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การศึกษาเร่ืองบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัผลกัดนัวาระนโยบายดา้นปัญหา

แรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
ปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างดา้วต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ในการผลกัดนัวาระนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยศึกษากรณีผลกัดนัวาระนโยบาย 
การกาํหนดนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว 

ศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใชข้อ้มูลในการ
ประกอบการวิจยั เช่น กฎหมาย ระเบียบ พระราชบญัญติั ตาํรา เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งใช้
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) และทาํการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participative Observation) ผูว้ิจยัใชก้ารเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบจงใจ (Purposive Sampling) โดยแบ่งการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
ฝ่ายบริหาร 2) ฝ่ายปฏิบติัการ และกลุ่มของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหา 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ี เทศบาลนครสมุทรสาครท่ีได้
ทาํการศึกษาแบ่งเป็น 3 ดา้น กล่าวคือ 1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัญหาความไม่เขา้ใจในความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม 2) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ปัญหาสาธารณสุข เช่น การกลบัมาของโรคติดต่อท่ี
หายไปแลว้จากสงัคมไทย การขาดสุขลกัษณะท่ีดี 3) ดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ การแยง่อาชีพคนไทย การ
ยา้ยงานกะทนัหนัทาํใหน้ายจา้งเสียผลประโยชน์และกลายเป็นแรงงานผดิกฎหมาย 

การศึกษาปัจจยัในการผลกัดนัวาระนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น พบว่า 1) 
ปัจจยัดา้นผลกระทบของปัญหา พบว่า ปัญหาแรงงานต่างดา้วในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครเป็น



 
(4) 

ปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัเจน โดยพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหานั้นส่วนมากเป็นชุมชนท่ีมีคนต่างดา้วอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของเทศบาลนครสมุทรสาครมองว่าปัญหาแรงงานต่างดา้วมีความรุนแรง
ไม่มาก ต่างจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีมีความเห็นว่าปัญหาดงักล่าวมีความรุนแรง
ควรเร่งแกไ้ข  2) ปัจจยัการเปรียบเทียบและลน้ออกมาจากปัญหาเดิม พบว่า ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
เทศบาลนครสมุทรสาครไม่เคยมีการกาํหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าวเลย และการดาํเนินการเร่ืองแรงงานต่างด้าวของเทศบาลนคร
สมุทรสาครจะเป็นไปในลกัษณะของการปฏิบติัตามคาํสัง่จากหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้งส้ิน 3) ปัจจยั
ดา้นความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ท่ีสังคมรับรู้อยู่แลว้ พบว่า ปัญหาท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้ง
เผชิญและปัญหาดงักล่าวก็มีความรุนแรงมากข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนคนต่างดา้วในพื้นท่ี คือ 
ปัญหาความแออัด ปัญหาขยะมูลฝอย และ ปัญหาการจราจร 4) ปัจจัยการขาดเคร่ืองมือทาง
ภาคเอกชนกลไกตลาดของภาคเอกชนไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วท่ีมีหลายดา้น 
การแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วจึงเป็นการดาํเนินงานภายในองคก์ร อีกทั้งลกัษณะการรวมกลุ่มของ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครยงัไม่มีแรงผลกัดนัมากพอในการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย 
5)ปัจจยัการมีเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ เทศบาลนครสมุทรสาครมีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการจดัการกบั
ปัญหาแรงงานต่างดา้วไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลย ีสถานท่ี แต่อุปสรรคสาํคญัใน
การดาํเนินการก็คือ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไม่ไดใ้ห้อาํนาจดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จากผลการศึกษาผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดอาํนาจหน้าท่ี
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีภาระท่ีจะต้องรับผิดชอบแรงงานต่างด้าวให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะดา้นความซํ้ าซอ้นกนัระหว่างส่วนภูมิภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงการ
จดัสรรสัดส่วนรายไดท่ี้ไดจ้ากกระบวนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสร้างร่วมมือระหว่างภาคประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในการสาํรวจปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วอยา่งจริงจงั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ชดัเจนรอบดา้นจากทุกฝ่ายถึงความสาํคญัและระดบัความรุนแรงของปัญหาแรงงานต่างดา้ว อนัจะ
นาํมาสู่การผลกัดนันโยบายหรือมาตรการในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากการเคล่ือนยา้ยแรงงานมีการ
เปล่ียนแปลงไม่วา่จะเกิดการไหลออกของแรงงาน หรือทะลกัเขา้มาทาํงานในพื้นท่ีมากข้ึน 
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Studying of “The Role of Local Government for Agenda Setting in Foreign workers’ 

problem: A Case Study of Samutsakhon Municipality”, there were 2 objectives of this research 1) 
to study the problems and effects of the problem from foreign workers to Local Government 2) to 
study the factors which forced into policy agenda of local government by studying the case of 
forcing agenda to determine the policy and related foreign workers measure. 

Qualitative research was used for this study and the main supplementary data collected 
from laws, regulations, Act of Parliaments, textbooks and related papers. Structured Interview, In-
depth Interview and Non-Participative Observation were utilized to analyze data. Researcher used 
Purposed Sampling method by divided the respondents into 2 groups 1) the executives 2) the 
officers and the group of people affected from the problem. 

The results of the study indicated that foreign workers’ problem in Samutsakhon 
Municipality area divided into 3 parts 1) Community for example the problem of not 
understanding in cultural different 2) Public Health for example public health’s problem in 
returning of contagious disease to Thailand and lacking of good hygiene 3) Economic for 
example stealing jobs from Thais, changing job suddenly that effected to employer losing profit 
and became illegal workers. 

Studying the factors which forced into policy agenda of local government founded that  
1) effects of the problem factor indicated that foreign workers’ problem in Samutsakhon 
Municipality area was visibility problem. Majority area of the problem was a community where 



(6) 

comprised of a huge number of foreign workers. In the view of the executives and officers of 
Samutsakhon Municipality, foreign workers’ problem was not an extremity problem, conflict to 
point of people who effected of the problem’s view, they pointed out that this was extremity 
problem which should be concerned 2) analogous and spillover agenda setting factor indicated 
that over period of time Samutsakhon Municipality had never determined the policy, framework 
or any plan that related to foreign workers’ problem and action in foreign workers of 
Samutsakhon Municipality followed the provincial institutions 3) relationships to symbols factor 
indicated that Samutsakhon Municipality had to face with the more extremity problem according 
to increasing of foreign workers’ range of persons in the area for example congestion problem, 
waste problem and traffic problem 4) absence of private means factor market mechanism of 
private sector was not cover the effects of various foreign workers’ problems. Troubleshooting in 
foreign workers’ problem was operated with an organization. Moreover, the characteristic of 
private’s sector integration in Samutsakhon Municipality area had not enough power to drive the 
policy 5) availability of technology factor Samutsakhon Municipality had sufficiently potential to 
manage with foreign workers’ problem; budget, personal, technology, place, however, the main 
obstacles on working process were law and regulation which not empowered to the local 
government. 

From the results of this study, researcher recommended that related organizations should 
determine clearly authority and function to the obligation local government in foreign workers’ 
problem, especially, the overlap between provincial institute and local government including the 
allocation of registration of foreign workers revenue to local government. The public sector,  
Non-government organization, business sector and local government organization should be 
conscientiously cooperated in problem survey and exploration the impact of foreign workers in 
order to acquire obvious information from all parties included the important and intensity level of 
the foreign workers’ problem. It might lead to forcing the policy or measure to solve the problems 
systematically along with, the preparation of transforming into ASEAN Economic Community 
(AEC) for labor mobility; outflow and influx labor. 
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กาํลงัใจในการเขียนวิทยานิพนธ์แก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครทุกท่านท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูล อาํนวย
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บทที ่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความสําคญัของปัญหาการวจิยั 
 

การปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของระบบการปกครองประเทศอนัขาดมิได้ ถือเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในแง่ของการการส่งเสริมเสรีภาพและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน นอกจากน้ีการส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยงัช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารและการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม (กฤษ เพิ่มทนัจิตต,์ 
2550: 1) กล่าวคือการพฒันาใดๆ หากเร่ิมจากฐานท่ีมัน่คง ยอ่มจะส่งผลใหส่้วนใหญ่มัน่คงตามไป
ดว้ย หากเสริมสร้างให้มีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ินเรียนรู้การมีส่วนร่วมใน
ทอ้งถ่ินของตน สร้างเสริมการพฒันาประชาธิปไตยตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ก็จะส่งผลใหป้ระชาธิปไตย
ในระดบัชาติไดรั้บการพฒันาใหมี้มากข้ึน 

การปกครองท้องถ่ินท่ีดีจะทาํให้สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถกระจายการพฒันาของประเทศออกไปใหท้ัว่ถึงอยา่งกวา้งขวางและเสมอ
ภาคจุดเด่นของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูท่ี่การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินสามารถเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัการปกครองเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินของตนไปในทิศทางท่ีตนเอง
ตอ้งการไดโ้ดยอิสระการปกครองทอ้งถ่ินท่ีดีตอ้งสอดรับกบัการปกครองประเทศและการปกครอง
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในลกัษณะการพึ่งพาเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั (อุดม ทุมโฆสิต, 2551ก: 503) และเพื่อให้
ทอ้งถ่ิน สามารถปกครองตนเองได้จึงตอ้งมีการกระจายอาํนาจปกครองตนเองได้จึงตอ้งมีการ
กระจายอาํนาจ (Decentralization) อนัเป็นกระบวนการการถ่ายโอนความรับผิดชอบอาํนาจหนา้ท่ี
เพื่อการจดัการเป็นการเฉพาะ หรือทัว่ไปลงไปสู่ระดบัล่างภายในองคก์รระบบหรือแผนงาน (World 
Bank Independent Evaluation Group, 2008 อา้งถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 5) 
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การกระจายอาํนาจ1จากส่วนกลางเพ่ือให้ทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการจดัการตนเองตามความ2

เหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีเป็นลกัษณะสําคญัอีกประการหน่ึงของการปกครองทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก
ท้องถ่ินแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้ งด้านสภาพภูมิประเทศ ประชากร กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อนัเป็นเหตุให้ความตอ้งการของแต่ละทอ้งท่ีมีไม่เหมือนกนั ดงันั้น การให้
อาํนาจทอ้งถ่ินในการจดัการปกครองกนัเอง เพื่อให้ไดผู้บ้ริหารและคณะผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเหมาะสมแก่ทอ้งถ่ินนั้น 

เน่ืองจากปัญหาในทอ้งถ่ินมีความหลากหลายต่างกนัไป ฉะนั้นการแกปั้ญหาจึงย่อมตอ้ง
ปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสถานท่ี งบประมาณ หรือบุคลากร ซ่ึงทอ้งถ่ินแต่ละแห่งก็จะ
มีกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไปไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษ เช่น การจดัการขยะมูลฝอย การจดัการนํ้ า
เสีย การอนุรักษลุ่์มนํ้ าของทอ้งถ่ิน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกนัอาชญากรรม เป็น
ตน้ ปัญหาทั้งหลายท่ีเกิดกบัทอ้งถ่ินย่อมส่งผลโดยตรงต่อพื้นท่ี และประชาชนท่ีอยู่อาศยั ความ
แตกต่างของปัญหาและลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินทาํให้การจดัการปัญหาไม่สามารถใชรู้ปแบบ
เดียวกนักบัหลายๆ พื้นท่ี (One-Size-Fit-All) ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการดาํเนินการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรับมือกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในทอ้งถ่ินนั้นๆ ดังเช่น ประเด็นท่ี
เก่ียวกบั “แรงงานต่างดา้ว” 

                                                        
1
 ผูว้ิจยัใหค้วามหมาย การกระจายอาํนาจ คือ การกระจายอาํนาจในการตดัสินใจมิใช่การแบ่งอาํนาจ
อธิปไตยของชาติการกระจายอาํนาจสู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ินมิใช่การสร้างอธิปไตยหากแต่เป็นการให้
(ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใตอ้ธิปไตยของชาติหน่ึงๆร่วมกนั 
(จรัส สุวรรณมาลา 2538 อา้งถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2554) เป็นการจดัสรรหรือแบ่งปัน
อาํนาจการตดัสินใจอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณะ (Public Affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยงั
หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2554) โดยมีการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ
ระหวา่งรัฐกบัภาคส่วนอ่ืนในสงัคมในทิศทางท่ีรัฐใหภ้าคส่วนอ่ืนมีส่วนร่วมในการใชอ้าํนาจรัฐและ
มีหนา้ท่ีใหบ้ริการสาธารณะหรือการดาํเนินการในภารกิจอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นตามท่ีรัฐเห็นสมควร (ปธาน
สุวรรณมงคล, 2554: 8) 
2 การกระจายอาํนาจโดยอา้งอิงจากหลกัการตามทฤษฎีนั้น พิจารณาในมิติของการกระจายอาํนาจ 
(Decentralization) ทั้ ง 3 ด้าน อนัได้แก่ การกระจายอาํนาจทางการบริหาร (Administrative 
Decentralization) การกระจายอาํนาจทางการเงิน (Fiscal Decentralization) การกระจายอาํนาจทาง
การเมือง (Democratic Decentralization /Political Decentralization) 
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ปัจจุบนัประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเขา้มาประกอบอาชีพจาํนวนกว่า 1,504,287 คน 
(กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2557ก) โดยมีจาํนวนแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ 
(พม่า ลาว และกมัพชูา) ท่ีเขา้เมืองถูกกฎหมายและไดรั้บอนุญาตทาํงานตามมาตรา 9 

 
“พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2551 มาตรา 9 ห้ามมิให้คนต่าง
ดา้วทาํงานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน เวน้
แต่คนต่างดา้วซ่ึงเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคน
เขา้เมืองเพื่อทาํงานอนัจาํเป็นและเร่งด่วนท่ีมีระยะเวลาทาํงานไม่เกินสิบห้าวนั แต่
คนต่างดา้วจะทาํงานนั้นไดเ้ม่ือไดมี้หนงัสือแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ 
ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกาํหนดเง่ือนไขให้คนต่างดา้วตอ้งปฏิบติั
ดว้ยกไ็ด ้

ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจง้ตาม
วรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อกาํหนดแนวทางในการกาํหนดเง่ือนไขตามวรรคสอง ให้
นายทะเบียนตอ้งปฏิบติัก็ได”้ (พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.
2551, 2551) 

 
จาํนวนทั้งส้ิน 1,430,620 คนคิดเป็นร้อยละ 95.10 ของจาํนวนแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองถูก

กฎหมายทั้งหมด ถือว่าเป็นจาํนวนท่ีสูงมาก แต่ถึงกระนั้นก็เป็นเพียงจาํนวนหน่ึงท่ีสามารถสาํรวจ
และจดัทาํขอ้มูลสถิติได ้ซ่ึงขอ้เทจ็จริงแต่ละพื้นท่ีนั้นเช่ือวา่ยงัมีแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายอยูอ่าศยั 
และประกอบอาชีพในประเทศไทยอีกจาํนวนมาก  

การหลัง่ไหลเขา้มาเป็นจาํนวนมากของแรงงานต่างดา้ว ทาํใหรั้ฐตอ้งมีนโยบายต่อประเด็น
ดงักล่าว ซ่ึงนโยบาย หรือมาตรการต่างๆของรัฐเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วนั้นมกัอยู่ในรูปแบบของ
การควบคุม ตรวจสอบ การเขา้เมือง การพิสูจน์สัญชาติ การผอ่นผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราวเพื่อรอการส่งกลบัโดยมติคณะรัฐมนตรีมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างดา้ว
หลบหนีเขา้เมือง (กบร.) ซ่ึงประกอบดว้ยคณะอนุกรรมการระดบับริหาร 7 ฝ่ายหลกัๆ และ
คณะทาํงานฝ่ายปฏิบติัอีก 4 ฝ่าย เพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และมาตรการใน
การบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มชาติหลบหนีเขา้เมือง โดยนโยบายหลกัของ กบร. 
คือ ไม่ตอ้งการให้มีแรงงานขา้มชาติหลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้แรงงานขา้ม
ชาติหลบหนีเขา้เมืองทุกพื้นท่ี ทุกกิจกรรม มาจดทะเบียนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
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ในขณะเดียวกนั เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาํนวนมากเขา้มาประกอบอาชีพต่างๆใน
ทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น งานรับใชใ้นบา้น งานกรรมกร งานอุตสาหกรรม การเกษตร หรือประมง การ
เขา้มาขายแรงงานท่ีมาพร้อมกบัการยา้ยถ่ินนั้น ทาํให้ทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งรองรับจาํนวนประชากรท่ี
เพิ่มมากข้ึนทั้งจากผูใ้ชแ้รงงานและผูติ้ดตาม การเพิ่มมากข้ึนของประชากรยอ่มส่งผลใหท้อ้งถ่ินตอ้ง
รับภาระในการจดัทาํบริการสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ความรู้
ความเขา้ใจท่ีแตกต่างไปจากคนในทอ้งถ่ิน จึงก่อใหเ้กิดผลกระทบในหลายดา้น อาทิดา้นสงัคม ดา้น
ความมัน่คง ดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ 

ในดา้นผลกระทบทางสังคม นั้นก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา
การลกัลอกเขา้เมือง ปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาผูห้ญิงและเดก็ ผลกระทบดา้นความมัน่คง ซ่ึงการท่ี
มีแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเป็นจาํนวนมาก กระจดักระจายตาม
พื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศโดยไม่ทราบจาํนวนและท่ีพกัอาศยัของแรงงานต่างดา้วทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ทจ้ริง 
แต่มีการประมาณว่าแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายท่ีอยู่ในประเทศไทยน่าจะมีไม่ตํ่ากว่า 3 ลา้นคน 
ในขณะท่ีการบริหารแรงงานต่างดา้วยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นปัญหาแรงงานต่างดา้วจึง
ย่อมส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ผลกระทบด้านสาธารณสุข 
ถึงแมว้า่แรงงานต่างดา้วท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายจะไดรั้บการตรวจสุขภาพและคน้หาโรค
จากหน่วยงานสาธารณะสุขของจงัหวดัและไดรั้บบตัรประกนัสุขภาพ แต่ก็มีจาํนวนนอ้ยมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายและไม่ข้ึนทะเบียน แรงงานต่างดา้วท่ียงัไม่ข้ึน
ทะเบียนกลุ่มน้ี ส่งผลกระทบในดา้นสาธารณสุขของประเทศไทย เน่ืองจากมีความยากลาํบากใน
การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข และการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบใน
แง่ลบแก่สภาวะสุขภาพอนามยัต่อแรงงานต่างดา้ว และเป็นพาหะในการแพร่โรคระบาดให้กบัคน
ไทยในพื้นท่ี ซ่ึงรัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  

 โดยทัว่ไป นโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลจะเน้นการดาํเนินการเก่ียวกับ
ควบคุมสกดักั้น หรือกระบวนการเชิงนโยบายระดบัมหภาคซ่ึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่การดาํเนินการดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการ
ของรัฐบาล ขณะท่ีทอ้งถ่ินอยูใ่นฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการท่ีมีแรงงานต่าง
ดา้วเขา้มาอาศยัและใชบ้ริการสาธารณะ อนัส่งผลทั้งต่อสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน การสาธารณสุข 
ปัญหาอาชญากรรม หรือแมแ้ต่ผลกระทบดา้นความรู้สึกและสภาพจิตใจของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึง
เร่ืองดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภายใตก้ารดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประเดน็ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ลว้นเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยการปกครองท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
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ผลกระทบของประเด็นระดบัมหภาค เช่น แรงงานต่างดา้ว ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็น
ท่ีมาของปัญหาของงานวิจยัช้ินน้ี (Statement of Problem) ท่ีมีคาํถามการวิจยัว่า ในฐานะหน่วยงาน
ในใกลชิ้ดและมีหนา้ท่ีโดยตรงในการดูแลทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทอยา่งไรต่อ
ปัญหาแรงงานต่างดา้วในดา้นการผลกัดนัวาระนโยบาย เพื่อนาํไปสู่กระบวนการกาํหนดนโยบาย 

 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างดา้วต่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัในการผลกัดนัวาระนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
ศึกษากรณีผลกัดนัวาระนโยบาย การกาํหนดนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา กาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษา 2 มิติ คือ 
1) ดา้นปัญหาและผลกระทบของแรงงานต่างดา้วต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) ดา้นการผลกัดนัวาระนโยบาย 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูว้ิจยัเลือกเทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพื้นท่ี
ศึกษา 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยัเลือกศึกษาประชากรในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร
โดยแบ่งเป็นบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และบุคคลทัว่ไปในท่ีอาศยัและประกอบ
อาชีพในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สรุปผลวิเคราะห์ขอ้มูลและ
การเขียนรายงายผลการศึกษาทั้งหมด 18 เดือน คือ กรกฎาคม 2556 – ธนัวาคม 2557 
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1.4 นิยามศัพท์ 
 

1.4.1 บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การทาํให้ปัญหาแรงงานต่างดา้ว
เป็นวาระนโยบาย (Agenda)  เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดนโยบาย  

1.4.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมาย อนัได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

1.4.3 แรงงานต่างดา้ว หมายถึง คนต่างดา้วท่ีเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยใน
งานวิจยัช้ินน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกมัพูชา) ทั้งประเภทเขา้
เมืองถูกกฎหมายและไดรั้บอนุญาตทาํงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่าง
ดา้ว พ.ศ.2551 และประเภทเขา้เมืองผดิกฎหมาย  

1.4.4 ปัญหาแรงงานต่างดา้ว หมายถึง ปัญหาอนัมีสาเหตุมาจากแรงงานต่างดา้ว 
1.4.5 ผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว หมายถึง ผลกระทบใดๆ ท่ีเกิดแก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยมีสาเหตุมาจากแรงงานต่างดา้ว 
1.4.6 การผลกัดนัวาระนโยบาย หมายถึง ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้เกิดการสร้างวาระนโยบาย 

โดยศึกษาแรงผลกัดนัดา้นปัญหา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลกระทบของปัญหา ปัจจยัการเปรียบเทียบและ
ลน้ออกมาจากปัญหาเดิม ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ท่ีสังคมรับรู้อยู่แลว้ ปัจจยัการขาด
เคร่ืองมือทางภาคเอกชนและปัจจยัการมีเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ 
 

1.5 การนําเสนอข้อมูลการวจิยั 
 

งานวิจยัช้ินน้ีแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 5 บท ไดแ้ก่ 
1.5.1 บทท่ี 1 บทนํา แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการศึกษาวิจัย โดยแบ่งประเด็น

ออกเป็น ความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอบเขตของการศึกษา นิยามศพัท ์การ
นาํเสนอขอ้มูลการวิจยั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1.5.2 บทท่ี 2 แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นาํเสนอการศึกษาทบทวนเก่ียวกบัแนวคิด
การปกครองท้องถ่ินและการกระจายอาํนาจ แนวคิดนโยบายสาธารณะและระเบียบวาระเชิง
นโยบาย ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้โตแ้ยง้หลกั และ
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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1.5.3 บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั เป็นส่วนของระเบียบวิธีวจิยั นาํเสนอวิธีการวิจยั กลุ่ม
ตวัอยา่งและแหล่งขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.5.4 บทท่ี 4 ผลการศึกษา เสนอผลลพัธ์จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้เอกสาร 
และการสัมภาษณ์แหล่งขอ้มูล แบ่งเป็นผลการศึกษาดา้นปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว 
และการผลกัดนัวาระนโยบายเร่ืองแรงงานต่างดา้ว 

1.5.5 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ส่วนน้ีจะเป็นการสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ขอ้คน้พบ รวมทั้ งขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อผลการวิจัย  และเสนอ
แนวทางสาํหรับการศึกษาประเดน็ดงักล่าวในอนาคต 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 เป็นการสะทอ้นปัญหาแรงงานต่างด้าวท่ีส่งผลกระทบต่อทอ้งถ่ินเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับทอ้งถ่ิน และหา
วิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาในแต่ละพื้นท่ี 

1.6.2 ทราบถึงกระบวนการสร้างวาระนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งปัจจยั
ในการเกิด และอุปสรรค ขอ้จาํกดั เพื่อนาํไปปรับใชใ้นการสร้างวาระนโยบายสาํหรับแกไ้ขปัญหา
สาธารณะอ่ืนๆขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.6.3 นาํกระบวนการของวาระนโยบายไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะของ
ทอ้งถ่ินไดดี้ยิง่ข้ึน 

 



บทที ่ 2 
 

แนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบายดา้นปัญหา

แรงงานต่างดา้วจาํเป็นตอ้งใชมุ้มมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการกระจายอาํนาจ
ซ่ึงสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากประเด็น
ปัญหาแรงงานต่างดา้วเป็นประเดน็ระดบัมหภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการ ดงันั้นการนาํมุมมองการวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) 
โดยเฉพาะการผลกัดนัวาระนโยบาย (Agenda Setting) จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เห็นภาพ
ความสมัพนัธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งนโยบายสาธารณะกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในบทท่ีสอง ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การ
วิจยั เพื่อนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ิน และการกระจายอาํนาจ 
2.2 แนวคิดนโยบายสาธารณะและระเบียบวาระเชิงนโยบาย 
2.3 แรงงานต่างดา้ว: ปัญหาและผลกระทบ 
2.4 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 ขอ้โตแ้ยง้หลกั 
2.6 กรอบแนวคิด 
2.7 สรุป 

 

2.1  แนวคดิการปกครองท้องถิน่ และการกระจายอาํนาจ 
 
ในยุคโลกาภิวฒัน์ประเทศทั้ งหลายต่างให้ความสําคัญกับการสร้างความเป็นรัฐชาติ 

(Nation State) อนัมีองคป์ระกอบคือ 1) ดินแดน 2) ประชากร 3) อาํนาจอธิปไตย 4) รัฐบาล ซ่ึงเม่ือ
ก่อตั้งข้ึนในระยะแรก มกัมีการรวมอาํนาจเพ่ือให้รัฐมีความเป็นเอกภาพ แขง็แกร่งในการรักษาเอก
ราช แต่เม่ือเวลาผ่านไปรัฐชาติมีความเขม้แข็งแลว้การกระจายอาํนาจการบริหารก็เกิดข้ึนเพื่อให้
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หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ีรอบนอกไดมี้อาํนาจตดัสินใจมากข้ึน และทาํให้ส่วนกลางสามารถแผ่
ขยายอาํนาจออกไปทัว่ราชอาณาจกัรไดอ้ย่างแทจ้ริง และเม่ือมีระบอบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การกระจายอาํนาจทางการเมืองหรือการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินจึงเกิดข้ึนตามมา 
(ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 13) 

 
2.1.1 การปกครองท้องถ่ิน 
ประเทศในแถบตะวนัตกมีการพฒันาระบอบประชาธิปไตยมายาวนานนับพนัปี ความ

ยาวนานหรือการมีประสบการณ์ดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีทําให้ระบอบ
ประชาธิปไตยมีความเขม้แขง็ ผ่านการเรียนรู้ ความลม้เหลว ความสาํเร็จ การฝึกฝน สรุปบทเรียน 
การดดัแปลงตนเอง และวิธีการต่างๆ ความยาวนานเช่นน้ีทาํให้ระบอบประชาธิปไตยในตะวนัตก
กลายเป็นวิถีชีวิต นั่นคือ ดาํรงอยู่ในแทบทุกส่วนของชีวิตแต่ละวนัของคนในสังคมตะวนัตก ซ่ึง
ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้ระบอบประชาธิปไตยตะวนัตกเขม้แขง็ก็คือ การท่ีประชาธิปไตย
เกิดข้ึนก่อนในระดบัทอ้งถ่ิน กิจการและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการแกไ้ขจดัการโดยคนใน
ทอ้งถ่ินนั้น จากเร่ืองภายในทอ้งถ่ินพฒันาไปสู่ระดบัชาติ ไม่ว่าประชาธิปไตยท่ีเกิดก่อนจะมาจาก
ทอ้งถ่ิน หรือเร่ิมจากระดบัชาติ หากแต่ทั้งสองส่วนต่างก็มีผลก่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตย เกิด
วฒันธรรมทางการเมือง การยอมรับความแตกต่างการเคารพและตระหนกัถึงสิทธิเสรีภาพ เป็นตน้ 

โครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ินท่ีปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบนัเป็นผลพวงของ
พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 11-12 ถอ้ยคาํท่ีใชส่้วนใหญ่สะทอ้น
ให้เห็นรากเหงา้อารยธรรมของยุโรป เช่น คาํว่า Community (ชุมชน) และ People or District 
(ประชาชน หรือ เขต) มาจากคาํว่า Koinotes และ Demos ซ่ึงเป็นภาษากรีก คาํว่า Municipality 
(เทศบาล) มาจากคาํเดิมในภาษาละติน คือ Municipium คาํว่า City มาจากภาษาละตินคือคาํว่า 
Civitas ซ่ึงมาจากคาํว่า Civis (Citizen) อีกทอดหน่ึง ส่วนคาํว่า Country มาจากคาํว่า Comitates ซ่ึง
มาจากคาํว่า Comes (Count) อนัเป็นภาษาละตินท่ีแปลว่า ตาํแหน่งขุนนางระดบัหน่ึง เป็นตน้ 
(ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2550: 29)  ส่วนคาํวา่ การกระจายอาํนาจเป็นคาํท่ีเร่ิมไดย้นิกนัมาในทศวรรษท่ี 
1950 และ 1960 เม่ือองักฤษและฝร่ังเศสซ่ึงเป็นเจา้อาณานิคมไดเ้ร่ิมเตรียมการปลดปล่อยประเทศใน
อาณานิคมให้เป็นอิสระ โดยการถ่ายโอนหน้าท่ีไปยงัหน่วยปกครองทอ้งถ่ิน ในทศวรรษท่ี 1980 
การกระจายอาํนาจไดก้ลางเป็นกองหนา้ (Forefront) ของวาระแห่งการพฒันาเพื่อการปกครองท่ีดี
และการพฒันามนุษย ์(ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 4)  
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2.1.1.1 นิยาม ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน 
การศึกษาความหมายของ การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) นักวิชาการ

ต่างประเทศได ้นิยามความหมายของ การปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) เป็นผลจากการกระจายอาํนาจทางการ

ปกครองของรัฐบาลไปให้กบัองคก์รในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์รนั้นตอ้งไม่เป็นองคก์ารภายใตก้าร
บงัคบับญัชาของรัฐบาลกลาง และองค์การนั้นตอ้งมีอาํนาจอิสระในการกาํหนดนโยบาย การ
ตดัสินใจ และดาํเนินการใดภายใตท้อ้งถ่ินของตนเท่านั้น (Wit, 1967 อา้งถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 
2551ก: 213) โดยมีอาํนาจในการบริหารงานคลงั มีอาํนาจในการวินิจฉยัตดัสินใจ (Holloway, 1951 
อา้งถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 2551ก: 212) มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตทอ้งถ่ินหน่ึงทอ้งถ่ินใดโดยเฉพาะ (Clark, 1957 อา้งถึงใน ประทาน คงฤทธิศึกษา
กร, 2534: 10)  มีสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน เพื่อเลือกผูท่ี้มีหนา้ท่ีบริหารการ
ปกครองทอ้งถ่ิน โดยอิสระปราศจากการควบคุม เป็นองค์กรซ่ึงรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึนและให้มีอาํนาจ
ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตอ้งมีองคก์รท่ีจาํเป็นในการ
ปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้มความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน
นั้นๆ (Robson, 1953 อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม, 2548: 29)  ทั้งน้ีแมว้่าอาํนาจในการดูแลทอ้งถ่ินจะ
ใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่หน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระ
ใหม่แต่อยา่งใด (Harris G. Mongtagu, 1984 อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม, 2552: 28) 

ขณะท่ีนักวิชาการไทยให้คาํนิยามของการปกครองทอ้งถ่ิน โดย ประธาน คงฤทธิ
ศึกษากร (2534: 11) ไดใ้ห้ความเห็นถึงการปกครองทอ้งถ่ินไวว้่า การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการ
ปกครองของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอาํนาจทางการปกครอง
ของรัฐบาลกลาง โดยจะเกิดมีองคก์ารทาํหน้าท่ีปกครองทอ้งถ่ินโดยคนในทอ้งถ่ินนั้น ท่ีจะตอ้ง
เลือกตั้งผูมี้อาํนาจปกครองข้ึนมา องคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล 
แต่กมี็อาํนาจเพียงพอในการกาํหนดนโยบายและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตวัเองได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั อุดม ทุมโฆสิต (2551ก: 222) ท่ีให้ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินว่า หมายถึง 
การจดัการปกครองของทอ้งถ่ินโดยประชาชนในทอ้งถ่ิน การจดัการปกครองดงักล่าว กระทาํโดย
การเลือกคณะบุคคลเขา้มาดาํเนินการจดัการปกครอง ซ่ึงทอ้งถ่ินและชุมชนแต่ละชุมชนดงักล่าว 
อาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาณาเขต จาํนวนประชากร ความเจริญมัง่คัง่ ทาํใหท้อ้งถ่ินแต่ละ
ทอ้งถ่ินมีลกัษณะทางการปกครองเป็นการเฉพาะของตนเอง  
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ดา้นโกวิทย ์พวงงาม (2548: 30) ไดส้รุปสาระสาํคญัของหลกัการปกครองทอ้งถ่ินไว ้
กล่าวคือ 

1. อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินหลายรูปแบบตามความแตกต่างของ
ความเจริญ ขนาดประชากร หรือพื้นท่ี 

2. ตอ้งมีอาํนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม 
3. หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตอ้งมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดาํเนินการปกครอง

ตนเองโดยสิทธิน้ีแบ่งเป็น 2 ประการ คือ 
1) สิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ขององค์กรปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

2) สิทธิในการกาํหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่
4. มีองคก์รท่ีจาํเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือมีองคก์รฝ่ายบริหารและ

องคก์รฝ่ายนิติบญัญติั 
5. ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน 

 
2.1.2 การกระจายอาํนาจ 
ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ท่ีแพร่กระจายไปทัว่ทุกมุมโลกก่อให้เกิด

กระบวนการปฏิรูปภาครัฐ ซ่ึงแนวคิดท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีคือ “การจดัการภาครัฐแนวใหม่” (New 
Public Management หรือ NPM) หรือ “การปรับสร้างรัฐบาลใหม่” (Reinventing Government) ส่ิง
ดงักล่าวน้ีส่งผลถึงการปกครองทอ้งถ่ิน เน่ืองจากแนวทางการปฏิรูปภาครัฐเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั
ในการให้บริการนั้น มีแนวทางการกระจายอาํนาจ (Decentralization) เป็นองคป์ระกอบสําคญั 
กล่าวคือ รัฐบาลหลายประเทศเห็นว่าการกระจายอาํนาจการบริการมีประสิทธิภาพมากกว่าการรวม
อาํนาจ เพราะการตดัสินใจท่ีรวมอาํนาจอยู่ส่วนห่างไกลจากประชาชนและไม่รู้ความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของคนระดบัล่าง แต่เม่ือกระจายอาํนาจใหร้ะดบัล่าง การตอบสนองต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน
จะดีข้ึน รัฐบาลกลางเป็นผูป้ระสานงาน กาํหนดลาํดบัความสําคญัในภาพรวม อาํนาจการบริการ
ควรกระจายใหร้ะดบัล่างรับผดิชอบ (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2555ก: 129) 

2.1.2.1 นิยาม ความหมายของการกระจายอาํนาจ 
สาํหรับนิยามความหมายของ การกระจายอาํนาจ (Decentralization) นั้น World 

Bank (World Bank, Independent Evaluation Group, 2008)ไดนิ้ยาม Decentralization ว่าคือ
กระบวนการของการถ่ายโอน อาํนาจหน้าท่ี ภาระความรับผิดชอบสําหรับการจดัการพิเศษหรือ
ทัว่ไป ลงไปสู่ระดบัล่างภายในขอบเขตขององคก์าร ระบบ หรือแผนงาน ขณะท่ี Burki, Perry และ 
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Dillinger (1999 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2555ก: 146-147) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการ
กระจายอาํนาจท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนนัน่คือ กระบวนการกระจายอาํนาจทางการเมือง การคลงั และ
การบริหารหรือดา้นอ่ืนๆของรัฐบาลใหแ้ก่หน่วยยอ่ยของชาติ การกระจายอาํนาจมีวิธีเช่ือมโยงและ
มีกลยุทธ์หลายวิธี แต่การกระจายอาํนาจจะเกิดข้ึนได้ตอ้งมีการเลือกตั้งจากคนในทอ้งถ่ิน การ
กระจายอาํนาจอาจเกิดเพราะเพิ่งมีรัฐบาลหลงัจากยุคเผด็จการหรือเป็นการกระจายทรัพยากรและ
ความรับผดิชอบใหก้บัการบริหารการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ลว้กไ็ด ้

เพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองการกระจายอาํนาจนั้น จรัส สุวรรณมาลา (2538: 9-11)ได้
อธิบายถึง “Decentralization” ว่าสาํหรับความหมายดั้งเดิมนั้นมิไดเ้น้นเร่ือง “อาํนาจ” (Power) แต่
อยา่งใด หากเป็นเร่ืองของ “สภาวะศูนยก์ลาง” (Central) และ “สภาวะการกระจาย” (Decentral) เป็น
สาํคญั หากจะมีเร่ืองอาํนาจเขา้มาเก่ียวขอ้งก็จะหมายถึงอาํนาจการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรม 
การกระจายอาํนาจ (Decentralization) ในท่ีน้ีหมายถึงสภาวะท่ีหน่วยงานหรือชุมชนระดบัล่างสุดมี
อาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางและวิธีการดาํเนินกิจกรรมของตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การ
กระจายอาํนาจเป็นสภาวะท่ีตรงขา้มกบั การรวมอาํนาจ (Centralization) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีหน่วยงาน
ระดบับนสุดหรือองคก์รของรัฐระดบัสูงสุดเป็นผูก้าํหนดแนวทางและวิธีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ
ในทุกเร่ือง ถา้กล่าวถึงการกระจายอาํนาจการเมืองการปกครองของประเทศหรือสังคมหน่ึงๆก็
หมายถึงการให้องคก์รของรัฐในระดบัล่าง (ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน) มีอาํนาจการตดัสินใจทาง
การเมือง การกาํหนดนโยบายสาธารณะ และการจดัการในการดาํเนินกิจกรรมของตนเองไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางดงัน้ีเป็นตน้ 

ดงันั้นคาํว่า “Decentralization” ควรจะหมายถึงการกระจาย (อาํนาจ) การตดัสินใจ 
มิใช่การแบ่งอาํนาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอาํนาจสู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ินมิใช่การสร้างรัฐ
อธิปไตยข้ึนในส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน หากแต่เป็นการให้ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเอง
ของชุมชนและภูมิภาคต่างๆภายใตอ้ธิปไตยของชาติหน่ึงๆร่วมกนั  โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
(2554) ยงัให้ความหมายว่าในขอบเขตอาํนาจ (การตดัสินใจ) ของกระจายอาํนาจนั้นคลอบคลุมใน
ส่วนของ การจดัสรรหรือแบ่งปันอาํนาจการตดัสินใจอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณะ (Public 
Affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยงัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆดว้ยถือเป็นการจดัความสัมพนัธ์ทาง
อาํนาจระหว่างรัฐกับภาคส่วนอ่ืนในสังคม ในทิศทางท่ีรัฐให้ภาคส่วนอ่ืนมีส่วนร่วมในการใช้
อาํนาจรัฐและมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะหรือการดาํเนินการในภารกิจอ่ืนใดท่ีจาํเป็นตามท่ีรัฐ
เห็นสมควร (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 8) 



 
13 

 

2.1.2.2 ลกัษณะของการกระจายอาํนาจ 
Rondinelli (1999 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2555ก: 147) แบ่งการกระจาย

อาํนาจออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) Deconcentration (การแบ่งอาํนาจ) คือ การมอบหมายหน้าท่ีทางการ

บริหารใหภู้มิภาคหรือทอ้งถ่ิน แต่ความรับผดิชอบโดยรวมยงัอยูท่ี่ระดบัประเทศ  
2) Delegation (การมอบอาํนาจ) โดยการโอนภาระงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจนไปใหห้น่วยงานทาํนอกเหนือจากงานประจาํท่ีทาํอยูแ่ลว้  
3) Devolution (การสละอาํนาจ) เป็นการโอนหน้าท่ีและทรัพยากรให้

หน่วยงานทางบริหารท่ีเป็นอิสระซ่ึงมีอาํนาจทางการเมือง พร้อมกบัโอนความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหด้ว้ย 

4) Privatization (การแปรรูป) หมายถึงการโอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การผลิตสินคา้และบริการท่ีดาํเนินการโดยภาครัฐใหก้บักิจการเอกชน 

ขณะท่ี ปธาน สุวรรณมงคล (2554: 8-10) กไ็ดน้าํเสนอพหุมิติของการกระจายอาํนาจ 
ดงัน้ี 

1) Political decentralization (การกระจายอาํนาจทางการเมือง) เป็นการท่ี
รัฐในส่วนกลางไดถ่้ายโอนอาํนาจหนา้ท่ี (Devolution of Authorities) มาสู่ทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระชาชน
ในทอ้งถ่ินไดมี้อิสระในการ “ปกครองตนเอง” (Self-Government) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง เป็นการให้
ประชาชนมีอาํนาจตัดสินใจภายในกรอบอาํนาจหน้าท่ีท่ีรัฐส่วนกลางกระจายไปให้ โดยให้
ประชาชนเลือกตั้งตวัแทนของตน เขา้ไปทาํหน้าท่ีบริหารงานและเพิ่มอาํนาจ (Empowerment) 
ใหแ้ก่ชุมชน และประชาชนไดมี้บทบาทร่วมกบัตวัแทนท่ีประชาชนเลือกเขา้ไปบริหารทอ้งถ่ินดว้ย 
การกระจายอาํนาจทางการเมืองจึงถูกมองว่าเป็นพื้นฐานสาํคญัของระบอบประชาธิปไตยท่ียดึถือว่า
อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

2) Administrative Decentralization (การกระจายอาํนาจทางการบริหาร) 
ซ่ึงเป็นการท่ีรัฐหรือหน่วยงานในส่วนกลางไดม้อบหมายอาํนาจ ท่ีมีอยูม่าใหห้น่วยงานของตนเองท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นพื้นท่ีหรือภูมิภาค หน่วยงานน้ีถือเป็นหน่วยงานส่วนหนา้ (Front Line Office) ของ
หน่วยงานในส่วนกลาง (กระทรวง กรม) และถือเป็นกลไกสาํคญัของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนกลาง ในการนาํนโยบายรัฐบาล แผน แผนงาน โครงการของหน่วยงานรัฐมาปฏิบติัในระดบั
พื้นท่ี การกระจายอาํนาจการบริหารมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารเพ่ิมมาก
ข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในพื้นท่ีจะสังกดัหน่วยงานในส่วนกลาง และไดรั้บการแต่งตั้งโดยผูมี้
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อาํนาจในส่วนกลาง อาํนาจการบริหารท่ีกระจายมาน้ีเป็นการกระจายอยู่ภายในกรอบอาํนาจของ
หน่วยงานนั้นเป็นสาํคญั  

3) Fiscal Decentralization (การกระจายอาํนาจทางการเงิน) นบัเป็นส่ิง
สาํคญัสาํหรับการปกครองตนเองของทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น หากไม่มี
การกระจายอาํนาจทางการเงิน การปกครองตนเองของทอ้งถ่ินจะไม่อาจเกิดข้ึนไดเ้ลย ดงันั้น ใน
ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายท่ีมีการปกครองทอ้งถ่ิน จึงจดัสรรรายได ้และภาษีท่ีทอ้งถ่ินสามารถ
จดัเกบ็ไดเ้องในทอ้งถ่ิน เพื่อใหท้อ้งถ่ินมีรายไดอ้ยา่งพียงพอในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาทอ้งถ่ิน 

4) Social Decentralization (การกระจายอาํนาจทางสังคม) เป็นการท่ี
รัฐบาลไดเ้พิ่มอาํนาจ (Empower) ใหแ้ก่ชุมชนไดดู้แลชุมชนของตนเอง ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางการเมือง
ในการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมตดัสินใจในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 

5) Economic or Market Decentralization (การกระจายอาํนาจทาง
เศรษฐกิจหรือการตลาด) เป็นการท่ีรัฐไดก้ระจายภารกิจดา้นเศรษฐกิจท่ีรัฐเคยดาํเนินการอยู่ไปให้
ภาคธุรกิจเอกชนดาํเนินการแทนโดยเฉพาะทางดา้นสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
ขนส่งมวลชน เป็นตน้ ซ่ึงบางคร้ังเราเรียกวา่ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” (Privatization) เน่ืองจากภาค
ธุรกิจเอกชนมกัจะมีความชาํนาญประสบการณ์และความคล่องตวัในการดาํเนินการเชิงธุรกิจ
มากกว่าภาครัฐ และยงัเป็นการปรับบทบาทของรัฐให้กระทาํเฉพาะภารกิจสาํคญัๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งทาํ
เท่านั้น 

โดยลกัษณะสาํคญัของการกระจายอาํนาจนั้น ชาญชยั จิตเหล่าอาพร (2552: 44-45) 
เสนอไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1) มีการจดัตั้งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถ
ดาํเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไดต้ามกฎหมาย 

2) มีการจดัตั้งสภาและผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ิน อนัเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองได ้

3) องคก์รปกครองทอ้งถ่ินน้ีมีอิสระในการปกครองตนเอง หากยงัคงมี
อาํนาจอยู่ในขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด  และอาํนาจน้ีไม่ไดห้มายถึงการมีอาํนาจอธิปไตยในของ
เขตของทอ้งถ่ินเอง องคก์รปกครองทอ้งถ่ินจึงมีฐานะเป็นเพียงระบบการเมืองยอ่ของรัฐเท่านั้น 

4) องคก์รปกครองทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งมีและสามารถบริหารงบประมาณ
และรายไดต้นเอง เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินกิจกรรมในทอ้งถ่ินไดโ้ดยอิสระมากข้ึน 

5) มีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานของตนเอง และโดยหลกัการทัว่ไปแลว้มุ่งให้
ความสาํคญัต่อการใชท้รัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินมากกวา่บุคคลภายนอก 
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2.1.3 ความสําคญัของการปกครองท้องถ่ินและการกระจายอาํนาจ 
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2550: 19, 27) กล่าวถึงการปกครองทอ้งถ่ินว่าคือ ระบบการบริหาร

และจดัการกิจการสาธารณะ และทรัพยากรต่างๆ ของทอ้งท่ีหน่ึงภายในรัฐนั้น เป็นทอ้งท่ีอนัมี
ขอบเขตชดัเจน (Define Boundaries) ภายในรัฐนั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล (Legal Entity) มี
โครงสร้างดา้นอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมายทัว่ไปและ/หรือกฎหมายพิเศษ  ซ่ึงในหลาย
ศตวรรษท่ีผา่นมา ไม่มีประเทศท่ีพฒันาแลว้ประเทศใดเลยท่ีรัฐบาลกลางไม่กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน 
หรือทอ้งถ่ินของประเทศนั้นอ่อนแอ ไม่มีการบริหารและจดัการทอ้งถ่ินของตนเอง มีแต่ประเทศท่ี
กาํลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันาเท่านั้นท่ีอาํนาจแทบทุกอยา่งกระจุกตวัอยูท่ี่ส่วนกลาง ทอ้งถ่ินไดแ้ต่รอ
คอยคาํสัง่และความเมตตาช่วยเหลือจากรัฐ ไม่อาจตดัสินอะไรได ้ 

จากขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นปัจจยั
สาํคญัลาํดบัตน้ๆ ของการกระจายอาํนาจเพราะหากว่าประเทศใดมีระบอบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยแลว้ยอ่มมีการกระจายอาํนาจเกิดข้ึน แมจ้ะมีระดบัท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนัไปใน
แต่ละประเทศก็ตาม เพราะถือว่าการกระจายอาํนาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหน่ึงของระบอบประชาธิปไตย 
ในขณะท่ีประเทศท่ีมีระบอบการเมืองการปกครองแบบเผดจ็การหรือสังคมนิยม การกระจายอาํนาจ
เกิดข้ึนไดน้้อยมากหรือไม่มีเลยนอกจากนั้นการกระจายอาํนาจยงัเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองการ
ปกครองท่ีสําคญัอนัหน่ึงของรัฐในการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และความมัน่คงของ
ประเทศอีกดว้ย โดยการกระจายอาํนาจใหชุ้มชนทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเองในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของสงัคมภายใตห้ลกัการความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของรัฐนั้นเท่ากบัเป็นการยอมรับสิทธิ
การปกครองตนเองของประชาชน และให้ความสําคญักบัความหลากหลายของทอ้งถ่ินโดยเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมใชอ้าํนาจรัฐดว้ยตนเอง (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 6-7)   

เช่นเดียวกบัท่ี ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร (2552: 51) ไดอ้ธิบายวา่เพราะการกระจายอาํนาจเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเมือง การปกครองตนเอง ซ่ึงนัน่ยอ่มเก้ือหนุนต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมาก เน่ืองจากส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ใจสิทธิ หน้าท่ี 
และเสรีภาพทางการเมืองของตนเองอย่างแท้จริงอันเป็นก้าวสําคญัท่ีจะทาํให้การพฒันาทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยเจริญสืบต่อไป 

นอกจากนั้นยงัทาํใหมี้การพยายามในการทาํงานสนองตอบความตอ้งการของประชาชนใน
แต่ละทอ้งถ่ินไดดี้ข้ึน เพราะผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งในทอ้งถ่ินจะกระตือรือร้นรู้ปัญหาและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้กว่าผูบ้ริหารในส่วนกลาง ขณะเดียวกนัฝ่ายประชาชนก็มีโอกาส
ควบคุมฝ่ายการเมืองและฝ่านบริหารของตัวเองอย่างใกลชิ้ดมากข้ึน เพราะการบริหารกิจการ
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สาธารณะโดยทอ้งถ่ิน จะทาํให้เกิดการเขา้ถึงประชาชนไดม้ากกว่า (More Accessibility) การบริหาร
โดยรัฐบาลกลาง (อุดม ทุมโฆสิต, 2551ข: 40-41) 

ดา้นหลกัวิชาการสมยัใหม่ อุดม ทุมโฆสิต (2551ก: 343-345) ไดใ้ห้ทศันะถึงการกระจาย
อาํนาจสู่ท้องถ่ินว่าไม่ใช่การแข่งขันในลักษณะผลรวมเป็นศูนย์ หากกลับเป็นการเสริมพลัง
(Empowerment) นาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัของผูก้ระจายและรับมอบอาํนาจ การกระจายอาํนาจจึง
ถือเป็นเร่ืองสาํคญัในการปกครองสมยัใหม่ สะทอ้นให้เห็นถึงการกระจายอาํนาจว่ามีพื้นฐานจาก
แนวคิดท่ีหนกัแน่นในประเดน็ เม่ือกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รในระดบัเลก็แลว้ หากองคก์รดงักล่าวมี
โครงสร้างและมีการกาํหนดทิศทางท่ีเหมาะสมองคก์รน้ีจะมีความคล่องตวัและตรวจสอบไดง่้าย
กวา่องคก์รขนาดใหญ่ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ,์ จิรบูรณ์ โตสงวน และหทยัชนก สุมาลี, 2553: 32) 

ดงัเช่นประชาคมยุโรปท่ีไดมี้การหยิบยกเร่ืองการกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน
ข้ึนมาพิจารณาหลายคร้ังและในท่ีสุดไดมี้มติให้บญัญติัหลกัการปกครองทอ้งถ่ินเอาไวใ้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศดว้ย ส่งผลใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินไดรั้บการรับรองสถานภาพทางกฎหมาย 
และมีสิทธิในการดาํเนินการต่างๆมากข้ึนเกือบทัว่ทุกประเทศในยโุรป ในอีกดา้นการขยายบทบาท
ของสหภาพยโุรป (European Union) ในฐานะองคก์รเหนือรัฐ (Supra-National Organization) ซ่ึง
ส่งผลใหน้โยบายหลายดา้นของสหภาพยโุรปส่งผลกระทบต่อทอ้งถ่ินของประเทศต่างๆโดยตรง ทาํ
ให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่างๆ ของยุโรปรวมตวักนัและพยายามต่อรองเพื่อพิทกัษ์
ผลประโยชน์ระดบัทอ้งถ่ินของตนเอง (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551: 126-127)   

 
2.1.4 การกระจายอาํนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในประเทศไทยนั้นพฒันาการของการกระจายอาํนาจเร่ิมเห็นเด่นชดั และไดรั้บความสนใจ

จากสังคมเป็นวงกวา้งมากข้ึนเม่ือรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญติัความในหมวด 9 ว่าดว้ยการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาตรา 282 ถึง 290 เป็นการสร้างทิศทางสาํหรับการกระจายอาํนาจไปสู่
ทอ้งถ่ินมีพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ไดแ้ยกขา้ราชการส่วนภูมิภาค ออก
จากฝ่ายการบริหารขององค์การบริการส่วนจงัหวดั (อบจ.) ซ่ึงเดิมผูว้่าราชการจงัหวดัเคยดาํรง
ตาํแหน่งนายก อบจ. มาใหส้ภาจงัหวดัเป็นผูเ้ลือกนายกองคก์ารบริการส่วนจงัหวดั ข้ึนทาํหนา้ท่ีเป็น
ฝ่ายบริหาร (โกวิทย ์พวงงาม, 2548: 35)และเพื่อใหป้ระเทศไทยมีการกระจายอาํนาจท่ีเป็นแบบแผน 
มีองคก์รมาทาํงานในกระบวนการพฒันาการกระจายอาํนาจใหเ้ป็นรูปธรรม ทั้งดา้นการบริหาร การ
คลัง  การถ่ายโอนภารกิจ  หรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ิน จึงได้มี
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อดาํเนินการใน
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กระบวนการกระจายอาํนาจคือ คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และให้มีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการ 

นอกจากการตรากฎหมายและพระราชบัญญัติดังกล่าวไปข้างต้นก็ย ังได้มีการตรา
พระราชบญัญติัอ่ืนๆ รวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลายฉบบั จนกระทัง่เกิดการรัฐประหารในวนัท่ี 
19 กนัยายน 2549 อนันาํไปสู่รัฐธรรมนูญ 2550 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีก็ยงัคงสาระของการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเอาไวใ้นหมวด 14 ว่าดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และยงัไดมี้การบญัญติัเพิ่มเติมใน
หลายส่วน อาทิ การกาํหนดบทบาทใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดย 

 
 “มาตรา 281 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 1 รัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัทาํ บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาใน
พื้นท่ี ทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองได ้ย่อมมีสิทธิจดัตั้ งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ทั้ ง น้ี  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  ( รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550) 

 
ทั้งยงัไดใ้ห้อาํนาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแลทอ้งถ่ิน ดงัความในมาตรา 283 

และ 283 วรรค 2 วา่ 
 

“มาตรา 283 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอาํนาจหนา้ท่ีโดยทัว่ไป
ในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหาร งานบุคคล การเงิน และการคลงั และมีอาํนาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัการ พฒันาของจงัหวดัและ
ประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย 

283 (2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหมี้ความเขม้แขง็ในการบริหารงานไดโ้ดยอิสระและ ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของ ประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาระบบการคลงั
ทอ้งถ่ิน ให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอาํนาจหน้าท่ี จัดตั้ งหรือ
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ร่วมกนัจดัตั้งองคก์ารเพื่อการจดัทาํบริการ สาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ี เพื่อใหเ้กิด
ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์ และใหบ้ริการประชาชนอยา่งทัว่ถึง” (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550) 
 
จากความในรัฐธรรมนูญท่ีไดย้กตวัอยา่งขา้งตน้ ซ่ึงใหอ้าํนาจหนา้ท่ีแก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการดูแลทอ้งถ่ินนั้นสอดคลอ้งกบั หลกัการกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินท่ีดี ท่ี 
อุดม ทุมโฆสิต (2551ข: 39) ไดอ้ธิบายวา่มีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

1. ทอ้งถ่ินตอ้งไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยปกครองโดยผลแห่งกฎหมาย ใหมี้ความเป็น
นิติบุคคล หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินเหล่าน้ีตอ้งมีหนา้ท่ีชดัเจน งบประมาณและทรัพยสิ์นเป็นของ
ตนเอง และถือว่าไม่ข้ึนโดยตรงต่อหน่วยการปกครองส่วนกลาง ส่วนกลางเพียงแต่กาํกบัดูแลให้
ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น ส่วนกลางไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของทอ้งถ่ิน 

2. ให้มีการเลือกตั้ งสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ินทั้ งหมด  เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยการเลือกตั้งผูบ้ริหารสูงสุด
ข้ึนมาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน (ประชาชน) 

3. ทอ้งถ่ินตอ้งมีอิสระในการบริหารงาน จดัทาํกิจกรรม และวินิจฉัยสั่งการไดอ้ย่างมี
อิสระตามความจาํเป็น ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีของตนเอง โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติของ
ส่วนกลางแต่อยา่งใด 

4. หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีอาํนาจในการจดัเก็บรายได้ เช่น ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีรัฐอนุญาต เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการต่างๆ ดงันั้น รัฐบาลกลาง
จึงตอ้งมอบอาํนาจในการจดัเก็บรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ินอย่างเพียงพอ และคอยกาํกบัดูแลให้ทอ้งถ่ิน
ดาํเนินการจดัเกบ็รายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 7,853 แห่ง ดงัตารางท่ี 2.1 โดย
ในการศึกษาของ อภิชาต สถิตนิรามยั (2555: 84-86) ไดก้ล่าวถึง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไวว้่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยส่วนใหญ่ถือไดว้่าเป็นหน่วยงานใหม่ท่ีมีบทบาทต่อการจดับริการ
สาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน (ยกเวน้เทศบาล) โดยประชาชนจะเช่ือถือไวว้างใจหรือเช่ือมัน่
ต่อการทาํงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัไว ้
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ตารางที ่2.1  จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน(แห่ง) 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั 76 
เทศบาล 2,436 
          เทศบาลนคร 30 
          เทศบาลเมือง 174 
          เทศบาลตาํบล 2,232 
องค์การบริหารส่วนตําบล 5,339 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพเิศษ 2 

รวม 7,853 

 
แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2557. 
หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 

 
จากผลการสํารวจของสถาบนัพระปกเกลา้พบว่า ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน จากร้อยละ 63.5 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 71.8 ในปีพ.ศ. 
2548 หลงัจากนั้น ความเช่ือมัน่ในการทาํงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระดบัลดลง 
สอดคลอ้งกบัสถาบนัอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤติการเมืองไทย ท่ีก่อตวัข้ึนในหว้งเวลานั้น อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในทางการทาํงานของรัฐบาล/คณะรัฐมนตรีกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในสายตาประชาชน จะพบว่าระดบัความเช่ือมัน่ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูใ่น
ระดบัท่ีสูงกว่า และการลดลงของระดบัความเช่ือมัน่ในการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี โดยในปี พ.ศ. 2553 ความเช่ือมัน่ของประชาชนทอ้งถ่ินต่อ
รัฐบาล/คณะรัฐมนตรีอยูท่ี่ร้อยละ 47.4 ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยู่ท่ี 59.7 สาํหรับระดบั
ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เม่ือเทียบกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พบว่า มี
ระดบัสูงกว่าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จากปีพ.ศ. 2550-2553 ดงั
ภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  แสดงระดบัความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนต่อสถาบนัต่างๆ ระหวา่งปี พ.ศ. 2545-

2553 
แหล่งทีม่า:  สถาบนัประปกเกลา้ (2553 อา้งถึงใน อภิชาต สถิตนิรามยั, 2555: 86) 
หมายเหตุ:  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ไม่มีขอ้มูลในปี พ.ศ. 2545-2546 รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี ไม่มีขอ้มูล

ปี พ.ศ. 2545 และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่มีขอ้มูลในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2547 
 
 ในขณะท่ีความพึงพอใจต่อการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากผลการ
สาํรวจของสถาบนัพระปกเกลา้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่าอยูใ่นระดบัท่ีมากกว่าร้อยละ 80 มา
โดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2548 มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการอยูท่ี่ร้อยละ 87.2 และเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 89.7 ในปี พ.ศ. 2553 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า แมอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมี
ขอ้จาํกัดมากมายในการผลิตบริการสาธารณะ แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ยงัได้รับความ
เช่ือมัน่และความพอใจต่อการใชบ้ริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง 

ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจในบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้สะทอ้น
ให้เห็นมุมมองของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยการปกครองท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลทุกขสุ์ข และ
การจดับริการสาธารณะซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน เม่ือ
ทอ้งถ่ินประสบปัญหาหรือมีอุปสรรคในการให้บริการสาธารณะ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
เขา้มาช่วยแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา  

อย่างไรก็ตาม ระดบัความสามารถในการแกไ้ขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข้ึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัทาํนโยบาย (Policy Makers) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดและนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติัให้เกิดผลมากนอ้ยแค่
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ไหน กล่าวอีกนัยหน่ึง ผูจ้ ัดทาํนโยบายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถผลกัดันวาระ
นโยบาย (Agenda) เขา้สู่กระบวนการกาํหนดนโยบายเพื่อจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดดี้เพียงไร 
ดงันั้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัโดยเฉพาะแรงผลกัดนัดา้นปัญหาสาธารณะของทอ้งถ่ิน
จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงท่ีมาท่ีไปของนโยบายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 

2.2 แนวคดินโยบายสาธารณะ และระเบียบวาระเชิงนโยบาย 
 

กิจกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นระดบัใด ในหน่วยงานใดลว้นมีกาํเนิดมาจากความคิดอนั
เป็นกรอบทาํนองว่า ควรจะทาํอะไร เม่ือใด ท่ีไหน โดยใคร และอยา่งไร หากปราศจากความคิดท่ี
ชดัเจน การกระทาํท่ีตามมาคงปราศจากทิศทางท่ีแน่นอนชดัเจนในการดาํเนินกิจกรรมของรัฐบาล 
ความคิดหรือเจตนารมณ์ก็เกิดข้ึนก่อนเช่นเดียวกนั จากนั้นค่อยๆ พฒันาชดัเจนข้ึนจนกลายเป็น
กรอบกาํหนดทิศทางและแนวทางการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ซ่ึงในความหมายกวา้งๆ ก็
คือ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) นัน่เอง (ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2554: 1) 
 

2.2.1 นโยบายสาธารณะ: ความหมายและความสําคญั 
Easton (n.d. อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 3) นิยามวา่ นโยบายสาธารณะ เป็นการ

จดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าตามอาํนาจหนา้ท่ีแก่สังคมทั้งหมด ซ่ึงในท่ีน้ีเนน้เฉพาะ “การใชอ้าํนาจหนา้ท่ี” 
และ “การกระทาํต่อสังคมทั้งหมด” แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าทุกอยา่งท่ีรัฐบาลทาํจะเป็นการจดัสรร
ส่ิงท่ีมีคุณค่าเสมอไปขณะท่ี Lasswell และ Kaplan (n.d. อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 3)
ได้นิยามอย่างกวา้งๆว่า นโยบายสาธารณะ เป็นแผนงานชุดหน่ึงท่ีเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย (Goals) 
ค่านิยม (Values) และการปฏิบติั (Practices) 

Anderson (1994: 5-6 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2554: 8) ใหท้ศันะเก่ียวกบันโยบาย
สาธารณะไวว้่านโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบติัหรือการกระทาํซ่ึงมีองคป์ระกอบหลาย
ประการ ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติัหรือชุดของผูก้ระทาํท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งของ
สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชดัเจนว่า ส่ิงใดท่ีจะตอ้งกระทาํให้สาํเร็จ มิใช่ส่ิงท่ีรัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะ
กระทาํหรือเสนอให้กระทาํเท่านั้น เป็นการจาํแนกให้เห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างนโยบาย
กบัการตดัสินใจของรัฐบาล ซ่ึงประเด็นสําคญัระหว่างการเลือกทางเลือกท่ีตอ้งเปรียบเทียบกัน
(Competing Alternative) กล่าวคือ การตดัสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรือ
ขอ้เสนอของรัฐบาลท่ีจะกระทาํเท่านั้น โดยในความเป็นจริงอาจไม่เกิดการกระทาํข้ึนเลยก็ได ้แต่ใน
ดา้นนโยบายสาธารณะนั้นจะตอ้งปรากฏการกระทาํท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน  
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ดา้นนกัวิชาการไทย อาทิ เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550: 4, 21) ไดนิ้ยามวา่ นโยบายสาธารณะ
เป็นแนวทางท่ีรัฐบาลตั้งใจจะทาํ เพื่อแกปั้ญหาสาธารณะ ซ่ึงตอ้งเลือกทางเลือก และอาจกาํหนด
แยกย่อยออกมาเป็นแผนงานและโครงการ ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาสาธารณะหรือจดัการกบั
ปัญหาสาธารณะเพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะร่วมกันสอดคลอ้งกับ ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
(2554:8) ท่ีใหค้วามหมายวา่คือ ผลท่ีเกิดจากชุดการตดัสินใจของปัจเจกบุคคลและหน่วยงานจาํนวน
มากในภาครัฐวา่จะกระทาํหรือไม่กระทาํอะไร ซ่ึงการตดัสินใจนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งหวงัท่ี
ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด และมีแนวทางเพ่ือใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

ส่วน มยรีุ อนุมานราชธน (2549: 6) อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะใน 2 ลกัษณะ 
คือ ความหมายท่ีแคบ หมายถึง กิจกรรม/การกระทาํของรัฐบาลและมิติการเลือกตดัสินใจของ
รัฐบาล ส่วนในความหมายท่ีกวา้ง นโยบายสาธารณะหมายถึงแนวทางในการกระทาํของรัฐบาล ซ่ึง
อาจกล่าวไดว้า่เป็นแนวทางกวา้งๆท่ีรัฐบาลไดท้าํการตดัสินใจเลือกและกาํหนดไวล่้วงหนา้ เพื่อช้ีนาํ
ใหมี้กิจกรรม/การกระทาํต่างๆเกิดข้ึน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้โดยมีการ
วางแผน การจดัทาํโครงการ วิธีการบริหารงาน หรือกระบวนการดาํเนินงาน ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดว้ยวิธีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และ
ความตอ้งการของประชาชน/ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละเร่ือง  

ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ ์(2540: 10 อา้งถึงใน ณัฐฐา วินิจนยัภาค, 2554: 6) สรุปว่านโยบาย
สาธารณะหมายถึง แนวทางปฏิบติัของรัฐบาล ซ่ึงกาํหนดวตัถุประสงคแ์น่นอนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
คือ เพื่อแกปั้ญหาในปัจจุบนั เพื่อป้องกนัหรือหลีกเล่ียงปัญหาในอนาคต และเพื่อก่อให้เกิดผลท่ีพึง
ปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจงัท่ีจะนาํนโยบายไปปฏิบติั เสนอแนะนโยบายเป็นบวก
หรือเป็นลบ หรืออาจเป็นการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํกไ็ด ้ 

สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์(2554: 24-25) ไดศึ้กษาความสาํคญัของนโยบายสาธารณะ โดยอธิบาย
วา่นโยบายสาธารณะนั้นมีความสาํคญัทั้งต่อผูก้าํหนดนโยบายและต่อประชาชน กล่าวคือ 

ประการแรก ความสาํคญัต่อผูก้าํหนดนโยบาย ส่วนใหญ่ผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบต่อการกาํหนด
นโยบายบริหารประเทศก็คือ รัฐบาล หากรัฐบาลกาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชน ทั้งในดา้นค่านิยมของสังคมและการดาํรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชนจะทาํให้
รัฐบาลไดรั้บความศรัทธาเช่ือถือจากประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้รัฐบาลสามารถนาํนโยบายไป
ปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะ
ยิ่งทาํให้รัฐบาลได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชาชนอย่างกวา้งขวาง ผลดังกล่าวจะ
ส่งเสริมให้รัฐบาลมีโอกาสดาํรงอาํนาจในการบริหารประเทศยาวนานข้ึน  ในทางตรงกนัขา้ม หาก
รัฐบาลกาํหนดนโยบายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัค่านิยมหรือความตอ้งการของประชาชน ประชาชนอาจ
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รวมตวักนัคดัคา้นเพื่อกดดนัใหรั้ฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรงถึงขั้นทาํใหรั้ฐบาล
ตอ้งหมดอาํนาจไป หรือในบางกรณี ถึงแมว้่ารัฐบาลจะไดก้าํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม
และความตอ้งการของประชาชน แต่รัฐบาลไม่สามารถจะนาํนโยบายไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมาย
ปรากฏการณ์เช่นน้ีจะทาํให้ประชาชนเส่ือมศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐบาล และอาจส่งผลให้
รัฐบาลหมดโอกาสท่ีจะบริหารประเทศต่อไป ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่านโยบายสาธารณะมีผลต่อการ
ดาํรงอยูข่องรัฐบาลอยา่งสาํคญั 
 ประการท่ีสอง ความสําคญัต่อประชาชน เน่ืองจากนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทาง
การเมือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ดงันั้น ประชาชนจึงสามารถแสดงออกซ่ึง
ความตอ้งการของตนผ่านกลไกต่างๆ ทางการเมือง อาทิเช่น ผ่านพรรคการเมือง ผา่นกลุ่มอิทธิพล 
และกลุ่มผลประโยชน์ ผา่นระบบราชการ ผา่นนกัการเมือง ผา่นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั เป็น
ตน้ ความตอ้งการ (Demands) และการสนับสนุน (Support) ของประชาชนจะถูกนําเขา้สู่ระบบ
การเมือง (Political System) ไปเป็นนโยบายสาธารณะ เม่ือนโยบายสาธารณะถูกนาํไปปฏิบติัและ
ปรากฏผลลพัธ์ตามเป้าประสงคท่ี์พึงปรารถนาจะทาํให้ประชาชนไดรั้บความพอใจ และส่งผลต่อ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน (Feed Back) จะทาํให้ประชาชนเช่ือมัน่และศรัทธาต่อการ
บริหารงานของรัฐบาลมากยิ่งข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากผลลพัธ์และคุณภาพของการนาํนโยบาย
ไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนาของประชาชน จะส่งผลให้วิถีชีวิตของ
ประชาชนตกตํ่าปรากฏการณ์เช่นน้ีจะทาํให้ประชาชนขาดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อรัฐบาล 
รัฐบาลจะตอ้งพยายามเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน มิฉะนั้นประชาชนอาจไม่ให้การสนับสนุน
รัฐบาลอีกต่อไป ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการเมืองกับประชาชนจึงเป็นความสัมพนัธ์แบบ      
พลวตัร (Dynamic System) ดงันั้น นโยบายสาธารณะในฐานะท่ีเป็นผลผลิตของระบบการเมือง จึง
ส่งผลอยา่งสาํคญัต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 สรุป นโยบายสาธารณะท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยมและความตอ้งการของประชาชน เม่ือ
ถูกนาํไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทาํให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
เสมอภาคทัว่หนา้ หากนโยบายสาธารณะมีลกัษณะในทางตรงกนัขา้มจะส่งผลให้ประชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อน ยากจน ดอ้ยการศึกษา และคุณภาพชีวิตตํ่า  
 จากความหมายขา้งต้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจะมีบทบาทในกระบวนการ
กาํหนดนโยบายสาธารณะเพื่อนาํปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินเขา้สู่กระบวนการนโยบาย 
เพื่อกาํหนดประเดน็เชิงนโยบาย 
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2.2.2 ระเบียบวาระเชิงนโยบาย 
ในกระบวนการกาํหนดนโยบาย ปัญหาสาธารณะ (Public Problems) หรือประเด็น (Issues) 

เป็นประเด็นสาํคญั ในหนงัสือ “An Introduction to the Study of Public Policy” ของ Jones (1970: 
17 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 145-146) นิยาม “ปัญหา” ว่า “เป็นความตอ้งการของ
มนุษย ์ความขดัสน ความไม่พึงพอใจ การแสดงออกถึงความตอ้งการส่วนลึกดว้ยตนเอง ซ่ึงทาํให้
ตอ้งหาทางบรรเทา เม่ือเช่ือมโยงไปถึงปัญหาสาธารณะ ในท่ีน้ีก็อธิบายไดว้่าปัญหาสาธารณะคือ 
ขอ้ขดัขอ้งหรือเร่ืองเดือดร้อนของคนหรือกลุ่มท่ีมีผลกระทบต่อคนอ่ืนซ่ึงสามารถรับรู้ได้และ
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ส่วนคาํว่า “ประเด็น” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีผนัแปรหรือขอ้โตแ้ยง้ที
เกิดอยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่ความสนใจของสาธารณะ ทาํให้สาธารณะเขา้มาเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน
ให้มีการแกปั้ญหาซํ้ าๆ กนั ประเด็นจึงเห็นไดจ้ากกลุ่มคนเขา้มาถกเถียงกนัหรือแสดงความคิดเห็น
ต่างกนั ผลท่ีเกิดอาจมีคนละเลย ไม่ใส่ใจหรืออาจเกิดการแกปั้ญหา หรือว่าสาธารณะอาจสนใจ
เฉพาะบางส่ิงบางอยา่งท่ีกาํลงัจะเกิดกบัตวัเอง  

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550: 147) จึงสรุปว่า ปัญหาสาธารณะเป็นความขดัขอ้งหรือความ
เดือดร้อนท่ีเกิดแก่คนหมู่มาก ส่วนประเด็นเป็นเร่ืองท่ีสังคมหรือสาธารณะสนใจ ถกเถียงกนัและ
เรียกร้องต่อรัฐบาลเพ่ือให้รัฐบาลหาทางแก้ไขปัญหา แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงัตกลงกันไม่ได้ว่าจะ
แกปั้ญหานั้นอยา่งไร อีกทั้งยงัเสนอการมองปัญหาต่างกนั ปัญหาสาธารณะหรือประเด็นท่ีถกเถียง
กนัจะพฒันาไปสู่กระบวนการนโยบาย เม่ือมีการเมืองเขา้มาผลกัดนัจนรัฐบาลสนใจและจดัเป็น
ระเบียบวาระ อย่างไรก็ตาม อาจมี “ตวัจุดชนวน” (Triggering Mechanism) ซ่ึงเป็นการเปล่ียน
เหตุการณ์จากปัญหาทัว่ไปกลายเป็นปัญหาท่ีคนสนใจและมีปฏิกิริยาอยา่งกวา้งขวาง ตวัจุดชนวนจึง
มีความสาํคญั เพราะทาํใหป้ระเดน็มีโอกาสพฒันาไปเป็นนโยบาย 
 ตวัจุดชนวนมีขอบข่าย (Scope) และความเขม้ขน้ (Intensity) ไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัอารมณ์
และความรู้สึกของประชาชนโดยทัว่ไป แต่ตวัจุดชนวนเป็นตวัเช่ือมระหว่างการรับรู้ปัญหากบัการ
เรียกร้องให้รัฐบาลกระทาํการ หรือเป็นช่วงท่ีประชาชนรู้ว่ามีช่องว่างเกิดข้ึนระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู ่
(What is) กบัส่ิงท่ีควรจะเป็น (What should be) ตวัจุดชนวนมีจาํนวนมากแบ่งไดเ้ป็นตวัจุดชนวน
ภายใน (Internal Triggering Mechanism) เช่น ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมส่วนตวัจุดชนวนภายนอก 
(External Triggering Mechanism)  เช่น การเกิดสงคราม ความขดัแยง้ การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นอาวธุและดุลแห่งอาํนาจ 
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2.2.2.1 วาระนโยบาย (Agenda) 
เม่ือมีประเดน็ปัญหาสาธารณะเกิดข้ึน การใชน้โยบายสาธารณะเพื่อจดัการปัญหานั้น

จะตอ้งจดัประเดน็ปัญหาเป็น วาระนโยบาย (Agenda)  (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550: 148-149) ก่อน
จึงจะเลือกนโยบายได ้นั่นหมายความว่า ผูก้าํหนดนโยบายตอ้งเห็นว่าปัญหานั้นมีค่าควรแก่การ
สนใจและสามารถแกปั้ญหานั้นได ้หากผูก้าํหนดนโยบายไม่เห็นความสําคญั อาจเน่ืองมาจากไม่
สนใจหรือเห็นว่าไม่สามารถแกปั้ญหานั้นได ้ปัญหานั้นก็ไม่ไดรั้บการพิจารณา ปัญหาบางอยา่งอาจ
ถูกจดัเป็นระเบียบวาระอยู่เป็นเวลานาน แต่บางปัญหาอาจไม่ไดรั้บความสนใจเลย หรือการเลิก
สนใจประเดน็อาจมีผลให้ตอ้งยกเลิกขอ้หา้มท่ีเป็นอยู ่ทั้งน้ี Kingdon (1984: 3-4 อา้งถึงใน ณัฐฐา 
วินิจนยัภาค, 2554: 215) ไดใ้หค้วามหมายของวาระนโยบาย (Agenda) ไวว้า่ หมายถึง รายการหวัขอ้
หรือปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและบุคคลภายนอกภาครัฐ ท่ีมีความใกลชิ้ดกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
เหล่านั้น ให้ความสนใจอยา่งจริงจงัในช่วงระยะเวลาหน่ึง ในท่ามกลางหัวขอ้และปัญหาทั้งหมดท่ี
จะให้ความสนใจได้ จะมีบางหัวขอ้หรือบางปัญหาเท่านั้ นท่ีได้รับความใส่ใจ ซ่ึงการจัดวาระ
นโยบาย (Agenda Setting) เป็นกระบวนการคดัเลือกชุดของหวัขอ้หรือปัญหาท่ีจะกลายมาเป็นจุด
สนใจต่อไป สรุปไดว้่าวาระนโยบายคือ ประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจหรือรับรู้มากพอ จนถูกนาํไป
พิจารณาเป็นนโยบายอย่างจริงจงัโดยกระบวนการนโยบาย วาระนโยบายจึงเป็นจุดเร่ิมตน้สําคญั
ของการเร่ิมตน้พฒันานโยบาย 

การเกิดวาระนโยบายมาจากผูน้าํทางการเมืองรับรู้ความขดัแยง้ท่ีมีในประเด็นหน่ึงๆ
จากนั้นก็ใชอ้าํนาจเพ่ือนาํปัญหานั้นไปสู่การประชุมซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีทาํให้เกิดการกาํหนด
เป็นวาระนโยบายวาระนโยบายจึงมาจากการรับรู้ว่ามีปัญหาบางอยา่งท่ีผิดพลาดและสามารถแกไ้ข
ไดด้ว้ยการกระทาํของภาครัฐ โดย Cobb และ Elder (1972: 85 อา้งถึงใน ณัฐฐา วินิจนยัภาค, 2554: 
215-216) ได้จาํแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างวาระนโยบายแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Public Agenda หรือ Systemic Agenda) กบั วาระนโยบายแบบเป็นทางการ (Formal State Agenda 
หรือ Institutional Agenda) ดงัน้ี 

1) วาระนโยบายแบบไม่เป็นทางการ เป็นประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกของ
ชุมชนการเมืองเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความสนใจ และอยู่ภายในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นปัญหาสงัคมท่ีถูกพิจารณาถกเถียงในฐานะประเดน็ปัญหาสาธารณะ 

2) วาระนโยบายแบบเป็นทางการ เป็นประเด็นปัญหาท่ีรัฐบาลหรือผูมี้
อาํนาจตดัสินใจตามกฎหมายใหค้วามสนใจหยบิยกข้ึนมาพิจารณาดาํเนินการ 

จะเห็นไดว้่าวาระนโยบายแบบไม่เป็นทางการ ก็คือประเด็นปัญหาก่อนท่ีจะผ่าน
กระบวนการจดัวาระนโยบาย หรือประเด็นปัญหาท่ีผา่นกระบวนการจดัวาระนโยบายแลว้แต่ไม่ได้
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รับการคดัเลือกนัน่เอง ส่วนวาระนโยบายแบบเป็นทางการ ก็คือประเด็นปัญหาท่ีผา่นกระบวนการ
จดัวาระนโยบายแลว้และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นประเด็นปัญหาท่ีจะทาํการวิเคราะห์หาทางแกปั้ญหา
ต่อไป 

2.2.2.2 แรงผลกัดนัวาระนโยบาย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษานโยบายท่ีเกิดจากปัญหาสาธารณะ ดงันั้นการ

ทบทวนแรงผลกัดันท่ีทาํให้เกิดวาระนโยบาย จึงเลือกศึกษาในประเด็นเร่ือง “แรงผลกัดนัด้าน
ปัญหา” ซ่ึง Guy (1986: 46-51 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 151-154) ไดอ้ธิบายไวว้่ามี
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผลกระทบของปัญหา (Effects of the Problem) ประเด็นแรกของปัญหา
ท่ีจะเป็นระเบียบวาระได ้คือ กระทบต่อใครและมากน้อยแค่ไหน สําหรับคุณสมบติัของปัญหาท่ี
จะตอ้งพิจารณามี 5 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) ความรุนแรง (Extremity) ปัญหาท่ีรุนแรงจะเป็นระเบียบวาระไดง่้าย 
เช่น โรคระบาดรุนแรงมีผลให้รัฐตอ้งเขา้ไปแกไ้ข เช่น ไขห้วดันกหรือโรคเอดส์ 
เป็นตน้ 

(2) การกระจุกตวั (Concentration) แมปั้ญหาจะไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิต 
แต่ถา้กระจุกตวัมากๆก็อาจทาํให้รัฐตอ้งสนใจ เช่น คนตกงานจงัหวดัเดียว 50,000 
คน เป็นตน้ 

(3) จาํนวนคน (Range of Persons) โดยทัว่ไปยิง่คนไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหาหรือมีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากปัญหามาก ก็ยิ่งมีโอกาสเป็น
ระเบียบวาระมาก แต่ต้องดูควบคู่กับความรุนแรงด้วย เพราะปัญหากระทบคน
จาํนวนน้อยแต่รุนแรงย่อมมีโอกาเป็นระเบียบวาระไดม้ากกว่าปัญหากระทบคน
จาํนวนมากแต่ไม่รุนแรง 

(4) ความเขม้ขน้หรือความหนาแน่นของการรวมตวักนั (Intensity) เช่น 
ความหนาแน่นของกลุ่มผูบ้ริโภคมีนอ้ยกว่าผูผ้ลิต หรือกลุ่มผูเ้สียภาษีรวมตวักนัได้
นอ้ยกวา่กลุ่มชาวนาหรือผูผ้ลิตอาวธุ ซ่ึงสามารถผลกัดนัปัญหาไดไ้ม่เท่ากนั 

(5) การมองเห็นไดช้ดั (Visibility) สังคมมกัเตม็ใจท่ีจะใชเ้งินเพื่อช่วย
คนท่ีประสบปัญหาท่ีมองเห็นไดช้ดั เช่น เปรียบเปรยวา่สงัคมยอมเอาเงินไปช่วยชีวิต
คนปีนเขา แต่ไม่ยอมเอาเงินไปใชใ้นการป้องกนัอุบติัเหตุทางรถยนต ์เพราะคนติด
อยูบ่นเขาเป็นปัญหาท่ีเห็นชดักวา่ หรือวา่ปัญหาบางอยา่งอนัตรายมากแต่มองเห็นชดั
นอ้ยกวา่ 
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2) การเปรียบเทียบและลน้ออกมาจากปัญหาเดิม (Analogous and Spillover 
Agenda Setting) ปัญหาท่ีเป็นวาระไดอี้กอนัหน่ึงมาจากการเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน ยิง่ประเด็น
ใหม่คลา้ยประเด็นเก่าเท่าไร ก็ยิ่งเป็นระเบียบวาระง่ายเท่านั้น โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่ค่อยกลา้คิด
อะไรใหม่ๆ เน่ืองจากวิธีการเทียบเคียงจะช่วยให้เกิดความชอบธรรมและเป็นการต่อยอดมากกว่า
เร่ืองใหม่หมด รวมทั้งถือเป็นการปรับปรุงโครงการเดิมดว้ย นอกจากน้ีการเกิดโครงการหน่ึงอาจทาํ
ให้เกิดความตอ้งการโครงการเพ่ิม ผลท่ีแตกตวัน้ีนาํไปสู่โครงการใหม่และเป็นคาํตอบว่าทาํไม
ภาครัฐจึงขยายตวัออกไปเร่ือยๆ ดงันั้น เม่ือยอมรับโครงการหน่ึงแลว้ ไม่ชา้ก็นาํไปสู่โครงการอ่ืน 
ทั้งน้ีเพื่อแก้ปัญหาท่ีโครงการแรกสร้างไว  ้นโยบายสังคมสมยัใหม่จึงเช่ือมโยงกันมาก และมี
ผลกระทบต่อกนัในระดบัท่ีสองหรือท่ีสามต่อโครงการอ่ืนเป็นระลอกๆ นักวิเคราะห์บางคนได้
พยายามพยากรณ์และออกแบบโครงการไวล่้วงหน้าแต่ก็ไม่เคยทาํได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุน้ี
นโยบายจึงเป็นสาเหตุในตวัเอง นโยบายหน่ึงจึงทาํใหเ้กิดนโยบายอ่ืนๆตามมา 

3) ความสมัพนัธ์กบัสญัลกัษณ์ท่ีสังคมรับรู้อยูแ่ลว้ (Relationships to Symbols) 
ยิ่งปัญหาสัมพนัธ์กับสัญลักษณ์เดิมของสังคมเท่าใด ก็มีโอกาสเป็นระเบียบวาระมากเท่านั้ น 
โครงการโดยทัว่ไปจึงมกัพูดถึงค่านิยมดั้ งเดิม แต่ถา้เป็นค่านิยมทางลบ ก็อาจไดผ้ลตรงกนัขา้ม 
ยกเวน้บางเร่ืองท่ีสังคมให้ความสนใจ เช่น โครงการรณรงคโ์รคเอดส์ เป็นตน้ หรือโครงการท่ีมี
ค่านิยมบางอยา่งมีนํ้ าหนกัไม่เท่าโครงการท่ีมีค่านิยมทางลบ เช่น คนอเมริกนัสมยัหน่ึงรู้สึกวา่พฒันา
อวกาศไม่ทนัรัสเซีย จึงเป็นแรงผลกัดนัของการพฒันาการศึกษาของสหรัฐอเมริกามากกวา่เป้าหมาย
การศึกษาท่ีกาํหนดตามปกติ ยิ่งกว่านั้น สังคมมกัยอมรับโครงการเก่ียวกบัเด็กหรือผูสู้งอาย ุการคิด
โครงการเหล่าน้ีจึงไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญ ความสามารถใชส้ัญลกัษณ์จึงเป็นทกัษะท่ีสําคญัมาก
ของนักวิเคราะห์นโยบาย  นอกจากการคาํนวณต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการแล้ว 
นักวิเคราะห์ตอ้งสามารถเช่ือมโยงเป้าหมายของโครงการน้ีไปยงัโครงการอ่ืนและตดัสินได้ว่า
ปัญหาหรือโครงการใดสําคญักว่ากนั การเปล่ียนปัญหาไปเป็นระเบียบวาระเป็นวิธีการชกัจูงใจ
รัฐบาลให้เช่ือว่ามีเวลาและสามารถแกปั้ญหาได ้อาจจาํเป็นตอ้งใชส้ัญลกัษณ์เพิ่มเติมในกรณีท่ีตวั
ปัญหายงัไม่สามารถจูงใจไดพ้อ 

4) การขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน (Absence of Private Means) โดยปกติ
รัฐบาลจะไม่รับหน้าท่ีใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศท่ียึดหลกัเสรีนิยมและขาดแคลนทรัพยากร แต่
ปัญหาสังคมไม่อาจแกไ้ขไดโ้ดยกลไกตลาดทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้รัฐเขา้มาแกปั้ญหา ตวัอย่างเช่น 
การผลิตสินคา้สาธารณะ (Public Goods) และผลกระทบต่อภายนอก (Externalities) สินคา้สาธารณะ 
คือสินคา้หรือบริการท่ีเม่ือผลิตออกมาแลว้มีคนจาํนวนมากเป็นผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคดว้ยกนัยาก
จะกีดกนัคนอ่ืนได ้จึงยากท่ีเอกชนจะผลิตเองเพราะไม่คุม้ทุน เช่น หากนกัรบรับจา้งป้องกนัประเทศ 
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ประชาชนก็ไม่อยากจ่ายค่าจา้ง หรือถึงไม่จ่ายก็ไดรั้บการปกป้องอยูดี่ ทุกคนเลยไม่อยากจ่าย รอแต่
รับของฟรี (Free Riders) ฉะนั้น รัฐบาลจึงตอ้งเป็นผูป้้องกนัประเทศและบงัคบัให้ประชาชนจ่าย
ภาษีอากร 

ส่วนผลกระทบต่อภายนอกเกิดเม่ือการกระทาํของหน่วยเศรษฐกิจกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของคนอ่ืนหรือจ่ายเงินชดเชยแก่ผลเสียหายท่ีเกิดจากภายนอก ตัวอย่างของ
ผลกระทบภายนอก ไดแ้ก่ มลพิษ ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต แต่เป็นตน้ทุนทางสังคมซ่ึง
แยกออกมาจากการผลิต เม่ือตน้ทุนทางสังคมกบัตน้ทุนการผลิตแยกกนั รัฐบาลก็ตอ้งออกกฎหมาย
บงัคบัให้เอกชนชดเชยความเสียหาย เช่น ความเสียหายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน ความเจริญของ
ส่วนรวม หรือรัฐบาลอาจหาวิธีว ัดผลกระทบของมลพิษแล้วบังคับให้ผูป้ล่อยมลพิษชดใช ้
ผลกระทบภายนอกไม่ไดเ้ป็นลบทั้งหมด บางอยา่งก็เป็นประโยชน์ เช่น เข่ือนท่ีผลิตกระแสไฟฟ้า มี
ผลกระทบทางบวก คือ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นและป้องกนันํ้ าท่วมซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อเอกชน แต่
กรณีน้ีรัฐบาลกม็กันาํไปคิดรวมเป็นประโยชน์ของโครงการอยูแ่ลว้ 

การผลิตสินค้าสาธารณะและการจัดการผลกระทบภายนอกเป็น
ภาระหนา้ท่ีของรัฐ แต่หากมองสิทธิของเอกชนและการนาํกฎหมายไปปฏิบติัแลว้ก็เป็นเร่ืองท่ียาก 
ยิ่งกว่านั้นหากการกระทาํนั้นมีความเส่ียง รัฐก็ตอ้งแจง้ความเส่ียงนั้นให้สาธารณะทราบ เช่น หาก
ธนาคารไม่ให้บริษทัขนาดใหญ่กู ้รัฐบาลก็อาจให้กูเ้อง แต่ตอ้งบอกความเส่ียงให้ประชาชนทราบ
ดว้ย ดงันั้น เม่ือเอกชนและสถาบนัอ่ืนในสังคมไม่สามารถแกปั้ญหาเองไดก้็อาจกลายเป็นระเบียบ
วาระท่ีรัฐบาลจะตอ้งพิจารณา 

5) การมีเทคโนโลยเีพียงพอ (Availability of Technology) ปัญหาอาจไม่
เป็นระเบียบวาระ หากยงัไม่มีเทคโนโลยท่ีีเช่ือวา่จะแกปั้ญหานั้นได ้เช่น เม่ือก่อนคิดว่าเศรษฐกิจข้ึน
ลงเองตามธรรมชาติ จนกระทัง่เคนส์ (Keynes) เสนอให้แทรกแซงเศรษฐกิจ จึงเกิดเป็นนโยบาย
เศรษฐกิจและเช่ือว่าจะกระตุน้เศรษฐกิจและทาํใหมี้งานทาํ หรืออีกกรณีหน่ึง คือ การตดัสินใจแบบ
ถงัขยะ (Garbage-Can Model of Decision Making) ซ่ึงหมายถึงการมีคาํตอบไวก่้อนแลว้จึงค่อยหา
คาํถามท่ีตรงกบัคาํตอบ ต่อจากนั้นจึงตดัสินใจ การกระทาํเช่นน้ีทาํให้ปัญหาจาํนวนมากไม่ไดถู้ก
พิจารณาเพราะวา่เป็นปัญหาท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้แนวคิดเร่ืองการแทรกแซงเศรษฐกิจขา้งตน้ จึงเป็น
อนัตรายเพราะมีคาํตอบล่วงหน้า หากรัฐบาลประกาศว่ากาํลงัแกปั้ญหาแลว้ ต่อมาลม้เหลว ความ
มัน่ใจต่อรัฐบาลก็สั่นสะเทือน ตวัแบบถงัขยะยงัสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํหนดระเบียบ
วาระนโยบายกบัการกาํหนดนโยบาย เพราะตามตวัแบบน้ีประเด็นจะไม่เป็นระเบียบวาระนโยบาย
จนกวา่สามารถกาํหนดนโยบายไดแ้ลว้ 
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ภาพที ่2.2  แรงผลกัดนัวาระนโยบายดา้นปัญหา 
 

ปัจจยัทั้ง 5 ขา้งตน้ถือเป็นปัจจยันาํเขา้ (Input) ท่ีทาํให้ปัญหาสาธารณะไดถู้กผลกัดนัเขา้สู่
วาระนโยบาย ซ่ึงจะนาํไปสู่ระบบกลไกทางการเมืองเพ่ือผลิตออกมาเป็นนโยบายสาธารณะ ตามตวั
แบบระบบของ David Easton ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  ตวัแบบทฤษฎีระบบ 
แหล่งทีม่า:  Easton (1965: 112 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2554: 221). 

ปัจจยันาํเขา้ 
(Input) 

นโยบายสาธารณะ 
(Output) 

ระบบการเมือง 
(Process) 

ความตอ้งการ 

 

การตดัสินใจ 

การกระทาํ 

ผลสะทอ้นกลบั 
(Feedback) 

การสนบัสนุน 

ผลกระทบของปัญหา  

การเปรียบเทียบและลน้ออกมา
จากปัญหาเดิม 

ความสมัพนัธ์กบัสญัลกัษณ์ท่ี
สงัคมรับรู้อยูแ่ลว้  

การขาดเคร่ืองมือทาง
ภาคเอกชน  

การมีเทคโนโลยเีพียงพอ  

วาระนโยบาย 
(Agenda) 
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สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์(2554: 219-222) ไดอ้ธิบายถึง ตวัแบบเชิงระบบ (System Model) ไว้
วา่มีกรอบความคิดเชิงระบบมีฐานคติ (Assumption) ท่ีสาํคญัว่าชีวิตจะดาํรงอยูไ่ดอ้งคป์ระกอบของ
ส่ิงมีชีวิตจะตอ้งทาํงานอยา่งเป็นระบบ (Systematic Function) กล่าวคือ ระบบจะตอ้งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่างๆท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะ และองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะตอ้งทาํงานสอดส่องประสานกนั 
ระบบจึงจะดาํรงอยูไ่ด ้ถา้หากองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงทาํหนา้ท่ีบกพร่องหรือไดรั้บความ
เสียหาย จะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของระบบทั้งหมด ผลกระทบท่ีมีต่อสมรรถนะของระบบจะ
มากนอ้ยหรือรุนแรงเพียงใดข้ึนอยูก่บัความสาํคญัขององคป์ระกอบท่ีไดรั้บความเสียหาย  
 จากแนวความคิดดงักล่าว David Easton ไดน้าํมาประยุกตใ์นการอธิบายการเมืองว่า 
การเมืองดาํรงอยูเ่สมือน “ชีวิตการเมือง” (Political Life) ดงันั้น ชีวิตการเมืองจึงตอ้งดาํรงอยูอ่ยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการเมือง (Political System) และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ท่ีอยูล่อ้มรอบระบบการเมือง 
 พลงัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อระบบการเมืองเรียกว่าปัจจยันาํเขา้ (Inputs) และส่ิงแวดลอ้ม
คือเง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีถูกกาํหนดให้อยู่ภายนอกกอรบของระบบการเมือง ส่วนระบบ
การเมืองท่ีเป็นเสมือนกล่องทองคาํ (Black Box) ของชีวิตการเมือง คือ กลุ่มของโครงสร้างและ
กระบวนการทางการเมืองท่ีกระทาํกิจกรรมสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั หนา้ท่ีของระบบการเมือง คือการ
ใชอ้าํนาจในการจดัสรรค่านิยมของสังคม ซ่ึงก่อให้เกิดปัจจยันาํออกหรือผลผลิต (Outputs) ของ
ระบบการเมือง ผลผลิตของระบบการเมืองจะถูกส่งยอ้นกลบัเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มในรูปของผลสะทอ้น
กลบัหรือผลกระทบ (Feedback) โดยผลกระทบท่ีส่ิงแวดลอ้มไดรั้บจะถูกนาํกลบัเขา้สู่ระบบ
การเมืองในรูปของความตอ้งการ (Demands) และการสนับสนุน (Supports) จากส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการเมืองและส่ิงแวดลอ้มจะเป็นความสัมพนัธ์แบบพลวตัร (Dynamic 
System) โดยจะมีการปรับตวัเพื่อสร้างระบบใหมี้ความสมดุล เพื่อใหชี้วิตการเมืองดาํรงอยูต่ลอดไป  
 ภายใตก้รอบความคิดเชิงระบบ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ ผลผลิตของระบบ
การเมือง (Political Outputs) ซ่ึงเกิดจากอาํนาจในการจดัสรรค่านิยมหรืออาํนาจในการตดัสินใจ
นโยบายของระบบการเมือง เม่ือระบบการเมืองรับขอ้มูลจากความตอ้งการ (Demands) และการ
สนบัสนุน (Supports) จากส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบปัจจยันาํเขา้ (Inputs) แลว้ องคป์ระกอบภายใน
ระบบการเมือง อนัไดแ้ก่ สถาบนัการเมืองจะนาํความตอ้งการและการสนบัสนุนจากส่ิงแวดลอ้มเขา้
สู่กระบวนการปรับเปล่ียนทางการเมือง (Conversion Process) และระบบการเมืองจะใชอ้าํนาจใน
การตดัสินใจ (Authoritative Decision) เพื่อตอบสนองความตอ้งการและการสนับสนุนของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการสร้างพลงัผลกัดนัของส่ิงแวดลอ้ม (Environments) ท่ีมี
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ต่อระบบการเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการเมืองและส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดนโยบาย
สาธารณะ  
 ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อระบบการเมือง ได้แก่ ความต้องการบริการด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข สวสัดิการ สวสัดิภาพ บริการโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการ
ส่ือสาร เป็นตน้ 
 ส่วนการสนบัสนุนของประชาชนท่ีมีต่อระบบการเมือง ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมาย การ
ชาํระภาษีอากร และการปฏิบติัตามการตดัสินใจนโยบายของรัฐบาล ระบบการเมืองจะดาํรงอยู่
ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนของประชาชน และประชาชนจะให้การสนับสนุนต่อระบบ
การเมืองมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจนโยบายของรัฐบาลว่าจะตอบสนองตรงต่อความ
ตอ้งการของประชาชนมากน้อยเพียงใด ดงันั้น การตดัสินใจนโยบายของระบบการเมืองจึงไดรั้บ
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ลอ้มรอบระบบการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อิทธิพลจากความตอ้งการและการสนบัสนุนของประชาชน ซ่ึงระบบการเมืองจะตอ้งตดัสินใจให้
เกิดผลผลิตคือนโยบายสาธารณะท่ีมีเหตุผลและน่าพึงพอใจ 
 

2.3 แรงงานต่างด้าว: ปัญหาและผลกระทบ 
 

การยา้ยถ่ิน (Migration) คือ กระบวนการเคล่ือนยา้ยของประชากรในลกัษณะของการยา้ย
ถ่ินท่ีอยู ่จากพื้นท่ีซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูข่องตนแต่ดั้งเดิมไปอยูใ่นอีกพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นการยา้ยถ่ินท่ีอยู่
อย่างถาวรหรือเป็นเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนยา้ยจากประเทศหน่ึงไปยงัอีก
ประเทศหน่ึง หรือ การเคล่ือนยา้ยจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงภายในประเทศเดียวกนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยเกตุผลหรือสาเหตุใด เรียกว่า ขณะท่ีผูย้า้ยถ่ิน (Migrant) ในระดบัระหว่างประเทศนั้น ยงัไม่
ปรากฏคาํจาํกดัความซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ปกติเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่า หมายถึง ผูท่ี้เปล่ียนถ่ินท่ี
อยู่จากพื้นท่ีหน่ึงเพื่อไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึง โดยผ่านกระบวนการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระเพื่อชีวิตท่ี
ดีกว่าของตนเองหรือครอบครัว ซ่ึงเม่ือคาํนึงจากนยัน้ี จึงไม่รวมถึงผูท่ี้ยา้ยถ่ินท่ีอยู่โดยไม่เต็มใจ ผู ้
อพยพล้ีภยัการเมืองหรือธรรมชาติ ทั้งน้ี จากมุมมองดา้นสาํมะโนประชากร บุคคลซ่ึงแจงนบัไดใ้น
พื้นท่ีหรือถ่ินท่ีอยูซ่ึ่งไม่ใช่ถ่ินกาํเนิด เรียกว่า ผูย้า้ยถ่ิน (Migrant) ส่วนบุคคลซ่ึงแจงนบัไดใ้นพื้นท่ี
หรือถ่ินท่ีอยูเ่ดียวกบัถ่ินกาํเนิดเรียกวา่ ผูไ้ม่ยา้ยถ่ิน (Non-Migrant) (พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน, 2552 : 1-4) 

ในงานวิจยัฉบบัน้ีจะศึกษาผูย้า้ยถ่ินระหว่างประเทศหรือคนต่างดา้วท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ 
ท่ีส่วนใหญ่จะเขา้มาดว้ยความสมคัรใจและทาํงานเพ่ือส่งรายไดก้ลบัไปยงัครอบครัวท่ีอยูท่ี่ประเทศ
ตน้ทาง ขณะท่ีบางรายก็ยา้ยถ่ินเขา้มายงัประเทศปลายทางพร้อมผูติ้ดตาม ซ่ึงการยา้ยถ่ินเขา้มานั้นมี
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ทั้งการเขา้เมืองถูกกฎหมายและลกัลอบเขา้เมืองผดิกฎหมาย หรือมีนายหนา้พาเขา้มา โดยศึกษากรณี
ผูย้า้ยถ่ิน 3 สญัชาติ คือ พม่า ลาว และกมัพชูา เรียกรวมวา่ แรงงานต่างดา้ว 

 
2.3.1 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
การยา้ยถ่ินของผูย้า้ยถ่ินท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทยนั้นก่อน

พ.ศ. 2531 ประเทศไทยยงัไม่มีประสบการณ์การหลัง่ไหลเขา้ประเทศอยา่งมหาศาลของแรงงานขา้ม
ชาติจากทั้งสามประเทศ (พม่า ลาว กมัพูชา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นตน้มารัฐบาลไทยมีนโยบาย  
“ผอ่นผนั” ใหแ้รงงานขา้มชาติท่ีหลบหนีเขา้เมืองเฉพาะจากประเทศพม่า กมัพชูา และลาวเท่านั้น ท่ี
สามารถขอใบอนุญาตทาํงานไดโ้ดยใชช่้องทางตามมาตราท่ี 17 ของพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2521 ท่ีระบุว่ารัฐบาลสามารถผอ่นผนัให้แรงงานขา้มชาติท่ีไม่มีเอกสารการเดินทางสามารถ
ขออนุญาตทาํงานไดอ้ยา่งถูกกฎหมายชัว่คราวในประเทศไทย 

การจดทะเบียนเป็นจริงเร่ิมตน้ใน พ.ศ. 2539 โดยการมีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจดัทาํกรอบ
การจดทะเบียนตามกฎหมายของแรงงานเหล่าน้ีเป็นรายปีโดยแรงงานขา้มชาติไดรั้บอนุญาตให้
ทาํงานไดช้ัว่คราวในระหว่างการรอถูกส่งกลบัประเทศแต่ในทางปฏิบติันั้นการอนุญาตชัว่คราวถูก
ขยายเวลามาตลอดทุกปีเน่ืองจากภาวะการขาดแคลนแรงงานระดบัล่างแรงงานกลุ่มน้ีมีส่วนสาํคญั
ในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหเ้ศรษฐกิจไทย 

การแบ่งประเภทและสถานะของแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชาท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มยอ่ยคือ ดงัน้ี 

1) กลุ่มแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ลาว และกมัพชูา ท่ีหลบหนีเขา้เมืองและไดรั้บ
การผ่อนผนัให้อยูอ่าศยัและทาํงาน ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวตามมติคณะรัฐมนตรี แรงงาน
ต่างดา้วกลุ่มน้ีจะมีสถานะเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองท่ีอยู่ระหว่างรอการส่งกลบั โดยแรงงานต่างดา้ว
ตอ้งดาํเนินการรายงานตวัจดทะเบียนประวติั กบักรมการปกครอง เพื่อขอรับเอกสารรับรองรายการ
ทะเบียนประวติั (ท.ร.38/1) และไดรั้บหมายเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัจากกระทรวงมหาดไทย
โดยเร่ิมท่ีหมายเลข 00 จากนั้นตอ้งไปตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพกบักระทรวงสาธารณสุข 
และมาขออนุญาตทาํงานกบักรมการจดัหางาน เม่ือดาํเนินการครบตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนแลว้ 
แรงงานต่างดา้ว จะไดรั้บการผ่อนผนัให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวเพื่อ การทาํงานโดย
ไดรั้บหลกัฐานจากหน่วยงานของรัฐ 3 ฉบบัคือใบอนุญาตใหพ้าํนกัอาศยัชัว่คราว (ทร. 38/1) บตัร
ประกนัสุขภาพและใบอนุญาตทาํงาน 
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2) กลุ่มแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชาท่ีไดรั้บการพิสูจน์สัญชาติ
(Nationality Verification – NV)  โดยเป็นแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนผอ่นผนั ตามขอ้ท่ี 1 และไป
เขา้รับการพิสูจน์สัญชาติกบัทางการของประเทศตน้ทาง ประเทศตน้ทางจะออกหนังสือเดินทาง
ชัว่คราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ใหเ้ป็นหลกัฐาน
แลว้แรงงานต่างดา้วนาํหนงัสือเดินทางชัว่คราวหรือเอกสารรับรองบุคคลไปขอรับการตรวจลงตรา 
(Visa) และประทบัตราใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี จากเจา้หนา้ท่ีตรวจ คนเขา้เมือง
ของไทย โดยวีซ่าท่ีไดรั้บจะเป็นวีซ่าเพื่อการทาํงาน (Non Immigrant L-A) สถานะของแรงงานต่าง
ดา้วจะกลายเป็นผูเ้ขา้เมืองถูกตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งมาขออนุญาตทาํงานภายใน 15 วนั เม่ือครบ
กาํหนด 2 ปี สามารถขออยูต่่อไดอี้กเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เม่ือครบ 4 ปี แลว้ตอ้งเดินทางกลบัออกไป
นอกราชอาณาจกัร 

3) กลุ่มแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชา รายใหม่ท่ีนาํเขา้มาทาํงาน
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายตามบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการจา้งแรงงานระหว่างรัฐ 
(Memorandum of Understanding – MOU) ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงน้ีแรงงานจะไดรั้บสวสัดิการ
สังคมสิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆเช่นเดียวกบัแรงงานไทยและ
แรงงานขา้มชาติท่ีผา่นการพิสูจน์สัญชาติ ซ่ึงแรงงานกลุ่มน้ีถูกเรียกว่าสั้นๆ ว่า “กลุ่มนาํเขา้” โดย
แรงงานต่างดา้วกลุ่มน้ีจะไดรั้บการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการทาํงาน (Non Immigrant L-A) และ
ประทบัตราให้อยูใ่น ราชอาณาจกัรเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี สถานะของแรงงานต่างดา้วเป็น ผูเ้ขา้เมือง
ถูกกฎหมาย และตอ้งมาขออนุญาตทาํงานภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร เม่ือ
ครบกาํหนด 2 ปี สามารถขออยู่ต่อไดอี้กเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เม่ือครบ 4 ปี แลว้ตอ้งเดินทางกลบั
ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

4) แรงงานข้ามชาติท่ีไม่ได้จดทะเบียน หมายถึง  แรงงานท่ีทํางานโดยไม่มี
ใบอนุญาตไม่ว่าจะมีเอกสารการพาํนกัชัว่คราว (ทร. 38/1) หรือไม่ก็ตามจาํนวนแรงงานขา้มชาติใต้
ดินน้ีไม่มีตวัเลขชดัเจนแรงงานเหล่าน้ีมกัอยู่ดว้ยความหวาดระแวงท่ีจะถูกจบักุมถูกข่มขู่และถูก
ส่งกลบั (กฤตยา อาชวนิจกลุ, 2545: 1-2; กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2556) 
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ตารางที ่2.2  แสดงจาํนวนแรงงานต่างดา้วต่อปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2556 
 

ปี พ.ศ. จํานวน (คน) 
2550 805,764 
2551 790,664 
2552 1,544,902 
2553 1,335,155 
2554 1,950,650 
2555 1,133,851 
2556 1,183,835 

 
แหล่งทีม่า:  กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2557ข.  
หมายเหตุ:  ขอ้มูล ณ เดือนเมษายน 2557 
 

ดงัตารางท่ี 2.2 จะเห็นไดว้่าการยา้ยถ่ินของกลุ่มแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้สู่ประเทศไทยนั้น แม้
จะมีการเพิ่มไม่คงท่ี แต่ถึงกระนั้นก็ยงัถือว่ามีจาํนวนสูง โดยขอ้เทจ็จริงนั้นเช่ือว่ามีจาํนวนแรงงาน
ต่างดา้วนอกระบบมากกว่าท่ีตรวจสอบไดก้ว่าเท่าตวัโดยส่วนมากจะเป็นประเภทลกัลอบเขา้เมือง
ผิดกฎหมายจึงไม่ไดท้าํการข้ึนทะเบียนดว้ยกลวัจะถูกดาํเนินคดี หรือประเภทท่ีมีการข้ึนทะเบียน
ตามกฎหมายถูกตอ้งแต่เม่ือเปล่ียนนายจา้งใหม่กลบัไม่ไดแ้จง้ขอ้มูลแก่ราชการทาํให้บุคคลนั้น
กลายเป็นแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  

ซ่ึงสาํนกังานยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ ได้
ใหเ้หตุผลถึงสาเหตุของการเขา้มาทาํงานในประเทศไทยวา่มาจากปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง ปัจจยัผลกั
ท่ีสาํคญัคือสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศเพื่อนบา้นไม่เอ้ืออาํนวยการถูกกดข่ีข่ม
เหงและความตอ้งการไปตั้งถ่ินฐานในประเทศท่ีสามทาํใหป้ระชากรบางส่วนของประเทศเหล่านั้น
พากนัอพยพเขา้สู่ประเทศไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสและชีวิตท่ีดีกวา่  

ขณะท่ีปัจจยัดึง ท่ีมีความสําคญัอนัไดแ้ก่ระดบัความเจริญทางเศรษฐกิจและทิศทางการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีสูงกว่าประเทศเพื่อนบา้นประกอบกบัโครงสร้างประชากรของ
ไทยท่ีเป็นสังคมผูสู้งอาย ุ (Aging Society) ทาํใหก้าํลงัแรงงานลดลงนาํไปสู่ความตอ้งการแรงงาน
จาํนวนมากโดยเฉพาะแรงงานระดบัล่างท่ีมีลกัษณะสกปรก แสนลาํบาก เส่ียงอนัตราย (3D: Dirty, 
Difficult, Dangerous) ซ่ึงถือเป็นการขาดแคลนแรงงานโดยเปรียบเทียบ เพราะถึงแมว้่าจาํนวน
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แรงงานในประเทศจะมีเพียงพอ แต่พวกเขาไม่เตม็ใจท่ีจะเขา้ไปทาํงานในตาํแหน่งท่ีว่างอยู ่(เกตุช
พรรณ์ คาํพุฒ, ผูแ้ปล,  2552: 15) เน่ืองจากคนไทยไม่ทาํงานลกัษณะดงักล่าวทาํใหต้อ้งนาํแรงงาน
ต่างดา้วเขา้มาทดแทนขณะเดียวกนัไทยมีการดูแลและให้สิทธิขั้นพื้นฐานบางเร่ืองตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนรวมทั้งมีการผ่อนปรนความเขม้งวดในการเขา้เมืองเพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียวและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจึงจูงใจใหมี้การยา้ยถ่ินของประชากรจากประเทศเพ่ือน
บา้นเขา้มาเพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีเอ้ือต่อการลกัลอบอยู่เกินกาํหนดนอกจากนั้นลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ของชุมชนชายแดนท่ีมีความเป็นญาติพี่นอ้งหรือเครือญาติทาํให้มีการขา้มไปมาหาสู่
เป็นปกติโดยไม่ได้คาํนึงว่าอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย (สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ. 
สาํนกังานยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ, 2555: 2)  

ดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นผลให้ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 (เดือนตุลาคม) มีจาํนวนแรงงาน
ต่างดา้วถึง 1,504,270 คน (กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2557) ซ่ึงเป็นเพียง
จาํนวนตวัเลขเท่าท่ีสามารถตรวจสอบไดข้องแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองถูกกฎหมาย  

 
ตารางที ่2.3  แสดงจงัหวดัท่ีมีจาํนวนคนต่างดา้วสูงสุด 10 อนัดบั 
 

จังหวดั จํานวน 
               สมุทรสาคร 288,211 
               ชลบุรี 136,075 
               กรุงเทพมหานคร 120,126 
               ปทุมธานี 144,214 
               เชียงใหม่ 98,806 
               สงขลา 70,171 
               ตาก 64,460 
               นนทบุรี 55,634 
               สุราษฎร์ธานี 54,890 
               ระนอง 52,144 
 
แหล่งทีม่า:  กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2557ก  
หมายเหตุ:  ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 2557 
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โดยจาํนวนท่ีแทจ้ริงมีการประมาณการว่ามีถึงเท่าตวั คือน่าจะมีจาํนวนแรงงานต่างดา้วใน
ประเทศไทยกว่า 3 ลา้นคน (บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั (ผูผ้ลิต), 2557) และจากสถิติท่ีมีการ
จดัทาํไวจ้งัหวดัท่ีมีแรงงานต่างดา้วสูงท่ีสุดในประเทศไทยคือ จงัหวดัสมุทรสาคร ดงัตารางท่ี 2.3 
 

2.3.2 ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว 
การยา้ยถ่ินของกลุ่มแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้สู่ประเทศไทยนั้น ศิพิมพ ์ศรบลัลงัก ์(2555: 90-

128)ได้อธิบายถึงปัจจัยผลัก ท่ีทาํให้มีแรงงานชาวพม่าเขา้มาในประเทศไทยไวว้่า เป็นเพราะ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีผลกัดนัให้ชาวพม่าและชนกลุ่มน้อย
ต่างๆ ในพม่าอพยพออกจากประเทศของตนเองเขา้มาแสวงหาการทาํงานในประเทศไทยซ่ึงมีสภาพ
เศรษฐกิจท่ีดีกว่าเน่ืองจากไม่สามารถทนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีรายล้อม
นานับประการในประเทศของตนเอง นอกเหนือไปจากปัจจยัทางเศรษฐกิจแลว้ ปัจจยัทางดา้น
การเมืองก็เป็นสาเหตุสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีผลกัดนัให้ประชาชนชาวพม่ามุ่งอพยพเดินทางเขา้มา
ทาํงานในประเทศไทย โดยกล่าวไดว้่าการเมืองการปกครองของพม่ามีปัญหาอย่างมากนับตั้งแต่
ได้รับเอกราชส่งผลให้พม่าตกอยู่ภายใตค้วามวุ่นวายทางการเมืองแทบจะตลอดเวลา ทั้งน้ีสืบ
เน่ืองมาจากสองปัญหาหลกัในพม่าไดแ้ก่ 1) ปัญหาความเป็นประชาธิปไตยของพม่า และ 2) ปัญหา
การเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆในพม่า ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย พระสงฆ ์และกลุ่ม
นกัศึกษา ซ่ึงนาํไปสู่การปราบปรามอยา่งรุนแรงของรัฐบาล โดยผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง
ทั้งสองประการ จึงเป็นท่ีมาของเสถียรภาพทางการเมืองท่ีไม่มัน่คงของพม่า ซ่ึงกลายเป็นปัจจยั
ผลกัดนัร่วมอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหช้าวพม่าจาํนวนมากท่ีประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจเป็นทุนเดิมอยู่
ก่อนแลว้เดินทางออกจากประเทศบา้นเกิดเมืองนอนของตนเองเขา้สู่ประเทศบา้นใกลเ้รือนเคียง
อย่างประเทศไทย ทั้ งน้ีก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและหลีกหนีความวุ่นวายทางการเมืองใน
ประเทศของตน 

นอกจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและความไม่สงบทางการเมืองท่ีรุมเร้าพม่าแลว้ พม่ายงั
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางดา้นสังคมซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาเศรษฐกิจ
และการเมืองอย่างไม่อาจแยกออกจากกนัได ้ทั้งน้ีความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุมกัไดรั้บการกล่าวถึง
มากท่ีสุดในฐานะปัญหาทางดา้นสังคมท่ีสาํคญัของพม่า โดยปัญหาทางสังคมอีกประการหน่ึงซ่ึงมี
ความสาํคญัไม่แพก้นัก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลต่อประชาชนชาวพม่า ปัญหา
สังคมในพม่าทั้งสองประการร่วมกบัปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองไดส่้งผลกระทบต่อสภาพชีวิต 
ความเป็นอยูข่องชาวพม่าอยา่งมหาศาล และกลายเป็นปัจจยัผลกัดนัทางสังคมท่ีทาํใหป้ระเทศเพ่ือน
บา้นอย่างไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการอพยพของผูค้นจาํนวนมากจากพม่า ในส่วนน้ีจึง



 
37 

 

เป็นการอธิบายถึงปัญหาสังคมในพม่า ประกอบไปด้วย ปัญหาความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุ และ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า ตามลาํดบั 

ขณะท่ีปัจจยัดึงท่ีมีความสําคญัอนัไดแ้ก่ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจและทิศทางการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีสูงกว่าประเทศเพื่อนบา้นประกอบกบัโครงสร้างประชากรของ
ไทยท่ีเป็นสังคมผูสู้งอาย ุ (Aging Society) ทาํใหก้าํลงัแรงงานลดลงนาํไปสู่ความตอ้งการแรงงาน
จาํนวนมากโดยเฉพาะแรงงานระดบัล่างท่ีมีลกัษณะสกปรก ยากลาํบาก เส่ียงอนัตราย (3D: Dirty, 
Difficult, Dangerous) ซ่ึงถือเป็นการขาดแคลนแรงงานโดยเปรียบเทียบ เพราะถึงแมว้่าจาํนวน
แรงงานในประเทศจะมีเพียงพอ แต่พวกเขาไม่เตม็ใจท่ีจะเขา้ไปทาํงานในตาํแหน่งท่ีว่างอยู ่(เกตุช
พรรณ์ คาํพุฒ, ผูแ้ปล, 2552: 15) เน่ืองจากคนไทยไม่ทาํงานลกัษณะดงักล่าว ทาํใหต้อ้งนาํแรงงาน
ต่างดา้วเขา้มาทดแทนขณะเดียวกนัไทยมีการดูแล และให้สิทธิขั้นพื้นฐานบางเร่ืองตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งมีการผอ่นปรนความเขม้งวดในการเขา้เมืองเพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ จึงจูงใจให้มีการยา้ยถ่ินของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบา้นเขา้มาเพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีเอ้ือต่อการลกัลอบอยูเ่กินกาํหนดนอกจากนั้นลกัษณะ
ของความสัมพนัธ์ของชุมชนชายแดนท่ีมีความเป็นญาติพี่นอ้งหรือเครือญาติทาํให้มีการขา้มไปมา
หาสู่เป็นปกติโดยไม่ไดค้าํนึงว่าอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย (สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ. 
สาํนกังานยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ, 2555: 2)  

เหล่าน้ีจึงเป็นผลให้ประเทศไทยตอ้งรองรับแรงงานต่างด้าวจาํนวนกว่า 1,504,287 คน 
(กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2557ก) ซ่ึงเป็นเพียงจาํนวนตวัเลขเท่าท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดข้องแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองถูกกฎหมาย หากในความเป็นจริงเช่ือว่ามีจาํนวนมากกว่า
ท่ีตรวจสอบไดก้วา่เท่าตวั  

การเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย หรือเรียกอีกอย่างว่าการยา้ยถ่ินขา้ม
ชาติ ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัผลกั และปัจจยัดึงท่ีทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานพร้อมทั้งผูติ้ดตามเขา้ไป
ยงัประเทศปลายทางเพื่อการหางานทาํ เม่ือผูย้า้ยถ่ินกบัคนในทอ้งถ่ินอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัดว้ยบริบท
ใดบริบทหน่ึงทางสังคม จึงก่อให้เกิดความแตกต่างทั้งเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม การใชชี้วิต ส่ิงท่ี
ตามคือปัญหาและผลกระทบอนัเกิดจากหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพรวมทั้งประเทศและในระดบั
พื้นท่ีท่ีมีการอยูร่วมกนัของคนหลายเช้ือชาติ ผลกระทบดงักล่าว สามารถอธิบายไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

2.3.2.1 ดา้นความมัน่คง 
ผลกระทบของแรงงานต่างดา้วต่อความมัน่คงภายในประเทศ กฤตยา อาชวนิจกุล 

(2545: 3-4) ไดอ้ธิบายว่าเป็นความกงัวลใจหลกัของประเทศปลายทางท่ีรับผูย้า้ยถ่ินขา้มชาติผิด
กฎหมายจาํนวนมาก ในความกงัวลของรัฐปลายทางและประชาชนทอ้งถ่ิน รวมถึงส่ือมวลชนดว้ยก็
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คือ การเพิ่มข้ึนของจาํนวนคนท่ีรัฐตรวจสอบไม่ได ้เพราะไม่มีระบบควบคุมจาํนวนและท่ีอยูอ่าศยั 
อาจก่อให้เกิดกิจกรรมนอกระบบอนัไม่อาจควบคุมไดข้องรัฐ เช่น การจา้งงานเถ่ือน การรับรักษา
เถ่ือนโดยคลินิกเถ่ือน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนอาชญากรรมท่ีก่อโดยคนเถ่ือน เป็นตน้ ทั้งหมด
น้ีดูประหน่ึงว่า ผูย้า้ยถ่ินผิดกฎหมายจะสร้างให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนในสังคมปลายทาง 
อยา่งไรก็ตาม ในอีกดา้นของเหรียญผูย้า้ยถ่ินกลุ่มน้ี นบัเป็นผูด้อ้ยโอกาส ขาดอาํนาจการต่อรอง จึง
สามารถถูกรังแก ถูกเอาเปรียบ และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดง่้ายทุกรูปแบบ ความเปราะบางของ
คนกลุ่มน้ีจึงอาจนาํไปสู่การถูกทาํร้ายนานาประการ โดยเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีไม่สนใจจะปกป้องดูแล หรือ
ในบางกรณีกเ็ขา้ร่วมซํ้าเติมดว้ย  

นอกจากน้ีแลว้ ประเดน็ผลกระทบต่อความมัน่คงยงัมีความซบัซอ้น มิอาจดูเพียงดา้น
เดียว อาจต้องตีความว่าเป็นผลกระทบทางใด เช่น เศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยในสังคม 
วฒันธรรมหรือการเมือง และใครเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบต่างๆเหล่านั้น ผลท่ีไดเ้ป็นบวกหรือเป็นลบ
ต่อสังคมปลายทาง เร่ืองผลกระทบต่อความมัน่คงจึงเป็นโจทยใ์หญ่มากท่ีสุด เน่ืองจากเร่ืองของ
แรงงานต่างดา้วอาจส่งผลกระทบในดา้นการเมืองและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไดซ่ึ้งจะเป็น
ปัญหาระดบัประเทศ ท่ีเห็นชดัคือความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตน้ทาง ประเทศปลายทาง และ
ประเทศท่ีเป็นทางผา่น ในดา้นเศรษฐกิจ การติดต่อการคา้ และการช่วยเหลือต่อกนั อนัอาจส่งผลให้
เกิดความตึงเครียดของความสมัพนัธ์ข้ึนได ้และอาจส่งผลต่อความมัน่คงของภูมิภาคนั้นๆ 

ดา้นสาํนกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
กล่าวถึงปัญหาบริเวณชายแดนท่ีสําคญั คือ ความหวาดระแวงของประเทศเพ่ือนบา้นจากการท่ีผู ้
หลบหนีเขา้เมืองท่ีพกัพิงอยู่ในประเทศไทยบางส่วนเป็นกลุ่มต่อตา้น หรือเป็นปฏิปักษต่์อรัฐบาล
ของประเทศเพื่อนบา้นไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการเคล่ือนไหวทางการเมือง รวมทั้งการเขา้ไป
ปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้ นการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกองกาํลังของ
ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะก่อให้เกิดปัญหาการรุกลํ้ าอธิปไตยและความไม่ปลอดภยั
บริเวณชายแดนทาํใหมี้ผูห้นีภยัการสูร้บอพยพเขา้มาในประเทศไทยจาํนวนมากเป็นภาระท่ีไทยตอ้ง
ดูแลควบคุมและมีปัญหาในการส่งกลบั เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ีรัดกุม
พอท่ีจะสกดักั้นมิให้แรงงานต่างดา้วเล็ดลอดเขา้มาตามแนวเขตแดนเช่ือมต่อระหว่างประเทศไทย
กบัประเทศท่ีแรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้มา อีกทั้งแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะ
มีกระบวนการ บางกลุ่มท่ีนาํแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีเขา้มาจึงถือเป็นภาระท่ีประเทศไทยตอ้งแบกรับ 
(ชมนาท รัตนมณี และคณะ, 2548: 3) ขณะท่ีรายงานของคณะกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการ
สังคม วุฒิสภา (2552: 17) ไดช้ี้ให้เห็นว่าการเขา้มาของแรงงานต่างดา้วจาํนวนมาก เป็นผลให้เกิด
ชุมชนของแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตาม ซ่ึงมีขนาดใหญ่กระจายอยู่ทัว่ประเทศ เกิดชุมชนท่ีเป็น
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แหล่งเส่ือมโทรม ซ่ึงยากท่ีทางราชการไทยจะเขา้ไปควบคุมตรวจสอบได ้บางแหล่งชุมชน คนไทย
ตอ้งยา้ยออกจากพ้ืนท่ีดงักล่าว ดว้ยขาดความมัน่ใจในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เกิดความ
กลวัและความหวาดระแวงของประชาชน เน่ืองจากไม่ทราบแน่ชัดว่าแรงงานต่างดา้วมีจาํนวน
เท่าไร และอาศยัอยูท่ี่ใดบา้ง 

หลกัในการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วนั้นแนวทางสําคญั คือ ควรตอ้งรู้จาํนวน
แรงงานต่างดา้วท่ีแทจ้ริงและดาํเนินการจดัแรงงานต่างดา้วเขา้สู่ระบบ หากในทางปฏิบติังานวิจยั
ของ ชมนาท รัตนมณี และคณะ (2548: 3) พบวา่ การจดทะเบียนแรงงานหรือไม่จดทะเบียนในมุมมอง
ของแรงงานต่างด้าวนั้ นไม่มีผลต่อการได้รับสวสัดิการหรือความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน หากไม่ได้จด
ทะเบียนเม่ือเจ็บป่วยก็มีโอกาสไดรั้บการรักษาพยาบาล หรือหากจดทะเบียนแลว้ก็มีโอกาสถูก
จบักุมจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจไดเ้ช่นกนั จึงเป็นสาเหตุให้จาํนวนแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนลดลง
เร่ือยๆ และการท่ีเจ้าหน้าท่ีรับสินบนก็เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวทาํผิด
กฎหมาย มีช่องทางหลีกเล่ียงในการจดทะเบียน เพราะไม่ไดม้าจดทะเบียนก็สามารถทาํงานได ้
นอกจากน้ียงัพบว่า โดยส่วนใหญ่แลว้นายจา้งจะเก็บบตัรตวัจริงของแรงงานต่างดา้วเอาไวเ้อง และ
ให้แรงงานต่างดา้วเก็บสําเนาเอกสารไว ้เหตุท่ีนายจา้งไม่ให้บตัรตวัจริงแก่ลูกจา้งเพื่อป้องกนัการ
หลบหนีหรือเปล่ียนงานของลูกจา้ง แต่ในทางกฎหมายนั้นหากตาํรวจพบว่าแรงงานต่างดา้วใช้
สาํเนาเอกสารจะถือว่าเป็นบตัรปลอมตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย และสถานประกอบการไดมี้
การสาํรองจาํนวนแรงงานต่างดา้วท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนไวใ้นกรณีท่ีแรงงานต่างดา้วเปล่ียนงาน หาก
ทราบช่องทางว่าแหล่งอ่ืนไดค่้าแรงสูงกว่า จึงจาํเป็นตอ้งสาํรองจาํนวนแรงงานไวเ้พื่อป้องกนัการ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วจะให้ประโยชน์ในดา้นการรักษาความ
มัน่คง เพื่อใหส้ามารถประมาณจาํนวนของแรงงานต่างดา้วท่ีมีอยูจ่ริงจากแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาจด
ทะเบียน รู้แหล่งท่ีพกัพิง สามารถดูแลและควบคุมแรงงานต่างดา้วไดใ้นระดบัหน่ึง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้มูลจากกลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั สํานักงานจงัหวดั
สมุทรสาคร  (คณะกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสังคม วุฒิสภา, 2552: 74) ท่ีสํารวจขอ้มูล
พบว่าแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีไม่มีการจดทะเบียน การควบคุมและตรวจสอบใดๆจากภาครัฐจึงไม่
สามารถเขา้ถึงหรือกระทาํไดใ้นขณะท่ีนายจา้งก็ไม่กลา้ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลการจา้งแรงงานต่างดา้วท่ี
แทจ้ริง ทั้งน้ีเพราะอาจไดรั้บผลกระทบจากผูป้ระพฤติมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์ นอกจากน้ี
พบว่าแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายเหล่าน้ีจะอาศยัรวมกบัแรงงานต่างดา้วท่ีข้ึนทะเบียนแลว้โดยอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มๆ จนกลายเป็นชุมชนต่างดา้วขนาดใหญ่ทาํให้เกิดเป็นกลุ่มอิทธิพล มีการเรียกเก็บ
ค่าหวัคิวในการเขา้ทาํงานต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ ปัจจุบนัพฤติการณ์ดงักล่าวไดมี้การขยายขอบเขตไป
ถึงข้ึนการจดัตั้งวฒันธรรมชุมชนมีการประสานเช่ือมโยงแรงงานต่างชาติ โดยอาศยัวฒันธรรมเป็น
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ขอ้อา้ง ส่ิงเหล่าน้ีหากมีการรวมตวักนัและดาํเนินการอยา่งเป็นขบวนการยอ่มส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

2.3.2.2 ดา้นสงัคม 
คณะทาํงานยทุธศาสตร์แกปั้ญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบ ตามมติสาํนกังานความ

มัน่คงแห่งชาติ. สาํนกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ (2555: 3-4) ไดศึ้กษาถึงปัญหาสังคม
ของแรงงานต่างดา้ว พบว่า ปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือปัญหาสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน 
อนัเร่ิมจากสภาพการเขา้เมืองท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่สามารถกลบัประเทศตน้ทางได ้นาํไปสู่ปัญหา
สถานะบุคคลของทั้งตวัเองและบุตรหลานท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
การถูกกดข่ีข่มเหง ขดูรีด การตกเป็นเหยื่อขบวนการคา้มนุษย ์และการเขา้ไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานท่ีรัฐจัดให้ ปัญหารองลงมา คือ ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีโดยเฉพาะจากผู ้
หลบหนีเขา้เมืองท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากมีจาํนวนมากอาศยัอยู่อย่างแออดับางแห่งมีการ
รวมตวัเป็นชุมชนต่างดา้วขนาดใหญ่นาํมาซ่ึงปัญหาอาชญากรรมปัญหาความไม่ไวว้างใจความ
ขดัแยง้กบัคนในพ้ืนท่ี นอกจากนั้นผูห้ลบหนีเขา้เมืองท่ีเป็นผูห้นีภยัจากการสู้รบจากพม่าซ่ึงอยู่ใน
พื้นท่ีพกัพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนมีพฤติกรรมลกัลอบออกนอกพื้นท่ีพกัพิง การรับจา้งตดัไม้
ทาํลายป่า ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งยงัมีปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติท่ีเกิดจากผูห้ลบหนีเขา้เมือง
ประเภทอ่ืนๆ ในหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่องเท่ียวสาํคญั 

ผลสืบเน่ืองจากการลกัลอบเขา้เมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างดา้ว ส่ิงท่ีตามมาคือ
ปัญหายาเสพติด ท่ีแรงงานต่างดา้วไดน้าํยาเสพติดและส่ิงผิดกฎหมายเขา้ราชอาณาจกัร โดยมีคน
ไทยร่วมขบวนการ จึงทาํใหก้ารสกดักั้นและปราบปรามทาํไดย้ากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้น
ในด้านเกษตรกรรมตามแนวชายแดนประเภทเช้าไปเยน็กลบั โดยแรงงานต่างด้าวท่ีกระทาํผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดนั้น อฐัภิญญา จงเจริญ (2554: 116) ไดท้าํการศึกษาการก่ออาชญากรรมของ
แรงงานต่างดา้วชาวพม่า โดยอธิบายถึงสาเหตุว่ามาจากความยากจน เน่ืองดว้ยการอยู่ในพม่าไม่มี
งานทาํขาดรายได ้เม่ือเดินทางมายงัประเทศไทยเพ่ือมาหางานทาํ ก็มีคนจา้งใหข้นยาเสพติด แมว้่า
จะรับรู้วา่เป็นส่ิงผดิกฎหมายตามกฎหมายไทย แต่ดว้ยค่าตอบแทนท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัการทาํงาน
อ่ืน ประกอบกบัเป็นผูเ้สพยาเสพติดเองดว้ย จึงทาํใหแ้รงงานต่างดา้วเลือกท่ีจะลกัลอบขนยาเสพติด 

นอกจากการลกัลอบขนยาเสพติดแลว้กย็งัมีปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่าง
ดา้ว อาทิ การกินเหลา้เมาอาละวาด ชิงทรัพยแ์ละปลน้ ทาํร้ายคนต่างดา้วดว้ยกนัเอง มีการใชอิ้ทธิพล
ทั้งในและนอกชุมชน ฆาตกรรม คา้แรงงานเถ่ือน แต่ในอีกดา้น ชมนาท รัตนมณี และคณะ (2548: 
5) ก็พบว่าความเป็นอยู่ของแรงงานต่างดา้วจะค่อนขา้งเก็บเน้ือเก็บตวั ไม่อยากมีปัญหากบัคนไทย
เพราะกลวัถูกตาํรวจจบั 
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อย่างไรก็ ดี  การอยู่ ร่วมกันของคนต่าง ถ่ินกับคนในท้องถ่ิน  การก่อปัญหา
อาชญากรรมของแรงงานต่างดา้วนั้นกองวิจยัและพฒันา สํานักงานตาํรวจแห่งชาติพบขอ้มูลว่า
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานต่างดา้วมาอาศยัอยูมี่ความรู้สึกท่ีไม่ดีนกัในดา้นวิถีชีวิตของแรงงาน
ต่างดา้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าอาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้วท่ีเกิดกบัประชาชน 
ได้แก่ การลักเล็กขโมยน้อย รองลงมา ได้แก่ กินเหลา้เมาอาละวาด ปล้นทรัพย  ์และชิงทรัพย ์
นอกจากน้ีแลว้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้ว 
(อฐัภิญญา จงเจริญ, 2554: 114) ซ่ึงการก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างดา้วนั้นมาจากหลายปัจจยั 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล ด้วยจากความยากจน ความแร้นแค้น และความ
ยากลาํบากในการหาเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว อีกทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษาทาํให้ไม่มี
ความสามารถในการพฒันาตนเอง งานท่ีทาํไดจึ้งเป็นแค่แรงงานไร้ฝีมือแลกกบัรายไดเ้พียงนอ้ยนิด
บวกกบัอุปสรรคในการดาํรงชีวิตทั้งในเร่ืองของการส่ือสาร ค่าครองชีพท่ีสูง และการถูกเอารัดเอา
เปรียบจากนายจา้ง จึงเป็นเหตุใหต้ดัสินใจกระทาํผดิ  

ถึงแมว้่าแรงงานต่างดา้วบางส่วนจะก่ออาชญากรรมจากแรงผลกัดนัของตนเอง แต่
ถึงกระนั้นก็ยงัมีกลุ่มท่ีก่ออาชญากรรมเพราะปัจจัยด้านครอบครัว ซ่ึงพบว่าสาเหตุของการก่อ
อาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจากตวัเอง และไม่ไดต้อ้งการกระทาํผิด ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ตอ้งการหารายไดม้าช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเป็นเหตุผลหลกั การขาดโอกาสทาง
การศึกษา การตอ้งปรับตวัในถ่ินท่ีอยู่ใหม่ การอยู่อาศยักันอย่างแออดั เพิ่มความเครียด ทาํให้
กระทบกระทัง่กันได้ง่าย ทาํให้ตอ้งตัดสินใจเลือกท่ีจะกระทาํผิดเพื่อความอยู่รอดของตนเอง
นอกจากน้ีปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มกเ็ป็นอีกสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิเพราะคนสนิท เช่น เพื่อน 
และญาติชกัชวน มีเพียงรายเดียวท่ีโดนบงัคบัให้ทาํจากหัวหน้างานและส่วนหน่ึงอาจเกิดจากเพิ่ง
เดินทางเขา้มาจึงยงัไม่มีลู่ทางในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต จึงยอมกระทาํผิดเพื่อหารายไดใ้น
การดาํรงชีพและเล้ียงครอบครัว บางรายก็ยอมรับว่า เป็นญาติหรือเพื่อนสนิทมีรายไดจ้ากการขาย
ของท่ีขโมยมา เช่น รถจกัรยานยนตจึ์งกระทาํดว้ย และในจาํนวนผูต้อ้งขงัยาเสพติดเกือบทั้งหมดให้
ขอ้มูลวา่มาจากกลุ่มเพื่อนและญาติชกัชวนใหเ้สพหรือลองขาย 

ผลกระทบทางสังคมจากแรงงานต่างดา้วนอกจากจะเกิดจากตวัแรงงานเองแลว้ ยงัมี
ท่ีมาจากผูติ้ดตามและครอบครัวอีกดว้ย เด็กท่ีเกิดจากครอบครัวแรงงานต่างดา้วนั้นจะเป็นเด็กไร้
สัญชาติ ซ่ึงรัฐยงัไม่มีนโยบายในการจดัระบอบครอบครัวของแรงงานต่างดา้ว ประกอบกบัค่านิยม
และทศันคติของแรงงานต่างดา้วโดยเฉพาะประเทศพม่าท่ีตอ้งการมีบุตรหลายคน (ชมนาท รัตนมณี 
และคณะ, 2548: 4) เม่ืออตัราการเกิดของเด็กไร้สัญชาติท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้วส่วนหน่ึง ซ่ึงมี
อตัราการเกิดท่ีสูงมากไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนในสังกดัของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน (สพฐ.) จึงเป็นปัญหาว่าเด็กไร้สัญชาติแย่งสถานท่ีเรียนของเด็กไทย แต่หากไม่นาํเด็ก
เหล่าน้ีเขา้สู่ระบบการศึกษา กจ็ะเกิดปัญหาการคา้งแรงงานเดก็ตามมา 

2.3.2.3 ดา้นสาธารณสุข 
จากรายงานวิจยัเร่ือง เร่ืองเพศ อนามยัเจริญพนัธ์ุ และความรุนแรง: ประสบการณ์

ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2543: 144-153)ไดอ้ธิบายถึง
การดูแลรักษาสุขภาพของแรงงานต่างดา้วว่าการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ของ
แรงงานอพยพหรือแรงงานต่างดา้วนั้น มีปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคสาํคญัอยู ่3 ประการคือ ปัญหาจาก
สถานะท่ีเป็นคนเขา้เมืองผดิกฎหมาย ปัญหาดา้นการเงิน และปัญหาดา้นความสามารถติดต่อส่ือสาร
ดว้ยภาษาไทย ดงันั้นเม่ือแรงงานต่างดา้วเจ็บป่วย หรือประสบอุบติัเหตุไดรั้บบาดเจ็บ ทางเลือก
แรกๆในการดูแลรักษาตนเองของแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่จะใชว้ิธีซ้ือยาจากร้านขายยา หรือไป
รักษากับหมอพื้นบ้านแผนโบราณ  ถึงกระนั้ นแรงงานต่างด้าวก็มีความพยายามโต้ตอบกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาทั้งสามดา้นน้ีโดยใชท้ั้งทกัษะ เงินท่ีมี และเอกสารเท่าท่ีมีในการแสวงหา
การรักษาพยาบาลตนเอง อีกหนทางหน่ึงท่ีแรงงานใช้คือการขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง 
โดยเฉพาะในยามท่ีเจ็บหนกัหรือป่วยฉุกเฉิน สาํหรับการเขา้รับบริการดา้นการรักษานั้นก็มีการไป
รักษาท่ีสถานพยาบาลหรือคลินิกท่ีเป็นทั้งของรัฐบาลและของเอกชน แต่โดยส่วนใหญ่ก็มกัจะเลือก
ไปคลินิกเอกชนมากกว่า เพราะคลินิกเอกชนอยู่ไม่ไกลและจะไม่ถูกถามช่ือ แต่อย่างไรก็ตาม 
สถานพยาบาลของรัฐก็ยงัคงเป็นท่ีท่ีมีความสาํคญั โดยเฉพาะในกรณีท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือคลอด
บุตร สาํหรับแรงงานในพ้ืนท่ีติดชายแดนอย่างเช่น จงัหวดัระนอง จะพบว่ามีอีกทางเลือก คือ การ
ขา้มกลบัไปรักษาท่ีเกาะสองในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ตรงขา้มกบัจงัหวดัระนอง ผูอ้พยพ
บางคนท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย ในหลายคร้ังก็มีความรู้สึกว่าถูก
แบ่งแยกและถูกเลือกปฏิบติัจากเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ จึงเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการใช้บริการ
สาธารณสุขของไทย แรงงานต่างดา้วจากประเทศพม่านั้นมีความรู้สึกว่า ถา้เขาเขา้เมืองอย่างถูก
กฎหมายและมีเงินพอสมควร ตลอดจนสามารถพดูไทยไดห้รือเป็นล่ามได ้จะทาํใหพ้วกเขาสามารถ
ท่ีจะไดรั้บบริการท่ีโรงพยาบาลไดง่้ายข้ึน แรงงานต่างดา้วจึงมกัไม่อยากไปหาหมอ บางทีก็รอจน
อาการป่วยทรุดหนกัลงมากจนทาํใหเ้ป็นผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว รายงานจาํนวนผูเ้สียชีวิต
ในกลุ่มแรงงานต่างดา้วจึงมกัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาของการเขา้รับบริการ 

ดงักล่าวขา้งตน้ คือปัญหาในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างดา้ว เม่ือ
การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขเป็นไปไดย้าก ปัญหาดา้นสาธารณสุขอนัเกิดจากแรงงานต่างดา้วจึง
ตามมา ดงัท่ี กฤตยา อาชวนิจกุล (2545: 42-43) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุปัญหาสาธารณสุขท่ีสืบเน่ืองจาก
ภาวะการเกิด คือการควบคุมโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคในเด็ก ท่ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน เช่น 
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วณัโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยกั โรคไขส้มองอกัเสบ คางทูม และหดั เป็นตน้ อนัเน่ืองมาจากท่ีเดก็
ต่างชาติมกัจะไม่ไดรั้บวคัซีนป้องกันโรคหรือไดรั้บแต่ไม่ครบถว้น ดงันั้นโรคต่างๆเหล่าน้ีอาจ
กลบัมาเป็นปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีคนต่างชาติอาศยัอยูม่ากๆไดใ้นอนาคต และการเคล่ือนยา้ยแรงงานอยู่
ตลอดเวลาทาํใหเ้ดก็ตอ้งเคล่ือนยา้ยตามบิดามารดาไป ทาํใหย้ากแก่การติดตามใหว้คัซีนป้องกนัโรค 
จึงส่งผลต่อสุขภาพของเดก็ต่างดา้ว และเป็นอนัตรายต่อคนไทยในกรณีโรคติดต่อ 

 ส่วนภาวะความเจ็บป่วยของแรงงานต่างดา้วนั้น ในระดบันโยบายถือเป็นประเด็น
ท่ีน่าวิตกและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อคนไทย กล่าวคือโรคติดต่อบางชนิดท่ีกาํลงัจะหมดไปจาก
ประเทศไทย มีแนวโน้มว่าอาจกลบัเขา้มาเป็นปัญหาสังคมไทยอีกคร้ังหน่ึง เช่น โรคเทา้ชา้ง โรค
เร้ือน ไขก้าฬหลงัแอ่น กาฬโรค โรคโปลิโอ คอตีบ เป็นตน้ เพราะลกัษณะการทาํงานและสภาพท่ีอยู่
อาศยัของแรงงานต่างชาติมีส่วนส่งเสริมใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไดง่้าย โดยเฉพาะท่ีอยู่
อาศยัท่ีค่อนขา้งเบียดเสียดในห้องพกัเล็กๆ คบัแคบ ตอ้งผลดักนันอน บางแห่งจะนอนรวมกนัใน
ห้อง ทาํให้มีความเป็นอยู่อย่างแออดั ไม่ถูกสุขลกัษณะ ไม่มีการดูแลดา้นสุขอนามยับริเวณท่ีพกั
คนงานบริเวณท่ีพกัอาศยัเต็มไปดว้ยขยะ ส่ิงปฏิกูล นํ้ าท้ิงเน่าเสีย เป็นท่ีอาศยัของสัตวท่ี์เป็นพาหะ
ของโรคติดต่อหลายชนิด นอกจากน้ีการยา้ยงานและเคล่ือนยา้ยออกนอกพื้นท่ี หรือไปทาํงานท่ี
จงัหวดัอ่ืนโดยมิไดแ้จง้ยา้ยหรือแจง้ออกของกลุ่มแรงงาน เป็นผลทาํให้การควบคุมโรคทาํไดย้าก 
อีกทั้งในกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มาจดทะเบียนจะไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าแรงงานต่างดา้ว
เหล่าน้ีจะเป็นโรคติดต่ออะไรบา้งหรือไม่ โดยกลุ่มแรงงานท่ีไม่มาจดทะเบียนจะไม่ค่อยกลา้เขา้มา
รักษาพยาบาลเพราะเกรงว่าจะถูกจบั ส่วนท่ีเขา้มารักษาจะเป็นแรงงานต่างดา้วเจ็บป่วยจนอาการ
หนกัแลว้ (ชมนาท รัตนมณี และคณะ, 2548: 4) 

 ดว้ยเหตุผลท่ีแรงงานต่างดา้วไม่จดทะเบียน และทาํประกนัสุขภาพส่งผลใหรั้ฐเสีย
รายได ้ทั้งยงัตอ้งแบกรับภาระจากผลการเปล่ียนแปลงในดา้นอตัราการเกิด การเขา้เรียนของเด็กท่ี
ติดตาม หรือเด็กท่ีเกิดใหม่ การใชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงใชจ่้ายจากฐานระบบภาษีของ
ประชาชนเน่ืองจากท่ีเงินท่ีไดรั้บจากการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว บตัรประกนัสุขภาพ สามารถท่ี
จะรองรับแรงงานต่างดา้วท่ีจะมารับการรักษาพยาบาลฟรีได ้แต่เม่ือผูป่้วยเป็นแรงงานต่างดา้วผิด
กฎหมายเขา้มารับการรักษาเพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วยตามหลกัสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นท่ีชายแดนทาํให้กระทบต่อการดูแลรักษาคนไทยในพ้ืนท่ีรัฐบาลจึงจาํเป็นตอ้งจดั
ปัจจัยพื้นฐาน ค่ารักษาพยาบาลส่งผลให้โรงพยาบาลตอ้งแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่าย กล่าวคือ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ใหข้อ้มูลว่าจาํนวนแรงงาน
ต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยมีประมาณ 4-5 ลา้นคน แต่ในจาํนวนน้ีมีเพียงแค่คร่ึงหน่ึง
เท่านั้ นท่ีมีการข้ึนทะเบียนทาํงานอย่าง ถูกกฎหมาย ได้รับการตรวจร่างกายและเข้าสู่ระบบ
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ประกันสังคม  ถูกหักเ งินค่าเ บ้ียประกันสังคมในทุกเดือน  ซ่ึงจะมีสิทธิในการเข้า รับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกรณีท่ีเกิดภาวะการเจบ็ป่วยข้ึน ขณะท่ีแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงาน
อย่างผิดกฎหมายยงัเป็นปัญหาใหญ่ ส่วนหน่ึงเป็นการติดตามแรงงานถูกกฎหมายเขา้มา โดยคน
แรงงานต่างดา้วกลุ่มน้ีมกัถูกว่าจา้งดว้ยค่าแรงท่ีตํ่า ซํ้ าไม่มีประกนัสุขภาพ อีกทั้ง แรงงานต่างดา้วยงั
ไม่ไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ีดีหรือแมแ้ต่อนามยัแม่ และเดก็ โดยพบวา่หญิงตั้งครรภก์ลุ่มน้ีจะขาดการ
ดูแลครรภท่ี์ดี รวมถึงเดก็ท่ีคลอดมาท่ีมกัไม่ไดรั้บวคัซีน 

จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลหลายแห่งในสังกัดท่ีต้องแบก
รับภาระรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวนอกระบบ  โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีตั้ งอยู่ในเขต
อุตสาหกรรม ประมง และเมืองท่องเท่ียว อย่างเช่นท่ี โรงพยาบาลสมุทรสาครตอ้งแบกรับค่ารักษา
ถึงปีละ 30 ลา้นบาท ขณะท่ีโรงพยาบาลชลบุรีก็อยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั โดยขอ้มูลโรงพยาบาล
ชลบุรีระบุวา่ ในปี 2554 ค่าใชจ่้ายในการรักษาแรงงานต่างดา้วนอกระบบอยูท่ี่ 7 ลา้นบาทและ ในปี 
2555 ขยบัข้ึนไปถึง 17 ลา้นบาท ส่วนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พบว่าอาคารพกัหลงัคลอด ซ่ึงมีเตียง
พกัฟ้ืน 30-40 เตียง พบว่า หญิงตั้งครรภท่ี์มาคลอดเป็นแรงงานพม่าทั้งหมด ทั้งยงัมีการว่าจา้งล่าม
พม่า 1 คนเพ่ือแปลภาษาส่ือสารกบัผูป่้วยโดยเฉพาะ ขณะท่ีโรงพยาบาลระยองก็มีภาระค่ารักษาใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงจงัหวดัอ่ืนๆ โดยแรงงานต่างดา้วนอกระบบท่ีเขา้รักษาพยาบาลมีทั้ง
จากประเทศกัมพูชา พม่า และลาวมาเขา้รับรักษา สําหรับปัญหางบประมาณในการดูแลผูป่้วย
แรงงานต่างดา้วนอกระบบเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็นการบริหารจดัการของโรงพยาบาลเอง โดยเป็นการ
เจียดเงินมาจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบ
ประกนัสังคม และจากระบบสวสัดิการขา้ราชการ รวมไปถึงจากเงินบาํรุงโรงพยาบาล (สํานัก
งานวิจยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย, 2556) 

2.3.2.4 ดา้นเศรษฐกิจ 
ในดา้นบวก ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์จากแรงงานต่างดา้วดา้นเศรษฐกิจ และ

ผูป้ระกอบการยงัจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้ช่วยทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนในภาคการผลิต
ต่างๆ โดยเฉพาะงานในระดบัล่าง เน่ืองจากงานบางอย่างเป็นงานท่ีคนไทยไม่ทาํ โดยเฉพาะงาน
สกปรก งานหนัก และงานเส่ียงภัย ดังเช่นงานในกิจการประมงและกิจการประมงต่อเน่ือง 
ระยะเวลาการทาํงานไม่แน่นอนมกัจา้งเป็นการเหมาหรือจา้งเฉพาะฤดู จึงทาํใหมี้การเขา้ออกงานสูง 
จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการเหล่าน้ี และการรับคนไทยเขา้ทาํงานมีเง่ือนไขมาก 
ประกอบกบัไม่อดทนเท่ากบัแรงงานต่างดา้ว (ชมนาท รัตนมณี และคณะ, 2548: 2-5) ในดา้นลบ 
การมีแรงงานต่างชาติทาํให้เกิดภาวะการกดค่าแรงของแรงงานทอ้งถ่ิน และอาํนาจในการต่อรอง
ของคนงานทอ้งถ่ินน้อยลงเพราะผูป้ระกอบการและนายจา้งมีตวัเลือกในการจา้งแรงงานต่างดา้น



 
45 

 

แทนคนไทยมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลถึงเง่ือนไขการทาํงานและการจา้งงานท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางลบ
ดว้ย และเม่ือคนต่างดา้วมีมากข้ึนจนเกิดเป็นชุมชน ความจาํเป็นในการจบัจ่ายสินคา้เพื่ออุปโภค
บริโภคของคนต่างดา้วก็เพิ่มข้ึน จึงมีการเปิดร้านคา้ปลีก/ขายของชาํในแต่ละชุมชนโดยคนต่างดา้ว
เอง อยา่งเช่นบริเวณตลาดกุง้ จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีคนต่างดา้วเปิดกิจการจากร้านตดัเส้ือ ร้านขาย
ของชาํ ร้านเช่าหนงัสือ โดยสั่งสินคา้มาจากประเทศพม่า จาํหน่ายสินคา้อาทิ แป้งทะนาคา ท่ีเป็นท่ี
นิยมในหมู่แรงงานต่างดา้วชาวพม่า  นอกจากนั้นยงัมีอาหารและของขบเค้ียว เช่น ปลาร้าจากพม่า 
หนังสือท่ีมีให้เช่าแบ่งเป็นนิยายและนิตยสารแฟชัน่ แมสิ้นคา้บางอย่างจะเป็นนาํเขา้จากประเทศ
พม่า (ธนัวา สิริเมธี, 2550) แต่ในอีกดา้นการเปิดกิจการของคนต่างดา้ว อาทิ ร้านขายของชาํกถื็อเป็น
การแยง่อาชีพคนไทย และทาํให้รัฐสูญรายไดใ้นการจดัเก็บภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

การจา้งแรงงานต่างดา้วในกิจการต่างๆ นั้นทาํให้เกิดการพึ่งพาการใชแ้รงงานต่าง
ดา้วราคาถูก หากนอกจากจะทาํให้ส่วนหน่ึงส่งผลกระทบต่อการจา้งแรงงานไทย แลว้ยงัส่งผล
สืบเน่ืองถึงฝีมือแรงงานไทย ท่ีการจา้งแรงงานต่างดา้วทาํให้แรงงานไทยไม่ไดใ้ช้ทกัษะในการ
ประกอบอาชีพเท่าท่ีควร ทาํให้ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการพฒันาฝีมือทักษะการทาํงานรวมทั้ งไม่
พยายามพฒันาหรือใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัในการผลิต กระทบต่อความเขม้แขง็และขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนั้นการใชแ้รงงานต่างดา้วโดยขาด
การควบคุมดูแลคุม้ครองอยา่งเหมาะสม ยงัอาจทาํใหไ้ทยถูกกีดกนัทางการคา้จากการใชแ้รงงานผดิ
กฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ. สาํนกัยทุธศาสตร์ความ
มัน่คงภายในประเทศ, 2555) 

จากขา้งตน้จะเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดจากแรงงานต่างด้าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีท่ีมีการกระจุกตวัของแรงงานต่างดา้วในหลายดา้น แต่ทั้งน้ีเร่ืองของแรงงาน
ต่างดา้วถือเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเน่ืองจากเรามิอาจละเลยประเด็นสิทธิมนุษยธรรม ในฐานะความ
เป็นมนุษย์ท่ีควรปฏิบัติ ต่อกัน  การควบคุมหรือใช้มาตรการเด็ดขาดรุนแรงอาจส่งผลถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศหรือภาพลกัษณ์ของประเทศต่อประชาคมโลก จึงเป็นหนา้ของหลาย
ฝ่ายท่ีจะเขา้มาดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดความเรียบร้อย  

โดยรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน้ เร่ือง บทบาทของกรมการปกครองกบัการแกไ้ขปัญหา
แรงงานต่างดา้ว (ชชัพงศ ์เอมะสุวรรณ, 2557: 7-14) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหาแรงงานต่างดา้วในบริบท
ของแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายในประเทศไทย ว่าแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติเป็นปัญหาค่อนขา้ง
ละเอียดอ่อนและมีความซบัซอ้นทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานหลายกระทรวงมี
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีให้ถือปฏิบัติ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 
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สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กองทพั กระทรวงการต่างประเทศ เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นปัญหาของแรงงานต่างดา้ว ผูว้ิจยัมองว่าหากประเด็นปัญหา
แรงงานต่างดา้วมีจุดเนน้ในปัญหาท่ีอยูร่ะดบัไกล เช่น ดา้นความมัน่คง จากปัญหาท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประสบ ทอ้งถ่ินจะเขา้ไปมีบทบาทนอ้ย อีกทั้งปัญหาความมัน่คงแมจ้ะส่งผลกระทบกบั
ทอ้งถ่ิน หากการรับมือแกไ้ขจาํเป็นตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานส่วนกลาง ภายใตข้อ้จาํกดัเร่ือง
อาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะมิติดา้นความมัน่คงมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย เป็น
เร่ืองระดบัมหภาคท่ีเก่ียวพนักบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ อาํนาจตดัสินใจหรือดาํเนินการใน
ประเดน็ของความมัน่คงนั้นจึงถือวา่เกินกว่าขอบเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัจึงเลือก
ท่ีจะไม่ศึกษาผลกระทบดา้นความมัน่คงในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขณะท่ีผลกระทบดา้นสงัคม สาธารณสุข และเศรษฐกิจนั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
แรงงานต่างดา้วในทอ้งถ่ินจาํนวนมาก ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างดา้ว
เป็นหน่วยแรกทั้งต่อประชากรในทอ้งถ่ิน ต่อพื้นท่ีในการดูแลความสงบเรียบร้อย ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงวา่มี
การดาํเนินการอยา่งไรเพื่อผลกัดนัใหปั้ญหาเหล่าน้ีเขา้สู่กระบวนการนโยบาย 
 

2.4 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การกระจายอาํนาจถือเป็นกระบวนการมอบอาํนาจตดัสินใจให้ทอ้งถ่ินดาํเนินการบริหาร
จดัการในเร่ืองหน่ึงๆของทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง นอกจากการนาํนโยบายของส่วนกลางไปปฏิบติัแลว้
ทอ้งถ่ินยงัมีกระบวนการในการกาํหนด และดาํเนินนโยบายท่ีเหมาะสมแก่ทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความ
สงบเรียบร้อย ความสะดวกสบาย หรือเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการกาํหนดนโยบายสาธารณะของ
ทอ้งถ่ินนั้น ศิริพงษ ์เศรษฐสนิท (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเมืองกบัการกาํหนดนโยบายสาธารณะ
ในระดบัทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสบเต๊ียะ อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  
พบวา่ ในกระบวนการกาํหนดนโยบายสาธารณะในระดบัทอ้งถ่ินของพื้นท่ีกรณีศึกษามีลกัษณะเป็น
ความร่วมมือกนัทั้งทางฝ่ายประชาชนและกลุ่มผูน้าํท่ีทาํหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายโดยท่ีกลุ่ม
ผูท้าํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายจะเป็นผูคิ้ดและเสนอทางเลือกให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใน การ
เขา้ไปมีส่วนร่วมของประชาชนจะกระทาํโดยผ่านตวัแทนท่ีเป็นกรรมการหมู่บา้นซ่ึงจะทาํหน้าท่ี
รวบรวมผลประโยชน์หรือความตอ้งการของประชาชนเขา้สู่กระบวนการกาํหนดนโยบาย แต่ดว้ย
วฒันธรรมแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและหลกัเล่ียงความขดัแยง้ทาํใหมี้แนวโนม้ท่ีจะถูกช้ีนาํจากกลุ่มชน
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ชั้นนําในท้องถ่ินอยู่สูง  จึงพอสรุปได้ว่าในการกาํหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถ่ินมี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นการช้ีนาํหรือต่อรองทางการเมืองระหว่างชนชั้นนาํและกลุ่มผูมี้อิทธิพลในสังคม
ทอ้งถ่ิน แต่มิไดมี้ลกัษณะการช้ีนาํอยา่งเบด็เสร็จ แต่อยูภ่ายใตก้รอบความเห็นชอบของประชาชน 

แมว้า่ผลการศึกษาของ ศิริพงษ ์เศรษฐสนิท (2543: บทคดัยอ่) จะช้ีใหเ้ห็นวา่ในกระบวนการ
นโยบายของทอ้งถ่ินมีกลุ่มผลประโยชน์ช้ีนําในบางเร่ืองท่ีมีความเก่ียวพนัถึงผลประโยชน์ แต่
ขณะเดียวกนันโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหนา้ท่ีในการดูแลสุขภาวะของประชาชน
ก็ถือเป็นหนา้ท่ีหลกัอยา่งหน่ึงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งถูกช้ีนาํจากกลุ่มผลประโยชน์ โดยมีงานท่ีศึกษาเร่ือง
บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน: กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัตรัง โดย ศรัณยา พุฒนวล (2551: บทคดัยอ่) ไดเ้สนอผลการวิจยัว่า บทบาทของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรังในการส่งเสริมสุขภาพชองประชาชน ตามกรอบยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ของ “กฎบตัรออตตาวา” ทั้ง 5 ดา้น คือดา้นการสร้างนโยบายสาธารณะ
เพื่อการดูแลสุขภาพ พบว่าภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อสุขภาพภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดบันอ้ย การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เขม้แขง็และ
การพฒันาทกัษะส่วนบุคคลพบว่าภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อยทั้งหมด ขณะท่ีการปรับระบบ
บริการสุขภาพ พบว่าภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทั้งหมด อน่ึง ดา้นปัญหาและอุปสรรค พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานการส่งเสริมสุขภาพท่ี
ชดัเจนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง โดยเฉพาะในการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อ
สุขภาพ ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรังให้ความสาํคญันอ้ยในการจดัสร้างหรือสนบัสนุนให้มี
สวนสาธารณะหรือสถานท่ีออกกาํลงักาย ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรต่างๆ ในการ
แกไ้ขและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน อีกทั้งมีการจดัอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
สุขภาพและส่งเสริมการออกกาํลงักายใหแ้ก่ประชาชนนอ้ยตามไปดว้ย และท่ีสาํคญัดา้นการพฒันา
ทกัษะส่วนบุคคล เช่น การฝึกอบรมประชาชนในดา้นการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพ การ
จดัส่งแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ
และจดัโครงการอบรมทกัษะการปฐมพยาบาลเองตน้ใหแ้ก่ประชาชนในระดบัท่ีนอ้ยมาก 

ผลการศึกษาด้านการจัดบริการสาธารณสุขของจังหวดัตรังขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามสนใจในประเด็นสาธารณสุขของทอ้งถ่ินค่อนขา้งนอ้ย ทั้งยงัขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเป็นผลใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไม่ทราบถึงบทบาทดงักล่าว 
ซ่ึงตรงขา้มกับงานวิจัยของ กิตติยา ก่ิงแก้วกาญจน์ (2555) ท่ีทาํการศึกษาบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับผลกระทบจากโครงการภาครัฐ กรณีศึกษาโครงการขยายถนน 
ธนะรัชต ์อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยทาํการศึกษา 3 ดา้น พบว่า 1) บทบาทดา้นการ
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จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการดาํเนิน
โครงการเก่ียวกบัการรณรงคแ์ละอบรมเดก็เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีใหมี้จิตสานึกโดยส่งเสริม
ดา้นการมีจิตสาธารณะในการอนุรักษป้์องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจาก
ผลกระทบจากโครงการถนนธนะรัชต์ โดยองค์กรส่วนท้องถ่ินจะมีบทบาทในการทาํให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนและประชาชนท่ีจะรับรู้ทาํความเขา้ใจตดัสินใจและ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการท่ีอาจมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน  2) บทบาทดา้นการท่องเท่ียวไดป้ระสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนิน
มาตรการดา้นความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนในพื้นท่ีมีการรณรงคเ์ก่ียวกบัการลดความเร็วจาก
การขบัข่ียานพาหนะในพื้นท่ี อย่างไรก็ดีการท่องเท่ียวไดส่้งผลต่อสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี ดงันั้น
ทอ้งถ่ินจึงดาํเนินการในด้านการบริหารจัดการนํ้ าเสียและขยะ และดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและจดักิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีและการเก่ียวกบับทบาท
ดา้นการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว 

ประการสุดทา้ยบทบาทดา้นการลงทุน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตระหนักถึง
บทบาทของหน่วยงานและบทบาทของตนเองในดา้นการส่งเสริมการลงทุนอนัเกิดจากโครงการ
ขยายถนนธนะรัชต์ โดยมีบทบาทในการประสานงานและช่วยสนับสนุนในด้านการส่งเสริม
กิจกรรมของกลุ่มแม่บา้น โดยดาํเนินการแนะนาํส่งเสริมดา้นอาชีพให้แก่ชุมชนจดัหาวิทยากรท่ีมี
องคค์วามรู้ดา้นต่างๆ เขา้มาอบรมแลกเปล่ียนและศึกษาดูงานให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเพื่อ
จดัทาํเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กิตติยา ก่ิงแก้วกาญจน์ (2555) ได้เสนอว่าควรดาํเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี้ความรู้และความเขา้ในเก่ียวกบัผลกระทบอนัเกิดจากการ
ดาํเนินโครงการดงักล่าวและควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

จะเห็นไดว้่าผลกระทบจากการขยายถนนธนะรัชต ์อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ทาํ
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่ืนตวัและวางแผนเตรียมการรับมือกบัปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
เช่นเดียวกบังานศึกษาบทบาทดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ี
ทอ้งถ่ินควรปฏิบัติท่ี พหลศกัด์ิ คะทศัน์ และหน่ึงหทยั ตันติสันติสม (2550) ดาํเนินการศึกษา
บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  ผล
การศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเฉล่ียประมาณปีละ 16 คร้ังโดยมีบทบาทสาํคญั ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลข่าวสารส่ิงแวดลอ้ม
ผา่นทางส่ือต่างๆ การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินและส่ิงของกบัหน่วยงานอ่ืนในการอนุรักษแ์ละ
การรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือเปรียบเทียบบทบาทในการอนุรักษ ์พบว่า เทศบาลมีบทบาท
มากกว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในเขตอาํเภอรอบในมี
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บทบาทมากกว่า ท่ีอยู่ในเขตอําเภอรอบนอก  ด้านปัจจัย ท่ีมีผลต่อบทบาทในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ จํานวนสมาชิกองค์กรการศึกษา การได้รับการ
สนบัสนุนดา้นการเงินและส่ิงของ และประสบการณ์ของสมาชิก ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การขาดแคลนงบประมาณในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
การขาดความตระหนักในผลเสียท่ีจะเกิดกบัทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทาํลาย การไม่ไดรั้บทราบ
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขาดการร่วมมือและการประสานงานท่ีดีในการร่วมกิจกรรมกบัองคก์ร
อ่ืนๆ ส่วนแนวทางการพฒันาบทบาทในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ การ
พัฒนาบุคลากร การมีแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีดีเป็นต้น  นอกจากน้ีรัฐควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในการอนุรักษใ์ห้มากข้ึน ควรมีความร่วมมือกนัในการอนุรักษก์บัองคก์รอ่ืนๆ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนโดยมีแผนเป้าหมายและการปฏิบติัท่ีชดัเจน 

อย่างไรก็ดีความจาํเป็นของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกนัไป ตามท่ีงานวิจยับทบาท
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้ไดท้าํการศึกษาบทบาทในดา้นต่างๆ หากปัญหาบางอยา่งก็
เกิดข้ึนกับบางทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นท่ีตั้ ง หรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสภาพโดยรวมของทอ้งถ่ิน โดยในการศึกษาน้ี
ผูว้ิจยัสนใจประเด็นปัญหาแรงงานต่างดา้ว จึงไดท้บทวนงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่าการในการศึกษา
ผลกระทบของแรงงานต่างดา้วต่อทอ้งถ่ินนั้น ทรงศกัด์ิ แกว้สุข (2553: บทคดัยอ่) ทาํการคน้ควา้เร่ือง 
ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวพม่าผิดกฎหมายต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผลการศึกษาสรุปไดคื้อ ผลกระทบดา้นความ
มัน่คงทางจิตวิทยาสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยพบวา่ไดรั้บผลกระทบดา้นสาธารณสุขมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นเศรษฐกิจ ดา้นจิตวิทยาสังคม 
ดา้นวฒันธรรม และดา้นการเมืองการทหารตามลาํดบั โดยในการศึกษาถึงผลกระทบจากการจา้ง
แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองผดิกฎหมายชาวพม่าต่อการจดัทาํบริการสาธารณะนั้น พื้นท่ีศึกษา
โดยรวม  พบว่าได้รับผลกระทบไม่มาก เพราะการจัดทําบริการสาธารณะด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นสาธารณสุข ดา้นการจดั
การศึกษา และดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยอยูใ่นระดบัดี ตามลาํดบั ดา้นปัญหา อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลกระทบจากการจา้งแรงงานต่างดา้วชาวพม่าผดิกฎหมายต่อการจดัทาํบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองแรงงานต่างดา้วชาวพม่าไม่รักษาความสะอาด แรงงานต่างดา้วขบั
รถผิดกฎจราจรบ่อยคร้ัง ขบัรถชิดขวา ทาํให้ประสบอุบติัเหตุไดง่้าย แรงงานต่างดา้วส่งเสียงดงั 
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ชอบทะเลาะวิวาทในยามวิกาล รบกวนชาวบา้นหรือคนขา้งบา้นท่ีกาํลงัพกัผอ่น นอกจากน้ีแรงงาน
ต่างด้าวมีการขอเพิ่มค่าจา้งให้เท่ากับแรงงานไทย และมีการรับเหมาก่อสร้างเอง โดยไม่ตอ้งมี
หวัหนา้คนไทย 

เช่นเดียวกบัการศึกษาของ พชัรีภรณ์ วงคร์าช (2554: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาถึงผลกระทบจาก
แรงงานต่างดา้วสญัชาติพม่าในตาํบลม่อนป่ิน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กบัของ ทรงศกัด์ิ แกว้สุข (2553: บทคดัยอ่) กล่าวคือ พชัรีภรณ์ วงคร์าช (2554: บทคดัยอ่) พบว่า
การลกัลอบเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในตาํบลม่อนป่ิน อาํเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดส่้งผลกระทบต่อสภาพปัญหาใน ดา้นเศรษฐกิจ นายทุนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํ
สวนส้ม มกัหันมาจา้งแรงงานต่างดา้วมากข้ึน ทาํให้เกิดการว่างงาน แรงงานต่างดา้วมีค่าจา้งถูกว่า
คนไทย ทาํให้นายจ้างลดต้นทุนการผลิตได้มาก ทาํให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการจัด
ปัจจยัพื้นฐานและการรักษาพยาบาลให้กบัแรงงานต่างดา้วท่ีเจ็บป่วย ดา้นสังคม แรงงานต่างดา้ว
ลกัลอบขนยาเสพติดเขา้มาตามแนวชายแดน ก่ออาชญากรรม การคา้ประเวณีของหญิงต่างดา้ว การ
แยง่ปัจจยัพื้นฐานของคนไทย การเกิดอุบติัเหตุในการจราจร ดา้นสาธารณสุข แรงงานต่างดา้วเป็น
พาหะในการแพร่โรคระบาดให้กบัคนไทยในพ้ืนท่ีรัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การ
แย่งการบริการทางดา้นสาธารณสุข ดา้นความมัน่คง การป้องกันตามแนวชายแดนไทยพม่าไม่
เขม้แขง็พอ กาํลงัเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ ทาํใหมี้การลกัลอบเขา้มาทาํงานและอยูอ่าศยัของแรงงานต่าง
ดา้วในตาํบลม่อนป่ินอยูต่่อเน่ือง ดา้นการข่าว เม่ือชนกลุ่มนอ้ยชาวไทยใหญ่ท่ีหลบหนีเขา้มาอาศยั
ในพื้นท่ีตาํบลม่อนป่ิน ก็จะคอยส่งข่าวและเสบียงอาหารให้กบักองกาํลงัของตนท่ียงัอยู่ตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า ซ่ึงเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของไทยในด้านการข่าวท่ีอาจร่ัวไหลไปยงั
ประเทศเพ่ือนบา้นได ้

ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่งผลโดยตรงต่อพื้นท่ีท่ีมีแรงงานต่างดา้วซ่ึงถือเป็นบทบาทของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งรับภาระในส่วนน้ีดงัท่ี จกัรชยั ณ เชียงใหม่ (2551: บทคดัยอ่) ได้
อธิบายในการคน้ควา้ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีมีผลกระทบต่องบประมาณขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํลบา้นสหกรณ์ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าในภาพรวมกลุ่มคณะผูบ้ริการสมาชิกสภา 
อบต. เจา้หน้าท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และผูใ้หญ่บา้นเห็นว่า แรงงานต่างดา้วมีผลกระทบต่อการใช้
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นสหกรณ์ เพราะตอ้งจดัสรรงบสนับสนุนบางส่วน
สนับสนุน ทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข เพิ่มข้ึนโดยท่ีทางองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่
สามารถขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ทาํให้ตอ้งรับภาระ
งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนถึงปีละเกือบ 50,000 บาท ส่วนในมิติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงาน
ต่างดา้ว ผลการศึกษาไม่มีผลกระทบต่อการใชง้บประมาณของทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น



 
51 

 

สหกรณ์ เพราะว่าแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่จะอาศยัอยูก่บันายจา้ง และนายจา้งจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด  

แมว้่าผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวจะทาํให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับภาระ
ค่าใช้จ่าย แต่ในบริบทของการนํานโยบายแรงงานต่างด้าวจากส่วนกลางไปปฏิบัตินั้ นยงัมี
ขอ้บกพร่องอยู่ ดงัตวัอย่างในงานวิจยัเร่ืองรัฐไทยกบัการนาํนโยบายแรงงานต่างดา้วไปปฏิบติั: 
ศึกษากรณีแรงงานประมง จ.สมุทรสาคร โดย อมรวรรณ ศรีชูเป่ียม (2550: บทคดัยอ่) พบว่าปัจจยั
หลกัท่ีทาํใหก้ารนาํนโยบายของภาครัฐดา้นสวสัดิการสังคมต่อแรงงานต่างดา้วไปปฏิบติัไม่ประสบ
ผลสาํเร็จนั้น มาจากปัจจยัของภาครัฐในการกาํหนดนโยบายเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุด รัฐไม่ไดมี้นโยบาย
แกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองผิดกฎหมายระยะยาว และมีความไม่ชดัเจนต่อการนาํนโยบาย
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้วไปปฏิบติั โดยนาํไปสู่ปัญหาการคุกคามและละเมิดสิทธิของ
แรงงานต่างดา้ว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าจา้งแรงงาน สภาพในการทาํงาน สวสัดิการท่ีพึงจะไดรั้บ รวม
ไปถึงสิทธิทางการศึกษา ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าการนาํนโยบายไปปฏิบติัของภาครัฐยงัขาดความชดัเจน 
และก่อให้เกิดปัญหาในการคุม้ครองสิทธิแรงงาน หรือการคุม้ครองแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากรัฐมี
แนวคิดและมุมมองท่ีให้ความสําคญัต่อมิติดา้นความมัน่คงเป็นหลกั จึงทาํให้การนาํนโยบายดา้น
สวสัดิการสงัคมต่อแรงงานต่างดา้วไปปฏิบติัไม่สามารถคุม้ครองแรงงานต่างดา้วไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

นอกจากนั้นประเด็นของนโยบายดา้นสวสัดิการ งานวิจยัของ ยทุธพร ประสานศรี (2553: 
บทคดัย่อ) เร่ืององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัสวสัดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษา
กรณีจงัหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นให้เห็นว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการจัด
สวสัดิการสงัคมแก่แรงงานขา้มชาติยงัคงมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งจาํกดั เน่ืองจากเกิดช่องว่างในดา้นการ
บริหารจดัการหลายประการ ไดแ้ก่ 1) ช่องว่างระหว่านโยบายทางเศรษฐกิจกบันโยบายแรงงาน ซ่ึง
มีทิศทางตรงขา้มกนั 2) ช่องว่างระหว่านโยบายดา้นแรงงานและนโยบายทางสังคมท่ียงัไม่มีความ
สอดคลอ้งกนั 3) ช่องว่าระหว่างนโยบายกบัการปฏิบติัซ่ึงยงัมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งตรงกนั และ 4) 
ช่องว่างในการปรับตวัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีบุคลากรของทอ้งถ่ิน
ส่วนหน่ึงยงัคงมีทศันคติเชิงลบต่อแรงงานขา้มชาติแลว้ วิธีคิดและมุมมองของเจา้หนา้ท่ียงัคงยดึติด
อยู่กับกฎระเบียบทางกฎหมายซ่ึงยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกับบริบททางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

จากการทบทวนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัการกบัประเด็นทางสังคมต่างๆ ท่ีมีทั้งประสบผลสาํเร็จและไม่ไดรั้บการตอบรับ
เท่าท่ีควรอาจดว้ยเหตุผลท่ีว่าประชาชนไม่เขา้ใจ หรืออุปสรรคอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัในปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวนั้ นมีงานวิจัยท่ีช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อท้องถ่ิน และยงัมี
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การศึกษาถึงบทบาทของทอ้งถ่ินในการนาํนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบติั ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
ศึกษาว่านอกจากการนํานโยบายแรงงานต่างดา้วในด้านต่างๆ จากส่วนกลางไปปฏิบติัแลว้ ตวั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้าํหนดหรือวางบทบาทของตนเองต่อปัญหาน้ีเช่นไร 
 

2.5 ข้อโต้แย้งหลกั 
 

การศึกษาบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินการเร่ืองปัญหา
แรงงานต่างดา้วนั้น เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้วไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อทอ้งถ่ินทั้ง
สภาพแวดลอ้ม สุขลกัษณะ และประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือ
ตอ้งดูแลความเรียบร้อย และทุกขสุ์ขของคนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ี การจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยันโยบายสาธารณะ โดยการเกิดนโยบายสาธารณะ
นั้นจาํเป็นตอ้งอาศยั วาระนโยบาย และการผลกัดนัวาระนโยบายเขา้สู่การกระบวนการกาํหนดนโยบาย  

จากปัญหาสาธารณะท่ีส่งผลกระทบหลายดา้น น่าจะมีความสําคญัและมีแรงผลกัดนัดา้น
ปัญหาเพียงพอท่ีปัญหาสาธารณะดงักล่าวจะกลายเป็นวาระนโยบายหรืออีกนยัหน่ึงคือ ปัจจยันาํเขา้ 
(Input) ท่ีเขา้สู่กระบวนการ/ระบบการเมือง (Process) เพื่อผลิตออกมาเป็นนโยบาย (Output) ถึง
กระนั้นการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถผลิตนโยบายดา้นแรงงานต่างดา้ว อาจจะมา
จากขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมายท่ียงัไม่ระบุแน่ชดัถึงขอบเขตอาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเร่ืองแรงงานต่างดา้ว ความไม่แน่ใจในบทบาทหนา้ท่ีดว้ยเกรงว่าอาจเกิดซํ้ าซ้อนในการทาํงาน
ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กบัการหน่วยราชการส่วนภูมิภาค หรือทศัคติ มุมมองของ
ผูบ้ริหารหรือขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ียงัไม่ถือว่าปัญหาแรงงานต่างดา้วมีความรุนแรงสูงในระดบัท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปดาํเนินการ จึงเป็นเหตุผลใหว้าระนโยบายเร่ือง
แรงงานต่างดา้วไม่มีความเป็นรูปธรรม 

 

2.6 กรอบแนวคดิ 
 

การศึกษา เร่ือง บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบายดา้น
ปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดภายใต้
บริบทท่ีว่า เม่ือปัญหาแรงงานต่างด้าวท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบหลายด้านต่อท้องถ่ิน กล่าวคือ 
ผลกระทบดา้นสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลกัขโมย ทาํร้ายร่างกายท่ีเกิดจากแรงงาน
ต่างด้าว ด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดจากแรงงานต่างด้าว การให้บริการ
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สาธารณสุขแก่แรงงานต่างดา้ว ดา้นเศรษฐกิจ ในเร่ืองของโอกาสท่ีแรงงานไทยจะถูกจา้งงานลดลง
เพราะนายจา้งเลือกจา้งแรงงานต่างดา้วมากกวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงถือเป็นหน่วยงานรัฐ
ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัทอ้งถ่ินท่ีสุด และมีหน้าท่ีในการดูแลทั้งเชิงพื้นท่ีและประชาชนในพื้นท่ี จาก
ปัญหานาํมาสู่บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการให้ความสาํคญัต่อปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวโดยผลกัดันปัญหาดังกล่าวเขา้สู่กระบวนการนโยบาย ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้กระบวนการท่ีวาระ
นโยบาย (Agenda)  โดยมีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.4  กรอบแนวคิด 
 
 จากกรอบแนวคิดจะเห็นวา่ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วจะถูกนาํมาตรวจสอบ
กบัปัจจยัแรงผลกัดนัดา้นปัญหาทั้ง 5 ปัจจยั เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จและความสอดคลอ้งของ  
แต่ละปัจจยั กล่าวคือ     

1)  ปัจจยัผลกระทบของปัญหา หากปัญหาสาธารณะมีความรุนแรง เห็นชดัเจน ส่งผลต่อ
ประชาชน โอกาสท่ีปัญหาจะถูกผลกัดนัเขา้สู่กระบวนการวาระนโยบายกมี็สูง  

2)  ปัจจยัการเปรียบเทียบและลน้ออกมาจากปัญหาเดิม หากในอดีตองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการกาํหนด หรือดาํเนินนโยบาย หรือมีการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วมาก่อน 
การสร้างนโยบายใหม่ โดยต่อยอดจากนโยบายหรือแนวทางเดิมจะมีโอกาสเป็นไปไดม้าก 

ผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว 
 ดา้นสังคม 

 ดา้นสาธารณสุข 

 ดา้นเศรษฐกิจ 

ผลกระทบของ
ปัญหา 

การเปรียบเทียบ
และลน้ออกมา
จากปัญหาเดิม 

 

ความสัมพนัธ์กบั
สัญลกัษณ์ท่ี
สังคมรับรู้อยู่

แลว้ 

การขาด
เคร่ืองมือทาง
ภาคเอกชน 

การมีเทคโนโลยี
เพียงพอ 

วาระนโยบาย 
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3)  ปัจจยัความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ท่ีสังคมรับรู้อยู่แลว้ หากปัญหาใหม่กบัปัญหาเดิมมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั จะทาํใหส้ังคมและผูก้าํหนดนโยบายตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหา
ไดม้ากข้ึน และนาํไปสู่กระบวนการนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป  

4)  ปัจจยัการขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน หากภาคเอกชนไม่สามารถเขา้มาแกไ้ขปัญหา
สาธารณะตามกลไกของตลาดได้ ก็จะเป็นช่องให้หน่วยงานของรัฐ เข้ามามีบทบาทในการ
ดาํเนินการแทน  

5)  ปัจจยัการมีเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
มีงบประมาณ บุคลากร สถานท่ี เทคโนโลยี รวมถึงมุมมองของผูก้าํหนดนโยบายต่อวิธีการจดัการ
ปัญหา หากมีความเป็นไปได้ท่ีปัญหานั้ นสามารถดําเนินการแก้ไขได้ การผลักดันให้ปัญหา
สาธารณะเขา้สู่กระบวนการวาระนโยบายกมี็แนวโนม้ท่ีจะเกิดมากข้ึน 
 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เม่ือนาํมาเช่ือมโยงกบัปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว จะทาํ
ให้ทราบว่า วาระนโยบายจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่ และหากไม่สามารถสร้างวาระนโยบายดา้นแรงงาน
ต่างดา้วไดน้ั้น มีสาเหตุมาจากปัจจยัใดบา้ง 
 

2.7 สรุป 
 

สําหรับศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบายดา้น
ปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบั
การปกครองทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองความสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ินและการกระจาย
อาํนาจ อนัเป็นการใหอ้าํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนให้
อยู่ดีมีความสุข ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะท่ีทัว่ถึง ขณะเดียวกนัก็มีหนา้ท่ีให้การดูแลแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน จากปัญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนนาํมาสู่แนวคิดนโยบายสาธารณะ อนั
เป็นผลผลิตทางการเมืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยา่งเสมอภาคทัว่หนา้ โดยการใชน้โยบายสาธารณะเพื่อจดัการปัญหานั้นจะตอ้งจดัประเด็นปัญหา
เป็น วาระนโยบาย (Agenda) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบอกว่าผูก้าํหนดนโยบายจะเห็นว่าปัญหานั้นมีค่าควรแก่
การสนใจและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ทั้งน้ีการเกิดวาระนโยบายเกิดจากหลายส่วน ผูว้ิจยัเลือก
ศึกษาและนาํเสนอขอ้มูลเฉพาะแรงผลกัดนัดา้นปัญหาซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจ และปัญหา
ดงักล่าวก็คือ ปัญหาแรงงานต่างดา้ว ในส่วนน้ีจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์แรงงานต่างดา้วใน
ประเทศไทย และผลกระทบจากการเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว โดยให้ความสาํคญัเฉพาะมิติดา้น
ปัญหาท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้ว อนัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความมัน่คง ดา้นสังคม ดา้นสาธารณสุข ดา้น
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เศรษฐกิจ ซ่ึงปัญหาดา้นความมัน่คงนั้นเป็นปัญหาท่ีใหญ่และเป็นประเด็นระดบัชาติดว้ยเพราะ
เก่ียวพนัถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัจึงศึกษาเพียง 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ปัญหาดา้นสงัคม ดา้นสาธารณสุข และดา้นเศรษฐกิจ  
 ดา้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัศึกษาบทบาทขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อปัญหา
สาธารณะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องกระทําเพื่อ
ผลประโยชน์ของตวัทอ้งถ่ินเอง และศึกษาถึงผลกระทบของแรงงานต่างดา้วเพื่อช้ีให้เห็นว่าปัญหา
ดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างไร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถึงสมควรเขา้มาจดัการดูแล จากนั้นก็
นาํเสนอขอ้โตแ้ยง้หลกัของงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอถึงเหตุผลท่ีทาํให้วาระนโยบายไม่มีความเป็น
รูปธรรม และสุดทา้ยคือกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 



 
 

 

บทที ่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบาย
ดา้นปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร ศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และใชข้อ้มูลในการประกอบการวิจยั เช่น กฎหมาย ระเบียบ 
พระราชบญัญติั ตาํรา เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) โดยผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็ของการกาํหนดนโยบาย บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและปัญหา
แรงงานต่างดา้ว แลว้นาํมากาํหนดเป็นระเบียบวิธีวิจยัสาํหรับการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 วิธีการวิจยั 
3.2 พื้นท่ีในการวิจยั 
3.3 ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะห์ และการนาํเสนอขอ้มูล 
3.6 นิยามปฏิบติัการ 

 

3.1 วธีิการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบาย
ดา้นปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพดว้ย
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัแบ่งวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิเพื่อสํารวจบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อประเด็นปัญหาแรงงานต่างดา้ว ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) (วลัลภ ลาํพาย, 2547: 129) ตามกรอบของคาํถามท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเอาไว ้
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีจุดเด่นตรงท่ี ผูว้ิจยัสามารถกาํหนดให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามท่ี
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ศึกษาโดยไม่หลุดออกนอกประเดน็ และใชรู้ปแบบคาํถามชุดน้ีกบักลุ่มตวัอยา่งหลายคนซ่ึงสามารถ
สะทอ้นความคิดท่ีไปในทางเดียวกันต่อประเด็นปัญหา หรือในอีกด้านด้วยชุดคาํถามเดียวกัน
ทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์อาจมีความหลากหลาย โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างน้ีจะทาํให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นระบบ และมีความหลากหลาย 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สาํหรับประเด็นท่ีมี
รายละเอียดเฉพาะ จุดเด่นของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกคือการเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ได้
แสดงทศันะในประเด็นท่ีศึกษา หรือให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2538: 334)
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดท้าํการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participative Observation) โดยสังเกต
ลกัษณะการทาํงานของบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการตอบสนองต่อปัญหา การ
ลาํดบัความสาํคญัของปัญหา ความกระตือรือร้นในการทาํงาน รวมถึงท่าทีของผูใ้หข้อ้มูลความกลา้
แสดงความคิดเห็น ท่าทีลกัษณะความเป็นผูน้าํ เป็นตน้ 

ส่วนท่ีสอง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสาํรวจเอกสาร (Documentary Research) เพื่อตรวจสอบปัจจยั
หรือกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อประเด็นปัญหาแรงงาน
ต่างดา้ว ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค การสืบคน้ร่องรอย (Process Tracing) (Collier, 2011: 823) ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบและปะติดปะต่อหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relation) ระหว่างเหตุการณ์สอง
เหตุการณ์ และใชก้ารพรรณนาเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ 

 

3.2 พืน้ทีใ่นการวจิยั 
 

การศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบายดา้นปัญหา
แรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร นั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบเทศบาลมาเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลนั้น ถือได้
ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทหน่ึงท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนหรือชุมชน เป็น
หน่วยงานท่ีสามารถตอบสนองหรือให้บริการกับประชาชนหรือชุมชนในทอ้งถ่ิน เน่ืองมาจาก
เทศบาลมีงบประมาณ มีพนกังานเป็นของตนเอง อีกทั้งกฎหมายยงักาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหเ้ทศบาล
สามารถบริหารงานไดด้ว้ยความอิสระ ดงันั้น การบริหารงานของเทศบาลจะมีประสิทธิภาพหรือไม่
นั้ นย่อมข้ึนอยู่กับประชาชนในท้อง ถ่ินเองจะต้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                  
(เอกวิทย ์ธีรวิโรจน์, 2553: 4) สําหรับการบริหารราชการของเทศบาลนั้นได้ดาํเนินการตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมมาแลว้ 13 ฉบบั ซ่ึงจากพระราชบญัญติั
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เทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 (พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546, 2546) ไดแ้บ่ง
เทศบาลออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) เทศบาลตาํบาล ทอ้งถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป็น
เทศบาลตาํบล (มาตรา 9) 

2) เทศบาลเมือง ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินชุมชนท่ีมี
ราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป มีรายไดพ้อควรแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกข้ึนเป็นเทศบาลเมือง (มาตรา 10) 

3) เทศบาลนคร ทอ้งถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป มีรายไดพ้อควร
แก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกข้ึนเป็นเทศบาลนคร (มาตรา 11) 

ดงักล่าวแลว้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ “เทศบาลนคร” เพื่อเป็น
พื้นท่ีในการศึกษาเน่ืองจาก เทศบาลนครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประชากรในทอ้งถ่ิน
จาํนวนมาก อาณาเขตปกครองของเทศบาลนครโดยส่วนมากมกัพบว่ามีชุมชนอาศยัอยู่หนาแน่น 
เป็นเขตเมือง มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย อนัจะทาํใหท้อ้งถ่ินมีงบประมาณในการบริหาร
สูงตามไดด้ว้ย ทั้งท่ีเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนของรัฐท่ีจดัสรรตามเกณฑป์ระชากร และรายได้
ท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง ฉะนั้ น ผูว้ิจัยจึงได้เลือกทอ้งถ่ินประเภทดังกล่าวท่ีมีทั้ งงบประมาณ และ
ทรัพยากรบุคคล ท่ีคาดวา่จะมีศกัยภาพในสามารถปฏิบติัภารกิจ หนา้ท่ี ไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่ทอ้งถ่ิน
เพื่อเป็นกรณีศึกษา  

ดา้นการเลือกพื้นท่ีเพื่อเป็นกรณีศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกจงัหวดัสมุทรสาครเป็นพื้นท่ีศึกษา 
เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัปริมณฑล การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ประกอบกบัการ
ขยายตวัของเมืองหลวงมีมากข้ึนทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาํนวนประชากร(ทั้งตามทะเบียนบา้น 
และประชากรแฝง) พื้นท่ีจังหวดัปริมณฑลอย่างจังหวดัสมุทรสาคร จึงเป็นพื้นท่ีท่ีรองรับการ
ขยายตวัของเมือง รวมถึงลกัษณะสาํคญัของจงัหวดัท่ีมีการทาํอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการประมง 
ทาํให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วเพื่อเขา้มาทาํงานในอุตสาหกรรมดงักล่าว จึงเกิดการยา้ยถ่ินเขา้มา
ประกอบอาชีพ หลายรายตั้งรกรากสร้างครอบครัว  

จงัหวดัสมุทรสาครโดยเฉพาะในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีการอพยพของแรงงานต่าง
ดา้วซ่ึงเขา้มาประกอบอาชีพรับจา้งใชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัมี
แรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวโดยต่อใบอนุญาตทาํงาน
จาํนวน 69,943 คน ประมาณการไดว้่าในจงัหวดัสมุทรสาครมีแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองผิด
กฎหมายเป็น 3-4 เท่าของแรงงานท่ีขอข้ึนทะเบียน หรือประมาณ 250,000 คน (เทศบาลนคร
สมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน, 2557: 26) 
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3.3 ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
 

ผูว้ิจยัใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
โดยเลือกตวัอยา่งแบบจงใจ (Purposive Sampling) (วรัญญา ภทัรสุข, 2552: 120) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
มีความเหมาะสม นัน่คือเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจรวมถึงมีความเก่ียวพนัโดยตรงกบั
ประเด็นศึกษาทั้งเร่ืองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและปัญหาแรงงานต่างดา้ว เพื่อให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาไดม้ากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูล (Key Informants) ซ่ึงจะแบ่งผูใ้หข้อ้มูลเป็น 2 กลุ่ม คือ 

3.3.1 ฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นผูก้ ําหนดนโยบาย อันเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิด
กระบวนการนโยบายเพื่อจดัการปัญหาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร 

3.3.2 ฝ่ายปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานท่ีมีความเก่ียวพนักบัปัญหาแรงงานต่างทั้งจากการ
ปฏิบติังานและจากประชาชน รวมถึงมีบทบาทในการสะทอ้นปัญหาไปยงัฝ่ายบริหารท่ีมีหน้าท่ี
กาํหนดนโยบาย  และกลุ่มของผูไ้ด้รับผลกระทบจากปัญหา ซ่ึงจะสามารถให้รายละเอียดถึง
ผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าว อันได้แก่ ผูอ้าํนวยกองสวัสดิการสังคม ผูอ้าํนวยกอง
สาธารณสุข ผูอ้าํนวยกองการศึกษา ผูอ้าํนวยกองวิชาการ ขา้ราชการ/พนักงานในสังกดัเทศบาล 
ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ 
3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเกบ็รวมรวมจากการ

สมัภาษณ์แหล่งขอ้มูล (Key Informants) โดยมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1) สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อสมัภาษณ์ตามแนวคาํถาม

ท่ีตั้งไว ้คาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์มาจากการทบทวนวรรณกรรมและการคน้ควา้เอกสาร ดา้น
แรงผลกัดนัวาระนโยบายดา้นปัญหา และผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว 

2)  สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สาํหรับซกัถามในประเด็นท่ีต่อ
ยอดจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อให้สามารถอธิบายรายละเอียดของประเด็นไดช้ดัเจน
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทาํให้สามารถอธิบายคาํตอบของแหล่งขอ้มูลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้ ง
สะทอ้นทศันคติของแหล่งขอ้มูลต่อประเดน็การสมัภาษณ์  
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3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาทบทวนจากเอกสาร อาทิ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เทศบัญญัติ 
แผนพฒันาเทศบาลนครสมุทรสาคร มติคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555 รายงานทางวิชาการของ
คณะกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสังคม ผลการศึกษาปัญหาแรงงานต่างดา้ว บทความ ข่าว 
ขอ้มูลสถิติแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 
 

3.5 การวเิคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล และนาํเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เอกสารมาสังเคราะห์เช่ือมโยงกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ เพื่ออธิบายการผลกัดันประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าวในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
สมุทรสาครไปสู่วาระนโยบาย (Agenda) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อจดัการกบัปัญหา
ดงักล่าว 

3.5.2 นําเสนอขอ้มูลด้วยวิธีการเขียนพรรณนา โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้ทบทวน
วรรณกรรม และยกตวัอย่างขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายประเด็นศึกษา ซ่ึงจะแบ่งประเด็น
เป็น 2 ดา้นคือ 

1)  นาํเสนอเห็นถึงปัญหาแรงงานต่างดา้ว อนัส่งผลกระทบแก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทั้งต่อสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ต่อเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
ทอ้งถ่ินนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาํคญั และความจาํเป็นในการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรเขา้มาดูแลแกไ้ข 

2)  จากปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีบ่งช้ีว่าทอ้งถ่ินไดรั้บผลกระทบโดยตรง จึงนาํมา
วิเคราะห์โดยอาศยัแนวคิดดา้นแรงผลกัดนัของวาระนโยบายดา้นปัญหา ประกอบกบัขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ เพื่ออธิบายถึงกระบวนการกาํหนดวาระนโยบายวา่มีปัจจยัผลกัดนัและขอ้จาํกดัอยา่งไร  

3.5.3 นาํผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาอภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางในการทาํวิจยั
ต่อไปในอนาคต 
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3.6 นิยามปฏิบัตกิาร 
 

3.6.1 แรงงานต่างดา้ว หมายถึง คนต่างดา้วท่ีเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยใน
งานวิจยัชินน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกมัพูชา) ทั้งประเภทเขา้
เมืองถูกกฎหมายและไดรั้บอนุญาตทาํงานตามมาตรา 9 พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ.2551 และประเภทเขา้เมืองผดิกฎหมาย 

3.6.2 ปัญหา/ผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว หมายถึง ผลจากการดาํเนินชีวิตของแรงงาน
ต่างดา้วท่ีส่งผลในเชิงลบต่อทอ้งถ่ิน 

3.6.3 ปัญหาดา้นสังคม หมายถึง ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลกัขโมย ทาํร้ายร่างการท่ี
เกิดจากแรงงานต่างดา้ว 

3.6.4 ปัญหาดา้นสาธารณสุข หมายถึง การควบคุมโรคระบาดจากแรงงานต่างดา้ว การ
ให้บริการสาธารณสุขแก่แรงงานต่างดา้ว การมีสุขภาวะท่ีไม่ดีของแรงงานต่างดา้ว ปัญหามลภาวะ
ขยะ นํ้าเสียท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้ว 

3.6.5 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง โอกาสท่ีแรงงานไทยจะถูกจา้งงานลดลงเพราะ
นายจา้งเลือกจา้งแรงงานต่างดา้วมากกว่า การท่ีแรงงานต่างดา้วหลบหนีจากงานท่ีทาํหรือยา้ยงาน
โดยไม่แจง้นายจา้งทาํใหข้าดแคลนแรงงาน 

3.6.6 วาระนโยบาย (Agenda) ของปัญหาแรงงานต่างดา้ว หมายถึง การทาํให้ปัญหา
แรงงานต่างดา้วเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสาํคญั ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มาแกไ้ข 

3.6.7 การกาํหนดนโยบาย หมายถึง การท่ีวาระนโยบายไดถู้กผลกัดนัเขา้สู่กระบวนการ
ทางการเมืองเพ่ือผลิตเป็นนโยบายสาธารณะ 
 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบาย
ดา้นปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 4.1  บริบททัว่ไปของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 4.2  ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว 
 4.3  การผลกัดนัวาระนโยบายเร่ืองแรงงานต่างดา้ว 

 

4.1 บริบททัว่ไปของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

4.1.1 ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร หรือท่ีนิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า “มหาชยั” นั้น สมยักรุงศรีอยธุยาเรียกว่า 

“บา้นท่าจีน” เพราะเป็นจงัหวดัชายทะเลใกลป้ากแม่นํ้ าตั้งแต่อดีตเคยมีเรือสาํเภาจากจีนและแหลม
มลายเูขา้มาทาํการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ ไดพ้กัอาศยัอยูใ่นยา่นน้ีจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ท่ีเรียกว่า 
บา้นท่าจีน ต่อมาในสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยาไทยเกิดสงครามกบัพม่า ทาํให้
ชาวเมืองพากนัอพยพหนีภยัไปอยูต่ามป่ายากต่อการรวบรวมกาํลงัพล จึงโปรดใหบ้า้นท่าจีนซ่ึงเป็น
ชุมชนใหญ่แห่งหน่ึงเล่ือนฐานะข้ึนเป็นเมืองใชเ้ช่ือว่า “เมืองสาครบุรี” เม่ือปี พ.ศ. 2099 เป็นท่ีระดม
พลและเป็นเมืองหนา้ด่านป้องกนัศตัรูท่ียกมารุกรานทางทะเล 
 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8 หรือพระเจ้าเสือ 
พระองคไ์ดเ้สดจ็มาประพาสท่ีปากนํ้าเมืองสาครบุรี ขณะท่ีผา่นคลองโคกขามท่ีคดเค้ียวเรือพระท่ีนัง่
เกิดชนกับก่ิงไมจ้นหัวเรือหัก ทาํให้พนัทา้ยนรสิงห์ซ่ึงทาํหน้าท่ีถือทา้ยเรืองพระท่ีนั่งตอ้งโทษ
ประหารชีวิต ล่วงปี พ.ศ. 2248 หลงัเกิดโศกนาฏกรรม 1 ปี สมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8 จึงโปรดใหข้ดุ 
คลองลดัจากเมืองธนบุรีเป็นแนวตรงไปออกปากนํ้ าเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามท่ีคดเค้ียว
เรียกว่า คลองพระพุทธเจา้หลวง แต่ยงัไม่ทนัเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน ถึงสมยัพระสรรเพชญท่ี 9 
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(ขุนหลวงทา้ยสระ) ไดโ้ปรดให้ขุดต่อจนเสร็จ ไดพ้ระราชทานนามว่า “คลองมหาชยั” ต่อมา ณ 
บริเวณฝ่ังซา้ยปากคลองเกิดชุมชนขยายเติบโตข้ึน ช่ือมหาชยั จึงเป็นท่ีนิยมเรียกขานแต่นั้นมา 
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้
โปรดใหเ้ปล่ียนช่ือเมืองสาครบุรีเป็นเม่ือสมุทรสาคร ซ่ึงมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่นํ้ า” 
ปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดให้เปล่ียนช่ือเมืองสมุทรสาครเป็น
จงัหวดัสมุทรสาครและในปี พ.ศ. 2486 ไดล้ดฐานะเป็นอาํเภอไปข้ึนกบัจงัหวดัธนบุรี จนกระทัง่ปี 
พ.ศ.2486 จึงแยกจงัหวดัธนบุรี เป็นจงัหวดัสมุทรสาครตามเดิม 

ประวติัความเป็นมาในการจดัตั้งเทศบาลนาครสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของเทศบาล
ถือเป็นเอกลักษณ์ และความภาคภูมิใจของท้องถ่ิน กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ไดเ้สด็จประพาสตน้มาถึงตาํบลท่าฉลอมในปี พ.ศ. 2447 และปีต่อมา
พระองคไ์ดเ้สด็จตาํบลท่าฉลอมเพื่อเปิดถนนถวายและมีพระบรมราชโองการตั้งท่าฉลอมให้เป็น
สุขาภิบาล ในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ.124) เรียกว่า สุขาภิบาลตาํบลท่าฉลอม ทรงประกาศ
พระราชทานเงินภาษีท่ีจดัเก็บไดใ้นตาํบลท่าฉลอมนาํมาทาํนุบาํรุงรักษาตาํบลท่าฉลอม และตั้ง
คณะกรรมการสุขาภิบาลจากประชาชนให้ไดป้กครองกนัเอง นับไดว้่าตาํบลท่าฉลอมเป็นตาํบล
ตน้แบบการปกครองทอ้งถ่ินในระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง คร้ัน
ต่อมาสุขาภิบาลท่าฉลอมไดข้ยายเขตเป็นสุขาภิบาลเมืองสมุทรสาคร เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2459 โดย
ไดร้วมตาํบลมหาชยั ท่าจีน บางหญา้แพรก โกรกกราก และท่าฉลอมเขา้ดว้ยกนั 
 ในปี พ.ศ. 2478 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา จดัตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาครข้ึนแทนสุขาภิบาลท่า
ฉลอม โดยมีพื้นท่ี 5.93 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร พ.ศ. 2478, 2478) ในปี พ.ศ. 2530 มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาล โดยรวมพื้นท่ี
ตาํบลมหาชัย โกรกกราก ท่าฉลอม ท่าทราย(บางส่วน) โคกขาม(บางส่วน) บางหญ้าแพรก 
(บางส่วน) และท่าจีน(บางส่วน) เขา้ดว้ยกนั รวมพื้นท่ีทั้งหมด 10.33 ตารางกิโลเมตร (พระราช
กฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2530, 
2530) 
 ปัจจุบนัชุมชนเมืองไดข้ยายเขตเจริญเติบโตข้ึน ความตอ้งการดา้นการบริการสาธารณะเพ่ิม
มากข้ึนประกอบกบัทอ้งถ่ินรายไดเ้พิ่มมากข้ึน กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบใหมี้การเปล่ียนฐานะ
เทศบาล จากเทศบาลเมืองสมุทรสาครเป็นเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารกิจการและทาํนุบาํรุงทอ้งถ่ิน โดยตราพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 
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110ก ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2542 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้ไป 
(พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พ.ศ. 2542, 2542) 
 

4.1.2 ทีต่ั้งอาณาเขต 
เทศบาลนครสมุทรสาครตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าท่าจีนใกลป้ากอ่าวไทยห่างจากชายฝ่ัง

ทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร อยูภ่าคกลางตอนล่างทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 
13 องศา 25 ลิปดา ถึง 39 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 0.5 ลิปดาถึง 100 องศา 25 ลิปดา 
ตะวนัออก สภาพโดยทัว่ไปเป็นชุมชนเมืองมีบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และประชากร
หนาแน่น 
 สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลสูงกว่าระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1 เมตร ไม่มีเกาะ ภูเขา 
แร่ธาตุ มีแม่นํ้ าท่าจีนและคลองมหาชยัไหลผ่านสู่อ่าวไทยท่ี ตาํบลบางหญา้แพรก ท่ีตั้งเทศบาลมี
อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลท่าทราย 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั ตาํบลบางหญา้แพรก 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลโคกขาม 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลท่าทรายและท่าจีน 
 โดยมีพื้นท่ีทั้ งหมด 10.33 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ตาํบล มีตาํบลมหาชัย     
ตาํบลโกรกกราก และตาํบลท่าฉลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  แผนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 
แหล่งทีม่า:  แผนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร, 2557. 
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4.1.3 ลกัษณะประชากร 
จากขอ้มูลตามทะเบียนราษฎรเทศบาลนครสมุทรสาคร จาํนวนประชากรในเทศบาลปี พ.ศ. 

2557 ประชากรชาย 27,992 คน ประชากรหญิง 29,519 คน รวมทั้งส้ิน 57,473 คน จาํนวนครัวเรือน
ในเขตเทศบาล มีทั้งส้ิน 18,034 ครัวเรือน 
 นอกจากน้ียงัมีประชากรแฝงชาวไทยท่ีเขา้มาประกอบอาชีพจาํนวนหน่ึง และแรงงานต่าง
ดา้วสญัชาติพม่า ลาว กมัพชูา อีกจาํนวนมาก 
 
ตารางที ่4.1  จาํนวนประชากรในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2557 
 

ตําบล ชาย หญงิ รวม 

     ต.มหาชัย 20,992 22,137 43,129 
     ต.ท่าฉลอม 4,431 4,736 9,167 
     ต.โกรกกราก 2,531 2,646 5,177 

รวม 27,954 29,519 57,473 
 
แหล่งทีม่า:  เทศบาลนครสมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน, 2557 
 

4.1.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ  
ประกอบดว้ยสาขาการผลิต 3 สาขา คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม โดย

ไม่พึ่งพาสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ จึงทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ช่วยส่งเสริมและ
ทดแทนมูลค่าการผลิตท่ีลดลงในแต่ละสาขา อย่างไรก็ดีอาชีพการประมง เป็นอาชีพเด่น มีการ
พฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และก่อใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมหอ้งเยน็ อาหาร
กระป๋อง อาหารสัตว ์ฯลฯ ซ่ึงทาํให้เป็นแหล่งจาํหน่ายอาหารทะเลท่ีมีความสาํคญัลาํดบัตน้ๆ ของ
ประเทศไทย 
  

4.1.5 การปกครอง 
ด้านการปกครองนั้นเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาล ประกอบดว้ย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร โดยท่ีสภา
เทศบาล ประกอบดว้ย สมาชิกซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิก
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สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 4 ปี และมีนายกเทศมนตรีซ่ึง
ประชาชนเลือกตั้งข้ึนตามกฎหมาย และมีรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล โดย
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งข้ึนอีก 4 คน เป็นผูช่้วยในการบริหารราชการ  

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเทศบาลนครสมุทรสาครไดจ้ดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครสมุทรสาคร และนายกเทศมนตรี โดยเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 22 เมษายน 2555 ผลการ
เลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาครไดรั้บเลือกตั้ง 24 คน จากเขตเลือกตั้งจาํนวน 4 เขต 
และนายกเทศมนตรีรับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงจาํนวน 1 คน 
 การอยูอ่าศยัของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครจะมีรูปแบบเครือข่ายชุมชนดว้ย
รูปแบบน้ีประชาชนภายในชุมชนจะทราบถึงความตอ้งการ ความจาํเป็นภายในชุมชนของตน และ
สามารถช้ีแจงรายละเอียดต่อประธานชุมชนเพื่อใหเ้สนอใหเ้ทศบาลดาํเนินการในลาํดบัต่อไป โดย
ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร แบ่งเป็น 32 ชุมชน ดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.2  ชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

ชุมชน ทีต่ั้ง 

ชุมชนเจษฎาวถีิ 1 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเจษฎาวถีิ 2 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเจษฎาวถีิ 3 ตาํบลมหาขยั 
ชุมชนเดิมบาง 1 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเดิมบาง 2 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเดิมบาง 3 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเดิมบาง 4 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนน่ําเก๊ก ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนนรราชอุทศิ ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนบ้านมหาชัย ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนค่ายลูกเสือ ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนท่าปรง ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเศรษฐกจิ 1 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนเศรษฐกจิ 2 ตาํบลมหาชยั 
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ตารางที ่4.2  ชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร(ต่อ) 
 

ชุมชนเกาะสมุทร ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนซอยเจียม ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนวดัป้อม ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนโรงไฟฟ้า ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนคลองบางหญ้า 1 ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนคลองบางหญ้า  ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนตลาดมหาชัย ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนท้ายตลาด ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนนรสิงห์ ตาํบลมหาชยั 
ชุมชนบ้านท้องคุ้ง ตาํบลท่าฉลอม 
ชุมชนรถไฟวดัแหลม ตาํบลท่าฉลอม 
ชุมชนวดัแหลมสุวรรณราม ตาํบลท่าฉลอม 
ชุมชนศาลเจ้าแม่จุ้ยบุ้ยเนีย้ ตาํบลท่าฉลอม 
ชุมชนศาลเจ้ากลาง ตาํบลท่าฉลอม 
ชุมชนท้ายบ้าน ตาํบลท่าฉลอม 
ชุมชนคลองกระโจน ตาํบลโกรกกราก 
ชุมชนโกรกกราก ตาํบลโกรกกราก 
ชุมชนเรือนจํา ตาํบลโกรกกราก 

 
แหล่งทีม่า:  เทศบาลนครสมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน, 2557.  
  
 ทั้งน้ี แต่ละชุมชนมีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนละ 9-15 คน เพื่อประสานงานการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัเทศบาล 
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4.2 ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว 
 
 ความจาํเป็นในการใชแ้รงงานต่างดา้วในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เน่ืองจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจภายของเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการประมงและกิจการประมง
ต่อเน่ือง ซ่ึงกิจการเหล่าน้ีใชแ้รงงานเป็นหลกัในการดาํเนินงาน หากแต่งานประมงท่ีทาํงานกบัทะเล
และสัตวท์ะเลเป็นงานสกปรก แสนลาํบาก เส่ียงอนัตราย (3D: Dirty, Difficult, Dangerous) ซ่ึงเป็น
ประเภทงานท่ีแรงงานไทยไม่นิยมทาํ ดงัท่ี พาณิชย ์นามสมมติ (2557) สมาชิกหอการคา้จงัหวดั
สมุทรสาครไดอ้ธิบายวา่ 
 

“แรงงานต่างดา้วท่ีมาทาํในประเทศไทยได ้ในใบอนุญาตเคา้อนุญาตแค่ 2 
อาชีพเท่านั้นคือ 1) กรรมกร 2) แม่บา้น ซ่ึงในสองตาํแหน่งงานเป็นงานคนไทยไม่
ทาํ เพราะคนไทยมกัจะส่งเสียลูกเรียนหนงัสือให้สูงๆ พออยากให้ลูกเรียนสูงๆก็
ไม่สนบัสนุนใหลู้กเป็นกรรมกร หรือแม่บา้นเน่ียส่งลูกไปโรงเรียนแลว้ก็ไม่อยาก
ใหลู้กหลานมารับใชใ้นบา้นหรอก ส่วนในการจา้งงานของนายจา้งสาํหรับคนไทย
ไม่ตอ้งพูดถึงหรอก สัดส่วนของคนไทยนบัวนัๆจะไม่ทาํอยู่แลว้ ไอง้านประเภท 
3D พวก Dirty, Difficult, Dangerous ไทยเราไม่ทาํ” (พาณิชย ์นามสมมติ, 2557) 

 
เช่นเดียวกบัท่ี สมพงศ์ นามสมมติ (2557) ฝ่ายบริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร กล่าวถึง

ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการใชแ้รงงานต่างดา้ว เน่ืองจาก จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัท่ีมีการประมง 
มีอาชีพเก่ียวกบัประมงมากท่ีสุด ดงัเช่นคาํขวญัท่ีกล่าวว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขต
ประวติัศาสตร์” เช่นนั้นแลว้ความเป็นเมืองประมงก็ถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองมหาชยั และดว้ย
กิจการประมงตอ้งใชแ้รงงานในการขบัเคล่ือน เพราะฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัแรงงานต่างดา้วใน
การใชแ้รงงาน ในการดาํเนินธุรกิจเก่ียวประมง 

 
“ในมุมมองของผม ถา้ไม่มีแรงงานต่างดา้ว กท็าํใหกิ้จการของพวกประมง

หรือกิจการหอ้งเยน็ จะทาํใหไ้ม่ไดป้ระสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะคนต่างดา้ว เคา้ใช้
แรงงาน แต่คนไทยเราเน่ียไม่ค่อยใชแ้รงงานแลว้ แรงงานส่วนมากจะเป็นต่างดา้ว
ทั้งหมด ดว้ยปัจจยัสกปรก เหม็นอนัตรายคนพวกน้ีเอาหมด แต่คนไทยเราไม่ใช่ 
หนกันิดเบาหน่อย ร้อน เน่ียคนไทยเราไม่ทาํแลว้ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัแรงงานต่าง
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ดา้วอยู่มากเป็นหลกัเลย คือถา้ไม่มีแรงงานต่างดา้วเน่ียกิจการแทบจะหยุดเลยล่ะ 
ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะวา่ตอ้งใชแ้รงงานพวกน้ี” (สมพงศ ์นามสมมติ, 2557) 

 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํในมีการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในการประมงและกิจการ

ประมงต่อเน่ืองเป็นจาํนวนมาก ศึกษา นามสมมติ (2557)  ฝ่ายปฏิบติัการดา้นการศึกษา เทศบาล
นครสมุทรสาคร อธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากกิจการประมงและประมงต่อเน่ืองแลว้ ยงัมีการจา้ง
แรงงานต่างดา้วสาํหรับงานในบา้น เป็นลูกจา้งทัว่ไป ซ่ึงในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามทอ้ง
ถนนร้านคา้จะพบวา่มีคนต่างดา้วอยูร่วมกบัคนไทยจาํนวนมาก โดยคนต่างถ่ินจะไม่ทราบเลยว่าคน
เหล่าน้ีคือคนต่างดา้ว เพราะคลา้ยคนไทยมาก อีกทั้งยงัสามารถปรับตวัใหก้ลมกลืนกบัคนไทย จะรู้
ก็ต่อเม่ือเปรียบเทียบจากสาํเนียงการพดู ถือว่ามีประชากรคนต่างดา้วมาอาศยัและใชแ้รงงานในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาครอยูใ่นสดัส่วนท่ีสูงพอสมควร 

การท่ีคนจาํนวนมากมาอยู่รวมกนัย่อมหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาไดย้าก อีกทั้งกรณีน้ียงัเป็น
การอยูร่่วมกนัของคนท่ีมีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม เช้ือชาติ ภาษา เหล่าน้ีเม่ือมาอยูร่วมกนั 
ณ พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง จึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาและผลกระทบต่อพื้นท่ี ประชาชน รวมถึง
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประเด็นดงักล่าวก็เป็นส่ิงท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในทอ้งถ่ิน ตามท่ีไดมี้การระบุปัญหาแรงงานต่างดา้วไวใ้นแผนพฒันาเทศบาล พ.ศ.
2557-2559 (เทศบาลนครสมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน, 2557: 26-27) กล่าวคือ 

ในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบันมี
แรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวโดยต่อใบอนุญาตทาํงาน
จาํนวน 69,943 คน ประมาณการไดว้่าในจงัหวดัสมุทรสาครมีแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองผิด
กฎหมายเป็น 3-4 เท่าของแรงงานท่ีขอข้ึนทะเบียน หรือประมาณ 250,000 คน นบัว่าเป็นปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนคนไทย และสงัคม ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาการเกิด เฉล่ียอตัราการเกิด มีประมาณ 3,000-5,000 คน/ปี 
2. ปัญหาการอพยพครอบครัวมาทาํงาน ทั้งสามี/ภรรยา และบุตร ซ่ึงไม่ใช่ผูใ้ชแ้รงงาน 

และมีการรวมตวัตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่ม/ชุมชน 
3. ปัญหาด้านสาธารณสุข แรงงานต่างด้าวแย่งใช่บริการสาธารณสุขและรัฐต้องเสีย

ค่าใชจ่้ายงานการรักษาพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์ปีละกว่า 10 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมี
โรคติดต่อท่ีแพร่กระจายในชุมชน อาทิเช่น วณัโรค(สายพนัธ์ุใหม่) โรคเทา้ชา้ง โรคกาฬหลงัแอ่น 
เป็นตน้ 
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4. ปัญหาดา้นการศึกษา นบัเป็นภาระท่ีรัฐจะตอ้งจดัการศึกษาใหก้บัเดก็ต่างดา้ว ปัจจุบนัไม่
ตํ่ากวา่ 3,000 คน 

5. ปัญหาดา้นสัญชาติ พบกระบวนการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานของทางราชการและ
รายการจดทะเบียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสญัชาติและการทาํงาน 

6. ปัญหาดา้นอาชญากรรม มีการตั้งกลุ่ม สร้างอิทธิพล สร้างเครือข่ายเป็นนายหนา้ติดต่อ
จดัหาแรงงานต่างดา้วข้ึนเอง 

7. ปัญหาดา้นภาษาและวฒันธรรม ไดมี้การนาํภาษาและวฒันธรรมมาเผยแพร่ในชุมชน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

8. ปัญหายาเสพติด ไดมี้การลกัลอบนาํยาเสพติดเขา้มาในประเทศไทย 
9. ปัญหาแยง่อาชีพคนไทย เช่น การคา้ขาย การก่อสร้าง เป็นลูกจา้งและคนใชใ้นครัวเรือน 
10. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม แรงงานต่างดา้วอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก สภาพแออดัไม่ใส่ใจ

เร่ืองท่ีพกัอาศยัมีความสกปรก ขาดระเบียบในการรับผดิชอบสุขอนามยัชุมชน 
11. ปัญหาดา้นความมัน่คง มีความพยายามสร้างเครือข่ายทางการเมือง เช่น การจดังานวนั

รําลึกชนชาติมอญ ความเคล่ือนไหวท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ซ่ึงทางจงัหวดัไม่
อนุญาต 

12. ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง (กบร.) 
ไดรั้บทราบและพยายามแกไ้ขปัญหาตามแนวทางท่ีจงัหวดัเสนอ โดยไดมี้การประชุมคณะกรรมการ
บริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2552 เพื่อพิจารณาแนวทางการเปิดจด
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วท่ีอยู่นอกระบบผอ่นผนั โดยสรุปเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่าง
ดา้วหลบหนีเขา้เมืองรอบใหม่ใน 5 กิจการ ไดแ้ก่ กิจการประมง กิจการเกษตรและปศุสัตว ์กิจการ
ก่อสร้าง กิจการต่อเน่ืองประมงทะเล ผูรั้บใชใ้นบา้น และกิจการอ่ืนๆ ให้พิจารณาความจาํเป็นบน
พื้นฐานของความจริง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบใหเ้ปิดให้มี
การจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติ พม่า ลาว กมัพชูา ท่ีอยูน่อกระบบการผอ่น
ผนัซ่ึงลกัลอบทาํงานอยูใ่นประเทศ (ผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตทาํงาน) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ โดย
ผอ่นผนัใหแ้รงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพื่อรอการส่งกลบัและ
ทาํงานไดส้ิ้นสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2553 ทั้งน้ี เพื่อให้แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองท่ีอยูน่อก
ระบบผ่อนผนั ซ่ึงลกัลอบทาํงานอยู่ในประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ระบบการจา้งงานท่ีถูกตอ้ง มีระบบ
ทะเบียนท่ีสามารถตรวจสอบได ้เป็นไปตามยทุธศาสตร์การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วทั้งระบบ 
และเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนงานในระดบัล่าง 
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ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นปัญหาท่ีมีการสาํรวจจากเทศบาลนครสมุทรสาครและไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อ
อธิบายถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัญหาสําหรับศึกษา 3 
ดา้น คือ ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสาธารณสุข โดยจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูป้ระกอบการ คนทาํงาน เจา้หน้าท่ีของ
เทศบาล ผูบ้ริหารเทศบาล เพื่อสะทอ้นถึงปัญหาแรงงานต่างดา้วในมิติต่างๆ ดงัน้ี 
 

4.2.1 ด้านสังคม 
ปัญหาแรงงานต่างดา้วดา้นสงัคมท่ีพบในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นจะเกิดปัญหาใน

แง่ของการทาํความเขา้ใจในการอยู่ร่วมในสังคมเดียวกนั เน่ืองจากความเป็นคนต่างถ่ินจึงมีความ
เขา้ใจกฎหมาย วิธีปฏิบติั รวมถึงการใชชี้วิตของคนไทยอยูน่อ้ย ก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิ 
 

“การเกิดปัญหาสังคมหลายอย่างจะเกิดจากความไม่รู้กฎหมายมากกว่า 
อย่างเช่นการใชเ้สียง เปิดเพลงเสียงดงั แลว้ก็ตอนน้ีต่างดา้วสามารถเป็นเจา้ของ
จกัรยานยนตไ์ด ้แลว้ก็ข่ีจกัรยานยนตโ์ดยไม่รู้กฎหมายเลยอนัตราย เพราะว่าเคา้ข่ี
มอไซดไ์ม่รู้กฎหมายไทยเลย เคา้ข่ีสวนเลน บางทีก็เมาสุรา ชนลม้ก็ไม่รู้เร่ืองอะไร
เพราะพดูไทยไม่ได ้มีเกิดเหตุอยูป่ระจาํ แลว้ทางตาํรวจก็เจรจาไม่ไดเ้พราะเคา้พูด
ไทยไม่รู้เร่ือง เพราะเคา้ไม่รู้กฎหมาย เอะอะเคา้ก็จะกลบับา้นเคา้อย่างเดียว บางที
คนขบัรถก่อเหตุเป็นคนละคนกบัเจา้ของรถก็เป็นปัญหาไปอีก น่ีแค่รถมอไซดน์ะ 
ท่ีน่าเป็นห่วงมากอีกเร่ืองคือต่างดา้วบางคนขบัรถใหญ่ รถกระบะ ไม่รู้กฎหมาย
ไทยน่ีลาํบากเลย รถยิ่งใหญ่อนัตรายยิ่งมาก การขบัข่ียาพาหนะโดยไม่รู้กฎหมาย
ของต่างดา้วคือเร่ืองท่ีเป็นปัญหา และน่าเป็นห่วงมาก นอกนั้นก็จะเป็นเร่ืองของ
การเมาสุรา สร้างความรําคาญ การทะเลาะวิวาท” (เมตตา นามสมมติ, 2557ข) 

 
ซ่ึงในกรณีทะเลาะวิวาทนั้นโดยส่วนมากจะเป็นเหตุท่ีเกิดระหว่างแรงงานต่างด้าวดว้ย

กนัเอง เน่ืองจากอาจมีความเกรงใจในฐานะเจา้บา้น และขอ้เสียเปรียบเม่ือเกิดปัญหาจึงพบปัญหา
การทะเลาะวิวาทระหว่างคนไทยกบัคนต่างดา้วนอ้ย (พาณิชย ์นามสมมติ, 2557) แต่ขณะเดียวกนั
เร่ืองยาเสพติดก็ถือว่าเป็นปัญหาหน่ึงท่ีพบเจอโดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้แรงงานหนักอย่างเช่นงาน
เรือประมง มีจาํนวนมากท่ีติดยาเสพติด มีทั้งประเภทยาบา้ และยาไอซ์ สันนิษฐานว่าเพราะประเทศ
ตน้ทางอาจไม่ให้ความสําคญัในเร่ืองปัญหายาเสพติดจึงทาํให้มีแรงงานต่างดา้วเสพยากนัเยอะ 
(สมชาย นามสมมติ, 2557) 



 
72 

 

 
 

นอกจากนั้นจะเป็นเร่ืองของท่ีพกัอาศยัซ่ึงมีการพกัอาศยักนัอยา่งแออดั ส่วนใหญ่จะอยูเ่ป็น
บา้นเช่า ห้องเช่า และมกัจะอยู่รวมกลุ่มกนัหลายครอบครัวเกิดเป็นชุมชนย่อมๆ เป็นปัญหาดว้ย
สุขลกัษณะ มลภาวะท่ีเป็นภาระของเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งรับผิดชอบ แต่ในมุมมองของ
ประชาชนท่ีตอ้งอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีมีการรวมกลุ่มของแรงงานต่างดา้ว นอกจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
มลภาวะแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อความรู้สึก กล่าวคือการอยูร่วมกลุ่มกนันั้นสร้างความไม่สบายใจใน
เร่ืองความปลอดภยัใหแ้ก่คนทอ้งถ่ิน 

 
“แถวบา้นพี่ ตอนกลางคืนคนไทยไม่กลา้ออกจากบา้นกนัเลยนะ ต่างดา้ว

เยอะมาก หลายๆบา้นท่ีเป็นคนไทยก็พากนัยา้ยออกไปหมดแลว้เคา้ก็ไม่กลา้อยูก่นั 
ต่างดา้วอยูก่นัเยอะเกินไป ตอนกลางคืนกมี็ออกมานัง่กนั เราก็ไม่กลา้ออกจากบา้น 
หลายๆบา้นพอตกคํ่าก็ปิดบา้นกนัหมด ไม่ออกมาหรอก มนัรู้สึกไม่ปลอดภยันะ 
ไม่รู้เคา้จะทาํอะไรเรารึเปล่า” (นาํโชค นามสมมติ, 2557) 

 
“มนัเก่ียวกบัเร่ืองความรู้สึกดว้ยส่วนนึงนะ เราฟังภาษาเคา้ไม่รู้เร่ือง พูด

อะไรกนัก็ไม่รู้ บางทีมองเรา เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรรึเปล่า เคา้อาจมองผ่านๆเฉยๆแต่
เราไม่รู้ไงกร็ะแวง แลว้พวกท่ีเป็นวยัรุ่นพอรวมกลุ่มกนัมากเขา้กก็ลายเป็นมี Power
ข้ึนมา เคา้อาจแสดง Power ในกลุ่มเคา้กนัเอง แต่เราก็ไม่ชอบ เร่ืองอาชญากรรมก็
มีนะ คนพื้นท่ีเคา้ก็รู้ๆกนั พี่ก็ไม่ไดว้่าเคา้เป็นคนไม่ดี คนดีๆก็มีเยอะ แต่เราไม่รู้ไง
วา่คนไหนดีไม่ดี พอเห็นเคา้อยูก่นัเยอะ เรากรู้็สึกไม่ปลอดภยัไวก่้อน” (โชคดี นาม
สมมติ, 2557)  
 

“พวกต่างดา้วบางท่ีเคา้อยูก่นัเป็นกลุ่ม มีแก๊งคม์าเฟียของเคา้เอง คนไม่ดีก็
มีทั้งคนไทยคนต่างดา้วแหละ แต่น่ีต่างดา้วบางพวกบางท่ีเคา้มีเอาป้ายติดว่า ‘คน
ไทยหา้มผา่น’ มนักเ็กินไป แลว้เคา้กอ็ยูก่นัเป็นกลุ่มเป็นนกัเลง เราคนไทยก็กลวัสิ” 
(มีชยั นามสมมติ, 2557) 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผลกระทบดา้นสังคมท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บ ซ่ึงเป็นผล
ดา้นความรู้สึกไม่ปลอดภยั เน่ืองจากมีแรงงานต่างดา้วจาํนวนมากนั่นเอง อย่างไรก็ดีหากมองใน
ภาพรวมทั้งหมดแลว้ แมว้า่ผลกระทบดา้นสงัคมจากแรงงานต่างดา้วจะมีมาก ในดา้นปัญหาเก่ียวกบั
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เร่ืองยาเสพติด แมก้ระทัง่เร่ืองทะเลาะเบาะแวง้ก็ถือเป็นปัญหา แต่ยงัก็
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ไม่ถึงกับเป็นภยัสังคม การสร้างกลุ่มของแรงงานต่างด้าวนั้น เม่ือคนมาอยู่ร่วมกันการมีปัญหา
กระทบกระทัง่กนัจึงถือเป็นปกติวิสัย อาจมีปัญหาลกัเล็กขโมยน้อย แต่ถึงกระนั้นก็ยงัไม่ถือเป็น
ปัญหาใหญ่โต โดยความยงัถือวา่สามารถควบคุมได ้(สมพงศ ์นามสมมติ, 2557) 

 
4.2.2 ด้านสาธารณสุข 
ปัญหาสาธารณสุขของแรงงานต่างดา้วถือเป็นอีกประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อเทศบาลนคร

สมุทรสาคร ดว้ยพบว่ามีโรคหลายโรคท่ีประเทศตน้ทางของแรงงานต่างดา้วยงัพบผูป่้วย แต่ใน
ประเทศไทยเป็นโรคท่ีมีการยบัย ั้งและไม่พบผูป่้วยในประเทศอีกแลว้ เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
ในกลุ่มท่ีเขา้เมืองถูกฎหมายจะมีการตรวจสุขภาพตามระเบียบซ่ึงจะเป็นการคดักรองโรค ถือว่ามี
ความปลอดภยัในระดบัหน่ึง แต่ท่ีเป็นปัญหาคือกลุ่มแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง กลุ่มน้ีจะ
ไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพจึงมีความเส่ียงท่ีจะเป็นพาหะนาํโรคติดต่อ และเม่ือมาทาํงานกจ็ะมีการอยู่
รวมกนั พบปะติดต่อกนั การแพร่ระบาดของโรคจึงเกิดข้ึนทั้งกบัแรงงานท่ีถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย (พาณิชย ์นามสมมติ, 2557) 
 

“ปัญหาดา้นสาธารณสุขท่ีสําคญัๆคือโรคติดต่อ เช่นโรคติดต่อท่ีควบคุม
ไดห้รือหมดไปแลว้จากสังคมไทย พอมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้ว แรงงาน
ส่วนหน่ึงเขา้มาอยา่งผิดกฎหมายไม่มีการตรวจสุขภาพ ทาํให้บางคนมีโรคติดต่อ
เป็นพาหนะ ทาํให้โรคท่ีหมดไปแล้วเกิดใหม่ได้เรียกว่าโรคอุบัติซํ้ า เช่นโรค
เทา้ชา้ง โรคไขส้มองอกัเสบ โปลิโอ” (อารี นามสมมติ, 2557) 

 
“การควบคุมโรคในแรงงานต่างดา้วก็เป็นเร่ืองยากเหมือนกนันะ แมว้่า

บางคนท่ีเคา้มีประกนัสุขภาพ ตรวจสุขภาพไปแลว้แต่เคา้ไปอยู่รวมกบัคนอ่ืนท่ี
อาจไม่ตรวจก็มีเส่ียงติดโรคหรือบางคนกลบัไปเยี่ยมบา้นท่ีประเทศเคา้แลว้พา
โรคติดต่อกลบัมาก็มี กบัอีกเร่ืองคือความเขา้ใจเร่ืองโรคภยัเคา้ยงัมีนอ้ย บางคนท่ี
ป่วยมียากินต่อเน่ืองพออาการดีข้ึนก็หยุดยากนัเอง ไม่มาตรวจตามนัด อาการก็
ทรุดกว่าจะพากนัมารักษาก็แย่แลว้ แถมยงัตอ้งเปล่ียนยาอีกเพราะอาการรุนแรง
ข้ึน” (เอ้ือเฟ้ือ นามสมมติ, 2557) 

 
 จากโรคภยัและความเจ็บป่วยของแรงงานต่างดา้วนาํมาสู่กระบวนการรักษาพยาบาล ซ่ึง
หน่วยงานพยาบาลของเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นจะเป็นงานอนามยัพื้นฐาน ไม่มีหน่วยบริการ
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คา้งคืน ไม่มีแพทยป์ระจาํ ในบริการการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ มีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการ
แพทยจ์าํกดัเม่ือมีผูป่้วยต่างดา้วกท็าํใหมี้ภาระงานท่ีหนกัมากข้ึน แต่ไม่มีการสนบัสนุนงบประมาณ 
 

“ท่ีสาธารณสุขตําบลท่าฉลอม คือ เรามีให้บริการต่างด้าวด้วย ทาง
โรงพยาบาลเคา้จดัแพทย ์พยาบาล ล่าม มาในช่วงเวลานึงเม่ือเป็นอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเพิ่ม
ภาระให้เทศบาล คือ ปริมาณคนไขต่้างดา้วท่ีเพิ่มเขา้มาในขณะท่ีบุคลากรเราเท่า
เดิม ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเราเพิ่มข้ึนโดยท่ีงบประมาณเราไม่ไดรั้บเพิ่มข้ึน” (อารี นาม
สมมติ, 2557) 

 
 การป้องกนัการเกิดโรคก็ถือเป็นภาระหนา้ท่ีของเทศบาลนครสมุทรสาครท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อ
ลดการเกิดโรคภยั อยา่งเช่นการหยดวคัซีนโปลิโอให้แก่เด็กต่างดา้ว ซ่ึงอุปสรรคท่ีสาํคญัคือการทาํ
ความเขา้ใจกบัคนต่างดา้ว ดว้ยความหวาดกลวัต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐทาํให้มีความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง
ไม่ให้เกิดการพบตวั จึงมีความยากลาํบากในการทาํความเขา้ใจถึงจุดประสงค ์(รักษา นามสมมติ, 
2557) อีกทั้ งวคัซีนท่ีใช้หยดนั้ นเป็นวคัซีนท่ีเหลือ จากการหยดให้คนไทย เพราะยงัไม่มีการ
สนบัสนุนการใหว้คัซีนโปลิโอในเด็กต่างดา้วจากภาครัฐ แต่หากไม่ดาํเนินการเด็กต่างดา้วก็มีความ
เส่ียงท่ีจะเกิดโรคและก่อใหเ้กิดภาระในอนาคต การป้องกนัจึงเป็นทางแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด ถึงกระนั้น
เม่ือไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ  การทํางานจึงต้องทําภายในข้อจํากัด  และใช้บุคลากร 
งบประมาณของทอ้งถ่ินเอง (ดูแล นามสมมติ, 2557) 

นอกจากปัญหาเร่ืองโรคติดต่อแลว้ ปัญหาดา้นสุขลกัษณะก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีเทศบาล
นครสมุทรสาครตอ้งรับภาระอย่างมาก เช่นปัญหาขยะ ทั้งการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลไม่เป็นท่ี ไม่
เหมาะสม รวมถึงจาํนวนแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มมากข้ึนทาํให้ปัญหามลภาวะ ปัญหาขยะเพิ่มมากข้ึน
ตามไปดว้ย 

 
“แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีของเรา  ส่วนนึงเค้าต้องมาใช้

ทรัพยากรในพื้นท่ีของเรา ก่อให้เกิดของเสีย นํ้ าเสีย ขณะมูลฝอย หรืออะไรต่างๆ 
อนัน้ีคือเกิดผลกระทบแลว้ ซ่ึงตรงน้ีเป็นส่วนท่ีทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบมี
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิม อีกส่วนคนท่ีเคา้ต้องหลบซ่อนอยู่ สุขลักษณะเคา้ไม่ดีแน่ 
ก่อให้เกิดโรค ปัญหาท่ีตามมาคือเม่ือเราไม่ไดรั้บรายงาน ไม่ทราบว่าเคา้หลบอยู ่
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิด เราคาํนวณตามประชากรของเรา คือ ประชากรของเราเรา
คาํนวณโดยปริมาณมูลฝอย 1 กิโล ต่อคน ต่อวนั สมมติประชากรในเขต 50,000 คน 
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เราก็ประมาณจาํนวนขยะประมาณ 50,000 กิโลต่อวนัในการกาํหนดทรัพยากร
สําหรับจดัเก็บขยะ เช่น ถงัขยะ คนกวาดถนน คนเก็บขยะ เรากาํหนดตามฐานะ
ประชากรของเรา แต่เม่ือมีแรงงานต่างดา้วเขา้มาส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นภาระแฝง ทาํ
ใหใ้ชเ้วลามากข้ึนในการทาํงาน เพราะว่าสมมติปกติถงัตั้งใบเดียวน่าจะพอ แต่มนั
ไม่พอ ทาํให้ตอ้งเพ่ิมถงั พอเพ่ิมถงัแต่ก่อนคนงานเราทาํ 1 ชม.เสร็จ แต่ตอนน้ี
กลายเป็น 2 ชม. แต่เรามองไม่เห็นเพราเคา้หลบซ่อน พวกน้ีเคา้เรียกภาระแฝง” 
(อารี นามสมมติ, 2557) 

  
สืบเน่ืองจากปัญหาการจดัเก็บขยะก็ส่งผลไปยงัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเร่ืองมลภาวะทางนํ้ า 

ท่ีมีแรงงานต่างดา้วเป็นหน่ึงในสาเหตุ และเม่ือเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกองสาธารณสุขตอ้ง
ดาํเนินการแกไ้ข กลุ่มคนต่างดา้วจึงเป็นเป้าหมายท่ีเทศบาลตอ้งเขา้ไปสร้างความเขา้ใจ เพื่อนาํไปสู่
การแกไ้ขปัญหาอยา่งยงัยนื 

 
“เร่ืองการปรับปรุงอนามยัส่ิงแวดลอ้มดาํเนินการเร่ืองมลพิษในแม่นํ้ า 

เน่ืองจากมีบา้นเรือนท่ีตั้งอยู่ริมคลองแลว้ท้ิงขยะลงในคลอง ของเราเน่ียแม่นํ้ าท่า
จีนมนัเช่ือมต่อกบัทะเล เม่ือเวลาฝนตกก็เกิดปัญหาเม่ือฝนตกขยะไปคา้งอยู่หน้า
ประตูนํ้ า ทางกองสาธารณสุขตอ้งไปชอ้นข้ึนเป็นภาระ แต่ว่าเม่ือเราส่ือไปว่าใคร
เป็นผูท้ิ้ง มนัก็คือครัวเรือนริมคลอง แลว้อีกส่วนนึง คือมาจากตน้นํ้ าซ่ึงมีแรงงาน
ต่างดา้วดว้ย ดงันั้นในการท่ีเราจะรณรงคต์รงน้ีเราตอ้งรณรงคท์ั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างดา้ว เพราะฉะนั้นถึงยงัไงก็ตาม แรงงานต่างดา้วจะเป็นคนท่ียงัไงเราก็
ตอ้งเอาเคา้มาร่วมอยูใ่นกระบวนการทาํงานอยูดี่”  (อารี นามสมมติ, 2557) 

 

ประเด็นสาํคญัท่ีส่งผลต่อเทศบาลนครสมุทรสาคร คือ ในการดูแลสุขภาพ สภาพแวดลอ้ม 
และสร้างเสริมสุขลกัษณะอนัเป็นผลมาจากแรงงานต่างดา้วนั้น เทศบาลเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดโดยไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนแต่อยา่งใด  

 
4.2.3 ด้านเศรษฐกจิ 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อคนสองกลุ่มคือ ผูใ้ชแ้รงงาน(ลูกจา้ง) และ

ผูป้ระกอบการ (นายจา้ง) ในส่วนของผูใ้ช้แรงงานนั้นเป็นปัญหาเร่ืองของการเขา้มาทาํงานของ
แรงงานต่างดา้วถือเป็นการแยง่อาชีพแรงงานไทย  
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“แรงงานชาวไทยไดรั้บผลกระทบ อย่างเช่น การแย่งอาชีพ คา้ขายเน่ีย
ปัจจุบนัถา้เป็นแผงลอยจะตกอยูใ่นมือต่างดา้วซะส่วนใหญ่แลว้ พม่าก็มี คนจีนก็มี 
ซ่ึงในกฎหมายก็กาํหนดอยูแ่ลว้ว่าต่างดา้วพม่า กมัพูชา ลาว กฎหมายเขียนชดัเจน 
ว่าไดรั้บการผอ่นผนัเพื่อมาใชแ้รงงาน แต่คนไทยเองเน่ียเปิดช่องให้เคา้ คือเอาเคา้
มาขายของ เคา้ไม่ใช่เจา้ของธุรกิจ อยา่งร้านขายโทรศพัทบ์นนํ้ าพุพลาซ่าเน่ียพม่า
เตม็เลย” (เมตตา นามสมมติ, 2557ข) 

 
 อยา่งไรก็ดี ในแง่ของการแยง่อาชีพคนไทยสาํหรับอาชีพในกลุ่มงานเรือประมงและกิจการ
ประมงต่อเน่ือง ซ่ึงงานดงักล่าวแมว้า่จะมีความตอ้งการแรงงานสูงมากแต่ขณะเดียวกนักเ็ป็นอาชีพท่ี
คนไทยไม่นิยมทาํเน่ืองจากเป็นงานท่ีมีสกปรก ยาก เส่ียงอนัตราย อีกทั้งนายจา้งเองก็ตอ้งการจา้ง
แรงงานต่างดา้วมากกว่าเพราะลกัษณะงานท่ีตอ้งออกทะเลเป็นเวลาหลายเดือน ความขยนัในการ
ทาํงานของแรงงานต่างดา้ว และลกัษณะนิสัยบางประการของแรงงานไทย ท่ีไม่สู้งาน ขาดวินัย 
แรงงานต่างดา้วจึงเป็นตวัเลือกท่ีผูป้ระกอบการเลือก (เศรษฐี นามสมมติ, 2557)  
 ดา้นผลกระทบต่อผูป้ระกอบการนั้น เมตตา นามสมมติ (2557ข) ไดอ้ธิบายว่า ปัญหาใน
ส่วนของผูป้ระกอบการนายจา้งคือ ในการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว นายจา้งจะเป็นคนดาํเนินการ 
รวมถึงเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงถือเป็นการจ่ายล่วงหนา้แลว้อาจมีการตกลงหกัลบจากเงินเดือน
ของลูกจ้างภายหลัง แต่เม่ือทาํงานไประยะหน่ึงลูกจ้างได้พบว่ามีสถานประกอบการอ่ืนท่ีให้
ขอ้เสนอดีกว่า ก็จะยา้ยไปอยูก่บัสถานประกอบการท่ีใหม่โดยในหลายๆรายเป็นการยา้ยงานโดยไม่
แจง้นายจา้งใหท้ราบล่วงหนา้ มีการ ‘เก็บของหนี’ ตอนกลางคืน เม่ือเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นผลเสียก็
ตกอยู่ท่ีนายจา้งคนเก่าท่ีขาดทุนจากการนาํแรงงานต่างดา้วไปดาํเนินการจดทะเบียน เสียแรงงาน 
ตอ้งจา้งแรงงานเพ่ิม  
 

“พวกแรงงานต่างดา้วท่ีไม่ดีคือทาํธุรกิจทางเราเน่ียแย่ ดา้นเรือประมงคือ 
เรือประมงก่อนทาํงานก็ตอ้งจ่ายเงินให้ไปก่อนเรียกว่า การจ่ายล่วงหน้า ก่อน
ทาํงานตอ้งจ่ายใหเ้คา้ เถา้เก๋จะใหค้นงานก่อน แลว้ส่วนใหญ่ต่างดา้วก็จะหนี ก็เลย
มีปัญหา นายจา้งเสียผลประโยชน์” (เศรษฐี นามสมมติ, 2557) 
 
ผลพวงจากการยา้ยนายจา้งจะส่งผลให้แรงงานต่างดา้วคนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

จนกว่านายจา้งคนใหม่จะดาํเนินการจดทะเบียนแรงงาน ถือเป็นปัญหาในเร่ืองความเขา้ใจเพราะ
แรงงานต่างดา้วบางคนคิดว่าไดรั้บการข้ึนทะเบียนแรงงานแลว้ถือว่าถูกกฎหมาย แมจ้ะยา้ยงานก็
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ยงัคงคิดว่าตนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซ่ึงเป็นความเขา้ใจผิดท่ียงัคงเกิดข้ึนอยู่ ขณะท่ีนายจา้งใหม่
บางรายจะดาํเนินการจดทะเบียนแรงงานใหถู้กกฎหมายกต่็อเม่ือมีการกวดขนัจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้เมือง 

นอกจากผลกระทบต่อผูป้ระกอบการและผูใ้ชแ้รงงานแลว้ ผลกระทบต่อองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินก็คือ การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เน่ืองจากการจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นเป็นการจัดสรรตามจํานวนประชากรตามทะเบียนบ้าน โดย
ขอ้เทจ็จริงคือเทศบาลนครสมุทรสาครมีจาํนวนประชากรจริงสูงกว่าตามท่ีปรากฏในทะเบียนบา้น มี
ทั้งประชากรแฝงท่ีเป็นคนไทย และแรงงานต่างดา้วกว่าแสนคน ซ่ึงคนกว่าแสนคนน้ีไดใ้ชท้รัพยากร 
และบริการของทอ้งถ่ินแต่ทอ้งถ่ินกลบัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณส่วนเกินท่ีแต่อยา่งใด  

 

4.3 การผลกัดนัวาระนโยบายเร่ืองแรงงานต่างด้าว 
 
องคก์รปกครองส่วนถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินนโยบายสาธารณะเพื่อบริหารจดัการ

ท้องถ่ิน จัดบริการสาธารณะ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในท้องถ่ิน ดังท่ีบัญญัติไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 ว่าดว้ยการปกครองทอ้งถ่ิน มาตรา 283 
วรรค 1 ถึง 3 และมาตรา 290 ท่ีบญัญติัวา่ 

 
“มาตรา 283 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอาํนาจหนา้ท่ีโดยทัว่ไป

ในการดูแล และจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการ กาํหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอาํนาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดั และ
ประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ความเขม้แขง็ ในการบริหารงานไดโ้ดยอิสระและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถพฒันาระบบการคลัง
ทอ้งถ่ินให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถว้นตามอาํนาจ หน้าท่ี จัดตั้ งหรือ
ร่วมกนัจดัตั้งองคก์ารเพื่อการจดัทาํบริการสาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ี เพื่อให้เกิด 
ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์ และใหบ้ริการประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
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ใหมี้กฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ เพื่อกาํหนดการ
แบ่งอาํนาจ หนา้ท่ีและจดัสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดว้ยกนัเอง โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนตามระดบั ความสามารถของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ รวมทั้งกาํหนดระบบตรวจสอบและ 
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูแ้ทนองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีจาํนวนเท่ากนั เป็น
ผูด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2550, 2550: 113) 
 

“มาตรา 290 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอาํนาจหนา้ท่ีส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัการบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

(2)  การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

(3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอก
เขตพื้นท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

(4)  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550, 2550: 116) 
 
ดงัความในรัฐธรรมนูญมาตรา 283 และมาตรา 290 ท่ีอา้งถึงขา้งตน้ จะเห็นว่าองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจหนา้ท่ีในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะ มีความเป็นอิสระใน
การกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะต่างๆ เพื่อให้ทอ้งถ่ินไดรั้บการพฒันา ทั้ง
ยงัสมควรไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเขม้แข็งในการบริหารงานอย่างอิสระเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัอาํนาจ
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หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทเทศบาลท่ีบญัญติัไวใ้น พระราชบญัญติักาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 มาตรา 16 ท่ีกล่าววา่ 

 
“มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี

อาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

(1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(2)  การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
(3)  การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5)  การสาธารณูปการ 
(6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7)  การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9)  การจดัการศึกษา 
(10)  การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา 

และผูด้อ้ยโอกาส 
(11)  การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 

วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(13)  การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(14)  การส่งเสริมกีฬา 
(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชน 
(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บา้นเมือง 
(18)  การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 
(19)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20)  การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
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(21)  การควบคุมการเล้ียงสตัว ์
(22)  การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์
(23)  การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ 

อนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(24)  การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(25)  การผงัเมือง 
(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28)  การควบคุมอาคาร 
(29)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั 

และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
(31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ี 

คณะกรรมการประกาศกาํหนด” (พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547, 2557: 53-54) 
 
ขอ้มูลขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่าอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเทศบาล มี

ขอบเขตท่ีครอบคลุม “ชีวิตความเป็นอยู่” ของประชาชนในทอ้งถ่ินแทบทุกดา้นไม่ว่าจะเป็น
การศึกษา สาธารณสุข อาชีพ ความปลอดภยั การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และอ่ืนๆอีกหลายดา้น 
ทั้งหมดน้ีคือหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีและ
ประชาชนมากท่ีสุด การดาํเนินการ การบริหารงาน หรือการกาํหนดนโยบายสาธารณะ โครงการ 
แผนงานใดๆขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มส่งผลต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม และ
ในขณะเดียวกันปัญหาสาธารณะใดๆ ท่ีเกิดแก่ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็น
หน่วยงานท่ีตอ้งรับผลกระทบจากปัญหาโดยตรงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีรับผลกระทบจากปัญหา ทั้งยงัมีอาํนาจ
หน้าท่ีในการดูแลจดัการทอ้งถ่ินให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม จึงนาํมาสู่กระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะ นั่นคือการกาํหนดนโยบายสาธารณะ โดยในเบ้ืองตน้เพื่อการกาํหนด
นโยบายนั้ น จาํเป็นจะต้องมีกระบวนการก่อเกิดวาระนโยบาย (Agenda) เสียก่อนจึงจะเข้าสู่
กระบวนการเลือกและกาํหนดนโยบายต่อไป ซ่ึงหมายความถึงการท่ีผูก้าํหนดนโยบายตอ้งเห็นว่า
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ปัญหาสาธารณะนั้นมีค่าควรแก่การสนใจและสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้(เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 
2550: 148-149) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้เลือกประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สมุทรสาครเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีจาํนวนแรงงานต่างดา้วเป็น
จาํนวนมาก และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีน้ีคือ เทศบาลนคร อนัถือเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัทอ้งถ่ินและมีศกัยภาพในการดาํเนินงานอย่างเช่น งบประมาณ บุคลากร 
เทคโนโลยมีากกวา่องคอ์งคก์รปกครองทอ้งถ่ินระดบัอ่ืน 

 
4.3.1 ผลกระทบของปัญหา 
ดงัท่ีกล่าวในหัวขอ้ 4.2 เร่ืองปัญหาแรงงานต่างด้าวอนัส่งผลกระทบต่อทอ้งถ่ินนั้น ใน

ทอ้งท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครชุมชนท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือ ชุมชนโกรกกราก ชุมชนคลอง
กระโจน และชุมชนเจษฎาวิถี 1 ตามลาํดบั (สมหมาย นามสมมติ, 2557) เน่ืองจากชุมชนดงักล่าวมี
การประกอบกิจการประมง และกิจการประมงต่อเน่ือง จึงมีการใชแ้รงงานต่างดา้วในหลายสถาน
ประกอบการทั้งในรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายท่ีมีการจดทะเบียนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และในรูปอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ Mini-Industry ซ่ึงในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สมุทรสาครจะเรียกโรงงานรูปแบบน้ีว่า “ลง้” ทั้งสองประเภทอุตสาหกรรมน้ีต่างก็มีการใชแ้รงงาน
ต่างดา้วเป็นจาํนวนมาก  

 
“อยา่งท่ีชุมชนท่ีบอกเป็นปัญหาทั้ง 3 ชุมชน คือ ชุมชมโกรกกราก ชุมชน

คลองกระโจน และชุมชนเจษฎาวิถี1 เน่ียก็เพราะว่าเคา้เป็นเขตอุตสาหกรรม เป็น
ท่ีตั้ งของสถานประกอบการ ลง้ คือถา้เป็นพวกห้องเย็นจะมีมาตรฐานควบคุม
ชดัเจน ทั้งเร่ืองการใช้แรงงาน การควบคุมแรงงาน หรือแมแ้ต่รูปแบบของการ
ดาํเนินกิจการ แต่ถา้เป็นลง้พวกน้ีกฎหมายคุมไม่ถึง พระราชบญัญติัต่างๆ เร่ือง
อุตสาหกรรมคุมไม่ถึง ท่ีสาํคญัแรงงานตามลง้เน่ียมีสูงมาก เยอะมากๆ เลยนะ ลง้ก็
มีหลายลง้อีก พอหลายลง้รวมๆเขา้แรงงานต่างดา้วก็กลายเป็นว่ามีมากว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมไปแลว้ล่ะ” (เมตตา นามสมมติ, 2557ข) 
 
ขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืนๆ ก็มีปัญหาอยู่ประปราย ซ่ึงปัญหาต่างๆท่ีเป็นภาระของเทศบาลนคร

สมุทรสาครนั้นจะกระจุกตวัอยู่บริเวณท่ีมีการอยู่อาศยักนัอย่างหนาแน่นของแรงงานต่างดา้ว และ
การอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากน้ีเองจึงก่อให้เกิดปัญหาข้ึน แต่ด้วยเหตุท่ีพื้นท่ีเทศบาลนคร
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สมุทรสาครมีการใชแ้รงงานต่างดา้วมาเป็นเวลานานแลว้ อีกทั้งนบัวนัจาํนวนคนต่างดา้วในพื้นท่ีก็
มากข้ึนเร่ือยๆ ในมุมมองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนส่วนใหญ่จึงเกิดความเคย
ชินกบัปัญหา  

 
“พื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครเรามีคนต่างดา้วมาอยูใ่นเขตพื้นท่ีเยอะมาก

จนเกิดความเคยชินกับคนไทยพื้นท่ี เม่ือก่อนใหม่ๆ ก็ไม่พอใจกัน อย่างเคา้ทาํ
สกปรกเราไม่ชอบใจเป็นปัญหากันไป แต่เพราะเคยชินจึงไม่คิดว่าเกิดปัญหา
มากมาย อะไรท่ีไม่เขา้ใจกนัพออยู่ๆ กนัไปกพ็ดูคุยช้ีแจงใหป้รับๆ นานไปกป็รับได้
อยู่ด้วยกันได  ้ คือชินไปเองทั้งคนไทยทั้งต่างดา้ว ปัญหาท่ีเกิดยอมรับว่ามี
พอสมควร ถา้เม่ือมาดูคนท่ีไดผ้ลกระทบเท่าท่ีมีการสะทอ้นความเห็นมานะ ผมว่า
มนัไม่ได้มาก อย่างท่ีบอกคงเพราะมนัเกิดความเคยชินครับ แต่ถา้หากเป็นคน
ภายนอกเขา้มาอยู่ในสมุทรสาครจะรู้สึกว่า ทาํไมต่างดา้วเยอะมากเลย เคา้จะมี
ความกลวัต่างดา้ว ดว้ยความท่ีไม่เคยชิน”  (เมตตา นามสมมติ, 2557ข) 

 
“กมี็บา้งนะท่ีพม่าวิ่งราวหรือมิจฉาชีพก็มีบา้ง แต่ถามว่าอยูร่วมกนัไดไ้หม 

ท่ีน่ี เท่าท่ีผมสมัผสั 3-4 ปี เคา้อยูร่่วมกนัได ้บางคร้ังเราเดินไปเห็น เราไม่รู้หรอกว่า
คนไหนต่างด้าว ไม่ต่างด้าว ถา้เคา้ไม่พูดกันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นต่างด้าวรึเปล่า 
เพราะว่าเด๋ียวน้ีหนา้ตา แต่งตวัก็ไม่ไดป้ระแป้ง นุ่งโสร่งอยา่งแต่ก่อน นอกจากว่า
เคา้จะอยูชุ่มชนของเคา้ ปัญหามนัก็ไม่รุนแรงเพราะเราสามารถควบคุมได ้แลว้เรา
ตอ้งอาศยัเคา้อยู ่ถา้ดูในภาพรวมเราตอ้งอาศยัเคา้เก่ียวกบัเร่ืองกิจการ ก็ดูแลกนัไป
นะ ปัญหาไม่รุนแรงครับ อยูใ่นเกณฑค์วบคุมได”้ (สมพงศ ์นามสมมติ, 2557) 

 
“ถามว่าปัญหาโดยรวมรุนแรงไหม ก็ตอ้งบอกว่าไม่รุนแรงมาก ปัญหาน่ะ

มีเยอะแยะไปหมดแหละ วุ่นวาย ก็ตอ้งเขา้ไปจดัการไปแกไ้ขกนัไป แต่มนัไม่ใช่
เร่ืองท่ีตอ้งใชค้าํว่ารุนแรงไง ไม่ขนาดนั้นเพราะรุนแรงผมมองว่าไม่ทาํอะไรเรา
ตอ้งแยแ่น่ แต่เอาจริงๆ ปัญหามากมายท่ีมีอยูเ่ราก็ค่อยๆดูแลกนัไป มีปัญหาไหม มี
แน่นอน เทศบาลไดรั้บผลกระทบไหม ไดรั้บตรงๆ แต่ใหว้ิเคราะห์รวมๆ วา่รุนแรง
ไหม คงไม่ขนาดนั้น น่ีมองในฐานะเทศบาลนะ ถา้มองกลบัไปทางประชาชนผม
คิดว่าเคา้ก็มีปัญหาแหละ มากน้อยว่ากันไป แต่หลายคนก็คงชินชากันไปแลว้ 
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หรือไม่กม็องวา่เป็นเร่ืองดีไม่มีปัญหาดว้ยซํ้า เพราะว่าแทบทุกบา้นใชต่้างดา้วหมด 
กเ็ลยไม่ค่อยมีปัญหา” (สมชาย นามสมมติ, 2557) 

 
อย่างไรก็ดี แมว้่าทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้ งผูบ้ริหาร ผูท้าํงานเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ประชาชนบางส่วนจะมีความคิดเห็นวา่ปัญหาแรงงานต่างดา้วไม่ไดก้ระทบกบัคนจาํนวนมาก ไม่ได้
มีความรุนแรงในระดบัท่ีเทศบาลตอ้งเร่งดาํเนินการ แต่ก็ยงัมีประชาชนอีกส่วนท่ีมองว่าปัญหา
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีรุนแรง ควรแกไ้ข เน่ืองเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัญหา 

 
“สําหรับพี่ พี่ว่าปัญหามนัรุนแรงนะ แถวบา้นต่างด้าวเยอะมากอย่างท่ี

เพื่อนพี่ (นําโชค นามสมมติ, 2557) เล่ามานั่นแหละ พี่ทาํใจให้ชินไม่ไหว เรา
ผูห้ญิงนะนอ้งมนัมีความระแวงเร่ืองสวสัดิภาพอะไรอยูแ่ลว้ ต่อให้อีกฝ่ายเป็นคน
ไทยเราก็กลวั น่ีเป็นต่างดา้วเรากลวัอยู่แลว้ก็กลวัหนักไม่รู้ว่าเคา้พูดอะไร มนัไม่
สบายใจ ท่ีพี่บอกว่าเร่ืองน้ีรุนแรงเพราะมนักระทบความรู้สึกพี่มากกว่าคนอ่ืนมั้ง 
อย่างถา้น้องไปถามร้านคา้แถวบา้นพี่เคา้อาจบอกว่ามนัโอเค ไม่ได้อะไรก็ได ้
เพราะร้านนั้นเคา้ขายของได้เงินจากต่างด้าว ลูกจา้งก็ต่างด้าวนะ” (มีสุข นาม
สมมติ, 2557) 

 
“ปัญหามนัเยอะมากนะ คนแถวบา้นก็พูดกนั ก็รับรู้กนั พวกเราไดรั้บผล

โดยตรงเพราะอยู่ตรงน้ี อยากให้มีการแกไ้ข อย่างพี่เน่ียไดพู้ดคุยรู้จกัคนทาํงาน
เร่ืองน้ีหลายคน เคยประชุมพบปะกนัก็เขา้ใจมุมมองเคา้ แต่ปัญหามนัก็มากมายนะ 
ท่ีสาํคญัปัญหาท่ีเห็นๆชดัพวกโรคติดต่อ ขยะ อาชญากรรม ท่ีนอ้งมาศึกษาเน่ีย พี่
มองว่านอกจากท่ีว่ามาแลว้ อีกเร่ืองท่ีเป็นปัญหาท่ีน่าจะใหญ่กว่าคือความรู้สึกของ
คนไทยหลายๆคน บางทีกบ่็นๆกนัวา่ไม่แน่ใจว่าเราอยูเ่มืองไทยรึเปล่า หนกัหน่อย
ก็ว่าเด๋ียวมหาชัยจะได้กลายเป็นเมืองข้ึนต่างด้าว เคา้พูดง้ีเลยนะ มันเป็นเร่ือง
Sensitive ท่ีพี่คิดวา่รุนแรงสาํหรับพี่” (มัน่คง นามสมมติ, 2557) 

 
ดงันั้น ประเดน็ความสาํคญัความรุนแรงของปัญหาแรงงานต่างดา้วจึงข้ึนอยูก่บับทบาทของ

ผูส้ะทอ้นปัญหาว่าอยูใ่นบทบาทใด นอกจากการพิจารณาผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างดา้วจาก
การเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง แลว้ยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างคนทอ้งถ่ินกบัคน
ต่างดา้วดว้ยวา่เป็นไปในลกัษณะใด  
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ในทศันคติของบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคิดวา่ การมองปัญหาเป็นเร่ืองของ
มุมมองของแต่ละคน 

 
“ถามวา่อยูร่่วมกนัไดไ้หม ถือเป็นปัญหาใหญ่ตอ้งรุนแรงไหมแบบน้ี อยูท่ี่

ตวัคนมองนะ ถา้ไปถามเจา้ของกิจการ เคา้ก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรอยูด่ว้ยกนั
ได ้แต่ถา้เกิดเราถามคนทัว่ไปหรือคนท่ีถูกแย่งอาชีพ เคา้คงจะตอบว่าเป็นปัญหา 
เป็นพิษเป็นภยั เคา้จะไม่ชอบ เร่ืองแบบน้ีมนัแลว้แต่มุมมอง แต่ในภาพรวมผมมอง
วา่ต่างดา้วกบัคนไทย เคา้ยงัอยูร่่วมกนักบัเราไดอ้ยูน่ะ” (สมพงศ ์นามสมมติ, 2557) 
  

“มนัอยูท่ี่กลุ่มคน ถา้กลุ่มคนท่ีใชง้านพวกแรงงานต่างดา้วเคา้ก็จะบอกว่า 
มีต่างดา้วอยูก่ดี็นะ เคา้ไม่เลือกงาน แต่ถา้ไปถามคนท่ีมีบา้นเรือนอยูอ่าศยั แลว้ไม่มี
ธุรกิจ เคา้จะบอกว่ากลุ่มพวกน้ี ไม่น่าจะเอาเขา้มา บางรายท่ีบอกว่าไม่ดี ไม่โอเค
เน่ีย คืออย่างเช่นการนั่งรถสองแถว คนก็จะไปมองว่าต่างด้าวพูดจาลวนลาม
นักเรียนไทย พูดจาไม่ดี ซ่ึงเราก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาพูดจาลวนลามจริงๆ หรือเป็น
เพราะการท่ีเคา้ไม่รู้กาลเทศะ ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรยงัไงตอนไหน ท่ีน้ีก็เหมือนกบั
ไปหยอกลอ้นกัเรียนสาวๆ ของไทยเลยทาํใหค้นไม่พอใจมองว่าลวนลาม” (เมตตา 
นามสมมติ, 2557ข) 

 
  ขณะท่ีมุมมองของผูท่ี้ทาํงานใกลชิ้ด มีปฏิสัมพนัธ์กบัแรงงานต่างดา้วจะมีความคิดเห็นว่า 
สามารถปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกนัได ้

 
“มนัก็มีปัญหาทุกท่ีแหละ แต่เม่ือเราทาํงานกบัเคา้ใชแ้รงงานเคา้ คนไหน

สร้างปัญหาก็ดูเป็นคนๆไป จะบอกว่าเคา้ไม่ดีสร้างปัญหาเดือดร้อนทั้งหมดมนัก็
ไม่ใช่ เราอยูด่ว้ยกนัได ้พึ่งพาอาศยักนัไป เรียกวา่อยูด่ว้ยกนัไดม้ากกวา่นะ” (ร่ํารวย 
นามสมมติ, 2557)   
 

“ไม่เป็นปัญหามากมาย เคา้กเ็หมือนเราๆเน่ียแหละ กรู้็จกักนัเป็นเพื่อนกนั 
ไปร่วมงานบุญ งานแต่ง ไปดูงานศพ ดูคลอดลูก การเขา้ระบบประกนัสงัคม ช่วย
เบิกค่าคลอด เยอะนะครับ คือคนพวกน้ีถา้ไม่มีนายจา้งอยูเ่มืองไทยไม่ได ้เพราะเคา้
ถือ Visa ทาํงานนายจา้งจึงมีอิทธิพลต่อพวกเคา้มากไดอ้ยูบ่ริษทัดีๆ ชีวิตกดี็ เคา้จะ
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เจียมตวัครับ คือเคา้จะรู้สึกเสมอวา่ตนเป็นพลเมืองชั้นสอง ใครมีเพื่อนเป็นคนไทย
น่ีเก๋เลยนะ” (กฤษดา นามสมมติ, 2557ก) 
 
แต่ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาและบุคลากรขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีพกัอาศยัในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาจะสะทอ้นความคิดว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาท่ี
รุนแรง 
 

“พี่ว่ามนัค่อนขา้งหนักเลยนะปัญหาต่างดา้วเน่ีย อนัท่ีจริงก็หนักมากเลย
ล่ะ เคา้อยู่กนัเยอะเกินไป ดูไม่เป็นระเบียบเลย เราก็ไม่สบายใจ ไม่ปลอดภยั มนั
น่าจะมีใครเขา้มาควบคุมดูแลบา้งนะ ทาํโซนน่ิง (Zoning) อะไรก็ว่าไป น่ีออกจาก
บา้นก็เจออยู่กนัเยอะแยะ พอเลยไปอีกหน่อยก็เจออีกแลว้ การเขา้ออกก็ไม่เป็น
เวลา อยา่งท่ีบอกมนัเยอะไป คุยกนัเอะอะ เมาเสียงดงั ท้ิงขยะ แต่ท่ีหนกัท่ีสุดกเ็ร่ือง
ความปลอดภยัเน่ียแหละ น่าจะมีหน่วยงานไหนคิดทาํโซนน่ิง (Zoning) ให้ต่าง
ดา้วบา้งนะ” (เจริญ นามสมมติ, 2557) 

 
“สาํหรับพี่ท่ีทาํงานตรงน้ีก็รู้ว่าเทศบาลเราไม่มีอาํนาจดาํเนินการนะ ไม่มี

ระเบียบคาํสั่งเราก็ทาํไม่ได ้หรือทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี แต่ปัญหาพี่ว่ามนัมีมากเพราะแถว
บา้นเคา้อยูก่นัเยอะ เร่ืองปัญหาต่างดา้วถา้บอกว่าไม่ใชห้นา้ท่ีของทอ้งถ่ิน แลว้ควร
เป็นความรับผิดชอบของใคร เขามีการรวมกลุ่มกนั เสียงดงั เมาเหลา้ เสพยา คา้ยา 
แลว้ก็อยูก่นักระจายไปหมดเทศบาลเรามีคนต่างดา้วอาศยัอยูแ่ทบทุกท่ี คือ ถา้ถาม
พี่ในฐานะเทศบาลก็ตอ้งบอกว่ามนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยู่แลว้เม่ือคนมาอยู่รวมกนั
เยอะๆต่างชาติต่างภาษาเนอะ มนัตอ้งไม่เขา้ใจกนับา้ง ระแวงสงสัยกนั แต่น่ีนอ้ง
ถามพี่ว่าถา้ในฐานะประชาชน อนัน้ีความเห็นส่วนตวัในฐานะประชาชนนะ พี่ก็
อยากบอกวา่ปัญหามนัค่อนขา้งรุนแรง” (การเรียน นามสมมติ, 2557) 
 
ดงักล่าวขา้งตน้ จะพบว่าลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างคนไทยกบัคนต่างดา้วนั้น หากเป็น

ความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด มีการปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มุมมองท่ีมีต่อแรงงานต่างดา้วกจ็ะเป็นไปใน
แง่บวก เขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดแต่ก็มองว่าเป็นธรรมชาติของการอยูร่่วมกนัในสังคม ในทางกลบักนั
หากไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั หรือเก่ียวขอ้งกนันอ้ยมุมมองท่ีมีต่อแรงงานต่างดา้วจะสะทอ้นออกมา
ในแง่ลบ  
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ขณะท่ีดา้นเทศบาลนครสมุทรสาครในฐานะท่ีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีปัญหา
แรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีรับผิดชอบนั้ น สมหมาย นามสมมติ (2557) ฝ่ายบริหารเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีความเห็นวา่ปัญหาแรงงานต่างดา้วถือเป็นปัญหาสาํหรับเทศบาลนครสมุทรสาคร  

 
“ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาเทศบาลเรา เพราะเทศบาลตอ้งเสีย

งบประมาณของตนเองในการจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความผาสุกกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยท่ีการจดัการหลายด้านก็เพราะจากแรงงานต่างด้าวท่ีมี
จาํนวนมากในพ้ืนท่ี เลยทาํให้เทศบาลนครสมุทรสาครต้องจัดการกับภาระท่ี
เพิ่มข้ึนโดยใชง้บประมาณของเทศบาลมาดาํเนินการเอง ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากส่วนกลางแต่อยา่งใด” (สมหมาย นามสมมติ, 2557) 
 
การใชง้บประมาณของเทศบาลมาดาํเนินการในดา้นต่างๆน้ีเองท่ีแมว้่าจะสามารถบรรเทา 

จดัการ หรือควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปไดบ้า้ง แต่ในทางกลบักนัก็ถือเป็นการเพิ่มภาระทางการคลงั
ให้แก่เทศบาล ดงัท่ี สมชาย นามสมมติ (2557) ฝ่ายบริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร ไดอ้ธิบายถึง
ปัญหาดงักล่าววา่ 

 
“นอกจากปัญหาท่ีเห็นกันชัดๆ อยู่แลว้ว่าน่ีคือปัญหานะ ก็มีเร่ืองของ

รายไดจ้ากภาษีท่ีเราควรจะไดบ้า้ง หรือพวกเงินอุดหนุน จดัสรรอะไรต่างๆ แต่
กลบัไม่ได ้คือเขาเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีเราแต่ไม่เสียภาษีใหเ้รา เราไม่ไดร้ายไดจ้ากเคา้
เลย มีแต่รายจ่าย ยกตวัอยา่งเช่น ปัญหาขยะ ซ่ึงเป็นปัญหามากเพราะลาํพงัจาํนวน
ประชากรในเขตเทศบาลของเราเตม็ท่ีขยะก็ไม่น่าจะเกิน 50 ตนัต่อวนั แต่ทุกวนัน้ี
ปาเขา้ไป 100 กว่าตนั เพราะประชากรแฝงชาวต่างดา้วมีจาํนวนเยอะมากกว่า
ประชากรคนไทยในเขต คนต่างดา้วเยอะมาก ขยะก็มากมายตามไปดว้ย แลว้ภาระ
ในการจดัเก็บขยะ งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนมาจากจาํนวนขยะเท่าตวัก็ตกเป็นภาระ
ของเทศบาล เป็นเงินของเทศบาลท่ีตอ้งจ่าย เราใชง้บเราทั้งหมดเลย มนัก็เลยเป็น
ภาระของเราไง คือเราเก็บขยะให้แต่ไม่ไดเ้สียภาษีอะไรให้เราเลยแบบน้ีก็ไม่แฟร์
นะ เคา้ไปเสียค่าใชจ่้ายให้เก่ียวกบัเร่ืองแรงงาน เร่ืองสุขภาพให้โรงพยาบาลเพ่ือ
ประกนัสุขภาพอะไรของเคา้ แต่ทางทอ้งถ่ินท่ีเคา้มาอยูก่ลบัไม่ไดรั้บเลย ไม่มีการ
จัดรายได้อุดหนุนมาเลย ทุกอย่างท่ีเราทาํเน่ียเราใช้เงินเราเองหมด เงินจาก
ส่วนกลางอุดหนุนเราตามเกณฑเ์หมือนๆท่ีอุดหนุนทอ้งถ่ินอ่ืน จากภาษีท่ีคนไทย
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ในพื้นท่ีจ่ายใหก้บัเทศบาล ถามวา่เงินท่ีเราเกบ็ไดจ้ากแรงงานต่างดา้วมีไหม ก็พอมี
บา้งคือเราไดจ้ากคนท่ีเราเก็บภาษีบา้นเช่า ห้องแถว ท่ีมีแรงงานต่างดา้วอาศยั แต่
นัน่ก็เป็นทางออ้มแค่นั้นเอง แลว้มนัก็ไม่คุม้นะ ห้องนึงอยูก่นัเยอะมาก เรียกว่าเรา
แทบไม่ไดเ้ลยจะดีกวา่” (สมชาย นามสมมติ, 2557) 

 
อยา่งไรก็ดี สมพงศ ์นามสมมติ (2557) ฝ่ายบริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร ไดช้ี้ให้เห็นถึง

อีกดา้นของส่ิงท่ีเทศบาลนครไดรั้บจากการมีแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเป็นจาํนวนมาก ในขอ้ท่ีว่าการ
มีอยู่ของแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นมีความจาํเป็น ดว้ยเหตุผลท่ีประเภท
งานท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้วนั้นเป็นงานท่ีคนไทยไม่นิยมทาํ หากไม่มีแรงงานต่างดา้วก็จะเกิด
เป็นปัญหายอ้นกลบัไปยงัสถานประกอบการ ผูป้ระกอบการ เกิดการขาดแคลนคนงาน เพราะกว่า
ร้อยละ 90 ของแรงงานในกิจการประมงและกิจการประมงต่อเน่ืองนั้นลว้นแลว้แต่เป็นแรงงานต่าง
ด้าว นั่นเท่ากับว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสมุทรสาครจนก้าวมาอยู่ในจุดท่ีถือว่าเป็น
จงัหวดัหน่ึงท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศไทยในดา้นอุตสาหกรรมประมงเป็นอนัดบัตน้ๆ (สาํนกังาน
ประชาสัมพนัธ์จังหวดัสมุทรสาคร, 2556) นั้นมีแรงงานต่างด้าวเป็นปัจจัยขบัเคล่ือนท่ีสําคญั 
สามารถกล่าวไดว้า่หากไม่มีแรงงานต่างดา้วเมืองมหาชยัคงไม่สามารถเป็นเมืองประมงท่ีเขม้แขง็ได้
เท่าทุกวนัน้ี 

 
4.3.2 การเปรียบเทยีบและล้นออกมาจากปัญหาเดิม 
แมว้า่เทศบาลนครสมุทรสาครจะประสบกบัปัญหาแรงงานต่างดา้วในหลายดา้น แต่ในช่วง

เวลาท่ีผา่นมาเทศบาลนครสมุทรสาครก็มิไดมี้การผลิตนโยบาย วางโครงการ หรือกาํหนดแผนงาน
ท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วแต่อย่างใด การดาํเนินการใดๆ ของเทศบาลนครสมุทรสาครเก่ียวกบั
แรงงานต่างดา้วในดา้นการลงพื้นท่ีแกไ้ขปัญหา พบปะพดูคุย เป็นเร่ืองท่ีดาํเนินการกนัภายใน โดย
มิไดมี้กฎระเบียบหรือคาํสัง่โดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เน่ืองจากการกาํหนดนโยบาย โครงการ แผนการดาํเนินการใดๆ เร่ืองเก่ียวกบัแรงงานต่าง
ดา้วนั้น กฎหมายมิไดใ้ห้อาํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าว ซ่ึง
ผูบ้ริหารของทอ้งถ่ินอย่าง สมหมาย นามสมมติ (2557) ไดใ้ห้เหตุผลว่าการกาํหนดนโยบายหรือ
มาตรการในเร่ืองแรงงานต่างดา้วนั้น “ไม่ใช่หน้าอาํนาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบญัญติั
เทศบาล ท่ีจะตอ้งดาํเนินการกบัแรงงานต่างดา้ว” จึงเป็นสาเหตุใหท่ี้ผา่นมาเทศบาลนครสมุทรสาคร
ไม่มีการผลิตนโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว 
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การดาํเนินการใดๆเร่ืองเก่ียวแรงงานต่างดา้วนั้น ไม่มีกฎหมายบญัญติัอาํนาจหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ืองดงักล่าวไว ้นอกจากการทาํหน้าท่ีทาํใบอนุญาตให้พาํนักอาศยั
ชัว่คราว (ทร.38/1)  

 
“ท่ีผ่านมา ทางเทศบาลไม่มีเร่ืองของการกาํหนดนโยบาย น่ีสําหรับของ

เทศบาลนะ แต่ทางจงัหวดัเคา้จะมี ของเรามีแค่อาํนวยความสะดวก ใหบ้ริการเร่ือง
ทาํบตัรเท่านั้นเอง ถา้พูดถึงการทาํตามนโยบายเร่ืองต่างดา้ว ท่ีเรากาํหนดเป็น
นโยบายโครงการอะไรของเราเน่ียไม่มี มีแต่รับเร่ืองมาดาํเนินการซ่ึงเราก็รับมาแค่
เร่ืองจดทะเบียนต่างดา้ว แลว้ก็เร่ืองการสาํรวจประชากรในเขตตามนโยบายของ 
คสช. ท่ีสาํรวจว่าทอ้งท่ีเรามีจาํนวนเท่าไหร่ สาํรวจว่าอยู่ท่ีไหน บา้นเลขท่ีน้ีมีต่าง
ดา้วอยูก่นัก่ีคน ตามนโยบายท่ีจงัหวดัให้มา แต่เร่ืองท่ีทางเทศบาลไปกาํหนดเป็น
มาตรการอะไรเน่ียไม่มีเลย” (สมพงศ ์นามสมมติ, 2557) 
 
ดว้ยเหตุท่ีว่า มีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีในเร่ืองดงักล่าวให้เป็นภาระงานของหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาค ได้แก่ การบริหารงานจังหวดั (ภายใตอ้าํนาจของผูว้่าราชการจังหวดั) สํานักงาน
แรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร สํานักงานจดัหางานจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นตน้ ดงันั้นการท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเขา้ไปดาํเนินการอะไรก็ตาม อาจนาํมาซ่ึงปัญหาความซํ้ าซอ้นในภาระงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายในการ
ดาํเนินการเร่ืองแรงงานต่างดา้ว (สมชาย นามสมมติ, 2557)  

ปัจจุบนัการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานต่างด้าวของเทศบาลนครสมุทรสาคร จะ
เป็นไปในลกัษณะการส่งผลทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นการจดับริการสาธารณะ การควบคุมโรค แมว้่า
การให้บริการการจดัการสาธารณูปโภคจะมาจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรต่างดา้วในพื้นท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครก็ตาม ถึงกระนั้นดว้ยขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีไม่ไดใ้ห้อาํนาจแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินการกบัแรงงานต่างดา้ว จึงไม่สามารถระบุเร่ืองราว ประเด็น
ปัญหา ความสาํคญั การดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วลงในแผนงานได ้

 
“เร่ืองต่างดา้วในแผนงานของเราไม่มีเลยสกัขอ้ ในแผนงานอะไรของเรามี

การระบุวา่เราตอ้งจดัการแกไ้ขอะไรยงัไงสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานโดยทัว่ไป ซ่ึง
คนท่ีไดรั้บผลจากการจดัทาํคือคนต่างดา้ว แต่เราระบุว่าทัว่ไป เพราะเราระบุไม่ได้
เลยว่าต่างดา้ว คาํว่าต่างดา้วน่ีไม่มีเลยในเอกสารราชการ ยิ่งพอเป็นเทศบญัญติัยิ่ง
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หนกั ยิ่งเป็นไปไม่ไดใ้หญ่เลย เพราะเทศบญัญติัหมายถึงหมวดค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี
สามารถเบิกจ่ายได ้ซ่ึงตอ้งลอ้กบัแผนของจงัหวดั มาทางดา้นแผนของจงัหวดัเคา้ก็
มีเขียนเร่ืองการดาํเนินการเร่ืองต่างดา้วทั้งหมด หน่วยงานท่ีมีอาํนาจดาํเนินการก็
พวกแรงงานจงัหวดั แต่พอถึงเวลาจริงๆ เคา้ก็มาสั่งการกบัทอ้งถ่ิน มาเป็นหนงัสือ
คาํสั่ง อย่างเร่ืองแรงงานอุตสาหกรรม แรงงานใหญ่ๆท่ีเคา้ดูแล เคา้ไม่ไดเ้ขา้มาท่ี
ทอ้งถ่ินเลย เวน้แต่เคา้ไปไม่ไดจ้ริงๆ ก็มาสั่งการใหท้อ้งถ่ินใหท้าํโดย อาศยัอาํนาจ
ผูว้่า คือมีคาํสั่งมาว่าให้ทอ้งถ่ินทาํอะไร เรียกใครมาประชุม ขอคนมาอบรม ให้
ทอ้งถ่ินทาํหมด ถามว่าเรามี Power ขนาดไหนท่ีจะไปเรียกเคา้ ก็ไม่มีไง แต่คาํสั่ง
มาเราต้องทํา อีกอย่างคือท้องถ่ินโดยหน้าท่ีคือให้บริการ พอเราเป็นหน่วย
ใหบ้ริการ ก็กลายเป็นงานทุกอยา่งจะลงมายงัทอ้งถ่ินใหท้อ้งถ่ินเป็นคนดาํเนินการ 
แถมยงัตอ้งรับเอาคาํสั่งเร่ืองต่างดา้วจากส่วนภูมิภาคมาทาํ ผลของปัญหาอะไรก็
ตามแต่หน่วยเราเป็นหน่วยท่ีรับผลรับปัญหา แต่เราไม่มีอาํนาจทาํอะไรเองไดเ้ลย 
คือต้องให้เคา้สั่ง เคา้มอบหมายงานให้อย่างเดียว ท่ีอยากทาํก็ทาํไม่ได้เพราะ
กฎหมายไม่ไดร้ะบุ” (เมตตา นามสมมติ, 2557ข) 

 
“เราไม่มีภาระงานตรงน้ีเลยนะ เราไม่สามารถระบุแผนงานได้ คือ

แผนงานเราจะเขียนตามนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามท่ีประชุม แลว้ก็พวก
คาํสั่ง แต่คาํสั่งจะไม่ไดม้าท่ีเรา คาํสั่งท่ีเก่ียวกบัต่างดา้วจะไปลงท่ีกองสวสัดิการ 
กองสาธารณสุขเป็นหลกั ทางน้ีไม่ไดเ้ขียนแผนงานอะไรเก่ียวต่างดา้วเลย เราเขียน
ไม่ได ้เพราะ 1) ไม่มีโครงการอะไรมาให้เขียน ไม่มีนโยบายจากฝ่ายบริหารลงมา 
2) คือท่ีสําคญัเลย เราไม่มีอาํนาจในการทาํ งานพวกน้ีเขาระบุว่าเป็นอาํนาจของ
จงัหวดั เราเลยเขียนงานเป็นแผน นโยบายอะไรของตวัเองไม่ได ้แต่ถามว่าทาํงาน
ไหม ตอ้งบอกเลยว่าทาํงานเยอะ กองสวสัดิการ กองสาธารณสุขเคา้มีงานเร่ืองต่าง
ดา้วเยอะมาก ก็ทาํเพราะเราตอ้งดูแลประชาชนของเราและก็ดูๆ เคา้ดว้ยเป็นการ
ป้องกนัปัญหา หรือไม่กล็งพื้นท่ีไปแกไ้ปเลย” (วิชา นามสมมติ, 2557) 
 
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ท่ีผ่านมาเทศบาลนครสมุทรสาครไม่เคยได้กาํหนดนโยบาย 

มาตรการ โครงการ หรือแผนงานใดๆ เก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วซ่ึงเป็นปัญหาของเทศบาล เพราะ
กฎหมายไม่ไดใ้ห้อาํนาจในการดาํเนินงาน และเกรงว่าจะเกิดความซํ้ าซอ้นในการทาํงานระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งการดาํเนิน การทาํงานในเร่ือง
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ท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วก็มิใช่การรับเอานโยบายมาขยายผลหรือปรับรูปแบบเพ่ือให้เหมาะกบัการ
บริหารงานในพ้ืนท่ีแต่อยา่งใด หากเป็นไปในลกัษณะการปฏิบติัตามคาํสัง่จากหน่วยงานส่วนภูมิภาค  

 
4.3.3 ความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ทีสั่งคมรับรู้อยู่แล้ว 
ผลกระทบของแรงงานต่างดา้วดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุใหป้ระเด็นปัญหามี

ความเด่นชดัมากข้ึน หรือเรียกอีกอยา่งว่าเป็นปัจจยัเร่งให้ปัญหานั้นๆส่งผลกระทบแก่เทศบาลนคร
สมุทรสาครอยา่งมาก เน่ืองจากในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครเองตอ้งประสบกบัปัญหาดงักล่าว
อยู่แลว้ เม่ือมีแรงงานต่างดา้วเขา้มาในพื้นท่ีก็เป็นการเพ่ิมปัญหาท่ีมีอยู่แลว้ให้กลายเป็นปัญหาท่ี
ใหญ่มากข้ึน อยา่งเช่นปัญหาความแออดั 

กล่าวคือ นับตั้ งแต่การยกฐานะจาก เทศบาลเมืองสมุทรสาคร มาเป็น เทศบาลนคร
สมุทรสาคร เม่ือปี พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 
110 ก ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2542 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้ไป 
เทศบาลนครสมุทรสาครกมี็การเจริญเติบโตในรูปแบบของความเป็น “เมือง” มากข้ึน มีการขยายตวั
ของชุมชน บา้นเรือน เม่ืออตัราการเขา้อยู่อาศยัของประชาชนเพ่ิมข้ึน สถานประกอบการร้านคา้ 
ธุรกิจหลายอย่างก็เร่ิมเขา้มาประกอบกิจการในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร มีการจา้งงาน มีการ
สร้างท่ีพกัอาศยั ซ่ึงไม่ว่าจะมีการขยายตวัของเศรษฐกิจ ความเจริญ การพฒันาหลายๆด้านใน
เทศบาลนครสมุทรสาครเท่าใด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้นอยูภ่ายในพื้นท่ี 10.33 ตารางกิโลเมตร  

ปัญหาท่ีตามมาจากการขยายตวัของชุมชน คือเกิดความแออดั ด้วยพื้นท่ี 10.33 ตาราง
กิโลเมตร ท่ีตอ้งรองรับประชาชนไทยท่ีมีจาํนวนตามทะเบียนบา้นกว่า 57,473 คน จาํนวนครัวเรือน 
18,034 ครัวเรือน และประชากรแฝงชาวไทยอีกจาํนวนหน่ึง ความแออดัของชุมชนเมืองจึงปัญหา
ของเทศบาลนครสมุทรสาครมาแต่เดิม เม่ือรวมกบัจาํนวนแรงงานต่างดา้วกว่าแสนคน เทศบาลนคร
สมุทรสาครจึงประสบกบัปัญหาการเป็นเมืองแออดัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

ดว้ยความแออดัของจาํนวนประชากร ก็ไดส่้งผลสืบเน่ืองไปอีกปัญหาคือ ปัญหาปริมาณ
ขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มมากข้ึน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดในเขตเทศบาล
ประมาณ 140-150 ตนั/วนั ซ่ึงการบริหารจดัเก็บขยะมูลฝอยยงัไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะมี
ตรอกซอกซอยชุมชนขนาดใหญ่ สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และตลาดนดัจาํนวนมาก
ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ ปัจจุบนัเทศบาลมีรถยนตท่ี์ใชง้านขนขยะจาํนวน 18 คนั และใชว้ิธีบดอดั
ดว้ยรถแบค็โฮล และไถฝังกลบโดยขยะท่ีเก็บจะขนส่งไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ณ ตาํบลชยัมงคล อาํเภอบา้นแพว้ ระยะทางห่างจากเทศบาล 15 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากปริมาณขยะ
มูลฝอยมีมาก บางส่วนจึงไม่สามารถฝังกลบและเทกอง ดา้นการกาํจดัส่ิงปฏิกูลในการเก็บขนและ
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กาํจดัโดยมีเอกชนผูรั้บสัมปทานเป็นหน่วยดาํเนินการ นอกจากนั้นเทศบาลยงัมีรถสุขาเคล่ือนท่ี
ใหบ้ริการนอกสถานท่ีในงานและเทศบาลต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนจาํนวน 1 คนั 
 ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน คือ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนมาก
เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรทั้งตามทะเบียนบา้นและประชากรแฝง ในขณะท่ีพื้นท่ี
กาํจดัขยะมีพื้นท่ีจาํกดั ประชาชนส่วนใหญ่ยงัใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะก่อนท้ิงในอตัราตํ่า 
ยานพาหนะและเคร่ืองมือในการกาํจาํจดัขยะไม่เพียงพอ และใชง้านหนกัอีกทั้งพื้นท่ีเทศบาลอยูใ่กล้
ทะเลมีไอเกลือทาํให้เคร่ืองจกัรกลเป็นสนิมผพุงัง่าย ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเก็บขนสูงข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว และยงัมีปัญหานํ้ าทะเลหนุนสูงตามฤดูกาลก่อให้เกิดนํ้ าท่วมและถงัขยะลน้ ขยะมูลฝอย
หลุดกระจายสู่แหล่งนํ้ าอุดตนัทางระบายนํ้ าหรือแพร่กระจายซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สุขอนามยัแลว้ ยงัทาํให้เพิ่มภาระงานในการรักษาความสะอาดของผูป้ฏิบติัเพิ่มเวลาและสูญเสีย
ทรัพยากรในการจดัการเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย (เทศบาลนครสมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน, 2557: 25) 

ขา้งตน้คือปัญหาขยะมูลเป็นปัญหาท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งรับภาระในการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากประชากรในพ้ืนท่ี ประชากรแฝงชาวไทย เป็นจาํนวนมากอยูแ่ลว้ เม่ือรวมกบั
จาํนวนแรงงานต่างดา้วก็ส่งผลให้ปริมาณขยะท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งรับผิดชอบจดัการใน
แต่ละวนัเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวั โดยท่ีงบประมาณในการดาํเนินการเป็นงบประมาณของเทศบาล 

จากปัญหาความแออดัในพื้นท่ีก็สืบเน่ืองต่อมายงัอีกปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
คือ ปัญหาการคมนาคม ท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีพื้นท่ีติดกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีราชการ สถานศึกษา ศูนยก์ลางพาณิชยกรรม ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นแหล่งชุมชน
ประชากรหนาแน่น ประกอบกบัเป็นเขตเมืองเก่า แต่ถนนมีเท่าเดิมและจาํนวนรถยนตเ์พิ่มข้ึนทุกปี 
ปริมาณรถวิ่งผ่านเขา้ออกมีมาก เพราะเป็นเส้นทางท่ีสามารถเดินทางสู่จงัหวดัต่างๆ ไดส้ะดวกทั้ง
ภาคใต ้ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 

ดว้ยท่ีพื้นท่ีเขตเทศบาลนครสมุทรสาครมีถนนท่ีเทศบาลรับผดิชอบมีจาํนวน 43 สาย ถนน
ซอย 35 ซอย ความยาวรวมทั้งหมด 35,212 กิโลเมตร จึงทาํใหส้ภาพการจราจรในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาครเต็มไปดว้ยรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์การจราจรภายในเขตเทศบาล “ติดขดั” และ 
“จอแจ” เพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเยน็ (เทศบาลนคร
สมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน, 2557: 30) อีกทั้งมีความเส่ียงจากการใชย้านพาหนะของ
แรงงานต่างดา้วท่ีไม่รู้กฎหมาย ขบัข่ีจกัรยานยนตโ์ดยไม่รู้กฎหมาย ขบัยอ้นศร ขบัข่ีฉวดัเฉวียน ทาํ
ใหเ้กิดอุบติัเหตุเฉ่ียวชน  

เหล่าน้ี คือปัญหาท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครใหค้วามสนใจ และมีความพยายามในการดูแล
จดัการเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ เม่ือมีแรงงานต่างด้าวจาํนวนมากเขา้มาอาศยัในพ้ืนท่ีก็ทาํให้ปัญหา
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ขยายตวัมากข้ึน จนปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้่า เทศบาลนครสมุทรสาครเป็นเมืองท่ีแออดัไปดว้ยรถและ
ผูค้น (สมพงศ ์นามสมมติ, 2557) 

 
4.3.4 การขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน 

 การมีแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครนั้น กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหานอกจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคประชาชน แลว้ก็ยงัมีผูป้ระกอบการ/นายจา้ง
(ภาคเอกชน) ท่ีไดรั้บผลกระทบดว้ย แต่ในฐานะภาคเอกชนซ่ึงมุ่งหวงัผลประโยชน์สูงสุดของ
องคก์ร จึงทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างภาคเอกชนกบัแรงงานต่างดา้วเป็นไปในลกัษณะนายจา้ง-
ลูกจา้ง เป็นความสมัพนัธ์แบบเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัภายในองคก์ร  
 การดาํเนินการใดๆ ของภาคเอกชนเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว จะเป็นไปในลกัษณะการจา้ง
งานเท่านั้ น นอกเหนือจากน้ีเป็นงานด้านนายหน้าจัดหางานให้แก่แรงงานต่างด้าว สําหรับ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครก็จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัแรงงานต่างดา้วตามรูปแบบดงัท่ี
กล่าวขา้งตน้ อนัเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรเท่านั้น การรับสมคัรงาน การจา้งงาน 
ทาํงาน หรือกระทัง่การเลิกจา้ง ลว้นเกิดข้ึนตามกลไกตลาดตามระบบเศรษฐกิจทั้งการประสบ
ภาวะการขาดแคลนแรงงานไทย จา้งแรงงานต่างดา้ว รวมถึงการเลิกจา้ง  
 

“ท่ีบริษทัตอ้งจา้งคนต่างดา้วมาทาํงานเพราะแรงงานไทยขาดแคลน หา
ยาก แล้วตําแหน่งท่ีจ้างก็ไม่ใช่งานท่ีคนไทยไม่ทําแบบงานประมงนะครับ 
ตาํแหน่งท่ีขาดคนไทยจนตอ้งจา้งต่างดา้วก็งานไม่หนกันะ คนไทยทาํสบายๆ บาง
ตาํแหน่งงานตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญทางช่าง เขียนหนงัสือ เขียนตวัเลข แต่คนไทย
หายาก ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีมีการผลักดันต่างด้าวข้ึนเป็นโฟร์แมนคุมเคร่ืองจักร
เน่ืองจากหาแรงงานไทยไม่ได ้

ถา้จะบอกว่าสมุทรสาครขาดแคลนแรงงานไทยในหลายอาชีพ ก็พูดแบบ
น้ีไดน้ะ อยา่งเม่ือวานผมยงัตอ้งไปหาคนสมคัรงานท่ีสาํนกัจดัหางาน ตาํแหน่งว่าง
มี แต่คนน่ะหายาก คือตาํแหน่งท่ีหาคนไทยมาทาํยากนะพี่ เร่ิมตั้งแต่พนักงาน
รายวนัทัว่ไป โฟร์แมนคุมเคร่ือง สองอนัน้ีจะหาคนไทยยาก แต่บางคร้ังเอาต่างดา้ว
มาฝึกไดใ้นกรณีท่ีจาํเป็นจริงๆ ตาํแหน่งอ่ืนเช่น บุคคล เจา้หนา้ท่ีออฟฟิตฝ่ายต่างๆ 
ก็หาง่ายบา้ง ยากบา้ง ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีตั้งบริษทั ช่วงเวลา สเปคคน” (กฤษดา นาม
สมมติ, 2557ข) 
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ในขณะท่ีบางสถานประกอบการก็เจาะจงท่ีจะเลือกจา้งแรงงานต่างดา้วมากกว่าคนไทย แต่
ถึงกระนั้นก็มีบา้งท่ีประสบกบัปัญหาจากแรงงานต่างดา้วท่ีหลบหนี ยา้ยงาน ทาํให้เสียโอกาส เสีย
ผลประโยชน์ 

 
“พวกสถานประกอบการบางแห่งแทนท่ีจะจา้งคนไทย ก็ไปจา้งต่างดา้ว

แทน ส่วนคนไทยเน่ืองจากเป็นคนไทยในการหางานเลยไม่ยาก แต่ว่าก็ไม่ง่าย
เหมือนอดีตแลว้ เพราะต่างดา้วเขา้มาแทนท่ีเหมือนอย่างการรับใชใ้นบา้น ถา้งาน
หนกันิดนึงคนไทยก็จะเลือกทีจะไม่ทาํ นายจา้งเวลาใชแ้รงงานต่างดา้วกบัคนไทย 
คนไทยมกัมีปัญหานู่นน่ี เงินเดือนสวสัดิการ แต่ต่างดา้วเคา้ก็จะเฉย หากไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมกจ็ะหารือกบักลุ่มของเคา้แลว้ก็เปล่ียนนายจา้งเลย คืนน้ีเก็บของยา้ย
เลย แลว้ค่อยทาํเร่ืองทร.38 เคา้จะมีนายหนา้เยอะ ซ่ึงพวกน้ีเคา้จะไดเ้งินจากต่างดา้ว 
บางรายกเ็ป็นต่างดา้วดว้ยกนันัน่แหละท่ีเป็นนายหนา้” (เมตตา นามสมมติ, 2557ข) 

 
 หากพิจารณาในเร่ืองของแรงผลกัดนัจากภาคเอกชน จะพบว่าขอบเขตของภาคเอกชนใน
พื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครเร่ืองแรงงานต่างดา้วก็จาํกัดอยู่ในกลุ่มของการดาํเนินธุรกิจเพียง
เท่านั้น มิไดมี้ขนาดใหญ่และมีศกัยภาพในระดบัท่ีจะขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย
ได้ เน่ืองจากเอกชนแต่ละแห่งก็มุ่งหวงัท่ีจะดาํเนินการเพื่อองค์กรของตวัเอง การรวมกลุ่มของ
ภาคเอกชนจึงเป็นในรูปแบบของกลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มสมาคมกิจการประเภทต่างๆ หอการคา้
จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นตน้ ซ่ึงการเคล่ือนไหวของกลุ่มเหล่าน้ีเร่ืองแรงงานต่างดา้วยงัมีจาํนวนไม่
มากเท่าไรนกั  
 บทบาทของภาคเอกชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร นอกจากจะไม่ไดมี้บทบาทในการ
เคล่ือนไหวผลกัดันให้เกิดการดาํเนินการเร่ืองแรงงานต่างดา้วแลว้ การประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ืองแรงงานต่างดา้ว ก็มีเพียงการทาํใบอนุญาตให้พาํนักอาศยัชัว่คราว (ทร.
38/1) เท่านั้น (สมพงศ ์นามสมมติ, 2557; สมชาย นามสมมติ, 2557) 
 

4.3.5 การมีเทคโนโลยเีพยีงพอ 
ปัญหาแรงงานต่างดา้วในประเด็นต่างๆ นั้นดว้ยอุปสรรคในเร่ืองขอ้กฎหมาย ท่ีไม่ไดใ้ห้

อาํนาจหน้าท่ีแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการจดัการกับแรงงานต่างด้าว อีกทั้งยงัมี
ขอ้จาํกดัในเร่ืองความซํ้ าซอ้นของอาํนาจหนา้ท่ีระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงาน
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ส่วนภูมิภาค จึงทาํให้เทศบาลนครสมุทรสาครมิสามารถดาํเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
วางแผนสาํหรับการรับมือในอนาคตได ้ 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงศกัยภาพในปัจจุบนัของเทศบาลนครสมุทรสาครในปัจจุบนั 
สมหมาย นามสมมติ (2557) และสมพงศ ์นามสมมติ ฝ่ายบริหารของเทศบาลนครสมุทรสาคร ให้
คาํตอบวา่ เทศบาลนครสมุทรสาครมีทรัพยากรเพียงพอในการดูแลจดัการกบัปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
ทั้งสถานท่ี บุคลากร เทคโนโลย ีงบประมาณ ในระดบัท่ีทาํไดต้ามสมควร เน่ืองจากอุปสรรคสาํคญั
คือ กฎหมายท่ีจะให้อาํนาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะหากกฎหมายให้อาํนาจ ส่ิงท่ี
ตามมาคือการจัดเก็บงบประมาณ จัดทาํ/เสนองบประมาณ เงินอุดหนุนท่ีเพิ่มข้ึนสําหรับการ
ดาํเนินการเร่ืองแรงงานต่างดา้ว ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีงบประมาณมากข้ึน เพียงพอต่อ
การจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (สมชาย นามสมมติ, 2557)  

ทั้งน้ี ในมุมมองของผูป้ฏิบติังานอย่างกองสาธารณสุข ท่ีนอกจากจะมีความจาํเป็นตอ้ง
ใหบ้ริการประชาชนคนไทยในเขตเทศบาลแลว้ ยงัตอ้งใหบ้ริการแก่ประชากรแฝงชาวไทย และกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวทั้งท่ีเขา้เมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมายตามหลกัมนุษยธรรมด้วย อีกทั้งการ
จดับริการสาธารณะ การควบคุมโรค ควบคุมมลพิษ การดูแลความสะอาดเรียบร้อยนั้นก็เป็นการ
ดาํเนินการโดยตอ้งคาํนวณใหค้รอบคลุมถึงคนต่างดา้วในพื้นท่ี จึงถือเป็นภาระของกองสาธารณสุข 
ดว้ยภาระงานท่ีมากแต่กลบัขาดแคลนบุคลากร  

 
“อย่าว่าแต่แรงงานต่างด้าวเลย คนไทยก่อน ตอนน้ีบุคลากรของกอง

สาธารณสุขขาดแคลนมาก อยา่งอตัรากาํลงัท่ีกองสาธารณสุขตั้งกรอบอตัราเอาไว้
มีอยูไ่ม่ถึง 20% แต่ทาํงานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้นอยา่ว่าแต่แรงงาน
ต่างดา้วเลย แค่คนไทยเราก็หนักแลว้ เพราะนั้นแรงงานต่างดา้วเราดูเพื่อป้องกนั
ผลกระทบท่ีมีต่อประชากรเรามากกว่า เราไม่มีเวลามากพอท่ีจะลงไปดูแลเคา้ใน
มิติอ่ืน” (อารี นามสมมติ, 2557) 
 
ประเด็นสาํคญัท่ีทาํใหเ้ทศบาลนครสมุทรสาครขาดแคลนบุคลากรก็สืบเน่ืองมาจากการไม่

มีอาํนาจตามกฎหมาย ทาํให้ไม่ไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณ หรือแมก้ระทัง่การตั้งงบประมาณ
โดยใช้งบประมาณของทอ้งถ่ินเองก็ทาํมิได้เน่ืองจากจะไปขดักับกฎหมาย เม่ือไม่สามารถตั้ ง
งบประมาณเบิกจ่าย กท็าํใหไ้ม่สามารถเพ่ิมอตัรากาํลงัของบุคลากรท่ีตอ้งปฏิบติังานได ้ 

แมว้่าปัจจุบนัจาํนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอท่ีจะทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ถึง
กระนั้นในทางปฏิบติับุคลากรของเทศบาลนครสมุทรสาครในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว 
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คือ กองสวสัดิการสังคม และกองสาธารณสุขก็ยงัคงดาํเนินงาน ทั้งระดบัหวัหนา้กองและเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังาน ก็ยงัคงทาํงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วตามคาํสั่งของส่วนภูมิภาค และตาม
อาํนาจเท่าท่ีกฎหมายไดใ้ห้ไว ้นอกจากนั้นในบางกรณียงัตอ้งแกปั้ญหาแบบ “เฉพาะหน้า” ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 
“มีเคสต่างดา้วขบัรถชนคนขายหมูป้ิงตอนตี 3 ตาํรวจก็โทรมาให้ผมไป

ช่วยคุย คือต่างดา้วคุยไม่รู้เร่ือง เมาดว้ย พดูคนละภาษาดว้ย กว่าจะเจรจากนัรู้เร่ือง
ว่าเป็นใครมาจากไหน ขบัรถใครก็ยุ่งยากมาก ผลคือเคา้ไม่ใช่แรงงานในพื้นท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครนะ เคา้อยูจ่งัหวดัอ่ืน แลว้มาเยี่ยมเพื่อน เลยยืมรถเพื่อนท่ี
เป็นต่างดา้วมาขบั ปัญหามนัคือเคา้เมามาก ตอ้งเอาไปฝากท่ีโรงพกั ปล่อยไปไม่ได ้
เป็นใครก็ไม่รู้ บา้นอยู่ไหนก็ไม่รู้ จะตอ้งดาํเนินคดีแค่ไหนก็ยงัไม่รู้ เพราะคนขาย
หมูป้ิงสลบไปไม่รู้ว่าอาการหนกัแค่ไหน คือแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นปัญหาไม่ใช่แค่
แรงงานในพ้ืนท่ีหรอก บางทีคนนอกพ้ืนท่ีเขา้มาก่อปัญหาก็มี เกิดเร่ืองข้ึนมาก็มา
ตามเราไปเคลียร์ มีมาเร่ือยแหละแบบท่ีโทรมามีปัญหากันแลว้ผมตอ้งไปช่วย
ดาํเนินการ” (เมตตา นามสมมติ, 2557ก) 
 
สาํหรับปัญหาและผลกระทบของแรงงานต่างดา้วในพ้ืนท่ี มุมมองเร่ืองทางออกของปัญหา 

ฝ่ายบริหารของเทศบาล ทั้งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล ต่างใหท้ศันะไป
ในทิศทางเดียวกนัว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถจดัการแกไ้ขได ้มีแนวทางการดาํเนินการ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดระบบการอยู่อาศัย การเช่าท่ีพกั การจัดระเบียบ การอบรมให้ความรู้ การทาํโครงการ
ประชาสมัพนัธ์ หรือแมก้ระทัง่การตดัปัญหาโดยการส่งกลบั 

เช่นเดียวกันกับฝ่ายปฏิบติังาน ทั้งผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสังคม ผูอ้าํนวยการกอง
สาธารณสุข ผูอ้าํนวยการกองวิชาการ ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ีบุคลากรของ
เทศบาล ท่ีมีความคิดเห็นต่อประเด็นการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วว่า สามารถดาํเนินการแกไ้ข
ได ้และปัจจุบนัก็ไดมี้การดาํเนินการกนัอยู่ทั้งโดยตรงคือ ดาํเนินการตามคาํสั่งของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคภายใตอ้าํนาจสัง่การของผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร หรือการดาํเนินการโดยออ้ม คือการ
จดัทาํบริการสาธารณะจดัเก็บขยะ ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ดาํเนินการพฒันาระบบนํ้ าประปา 
การป้องกนัและควบคุมโรค แมก้ระทัง่การเขา้ไปไกล่เกล่ียแกปั้ญหาการทะเลาะวิวาทของแรงงาน
ต่างดา้ว เป็นตน้  



 
96 

 

 
 

เทศบาลนครสมุทรสาครมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะดาํเนินการเร่ืองแรงงานต่างดา้วไดแ้มว้่า
อาจไม่สามารถดาํเนินการไดเ้ต็มประสิทธิภาพนัก เม่ือคาดการณ์ถึงกระบวนแก้ปัญหาและการ
วางแผนป้องกนั/รับมือกบัปัญหาในอนาคตก็มีหนทางในการดาํเนินการ แต่ดว้ยขอ้จาํกดัสาํคญั คือ
กฎหมายมิไดใ้หอ้าํนาจดาํเนินการ ท่ีนอกจากจะไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ยงัส่งผล
สืบเน่ืองไปยงัการจดัทาํงานประมาณ ทั้งงบประมาณในการดาํเนินการ และงานประมาณสําหรับ
การเพิ่มอตัรากาํลงัของบุคลากร รวมถึงความซํ้ าซอ้นกนัระหว่างอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและส่วนภูมิภาค จึงทาํให้ปัจจุบนัเทศบาลนครสมุทรสาครไม่สามารถผลิตนโยบาย 
โครงการ หรือแผนงานใดๆเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วได ้

จากผลการศึกษาขา้งตน้ พบว่า ปัญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครได้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี และต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีโดยตรงในการดูแลพื้นท่ี ซ่ึงเม่ือนาํผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างดา้วมาเช่ือมโยงกบัปัจจยั
แรงผลกัดนัดา้นปัญหาทั้ง 5 ปัจจยั จะพบความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งดงั ตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ความสอดคลอ้งระหวา่งปัจจยัแรงผลกัดนัวาระนโยบายกบัปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
 

ปัจจัยแรงผลกัดันด้านปัญหา ความสอดคล้องระหว่างปัจจัย กบั
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ปัจจยัดา้นผลกระทบของปัญหา  
ปัจจยัการเปรียบเทียบและลน้ออกมาจากปัญหา  
ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัสญัลกัษณ์ท่ีสงัคมรับรู้อยูแ่ลว้  
ปัจจยัการขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน  
ปัจจยัการมีเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ  
 
 จากตารางช้ีให้เห็นว่า  เทศบาลนครสมุทรสาครมีมุมมอง  แนวความคิด  ตลอดจน
กระบวนการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัแรงผลกัดนัดา้นปัญหาถึง 3 ปัจจยั แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมี 
2 ปัจจยัท่ีไม่สอดคลอ้ง และเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เทศบาลนครสมุทรสาครไม่สามารถผลกัดนัให้เกิด
วาระนโยบาย เพื่อนาํมาแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วในทอ้งถ่ินได ้ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะห์ประเด็น
ดงักล่าว ในส่วนการอภิปรายผลการศึกษาต่อไป 
 



บทที ่ 5 
 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบายดา้น
ปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการวิจยัสองประการ ประการแรก 
เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างดา้วต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาปัจจยัในการผลกัดนัวาระนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
ศึกษากรณีผลกัดนัวาระนโยบาย การกาํหนดนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว 
โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 
5.4  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร ศึกษาใน 3 ดา้น 

คือ ดา้นสงัคม ดา้นสาธารณสุข และดา้นเศรษฐกิจ โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
5.1.1.1 ดา้นสังคม ปัญหาการอพยพครอบครัวมาทาํงาน ทั้งสามี/ภรรยา และบุตรซ่ึง

ไม่ใช่ผูใ้ชแ้รงงาน และมีการรวมตวัตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่ม/ชุมชน นาํไปสู่การตั้งกลุ่ม สร้างอิทธิพล
ก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจและความหวาดระแวงเร่ืองความปลอดภยัแก่คนในพื้นท่ี ทาํใหค้นไทยท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการรวมกลุ่มของแรงงานต่างดา้ว มีขอ้จาํกดัในการใชชี้วิตเน่ืองจากความหวาดกลวั
เม่ือแรงงานต่างดา้วมีการรวมกลุ่ม มีอิทธิพลข้ึนมาก็มีการสร้างเครือข่าย ตั้งตวัเองเป็นนายหน้า
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ติดต่อจดัหาแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานของทางราชการและ
รายการจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญชาติและการทาํงาน มีการลกัลอบนํายาเสพติดเขา้มาใน
ประเทศไทย รวมถึงการใชย้าเสพติดในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานจาํนวนมาก ทั้งยาบา้ และยาไอซ์ 

นอกจากนั้นกเ็ป็นปัญหาเก่ียวกบัการทาํความเขา้ใจกฎหมายไทย เม่ือคนต่าง
ดา้วไม่รู้กฎหมาย จึงมีความเส่ียงในการก่อให้เกิดการกระทาํผิด และเป็นอนัตรายต่อคนพ้ืนท่ี เช่น
การไม่รู้กฎหมาย เคร่ืองหมายจราจร ทาํให้มีการขบัรถยอ้นศร ขบัเร็ว ขบัแซง เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้
ถนน และเม่ือถูกจบักุมก็ไม่สามารถส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีไดม้ากนกั บางรายมีการด่ืมสุราแลว้ขบัรถ 
หรือด่ืมสุราแลว้ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น เมาสุราอาละวาด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นตน้ 

5.1.1.2 ดา้นสาธารณสุข ปัญหาดา้นสาธารณสุข คือ  แรงงานต่างดา้วแย่งใชบ้ริการ
สาธารณสุขและรัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายงานการรักษาพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์ปีละกว่า 10 
ลา้นบาท นอกจากน้ีการเขา้มาของแรงงานผิดกฎหมายทาํให้ไม่ไดรั้บการตรวจคดักรองโรค ตาม
ขั้นตอน จึงทาํให้หน่วยงานสาธารณสุขไม่สามารถรู้ไดว้่ามีบุคคลท่ีเป็นพาหะของโรคติดต่อบาง
ชนิดเขา้มาในพ้ืนท่ี อนัเป็นสาเหตุของการกลบัมาของโรคติดต่อท่ีหายไปแลว้จะสงัคมไทย อีกทั้งยงั
มีความยากในการควบคุมโรคท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นอุปสรรคทางดา้นภาษาก็เป็นอีกปัจจยัสําคญั 
เม่ือส่ือสารไม่เขา้ใจ จึงทาํให้ยากต่อการให้ความรู้เร่ืองการรักษาและควบคุมโรค ก่อให้เกิดโรคภยั
และความเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงมากข้ึน  

ปัญหาการเกิด เฉล่ียอตัราการเกิด มีประมาณ 3,000-5,000 คน/ปี ทาํให้
เทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งรองรับปริมาณประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีท่ีจาํกดั อนัจะนาํไปสู่ปัญหา
ความแออดั และการท่ีไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่ามีคนต่างดา้วในพื้นท่ีจาํนวนเท่าไร จึงทาํให้การ
คาํนวณทรัพยากรในการจดัเก็บขยะมีความลาํบากข้ึน เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา การอยูร่วมกนั
เป็นจาํนวนมากด้วยท่ีสภาพแออดัไม่ใส่ใจเร่ืองท่ีพกัอาศยัมีความสกปรก ขาดระเบียบในการ
รับผิดชอบสุขอนามัยชุมชน ซ่ึงประเด็นดังกล่าว ถือเป็นปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาคร
เน่ืองจาก การให้การบริการดา้นสาธารณสุขแก่แรงงานต่างดา้ว รวมถึงการจดัเก็บขยะท่ีเป็นภาระ
เพิ่มมากข้ึน  

5.1.1.3 ดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาต่อผูใ้ชแ้รงงานชาวไทย คือการแยง่อาชีพคนไทย เช่น 
การคา้ขาย การก่อสร้าง เป็นลูกจา้งและคนใชใ้นครัวเรือน ส่วนปัญหาต่อนายจา้ง คือการเปล่ียน
นายจ้างแบบกะทันหันของแรงงานต่างด้าวหลายราย ทาํให้นายจ้างขาดแรงงาน และขาดทุน
เน่ืองจากในขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงาน จะมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ซ่ึงนายจา้งจะเป็นผูอ้อก
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี โดยอาจจะมีการตกลงคืนเงินหรือหักจากเงินเดือนของแรงงานต่างด้าวใน
ภายหลงั แต่เม่ือแรงงานต่างดา้วเปล่ียนงานแบบกะทนัหนัน้ี จึงทาํใหน้ายจา้งเสียค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 
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และเม่ือไม่รู้กฎหมายจึงไม่ไดไ้ปดาํเนินการข้ึนทะเบียนแรงงานกบันายจา้งคนใหม่ นาํไปสู่การ
กลายเป็นแรงงานผดิกฎหมายในท่ีสุด 

นอกจากนั้นยงัเป็นปัญหาต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ืองงบประมาณ 
เน่ืองจากเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งรองรับประชากรแฝงจาํนวนมาก แต่การจดัสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการจดัสรรรายหัวตามจาํนวนประชากร ทาํให้เทศบาลนคร
สมุทรสาครไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินอุดหนุนตามจาํนวนประชากรในพื้นท่ีจริง ซ่ึงมีมากกว่าจาํนวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎรกวา่สองเท่าตวั อีกทั้งยงัไม่สามารถจดัเกบ็งบประมาณจากแรงงานต่าง
ดา้วไดเ้อง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการแกปั้ญหาเป็นงบประมาณของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

 
5.1.2  เพื่อศึกษาปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

ศึกษากรณีผลักดันวาระนโยบาย การกําหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานต่างด้าว 

ปัญหาแรงงานต่างดา้วถือเป็นปัญหาสาธารณะของเทศบาลนครสมุทรสาคร ปัญหาดงักล่าว
สามารถแกไ้ขจดัการไดด้ว้ยนโยบายสาธารณะซ่ึงเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีกระบวนการเกิดของวาระ
นโยบาย(Agenda) เสียก่อน การศึกษาปัจจัยแรงผลกัดันด้านปัญหาสําหรับการก่อตวัของวาระ
นโยบายเพ่ือแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

5.1.2.1 ปัจจัยด้านผลกระทบของปัญหา พบว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครเป็นปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัเจนและเป็นท่ีตระหนกัโดยทัว่กนัของทั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ผูป้ฏิบติังาน ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีเทศบาล ผูป้ระกอบการ และประชาชนทัว่ไป โดยพ้ืนท่ีท่ี
มีปัญหานั้นส่วนมากเป็นชุมชนท่ีมีคนต่างดา้วอยู่เป็นจาํนวนมากขณะท่ีชุมชนอ่ืนจะพบปัญหา
ประปราย ดา้นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของเทศบาลนครสมุทรสาครมองวา่ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
มีความรุนแรงไม่มากเน่ืองจากจะมองปัญหาเป็นภาพรวมจึงเห็นว่าปัญหายงัไม่รุนแรง ต่างจาก
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีมีความเห็นว่าปัญหาดงักล่าวมีความรุนแรงควรเร่งแกไ้ข ซ่ึง
เหล่าผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและความเดือดร้อนจากปัญหาแรงงานต่างดา้วนั้นแมจ้ะมีจาํนวนมากแต่ไม่
มีการรวมกลุ่มท่ีชดัเจน 

อย่างไรก็ ดี  ผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อเทศบาลนคร
สมุทรสาครในฐานะหน่วยงานรัฐท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชน แมว้่าบุคลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจะมองว่าปัญหาไม่มีความรุนแรง แต่ถึงกระนั้นปัญหาแรงงานต่างดา้วก็ยงัถือเป็น 
“ภาระหนกั” ท่ีเทศบาลตอ้งรับผิดชอบดว้ยทรัพยากรของเทศบาลเอง โดยปราศจากการสนบัสนุน
จากหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ  
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5.1.2.2 ปัจจยัการเปรียบเทียบและลน้ออกมาจากปัญหาเดิม พบว่า ในช่วงเวลาท่ีผา่น
มาเทศบาลนครสมุทรสาครไม่เคยไม่การกาํหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นปัญหาแรงงานต่างดา้วเลย แมว้่าปัญหาดงักล่าวจะส่งผลต่อประชาชนในพื้นท่ีและต่อภาระ
งานของเทศบาล เน่ืองจากกฎหมายไม่ไดใ้หอ้าํนาจดาํเนินการแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
การเกรงวา่จะเกิดความซํ้าซอ้นในการทาํงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค  

นอกจากนั้นการดาํเนินการใดๆในเร่ืองแรงงานต่างดา้วของเทศบาลนคร
สมุทรสาครไม่ปรากฏรูปแบบการขยายผลดา้นนโยบายจากส่วนกลางหรือส่วนราชการอ่ืน แต่จะ
เป็นไปในลกัษณะของการปฏิบติัตามคาํสัง่จากหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้งส้ิน 

5.1.2.3 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ท่ีสังคมรับรู้อยู่แลว้ พบว่า ปัญหาท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งเผชิญตามสภาพการณ์ปกติและปัญหาดงักล่าวก็มีความรุนแรงมากข้ึน 
จากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนคนต่างดา้วในพื้นท่ี คือ ปัญหาความแออดั ดว้ยขนาดพื้นท่ีท่ีจาํกดัของ
เทศบาลนครสวนทางกบัการเพิ่มข้ึนของประชากรในพื้นท่ี ซ่ึงมีประชากรต่างดา้วกว่าเท่าตวัของ
ประชากรไทย ทาํให้เกิดเป็นสภาพเมืองท่ีแออดั โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีสถานประกอบการ จะยิ่งมี
ความแออดัสูงมากเน่ืองจากมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว และจากความแออดัของพื้นท่ี การเพิ่มข้ึนของ
ประชากรก็นาํมาสู่ปัญหาขยะมูลฝอย ท่ีทอ้งถ่ินเองมีพื้นท่ีในการกาํจดัขยะท่ีจาํกดั ตน้ทุนในการ
จดัเก็บก็สูงข้ึนตามปริมาณขยะ ซ่ึงเกิดจากจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน แรงงานต่างดา้วจึงถือเป็น
ความยากลาํบากประการหน่ึงของเทศบาลในการคาํนวณทรัพยากรในการจดัเก็บขยะ เพราะจาํนวน
ท่ีแน่นอนของประชากรต่างดา้ว ทั้งแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามท่ีมีการข้ึนทะเบียนถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย ซ่ึงประการสําคญัคือเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งรับภาระการจดัเก็บขยะดว้ย
งบประมาณของตนเอง   

จากความแออดันาํมาสู่ปัญหาขยะมูลฝอยแลว้ ปัญหาการจราจรก็เป็นอีก
เร่ืองท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครตอ้งเผชิญอยา่งมาก ดว้ยเหตุท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีท่ีตั้งอยูใ่กล้
กรุงเทพมหานคร จึงกลายเป็นพื้นท่ีรองรับการระบายการจราจรจากกรุงเทพมหานคร ทาํให้ในแต่
ละวนัมีจาํนวนรถวิ่งผ่านถนนในการดูแลของเทศบาลนครสมุทรสาครไป-มาเป็นจาํนวนมาก 
ปัญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีจึงทาํให้เทศบาลตอ้งประสบกบัปัญหาในการจดัการการจราจร
เพิ่มข้ึน เพราะความไม่รู้กฎหมายไทยทาํให้ขบัข่ียาพาหนะผิดกฎจราจร มีความเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุ และทาํใหก้ารจราจรติดขดั อีกทั้งความไม่รู้ภาษาไทย ทาํให้การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้
ในถึงกฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัในการขบัข่ียาพาหนะเป็นอุปสรรคมากยิง่ข้ึน 
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5.1.2.4 ปัจจยัการขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน บทบาทของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครต่อประเด็นดา้นแรงงานต่างดา้วนั้นดาํเนินไปตามกลไกตลาดในมิติดา้น
เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการจา้งงาน เลิกจา้ง หรือกระทัง่การขาดแคลนแรงงาน แต่ในดา้นความเป็น
ปัญหาสาธารณะของผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วซ่ึงมีหลายดา้นนั้น กลไกตลาดของภาคเอกชน
ไม่ครอบคลุมต่อประเด็นดงักล่าว เพราะเป้าหมายของภาคเอกชนคือการทาํธุรกิจเพื่อผลประโยชน์
ขององค์กร ดังนั้นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวจึงเป็นการดาํเนินงานภายในองค์กร อีกทั้ ง
ลกัษณะการรวมกลุ่มของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครยงัไม่มีแรงผลกัดนัมากพอใน
ระดบัท่ีจะขบัเคล่ือนใหเ้กิดกระบวนการทางนโยบาย 

5.1.2.5 ปัจจัยการมีเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ เทศบาลนครสมุทรสาครมีศักยภาพท่ี
เพียงพอในการจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าว เพราะปัจจุบันเทศบาลนครสมุทรสาครต้อง
ปฏิบติังานเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วตามคาํสั่งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค แมว้่าจะมีขอ้จาํกดั
เร่ืองบุคลากรอยูบ่า้ง แต่ถึงกระนั้นก็ยงัสามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วไดต้ามคาํสั่งงาน 
และการดําเนินการก็กระทาํโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลย ีสถานท่ีอยูแ่ลว้  

นอกจากนั้นบุคลากรของเทศบาลนครสมุทรสาครทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติังานก็มีทศันะตรงกนัว่าปัญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีมีแนวทางในการจดัการแกไ้ขไม่ว่าจะ
เป็นการจดัระบบการพกัอาศยั การจดัระเบียบ การทาํโครงการอบรมให้ความรู้ การทาํโครงการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ เพียงแต่อุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินการก็คือ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ไม่ไดใ้หอ้าํนาจดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

5.2  อภปิรายผลการศึกษา 
 

ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร จะเห็นไดว้่า
ลกัษณะของปัญหานั้นเป็นปัญหาสาธารณะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็น
ประเด็นท่ีถูกตั้งคาํถามจากผูไ้ดรั้บผลกระทบถึงกระบวนการแกไ้ขปัญหา ว่าหน่วยงานรัฐในทอ้งท่ี
นัน่คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทอยา่งไรในการจดัการปัญหา ตามท่ี Cobb และ Elder 
(1972: 85 อา้งถึงใน ณัฐฐา วินิจนยัภาค, 2554: 215-216) ไดก้ล่าวถึงวาระนโยบายท่ีมีท่ีมาจาก
ปัญหาสาธารณะว่าเป็น วาระนโยบายแบบไม่เป็นทางการ (Informal Public Agenda หรือ Systemic 
Agenda) ดว้ยเหตุท่ี เป็นประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกของชุมชนการเมืองเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
ความสนใจ และอยู่ภายในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในท่ีน้ีคือเทศบาลนคร
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สมุทรสาคร และเม่ือปัญหาสาธารณะผ่านกระบวนการจดัวาระนโยบายแลว้และไดรั้บคดัเลือกให้
เป็นประเด็นปัญหาท่ีจะทาํการวิเคราะห์หาทางแกปั้ญหาต่อไป จะถือว่าเป็นวาระนโยบายแบบเป็น
ทางการ (Formal State Agenda หรือ Institutional Agenda) แต่อยา่งไรก็ดี วาระนโยบายในการ
จดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วของเทศบาลนครสมุทรสาครนั้น ปัจจุบนัยงัไม่สามารถกา้วไปถึงจุดท่ี
กลายเป็นวาระนโยบายแบบเป็นทางการได ้ 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัดา้นปัญหาทั้ง 5 ปัจจยั เพื่อสร้างวาระนโยบายใน
การแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากผลการวิจยัโดยมีเทศบาลนคร
สมุทรสาครเป็นพื้นท่ีศึกษา พบว่า เทศบาลนครสมุทรสาครมีแนวทางท่ีสอดคลอ้งกับปัจจัยท่ี
ก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัดา้นปัญหา 3 ปัจจยัอนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ท่ีสังคมรับ
รู้อยูแ่ลว้ ปัจจยัการขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน และปัจจยัการมีเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ กล่าวคือ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด ดงันั้นปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจึงตกเป็นภาระหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งเขา้มาจดัการ
แกไ้ขปัญหา ในกระบวนการนโยบายการกาํหนดวาระนโยบายสาํหรับรับมือกบัปัญหาสาธารณะ 
ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัสัญลกัษณ์ท่ีสังคมรับ
รู้อยูแ่ลว้ ซ่ึงเทศบาลนครสมุทรสาครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชน
หลายด้าน รวมถึงมีหน้าท่ีวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดย
ปัจจุบนัปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาครท่ีแต่เดิมเป็นปัญหาอยู่แลว้และเม่ือมีประชากรต่างดา้ว
เพิ่มเขา้มาในพ้ืนท่ี ทาํใหปั้ญหาถูกเร่งใหปั้ญหามีความรุนแรงมากข้ึน 

บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อปัญหาสาธารณะในพ้ืนท่ี คือการดาํเนินการ
เพื่อบรรเทาปัญหาในทอ้งถ่ิน ทั้งปัญหาความแออดั ปัญหาขยะมูลฝอย และ ปัญหาการจราจร ท่ี
เทศบาลนครสมุทรสาครมีความพยายามท่ีจะจดัการปัญหาต่างๆ ดว้ยทรัพยากรของเทศบาลเองไม่
วา่จะเป็นงบประมาณ สถานท่ี บุคลากร โดยผา่นโครงการต่างๆ การมีแรงงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเป็น
การเร่งให้ปัญหาท่ีมีอยู่แลว้ไดรั้บความสนใจมากข้ึน ทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีมากเพียงพอท่ีจะทาํให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มาจดัการปัญหา เม่ือกระบวนการแกไ้ขปัญหา ควรแกท่ี้สาเหตุ
การกล่าวถึงหน่ึงในสาเหตุของปัญหาซ่ึงก็คือแรงงานต่างดา้วจะถูกยกข้ึนมา และสามารถนาํไปสู่
การเกิดวาระนโยบายเก่ียวกบัปัญหาแรงงานต่างดา้วได ้

ด้านบทบาทของภาคเอกชนในเร่ืองแรงงานต่างด้าว ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นใน
รูปแบบของนายจา้ง-ลูกจา้ง ทั้งเป็นกรรมกร ใชแ้รงงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ (ลง้) เรือประมง บริษทัเอกชน ลูกจา้งร้านคา้ รวมถึงงานคนรับใชใ้นบา้นท่ีมี
การจา้งแรงงานต่างเป็นจาํนวนมาก แมจ้ะมีการจา้งงานจาํนวนมากและกระบวนการจา้งงานก็
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เกิดข้ึนตามกลไกตลาด กล่าวคือเม่ือเทศบาลนครสมุทรสาครมีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
มีการขยายตวัของเมือง มีการลงทุนในหลายกิจการจึงเกิดความตอ้งการแรงงานสาํหรับขบัเคล่ือน
ธุรกิจ ดา้นทางเลือกดา้นแรงงานท่ีในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร จะพบว่ามีแรงงานต่างดา้ว
จาํนวนมากประกอบกบัแรงงานไทยบางส่วนเลือกท่ีจะไปทาํงานต่างพื้นท่ีหรือต่างจงัหวดั ทาํใหใ้น
บางประเภทของงานเกิดความขาดแคลนแรงงานไทย แมว้่างานดงักล่าวจะเป็นงานท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
กลุ่ม 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ก็ตาม จึงทาํใหส้ถานประกอบการ ร้านคา้ นายจา้ง เลือกจา้ง
แรงงานต่างดา้วเขา้มาใชใ้นกิจการ โดยเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นมีการใช้แรงงานต่างดา้วใน
หลายกิจการ สามารถกล่าวไดว้่า ปัจจุบนัแรงงานต่างดา้วเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีไปแลว้ 

แมว้่าในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครจะมีการใชแ้รงงานต่างดา้วในหลายกิจการ ซ่ึงลว้น
เป็นไปตามกลไกตลาดท่ีจะทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือนความตอ้งการของสังคมด้วยตวัของมนัเอง แต่
อยา่งไรก็ดี  เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550: 153) ไดก้ล่าวถึงการเขา้มาดาํเนินการแกปั้ญหาสาธารณะ
ของรัฐวา่ โดยปกติรัฐบาลจะไม่รับหนา้ท่ีใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศท่ียดึหลกัเสรีนิยมและขาดแคลน
ทรัพยากร แต่ปัญหาสังคมไม่อาจแกไ้ขไดโ้ดยกลไกตลาดทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้รัฐเขา้มาแกปั้ญหา 
สําหรับการศึกษา คร้ังน้ีผูว้ิจัยเปรียบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นรัฐหรือผูมี้อาํนาจในการ
กาํหนดนโยบายสาํหรับบริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีรับผดิชอบซ่ึงก็คือทอ้งถ่ิน และจะ
เห็นไดว้่ากลไกตลาดของภาคเอกชนท่ีมีต่อแรงงานต่างดา้วในเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นยงัขาด
แรงผลักดันท่ีมากพอท่ีจะสร้างให้เกิดข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อีกทั้ งปัญหา
สาธารณะอนัเป็นผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วนั้นมีหลายดา้น รวมถึงยงัไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อ
เคล่ือนไหวให้เกิดการแก้ปัญหา เพราะปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน ภาคเอกชนจะ
ดาํเนินการแกไ้ขภายในองคก์รเพ่ือความอยู่รอดขององคก์รมากกว่า ดว้ยความเป็นองคก์รเอกชน 
ดงันั้นเป้าหมายขององคก์รก็คือผลประโยชน์ขององคก์ร จึงทาํให้ภาคเอกชนไม่มีพลงัมากพอท่ีจะ
ผลกัดนัให้เกิดวาระนโยบาย เม่ือภาคเอกชนและกลไกตลาดไม่สามารถมีบทบาทในดา้นน้ีได ้จึง
สมควรเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ คือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้มาจดัการแกไ้ขปัญหา
แรงงานต่างดา้วในพื้นท่ี เพราะเป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีและคนในพื้นท่ีมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาถึงการจะเขา้มาจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือปัจจยัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดวาระนโยบายสาํหรับกาํหนดนโยบายสาธารณะเพื่อ
แกไ้ขปัญหา นัน่คือปัจจยัการมีเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ อนัหมายถึงศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังาน ทั้งดา้นงบประมาณ บุคลากร สถานท่ี ในการวิจยัคร้ังน้ีองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเลือกมาศึกษา เป็นหน่วยงานระดบั เทศบาลนคร ซ่ึงถือเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อม มีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีบริการประชาชน 

ศกัยภาพของเทศบาลนครสมุทรสาครในการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น ถือว่ามีความพร้อมเพียงพอ
ในการดาํเนินงาน ดว้ยปกติเทศบาลกรั็บคาํสั่งจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วมา
ปฏิบติัโดยใชท้รัพยากรของทางเทศบาลเอง แมจ้ะมีขอ้จาํกดัดา้นบุคลากรอยูบ่า้งแต่ก็ถือว่าสามารถ
ทาํงานได ้ถึงกระนั้นแมเ้ทศบาลนครสมุทรสาครจะมีศกัยภาพเพียงพอในการดาํเนินการตามสมควร 
แต่ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นกฎหมายท่ีไม่ไดใ้ห้อาํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินการ
ใดๆเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงเป็นการปิดโอกาสในการเพ่ิมศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และเม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได ้ในเร่ืองของมุมมองในอนาคตต่อปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
ความคิดเห็นต่อปัญหาของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติัการเป็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ ปัญหาแรงงานต่างดา้วมิใช่ปัญหาท่ีไร้ทางออก แต่สามารถ
ดาํเนินการไดห้ลายทางเพ่ือจดัการกบัปัญหา ทั้งจดัระเบียบท่ีพกัอาศยั ทาํโครงการประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้  

จากขา้งตน้ปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัแรงผลกัดนัดา้นปัญหาในการเกิดวาระนโยบาย แต่
ถึงกระนั้นก็ยงัไม่เพียงพอท่ีกระบวนการวาระนโยบายจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก ยงัขาดความสมบูรณ์
ของปัจจยัท่ีเหลือ ซ่ึงแมว้่าขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ีจะตรงกบัปัจจยัการเกิดวาระนโยบายถึง 3 ปัจจยั 
ขณะท่ีปัจจยัท่ีไม่สอดคลอ้งมีเพียงแค่ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลกระทบของปัญหา และปัจจยัการ
เปรียบเทียบและลน้ออกมาจากปัญหาเดิม แต่กลบัเป็นประเดน็สาํคญัท่ีทาํใหก้ระบวนการนโยบายมิ
อาจเกิดข้ึนได ้นัน่คือ มุมมองทศันคติของผูบ้ริหารองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินต่อปัญหา และขอ้จาํกดั
ทางดา้นกฎหมาย กล่าวคือ 

ปัจจยัในจากการศึกษาเร่ืองแรงผลกัดนัดา้นปัญหา ดา้นผลกระทบของปัญหานั้น แสดงให้
เห็นว่าการจะให้ค่าความสาํคญัต่อปัญหาแรงงานต่างดา้วว่ามีความสําคญัมากน้อย มีความรุนแรง 
ความเร่งด่วนของปัญหาเพียงไร ข้ึนอยูก่บัมุมมองและหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละบุคคลว่าผูท่ี้มอง
ปัญหาอยูใ่นสถานะไหน หากมองในฐานะท่ีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดถู้กสะทอ้นผา่น
มุมมองของฝ่ายบริหารของเทศบาลนครสมุทรสาคร ท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบายและทิศทางของ
ทอ้งถ่ิน การกาํหนดนโยบายหรือโครงการใดสาํหรับทอ้งถ่ินจะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัทั้งความสอด
รับกบันโยบายระดบัประเทศ ความจาํเป็นเร่งด่วนของทอ้งถ่ิน ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัตอ้งคาดหวงัถึงประเภทของนโยบายท่ีจะสามารถดึงดูด จูงใจ
ประชาชนเพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงอนัเป็นส่วนสาํคญัในการเมืองทอ้งถ่ิน สาํหรับประเด็นปัญหา
แรงงานต่างดา้วนั้นเห็นไดว้่า มุมมองของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะมองเร่ืองดงักล่าวในลกัษณะองคร์วม 
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มองปัญหาเป็นภาพกวา้ง เห็นถึงกลุ่มกอ้นของปัญหาแต่พิจารณาว่าไม่ใช่ปัญหาคุกคามท่ีมีความ
รุนแรงสูงในระดบัท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 ในทางกลับกัน เม่ือผูส้ะทอ้นปัญหาคือประชาชนท่ีพกัอาศยัในทอ้งถ่ิน บุคลากรของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งคลุกคลีกบัแรงงานต่างดา้ว จะเห็นว่าผลกระทบจาก
แรงงานต่างดา้วเป็นปัญหาเพราะตนเองนั้นอยูท่่ามกลางปัญหา จึงให้ความสาํคญักบัส่ิงท่ีตนเผชิญ
รอบตวั มิสามารถมองเป็นภาพกวา้งอยา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้ ถึงกระนั้นแมป้ระชาชน
จะเห็นปัญหาชดัเจน เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหา หรือแมก้ระทัง่บุคลากรของทอ้งถ่ินท่ีไป
คลุกคลีจดัการปัญหา แต่ก็ไม่ไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ยงัไม่มีการสะท้อนผลการจาก
ปฏิบติังานไปยงัผูก้าํหนดนโยบาย ดงันั้นทศันะของผูบ้ริหารจึงมองว่าปัญหาแรงงานต่างดา้วใน
ทอ้งถ่ินยงัไม่มีความรุนแรง  

ปัจจยัผลกระทบดา้นปัญหาช้ีให้เห็นว่าทศันะคติต่อปัญหาข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลท่ีต่างก็มี
ความคิดเห็นต่อปัญหาต่างกนัไป การมีมุมมองต่อปัญหาถือเป็นเร่ืองสาํคญัในจะกาํหนดทิศทางการ
ดาํเนินงานรวมถึงกระบวนการแกไ้ขจดัการ โดยเฉพาะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาทสําคญัในการ
กาํหนดนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัท่ี เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550: 148-149) ได้
อธิบายถึงความสาํคญัของผูก้าํหนดนโยบายวา่ก่อนจะเลือกนโยบายได ้ผูก้าํหนดนโยบายตอ้งเห็นวา่
ปัญหานั้ นมีค่าควรแก่การสนใจและสามารถแก้ปัญหานั้ นได้ หากผูก้ ําหนดนโยบายไม่เห็น
ความสาํคญั อาจเน่ืองมาจากไม่สนใจหรือเห็นว่าไม่สามารถแกปั้ญหานั้นได ้ปัญหานั้นก็ไม่ไดรั้บ
การพิจารณาปัญหาบางอยา่งอาจถูกจดัเป็นระเบียบวาระอยูเ่ป็นเวลานาน แต่บางปัญหาอาจไม่ไดรั้บ
ความสนใจเลย หรือการเลิกสนใจประเด็น ซ่ึงการเกิดวาระนโยบายมาจากผูน้าํทางการเมืองรับรู้
ความขดัแยง้ท่ีมีในประเด็นหน่ึงๆจากนั้นก็ใช้อาํนาจเพ่ือนําปัญหานั้นไปสู่การประชุมซ่ึงเป็น
เง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการกาํหนดเป็นวาระนโยบาย วาระนโยบายจึงมาจากการรับรู้ว่ามีปัญหา
บางอยา่งท่ีผดิพลาดและสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการกระทาํของภาครัฐ  

พิจารณาท่ีปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร ซ่ึง
เป็นปัญหาสาธารณะท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นว่ายงัไม่รุนแรง จนทาํให้มีความจาํเป็นท่ี
จะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้
ความสําคญักับปัญหาสาธารณะอ่ืน และการพิจารณาปัญหาในฐานะผูท่ี้ตอ้งดูแลให้บริการทั้ ง
ทอ้งถ่ินจึงตอ้งมองปัญหาอยา่งเป็นระบบ มองใหค้รอบคลุมบริบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้งหมด อีกทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็น ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบหลายด้านจึงทาํให้
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ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีทศันะต่อปัญหาว่ายงัไม่มีผลกระทบต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากเพียง
พอท่ีจะกาํหนดเป็นนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหา  

เม่ือผนวกกบัเหตุผลสําคญัอีกประการ ท่ีขอ้เท็จจริงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่
สอดคลอ้งกบัปัจจยัตามแนวคิดแรงผลกัดนัดา้นปัญหา นัน่คือปัจจยัการเปรียบเทียบและลน้ออกมา
จากปัญหาเดิม ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้มูลในอดีตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าได้เคยมี
นโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วมามากนอ้ยเพียงไร เพราะปัญหาท่ีจะทาํให้เกิดเป็นวาระนโยบาย
นั้น หากว่ามาจากการเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน ยิง่ประเด็นใหม่คลา้ยประเด็นเก่าเท่าไร ก็ยิง่เป็น
ระเบียบวาระง่ายเท่านั้น ดว้ยวิธีการเทียบเคียงจะช่วยให้เกิดความชอบธรรมและเป็นการต่อยอด
มากกว่าเร่ืองใหม่ทั้งหมด เม่ือยอมรับโครงการหน่ึงแลว้ ไม่ช้าก็นําไปสู่โครงการอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีโครงการแรกสร้างไว ้นโยบายสงัคมสมยัใหม่จึงเช่ือมโยงกนัมากและมีผลกระทบต่อกนั
ในระดบัท่ีสองหรือท่ีสามต่อโครงการอ่ืนเป็นระลอกๆ ฉะนั้นนโยบายจึงเป็นสาเหตุในตวัเอง ใน
การเกิดนโยบายอ่ืนๆ ตามมา (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 152) แต่เทศบาลนครสมุทรสาครใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้นไม่เคยมีการกาํหนดนโยบายใดๆเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วเลย แมว้่าในทาง
ปฏิบติับุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีการลงพื้นท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว
ก็ตาม แต่ก็ลว้นเป็นการดาํเนินการตามคาํสั่งปฏิบติังานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เป็นการ
ให้บริการตามหลกัสิทธิมนุษยธรรม หรือเป็นการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการ
กระทาํท่ีไม่ไดเ้กิดจากนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด 

นอกจากนั้นในการรับคาํสั่งจากหน่วยงานราชการส่วนกลางมาปฏิบติั ก็จะดาํเนินงานตาม
ระเบียบปฏิบติั มิไดข้ยายผลเพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมและวางแผนในระยะยาว เป็นการปฏิบติัตาม
คาํสั่งอยา่งตรงไปตรงมา สาเหตุหลกัของประเด็นน้ีเกิดจากเหตุผลดา้นกฎหมาย ท่ีกฎหมายมิไดใ้ห้
อาํนาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการกาํหนดนโยบายดา้นแรงงานต่างดา้ว เม่ือการระบุ
รายละเอียดใดๆเก่ียวกับนโยบายหรือแผนงานด้านแรงงานต่างดา้วมิอาจทาํได ้จึงทาํให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถจดัทาํงบประมาณเพื่อดาํเนินการหรือสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อ
มาสนับสนุนการทาํงานท่ีเก่ียวกับแรงงานต่างดา้วได้เต็มท่ี อีกทั้งการจดัสรรงบประมาณให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากส่วนกลางนั้นเป็นการจดัสรรตามจาํนวนประชากรในทะเบียน
ราษฎร ซ่ึงเทศบาลนครสมุทรสาครมีประชากรจริงในพ้ืนท่ีมากกว่าประชากรไทยตามทะเบียนบา้น
กว่าเท่าตวัทั้ งยงัเป็นประชากรต่างด้าว เม่ือพิจารณาตามเหตุผลน้ีแลว้จึงถือว่าเป็นการองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัญหา แต่กลบั
ไม่สามารถกาํหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะท่ีเกิดในพื้นท่ีได้ด้วยขอ้จาํกัดทางด้าน
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กฎหมาย แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีจดัเก็บค่าใช้จ่ายดา้นต่างๆ จากแรงงานต่างดา้ว กลบัเป็น
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีรายไดส่้วนหน่ึงมาจากแรงงานต่างดา้ว แต่ใน
เชิงพื้นท่ีแลว้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีดูแลพื้นท่ีท่ีแรงงานต่างดา้วอาศยัอยู่ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรองรับ
ผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ก็คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัเป็น
หน่วยงานท่ีไม่มีอาํนาจการดาํเนินการใดๆ 

ดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นว่าขอ้จาํกดัท่ีทาํให้เทศบาลนครสมุทรสาครไม่สามารถ
ผลกัดนัวาระนโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว เพื่อการนาํไปสู่นโยบายแรงงานต่างดา้วท่ีกาํหนดโดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและนาํมาแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก กล่าวคือ 

ปัจจยัภายใน คือ ทศัคติ มุมมองของผูบ้ริหารหรือขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ียงัไม่ถือว่าปัญหา
แรงงานต่างดา้วมีความรุนแรงสูงในระดบัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไป
ดาํเนินการ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัเฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน  

ปัจจยัภายนอก คือ ความไม่แน่ใจในบทบาทหนา้ท่ีดว้ยเกรงวา่อาจเกิดซํ้าซอ้นในการทาํงาน
ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กบัการหน่วยราชการส่วนภูมิภาค และประการสาํคญัท่ีสุดท่ี
ถือเป็นขอ้จาํกดัของทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นัน่คือ การไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย  

จากปัจจยัภายในเก่ียวกบัมุมมองของผูมี้อาํนาจกาํหนดนโยบายของทอ้งถ่ินอนัเป็นปัจจยัท่ี
แต่ละทอ้งถ่ินจะมีการให้เหตุผลท่ีต่างกนั รวมกบัปัจจยัภายนอกอนัเป็นขอ้กาํจดัท่ีทาํให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดอาํนาจชอบธรรมในการดาํเนินใดๆ เร่ืองแรงงานต่างดา้ว จึงเป็นเหตุผลให้
วาระนโยบายเร่ืองแรงงานต่างดา้วไม่สามารถสร้างเป็นรูปธรรมได ้

เม่ือทบทวนยอ้นกลับไปยงัท่ีมาของการปกครองท้องถ่ิน ในใจความสําคัญของการ
ปกครองทอ้งถ่ินจะพบว่า Wit (1967 อา้งถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 2551ก: 213) ไดใ้หค้วามหมายของ 
การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) ไวว้่าเป็นผลจากการกระจายอาํนาจทางการปกครองของ
รัฐบาลไปให้กบัองคก์รในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์รนั้นตอ้งไม่เป็นองคก์ารภายใตก้ารบงัคบับญัชา
ของรัฐบาลกลาง และองค์การนั้นตอ้งมีอาํนาจอิสระในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจ และ
ดาํเนินการใดภายใตท้อ้งถ่ินของตนเท่านั้น อนัเป็นการบอกถึงอาํนาจอนัพึงมีขององค์กรส่วน
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีจะมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายของทอ้งถ่ิน  

สอดคลอ้งกบั การใหค้วามหมายถึงขอบเขตอาํนาจ ของ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2554) ท่ี
ให้ความหมายว่าในขอบเขตอาํนาจ (การตดัสินใจ) ของกระจายอาํนาจนั้นคลอบคลุมในส่วนของ 
การจดัสรรหรือแบ่งปันอาํนาจการตดัสินใจอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณะ (Public Affairs) ของ
รัฐส่วนกลางไปยงัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ ดว้ย ถือเป็นการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจระหว่าง
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รัฐกับภาคส่วนอ่ืนในสังคม ในทิศทางท่ีรัฐให้ภาคส่วนอ่ืนมีส่วนร่วมในการใช้อาํนาจรัฐและมี
หนา้ท่ีให้บริการสาธารณะหรือการดาํเนินการในภารกิจอ่ืนใดท่ีจาํเป็นตามท่ีรัฐเห็นสมควร (ปธาน 
สุวรรณมงคล, 2554: 8)  

ประการสาํคญั คือเม่ือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในพื้นท่ีและมีความใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด 
อนัไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาสาธารณะโดยตรง 
จึงควรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีอาํนาจในการจดัการปัญหาอยา่งอิสระ ตามท่ี โกวิทย ์พวง
งาม (2548: 30) ไดก้ล่าวถึงความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอนัเป็นสาระสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน เช่นเดียวกบัท่ีสถาบนัดาํรงราชานุภาพและ
กรมการปกครอง สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2539: 12-14 อา้งถึงใน วลัลภ รัฐฉตัรานนท,์ 
2554: 14) ไดอ้ธิบายถึงความเป็นอิสระของการปกครองทอ้งถ่ินว่า คือการมีอาํนาจอิสระในการ
บริหารงาน ซ่ึงความมีอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นหลกัการสาํคญัประการหน่ึงของการกระจาย
อาํนาจการปกครอง เพราะหากองคก์ารนั้นไม่มีอาํนาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีจาํเป็นตอ้งรอคาํสั่ง
จากรัฐบาลกลางอยูเ่สมอ องคก์ารเช่นน้ีมีวิธีการไม่ผดิไปจากวิธีการปกครองส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีฐานะ
เป็นตวัแทนของรัฐบาลกลางท่ีประจาํอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งมีอาํนาจอิสระในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ แต่มีขอ้น่าสังเกตว่าอาํนาจอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีพอสมควรและไม่มีมากเกินไป จนทาํใหก้ระทบกระเทือนต่อเอกภาพ
และอธิปไตยของประเทศ  

ในท่ีน้ีกล่าวในบริบทของความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขจดัการปัญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ ปัญหา
และผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงปัญหาแรงงานต่างดา้วในแต่ละพื้นท่ีนั้นมีความแตกต่างกนั
ไปด้วยในแต่ละพื้นท่ีมีความตอ้งการแรงงานในประเภทงานท่ีต่างกัน สภาพภูมิประเทศท่ีใกล้
พรมแดนทาํให้เช้ือชาติของคนต่างดา้วแต่ละจงัหวดัไม่เหมือนกนั หรือกระทัง่รูปแบบการจา้งงาน
ของนายจา้งชาวไทยแต่ละพื้นท่ีก็มีความแตกต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินอยา่ง
หน่ึงคือ ความหลากหลาย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละท่ีก็ยอ่มมีลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างกนั การ
จะสร้างรูปแบบเพื่อให้ทุกทอ้งถ่ินนาํไปปฏิบติัจะไม่สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด เท่ากบัการท่ีให้
ทอ้งถ่ินกาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ซ่ึงการ
กาํหนดนโยบายสาํหรับจดัการปัญหาสาธารณะเพ่ือลดความขดัแยง้และวางแผนรับมือในระยะยาว
เป็นส่ิงท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่กระทบกบัการบริหารงานของรัฐ
หรืออธิปไตยของประเทศ 
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ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินนับเป็นขอ้บ่งช้ีว่าการการกระจายอาํนาจของประเทศนั้นๆ
ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไร หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการตดัสินใจ 
ดาํเนินนโยบายบริหารทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม โดยไม่เป็นการขดัแยง้หรือขดัขวางการบริหาร
ประเทศก็ถือเป็นสิทธิท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถกระทาํได ้เพื่อใหก้ารบริหารงานต่างๆ
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดต้รงประเด็นมากท่ีสุด ตามหลกัการกระจายอาํนาจการ
ปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินท่ีดี ท่ีทอ้งถ่ินตอ้งมีอิสระในการบริหารงาน จดัทาํกิจกรรม และวินิจฉยัสั่งการ
ไดอ้ยา่งมีอิสระตามความจาํเป็น ดว้ยงบประมาณและเจา้หนา้ท่ีของตนเอง ส่วนกลางเพียงแต่กาํกบั
ดูแลให้ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น ไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง และทอ้งถ่ินไม่อยู่
ภายใตอ้าณติัของส่วนกลางแต่อยา่งใด (อุดม ทุมโฆสิต, 2551ข: 39)  

สาํหรับกรณีการกาํหนดนโยบายเพื่อจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วในทอ้งถ่ินนั้น สะทอ้น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัการปกครองส่วนถ่ินของประเทศไทยว่า ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ไทยยงัไม่มีความเป็นอิสระเท่าท่ีควร เพราะทอ้งถ่ินขาดอาํนาจดาํเนินตามกฎหมาย แมว้่าผลกระทบ
จะเกิดแก่ทอ้งถ่ินโดยตรงก็ตาม และยงัถูกควบคุมสั่งการโดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค การปฏิบติังาน
ท่ีรับคาํสั่งมาจากหน่วยงานกลางนั้นถือว่าเป็นการทาํงานตามแบบการรวมอาํนาจ (Centralization) 
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับคาํสั่งมาปฏิบัติเท่านั้ นไม่สามารถปฏิบัติงานโดย
ปราศจากคาํสัง่ได ้ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการผลกัดนัวาระนโยบาย
ดา้นปัญหาแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีอาํนาจในการบญัญติักฎหมาย พระราชบญัญติั ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เช่น รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภาระท่ีจะตอ้ง
รับผดิชอบประชากรแฝงท่ีมิใช่คนไทยใหช้ดัเจน อาทิ ใหอ้าํนาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
กําหนดนโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวในประเด็นท่ีท้องถ่ินได้รับผลกระทบ สามารถตั้ ง
งบประมาณงบประมาณเพ่ือสรรหาบุคลากรมาดาํเนินการเร่ืองแรงงานต่างดา้วในหลายดา้นทั้งดา้น
สวสัดิการและสาธารณสุข เป็นตน้ 

5.3.2  ควรมีการจดัสรรสัดส่วนรายไดท่ี้ไดจ้ากกระบวนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแรงงานต่างดา้วไดท้าํการข้ึนทะเบียนและพกัอาศยัในพื้นท่ี
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณ เพิ่มรายได้ให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สาํหรับจดับริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.3.3  ควรมีการออกระเบียบคาํสั่งในประเด็นดงักล่าวชดัเจนว่าแต่ละหน่วยงานมีขอบเขต
อาํนาจเท่าใด เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงของภาระหนา้ท่ีการทาํงานระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิให้ซํ้ าซ้อนกันในเร่ืองการจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการ
จดัสรรผลประโยชน์  

5.3.4 ควรมีการร่วมมือกนัระหว่างภาคประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจ และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการสํารวจปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วอย่างจริงจงั 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีชัดเจนรอบด้านจากทุกฝ่ายถึงความสําคญัและระดับความรุนแรงของปัญหา
แรงงานต่างดา้ว อนัจะนาํมาสู่การผลกัดนันโยบายหรือมาตรการในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานมีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเกิดการไหลออกของแรงงาน หรือทะลกัเขา้มาทาํงาน
ในพื้นท่ีมากข้ึน 
 

5.4  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการกาํหนดขอบเขตตวัอยา่งในการศึกษา กล่าวคือ 
ใชว้ิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ซ่ึงทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเจาะลึกไปท่ีผลกระทบของ
แรงงานต่างดา้วต่อภาระรับผิดชอบของหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลนครสมุทรสาคร) 
ซ่ึงผลการศึกษาในลกัษณะเจาะลึกน้ีเป็นผลดีต่อการปรับปรุงการจดับริการสาธารณะขององค์
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น จึงเป็นขอ้จาํกดัของการศึกษาในคร้ังน้ี  

ฉะนั้น หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไปควรท่ีจะทาํการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ประเภทท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยควรทาํการศึกษาว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดควรจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลแรงงานต่างดา้ว ตลอด
จนถึงเร่ืองในการจดับริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การสาธารณะสุขมูลฐาน อาชญากรรม ฯลฯ  

ทั้งน้ี ควรจะทาํการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และนาํปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ัง
น้ีไปศึกษาต่อ เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีมีผลในทางการผลกัดนัสู่การเกิดกระบวนการ
นโยบาย และนาํไปสู่ผลในทางปฏิบติั เน่ืองจากหลงัปี พ.ศ. 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ข้ึน และผลกระทบจากแรงงานต่างดา้วก็จะมากข้ึนตามไปดว้ย จึงควรท่ีจะจดัการกบัปัญหา
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ของแรงงานต่างดา้ว โดยใชห้น่วยงานท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดมาดูแลปัญหา นัน่คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 อีกประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ เร่ืองของการถ่ายโอนอาํนาจการ
บริหารและงบประมาณเก่ียวกบัการจดัการกบัปัญหาแรงงานด่างดา้ว จากหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลางมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเน้นท่ีการศึกษาแนวทางการถ่ายโอนอาํนาจ 
กระบวนการ วิธีการ รูปแบบ ตลอดจนเคร่ืองมือต่างท่ีใช้ในการถ่ายโอนอาํนาจ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ในการจดัการกบัปัญหาแรงงานต่างดา้ว อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดคุณประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
 



บรรณานุกรม 
 

กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว.  2556.  ข้อควรรู้สําหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
สัญชาตพิม่า ลาว และกมัพชูาทีท่าํงานในประเทศไทย. คน้วนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 จาก 
http://wp.doe.go.th/wp/images/book/book%20myanmar.pdf 

กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว.  2557ก.  ข้อมูล สถิตริายเดอืน.  คน้วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2557  จาก  http://wp.doe.go.th/wp/index.php/2013-07-25-03-45-44/2013-07-25-03-50-28/2013-
07-25-03-51-48 

กรมการจดัหางาน. สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว.  2557ข.  ข้อมูล สถิตริายปี.  คน้วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
จาก  http://wp.doe.go.th/wp/index.php/2013-07-25-03-45-44/2013-07-25-03-50-28/2013-07-
25-03-56-45 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.  2557.  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  คน้วนัท่ี 20 
มิถุนายน 2557  จาก  http://www.dla.go.th/work/abt/ 

กฤตยา อาชวนิจกลุ.  2543.  เร่ืองเพศ อนามัยเจริญพนัธ์ุและความรุนแรง: ประสบการณ์ชีวติของแรงงาน
อพยพจากประเทศพม่า.  นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล. 

กฤตยา อาชวนิจกลุ.  2545.  สถานะความรู้เร่ืองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและทศิทางการวจัิย
ทีพ่งึพจิารณา.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัการพิมพ ์สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. 

กฤษ เพิ่มทนัจิตต.์  2550.  การแสวงหารูปแบบทีเ่หมาะสมสําหรับการปกครองเทศบาลไทย.  
กรุงเทพมหานคร: โครงการเอกสารและตาํรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

กิตติยา ก่ิงแกว้กาญจน์.  2555.  บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับผลกระทบ
จากโครงการภาครัฐ กรณีศึกษาโครงการขยายถนนธนะรัชต ์อาํเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา.  สักทอง.  18 (กรกฎาคม-ธนัวาคม): 67-79.   

เกตุชพรรณ์ คาํพฒุ.  2552.  การจ้างแรงงานต่างชาต:ิ คู่มือเชิงนโยบายสําหรับประเทศกาํลงัพฒันา. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนยว์จิยัการยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย (ARCM) สถาบนัเอเชียศึกษา. 

โกวิทย ์พวงงาม.  2548.  การปกครองท้องถ่ินไทย: หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  
กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 



 
113 

 

คณะกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคม วฒิุสภา.  2552.  รายงานการพจิารณาศึกษาปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว 
กมัพูชา ปี 2551-2552.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัการพิมพ ์สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. 

จรัส สุวรรณมาลา.  2538.  ปฏิรูประบบการคลงัไทยกระจายอาํนาจสู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน.  
กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

จกัรชยั ณ เชียงใหม่.  2551.  ปัญหาแรงงานต่างด้าวทีมี่ผลกระทบต่องบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์ อาํเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่.  การศึกษาอิสระคณะ                 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ชมนาท รัตนมณี และคณะ.  2548.  แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผดิกฎหมายกบัปัญหาความม่ันคงแห่งชาต ิ
สาธารณสุข สังคมและเศรษฐกจิ (การติดตามผลภายหลงัรัฐบาลมีนโยบายผ่อนผนัให้ในการ
จดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในกจิการ 6 ประเภท พ.ศ. 2545: บทสรุปสําหรับผู้บริหาร.   
กรุงเทพมหานคร: กองการพิมพ ์สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. 

ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร.  2552.  การบริหารจัดการงานท้องถ่ิน.  กรุงเทพมหานคร: สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชชัพงศ ์เอมะสุวรรณ.  2557.  รายงานผลการศึกษาเบือ้งต้น เร่ือง บทบาทของกรมการปกครองกบั
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว.  คน้วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557  จาก 
http://sass.dopa.go.th/files/959478897.pdf 

ณฐัฐา วินิจนยัภาค.  2554.  นโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษาแบบสหวทิยาการ.  
กรุงเทพมหานคร: โครงการเอกสารและตาํรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ทรงศกัด์ิ แกว้สุข.  2553.  ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวพม่าผดิกฎหมายต่อการจัดทาํ
บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จังหวดัตาก.  การ
คน้ควา้อิสระคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

เทศบาลนครสมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน.  2557.  แผนพฒันาเทศบาลนครสมุทรสาคร 
พ.ศ. 2557-2559 เล่ม 1. สมุทรสาคร: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร
สมุทรสาคร.   

เทศบาลนครสมุทรสาคร. กองวิชาการและแผนงาน.  2557.  แผนยุทธศาสตร์พฒันาเทศบาลนคร
สมุทรสาคร พ.ศ. 2558-2560.  สมุทรสาคร: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร
สมุทรสาคร.   



 
114 

 

ธเนศวร์  เจริญเมือง.  2550.  การปกครองท้องถ่ินกบัการบริหารจัดการท้องถ่ิน: อกีมิติหน่ึงของ
อารยธรรมโลก.  กรุงเทพมหานคร: โครงการจดัพิมพค์บไฟ. 

ธเนศวร์  เจริญเมือง.  2551.  ทฤษฎแีละแนวคดิ: การปกครองท้องถ่ินกบัการบริหารจัดการท้องถ่ิน.  
กรุงเทพมหานคร: โครงการจดัพิมพค์บไฟ. 

ธนัวา สิริเมธี.  2550.  จากพม่าสู่มหาชยั ชีวติแรงงานอพยพบนแผน่ดินพลดัถ่ิน. สาละวนิโพสต์.  37 (16 
กมุภาพนัธ์ - 30 มีนาคม).  คน้วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557  จาก
http://salweennews.org/home/?p=891 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  2554.  การกระจายอาํนาจ.  คน้วนัท่ี 15 มกราคม 2557  จาก 
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88 

บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั (ผูผ้ลิต).  2557 (23 มิถุนายน).  ต่างคนต่างคดิ (รายการโทรทศัน์). 
กรุงเทพมหานคร: AMARIN TV HD ช่อง 34.  

ปธาน สุวรรณมงคล.  2554.  การกระจายอาํนาจ แนวคดิและประสบการณ์จากเอเชีย. 
กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ประธาน คงฤทธิศึกษากร.  2534.  การปกครองท้องถ่ิน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร:    
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.   

แผนทีเ่ทศบาลนครสมุทรสาคร.  2557.  คน้วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557  จาก 
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=13.549464&lon=100.279341&z=14&m=b&sho
w=/15344598/th/เทศบาลนครสมุทรสาคร 

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พ.ศ. 2478.  ราชกจิจานุเบกษา.  
ฉบบักฤษฎีกา 52,  (10 ธนัวาคม) : 1740-1744. 

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พ.ศ. 2542.  ราชกจิจานุเบกษา.  
ฉบบักฤษฎีกา 116,  110ก (10 พฤศจิกายน): 2-5. 

พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2530.  ราชกจิจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 104,  145 (29 กรกฎาคม) : 1-7. 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551.  ราชกจิจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 125,  37ก 
(22 กมุภาพนัธ์) : 24-43. 

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542.  ราชกจิจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 116,  114ก (17 พฤศจิกายน) : 48-66. 



 
115 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546.  ราชกจิจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 120,  124ก (22 
ธนัวาคม) : 1-15. 

พหล ศกัด์ิคะทศัน์ และ หน่ึงหทยั ตนัติสนัติสม.  2550.  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม.  วทิยาสารกาํแพงแสน.  5 (3): 71-77. 

พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน.  2552.  การย้ายถ่ิน: ทฤษฎแีละความเป็นไปในเอเชีย.  กรุงเทพมหานคร: 
วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พชัรีภรณ์ วงคร์าช.  2554.  ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในตําบลม่อนป่ิน อาํเภอฝาง 
จังหวดัเชียงใหม่.  การศึกษาอิสระคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย.  

มยรีุ อนุมานราชธน.  2549.  นโยบายสาธารณะ.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: เอก็ซ์เปอร์เน็ท.  
ยทุธพร ประสานศรี.  2553.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัการจัดสวสัดิการสังคมแก่แรงงาน

ต่างชาติ: ศึกษากรณจัีงหวดัสมุทรสาคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.  2550.  ราชกจิจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 124,  47ก (24 
สิงหาคม) : 1-127. 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ.  2550.  นโยบายสาธารณะ.  กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ.์ 
เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ.  2555ก.  โลกาภิวฒัน์กบัท้องถ่ิน.  กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ ์. 
เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ.  2555ข.  แนวคดิและทฤษฎกีารปกครองส่วนท้องถ่ิน.  กรุงเทพมหานคร: 

บพิธการพิมพ.์ 
วรัญญา ภทัรสุข.  2552.  ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร:      

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วลัลภ รัฐฉตัรานนท.์  2554.  หลกัการปกครองท้องถ่ิน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพท์องกมล. 
วลัลภ ลาํพาย.  2547.  เทคนิควจัิยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ศรัณยา พฒุนวล.  2551.  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชน: กรณศึีกษาองค์การบริหารส่วนจังหวดัตรัง.  รายงานการศึกษาอิสระคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ศิพิมพ ์ศรบลัลงัก.์  2555.  การทาํให้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาความม่ันคง: ศึกษากรณแีรงงาน
พม่าในไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 



 
116 

 

ศิริพงษ ์เศรษฐสนิท.  2543.  การเมืองกบัการกาํหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถ่ิน: กรณศึีกษา 
องค์การบริหารส่วนตําบลสบเตี๊ยะ อาํเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ,์ จิรบูรณ์ โตสงวน และหทยัชนก สุมาลี.  2553.  บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการ
กระจายอาํนาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ.  คน้วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557  จาก 
www.dla.go.th/upload/document/type4/2553/12/8620_1.pdf 

ศุภชยั ยาวะประภาษ.  2554.  นโยบายสาธารณะ.  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมบติั ธาํรงธญัวงศ.์  2554.  นโยบายสาธารณะ: แนวคดิ การวเิคราะห์ และกระบวนการ.  พิมพค์ร้ัง
ท่ี 22.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม. 

สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสมุทรสาคร.  2556 (6 ธนัวาคม).  อธิบดีกรมสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ ลงพืน้ทีจั่งหวดัสมุทรสาครเพือ่ดูความคบืหน้าและการ
แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์จังหวดัสมุทรสาคร.  คน้วนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2557  จากhttp://pr.prd.go.th/samutsakhon/ewt_news.php?nid 
=1069&filename=index 

สาํนกังานวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย.  2556 (22 มกราคม).  ขายประกนัสุขภาพ
ต่างด้าว รพ.ชลบุรี-ระยอง-สมุทรสาคร แบกค่ารักษาต่างด้าวนอกระบบพุ่ง. คน้วนัท่ี 7 
มิถุนายน 2557  จาก http://www.hisro.or.th/main/?name=news&file 
=readnews&id=482  

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ สาํนกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ.  2555. 
ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (มตคิณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 
2555).  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ. 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.  2538.  ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

อภิชาต สถิตนิรามยั.  2555.  รัฐธรรมนูญ การกระจายอาํนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ดือนตุลา. 

อมรวรรณ ศรีชูเป่ียม.  2550. รัฐไทยกบัการนํานโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี
แรงงานประมง จ.สมุทรสาคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 



 
117 

 

อฐัภิญญา จงเจริญ.  2553.   การก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า: กรณศึีกษา
จังหวดัระนอง.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหิดล. 

เอกวิทย ์ ธีรวโิรจน์.  2553.  ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณศึีกษา เทศบาล
เมืองนางรอง.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

อุดม ทุมโฆสิต.  2551ก.  การปกครองท้องถ่ินสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศทีพ่ฒันาแล้ว. 
กรุงเทพมหานคร: แซท โฟร์ พร้ินต้ิง จาํกดั.  

อุดม ทุมโฆสิต.  2551ข.  รายงานการวจัิย ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการกระจายอาํนาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไทย.  กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

Collier, D. 2011.  Understanding Process Tracing. PS: Political Science and Politics.  44 (4): 
823-30. 

World Bank Independent Evaluation Group.  2008.  Decentralization in Client Countries An 
Evaluation of  World Bank Support, 1990–2007 .Washington D.C: World Bank. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
 

คาํถามสัมภาษณ์ บุคลากร ประชาชน ผู้ประกอบการในพืน้ทีเ่ทศบาลนคร
สมุทรสาคร และสมาชิกหอการค้าจังหวดั 

 
คาํถามสัมภาษณ์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. หากมองในภาพรวมของทั้งจงัหวดัสมุทรสาครมีพื้นท่ีไหน(อาํเภอ/ตาํบล/ชุมชน/เขต) ท่ีมี
ปัญหา/จาํนวนแรงงานต่างดา้วมากท่ีสุด? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหานั้นเกิดภายใตข้อบเขตการดูแลของเทศบาลนครสมุทรสาครหรือไม่? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัญหาแรงงานต่างดา้วในเขตเทศบาลนครสมุทราสาครมีอะไร อยา่งไรบา้ง? 

3.1 ดา้นสงัคม…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 ดา้นเศรษฐกิจ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  

3.3 ดา้นสาธารณสุข…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. ผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างดา้วส่งผลต่อเทศบาลนครสมุทรสาครมากนอ้ยแค่ไหน? 
อยา่งไร? ทั้งในดา้นของการแกปั้ญหาท่ีทางเทศบาลตอ้งเขา้ไปดูแล และดา้นการสร้างความเขา้ใจ
กนัระหวา่งแรงงานต่างดา้วและประชาชนทอ้งถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ในพื้นท่ีดูแลของเทศบาลนครสมุทรสาคร มีประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนหรือผลกระทบ
จากแรงงานต่างดา้วหรือไม่? ในดา้นของสาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม การกระทบกระทัง่กนั 
อาชญากรรมจ้ีปลน้ การทาํงาน ปัญหานายจา้งลูกจา้ง การแยง่งานกนัทาํ เป็นตน้ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ถา้กล่าววา่ “ปัญหาแรงงานต่างดา้วคือปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาคร” ท่านเห็นดว้ยกบัคาํ
กล่าวนั้นหรือไม่? อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. จากคาํกล่าวในขอ้ 6 ท่านคิดวา่ประชาชนในทอ้งถ่ินน้ีจะเห็นดว้ยกบัคาํพดูน้ีหรือไม่? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่ีผา่นมาเทศบาลนครสมุทรสาครไดมี้มาตรการหรือนโยบายอะไรเก่ียวกบัการจดัการปัญหา
แรงงานต่างดา้วหรือไม่ อยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

a. ถา้ “ไม่” ทางเทศบาลรับเอานโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วของส่วนกลางมาปฏิบติั
อยา่งไร มีการปรับเปล่ียนเพือ่ใหเ้ขา้กบัพื้นท่ีบา้งไหม………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

b. คิดวา่เทศบาลมีแนวทางท่ีจะเอานโยบายท่ีเคยทาํทั้งแบบท่ีคิดเอง หรือท่ีนาํเอานโยบาย
จากส่วนกลางมาปฏิบติั มาต่อยอดหรือไม่อยา่งไร………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………............. 
9. ปัจจุบนัในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครมีองคก์ร หรือบริษทัเอกชน เขา้มาดาํเนินการเก่ียวกบั
แรงงานต่างดา้วหรือไม่? อยา่งไร? (อยา่งเช่นการจดัทาํทะเบียนประวติั เร่ืองประวติัสุขภาพ เพื่อ
จดัการเร่ืองการเขา้งาน อาจจะเป็นพวกบริษทัจดัหางานใหแ้รงงานต่างดา้ว มีบา้งไหม มากนอ้ย
เพียงไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

a. ถา้ “มี” แลว้เทศบาลไดมี้การประสานงานกบัองคก์รพวกน้ีหรือไม่อยา่งไร…………… 
............................................................................................................................................................. 
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b. ถา้ “ไม่มี” คิดวา่ทาํไมถึงไม่มี เทศบาลมีศกัยภาพท่ีจะจดัการในรูปแบบนั้นหรือไม่…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
10. ท่านคิดวา่ปัญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครน้ี พอจะมีทางออกไหม ควร
จะแกปั้ญหาอยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
11. ดว้ยทรัพยากรของเทศบาลนครสมุทรสาครในตอนน้ี ทั้งบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี ท่าน
คิดวา่เพยีงพอหรือไม่ ต่อการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้ว นอกเหนือจากการจดัทาํการข้ึนทะเบียน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
12. ในกรณีท่ีไม่มีนโยบาย / มีแต่การนาํนโยบายจากส่วนกลางมาปฏิบติั ท่านคิดวา่เพราะเหตุใด
เทศบาลนครสมุทรสาครจึงยงัไม่สามารถผลิตนโยบายเพือ่การแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีไดก้ฎหมาย? 
บุคลากร? งบประมาณ? สถานท่ี? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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คาํถามสัมภาษณ์ หอการค้าจังหวดั  

1. หากมองในภาพรวมของทั้งจงัหวดัสมุทรสาครมีพื้นท่ีไหน(อาํเภอ/ตาํบล/ชุมชน/เขต) ท่ีมี
ปัญหา/จาํนวนแรงงานต่างดา้วมากท่ีสุด? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ปัญหาแรงงานต่างดา้วในเขตเทศบาลนครสมุทราสาครมีอะไร อยา่งไรบา้ง? 

2.1 ดา้นสงัคม…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ดา้นเศรษฐกิจ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  

2.3 ดา้นสาธารณสุข…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
3 ถา้กล่าววา่ “ปัญหาแรงงานต่างดา้วคือปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาคร” ท่านเห็นดว้ยกบัคาํ
กล่าวนั้นหรือไม่? อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

4 จากคาํกล่าวในขอ้ 3 ท่านคิดวา่ประชาชนในทอ้งถ่ินน้ีจะเห็นดว้ยกบัคาํพดูน้ีหรือไม่? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5 ในอนาคตเม่ือมีการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทิศทางของแรงงานต่างดา้วใน
พื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครจะเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6 จากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)จะทาํใหปั้ญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ี(ดงัท่ี
ถามในขอ้2) เป็นอยา่งไร จะรุนแรงมากข้ึนหรือลดลงอยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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7 หอการคา้จงัหวดัไดมี้บทบาทอยา่งบา้งในการจดัการกบัปัญหาแรงงานต่างดา้วในปัจจุบนั และ
ความพร้อมในการรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
มุมมองต่อบทบาท หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดการกบัปัญหาแรงงานต่างด้าว 
8 ในมุมมองของหอการคา้จงัหวดัมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในการจดัการกบัปัญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ี  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9 หอการคา้จงัหวดัมีการประสานงานในเร่ืองของแรงงานต่างดา้วกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน(เทศบาลนครสมุทรสาคร)หรือไม่? อยา่งไร?  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

a. ในกรณีมีการประสานงาน มีปัญหาอุปสรรคในการประสานงาน ดาํเนินการ 
หรือไม่อยา่งไร………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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คาํถามสัมภาษณ์ ประชาชนและผู้ประกอบการในพืน้ทีเ่ทศบาลนครสมุทรสาคร  

1. หากมองในภาพรวมของทั้งจงัหวดัสมุทรสาครมีพื้นท่ีไหน(อาํเภอ/ตาํบล/ชุมชน/เขต) ท่ีมี
ปัญหา/จาํนวนแรงงานต่างดา้วมากท่ีสุด? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาแรงงานต่างดา้วในเขตเทศบาลนครสมุทราสาครมีอะไร อยา่งไรบา้ง? 

2.1 ดา้นสงัคม…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………...……….. 

2.2 ดา้นเศรษฐกิจ…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… ………… 

2.3 ดา้นสาธารณสุข………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3 ถา้กล่าววา่ “ปัญหาแรงงานต่างดา้วคือปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาคร” ท่านเห็นดว้ยกบัคาํ
กล่าวนั้นหรือไม่? อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4 จากคาํกล่าวในขอ้ 3 ท่านคิดวา่ประชาชนในทอ้งถ่ินน้ีจะเห็นดว้ยกบัคาํพดูน้ีหรือไม่? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5 ในชีวิตประจาํวนัท่านไดมี้การติดต่อ พดูคุย หรือประสานงานกบัแรงงานต่างดา้วมากนอ้ยแค่
ไหน อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6 ท่านไดรั้บผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างดา้วหรือไม่? อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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7 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการกบั
ปัญหาแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ี  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8 ท่านมีโอกาสสะทอ้นปัญหาท่ีไดรั้บไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือไม่? อยา่งไร?  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



ภาคผนวก  ข 
 

รายนามผู้ให้ข้อมูล 
 

ลาํดับ ช่ือ(นามสมมติ) ตําแหน่ง/สถานะ วนัทีสั่มภาษณ์ 
1 กฤษดา 

 
พนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

12 ตุลาคม 2557 
4 พฤศจิกายน 2557 

2 การเรียน 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

15 ตุลาคม 2557 

3 เจริญ 
 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2557 

4 โชคดี 
 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 30 เมษายน 2557 

5 ดูแล 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นสาธารณสุข เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

30 เมษายน 2557 

6 นาํโชค 
 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 26 มีนาคม 2557 

7 พาณิชย ์
 

สมาชิกหอการคา้จงัหวดัสมุทรสาคร 25 กนัยายน 2557 

8 มัน่คง 
 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 9 กนัยายน 2557 

9 มีสุข 
 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 26 มีนาคม 2557 

10 มีชยั ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 30 เมษายน 2557 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล (ต่อ) 

11 เมตตา ฝ่ายปฏิบติัการดา้นสวสัดิการสงัคม เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

2 เมษายน 2557 
9 กนัยายน 2557 

12 รักษา 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นสาธารณสุข เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 

26 มีนาคม 2557 

 
13 

 
ร่ํารวย 

 

 
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

 
2 เมษายน 2557 

14 วิชา 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นวิชาการ เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

25 กนัยายน 2557 

15 ศึกษา 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

15 ตุลาคม 2557 

16 เศรษฐี 
 

ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

2 เมษายน 2557 

17 สมชาย 
 

ฝ่ายบริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร 25 กนัยายน 2557 

18 สมพงศ ์
 

ฝ่ายบริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2557 

19 สมหมาย 
 

ฝ่ายบริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร 25 กนัยายน 2557 

20 อารี 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นสาธารณสุข เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 

25 กนัยายน 2557 

21 เอ้ือเฟ้ือ 
 

ฝ่ายปฏิบติัการดา้นสาธารณสุข เทศบาลนคร
สมุทรสาคร 

26 มีนาคม 2557 



ภาคผนวก  ค 
 

สถิตแิรงงานต่างด้าวปี พ.ศ. 2550-2556  โดยกรมการจัดหางาน 
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ภาคผนวก  ง 
 

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจําเดอืน ตุลาคม 2557 
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ประวตัผู้ิเขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ นางสาวจินดา  ธาํรงอาจริยกลุ 
 
ประวตัิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การปกครอง) 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 2553 

 
รางวลัและทุนการศึกษา พ.ศ. 2554 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2                  

ทุน APM Scholarship                              
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 พ.ศ. 2555 
 รางวลัเรียนดี                                               

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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