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“พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
กรมประชาสัมพันธ์ ร่ วมกับศู นย์สารวจความคิดเห็ น “นิ ด้าโพล”สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ด้า) เปิ ดเผย
ผลสารวจความคิ ดเห็ นของประชาชน เรื่ อง “พ.ร.ก. การบริ หารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560” ทาการสารวจ
ระหว่างวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2560 จากนายจ้างหรื อเจ้าของกิ จการ พนักงานฝ่ ายบุคคล และผูจ้ ดั การ ที่ มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้ นจ านวน 2,000หน่ วยตัวอย่าง เกี่ ยวกับ พ.ร.ก. การบริ หารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 การสารวจ
ใช้การสุ่ มตัวอย่างด้วยความน่ าจะเป็ น ด้วยวิธีแบบหลายขั้นตอน (MultistageSampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่ สัมภาษณ์
แบบพบตัว โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ 99.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.1
จากการสารวจเมื่อถามถึงจานวนลูกจ้างที่ เป็ นแรงงานต่างด้าว ที่ นายจ้างมีอยู่ พบว่า นายจ้างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 26.85
ระบุ ว่า มี จ านวน 2 คน ร้ อ ยละ 19.10 ระบุ ว่า มี 5 คนขึ้ นไป ร้ อ ยละ 18.90 ระบุ ว่า มี จ านวน 3 คน ร้ อ ยละ 14.95 ระบุ ว่ า
มีจานวน 1 คน ร้อยละ 11.90 ระบุวา่ มีจานวน 4 คน และร้อยละ 8.30 ระบุวา่ มีจานวน 5 คน
สาหรับประเภทงานของแรงงานต่างด้าวที่เป็ นลูกจ้างและทาอยู่ พบว่า นายจ้างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 33.15 ระบุวา่ ลูกจ้าง
แรงงานต่างด้าวทางานประเภทงานเสิ ร์ฟอาหาร ขายของ รองลงมา ร้อยละ 18.35 ระบุวา่ เป็ นงานก่อสร้าง รับเหมา ใช้แรงงาน
ร้ อยละ 16.85 ระบุ ว่ า เป็ นงานแม่ บ้ าน ร้ อยละ 12.10 ระบุ ว่ า เป็ นงานเกษตรกรรม ร้ อยละ 6.25 ระบุ ว่ า เป็ นงานโรงงาน ร้ อยละ 5.80
ระบุวา่ เป็ นงานเลี้ยงเด็ก ร้อยละ 3.35 ระบุวา่ เป็ นงานสถานี บริ การน้ ามัน ร้อยละ 3.05 ระบุวา่ เป็ นงานประมง ร้อยละ 1.50 ระบุ
อื่น ๆ ได้แก่ ขนส่งสิ นค้า งานซ่อมบารุ ง และร้อยละ 0.90 ไม่ระบุ
ด้านความคิดเห็ นของนายจ้างเกี่ ยวกับ กฎหมายคุม้ ครองแรงงานต่างด้าว เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ว่าทุกประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยควรมีกฎหมายดังกล่าวหรื อไม่ พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.65 ระบุวา่ เห็นด้วย
รองลงมา ร้อยละ 9.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่เห็ นด้วย และร้อยละ 0.10 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ยังไม่ใช่
วิธีการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
เมื่อถามนายจ้างว่าเห็นด้วยหรื อไม่วา่ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จะสามารถป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์ได้ พบว่า นายจ้าง ร้อยละ 33.05 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 29.45 ระบุว่า เห็ นด้วยมาก
เพราะ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ รัฐบาลประกาศบังคับใช้สามารถป้ องกันการค้ามนุ ษย์
และคุ ม้ ครองแรงงานมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการจัดระเบี ยบแรงงานต่างด้าวที่ มีอยู่จานวนมากให้ถูกต้อง โดยมี บทลงโทษที่ รุนแรง
สาหรับนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการที่กระทาผิด ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวทุกคนจะต้องมีเอกสารประจาตัวที่ สามารถตรวจสอบที่มา
หรื อข้อมู ลส าคัญได้ อี กทั้งยังเป็ นการป้ องกันการทุ จริ ตของเจ้าหน้ าที่ รั ฐ และปั ญหาอื่ น ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ ร้ อยละ 27.00 ระบุ ว่า
ค่อนข้างเห็ นด้วย เพราะ พ.ร.ก.การบริ ห ารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ รัฐบาลประกาศบังคับใช้สามารถ
ลดปั ญหาการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่ ง แรงงานต่างด้าวมีเอกสารประจาตัว ทาให้สามารถตรวจสอบข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานได้
ง่ ายขึ้ น เป็ นการจั ดระเบี ยบแรงงานต่ างด้ าวให้ ถู กต้องตาม พ.ร.ก. และยังมี บทลงโทษตามกฎหมายที่ มี อ ั ตราโทษปรั บรุ นแรงมากขึ้ น
กับนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการที่ กระทาผิดกฎหมาย อี กทั้งยังให้ความคุ ม้ ครองแรงงานต่างด้าวมากขึ้ น ร้อยละ 6.40 ระบุ ว่า
ไม่ค่อยเห็ นด้วย เพราะ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ รัฐบาลประกาศใช้ ยังมีช่องโหว่และ
อาจไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริ งจังในระยะยาว ทาให้เกิดคาถามว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้สามารถป้ องกันการค้ามนุษย์ได้ท้ งั หมดจริ งหรื อไม่
หรื อเป็ นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด หากมองถึงการบังคับใช้ในระยะยาว เจ้าหน้าที่ อาจมี การบังคับใช้ไม่ต่อเนื่ อง หรื ออาจเกิ ด
การทุ จริ ตมากขึ้ น เนื่ องจากบทลงโทษรุ นแรงเกิ น ไป และปั ญ หาการไม่ได้รับ ความสะดวกในการติ ด ต่อราชการ จนท าให้
ผูป้ ระกอบการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ รัฐบาลควรให้เวลาในการดาเนิ นการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตาม พ.ร.ก. ที่เพิ่งประกาศใช้
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามความคิ ด เห็ น ส่ ว นหนึ่ งยัง เชื่ อ ว่ า การค้า มนุ ษ ย์จ ะยัง คงมี อ ยู่ เนื่ อ งจากยัง มี แ รงงานต่ า งด้ า วบางส่ ว น
ไม่ตอ้ งการขึ้นทะเบียน ร้อยละ 3.75 ระบุวา่ ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
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ที่รัฐบาลประกาศใช้สามารถป้ องกันปั ญหาได้เพียงบางส่วน แต่จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้มงวดจริ งจังกับการบังคับใช้กฎหมายหรื อการดาเนิ นการขึ้นทะเบียนที่มีข้ นั ตอนที่ยงุ่ ยากไม่ได้รับความสะดวก
อาจทาให้เกิ ดการหลีกเลี่ยงและทุ จริ ตมากขึ้น อีกร้อยละ 0.35 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจาเป็ นต้องมีการต่ออายุทุกปี
ควรเปิ ดบริ การตลอดปี จึงจะสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช่เพียงเฉพาะช่วงที่มีปัญหา และควรเริ่ มต้นแก้ไขปั ญหา
แรงงานไทยก่อน ซึ่ งข้อดีของการมีบทลงโทษที่รุนแรง คือ ทาให้คนเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น อีกประการหนึ่ งการค้ามนุษย์ยงั เป็ น
ปั ญหาที่มีผมู ้ ีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้แก้ไขได้ยาก
สาหรับความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ว่าจะสามารถ
ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวมีการขึ้นทะเบียนการทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้หรื อไม่ พบว่า นายจ้าง ร้อยละ 33.65 ระบุวา่
ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ ทาให้นายจ้าง
ต้องขึ้ นทะเบี ยนแรงงานให้ ถู กต้องตามกฎหมาย เนื่ องจากเจ้าหน้ าที่ บั งคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง ประกอบกับการมี แรงงานต่ างด้าว
ที่ผิดกฎหมายมีอตั ราโทษปรับรุ นแรง ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจ และการขึ้นทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนั้นยังทาให้
แรงงานต่ างด้าวได้รั บความคุ ้มครองตามกฎหมาย มี การตรวจสอบและควบคุ มได้ง่ ายขึ้ น ส่ งผลให้ สามารถป้ องกันปั ญหาการค้ามนุ ษย์ได้
แต่อย่างไรก็ตามการขึ้นทะเบียนยังมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสูง และมีเวลาที่จากัดจึงควรลดค่าใช้จ่ายและขยายเวลาเพิ่มขึ้นอีก
ร่ วมกับการอานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ าย ร้อยละ 31.40 ระบุวา่
เห็ นด้วยมากเพราะ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการท างานของคนต่ างด้ าวพ.ศ. 2560 ที่ รั ฐบาลประกาศบั งคับใช้ ท าให้ นายจ้างมี
ความต้องการที่ จะขึ้ นทะเบี ยนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่ องจากการมี แรงงานต่ างด้าวที่ ผิดกฎหมายมี อตั ราโทษปรั บรุ นแรง
ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจ และการขึ้นทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนั้นยังทาให้แรงงานต่างด้าวได้รับความคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย มีการตรวจสอบและควบคุมได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สามารถป้ องกันปั ญหาการค้ามนุษย์ได้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และอานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบี ยนให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับ
ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากทุ ก ฝ่ าย ร้ อ ยละ 28.40 ระบุ ว่ า ไม่ ท ราบ/ไม่ แ น่ ใ จ ร้ อ ยละ 4.60 ระบุ ว่ า ไม่ ค่ อ ยเห็ น ด้ ว ย เพราะ
พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ ทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน เนื่ องจากผูป้ ระกอบการประสบปั ญหา
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการมีระยะเวลาในการดาเนิ นการที่จากัดและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการสู ง
อีกทั้งอัตราโทษปรับยังรุ นแรงเกิ นไป อย่างไรก็ตามการทุ จริ ตหลบเลี่ยงกฎหมายยังคงเกิ ดขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นเพราะกฎหมาย
มีช่องโหว่ หรื อเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง แรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่ตอ้ งการขึ้นทะเบียน
จึงทาให้ พ.ร.ก. ฉบับนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และส่วนหนึ่งมองว่า แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเหล่านี้จะเข้ามาแย่งงานคนไทย
ร้อยละ 1.70 ระบุวา่ ไม่เห็ นด้วยเลย เพราะ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ มีค่าใช้จ่ายสู งและขั้นตอนที่
มากจนเกินไป แม้ว่าผูป้ ระกอบการจะต้องการขึ้นทะเบี ยนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ความไม่สะดวกนี้ ทาให้เกิ ด
การทุ จริ ตหลบเลี่ ยง และแรงงานส่ วนหนึ่ งไม่ตอ้ งการขึ้ น ทะเบี ยน แต่เลื อกที่ จะกลับประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดี
อี กร้ อยละ 0.25 ระบุ อื่ น ๆ ได้แก่ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการท างานของคนต่ างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ รั ฐบาลประกาศบังคับใช้มี อ ัตรา
โทษรุ นแรงเกินไป รวมทั้งการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีค่าใช้จ่ายสูง และเห็นว่ารัฐบาลควรแก้ไขที่ปัญหาแรงงานไทยก่อน
ด้านความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับการที่รัฐบาลออกมาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใช้มาตรการการลงโทษที่รุนแรง
และค่าปรั บที่ สู ง โดยให้ยืดระยะเวลาออกไป จนถึ งวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่ อให้ ลูกจ้าง และนายจ้างไปดาเนิ นการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พบว่า นายจ้าง ร้อยละ 35.25 ระบุ ว่า เห็ นด้วยมาก เพราะ ผูป้ ระกอบการและแรงงานต่างด้าว ต้องการเวลาใน
การดาเนิ นการขึ้ นทะเบี ยนให้ถูกกฎหมาย มิ เช่นนั้นแล้วจะเกิ ดปั ญหาที่ ตามมากับผูป้ ระกอบการ คื อ การขาดแคลนแรงงาน
ซึ่ งในระหว่างนี้ รัฐบาลควรกลับไปทบทวนข้อดีขอ้ เสี ยของ พ.ร.ก. ให้รอบคอบ เพื่อลดปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นอีก ร้อยละ 31.75 ระบุว่า
ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 25.80 ระบุว่า ค่อนข้างเห็ นด้วย เพราะ มีการชี้ แจงรายละเอียดก่อนการบังคับใช้จริ ง และมีกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนิ นการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ลดปั ญหาขาดแคลนแรงงานและปั ญหาอื่น ๆ ร้อยละ 3.80
ระบุวา่ ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ การทางานของหน่วยงานรัฐมีความล่าช้า จึงควรขยายเวลาดาเนิ นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ออกไปอีก เพื่อลดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ในอีกแง่หนึ่งมีความคิดเห็นที่มองว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และ
ต้องการให้กลับไปใช้กฎหมายเดิม จากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น รัฐบาลทางานไม่ต่อเนื่ อง นายจ้างละเลยหน้าที่ ในการขึ้นทะเบี ยนให้กบั
แรงงานต่างด้าว ร้อยละ 3.15 ระบุวา่ ไม่ค่อยเห็ นด้วย เพราะ การกาหนดขยายระยะเวลาของรัฐบาลยังคงน้อยเกินไป เนื่ องจาก
การดาเนิ นการขึ้นทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวและการดาเนิ นการในด้านอื่น ๆ ของหน่ วยงานรัฐมีความล่าช้ามีขอ้ จากัดมาก ส่ งผลให้
เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน จากการไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ จนทาให้แรงงานต่างด้าวถูกเอาเปรี ยบ และส่วนหนึ่ งมองว่า
พ.ร.ก. ฉบับนี้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบ และในระยะยาวเจ้าหน้าที่ ของรัฐอาจไม่เข้มงวดจริ งจัง และร้อยละ 0.25
ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พ.ร.ก.กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ มีระยะเวลาที่เอื้อให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานได้อย่างถูกกฎหมาย
มากขึ้น ส่งผลให้แรงงานไทยตกงาน ดังนั้น ภาครัฐควรต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาการตกงานของแรงงานไทยก่อน
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เมื่อถามถึงความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับการส่ งผลกระทบในด้านต่าง ๆ กรณี พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พบว่า นายจ้างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 38.90 ระบุวา่ ส่ งผลให้ขาดแคลนแรงงาน รองลงมา ร้อยละ 15.55
ระบุ ว่า เกิ ด การจัด ระเบี ย บแรงงานต่ า งด้าวทั้ง ระบบให้ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย ร้ อ ยละ 11.45 ระบุ ว่า ช่ ว ยให้ ป ระเทศไทย
มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึนในด้านการแก้ไขปั ญหาค้ามนุษย์ ร้อยละ 11.30 ระบุวา่ ลดความเสี่ ยง ป้ องกันการบังคับรี ดไถแรงงานต่างด้าว
ร้อยละ 9.60 ระบุวา่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยขาดทุน และล้มเลิกกิจการ ร้อยละ 8.60 ระบุวา่ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.50
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ และร้อยละ 1.10 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น
สาหรับความคิดเห็ นของนายจ้างเกี่ ยวกับอัตราโทษค่าปรับที่ สูงขึ้น กรณี แรงงานต่างด้าวที่ ผิดกฎหมาย ว่าจะเป็ นช่องทาง
ให้เจ้าหน้าที่รัฐบางรายฉวยโอกาสบีบเรี ยกเงินใต้โต๊ะจากนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/แรงงานต่างด้าวหรื อไม่ พบว่า ร้อยละ 58.35
ระบุวา่ ไม่ทราบ/ไม่แน่ ใจ ร้อยละ 33.05 ระบุวา่ ใช่ เพราะ การทุจริ ตเกิดขึ้นได้เสมอในสังคมไทย และเจ้าหน้าที่ ของรัฐส่ วนหนึ่ งไม่
เกรงกลัวต่อการกระทาผิด ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากผูป้ ระกอบการส่ วนหนึ่ งต้องการได้รับความสะดวกในการขึ้นทะเบี ยนแรงงานต่างด้าว
ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลาดับขั้นตอนยุง่ ยาก และเป็ นผลจากการมีอตั ราค่าปรับรุ นแรงทาให้นายจ้างที่ทาผิดกฎหมายไม่ตอ้ งการจ่าย
ค่ าปรั บเต็ มจ านวน ร้ อยละ 8.10ระบุ ว่า ไม่ ใช่ เพราะ การทุ จริ ตจะไม่ เกิ ดขึ้ นแน่ นอน ถ้าผู ้ประกอบการท าการขึ้ นทะเบี ยนแรงงานต่ างด้าว
ให้ถูกกฎหมาย และผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งการทาเรื่ องที่ เป็ นการทุ จริ ต ประกอบกับรัฐบาลได้วางระเบี ยบป้ องกันการทุ จริ ต
ไว้แล้ว และร้อยละ 0.50 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การทุจริ ตเป็ นเรื่ องส่วนบุคคล ไม่ข้ ึนอยูก่ บั อัตราโทษที่มาก หรื อน้อยเกินไป
สาหรับสิ่ งที่นายจ้างมีความกังวลมากที่สุด กรณี หากมีลูกจ้างที่เป็ นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะนี้
พบว่า ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 62.65 กังวลเรื่ องอัตราโทษที่ สู ง เช่ น อัตราโทษปรั บ และจาคุ ก ร้ อยละ 10.35 กังวลเรื่ อ ง
การขาดแคลนแรงงาน ร้อยละ 6.90 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 4.80 กังวลเรื่ องความสะดวกในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และ
การต่อทะเบี ยนแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 4.75 กังวลเรื่ องการถูกตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ ผิดกฎหมาย ร้อยละ 4.35
ระบุวา่ ไม่มีความกังวล ร้อยละ 1.90 กังวลเรื่ องต้นทุนการผลิต/ต้นทุนการดาเนิ นธุรกิจที่สูงขึ้น ร้อยละ 1.70 กังวลเรื่ องการรี ดไถ
จากเจ้าหน้าที่ ร้ อ ยละ 1.15 กังวลเรื่ อ งการเรี ยกร้ อ งสิ ท ธิ ข องแรงงาน ร้ อ ยละ 0.90 กัง วลเรื่ อ งค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ น การ
ร้อยละ 0.45 กังวลเรื่ องการก่ ออาชญากรรม ร้ อยละ 0.05 กังวลเรื่ องแรงงานต่างด้าวไม่ ให้ความร่ วมมื อ ในการขึ้ นทะเบี ยน
และร้อยละ 0.05 กังวลเรื่ องภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ/ธุรกิจ
ท้ายที่ สุ ด เมื่ อ ถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ของนายจ้างในภาพรวมเกี่ ย วกับ ความเหมาะสมในการที่ รั ฐ บาลประกาศใช้
พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว พบว่า นายจ้างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 77.60 ระบุวา่ เหมาะสม เพราะ เป็ นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้ข้ ึน
ทะเบียนถูกต้องตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งผูก้ ระทาผิดจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น และความคิดเห็ นส่ วนมากยังเห็ นว่าควรมี
พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฉบับนี้ เพื่อลดปั ญหาการค้ามนุษย์ ทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีข้ ึน โดยการนาแรงงานต่างด้าวไปขึ้น
ทะเบี ยนตามกฎหมาย ซึ่ งจะช่ วยป้ องกันการรี ดไถจากเจ้าหน้ าที่ ของรั ฐ และยังมี ส่ วนช่ วยลดปั ญหาอาชญากรรมที่ เกิ ดจากแรงงานต่ างด้าว
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ แล้ว พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฉบับนี้ ยังให้ความคุ ม้ ครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิ ท ธิ และสวัส ดิ การ
ต่าง ๆ ทาให้ไม่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรี ยบ แต่อย่างไรก็ตามแม้วา่ นายจ้างจานวนมากจะเห็นว่า พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฉบับนี้
มีความเหมาะสม แต่ก็มีนายจ้างจานวนไม่นอ้ ยเห็นว่าควรมีการผ่อนปรนในระยะแรกก่อน เพื่อให้นายจ้างสามารถขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวนอกกฎหมายได้ทนั เวลา เนื่ องจากขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับความสะดวกในหลาย
ขั้นตอน และสุ ดท้ายผลพลอยได้ในระยะแรก คือ การลดจานวนลงของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ขณะที่ ร้อยละ 22.40 ระบุว่า
ไม่เหมาะสม เพราะ ทาให้ภาคธุรกิจขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่ งผลกระทบกับภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยในส่วนนี้
รัฐบาลควรทบทวนการออก พ.ร.ก. ฉบับนี้ให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ ง และปั จจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบคือ การให้เวลาใน
การดาเนิ นการขึ้นทะเบี ยนในช่วงแรกน้อยเกิ นไป การไม่ได้รับความสะดวกในการดาเนิ นการ และมีค่าใช้จ่ายสู ง ทาให้นายจ้างไม่
สามารถขึ้ นทะเบี ยนแรงงานได้ทัน จนท าให้ แรงงานส่ วนหนึ่ งเดิ นทางกลับประเทศเพราะกลัวบทลงโทษของกฎหมาย ซึ่ งนายจ้าง
ส่วนหนึ่ งให้ความเห็นว่าเป็ นอัตราโทษที่รุนแรงเกินไป ทั้งนี้ ความคิดเห็นจากนายจ้างส่ วนหนึ่ งมองว่า พ.ร.ก.การบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ออกมานี้ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์ และปั ญหาแรงงานต่างด้าวได้ท้ งั หมด
การบังคับใช้กฎหมายฉบับเดิมมีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว แต่สาเหตุของปั ญหาน่าจะมาจากการขาดความต่อเนื่องในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ และการทางานด้วยความไม่ซื่อสัตย์
เมื่ อ พิ จารณาลัก ษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้ อ ยละ 81.60 เป็ นนายจ้าง เจ้าของกิ จการ ร้ อยละ 14.00
เป็ นผูจ้ ัดการ เช่ น ผูจ้ ัดการร้าน ผูจ้ ดั การสาขา และร้ อยละ 4.40 เป็ นพนักงานฝ่ ายบุ คคล ตัวอย่าง ร้ อยละ 52.65 เป็ นเพศชาย
และร้ อ ยละ 47.35 เป็ นเพศหญิ ง ตั ว อย่ า ง ร้ อ ยละ 45.45 มี อ ายุ 36–45 ปี ร้ อ ยละ 29.30 มี อ ายุ 46–59 ปี ร้ อ ยละ 20.60
มีอายุ 26–35 ปี ร้อยละ 3.50 มีอายุ 60 ปี ขึ้ นไป และร้อยละ 1.15 มี อายุ 18–25 ปี ตัวอย่าง ร้อยละ 41.90 จบการศึ กษาปริ ญญาตรี
ห รื อเที ยบ เท่ า ร้ อ ยละ 29.45 จบ การศึ กษ ามั ธ ยมศึ กษ าห รื อเที ยบ เท่ า ร้ อ ยละ 21.20 จบ การศึ กษ าอนุ ป ริ ญ ญ า
หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 4.55 จบการศึกษาประถมศึกษาหรื อต่ากว่า และร้อยละ 2.90 จบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
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ตั วอย่ าง ร้ อยละ 39.35 ไม่ ระบุ รายได้ ร้ อยละ 17.70 มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน 20,001–30,000 บาท ร้ อยละ 17.65 มี รายได้ เฉลี่ ย
ต่ อเดื อน 10,001–20,000 บาท ร้ อ ยละ 15.15 มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001– 40,000 บาท ร้ อ ยละ 8.20 มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 1.95 มี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนไม่เกิ น 10,000 บาท ตัวอย่าง ร้อยละ 59.00 ประกอบอาชี พ
ค้าขาย ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว ร้ อ ยละ13.75 ประกอบอาชี พ พนักงานเอกชน ร้อ ยละ 12.20 เกษตรกร/ประมง ร้อ ยละ 7.05
ประกอบอาชีพผูใ้ ช้แรงงาน รับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 6.00 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 2.00
เป็ นพ่ อ บ้า น แม่ บ้าน เกษี ย ณอายุ ว่า งงาน ตัว อย่า ง ร้ อ ยละ 33.70 มี ภู มิ ล าเนาอยู่ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 20.95
มี ภู มิ ล าเนาอยู่ภ าคกลาง (รวมภาคตะวัน ตก) ร้ อ ยละ 16.25 มี ภู มิ ล าเนาอยู่ก รุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ร้ อ ยละ 14.25
มีภูมิลาเนาอยูภ่ าคใต้ ร้อยละ 9.25 มีภูมิลาเนาอยูภ่ าคเหนือ และร้อยละ 5.60 มีภูมิลาเนาอยูภ่ าคตะวันออก
1. ท่ านมีลูกจ้ างเป็ นแรงงานต่ างด้ าวจานวนกีค่ น
จานวนลูกจ้ างทีเ่ ป็ นแรงงานต่ างด้ าว ทีน่ ายจ้ างมีอยู่
จานวน 1 คน
จานวน 2 คน
จานวน 3 คน
จานวน 4 คน
จานวน 5 คน
5 คนขึ้นไป
รวม

ร้ อยละ
14.95
26.85
18.90
11.90
8.30
19.10
100.00

2. แรงงานต่ างด้ าวทีเ่ ป็ นลูกจ้ างของท่ านทางานประเภทใด
ประเภทงานของแรงงานต่ างด้ าวทีเ่ ป็ นลูกจ้ างและทาอยู่
เสิ ร์ฟอาหาร ขายของ
ก่อสร้าง รับเหมา ใช้แรงงาน
แม่บา้ น
เกษตรกรรม
โรงงาน
เลี้ยงเด็ก
สถานีบริ การน้ ามัน
ประมง
อื่น ๆ ได้แก่ ขนส่งสิ นค้า งานซ่อมบารุ ง
ไม่ระบุ
รวม

ร้ อยละ
33.15
18.35
16.85
12.10
6.25
5.80
3.35
3.05
1.50
0.90
100.00

3. ท่ านเห็นด้ วยหรื อไม่ ว่าทุกประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยควรมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่ างด้ าว เพื่อป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาการค้ ามนุษย์
ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับทุกประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
ร้ อยละ
ควรมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้ าวเพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ ามนุษย์
เห็นด้วย
86.65
ไม่เห็นด้วย
3.80
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
9.45
อื่น ๆ ได้แก่ ยังไม่ใช่วธิ ีการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
0.10
รวม
100.00
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4. ท่ านเห็นด้ วยหรื อไม่ ว่า พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 สามารถป้องกันแก้ ไขปัญหา
การค้ ามนุษย์ ได้
ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
ว่ าจะสามารถป้องกันแก้ ไขปัญหาการค้ ามนุษย์ ได้
เห็นด้วยมาก
ค่อนข้างเห็นด้วย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเลย
อื่น ๆ
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
รวม

ร้ อยละ
29.45
27.00
6.40
3.75
0.35
33.05
100.00

5. ท่ านเห็นด้ วยหรื อไม่ ว่า พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 สามารถผลักดันให้ แรงงานต่ างด้ าว มี
การขึน้ ทะเบียนการทางานอย่ างถูกต้ องตามกฎหมาย
ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ว่ าจะสามารถผลักดันให้ แรงงานต่ างด้ าวมีการขึน้ ทะเบียนการทางานอย่ างถูกต้ องตามกฎหมายได้
เห็นด้วยมาก
31.40
ค่อนข้างเห็นด้วย
33.65
ไม่ค่อยเห็นด้วย
4.60
ไม่เห็นด้วยเลย
1.70
อื่น ๆ
0.25
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
28.40
รวม
100.00
6. ท่ านเห็นด้ วยหรื อไม่ ที่รัฐบาลออกมาตรา 44 เพื่ อชะลอการบังคับใช้ มาตรการการลงโทษที่รุนแรงและค่ าปรั บที่สูง โดยให้ ยืด
ระยะเวลาออกไป จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ลูกจ้ าง และนายจ้ างไปดาเนินการให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับการทีร่ ัฐบาลออกมาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใช้ มาตรการ
การลงโทษทีร่ ุนแรงและค่ าปรับทีส่ ู ง โดยให้ ยืดระยะเวลาออกไป จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
เพื่อให้ ลูกจ้ าง และนายจ้ างไปดาเนินการให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
เห็นด้วยมาก
35.25
ค่อนข้างเห็นด้วย
25.80
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3.15
ไม่เห็นด้วยเลย
3.80
อื่น ๆ ได้แก่ ยังไม่ใช่วธิ ีการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
0.25
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
31.75
รวม
100.00
7. ท่ านคิดว่ า พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 จะส่ งผลต่ อด้ านใดมากทีส่ ุ ด
ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับการส่ งผลกระทบในด้ านต่ าง ๆ
กรณี พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
ขาดแคลนแรงงาน
เกิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ช่วยให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึนในด้านการแก้ไขปั ญหาค้ามนุษย์
ลดความเสี่ ยง ป้ องกันการบังคับรี ดไถแรงงานต่างด้าว
ผูป้ ระกอบการรายย่อยขาดทุน และล้มเลิกกิจการ
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ
รวม
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ร้ อยละ
38.90
15.55
11.45
11.30
9.60
8.60
1.10
3.50
100.00

8. ท่ านคิดว่ า อัตราโทษค่ าปรับทีส่ ู งขึน้ กรณีแรงงานต่ างด้ าวทีผ่ ดิ กฎหมาย จะเป็ นช่ องทางให้ เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐบางรายฉวยโอกาสบีบ
เรียกเงินใต้ โต๊ ะจากนายจ้ าง/ผู้ประกอบการ/แรงงานต่ างด้ าวหรื อไม่
ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับอัตราโทษค่ าปรับทีส่ ู งขึน้ กรณีแรงงานต่ างด้ าวทีผ่ ดิ กฎหมาย
ร้ อยละ
ว่ าจะเป็ นช่ องทางให้ เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐบางรายฉวยโอกาสบีบเรียกเงินใต้ โต๊ ะจากนายจ้ าง/ผู้ประกอบการ/แรงงานต่ างด้ าว
ใช่
33.05
ไม่ใช่
8.10
อื่น ๆ
0.50
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
58.35
รวม
100.00
9. หากท่ านมีลูกจ้ างทีเ่ ป็ นแรงงานต่ างด้ าวทีไ่ ม่ ถูกต้ องตามกฎหมายในขณะนี้ ท่ านมีความกังวลใจเรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
สิ่งทีน่ ายจ้ างมีความกังวลมากทีส่ ุ ด กรณีหากมีลูกจ้ างทีเ่ ป็ นแรงงานต่ างด้ าวทีไ่ ม่ ถูกต้ องตามกฎหมายในขณะนี้
อัตราโทษที่สูง เช่น อัตราโทษปรับ และจาคุก
การขาดแคลนแรงงาน
ไม่แสดงความคิดเห็น
ความสะดวกในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และการต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าว
การถูกตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
ต้นทุนการผลิต/ต้นทุนการดาเนินธุรกิจที่สูงขึ้น
การรี ดไถจากเจ้าหน้าที่
การเรี ยกร้องสิ ทธิของแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
การก่ออาชญากรรม
แรงงานต่างด้าวไม่ให้ความร่ วมมือในการขึ้นทะเบียน
ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ/ธุรกิจ
ไม่มีความกังวล
รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ
62.65
10.35
6.90
4.80
4.75
1.90
1.70
1.15
0.90
0.45
0.05
0.05
4.35
100.00

10. โดยภาพรวมท่ านเห็นว่ าการทีร่ ัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 นั้น
เหมาะสมแล้ วหรื อไม่
ความคิดเห็นของนายจ้ างในภาพรวมเกีย่ วกับความเหมาะสมในการทีร่ ัฐบาลประกาศใช้
ร้ อยละ
พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560
เหมาะสม
77.60
ไม่เหมาะสม
22.40
รวม
100.00
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ลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่ าง
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานะตาแหน่ ง
สถานะตาแหน่ ง
นายจ้าง เจ้าของกิจการ
ผูจ้ ดั การ เช่น ผูจ้ ดั การร้าน ผูจ้ ดั การสาขา
พนักงานฝ่ ายบุคคล
รวม

จานวน
1,632
280
88
2,000

ร้ อยละ
81.60
14.00
4.40
100.00

ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
1,053
947
2,000

ร้ อยละ
52.65
47.35
100.00

ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 18–25 ปี
อายุ 26–35 ปี
อายุ 36–45 ปี
อายุ 46–59 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
23
412
909
586
70
2,000

ร้ อยละ
1.15
20.60
45.45
29.30
3.50
100.00

ตารางที่ 4 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
รวม

จานวน
91
589
424
838
58
2,000

ร้ อยละ
4.55
29.45
21.20
41.90
2.90
100.00

ตารางที่ 5 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001–20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001–40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
39
353
354
303
164
787
2,000

ร้ อยละ
1.95
17.65
17.70
15.15
8.20
39.35
100.00

หน้า 7

ตารางที่ 6 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
พ่อบ้าน แม่บา้ น เกษียณอายุ ว่างงาน
ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ผูใ้ ช้แรงงาน รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร ประมง
รวม

จานวน
120
275
40
1,180
141
244
2,000

ร้ อยละ
6.00
13.75
2.00
59.00
7.05
12.20
100.00

ตารางที่ 7 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามภูมภิ าค
ภูมภิ าค
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก)
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รวม

จานวน
325
419
112
674
185
285
2,000

ร้ อยละ
16.25
20.95
5.60
33.70
9.25
14.25
100.00
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