตุ นให เกิดกระบวนการ
เปล่ียนแปลง โดยผู ย ายถิ่นเป9นตัวแทนแพร�กระจายความคิด และเทคโนโลยีใหม�ๆ โดยเฉพาะผู ย ายถิ่น
ท่ีประสบความสําเร็จในเขตเมืองและย ายกลับสู�เขตชนบท มักจะเป9นผู ท่ีได รับความคิดใหม�ๆ และ
ทักษะท่ีส่ังสมไว ระหว�างท่ีอาศัยอยู�ในเขตเมือง ซึ่งผู ย ายถิ่นสามารถนําส่ิงเหล�าน้ีมาเผยแพร�แก�ผู ท่ีอยู�
ในหมู�บ านเดิมของตนต�อไป (ภัสสร ลิมานนทL และ เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2532, น. 59 – 60: อ างถึง
ใน กุสุมา นาคสิงคราน, 2549, น. 27) 

4) ผลกระทบของการย ายถิ่นต�อส่ิงแวดล อม เช�น ปpญหาเก่ียวกับการใช ท่ีดิน ปpญหาการ
ขาดระบบระบายนํ้าและการกําจัดนํ้าเสียรวมท้ังการป3องกันนํ้าท�วม ปpญหาการขาดแคลนท่ีพักผ�อน
หย�อนใจ ปpญหาทางด านอนามัยส่ิงแวดล อม การขาดความสะอาดและความเป9นระเบียบเรียบร อย
ของบ านเมือง ปpญหาเส่ือมโทรมและการร�อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากอัตราการเพ่ิม
ของประชากรเป9นไปอย�างรวดเร็ว เป9นต น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2533, น. 37 - 40) 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
       ภณิศรL มีกุล (2538, น. 77 – 79) ได ศึกษาปpญหาการใช แรงงานผู หลบหนีเข าเมืองสัญชาติ
พม�าและแนวทางแก ไขปpญหา กรณีศึกษาจังหวัดระนอง พบว�า ผู ประกอบการทุกคนท่ีตอบ
แบบสอบถามเห็นด วยว�าจังหวัดระนองมีความจําเป9นจะต องจ างแรงงานพม�าท่ีหลบหนีเข าเมือง โดย
ให เหตุผลต�างๆ ท่ีเป9นผลกระทบต�อการจ างงาน ดังน้ี 

1) จังหวัดระนองมีความจําเป9นต องใช แรงงานพม�าเน่ืองจากขาดแคลนแรงงานไทย 
โดยเฉพาะแรงงานไทยต�างถิ่นท่ีไม�เคยชินกับสภาพอากาศและค�าครองชีพท่ีค�อนข างสูง ประกอบกับ
แรงงานไทยเหล�าน้ีมีการเลือกงาน ต องการสภาพการทํางานท่ีดีกว�า จึงไม�ค�อยมีแรงงานไทยมา
รับจ างในกิจการต�างๆ โดยเฉพาะกิจการประมง แพปลา และอุตสาหกรรมต�อเน่ืองประมงทะเล 

2) คนระนองส�วนใหญ�มีฐานะและรายได อยู�ในระดับดี จึงไม�ค�อยมีคนมารับจ างใช 
แรงงานซึ่งมีรายได น อยกว�า และงานบางอย�างแรงงานคนไทยไม�รับจ างทํา ทําให แรงงานไทย
ไม�เพียงพอกับความต องการของผู ประกอบการ 

3) จังหวัดระนองเป9นจังหวัดชายแดน มีความผูกพันทางเศรษฐกิจและการค ากับ
ประเทศพม�ามานาน การประกอบการต�างๆ จําเป9นต องจ างแรงงานพม�าไว ด วย เพ่ือประโยชนLในการ
ประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ 

4) ในการจ างแรงงานพม�า พบว�าแรงงานพม�ามีอัตราการเปล่ียนงานสูงมาก โดยเฉพาะ
ในกิจการเรือประมง 
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5) ร อยละ 89 ของผู ประกอบการ เห็นว�าควรกําหนดประเภทของการจ างแรงงานพม�า
ให ทําได เฉพาะในระดับคนงานท่ีไม�ต องการใช ฝ_มือ เพ่ือเป9นการสงวนอาชีพของคนไทย โดย
เฉพาะงานบางชนิดท่ีคนในท องถิ่นทําอยู�แล วและมีรายได สูง 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (NESDB) (2539, น. 224 – 234) ได ทําการวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาเชิงนโยบายในการจัดการคนงานต�างชาติ1 ท่ีลักลอบเข ามาทํางานในประเทศไทย: 
กรณีศึกษา 4 จังหวัด” ได แก� จังหวัดตาก เชียงราย กาญจนบุรี และระนอง พบว�า ผลกระทบของ
การจ างแรงงานต�างชาติ ได แก� 

1) ผลกระทบต�อการจ างงาน 
- ในด านของผลดีหลักๆ ได แก� ทดแทนแรงงานส�วนท่ีขาดแคลน ค�าจ างถูก ทําให 

ธุรกิจดําเนินต�อไปได  
- ในด านของผลเสียหลักๆ ได แก� กดค�าจ างท องถิ่นให ต่ําลง นายจ างไม�คิดจะพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิต 
2) ผลกระทบต�อสังคม 

- การวิจัยเร่ืองน้ีได ให ความสนใจเป9นพิเศษ ในผลกระทบทางสังคมด านการ
รักษาพยาบาล เน่ืองจากคนงานพม�าเหล�าน้ีมาจากชุมชนท่ีด อยพัฒนากว�าประเทศไทยมาก มีเวชศาสตรL
การป3องกันโรคและสุขอนามัยท่ีด อยกว�าประเทศไทย จึงอาจเกิดผลเสียมากกว�าผลดีเม่ือมีแรงงาน
พม�าเป9นจํานวนมากเป9นพาหะนําโรค เป9นแหล�งแพร�ระบาดของโรค 

- ผลกระทบท่ีมีต�อคนไทยโดยส�วนรวม คือ เพ่ิมปpญหาอาชญากรรม ผลกระทบต�อ
ความม่ันคงของชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายๆ ประการร�วมกัน 

- ผลจากการศึกษาพบว�า ถ ามีคนงานต�างชาติเป9นจํานวนมากแล วอาจจะก�อให เกิด
ผลกระทบต�อชุมชน หรือทําให วัฒนธรรมของคนไทยต องเส่ือมลง พบว�าปpญหาผลกระทบต�อ
วัฒนธรรมน้ันไม�รุนแรง หรือไม�กระทบแต�อย�างใด ท้ังน้ี อาจจะเน่ืองมาจากคนไทยกับคนพม�ามี
ความผูกพันกันมาตั้งแต�บรรพบุรุษ มีการนับถือศาสนาพุทธเช�นเดียวกับคนไทย ซึ่งบางท�านให 
ความเห็นว�า คนงานต�างชาติบางคนอาจจะเคร�งครัดกว�าคนงานไทยอีกด วย 
 

บุญธรรม ภักดี (2539, น. 78 – 80) ทําการค นคว าเร่ือง ผลกระทบจากการหลบหนีเข าเมือง
ของแรงงานต�างชาติ2 ในเขตอําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย และได สรุปความคิดเห็นของผู ตอบ
แบบสอบถาม ดังน้ี 

1) ผลกระทบต�อการจ างงาน 

                                                 
1 หมายถึง แรงงานสัญชาติพม�า 
2 หมายถึง แรงงานสัญชาติพม�า 
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- แรงงานต�างชาติในอําเภอแม�สายทําให โครงการพัฒนาต�างๆ เพ่ิมขึ้นเพราะ
โครงการเหล�าน้ันต องอาศัยแรงงานจํานวนมาก ท้ังยังช�วยลดต นทุนการดําเนินโครงการโดยประหยัด
ค�าแรงงานด วย 

- ช�วยทดแทนการขาดแคลนแรงงานในเขตอําเภอแม�สาย ส�งผลดีต�อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของอําเภอไม�ให เกิดการชะลอตัว 

- การเข ามาของแรงงานต�างชาติ อาจจะเป9นผลดีต�อการพัฒนาฝ_มือแรงงานไทย 
เพราะหากแรงงานไทยไม�มีการพัฒนาฝ_มือแล ว จะทําให ไม�สามารถหางานในตลาดได  เน่ืองจาก
แรงงานต�างชาติมีอัตราค�าจ างต่ํากว�าแต�ฝ_มือใกล เคียงกับแรงงานไทย 

2) ผลกระทบต�อสังคม 
- แรงงานต�างชาติท่ีเคล่ือนย ายเข ามายังอําเภอแม�สาย มีผลทําให เงินตราของ

อําเภอแม�สายไหลออกนอกประเทศ 
- แรงงานต�างชาติท่ีหลบหนีเข าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปรากฏว�าส�วนหน่ึงเข ามา

ก�อให เกิดปpญหาอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นในเขตอําเภอแม�สาย 
- ปpญหาโสเภณีในอําเภอแม�สายท่ีเพ่ิมขึ้นน้ัน ส�วนหน่ึงเพราะมีสาเหตุมาจากการ

ลักลอบค าประเวณีโดยหญิงชาวต�างชาติ 
- มีการลักลอบนําส่ิงผิดกฎหมายผ�านประเทศไทย โดยเฉพาะการค ายาเสพติด 
- ผู ลักลอบเข าเมืองส�วนหน่ึงเป9นชนกลุ�มน อยท่ีหลบหนีการปราบปรามของรัฐบาล

พม�า เป9นสาเหตุให เกิดความบาดหมางระหว�างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม�า 
 

มาลีวรรณ เลาะวิถี (2541, บทคัดย�อ) ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของการอนุญาตให 
แรงงานต�างชาติผิดกฎหมาย3 ทํางานต�อการจ างแรงงานไทยในจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบว�า  

1) กลุ�มตัวอย�างท้ังหมดมีความเห็นว�า ปpจจุบันแรงงานไทยมีอัตราการว�างงานท่ีสูง แต�
แรงงานไทยยังปฏิเสธการทํางานในอาชีพที่ใช แรงงานหนัก สกปรกและเสี่ยงอันตราย จึงมี
ความจําเป9นท่ีจะต องจ างแรงงานต�างชาติ 

2) ลูกจ างและประชาชนท่ัวไปเห็นว�าการจ างแรงงานต�างชาติเป9นการแย�งงานคนไทย และ
ไม�เห็นด วยกับการจ างแรงงานต�างชาติ  

3) นายจ างหรือเจ าของสถานประกอบการ ลูกจ างและประชาชนท่ัวไปส�วนใหญ�เห็นว�า 
ขณะน้ันประเทศไทยยังอยู�ในสภาวะขาดแคลนแรงงานในระดับล�าง เพราะแรงงานไทยมีค�าจ างท่ีสูง 
ในขณะท่ีแรงงานต�างชาติมีค�าจ างท่ีถูกกว�า และมีความขยัน อดทน ไม�เก่ียงงาน อย�างไรก็ตาม ในแง�
ของความจําเป9นในการใช แรงงานต�างด าวยังขึ้นอยู�กับขนาดและประเภทของกิจการอีกด วย แต�ก็
ยอมรับว�าแรงงานต�างชาติอาจก�อให เกิดผลกระทบ ในเร่ืองความม่ันคงแห�งชาติ การสาธารณสุข 
และปpญหาสังคม สําหรับจังหวัดลําพูนในขณะน้ันไม�มีความจําเป9นต องจ างแรงงานต�างชาติ  

                                                 
3 หมายถึง แรงงานสัญชาติพม�า ลาว และกัมพูชา 
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4) กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เห็นว�าการจ างแรงงานต�างชาติจะส�งผลกระทบต�อแรงงานไทย 
ทําให คนไทยตกงาน และขาดความม่ันคงในการทํางาน ทําให นายจ างไม�ให ความสําคัญในการพัฒนา
ฝ_มือแรงงานไทยในท องถิ่น  

 
สายพันธL พ่ึงพระคุ มครอง (2542, น. 76 – 79) ได ศึกษาผลกระทบจากการจ างแรงงาน

ต�างชาติเข าเมืองผิดกฎหมาย4 ต�อกิจการประมงทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม พบว�าความคิดเห็น
ของนายจ างในเร่ืองผลกระทบจากการจ างแรงงานต�างชาติ มีดังน้ี 

1) ผลกระทบต�อนายจ างด านสังคม นายจ างรู สึกไม� ม่ันคงในชีวิตและทรัพยLสิน 
เน่ืองจากลูกจ างแรงงานต�างชาติติดยาเสพติด ลักขโมยทรัพยLสิน ก�อการทะเลาะวิวาท และทําร าย
ร�างกายนายจ าง 

2) ผลกระทบต�อนายจ างด านสาธารณสุข แรงงานต�างชาติได นําโรคติดต�อบางชนิดมาสู�
นายจ าง และเพ่ือนร�วมงาน ได แก� มาลาเรีย เท าช าง วัณโรค และกาฬโรค เป9นต น 

3) ผลกระทบต�อการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ าง นายจ างเห็นว�าการผ�อนผัน
การจ างแรงงานต�างชาติมีขั้นตอนมาก ยากต�อการปฏิบัติ มีค�าธรรมเนียมต�างๆ ในการผ�อนผัน
การจ างงานสูงเกินไป อย�างไรก็ตาม ยังเห็นว�ามาตรการผ�อนผันและอนุญาตให จ างแรงงานต�างชาติ
ทํางาน เป9นมาตรการท่ีสามารถควบคุมจํานวนแรงงานต�างชาติได  

4) ผลกระทบต�อนายจ างด านสิทธิมนุษยชน นายจ างไม�เห็นด วยกับการให ความ
คุ มครองด านสิทธิต�างๆ แก�ลูกจ างแรงงานต�างชาติเท�าเทียมกับลูกจ างแรงงานไทย และไม�เห็นด วยท่ี
นายจ างจะจ�ายเงินให ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีแรงงานต�างชาติได รับอันตราย จนพิการไม�สามารถ
ทํางานได  

 
ปราโมทยL ณ รังษี (2543, น. 127) ได ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนายตํารวจ

และนายทหารช้ันสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรีต�อปpญหานโยบายแรงงานจากเมียนมารL ท่ีเป9น
ผลกระทบต�อสังคม พบว�าแรงงานจากเมียนมารLเป9นกลุ�มแรงงานท่ีมักจะก�อปpญหาอาชญากรรมใน
สังคมไทย และมักลักลอบเข ามาขายแรงงานในธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภทท่ีใช แรงงานสูง 
มีความเหน่ือยยาก สกปรกและไม�ค�อยใช ทักษะในการทํางาน อีกท้ังยังเห็นด วยว�าแรงงานจาก
ประเทศเมียนมารLเป9นกลุ�มแรงงานท่ีมีอยู�จํานวนมากท่ีสุดในสังคมไทย 

 
ตุลาพร อ�อนจันทรL (2543, น. 99 – 100) ได สรุปผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจาก

นโยบายผ�อนผันการใช แรงงานต�างด าวสัญชาติพม�าต�อชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
ไว ว�า 

1) ผลกระทบต�อการจ างงาน 

                                                 
4 หมายถึงบุคคลธรรมดาท่ีไม�มีสัญชาติไทย และเข ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย 
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- แรงงานไทยมีอํานาจในการต�อรองกับนายจ างลดน อยลง และนายจ างลดการจ าง
แรงงานไทย 

2) ผลกระทบต�อสังคม 
- การมีแรงงานต�างด าวอาศัยอยู�อย�างหนาแน�น ทําให ส�งผลเสียต�อสุขภาพจิตและ

สุขภาพกายของประชาชนท่ีอาศัยอยู� 
- แรงงานต�างด าวเหล�าน้ีทําให เกิดชุมชนแออัด 

 
ศรีนคร วงศLใจ (2543, น. 111 – 112) ทําการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากแรงงานพม�า

ผิดกฎหมายในประเทศไทย: กรณีศึกษาอําเภอแม�สอด จังหวัดตาก เสนอว�าผลกระทบต�อสังคม 
ได แก� 

- ปpญหาทางด านสาธารณสุข ท้ังในด านการให บริการ ภาระค�ารักษาพยาบาล ตลอดจน
ปpญหางานอนามัยแม�และเด็ก 

- ปpญหาโสเภณี โดยแรงงานผิดกฎหมายท่ีขายบริการส�วนใหญ�ทํางานตามโรงงาน
อุตสาหกรรม  

- ปpญหาการปราบปรามผู หลบหนีเข าเมืองท่ีมีอุปสรรคจากอาณาเขตติดต�อของท้ังสอง
ประเทศท่ีกว างขวาง ยากต�อการตรวจตราของเจ าหน าท่ี และกําลังของเจ าหน าท่ีก็ไม�เพียงพอกับ
ปpญหาท่ีเพ่ิมขึ้น 

- ปpญหายาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ า) ซึ่งระบาดในกลุ�มผู ใช แรงงาน 
นักเรียน นักศึกษา  

 
อังคณา ภูขันสูง (2550, น. 105) ได ศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบของการจ างแรงงานอพยพ

ต�างชาติหลบหนีเข าเมืองผิดกฎหมาย ระหว�างป_ พ.ศ. 2539 – 2548: ศึกษากรณีแรงงานสัญชาติ
พม�า ลาว และกัมพูชา พบว�า 

1) ผลกระทบต�อการจ างงาน 
 - กลุ�มนายจ างหรือเจ าของสถานประกอบการมีความคิดเห็นว�า การจ างแรงงาน

อพยพต�างชาติหลบหนีเข าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพม�า ลาว และกัมพูชา ไม�ส�งผลกระทบต�อ
แรงงานไทย เพราะสามารถหาแรงงานมาทดแทนในส�วนท่ีขาดแคลนได  

 - กลุ�มบุคคลท่ัวไป (ได แก� แรงงานไทย หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข อง องคLกรอิสระ 
และฝ�ายการเมือง) มีความคิดเห็นว�า การจ างแรงงานอพยพต�างชาติหลบหนีเข าเมืองผิดกฎหมาย
สัญชาติพม�า ลาว และกัมพูชา ไม�ส�งผลกระทบต�อแรงงานไทย เพราะเป9นงานท่ีคนไทยไม�ทํา และ
สามารถหาแรงงานมาทดแทนในส�วนท่ีขาดแคลนได  

2) ผลกระทบต�อสังคม 
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 - กลุ�มนายจ างหรือเจ าของสถานประกอบการมีความเห็นว�าการจ างแรงงานอพยพ
ต�างชาติหลบหนีเข าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพม�า ลาว และกัมพูชา จะมีผลกระทบเพราะทําให 
คนไทยเกิดความรู สึกไม�มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยLสิน 

 - กลุ�มบุคคลท่ัวไป (ได แก� แรงงานไทย หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข อง องคLกรอิสระ 
และฝ�ายการเมือง) มีความคิดเห็นว�า การจ างแรงงานอพยพต�างชาติหลบหนีเข าเมืองผิดกฎหมาย
สัญชาติพม�า ลาว และกัมพูชา จะมีผลกระทบเพราะทําให รัฐบาลมีภาระเพิ่มขึ้น คนไทยเสี่ยงต�อ
โรคระบาด และคนไทยเกิดความรู สึกไม�ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยLสิน 

 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2554, น. 12 – 13) ได ศึกษาวิจัยเร่ือง

ผลกระทบจากการจ างแรงงานข ามชาติ5 ของไทยภายใต ยุคพิสูจนLสัญชาติ และพบว�า 
1) ผลกระทบต�อการจ างงาน 
 - ข อดี คือ สร างเสถียรภาพให ตลาดแรงงานภาคเกษตร ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตหากเข ามาทํางานร�วมกับแรงงานไทย การสร างความได เปรียบด านต นทุนค�าแรงต่ํา และ
ช�วยเพ่ิมอุปทานแรงงานเม่ือเกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 

 - ข อเสีย คือ แรงงานไทยระดับล�างมีโอกาสได งานทําน อยลง โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมี
แรงงานข ามชาติหนาแน�น และการมีอุปทานแรงงานระดับล�างท่ีเพ่ิมขึ้นส�งผลต�ออัตราค�าจ างท่ีต่ําลง
ของแรงงานไทย นอกจากน้ัน การยึดติดกับความได เปรียบด านต นทุนค�าแรงท่ีต่ําของผู ประกอบการ 
อาจไม�กระตุ นให ผู ประกอบการหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือแสวงหาความได เปรียบด านอ่ืนๆ 
นํามาซึ่งความเสียเปรียบในการแข�งขันในระยะยาว 

2) ผลกระทบต�อสังคม 
 - แรงงานข ามชาติที่เข ามาทํางานในประเทศไทย มักลักลอบเข าประเทศอย�าง

ผิดกฎหมายและไม�ได ขึ้นทะเบียนแรงงานข ามชาติ จึงไม�มีการจัดทําประวัติและเคร่ืองแสดงตัวอ่ืนๆ  
 - แรงงานข ามชาติระดับล�างมักมีการศึกษาท่ีไม�สูงนัก รายได ค�อนข างต่ํา เม่ือเกิด

ความขัดสนจึงนําไปสู�การก�ออาชญากรรม เช�น การลักทรัพยL การทะเลาะวิวาท การลักลอบค า
ส่ิงเสพติดหรือของเถื่อน 

 - ภาพรวมของชุมชนท่ีมีแรงงานข ามชาติระดับล�างอาศัยอยู�จํานวนมากมักเป9น
แหล�งม่ัวสุมของอบายมุข 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 หมายถึง แรงงานสัญชาติพม�า ลาว และกัมพูชา 
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
      จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการจ างแรงงาน
ต�างด าวท่ีผ�านมา พบว�าการจ างแรงงานต�างด าวมีผลกระทบต�อจํานวนประชากร โครงสร าง
เศรษฐกิจ การจ างงาน การกระจายรายได  สังคม ฯลฯ ท้ังด านบวกและลบ ซึ่งผลกระทบต�างๆ ท่ี
เกิดขึ้น สามารถสรุปเป9นกรอบแนวคิดหลักท่ีจะนําไปสู�คําถามในการวิจัยได  ดังน้ี 
 
 
 

 

ผลกระทบ
แรงงานตGางด�าว 

ชุมชน  แรงงานไทย นายจ�าง 

ต นทุนการผลิตและ
การพัฒนากิจการ  

การจ างงาน/ การว�างงาน 

ค�าจ าง 

สวัสดิการ/ 
สิทธิประโยชนLตามกฎหมาย 

สภาพการทํางานร�วมกับ
แรงงานต�างด าว 

วัฒนธรรม 

สุขอนามัย
ชุมชน 

เศรษฐกิจ สังคม 

การอยู�ร�วมกัน ความเสี่ยงต�อกิจการ  


