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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษากรณี
ผลักดันวาระนโยบาย การก าหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว โดยแบ่งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ฝ่ายบริหาร 2) ฝ่ายปฏิบัติการ และกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครมีปัญหาหลายประการ ดังนี้ ปัญหา
ความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม การกลับมาของโรคติดต่อที่หายไปแล้วจากสังคมไทย การขาดสุขลักษณะที่
ดี การแย่งอาชีพคนไทย การย้ายงานกะทันหันท าให้นายจ้างเสียผลประโยชน์และกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 
การศึกษาปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่า เทศบาลนครสมุทรสาครมีแนวทาง
ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงผลักดันด้านปัญหา 3 ปัจจัยอันได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่สังคม
รับรู้อยู่แล้ว, ปัจจัยการขาดเครื่องมือทางภาคเอกชน และปัจจัยการมีเทคโนโลยีที่เพียงพอ ขณะที่ปัจจัยที่ไม่สอดคล้องมี
เพียงแค่ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลกระทบของปัญหา และปัจจัยการเปรียบเทียบและล้นออกมาจากปัญหาเดิม  แต่
กลับเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้กระบวนการนโยบายมิอาจเกิดขึ้นได้ นั่นคือ มุมมองทัศนคติของผู้บริหารองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อปัญหา และข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย 
 

คําสําคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แรงงานต่างด้าว, การผลักดันวาระนโยบาย 
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Abstract  
 

The objectives of this research were:  1) to study the problems of foreign workers and its 
impact on Local Government, 2) to study the factors that induced the Local government policy 
agenda into acknowledging the problem of local government. The study uses Samutsakhon 
municipality as a case study, and collecting data party though key information groups. They are 1) the 
executives 2) the officers and the people affected by the problem. 

The results of the study indicated that foreign workers’ problem in Samutsakhon Municipality 
area such as: the problem of not understanding in cultural different, public health’s problem in 
returning of contagious disease to Thailand and lacking of good hygiene, 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 Samutsakhon 
Municipality have 3 factors that match with the policy agenda setting factor were: relationships to 
symbols, absence of private means, availability of technology and have 2 factors that not match 
were: effects of the problem, analogous and spillover agenda setting. The important factors that 
make the agenda setting unsuccessful are the executive’s vision and the legal restriction.     

 

Keyword: Local Government, Foreign Worker, Agenda Setting  

 

บทนํา 

การปกครองท้องถิ่นที่ดี จะท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถกระจายการพัฒนาของประเทศออกไปให้
ทั่วถึงอย่างกว้างขวางและเสมอภาค จุดเด่นของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ท่ีการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปกครอง 
เพื่อแก้ไขปญัหาและพัฒนาท้องถิ่นของตน ไปในทิศทาง
ที่ตนเองต้องการได้โดยอิสระ การปกครองท้องถิ่นที่ดี
ต้องสอดรับกับการปกครองประเทศ และการปกครอง
ท้องถิ่นอื่นๆในลักษณะการพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
[1] และเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้จึงต้อง
มีการกระจายอ านาจ (Decentralization) อันเป็น
กระบวนการการถ่ายโอนความรับผิดชอบอ านาจหน้าที่
เพื่อการจัดการเป็นการเฉพาะหรือทั่วไปลงไปสู่ระดับ
ล่างภายในองค์กร ระบบ หรือแผนงาน[2] 

 เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมมีความ
แตกต่างกัน ทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ ประชากร 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ความ
ต้องการของแต่ละท้องที่มีไม่เหมือนกัน รวมถึงปัญหาใน
ท้องถิ่นก็มีความหลากหลายต่างกันไปด้วย ฉะนั้นการ
แก้ปัญหาจึงย่อมต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม
ของสถานท่ี งบประมาณ หรือบุคลากร ซึ่งท้องถิ่นแต่ละ
แห่งก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไป ปัญหาทั้งหลาย
ที่ เกิดกับท้องถิ่นย่อมส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่  และ
ประชาชนที่อยู่อาศัย ความแตกต่างของปัญหาและ
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นท าให้การจัดการปัญหาไม่
สามารถใช้รูปแบบเดียวกันกับหลายๆพื้นท่ี (One-Size-
Fit-All) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือกับปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ ดังเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าว 
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ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพจ านวนกว่า 1,356,946 คน[3] โดยมี
จ านวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และ
กัมพูชา) ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับอนุญาต
ท างานตามมาตรา 9 จ านวนทั้งสิ้น 1,294,690 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.41 ของจ านวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
ถูกกฎหมายทั้งหมด ถือว่าเป็นจ านวนที่สูงมาก แต่ถึง
กระนั้นก็เป็นเพียงจ านวนหนึ่งที่สามารถส ารวจและ
จัดท าข้อมูลสถิติได้ ซึ่งข้อเท็จจริงแต่ละพื้นที่นั้นเช่ือว่า
ยังมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่อาศัย และประกอบ
อาชีพในประเทศไทยอีกจ านวนมาก อันก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการลักลอกเข้าเมือง ปัญหา
ด้านการศึกษา ปัญหาผู้หญิงและเด็ก ผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ผลกระทบด้านสาธารณสุข  

โดยทั่วไป นโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ของรัฐบาลจะเน้นการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมสกัด
กั้น หรือกระบวนการเชิงนโยบายระดับมหภาคซึ่ง
จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบด้านความสมัพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าการด าเนินการดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้การด าเนินการของรัฐบาล หากพิจารณาถึง
ท้องถิ่นในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยและใช้บริการ
สาธารณะ ซึ่งส่งผลทั้งต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
การสาธารณสุข ปัญหาอาชญากรรม หรือแม้แต่
ผลกระทบด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจของประชาชน
ในพื้นที่  

ประเด็นที่กล่าวมาในข้างต้นล้วนเป็นสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่เป็นหน่วยการปกครองที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ผลกระทบของ
ประเด็นระดับมหภาค เช่น แรงงานต่างด้าว ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นท่ีมาของปัญหาของงานวิจัย
ช้ินนี้ (Statement of Problem) ที่มีค าถามการวิจัยว่า 
ในฐานะหน่วยงานในใกล้ชิดและมีหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

บทบาทอย่างไรต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวในด้านการ
ผลักดันวาระนโยบาย เพ่ือนําไปสูกระบวนการ
กําหนดนโยบาย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหา

แรงงานต่างด้าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบาย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษากรณีผลักดัน
วาระนโยบาย การก าหนดนโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษานโยบาย

ที่เกิดจากปัญหาสาธารณะ กล่าวคือ เม่ือมีประเด็น
ปัญหาสาธารณะเกิดขึ้น การใช้นโยบายสาธารณะเพื่อ
จัดการปัญหานั้นจะต้องจัดประเด็นปัญหาเป็น วาระ
นโยบาย (Agenda)  โดยเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) 
[4] อ ธิ บ าย ว่ า ก่ อนจึ ง จ ะ เ ลื อกน โ ยบาย ไ ด้  นั่ น
หมายความว่า ผู้ก าหนดนโยบายต้องเห็นว่าปัญหานั้นมี
ค่าควรแก่การสนใจและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ หากผู้
ก าหนดนโยบายไม่เห็นความส าคัญ อาจเนื่องมาจากไม่
สนใจหรือเห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ ปัญหานั้นก็
ไม่ได้รับการพิจารณา ปัญหาบางอย่างอาจถูกจัดเป็น
ระเบียบวาระอยู่เป็นเวลานาน แต่บางปัญหาอาจไม่ได้
รับความสนใจเลย หรือการเลิกสนใจประเด็นอาจมีผล
ให้ต้องยกเลิกข้อห้ามที่เป็นอยู่  เพื่อศึกษาการจัดการ
ปัญหาสาธารณะด้วยกระบวนการนโยบายนั้น  ผู้วิจัยจึง
ได้ท าการทบทวนแรงผลักดันที่ท าให้เกิดวาระนโยบาย 
จึงในประเด็นเรื่องแรงผลักดันด้านปัญหา ซึ่ง Petre, 
B. Guy [4] ได้อธิบายไว้ว่ามีดังต่อไปนี้ 

1. ผลกระทบของปัญหา (effects of the 
problem) ประเด็นแรกของปัญหาที่จะเป็นระเบียบ
วาระได้ คือ กระทบต่อใครและมากน้อยแค่ไหน ส าหรับ
คุณสมบัติของปัญหาที่จะต้องพิจารณามี 5 ประการ 
ได้แก่ 
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1) ความรุนแรง (extremity) ปัญหาที่
รุนแรงจะเป็นระเบียบวาระได้ง่าย เช่น โรคระบาด
รุนแรงมีผลให้รัฐต้องเข้าไปแก้ไข เช่น ไข้หวัดนกหรือ
โรคเอดส์ เป็นต้น 

2) การกระจุกตัว (concentration) แม้
ปัญหาจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ถ้ากระจุกตัวมากๆ
ก็อาจท าให้รัฐต้องสนใจ เช่น คนตกงานจังหวัดเดียว 
50,000 คน เป็นต้น 

3) จ านวนคน (range of persons) 
โดยทั่วไปยิ่งคนได้รับผลกระทบจากปัญหาหรือมีโอกาส
ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหามาก ก็ยิ่งมีโอกาสเป็น
ระเบียบวาระมาก แต่ต้องดูควบคู่กับความรุนแรงด้วย 
เพราะปัญหากระทบคนจ านวนน้อยแต่รุนแรงย่อมมีโอ
กาเป็นระเบียบวาระได้มากกว่าปัญหากระทบคน
จ านวนมากแต่ไม่รุนแรง 

4) ความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของการ
รวมตัวกัน (intensity) เช่น ความหนาแน่นของกลุ่ม
ผู้บริโภคมีน้อยกว่าผู้ผลิต หรือกลุ่มผู้เสียภาษีรวมตัวกัน
ได้น้อยกว่ากลุ่มชาวนาหรือผู้ผลิตอาวุธ ซึ่งสามารถ
ผลักดันปัญหาได้ไม่เท่ากัน 

5) การมองเห็นได้ชัด (visibility) สังคมมัก
เต็มใจที่จะใช้เงินเพื่อช่วยคนที่ประสบปัญหาที่มองเห็น
ได้ชัด เช่น เปรียบเปรยว่าสังคมยอมเอาเงินไปช่วยชีวิต
คนปีนเขา แต่ไม่ยอมเอาเงินไปใช้ในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางรถยนต์ เพราะคนติดอยู่บนเขาเป็นปัญหา
ที่เห็นชัดกว่า หรือว่าปัญหาบางอย่างอันตรายมากแต่
มองเห็นชัดน้อยกว่า 

2. การเปรียบเทียบและล้นออกมาจากปัญหาเดิม 
(analogous and spillover agenda setting) ปัญหา
ที่เป็นวาระได้อีกอันหนึ่งมาจากการเปรียบเทียบกับ
โครงการอื่น ยิ่งประเด็นใหม่คล้ายประเด็นเก่าเท่าไร ก็
ยิ่งเป็นระเบียบวาระง่ายเท่านั้น โดยเฉพาะประเทศที่ไม่
ค่อยกล้าคิดอะไรใหม่ๆ เนื่องจากวิธีการเทียบเคียงจะ
ช่วยให้เกิดความชอบธรรมและเป็นการต่อยอดมากกว่า
เรื่องใหม่หมด รวมทั้งถือเป็นการปรับปรุงโครงการเดิม
ด้วย นอกจากนี้การเกิดโครงการหนึ่งอาจท าให้เกิด

ความต้องการโครงการเพิ่ม ผลที่แตกตัวนี้น าไปสู่
โครงการใหม่และเป็นค าตอบว่าท าไมภาครัฐจึงขยายตัว
ออกไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อยอมรับโครงการหนึ่งแล้ว ไม่
ช้าก็น าไปสู่โครงการอื่น ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่โครงการ
แรกสร้างไว้ นโยบายสังคมสมัยใหม่จึงเช่ือมโยงกันมาก 
และมีผลกระทบต่อกันในระดับที่สองหรือที่สามต่อ
โครงการอื่นเป็นระลอกๆ นักวิ เคราะห์บางคนได้
พยายามพยากรณ์และออกแบบโครงการไว้ล่วงหน้าแต่
ก็ไม่เคยท าได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้นโยบายจึงเป็น
สาเหตุในตัวเอง นโยบายหนึ่งจึงท าให้เกิดนโยบายอื่นๆ
ตามมา 

3. ความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่สังคมรับรู้อยู่แล้ว 
(relationships to symbols) ยิ่งปัญหาสัมพันธ์กับ
สัญลักษณ์เดิมของสังคมเท่าใด ก็มีโอกาสเป็นระเบียบ
วาระมากเท่านั้น โครงการโดยทั่วไปจึงมักพูดถึงค่านิยม
ดั้งเดิม แต่ถ้าเป็นค่านิยมทางลบ ก็อาจได้ผลตรงกันข้าม 
ยกเว้นบางเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ เช่น โครงการ
รณรงค์โรคเอดส์ เป็นต้น หรือโครงการที่มีค่านิยม
บางอย่างมีน้ าหนักไม่เท่าโครงการที่มีค่านิยมทางลบ 
เช่น คนอเมริกันสมัยหนึ่งรู้สึกว่าพัฒนาอวกาศไม่ทัน
รัสเซีย จึงเป็นแรงผลักดันของการพัฒนาการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกามากกว่าเป้าหมายการศึกษาที่ก าหนด
ตามปกติ ยิ่งกว่านั้น สังคมมักยอมรับโครงการเกี่ยวกับ
เด็กหรือผู้สูงอายุ การคิดโครงการเหล่านี้จึงไม่ได้เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ ความสามารถใช้สัญลักษณ์จึงเป็นทักษะที่
ส าคัญมากของนักวิเคราะห์นโยบาย นอกจากการ
ค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการแล้ว 
นักวิ เคราะห์ต้องสามารถเ ช่ือมโยงเป้าหมายของ
โครงการนี้ไปยังโครงการอื่นและตัดสินได้ว่าปัญหาหรือ
โครงการใดส าคัญกว่ากัน การเปลี่ยนปัญหาไปเป็น
ระเบียบวาระเป็นวิธีการชักจูงใจรัฐบาลให้เช่ือว่ามีเวลา
และสามารถแก้ปัญหาได้ อาจจ าเป็นต้องใช้สัญลักษณ์
เพิ่มเติมในกรณีที่ตัวปัญหายังไม่สามารถจูงใจได้พอ 

4. การขาดเครื่องมือทางภาคเอกชน (absence of 
private means) โดยปกติรัฐบาลจะไม่รับหน้าที่ใหม่ๆ
โดยเฉพาะประเทศที่ยึดหลักเสรีนิยมและขาดแคลน
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ทรัพยากร แต่ปัญหาสังคมไม่อาจแก้ไขได้โดยกลไก
ตลาดทั้ งหมด จึ ง เป็น เหตุ ให้รั ฐ เข้ ามาแก้ปัญหา 
ตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้าสาธารณะ (public goods) 
และผลกระทบต่อภายนอก (externalities) สินค้า
สาธารณะ คือสินค้าหรือบริการที่เมื่อผลิตออกมาแล้วมี
คนจ านวนมากเป็นผู้บริโภคและผู้บริโภคด้วยกันยากจะ
กีดกันคนอื่นได้ จึงยากที่เอกชนจะผลิตเองเพราะไม่คุ้ม
ทุน เช่น หากนักรบรับจ้างป้องกันประเทศ ประชาชนก็
ไม่อยากจ่ายค่าจ้าง หรือถึงไม่จ่ายก็ได้รับการปกป้องอยู่
ดี  ทุกคนเลยไม่อยากจ่าย รอแต่รับของฟรี  (Free 
riders) ฉะนั้น รัฐบาลจึงต้องเป็นผู้ป้องกันประเทศและ
บังคับให้ประชาชนจ่ายภาษีอากร 

ส่วนผลกระทบต่อภายนอกเกิดเมื่อการ
กระท าของหน่วยเศรษฐกิจกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
คนอื่นหรือจ่ายเงินชดเชยแก่ผลเสียหายที่ เกิดจาก
ภายนอก ตัวอย่างของผลกระทบภายนอก ได้แก่ มลพิษ 
ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการผลิต แต่เป็นต้นทุนทาง
สังคมซึ่งแยกออกมาจากการผลิต เมื่อต้นทุนทางสังคม
กับต้นทุนการผลิตแยกกัน รัฐบาลก็ต้องออกกฎหมาย
บังคับให้ เอกชนชดเชยความเสียหาย เช่น ความ
เสียหายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน ความเจริญของส่วนรวม 
หรือรัฐบาลอาจหาวิธีวัดผลกระทบของมลพิษแลว้บังคับ
ให้ผู้ปล่อยมลพิษชดใช้ ผลกระทบภายนอกไม่ได้เป็นลบ
ทั้งหมด บางอย่างก็เป็นประโยชน์ เช่น เขื่อนที่ผลิต
กระแสไฟฟ้า มีผลกระทบทางบวกเนื่องจากเป็นสถานที่
พักผ่อนและป้องกันน้ าท่วมซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่ อ
เอกชน แต่ กรณีนี้ รั ฐบาลก็มักน า ไปคิดรวมเป็น
ประโยชน์ของโครงการอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

การผลิตสินค้าสาธารณะและการจัดการ
ผลกระทบภายนอกเป็นภาระหน้าที่ของรัฐ แต่หากมอง
สิทธิของเอกชนและการน ากฎหมายไปปฏิบัติแล้วก็เป็น
เรื่องที่ยาก ยิ่งกว่านั้นหากการกระท านั้นมีความเสี่ยง 
รัฐก็ต้องแจ้งความเสี่ยงน้ันให้สาธารณะทราบ เช่น หาก
ธนาคารไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่กู้ รัฐบาลก็อาจให้กู้เอง 
แต่ต้องบอกความเสี่ยงให้ประชาชนทราบด้วย ดังนั้น 
เมื่อเอกชนและสถาบันอื่นในสังคมไม่สามารถแก้ปัญหา
เองได้ก็อาจกลายเป็นระเบียบวาระที่รัฐบาลจะต้อง
พิจารณา 

5. การมีเทคโนโลยีเพียงพอ (availability of 
technology) ปัญหาอาจไม่เป็นระเบียบวาระ หากยัง
ไม่มีเทคโนโลยีที่เช่ือว่าจะแก้ปัญหานั้นได้ เช่น เมื่อก่อน
คิดว่าเศรษฐกิจขึ้นลงเองตามธรรมชาติ จนกระทั่ง
Keynes เสนอให้แทรกแซงเศรษฐกิจ จึงเกิดเป็น 
นโยบายเศรษฐกิจและเช่ือว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ท าให้มีงานท า หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ การตัดสินใจแบบ
ถังขยะ (garbage-can model of decision making) 
ซึ่งหมายถึงการมีค าตอบไว้ก่อนแล้วจึงค่อยหาค าถามที่
ตรงกับค าตอบ ต่อจากนั้นจึงตัดสินใจ การกระท าเช่นนี้
ท าให้ปัญหาจ านวนมากไม่ได้ถูกพิจารณาเพราะว่าเป็น
ปัญหาที่ยังหาค าตอบไม่ได้ แนวคิดเรื่องการแทรกแซง
เศรษฐกิจข้างต้น จึงเป็นอันตรายเพราะมีค าตอบ
ล่วงหน้า หากรัฐบาลประกาศว่าก าลังแก้ปัญหาแล้ว 
ต่อมาล้มเหลว ความมั่นใจต่อรัฐบาลก็สั่นสะเทือน ตัว
แบบถังขยะยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนด
ระเบียบวาระกับการก าหนดนโยบาย เพราะตามตัว
แบบนี้ประเด็นจะไม่เป็นระเบียบวาระจนกว่าสามารถ
ก าหนดนโยบายได้แล้ว 
 จากแนวคิดแรงผลักดันด้านปัญหาข้างต้น จึง
น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
วิธีการวิจัย 

ศึกษาด้ วยระ เบี ยบวิธี วิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) [5] ตามกรอบของ
ค าถามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเอาไว้ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างมีจุดเด่นตรงที่ผู้วิจัยสามารถก าหนดให้การ
สัมภาษณ์เป็นไปตามที่ศึกษาโดยไม่หลุดออกนอก
ประเด็น และใช้รูปแบบค าถามชุดนี้กับกลุ่มตัวอย่าง
หลายคนซึ่ งสามารถสะท้อนความคิดที่ ไปในทาง
เดียวกันต่อประเด็นปัญหา หรือในอีกด้านด้วยชุด
ค าถามเดียวกันทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์อาจมีความ
หลากหลาย โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้จะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นระบบ และมีความหลากหลาย และ
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ส าหรับประเด็นที่มีรายละเอียดเฉพาะ จุดเด่นของการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกคือการเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้แสดงทัศนะในประเด็นที่ศึกษา หรือให้
ข้อมูลได้อย่างเต็มที ่นอกจากน้ี ยังได้ท าการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participative Observation) โดย
สังเกตลักษณะการท างานของบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตอบสนองต่อปัญหา การ
ล าดับความส าคัญของปัญหา ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน รวมถึงท่าทีของผู้ให้ข้อมูลความกล้าแสดงความ
คิดเห็น ท่าทีลักษณะความเป็นผู้น า เป็นต้น 

นอกจากน้ัน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการส ารวจเอกสาร 
(Documentary Research) เพื่อตรวจสอบปัจจัยหรือ
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้วิจัยใช้
เทคนิค การสืบค้นร่องรอย (Process Tracing)[6] ซึ่ง
เป็นกระบวนการตรวจสอบและปะติดปะต่อหา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relation) ระหว่าง
เหตุการณ์สองเหตุการณ์ และใช้การพรรณนาเพื่อ
อธิบายเหตุการณ์ 
พ้ืนที่ในการวิจัย 

ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 
“เทศบาลนคร” เป็นพื้นที่ ในการศึกษาเนื่องจาก 
เทศบาลนครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประชากรในท้องถิ่นจ านวนมาก อาณาเขตปกครองของ
เทศบาลนครโดยส่วนมากมักพบว่ามีชุมชนอาศัยอยู่
หนาแน่น เป็นเขตเมือง มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย อันจะท าให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการ
บริหารสูงตามได้ด้วย ทั้งที่เป็นงบประมาณจากเงิน
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อุดหนุนของรัฐที่จัดสรรตามเกณฑ์ประชากร หรือรายได้
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกท้องถิ่น
ประเภทดังกล่าวที่มีทั้งงบประมาณ และทรัพยากร
บุคคล ที่คาดว่าจะมีศักยภาพในสามารถปฏิบัติภารกิจ 
หน้าท่ี ได้อย่างเหมาะสมแก่ท้องถิ่นเพื่อเป็นกรณีศึกษา  

ด้านพื้นที่ผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัด
ปริมณฑล การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับ
การขยายตัวของเมืองหลวงมีมากขึ้นทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ จ านวนประชากร(ทั้งตามทะเบียนบ้าน และ
ประชากรแฝง) โดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลนคร
สมุทรสาครมีการอพยพของแรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามา
ประกอบอาชีพรับจ้างใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวโดยต่อ
ใบอนุญาตท างานจ านวน 69,943 คน ประมาณการได้
ว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองผิดกฎหมายเป็น 3-4 เท่าของแรงงานที่ขอขึ้น
ทะเบียน หรือประมาณ 250,000 คน [7]  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ 
(Purposive sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
เหมาะสม นั่นคือเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความ
เข้าใจรวมถึงมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับประเด็นศึกษา
ทั้งเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหา
แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้
ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้มากที่สุด 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล (Key informants) ซึ่งจะ
แบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย อันเป็น
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการนโยบาย
เพื่อจัดการปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไ ด้ แ ก่  น าย ก เ ทศ มน ตรี  ร อ งนา ยก เทศม นต รี 
ปลัดเทศบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร 

2. ฝ่ายปฏิบัติงาน ซึ่งต้องปฏิบัติงานที่มีความ
เกี่ยวพันกับปัญหาแรงงานต่างทั้งจากการปฏิบัติงาน

และจากประชาชน รวมถึงมีบทบาทในการสะท้อน
ปัญหาไปยังฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  และ
กลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา ซึ่งจะสามารถให้
รายละเอียดถึงผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าว 
อันได้แก่ ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยกอง
สาธารณสุข ผู้อ านวยกองการศึกษา ผู้อ านวยกอง
วิชาการ ข้าราชการ/พนักงานในสังกัดเทศบาล 
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ      

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ข้อมูลในส่วนน้ี
เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวมรวมจากการสัมภาษณ์
แหล่งข้อมูล (key informants) โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง 
(Structured interview) 

2) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview)  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูล
ที่ท าการศึกษาจากเอกสาร อาทิ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2551 เทศบัญญัติ  แผนพัฒนาเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มติคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555 
รายงานทางวิชาการของคณะกรรมาธิการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ผลการศึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว 
บทความ ข่าว ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
ผลการวิจัย 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมา
เป็นแรงงานในประเทศไทยนั้นพบว่า ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้น
ของแรงงานต่างด้าว ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนแรงงานตา่งด้าวต่อปีตั้งแต ่      
               ปี พ.ศ. 2550-2557 

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 
2557 1,339,834 

 
แหล่งที่มา:  กรมการจัดหางาน. ส านักบริหารแรงงานต่าง
ด้าว, 2558 [8] 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวมีการเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 155,999 คน 
หรือคิดเป็น 13.18% ขณะที่จังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวมากที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ 
แสดงดังตารางที่ 2 

ความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เป็นเหตุให้แต่ละจังหวัดมีความต้องการแรงงานต่างด้าวใน
ระดับที่ไม่เท่ากัน จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสูงที่สุดในประเทศ (ข้อมูล ณ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2558) คือจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีกิจการประมงและกิจการ
ประมงต่อเนื่อง ซึ่ง กว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในกิจกรรม
เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานต่างด้าว นั่นเท่ากับว่าการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสมุทรสาครจนก้าวมาอยู่ในจุด
ที่ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศไทยในด้าน
อุตสาหกรรมประมงเป็นอันดับต้นๆ [9]  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  แสดงจังหวัดที่มีจ านวนคนต่างด้าวสูงสุด 
10 อันดับ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

จังหวัด จํานวน 
               สมุทรสาคร 145,317 
               ชลบุร ี 141,034 
               กรุงเทพมหานคร 138,555 
               ปทุมธานี 120,804 
               เชียงใหม ่ 93,204 
               สงขลา 63,775 
               สุราษฎร์ธานี 59,968 
               นนทบุรี 58,006 
               ระนอง 50,857 
               ภูเก็ต 42,432 
 
แหล่งที่มา:  กรมการจัดหางาน. ส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว, 2558 [10] 
 
 เมื่อจังหวัดสมุทรสาครตอ้งรองรับแรงงานต่าง
ด้าวจ านวนมาก ทั้ งแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูก
กฎหมายและแรงงานผิดกฎหมายที่ยังส ารวจไม่ได้ จึง
ท าให้จังหวัดสมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แรงงานต่างด้าวนั้นๆอยู่อาศัย คือ เทศบาล
นครสมุทรสาครต้องรับภาระที่เพิ่มขึ้นในปัญหาด้าน
ต่างๆ อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินนโยบายด้าน
แรงงานต่างด้าวภายใต้ขอบเขตอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลการวิจัยจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  
1. ปัญหาและผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าว
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวใน
พื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ศึกษาใน 3 ด้าน คือ 
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ โดย
สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้

1) ด้านสังคม ปัญหาการอพยพครอบครัวมา
ท างาน ทั้งสามี/ภรรยา และบุตร ซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้แรงงาน 
และมีการรวมตัวตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่ม/ชุมชน น าไปสู่การ
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ตั้งกลุ่ม สร้างอิทธิพล ก่อให้เกิดความไม่สบายใจและ
ความหวาดระแวงเรื่องความปลอดภยัแก่คนในพ้ืนท่ี ท า
ให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของแรงงานต่าง
ด้าว มีข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตเนื่องจากความหวาดกลัว  
เมื่อแรงงานต่างด้าวมีการรวมกลุ่ม มีอิทธิพลขึ้นมาก็มี
การสร้างเครือข่าย ตั้งตัวเองเป็นนายหน้าติดต่อจัดหา
แรงงานต่างด้าว มีกระบวนการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานของทางราชการและรายการจดทะเบียน
เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสัญชาติและการท างาน มีการลักลอบน า
ยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจ านวนมาก ท้ังยาบ้า และยาไอซ์ 
 นอกจากน้ันก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการท าความ
เข้าใจกฎหมายไทย เมื่อคนต่างด้าวไม่รู้กฎหมาย จึงมี
ความเสี่ยงในการก่อให้เกิดการกระท าผิด และเป็น
อันตรายต่อคนพื้นที่ เช่นการไม่รู้กฎหมาย เครื่องหมาย
จราจร ท าให้มีการขับรถย้อนศร ขับเร็ว ขับแซง เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ถนน และเมื่อถูกจับกุมก็ไม่สามารถ
สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้มากนัก บางรายมีการดื่มสุรา
แล้วขับรถ หรือดื่มสุราแล้วส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เมา
สุราอาละวาด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น 

2) ด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
แรงงานต่างด้าวแย่งใช่บริการสาธารณสุขและรัฐต้อง
เสียค่าใช้จ่ายงานการรักษาพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ ปีละกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้การ
เข้ามาของแรงงานผิดกฎหมายท าให้ไม่ได้รับการตรวจ
คัดกรอง โ รค  ตามขั้ นตอน  จึ งท า ให้ หน่ วย งาน
สาธารณสุขไม่สามารถรู้ได้ว่ามีบุคคลที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อบางชนิดเข้ามาในพื้นที่ อันเป็นสาเหตุของการ
กลับมาของโรคติดต่อที่หายไปแล้วจะสังคมไทย อีกทั้ง
ยังมีความยากในการควบคุมโรคที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น
อุปสรรคทางด้านภาษาก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญ เมื่อ
สื่อสารไม่เข้าใจ จึงท าให้ยากต่อการให้ความรู้เรื่องการ
รักษาและควบคุมโรค ก่อให้เกิดโรคภัยและความ
เจ็บป่วยที่รุนแรงมากข้ึน  

ปัญหาการ เกิด  เฉลี่ ยอั ต ราการ เกิด  มี
ประมาณ 3,000-5,000 คน/ปี ท าให้เทศบาลนคร

สมุทรสาครต้องรองรับปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ท่ีจ ากัด อันจะน าไปสู่ปัญหาความแออัดและการที่
ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีคนต่างด้าวในพื้นที่จ านวน
เท่าไร จึงท าให้การค านวณทรัพยากรในการจัดเก็บขยะ
มีความล าบากข้ึน เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา การอยู่
รวมกันเป็นจ านวนมากด้วยท่ีสภาพแออัดไม่ใส่ใจเรื่องที่
พักอาศัยมีความสกปรก ขาดระเบียบในการรับผิดชอบ
สุขอนามัยชุมชน ซึ่งประเด็นดังกล่าว ถือเป็นปัญหาของ
เทศบาลนครสมุทรสาครเนื่องจาก การให้การบริการ
ด้านสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดเก็บ
ขยะที่เป็นภาระเพิ่มมากขึ้น  

3) ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาต่อผู้ใช้แรงงานชาวไทย 
คือการอาชีพคนไทย เช่น การค้าขาย การก่อสร้าง เป็น
ลูกจ้างและคนใช้ในครัวเรือน ส่วนปัญหาต่อนายจ้าง 
คือการเปลี่ยนนายจ้างแบบกะทันหันของแรงงานต่าง
ด้าวหลายราย ท าให้นายจ้างขาดแรงงาน และขาดทุน
เนื่องจากในขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงาน จะมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยอาจจะมีการตกลงคืนเงินหรือหัก
จากเงินเดือนของแรงงานต่างด้าวในภายหลัง แต่เมื่อ
แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนงานแบบกะทันหันนี้ จึงท าให้
นายจ้างเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และเมื่อไม่รู้กฎหมายจึง
ไม่ได้ไปด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานกับนายจ้างคน
ใหม่ น าไปสู่การกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในท่ีสุด 

นอกจากนั้นยังเป็นปัญหาต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเทศบาลนคร
สมุทรสาครต้องรองรับประชากรแฝงจ านวนมาก แต่
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นการจัดสรรรายหัวตามจ านวนประชากร ท า
ให้เทศบาลนครสมุทรสาครไม่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนตามจ านวนประชากรในพื้นที่จริง ซึ่งมีมากกว่า
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่าสองเท่าตัว 
อีกทั้งยังไม่สามารถจัดเก็บงบประมาณจากแรงงานต่าง
ด้าวได้เอง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ปัญหา
เป็นงบประมาณของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
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2. ปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษากรณีผลักดันวาระ
นโยบาย การกํ าหนดนโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
 ปัญหาแร งง านต่ า งด้ า ว ถื อ เ ป็ นปัญหา
สาธารณะของเทศบาลนครสมุทรสาคร ปัญหาดังกล่าว
สามารถแก้ไขจัดการได้ด้วยนโยบายสาธารณะซึ่งเกิดขึน้
ได้ก็ต่อเมื่อมีกระบวนการเกิดของวาระนโยบาย
(Agenda) เสียก่อน การศึกษาปัจจัยแรงผลักดันด้าน
ปัญหาส าหรับการก่อตัวของวาระนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 
ดังนี ้

1) ปัจจัยด้านผลกระทบของปัญหา การศึกษา
ผลกระทบหรือความรุนแรงของปัญหาในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้การส ารวจเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบทัศนคติ
ของผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในสถานะต่างกันว่าจากการสัมผัส
ใกล้ชิดกับพื้นที่โดยตรง ผู้ให้ข้อมูลตระหนักถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นในมุมมองแบบใดซึ่งพบว่า ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครเป็นปัญหาที่เห็นได้
ชัดเจนและเป็นที่ตระหนักโดยทั่วกันของทั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เทศบาล 
ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป โดยพื้นที่ท่ีมีปัญหา
นั้นส่วนมากเป็นชุมชนที่มีคนต่างด้าวอยู่เป็นจ านวนมาก
ขณะที่ชุมชนอื่นจะพบปัญหาประปราย ด้านผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครสมุทรสาครมองว่า
ปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความรุนแรงไมม่ากเนื่องจากจะ
มองปัญหาเป็นภาพรวมจึงเห็นว่าปัญหายังไม่รุนแรง 
ต่างจากประชาชนในพื้นที่ที่ ได้ รับผลกระทบที่มี
ความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงควรเร่งแก้ไข 
ดังเช่นผลจากการสัมภาษณ์ น าโชค นามสมมติ (2557) 
ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ได้
กล่าวว่า “แถวบ้านพี่ ตอนกลางคืนคนไทยไม่กล้าออก
จากบ้านกันเลยนะ ต่างด้าวเยอะมาก หลายๆบ้านที่
เป็นคนไทยก็พากันย้ายออกไปหมดแล้วเค้าก็ไม่กล้าอยู่
กัน ต่างด้าวอยู่กันเยอะเกินไป ตอนกลางคืนก็มีออกมา
นั่งกัน เราก็ไม่กล้าออกจากบ้าน หลายๆบ้านพอตกค่ าก็

ปิดบ้านกันหมด ไม่ออกมาหรอก มันรู้สึกไม่ปลอดภัย
นะ ไม่รู้เค้าจะท าอะไรเรารึเปล่า” [11] ซึ่งเหล่าผู้ที่
ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวนั้นแม้จะมีจ านวนมากแต่ไม่มีการรวมกลุ่มที่
ชัดเจน  

อย่างไรก็ดี ผลกระทบของปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวต่อเทศบาลนครสมุทรสาครในฐานะหน่วยงานรัฐที่
มีหน้าที่ให้บริการประชาชน แม้ว่าบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมองว่าปัญหาไม่มีความรุนแรง 
แต่ถึงกระนั้นปัญหาแรงงานต่างด้าวก็ยังถือเป็น “ภาระ
หนัก” ที่เทศบาลต้องรับผิดชอบด้วยทรัพยากรของ
เทศบาลเอง โดยปราศจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐอื่นๆ  

2) ปัจจัยการเปรียบเทียบและล้นออกมาจาก
ปัญหาเดิม พบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทศบาลนคร
สมุทรสาครไม่เคยไม่การก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวเลย แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อประชาชนใน
พื้นที่และต่อภาระงานของเทศบาล เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ได้ให้อ านาจด าเนินการแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังเช่นท่ี สมหมาย นามสมมติ (2557) ผู้บริหาร
ระดับสูงของเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ให้เหตุผลว่า
การก าหนดนโยบายหรือมาตรการในเรื่องแรงงานต่าง
ด้าวนั้น “ไม่ใช่หน้าอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติ เทศบาล ที่จะต้องด าเนินการกับ
แรงงานต่างด้าว” [12] และการเกรงว่าจะเกิดความ
ซ้ าซ้อนในการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  
 นอกจากนั้นการด า เนินการใดๆในเรื่ อง
แรงงานต่างด้าวของเทศบาลนครสมุทรสาครไม่ปรากฏ
รูปแบบการขยายผลด้านนโยบายจากส่วนกลางหรือ
ส่วนราชการอื่น แต่จะเป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติ
ตามค าสั่งจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น 

3) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่
สั งคมรับ รู้อยู่ แล้ว  พบว่า  ปัญหาที่ เทศบาลนคร
สมุทรสาครต้องเผชิญตามสภาพการณ์ปกติและปัญหา
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ดังกล่าวก็มีความรุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนคนต่างด้าวในพื้นที่ คือ ปัญหาความแออัด ด้วย
ขนาดพื้นที่ที่จ ากัดของเทศบาลนครสวนทางกับการ
เพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ ซึ่งมีประชากรต่างด้าว
กว่าเท่าตัวของประชากรไทย ท าให้เกิดเป็นสภาพเมือง
ที่แออัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีสถานประกอบการ จะยิ่ง
มีความแออัดสูงมากเนื่องจากมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 
และจากความแออัดของพื้นที่ การเพิ่มขึ้นของประชากร
ก็น ามาสู่ปัญหาขยะมูลฝอยประมาณ 140-150 ตัน/วัน 
[13] ซึ่งท้องถิ่นเองมีพื้นที่ในการก าจัดขยะที่จ ากัด 
ต้นทุนในการจัดเก็บก็สูงขึ้นตามปริมาณขยะ เป็นผลมา
จากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แรงงานต่างด้าวจึงถือ
เป็นความยากล าบากประการหนึ่งของเทศบาลในการ
ค านวณทรัพยากรในการจัดเก็บขยะ เพราะจ านวนที่
แน่นอนของประชากรต่างด้าว ทั้งแรงงานต่างด้าวและ
ผู้ติดตามที่มีการขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ซึ่งประการส าคัญคือเทศบาลนครสมุทรสาคร
ต้องรับภาระการจัดเก็บขยะด้วยงบประมาณของตนเอง 
 จากความแออัดน ามาสู่ปัญหาขยะมูลฝอย
แล้ว ปัญหาการจราจรก็เป็นอีกเรื่องที่เทศบาลนคร
สมุทรสาครต้องเผชิญอย่างมาก ด้วยเหตุที่เทศบาลนคร
สมุทรสาครมีที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงกลายเป็น
พื้นที่รองรับการระบายการจราจรจากกรุงเทพมหานคร 
ท าให้ในแต่ละวันมีจ านวนรถว่ิงผ่านถนนของในการดูแล
ของเทศบาลนครสมุทรสาครไป-มาเป็นจ านวนมาก 
ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จึงท าให้เทศบาลต้อง
ประสบกับปัญหาในการจัดการการจราจรเพิ่มขึ้นเพราะ
ความไม่รู้กฎหมายไทยท าให้ขับขี่ยาพาหนะผิดกฎ
จราจร มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และท าให้
การจราจรติดขัด อีกทั้งความไม่รู้ภาษาไทย ท าให้การ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าในถึงกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ
ในการขับขี่ยาพาหนะเป็นอุปสรรคมากยิ่งขึ้น 

4) ปัจจัยการขาดเคร่ืองมือทางภาคเอกชน 
บทบาทของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร
ต่อประเด็นด้านแรงงานต่างด้าวนั้นด าเนินไปตามกลไก
ตลาดในมิติด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน เลิก

จ้าง หรือกระทั่งการขาดแคลนแรงงาน แต่ในด้านความ
เป็นปัญหาสาธารณะของผลกระทบจากแรงงานต่างดา้ว
ซึ่งมีหลายด้านนั้น กลไกตลาดของภาคเอกชนไม่
ครอบคลุมต่อประเด็นดังกล่าว เพราะเป้าหมายของ
ภาคเอกชนคือการท าธุรกิจเพือ่ผลประโยชน์ขององค์กร 
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวจึงเป็นการ
ด าเนินงานภายในองค์กร อีกทั้งลักษณะการรวมกลุ่ม
ของภาคเอกชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครยังไม่มี
แรงผลักดันมากพอในระดับที่จะขับเคลื่อนให้เกิด
กระบวนการทางนโยบาย 

5) ปัจจัยการมีเทคโนโลยีที่เพียงพอ เทศบาล
นครสมุทรสาครมีศักยภาพที่เพียงพอในการจัดการกับ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว เพราะปัจจุบันเทศบาลนคร
สมุทรสาครต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตาม
ค าสั่งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค แม้ว่าจะมี
ข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรอยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้ตามค าสั่งงาน 
และการด าเนินการก็กระท าโดยใช้ทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร 
เทคโนโลยี สถานท่ีอยู่แล้ว  
 นอกจากนั้นบุคลากรของเทศบาลนคร
สมุทรสาครทั้งฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิบัติงานก็มีทัศนะ
ตรงกันว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่มีแนวทางใน
การจัดการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการพักอาศัย 
การจัดระเบียบ การท าโครงการอบรมให้ความรู้ การท า
โครงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพียงแต่อุปสรรค
ส าคัญในการด าเนินการก็คือ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่ไม่ได้ให้อ านาจด าเนินการเรื่องดังกล่าวแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สรุปและอภิปรายผล  

ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวใน
พื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จะเห็นได้ว่าลักษณะของ
ปัญหานั้นเป็นปัญหาสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นที่ถูกตั้งค าถาม
จากผู้ได้รับผลกระทบถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา ว่า
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หน่วยงานรัฐในท้องที่น่ันคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทอย่างไรในการจัดการปัญหา ตามที่ Cobb, 
Elder (1972: 85 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 
215-216) [14]  ได้กล่าวถึงวาระนโยบายที่มีที่มาจาก
ปัญหาสาธารณะว่าเป็น วาระนโยบายแบบไม่เป็น
ทางการ (informal public agenda หรือ systemic 
agenda) ด้วยเหตุที่ เป็นประเด็นปัญหาที่สมาชิกของ
ชุมชนการเมืองเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับความสนใจ 
และอยู่ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐ ซึ่งในที่น้ีคือเทศบาลนครสมุทรสาคร และเมื่อปัญหา
สาธารณะผ่านกระบวนการจัดวาระนโยบายแล้วและ
ได้รับคัดเลือกให้ เป็นประเด็นปัญหาที่จะท าการ
วิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาต่อไป จะถือว่าเป็นวาระ
นโยบายแบบเป็นทางการ (formal state agenda 
หรือ institutional agenda) แต่อย่างไรก็ดี วาระ
นโยบายในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของ
เทศบาลนครสมุทรสาครนั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถก้าว
ไปถึงจุดที่กลายเป็นวาระนโยบายแบบเป็นทางการได้  

ผลการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงผลักดัน
ด้านปัญหาทั้ง 5 ปัจจัย เพื่อสร้างวาระนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากผลการวิจัยโดยมีเทศบาลนครสมุทรสาคร
เป็นพื้นที่ศึกษา พบว่า เทศบาลนครสมุทรสาครมี
แนวทางที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงผลักดัน
ด้านปัญหา 3 ปัจจัยอันได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
กับสัญลักษณ์ที่สังคมรับรู้อยู่แล้ว, ปัจจัยการขาด
เครื่องมือทางภาคเอกชน และปัจจัยการมีเทคโนโลยีที่
เพียงพอ ขณะที่ปัจจัยที่ไม่สอดคล้องมีเพียงแค่ 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลกระทบของปัญหา และปัจจัยการ
เปรียบเทียบและล้นออกมาจากปัญหาเดิม แต่กลับเป็น
ประเด็นส าคัญที่ท าให้กระบวนการนโยบายมิอาจ
เกิดขึ้นได้ นั่นคือ มุมมองทัศนคติของผู้บริหารองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อปัญหา และข้อจ ากัดทางด้าน
กฎหมาย   

สะท้อนให้เห็นว่าข้อจ ากัดที่ท าให้เทศบาล
นครสมุทรสาครไม่สามารถผลักดันวาระนโยบาย

เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อการน าไปสู่นโยบาย
แรงงานต่างด้าวที่ก าหนดโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและน ามาแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น มีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กล่าวคือ 

ปัจจัยภายใน คือ ทัศคติ มุมมองของผู้บริหาร
หรือข้าราชการท้องถิ่นที่ยังไม่ถือว่าปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวมีความรุนแรงสูงในระดับที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องเข้าไปด าเนินการ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น  

ปัจจัยภายนอก คือ ความไม่แน่ใจในบทบาท
หน้าที่ด้วยเกรงว่าอาจเกิดซ้ าซ้อนในการท างานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการหน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค และประการส าคัญที่สุดที่ถือเป็นข้อจ ากัดของ
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือ การไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย  

จากปัจจัยภายในเกี่ยวกับมุมมองของผู้มี
อ านาจก าหนดนโยบายของท้องถิ่นอันเป็นปัจจัยที่แต่
ละท้องถิ่นจะมีการให้เหตุผลที่ต่างกัน รวมกับปัจจัย
ภายนอกอันเป็นข้อก าจัดที่ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดอ านาจชอบธรรมในการด าเนินใดๆเรื่อง
แรงงานต่างด้าว จึงเป็นเหตุผลให้วาระนโยบายเรื่อง
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถสร้างเป็นรูปธรรมได้ 

เมื่อทบทวนย้อนกลับไปยังที่มาของการ
ปกครองท้องถิ่น ในใจความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นจะพบว่า Daniel Wit [1] ได้ให้ความหมายของ 
การปกครองท้องถิ่น (Local Government) ไว้ว่าเป็น
ผลจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐบาล
ไปให้กับองค์กรในระดับท้องถิ่น ซึ่งองค์กรนั้นต้องไม่
เป็นองค์การภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง 
และองค์การนั้นต้องมีอ านาจอิสระในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และด าเนินการใดภายใต้ท้องถิ่น
ของตนเท่านั้น อันเป็นการบอกถึงอ านาจอันพึงมีของ
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นที่จะมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายของท้องถิ่น  

สอดคล้องกับ การให้ความหมายถึงขอบเขต
อ านาจ ของ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ [15] ที่ให้
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ความหมายว่าในขอบเขตอ านาจ (การตัดสินใจ) ของ
กระจายอ านาจนั้นคลอบคลุมในส่วนของ การจัดสรร
หรือแบ่งปันอ านาจการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับกิจการ
สาธารณะ (public affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยัง
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆด้วย ถือเป็นการจัด
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐกับภาคส่วนอื่นใน
สังคม ในทิศทางที่รัฐให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการใช้
อ านาจรัฐและมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะหรือการ
ด าเนินการในภารกิจอ่ืนใดที่จ าเป็นตามที่รัฐเห็นสมควร 
[2]  

ประการส าคัญ คือเมื่อหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ในพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุด นั่นคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาสาธารณะโดยตรง จึงควรที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการจัดการปัญหา
อย่างอิสระ ตามที่ โกวิทย์ พวงงาม[16] ได้กล่าวถึง
ความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นสาระส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น ในที่นี้กล่าวในบริบทของความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบายโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขจัดการปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น อันได้แก่ ปัญหาและผลกระทบ
จากแรงงานต่างด้าว ซึ่งปัญหาแรงงานต่างด้าวในแต่ละ
พื้นที่น้ันมีความแตกต่างกันไปด้วยในแต่ละพื้นที่มีความ
ต้องการแรงงานในประเภทงานที่ต่างกัน สภาพภูมิ
ประเทศท่ีใกล้พรมแดนท าให้เช้ือชาติของคนต่างด้าวแต่
ละจังหวัดไม่เหมือนกัน หรือกระทั่งรูปแบบการจ้างงาน
ของนายจ้างชาวไทยแต่ละพื้นท่ีก็มีความแตกต่างกัน สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างหนึ่งคือ 
ความหลากหลาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละที่ก็ย่อมมี
ลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน การจะสร้างรูปแบบ
เพื่อให้ทุกท้องถิ่นน าไปปฏิบัติจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ตรงจุด เท่ากับการที่ ให้ท้องถิ่นก าหนดนโยบายที่
เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
มากที่สุด ซึ่งการก าหนดนโยบายส าหรับจัดการปัญหา
สาธารณะเพื่อลดความขัดแย้งและวางแผนรับมือใน

ระยะยาวเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่กระทบกับการบริการงานของรัฐ
หรืออธิปไตยของประเทศ 

ความเป็นอิสระของท้องถิ่นนับเป็นข้อบ่งช้ีว่า
การการกระจายอ านาจของประเทศนั้นๆประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงไร หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจ ด าเนินนโยบายบริหาร
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยไม่เป็นการขัดแย้งหรือ
ขัดขวางการบริหารประเทศก็ถือเป็นสิทธิที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้ เพื่อให้การ
บริหารงานต่างๆตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้
ตรงประเด็นมากท่ีสุด ตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปสู่ท้องถิ่นที่ดี ที่ท้องถิ่นต้องมีอิสระในการ
บริหารงาน จัดท ากิจกรรม และวินิจฉัยสั่งการได้อย่างมี
อิสระตามความจ าเป็น ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่
ของตนเอง ส่วนกลางเพียงแต่ก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
และท้องถิ่นไม่อยู่ภายใต้อาณัติของส่วนกลางแต่อย่างใด
[17]  

ส าหรับกรณีการก าหนดนโยบายเพื่อจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวในท้องถิ่นนั้น สะท้อนสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับการปกครองส่วนถิ่นของประเทศไทยว่า ปัจจุบัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังไม่มีความเป็น
อิสระเท่าที่ควร เพราะ ท้องถิ่นขาดอ านาจด าเนินตาม
กฎหมาย แม้ว่าผลกระทบจะเกิดแก่ท้องถิ่นโดยตรงก็
ตาม และยังถูกควบคุมสั่งการโดยหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค การปฏิบัติงานที่รับค าสั่งมาจากหน่วยงาน
กลางนั้นถือว่าเป็นการท างานตามแบบการรวมอ านาจ
(Centralization) ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่รับค าสั่งมาปฏิบัติเท่านั้นไม่สามารถปฏิบัติงาน
โดยปราศจากค าสั่งได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอ านาจในการ

บัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เ ช่ น  รั ฐบ าล  กร ะทร ว งมหาด ไทย  ส า นั ก ง าน
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คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระที่จะต้องรับผิ ดชอบ
ประชากรแฝงที่มิใช่คนไทยให้ชัดเจน อาทิ ให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเด็นที่ท้องถิ่นได้รับ
ผลกระทบ สามารถตั้งงบประมาณเพื่อสรรหาบุคลากร
มาด าเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าวในหลายด้านทั้งด้าน
สวัสดิการ และสาธารณสุข เป็นต้น 

2) ควรมีการจัดสรรสัดส่วนรายได้ที่ได้จาก
กระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แรงงานต่างด้าวได้ท าการขึ้น
ทะเบียนและพักอาศัยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณ 
เพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ดียิ่งข้ึน 

3) ควรมีการออกระเบียบค าสั่งในประเด็น
ดังกล่าวชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานมีขอบเขตอ านาจ
เท่าใด เพื่อสร้างความเข้าใจถึงของภาระหน้าที่การ
ท างานระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ซ้ าซ้อนกันในเรื่องการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการจัดสรรผลประโยชน์  
ควรมีการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการส ารวจปัญหาและผลกระทบจากแรงงาน
ต่างด้าวอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้าน
จากทุกฝ่ายถึงความส าคัญและระดับความรุนแรงของ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว อันจะน ามาสู่การผลักดัน
นโยบายหรือมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) หากการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดการไหลออกของ
แรงงาน หรือทะลักเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีมากขึ้น 
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