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และการปรบัมมุมองตอ่แรงงานขา้มชาต ิ   

คนไรร้ฐัและผูล้ ีภ้ยัในประเทศไทย

กฤตยา อาชวนจิกลุ
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล

เสนอในโครงการอบรม “ความรูเ้ร ือ่งการเป็นประชาคมอาเซยีน;        
การเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งกนัในอาเซยีน 

(ASEAN Connectivity) รุน่ที ่2
ณ หอ้งประชุมอศิรา อมนัตกลุ ช ัน้ 3  

สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย ถนนสามเสน

อาทติยท์ี ่20 ตลุาคม 2556 เวลา 9.30 น. -12.00 น.
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1. การจดัเก็บขอ้มลูประชากรตา่งชาตขิองประเทศ
ไทย

2. ภาพรวมการจดัการแรงงานขา้มชาติ

3. ตวัเลขแรงงานขา้มชาตแิละหนว่ยงานทีจ่ดัเก็บ
ปญัหาความทบัซอ้นและการนบัซ า้

4. ชนกลุม่นอ้ย คนไรร้ฐั ไรส้ญัชาต ิไรร้ากเหงา้ใน
ประเทศไทย

5. มาตราทีเ่ก ีย่วขอ้งการจา้งแรงงานตา่งชาต ิ                   
ในพระราชบญัญตักิารท างานของคนตา่งดา้ว 

     พ.ศ. 2551

6.  สรปุสถานการณป์ญัหาและนโยบาย/มาตรการ
เรือ่งแรงงานขา้มชาต ิ(พ.ศ. 2535-2556)
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1. การจดัเก็บขอ้มลู
ประชากรตา่งชาติ
ของประเทศไทย
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1. ส านกังานบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย แจง้เกดิ แจง้ตาย และแจง้ยา้ย
ทีอ่ยู่

2. ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ส านกังานต ารวจ
แหง่ชาต ิ

3. ส านกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน

4. กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ
5. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์
6. กระทรวงศกึษาธกิาร (ไมม่หีนว่ยงานกลางจดัเก็บ)
7. ส านกังานสถติแิหง่ชาติ
8. สถาบนัการศกึษา
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ส านักบริหารการทะเบียน

   เป็นศนูยก์ลางทะเบยีน
บคุคลระดบัชาตจิดัท า
ทะเบยีนบคุคลโดย
ก าหนดเลขประจ าตวั 13 
หลกั ใหก้บัคนทกุคนที่
อยูใ่นประเทศไทยท ัง้ทีม่ ี
สญัชาตไิทยและไมม่ ี
สญัชาตไิทย

----

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นปัจจุบัน
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ความหมายของเลขหลกัแรกในเลข 13 หลกั

ประเภทที่ 1 คอืคนทีเ่กดิและมสีญัชาตไิทย แจง้
เกดิภายในก าหนดเวลา (15 วนั) เร ิม่ใชเ้ลข
ประจ าตวัประชาชนส าหรบัคนทีเ่กดิต ัง้แต่ 16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2526
ประเภทที่ 2 คอืคนทีเ่กดิและมสีญัชาตไิทย แต่
แจง้เกนิก าหนดเวลา (เกนิ 15 วนั) 
ประเภทที่ 3 คอืคนไทยและคนตา่งดา้วทีม่ ี
ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วและมชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนบา้น กอ่นวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
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ประเภทที่ 4 คอื คนไทยและคนตา่งดา้วทีม่ใีบส าคญัคนตา่งดา้ว
แตแ่จง้ยา้ยเขา้ โดยยงัไมม่เีลขประจ าตวัประชาชนในสมยั
เร ิม่แรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527) 

ประเภทที่ 5 คอืคนไทยและคนตา่งดา้วทีม่ใีบส าคญัประจ าตวัคน
ตา่งดา้วอยูแ่ลว้ไดร้บัอนมุตัใิหเ้พิม่ชือ่และรายการบคุคลเขา้ใน
ทะเบยีนบา้น ในกรณีตกส ารวจหรอืกรณีอืน่ๆ

ประเภทที่ 6 คอืผูเ้ขา้เมอืงเขา้เมอืงไมช่อบดว้ยกฎหมาย และ       
ผูเ้ขา้เมอืงชอบดว้ยกฎหมาย และมสีทิธอิยูอ่าศยัช ัว่คราว

ประเภทที่ 7 คอืบตุรของบคุคลประเภทที่ 6  ซึง่เกดิใน            
ประเทศไทย

ประเภทที่ 8 คอืคนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนญุาตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่น
ประเทศไทย /คนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัสญัชาตไิทยตามกฎหมาย

ความหมายของเลขหลกัแรกในเลข 13 หลกั (ตอ่)
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ประเภทที ่0 คอืบคุคลไมม่สีถานะบคุคล/ไรร้ฐั/ไร้
รากเหงา้ (เร ิม่นบัจดปี 2548)

ประเภทที ่00 คอืแรงงานและผูต้ดิตามจาก
ประเทศพมา่ เขมร และลาว ทีม่ารายงานตวัจด
ทะเบยีนในทร. 38/1 (เร ิม่นบัจดปี 2547) และ
ใชน้บัจดจนถงึปจัจบุนั (2554)

ประเภทที ่000 คอื „ผูห้นภียัจากการสูร้บ‟ ทีอ่าศยั
อยูใ่น „ทีพ่กัพงิช ัง่คราว‟ ทีร่ฐับาลจดัให ้มกีาร
จดัท าทะเบยีนประวตัโิดยกระทรวงมหาดไทย 

ความหมายของเลขหลกัแรกในเลข 13 หลกั (ตอ่)
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สรุป ประเภทของประชากรตา่งชาติในประเทศไทย

1. คนตา่งชาตทิีม่าต ัง้ถ ิน่ฐานในประเทศไทย ถอืใบส าคญั
ประจ าตวัคนตา่งดา้ว มสีทิธอิยูอ่าศยัในประเทศไทย
อยา่งถาวร สว่นใหญถ่กูนบัจดในทร. 14

2. ประชากรบนพืน้ทีส่งูและชนกลุม่นอ้ยรวม 19 กลุม่ทีอ่ยู่
ในประเทศนานแลว้และรอลงรายการสญัชาตไิทย สว่น
ใหญถ่กูนบัจดในทร. 13 และหรอืถอืบตัรส ี(เดมิ) หรอื
บตัรใหม ่ของกรมการปกครอง

3. คนตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงมาท างานถกูกฎหมาย
4. แรงงานและผูต้ดิตามจากประเทศเพือ่นบา้น (พมา่ เขมร 

ลาว) ประมาณการวา่ครึง่หนึง่เคยถกูนบัจดใน ทร. 38/1
5.  คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทางทะเบยีนราษฎร
6. ผูพ้ลดัถิน่/ผูล้ ีภ้ยัจากประเทศพมา่
7. นกัเรยีนตา่งชาต ิ(รวมลกูหลานของ 1 ถงึ 6)
8.  คนตา่งชาตกิลุม่อ ืน่ๆ 
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2. ภาพรวมการจดัการแรงงานขา้มชาต ิ 

พ.ศ. 2535-2556
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การจดัระบบแรงงานขา้มชาตจิากประเทศพมา่ กมัพชูา และลาว
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2535 – 2554

1.   อาศยัอ านาจตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคินเขา้

เมอืง พ.ศ. 2522 เปิดนโยบาย „ผอ่นผนั‟ ใหบ้คุคลทีม่สีถานะ

เป็นผูห้ลบหนเีขา้เมอืงผดิกฎหมายสามารถท างานไดช้ ัว่คราว

ตามเงือ่นไขทีร่ฐัก าหนด โดยการออกเป็นมตคิณะรฐัมนตรี

ประกาศการผอ่นผนัเป็นคร ัง้ ๆ ไป

      2.   ใชว้ธิคีมุยอดจ านวนแรงงาน  จากยอดรวมของปีทีเ่ปิดจด

ทะเบยีนคร ัง้แรกคอืเมือ่ปี 2539, ปี 2544, ปี 2547, ปี 2552 

และลา่สดุคอื ปี 2554 แลว้ใหเ้ฉพาะแรงงานทีจ่ดทะเบยีนมาตอ่

ทะเบยีนในปีถดัไป 
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แบง่ระบบการจดัระบบแรงงานขา้มชาต ิ                  
ไดเ้ป็น 2 ชว่ง

1. ปี 2539-2546 คอื การจดัระบบคนตา่งดา้วทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย หรอื
เรยีกวา่ มาตรการในการแกไ้ขปญัหาคนหลบหนเีขา้เมอืง เนน้การจด
ทะเบยีนเฉพาะตวัแรงงานเทา่น ัน้

2. ปี 2547-2554 ใหแ้รงงานและผูต้ดิตามจดทะเบยีนรบัรหสัเลขประจ าตวั 
13 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 00

  2.1  ข ึน้ทะเบยีนท ัง้ในสว่นแรงงานและนายจา้ง

 2.2  การขึน้ทะเบยีนของแรงงานใหร้วม „ผูต้ดิตาม‟ ดว้ย

 2.3  ก าหนดยทุธศาสตรช์ดัเจนในการปรบัสถานะแรงงานทีเ่ขา้เมอืงผดิ 

         กฎหมายนีใ้หก้ลายเป็นแรงงานทีเ่ขา้เมอืงและท างานอยา่งถกู 

         กฎหมาย โดยการท าขอ้ตกลงสญัญาทวภิาค ีระหวา่งประเทศไทย-

         พมา่  ไทย-ลาว และไทย-กมัพชูา ในการใหป้ระเทศตน้ทางมาพสิจูน ์

         สญัชาตแิละรบัรองวา่แรงงานมาจากประเทศตน้ทางจรงิ ๆ 
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หลกัฐาน 3 ชนดิทีร่ฐัไทยออกใหก้บัแรงงานขา้มชาติ

1. เมือ่ข ึน้ทะเบยีนรบัเลขประจ าตวั 13 หลกัทีข่ ึน้ดว้ยเลข 00 โดย
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ผูร้ายงานตวัทกุคนตอ้งถา่ยรปูและพมิพ์
ลายนิว้มอืและไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ายใุนประเทศไทยได ้1 ปี 
หลกัฐานคอืใบทร. 38/1 

2. คนทีต่อ้งการท างานตอ้งไปตรวจรา่งกาย คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ 
600 บาท และตอ้งซือ้บตัรประกนัสขุภาพ 1,300 บาท หากผา่น
การตรวจรา่งกาย หลกัฐานคอื บตัรประกนัสขุภาพ

3. ไปขอใบอนุญาตท างานทีส่ านกังานจดัหางานจงัหวดั มคีา่ใชจ้า่ย
เป็นคา่ธรรมเนยีม 100 บาท และคา่ใบอนญุาตท างาน 1,800 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,900 บาท หลกัฐานคอืบตัรอนญุาตท างาน

รวมคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนคนละ 3,800 บาท
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จ านวนแรงงานตา่งชาตทิีไ่ดร้บัใบอนุญาตท างาน                              

ตามมต ิครม. พ.ศ. 2539-2554

มต ิครม.

คน

293,654 
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ทีม่า: กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปีญัหาสถานะบคุคล. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล.



MAHIDOL UNIVERSITY

wisdom of the land
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม

Institute for Population and Social Research

ใบอนุญาต
ท างาน

ช ัว่คราวของ
แรงงานที ่
จดทะเบยีน 
เมือ่ พ.ศ. 

2554
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ปญัหาความทบัซอ้นและการนบัซ า้

ตวัเลขจากส านกับรหิารการทะเบยีน เก็บเฉพาะผูท้ ีม่าข ึน้
ทะเบยีนทร. 38/1 ไดร้บัเลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 00 
ต ัง้แต ่พ.ศ. 2547 ถงึพ.ศ. 2554 จงึเป็นตวัเลขสะสม

• ตวัเลข ณ ปจัจบุนั (13 ม.ีค. 2556) มรีวม 3,567,683 คน

• มกีารแจง้เกดิ แจง้ตาย และแจง้ยา้ยออกเหมอืนทะเบยีน
คนสญัชาตไิทย แตเ่คลือ่นไหวนอ้ยมาก

• ยงัไมไ่ดส้อบทานวา่ตวัเลข 3.5 ลา้นคน นบัซ า้เทา่ไร และ
ออกนอกประเทศไปแลว้เทา่ไร

• ฐานขอ้มลูนีจ้ะไมร่วมกลุม่ทีพ่สิจูนส์ญัชาตแิละกลุม่น าเขา้ 
แตป่จัจบุนัยงัไมไ่ดด้งึกลุม่พสิจูนส์ญัชาตอิอกจากฐาน
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การกระจายตวัของแรงงานขา้มชาตทิีม่ทีร. 38/1      
(เลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 00) รายจงัหวดั ปี 2556

500,000  คน ขึน้ไป

100,001 – 500,000

50,001 – 100,000

10,001 – 50,000

5,001 – 10,000

0 – 5,000

กรงุเทพฯ

11 จงัหวดั

8 จงัหวดั

20 จงัหวดั

12 จงัหวดั

25 จงัหวดั

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 13 มีนาคม 2556  
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จงัหวดัทีม่แีรงงานขา้มชาตมิากกวา่หนึง่แสนคน

ขอ้มลูจากส านกับรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย 

ณ 13 มนีาคม 2556

 จงัหวดั ชาย หญงิ รวม
 กรงุเทพมหานคร          287,745          324,337          612,082 

 สมทุรสาคร          189,996          154,633          344,629 

 สมทุรปราการ           96,945           63,646          160,591 

 นนทบรุี           60,014           47,980          107,994 

 ปทมุธานี           77,088           51,899          128,987 

 ชลบรุี          118,729           70,484          189,213 

 ระยอง           72,496           38,415          110,911 

 เชยีงใหม่           80,704           74,370          155,074 

 ตาก          106,720          131,324          238,044 

 ภเูก็ต           75,589           44,117          119,706 

 สรุาษฎรธ์านี           89,933           55,243          145,176 

 ระนอง           64,807           53,149          117,956 

 ตราด 34,289 20,815 55,104 
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ชาย 
2,007,707 คน

หญงิ 
1,559,976 คน

รวม 3,567,683 คน 

ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลังจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตัวเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานบคุคล. 
สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน  ณ วันที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2556)
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4. ชนกลุม่นอ้ย คนไรร้ฐั 
ไรส้ญัชาต ิไรร้ากเหงา้

ในประเทศไทย
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(1) กลุม่คนทีเ่คยมรีฐั แตอ่พยพเขา้มาอยูเ่มอืงไทยสว่น
ใหญด่ว้ยสาเหตภุยัสงคราม ไดแ้ก ่อดตีทหารจนีคณะชาติ
จนีฮอ่อพยพ, จนีฮอ่อสิระ, อดตีโจรจนีคอมมวินสิตม์ลายา, 
ญวนอพยพ, ไทยลือ้, ลาวอพยพ, เนปาลอพยพ, และผู ้
พลดัถิน่สญัชาตพิมา่, และผูห้ลบหนเีขา้เมอืงจากพมา่ 

(2) กลุม่คนทีไ่มม่รีฐั คอืชาวพืน้เมอืงทีอ่าศยัอยูใ่นภมูภิาค
มานานแลว้กอ่นการเกดิของรฐัชาต ิกลุม่ใหญส่ดุคอื ชน
กลุม่นอ้ยหลายชาตพินัธุท์ ีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคเหนอืและภาคตะวนัตก ในเอกสารราชการเรยีกรวมๆ 
กนัวา่ บคุคลบนพืน้ทีส่งู

(3) กลุม่คนทีบ่รรพบรุษุเคยมสีญัชาตไิทยมากอ่น คอื ผู ้
พลดัถิน่สญัชาตพิมา่เชือ้สายไทย และผูอ้พยพเชือ้สาย
ไทยจากจงัหวดัเกาะกง กมัพชูา

ทีม่าของชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล. 2554. การจดัระบบคนไรร้ฐัในบริบทประเทศไทย. ใน จุดเปล่ียนประชากร จุดเปล่ียนสงัคมไทย. 

         สุรียพ์ร พนัพึ่ง และมาลี สนัภูวรรณ ์(บรรณาธิการ): 103-126 นครปฐม: ส านกัพิมพป์ระชากรและสงัคม.
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การจดัระบบชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบับตัรประจ าตวัคนไมม่สีญัชาตไิทย ปี 2551*
• ญวนอพยพ
• อดตีทหารจนีคณะชาติ
• จนีฮอ่อพยพ
• จนีฮอ่อสิระ
• อดตีโจรจนีคอมมวินสิตม์ลายา
• ไทยลือ้
• ลาวอพยพ
• เนปาลอพยพ
• ผูพ้ลัดถิน่สญัชาตพิมา่
• ผูห้ลบหนเีขา้เมอืงจากพมา่
• ผูพ้ลัดถิน่สญัชาตพิมา่เชือ้สายไทย
• บคุคลบนพืน้ทีส่งู  เผา่ตองเหลอืง  และชมุชนบนพืน้ทีส่งูทีม่ใิชค่นไทย
• ผูอ้พยพเชือ้สายไทยจากจัดหวดัเกาะกง  กมัพชูา
• ผูห้ลบหนเีขา้เมอืงจากกมัพชูา
• คนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยกลุม่อืน่ๆ * ฉบับล่าสุด
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การจดัท าทะเบียนประวตัคินซ่ึงไม่มีสญัชาตไิทย 

(ชนกลุ่มนอ้ย)

ระบบทะเบยีนราษฎร

มาตรา 5*  ให ้รมต. มอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหรอืยกเวน้การปฏบิตั ิ
เกีย่วกบัการแจง้เกดิ...ตาย…ยา้ย…การจดัท าทะเบยีนประวตักิารจดัท าบตัร
ประจ าตวัหรอืการอืน่ใดอนัเกีย่วกบัคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยตามกฎหมาย
ทีเ่กีย่วดว้ยสญัชาตไิด้

การจดัท าทะเบยีนบา้น (ท.ร.13) มชีือ่อยูใ่นระบบทะเบยีนราษฎร 
(ระเบยีบขอ้ 105)

ทะเบยีนประวตัเิป็นไปตามทีก่ าหนดตามมตคิณะรฐัมนตรี

บตัรประจ าตวั ปจัจบุนัใชเ้ป็นบตัรแถบแมเ่หล็กระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน์

หลกัฐานการเกดิ ประเภท 7 (สตูบิตัร ท.ร.3) 

หลกัฐานการตาย (มรณบตัร ท.ร.5)

การยา้ยทีอ่ยู ่(ใบแจง้การยา้ยทีอ่ยู ่ท.ร.7)

ด าเนนิการทางทะเบยีนราษฎรอาศยัระเบยีบส านกัทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการ
จดัท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2535 โดยอนุโลม

* พรบ.การทะเบยีนราษฎร 2534



MAHIDOL UNIVERSITY

wisdom of the land
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม

Institute for Population and Social Research
กฎกระทรวงก าหนดใหค้นตา่งดา้วปฏบิตัเิกีย่วกบั              

การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2551

ขอ้ 7 คนไม่มีสญัชาติไทยตามขอ้ 2 (1) และ (2) ท่ีมีช่ือและรายการบุคคลใน

เอกสารทะเบียนราษฎรและมีอายุตั้งแตห่า้ปีบริบูรณแ์ตไ่ม่เกินเจด็สิบปีบริบูรณต์อ้ง

มีบตัรประจ าตวั ใหย้ืน่ค าขอมีบตัรตอ่นายทะเบียนภายในก าหนดหกสิบวนันบัแต ่            

      (1) วนัท่ีอายุครบหา้ปีบริบูรณ ์

      (2) วนัท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือในทะเบียนบา้น

      (3) วนัท่ีบตัรเดิมหมดอายุ

      (4) วนัท่ีบตัรสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุด หรือ

      (5) วนัท่ีแกไ้ขช่ือตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตวัและช่ือสกุล หรือวนัเดือนปีเกิดใน

             ทะเบียนบา้น

ขอ้ 8 บตัรประจ  าตวัคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยมีอายุใชไ้ด ้10 ปี นบัแตว่นัท่ีออกบตัร

ส าหรบับตัรท่ียงัไม่หมดอายุในวนัท่ีผูถื้อบตัรมีอายุครบเจด็สิบปีบริบูรณใ์หใ้ชไ้ด ้

ตอ่ไปตลอดชีวิต
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ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2556)

108,401 คน 95,111 คน

รวม 203,512 คน
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จงัหวดัทีม่ชีนกลุม่นอ้ยเลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 6 ใน 10 อนัดบัแรก

  
จงัหวดั ชาย หญงิ รวม

จ านวนรวมท ัง้หมด 108,401 95,111 203,512 

เชยีงใหม่ 28,728 27,431 56,159 

เชยีงราย 16,209 18,322 34,531 

กาญจนบรุี 15,442 14,134 29,576 

ตาก 7,535 6,149 13,684 

แมฮ่อ่งสอน 7,015 6,583 13,598 

ระนอง 7,851 4,331 12,182 

กรงุเทพมหานคร 3,824 3,298 7,122 

ตราด 2,339 2,734 5,073 

ราชบรุี 2,644 2,185 4,829 

ประจวบครีขีนัธ์ 1,755 895 2,650 

ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2556)
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ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. 2554 (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่14 ม.ิย. พ.ศ. 2553)
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ชาย  66 ,780 คน หญงิ  62 ,130 คน

รวม   128,910  คน
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จงัหวดัทีม่ชีนกลุม่นอ้ยเลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 7 ใน 10 อนัดบัแรก 

  
จงัหวดั ชาย หญงิ รวม

จ านวนรวม 66,780 62,130 128,910 

กรงุเทพมหานคร 14,334 13,236 27,570 

เชยีงใหม่ 12,038 11,281 23,319 

เชยีงราย 6,963 6,612 13,575 

กาญจนบรุี 6,326 5,925 12,251 

ตาก 3,124 2,939 6,063 

สมทุรสาคร 2,895 2,618 5,513 

แมฮ่อ่งสอน 2,290 2,085 4,375 

จสระบรุ ี 2,263 2,076 4,339 

สมทุรปราการ 1,734 1,623 3,357 

ภเูก็ต 1,573 1,516 3,089 

ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2556)
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บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนราษฎร หรอืกลุม่ทีไ่ดรั้บการส ารวจวา่คอื คนไรรั้ฐ/

ไรส้ญัชาตทิีอ่ยูใ่นประเทศไทยมานาน แตย่ังไมไ่ดรั้บการจัดท าทะเบยีนบคุคล  

สว่นใหญค่อืชนกลุม่นอ้ยทีต่กจากการส ารวจของกรมการปกครอง ทีอ่าจเกดิใน

ประเทศไทย หรอือยูใ่นประเทศไทยมานานแลว้ และมจี านวนหนึง่เป็นคนไทย

แตไ่มม่เีอกสารรับรองตน 

ตัง้แตปี่ 2548 รัฐบาลประกาศ “ยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาสถานะและสทิธิ

บคุคล”  เพือ่แกไ้ขปัญหาสถานะบคุคลของคนหลายกลุม่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

มานาน รวมทัง้บตุรหลานทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั ซึง่คาดวา่มอียูห่ลายแสนคน

กรมการปกครองไดเ้ริม่ส ารวจบคุคลทีไ่มม่สีถานะบคุคล โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 

กรกฎาคม 2548 จนบดันี ้(มนีาคม 2556) ตวัเลขลา่สดุม ี281,938 คน  สว่น

ใหญอ่าศยัอยูใ่นจังหวดัชายแดนทางภาคเหนอืและภาคตะวนัตก จังหวดัทีม่ี

ประชากรกลุม่นีอ้ยูม่ากทีส่ดุ 5 จังหวดัแรกคอื เชยีงราย ตาก เชยีงใหม่

กาญจนบรุ ีและแมฮ่อ่งสอน
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139,086 คน 142,852 คน

ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2556)
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จงัหวดัทีม่ชีนกลุม่นอ้ยเลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 0 ใน 10 อนัดบัแรก

  
จงัหวดั ชาย หญงิ รวม

จ านวนรวม 139,086 142,852 281,938 

เชยีงราย 28,981 34,520 63,501 

ตาก 31,123 28,728 59,851 

เชยีงใหม่ 18,813 18,564 37,377 

กาญจนบรุี 14,583 12,252 26,835 

แมฮ่อ่งสอน 10,098 9,884 19,982 

ราชบรุี 5,912 5,049 10,961 

ระนอง 4,241 4,606 8,847 

อบุลราชธานี 2,191 3,528 5,719 

ประจวบครีขีนัธ์ 2,683 2,294 4,977 

ตราด 2,081 2,423 4,504 

ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2556)
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มตคิณะรฐัมนตร ี18 มกราคม 2548

• ถูกประกาศเป็นนโยบายรฐับาลเพื่อแกไ้ขปัญหาคนไรร้ฐั/

ไรส้ญัชาตใินสงัคมไทย ภายใตแ้นวคิดการจดัการปัญหา

ความมัน่คงในมิตใิหม่ นัน่คือ ค านึงถึงความสมดุลของ

สิทธิขั้นพื้ นฐานของมนุษยแ์ละความมัน่คงของชาติ

• แตก่ระบวนการที่รฐัไทยใชใ้นการพิจารณาจดัระบบชน

กลุ่มนอ้ย คนไรส้ญัชาต ิและคนไรร้ฐั ก็ยงัคงยดึตดิกบั 

‘วิธีการและขั้นตอน’  ในการปรบัสถานะบุคคลของคนไร้

สญัชาตแิละคนไรร้ฐัแบบเดิม แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญคื่อ

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล. 2554. การจดัระบบคนไรร้ฐัในบริบทประเทศไทย. ใน จุดเปล่ียนประชากร จุดเปล่ียนสงัคมไทย. 

         สุรียพ์ร พนัพึ่ง และมาลี สนัภูวรรณ ์(บรรณาธิการ): 103-126 นครปฐม: ส านกัพิมพป์ระชากรและสงัคม.
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(1)  กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัระบบมาด ัง้เดมิต ัง้แต ่พ.ศ. 2515 

ในทะเบยีนราษฎรคนอยูช่ ัว่คราว (ทร.13)

รุน่พ่อแม่ไดร้บัเลขประจ  าตวั 13 หลกัข้ึนดว้ยเลข ‘6’ และรุน่ลกูหลาน

ไดร้บัเลขประจ  าตวัข้ึนดว้ยเลข ‘7’  กลุม่น้ีเดิมถือบตัรสีประจ  ากลุม่ 

ปัจจบุนัไดร้บั ‘บตัรประจ  าตวัคนซ่ึงไม่มีสญัชาตไิทย’   เกือบทั้งหมดมี

สถานะเป็นคนไรส้ญัชาต ิแตไ่ม่ไรร้ฐั เพราะรุน่บิดามารดาไดร้บั

ใบส าคญัถ่ินที่อยู ่หรอืใบส าคญัประจ  าตวัคนตา่งดา้ว  ซ่ึงเท่ากบัไดร้บั

สิทธิใหอ้ยูอ่าศยัอยา่งถาวร แตย่งัไม่ไดส้ญัชาตไิทย  ส่วนรุน่บุตรหลาน

ที่เกิดในประเทศไทยจะไดร้บัสญัชาติไทย

คนไรส้ญัชาติเลขประจ  าตวั

ข้ึนตน้ดว้ย ‘6’  ลกูหลานเลข

ประจ  าตวัข้ึนตน้ดว้ยเลข ‘7’

ไดส้ิทธิอยูช่ัว่คราว/                

ไดส้ิทธิอยูถ่าวร

ลกูหลานท่ีเกิดใน

ประเทศไทย เขา้

ข่ายไดส้ญัชาติไทย

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล. 2554. การจดัระบบคนไรร้ฐัในบริบทประเทศไทย. ใน จุดเปล่ียนประชากร จุดเปล่ียนสงัคมไทย. 

         สุรียพ์ร พนัพึ่ง และมาลี สนัภูวรรณ ์(บรรณาธิการ): 103-126 นครปฐม: ส านกัพิมพป์ระชากรและสงัคม.
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คนไรร้ฐัท่ีไม่เคยถูกบนัทึกช่ือ

ในทะเบียนราษฎร

ถูกส ารวจตาม

ยุทธศาสตร ์ไดเ้ลข

ประจ าตวัประชาชน

ข้ึนตน้ดว้ยเลข ‘0’

ไดส้ิทธิอาศยั

อยูช่ัว่คราว

คนกลุม่น้ีสว่นใหญเ่ป็นลกูหลานของชนกลุม่นอ้ยท่ีอยูป่ระเทศ

ไทยมานานแลว้ แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนเกิด จงึไม่สามารถเพิ่มช่ือ

ในทร. 13 ได ้ รวมถึงลกูหลานผูมี้สญัชาติไทยแตพ่อ่แม่ไม่ได้

แจง้เกิด ส าหรบัผูมี้พอ่แม่เป็นคนไทย สามารถรอ้งขอสญัชาติ

ไทยไดโ้ดยการตรวจดเีอ็นเอ  แตส่  าหรบัคนไรร้ฐั หรือผูไ้ม่มี

สถานะทางทะเบียนน้ี สามารถสรุปเสน้ทางการจดัระบบไดด้งัน้ี

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล. 2554. การจดัระบบคนไรร้ฐัในบริบทประเทศไทย. ใน จุดเปล่ียนประชากร จุดเปล่ียนสงัคมไทย. 

         สุรียพ์ร พนัพึ่ง และมาลี สนัภูวรรณ ์(บรรณาธิการ): 103-126 นครปฐม: ส านกัพิมพป์ระชากรและสงัคม.



MAHIDOL UNIVERSITY

wisdom of the land
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม

Institute for Population and Social Research

ประเทศไทยไมม่ ี„ผูล้ ีภ้ยั‟ ?

รฐับาลไทยทกุยคุสมยัไมม่นีโยบายใหส้ถานะผูล้ ีภ้ยัแกผู่อ้พยพพลดัถิน่ ประเทศ

ไทยไมไ่ดล้งนามใหส้ตัยาบนัตามอนสุญัญาวา่ดว้ยสถานภาพผูล้ ีภ้ยั ค.ศ. 

1951

สถานะตามกฎหมายไทยของผูอ้พยพเหลา่นีค้อื ผูห้ลบหนเีขา้เมอืง หรอืบางทก็ี

เรยีกวา่ บคุคลพลดัถิน่ (Displaced Persons) หรอืผูห้นภียัจากการสูร้บ แต่

ไมใ่ช ่„ผูล้ ีภ้ยั‟

กรณีของผูพ้ลดัถ ิน่จากภยัสงคราม รฐับาลไทยผอ่นผนัให ้พกัอาศยัอยูใ่น 

ประเทศไทยในลกัษณะช ัว่คราว และยอมใหอ้งคก์รระหวา่งประเทศ และ 

องคก์รการกศุลเอกชนตา่งๆ เขา้ไปดแูลชว่ยเหลอื บนพืน้ฐานของหลกั

มนษุยธรรม ผูห้นภียัจากการสูร้บตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ ีร่ฐับาลไทยจดัใหเ้ทา่น ัน้ 

โดยสถานทีเ่ป็นเพยีง „พืน้ทีพ่กัพงิช ัว่คราว‟ ไมใ่ช่ „คา่ยผูล้ ีภ้ยั‟ เมือ่การสูร้บใน

ประเทศสิน้สุดลง หรอืเมือ่ภาวะความไมส่งบและความไมป่ลอดภยัผา่นพน้ไป 

ผูห้นภียัจากการสูร้บจะตอ้งเดนิทางกลบัประเทศของตนทนัที
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พรีะมดิประชากรผูล้ ีภ้ยัในทีพ่กัพงิช ัว่คราว                                   
เลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ยเลข 000
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อายุ

หญงิชาย

รวม 102,664 คน

51,584 คน 51,080 คน

ทีม่า:  กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจะตพีมิพ)์. ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะ
            บคุคล. สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน                          

ณ วันที ่14 ม.ิย. พ.ศ. 2553)
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จ านวน „แรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปีญัหาสถานะบคุคล‟ 
ขอ้มลูจากทะเบยีนบคุคลส านกับรหิารการทะเบยีน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(1) แรงงานขา้มชาตแิละผูต้ดิตามจากประเทศพมา่ กมัพชูา และ ลาว 
           (เลข 13 หลกัขึน้ตน้เลข 00)  =  3,567,683  คน**
(2) ชนกลุม่นอ้ย (เลข 13 หลกัขึน้ตน้เลข 6) 

ทีย่งัไมไ่ดส้ญัชาตไิทย =     203,512  คน**
บตุรหลานทีเ่กดิในประเทศไทย 

(เลข 13 หลกัขึน้ตน้เลข 7)     = 128,910  คน**
(3) คนไรร้ฐั (เลข 13 หลกัขึน้ตน้เลข 0) = 281,938  คน**
(4)  ผูล้ ีภ้ยั/ผูพ้ลดัถ ิน่ 

(เลข 13 หลกัขึน้ตน้ดว้ยเลข 000) =    102,664  คน*
 

  รวมตวัเลขทางการ    4,284,707  คน 

ทีม่า:  * ตวัเลขณวันที ่14 ม.ิย. 2553 ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
        ** ตวัเลขณวันที ่13 ม.ีค. 2556 ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กฤตยา อาชวนจิกลุ. (ก าลงัจัดท า). ขอ้เท็จจรงิและตวัเลขเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปีญัหาสถานะบคุคล. 
                           สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. (ค านวณจากขอ้มลูส านักบรหิารการทะเบยีน ณ 
                           วันที ่14 ม.ิย. พ.ศ. 2553 และ 13 ม.ีค. 2556)
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จากพมา่ กมัพชูา และลาว 

ขอ้มลูจากส านกับรหิารแรงานตา่งดา้ว ณ ธ.ค. 2555

(1) แรงงานทีจ่ดทะเบยีน มกัเรยีกวา่ 

“กลุม่ผอ่นผนั” มจี านวน 167,881 คน

(2) แรงงานทีผ่า่นการพสิจูนส์ญัชาต ิเรยีกส ัน้ๆวา่ 

“กลุม่พสิจูนส์ญัชาต”ิ มจี านวน 733,603 คน

(3) แรงงานน าเขา้ผา่นบนัทกึขอ้ตกลง เรยีกส ัน้ๆ

      วา่ “กลุม่น าเขา้” มจี านวน 93,265 คน

(4) แรงงานทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน มกัเรยีกกนัวา่ 

       “กลุม่ใตด้นิ” ไมรู่ว้า่มเีทา่ไร -unknown

(5) แรงงานกลุม่ทีม่ทีกัษะ มจี านวน 2,068 คน
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จ านวนแรงงานทีผ่า่นการพสิจูนส์ญัชาติ (1 ต.ค. 2548-14 ธ.ค. 2555)

ปีงบประมาณ พมา่ กมัพชูา ลาว รวม

2006
(Oct. 2005 – Sept. 2006)

0 37,329 43,657 80,986

2007
(Oct. 2006 – Sept. 2007)

0 8,299 12,502 20,801

2008
(Oct. 2007 – Sept. 2008)

0 5,037 167 5,204

2009
(Oct. 2008 – Sept. 2009)

1,478 6,944 2,104 10,526

2010
(Oct. 2009 – Sept. 2010)

186,845 34,494
34,999*

221,339

2011
(Oct. 2010 – Sept. 2011)

370,592 12,913 418,504

2012
(Oct. 2011 – Sept. 2012)

580,435 49,520 0 629,955

2013
(Oct. 2012 – 14 Dec. 2012)

83,508 37,611 0 121,119

Total 1,222,858 192,147 93,429 1,508,434

* Nationality Verification conducted for Lao PDR during the budget year of 2010 and 2011 was continuous, starting from July 2010 to December 2010.

ทีม่า:  ส านกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กระทรวงแรงงาน. 2555. [http://wp.doe.go.th/s_map.html]
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Myanmar  
1,222,858 

Cambodia  
192,147 

Lao PDR  
93,429 

พมา่ 81%

กมัพชูา 13%

ลาว 6%

แรงงานทีผ่า่นการพสิจูนส์ญัชาติ (1 ต.ค. 2548-14 ธ.ค. 2555)

       ทีม่า:  ส านกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กระทรวงแรงงาน. 2555. [http://wp.doe.go.th/s_map.html]



MAHIDOL UNIVERSITY

wisdom of the land
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม

Institute for Population and Social Researchความทบัซอ้นของแรงงานขา้มชาตไิรฝี้มอื

แรงงานจากพมา่ 
กมัพชูา และ ลาว

00 ผูพ้ลดัถิน่จากพมา่ 000 

ชนกลุม่นอ้ยที่
มสีถานะทาง
ทะเบยีน 6, 7
จ านวนหนึง่มา
จดทะเบยีนใน
กลุม่ผอ่นผนั 
(เลข 00)

คนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาต/ิ
ผูไ้มม่สีถานะทาง

ทะเบยีน 0

แรงงานจากจนี 
เวยีดนาม 

บงักลาเทศ และ
ฯลฯ ทีส่วมรอย
จดทะเบยีนเป็น
แรงงานจากพมา่ 
กมัพชูา และลาว 

1. แรงงานจดทะเบยีน กลุม่ผอ่นผนั
2. แรงงานผา่นการพสิจูนส์ญัชาต ิ
3. แรงงานน าเขา้
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5. มาตราท่ีเกีย่วขอ้ง                   

การจา้งแรงงานต่างชาติ                    

ในพระราชบญัญตัิการท างาน 

ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551
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ตารางแสดงจ านวนแรงงานตา่งชาตแิละลกัษณะการเขา้เมอืงจ าแนก   
ตามมาตราทีแ่บง่ประเภทแรงงานตา่งขาตใินพรบ.การท างานคนตา่งดา้ว   

พ.ศ. 2551 (ตวัเลข ณ ธนัวาคม 2555 รวม 1,145,159 คน) 

ลกัษณะการเขา้เมอืง จ านวน

1. คนตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงถกูกฎหมาย 951,839

1.1 มาตรา 9 ประเภทช ัว่คราว*
(1) ตลอดชพี                                            983
(2) ช ัว่คราวท ัว่ไป                                      91,206
(3) ช ัว่คราวน าเขา้ตาม MOU                    93,265
(4) ช ัว่คราวพสิจูนส์ญัชาต ิ                     733,603

919,057

1.2 มาตรา 12 ประเภทสง่เสรมิการลงทนุ*  32,782

2. คนตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย 193,320

2.1 มาตรา 13 ประเภทชนกลุม่นอ้ย*  25,439

2.2 มาตรา 13 ตามมตคิรม.ตอ่อายแุรงงาน 3 สญัชาต*ิ 167,881

       * เป็นเลขมาตราตามพรบ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2551.
ทีม่า:  ส านกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กระทรวงแรงงาน. 2555. [http://wp.doe.go.th/s_map.html]
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มาตรา 9  แรงงานทีเ่ขา้เมอืงถกูกฎหมาย ม ี4 กลุม่

   1.  คนตา่งชาตทิีม่สีทิธอิาศยัอยูถ่าวร ถอืใบส าคญัประจ าตวั
        คนตา่งดา้ว และไดร้บัอนญุาตใหท้ างานไดต้ลอดชพี
2. คนตา่งชาตทิีเ่ขา้ท างานโดยไดร้บัใบอนญุาตช ัว่คราว
3. แรงงานระดบัลา่งทีน่ าเขา้จาก 3 ประเทศ ตามบนัทกึ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ (MOU)

4. แรงงานจาก 3 ประเทศทีเ่คยเขา้เมอืงผดิกฎหมาย แตไ่ด้
พสิจูนส์ญัชาตจิากประเทศตน้ทางแลว้

มาตรา 12  กลุม่แรงงานตา่งชาตทิีเ่ขา้มาท างานตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ หรอืกฎหมายอืน่ ๆ จะไดร้บั
การปฏบิตัเิป็นพเิศษ
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มาตรา 13  การอนญุาตใหค้นตา่งชาต/ิคนทีไ่มม่สีญัชาตไิทยท างาน

1.  คนตา่งชาตทิีร่อการเนรเทศ
2.  แรงงานจากประเทศเพือ่นบา้น 3 ประเทศ ทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนรบัเลข  

          ประจ าตวั 13 หลกั ข ึน้ตน้ดว้ยเลข „00‟ 
3.  บคุคลทีถ่กูถอนสญัชาต ิแตไ่มไ่ดร้บัสญัชาตไิทยตามประกาศคณะ   

          ปฏวิตั ิ หรอืกฎหมายอืน่ สว่นใหญค่อืชนกลุม่นอ้ย ทีม่เีลขประจ าตวั 
13 หลกั ข ึน้ตน้ดว้ยเลข „6‟ 

4.  บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทย แตไ่มไ่ดร้บัสญัชาตไิทยตามประกา
คณะปฏวิตัหิรอืกฎหมายอืน่ สว่นใหญค่อืลกูชนกลุม่นอ้ยขึน้
ทะเบยีนไดเ้ลขประจ าตวั 13 หลกั ข ึน้ตน้ดว้ยเลข „7‟ 

5.  บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทย แตไ่มไ่ดร้บัสญัชาตไิทย สว่นใหญค่อื 
         คนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาต ิหากขึน้ทะเบยีนบคุลจไดร้บัเลขประจ าตวั 13 

หลกัขึน้ตน้ดว้ยเลข „0‟ 

มาตรา 14  เป็นมาตราทีเ่ปิดใหม้กีารจา้งคนตา่งชาตทิีอ่ยู่
ในพืน้ทีต่ดิกบัจงัหวดัชายแดน เพือ่รองรบัการพฒันา
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดน
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ประเทศ พสิจูน์
สญัชาติ

น าเขา้ มทีกัษะ ผอ่นผนั ชนกลุม่
นอ้ย

สง่เสรมิ
ลงทนุ

พมา่ 630,185 18,241 1,409 63,768 1,973 117

กมัพชูา 73,793 63,405 384 64,409 45 16

ลาว 29,625 11,619 133 39,704 49 9

จ านวนแรงงานจากพมา่ กมัพชูา และลาว จ าแนกตามประเภท
ของใบอนญุาตท างาน  ณ ธนัวาคม 2555

       ทีม่า:  ส านกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กระทรวงแรงงาน. 2555. [http://wp.doe.go.th/s_map.html]
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6. สรปุสถานการณ์ปญัหา
และนโยบาย/มาตรการ
เรือ่งแรงงานขา้มชาต ิ
(พ.ศ. 2535-2556)
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สรปุสถานการณแ์ละปญัหาตอ่แรงงานขา้มชาต ิ                   
(พ.ศ. 2535-2556)

1. เกดิการฉอ้ฉล คอรบัช ัน่อยา่งเป็นระบบกวา้งขวาง และ
ขยายตวัมากขึน้เร ือ่ย ๆ

2. จ านวนนายหนา้คา้แรงงานเพิม่ข ึน้ 

3. เกดิการเลอืกปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นระบบ และ
แรงงานถกูแสวงหาประโยชน ์ถกูกดขี ่และบงัคบัมากขึน้

4. ผูต้กเป็นเหยือ่ของการคา้มนษุยถ์กูมองวา่คอื ผูล้กัลอบ
เขา้เมอืง ถกูผลกัดนักลบั แทนทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองตาม
กฎหมาย

5. เกดิบรษิทันายหนา้เอกชนรบัจา้งนายจา้งและลกูจา้งเพือ่
จดัท าเอกสารตา่งๆ
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สรปุภาพรวมนโยบาย/มาตรการของรฐัไทยตอ่การจดัการ
แรงงานจากประเทศเพือ่นบา้น (พ.ศ. 2535-2556)

1. ฐานคตขิองรฐัและคนไทยสว่นใหญม่องแรงงานขา้ม
ชาตอิยา่งไมไ่วว้างใจ และเพง่โทษวา่อาจน าผลรา้ย
นานาประการมาสูส่งัคมไทย

2. นโยบายเนน้การควบคมุแรงงาน เพราะมองวา่คอืผู ้
หลบหนเีขา้เมอืงผดิกฎหมาย นโยบายจงึไมต่อ่เนือ่ง  
ใชก้ารจดัการแบบปีตอ่ปี และตามสถานการณ์

3. มาตรการขาดมมุมองเร ือ่งการคุม้ครองแรงงานเกอืบ 

     ส ิน้เชงิ

4. ขาดวสิยัทศันใ์นการสรา้งนโยบายการยา้ยถิน่ขา้ม
ชาตแิบบองคร์วมระยะยาว
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การขาดสิทธิขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวติเกือบทุกด้านของ 
‘แรงงานข้ามชาต’ิ และ ‘ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล’

(1) สิทธิในการรักษาพยาบาลและบริการ 
(2) สิทธิในการท างานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 
(3) สิทธิในการศึกษา 
(4) สิทธิในการเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมไทย และ 
(5) สิทธิในการเข้าถงึคุณภาพชีวิตของมนุษย์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิใน

การเดนิทางออกนอกพืน้ที่ที่อาศัยอยู่  สิทธิในการเคล่ือนไหว 
สิทธิในการก่อตัง้ครอบครัวตามกฎหมาย สิทธิในทรัพย์สิน 
(เช่น การซือ้จักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถอื)
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ถึงเวลาแลกเปลี่ยน


