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บทคัดย่อ
งานศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณจานวนประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ ได้ แก่ พม่า
กัม พูช า และลาว ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทย ณ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 รวมทัง้ การกระจายตัว ของ
ประชากรเหล่านี ้ไปตามจังหวัด โดยใช้ ข้อมูลจากการทาสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ข้ อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวรายเดือน ของสานักบริ หารแรงงาน
ต่างด้ าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ข้ อมูลจากศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
แบบเบ็ ด เสร็ จ ร่ ว มกับ การทบทบวนเอกสารรายงานที่ เ กี่ ย วข้ อง การระดมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการสังเกตภาคสนาม
วิธีการประมาณแยกเป็ น 2 ส่วน คือ การประมาณแรงงานข้ ามชาติ และประมาณประชากร
ที่ไม่ใช่แรงงาน ภายใต้ ข้อสมมุติต่างๆ แล้ วนาผลจากทังสองส่
้
วนมารวมกัน ผลการประมาณ พบว่า
ณ สิ ้นปี 2558 คาดว่ามีประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาวรวมกันทังสิ
้ ้น 4.55 ล้ านคน
โดยที่ 3.52 ล้ านคนเป็ นแรงงาน และ 1.03 ล้ านคนเป็ นผู้ที่ไม่ใช่แรงงาน สาหรับ 15 ลาดับจังหวัดแรก
ที่มีประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติมากที่สดุ คือ กรุ งเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สุราษฎร์ ธานี
ปทุม ธานี สมุท รปราการ นนทบุรี ระยอง สงขลา ระนอง เชี ย งใหม่ ตาก ชุ ม พร ราชบุรี และ
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ เมื่อรวมกันแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 77 ของประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติทงหมด
ั้
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SIZE AND DISTRIBUTION OF CROSS-BORDER POPULATION FROM MYANMAR,
CAMBODIA, AND LAO PDR IN THAILAND 2015: ESTIMATION FROM MULTIPLE SOURCES
Patama Vapattanawong1, Aphichat Chamratrithirong2, Sureeporn Punpuing1,
Orratai Rhucharoenpornpanich3 and Kanya Apipornchaisakul4

ABSTRACT
The aim of this study is to estimate the size and distribution of cross-border
population from Myanmar, Cambodia, and Lao PDR residing in Thailand as of December
31, 2015. Data used for the estimation are from three sources: 1) Population and Housing
Census of Thailand 2010 conducted by the National Statistical Office; 2) Data on monthly
registration of foreign workers conducted by the Office of Foreign Workers Administration
(OFWA) of the Department of Employment, Ministry of Labor; and 3) Data from the
registration of cross-border migrant workers by the One-stop Service Center (OSS). In
addition, information from document review, brainstorming among experts, and field
observation are included.
The estimation method is divided into the estimate of the number of cross-border
migrant workers and the estimate of the number of cross-border non-workers, under various
assumptions. Then these estimations are combined. This study found that, as of December
2015, it is estimated that there were 4.55 million cross-border migrants from Myanmar,
Cambodia and Lao PDR residing in Thailand. Among them, 3.52 million were migrant
workers and 1.03 million were not workers. Based on the estimate, the top fifteen provinces
by size of cross-border population are Bangkok, Samut Sakorn, Chonburi, Surat Thani,
Pathum Thani, Samut Prakan, Nonthaburi, Rayong, Songkhla, Ranong, Chiang Mai, Tak,
Chumporn, Ratchaburi, and Prachaub Khirikhan, which together account for 77% of the
total migrant population resident in Thailand as of December, 2015.
KEY WORDS: cross-border, population, migrant workers, size of cross-border
population, distribution of corss-border population
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บทนา
จากสภาพความต้ องการแรงงานระดับล่างเพื่อใช้ ในภาคเศรษฐกิ จที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น
(Labor intensive) และราคาถูกในประเทศไทยที่นบั วันจะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากแรงงานไทยไม่ต้องการ
ทางานเหล่านัน้ รวมทังปั
้ ญหาความขัดแย้ ง ความยากลาบาก ความขัดสนภายในประเทศเมียนมาร์
กัมพูชา และลาว ทัง้ ปั จจัยดึงและผลักเหล่านี ้ ทาให้ มีการเคลื่อนย้ ายของประชากรจากประเทศ
เหล่านันเข้
้ ามายังประเทศไทยเพื่อทางาน ทังเป็
้ นแรงงานที่เข้ ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
รวมทังผู
้ ้ ที่ติดตามแรงงานเหล่านันเข้
้ ามาโดยไม่ได้ ทางาน ทาให้ ประชากรข้ ามชาติจาก 3 ประเทศนี ้
เพิ่มจานวนมากขึ ้นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก พ.ศ. 2535 ที่รัฐบาลมีการผ่อนผันให้
แรงงานผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) มาจดทะเบียนทางานเป็ นแรงงานที่ถูก
กฎหมายเป็ นระยะๆ (กฤตยา 2547; พูนสิน 2554) นอกจากนี ้ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเพื่ อเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ก็จะยิ่งทาให้ มีการหลัง่ ไหล
ของประชากรข้ ามชาติเป็ นไปได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
แม้ ว่าการหลัง่ ไหลเข้ ามาของประชากรข้ ามชาติจากเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่ดูเหมือนว่า
ในด้ านหนึ่งจะช่วยแก้ ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนแรงงานระดับล่างได้ แต่ก็เกิดผลกระทบทางลบต่อ
สังคมไทยในหลายด้ านด้ วยเช่นกัน ผลกระทบด้ านหนึ่งที่สาคัญจนกระทัง่ หลายหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็ นองค์กรภาครัฐ หรื อองค์กรเอกชนต่างร่ วมมือกันเพื่อหาทางลดปั ญหานัน้ คือการติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ในกลุม่ แรงงานข้ ามชาติ จากระบบเฝ้าระวังของสานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
อัตราความชุกของการติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุม่ ประชากรแรงงานข้ ามชาติเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 0.41
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วำรสำรประชำกร ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยำยน 2559)

เมื่อ พ.ศ. 2550 เป็ นร้ อยละ 2.1 ในปี 2554 มีปัจจัยหลายประการที่สง่ ผลให้ ประชากรแรงงานข้ าม
ชาติเสี่ยงต่อการติดเชื ้อนี ้ เช่น อุปสรรคเรื่ องภาษาและการสื่อสาร การเข้ าไม่ถึงบริ การสุขภาพ หรื อ
เป็ นผู้ที่ยากจะเข้ าถึงเพราะมีสถานะการเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้ วย
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ (คช.ปอ.), 2556)
สาหรับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในแรงงานข้ ามชาตินนั ้ องค์กรเอกชนหนึ่งในประเทศไทย
คือมูลนิธิรักษ์ ไทย ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรี ย (The
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria: GFATM) เพื่ อ ด าเนิ น โครงการส่ง เสริ ม
การป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย-2 (Prevention of HIV and AIDS among
Migrant Workers in Thailand-2) หรื อที่เรี ยกสันๆ
้ ว่า ‘โครงการฟ้ามิตร 2’ (PHAMIT-2) ระยะเวลา
ด าเนิ น การตัง้ แต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2557 ซึ่ง ในการด าเนิ นงาน
จาเป็ นต้ องทราบขนาดของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อนามากาหนดกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่รับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลอยู่หลายแหล่งและแต่ละแหล่งก็มีข้อบกพร่ องทังสิ
้ ้น (กฤตยา, 2546) การจะ
ได้ จานวนแรงงานข้ ามชาติจึงต้ องทาการคาดประมาณขึ ้นใหม่ สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่
ของ ‘โครงการวิเคราะห์และคาดประมาณขนาดประชากรของแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย’ ที่
ดาเนินการในช่วง พ.ศ. 2557 โดยที่วตั ถุประสงค์ของโครงการฯ คือ คาดประมาณขนาดของแรงงาน
ข้ ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) รวมถึงผู้ที่อยู่ในอุปการะหรื อสมาชิกครอบครั วที่มา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยของแรงงานข้ ามชาติ ณ เดือนธันวาคม 2558 ว่าควรจะมีจานวนเท่าใด
กระจายอยูท่ ี่ใดบ้ าง เพื่อใช้ ในการดาเนินงานโครงการฟ้ามิตร 2
ระเบียบวิธีศึกษา
นิยำมของประชำกรข้ ำมชำติ
ประชากรข้ ามชาติในที่นี ้หมายถึง ประชากรสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ทุกกลุม่ อายุที่
เข้ ามาอยูใ่ นประเทศไทย ทังที
้ ่เข้ าเมืองมาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
แหล่ งข้ อมูลและวิธีกำรศึกษำ
การศึกษานี ้เป็ นการผสมผสานการศึกษา 4 วิธี คือ 1) การศึกษาทบทวนเอกสารและข้ อมูล
อ้ างอิงที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และประมวลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง ว่ามีประชากรข้ ามชาติ
สัญชาติ 3 สัญชาติมากน้ อยเพียงใด สถิ ติข้อมูลที่มีอยู่เป็ นการรายงานต่ากว่าจริ งเท่าไร 2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม เพื่อดูแนวโน้ มในรูปสมการการเปลีย่ นแปลง และ
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หาค่าสถิติบางค่าเพื่อใช้ ในการคาดประมาณ 3) การสังเกตภาคสนาม เพื่อเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจาก
ผู้ที่ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกับ แรงงานต่า งด้ า วในพื น้ ที่ จัง หวัด อุบ ลราชธานี นนทบุรี ได้ แ ก่ สานัก งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด และสานักงานแรงงานจังหวัด
และที่ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service: OSS) สานักงาน
เขตทวีวฒ
ั นา และ 4) การระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมของ
ระเบียบวิธี แหล่งข้ อมูล ที่ควรนามาใช้ รวมไปถึงผลการคาดประมาณ
สาหรับแนวคิดของการคาดประมาณครัง้ นี ้ คือ หาสมการแสดงแนวโน้ มขนาดแรงงานข้ ามชาติ
3 สัญชาติที่เหมาะสมกับสถิติข้อมูลรายเดือนที่มี ทาการพยากรณ์ ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2558 จากนันท
้ าการปรับการตกจดทะเบียนแรงงาน เมื่อได้ จานวนแรงงานคาดประมาณที่ปรับการ
ตกจดทะเบียนแล้ ว ประมาณจานวนแรงงานข้ ามชาติดงั กล่าวให้ เป็ นประชากรข้ ามชาติในภาพรวม
แล้ วกระจายต่อให้ เป็ นประชากรข้ ามชาติรายสัญชาติและรายจังหวัด
จากแนวคิดข้ างต้ น แหล่งข้ อมูลหลักที่นามาศึกษาประกอบด้ วย
1) สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สาหรับข้ อมูลที่นามาใช้ เป็ นข้ อมูลดิบที่ได้ มา
จากการแจงนับประชากร ทังหมดในประเทศไทย
้
ณ วันสามะโน 1 กันยายน 2553 ซึ่งนอกจากจะมี
การสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานด้ านประชากร เช่น เพศ อายุ สถานที่อยูอ่ าศัย ของทุกคนในครัวเรื อนแล้ ว
ยังมีการสอบถามเรื่ องการศึกษา การย้ ายถิ่น การทางาน การมีบตุ ร ของประชากรบางกลุม่ /บางอายุ
ด้ วย ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลอายุ สัญชาติ สถานที่อยูอ่ าศัย และการทางาน
ข้ อถามเรื่ องการทางานในสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 นัน้ ถามเฉพาะประชากร
ที่อายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป โดยเริ่ มจากคาถาม ‘อาชีพหลักในรอบปี ที่แล้ ว’ ถ้ าตอบว่าไม่ทางาน ก็สิ ้นสุด
การถามเรื่ องอาชีพ แต่ถ้าตอบว่าทางาน ก็จะบันทึกอาชีพ (บันทึกหน้ าที่ที่รับผิดชอบและตาแหน่ง)
แล้ วสอบถามต่อถึง ‘ประเภทกิจการ/ลักษณะกิจกรรมของสถานที่ทางาน’ ‘สถานภาพการทางาน’
(เป็ นนายจ้ าง ลูกจ้ าง) และ ‘สถานที่ทางาน’
2) ฐานข้ อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว ซึ่งเป็ นข้ อมูลการจดทะเบียนทางานประเภท
ต่างๆ ของคนต่างด้ าว (ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย) ของสานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว (สบต.) กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน และเผยแพร่เป็ นตารางข้ อมูลอยูใ่ นเว็บไซต์ http://wp.doe.go.th/wp/
สานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว มีอานาจหน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตทางานของคน
ต่างด้ าว จัดทาทะเบียนการทางาน ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย คนต่างด้ าวจะทางานได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับ อนุญาตจากอธิ บดีกรมการจัด หางาน หรื อเจ้ า
พนักงานที่อธิบดีมอบหมาย แรงงานต่างด้ าวที่จดทะเบียนทางานกับสานักบริ หารแรงงานต่างด้ าวนัน้
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มีทงที
ั ้ ่เป็ นแรงงานเข้ าเมืองโดยถูกกฎหมายและแรงงานเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถจาแนก
แรงงานต่างด้ าวได้ ดงั นี ้
แรงงานที่เข้ าเมืองโดยถูกกฎหมาย แบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ ย่อยคือ
1) ประเภทตลอดชีพ เป็ นคนต่างด้ าวที่ได้ รับอนุญาตทางานตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ
ที่ 322 ข้ อ 10 (1) เป็ นใบอนุญาตทางานที่ออกให้ กับคนต่างด้ าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมืองและทางานอยูแ่ ล้ วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งใช้ ได้ ตลอดชีวิต
ของคนต่างด้ าวนัน้ ยกเว้ นแต่วา่ คนต่างด้ าวนันจะเปลี
้
ย่ นอาชีพใหม่
2) ประเภททัว่ ไป หรื อประเภทชัว่ คราว เป็ นคนต่างด้ าวที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย หรื อคน
ต่างด้ าวที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราว ขอรับใบอนุญาตทางาน
3) ประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็ นแรงงานข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาวที่หลบหนี
เข้ าเมือง และได้ รับการจัดระบบตามยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาแรงงานข้ ามชาติหลบหนีเข้ าเมืองทัง้
ระบบ หลักการคือ ปรับสถานภาพแรงงานหลบหนีเข้ าเมืองให้ เป็ นแรงงานเข้ าเมืองโดยถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยให้ นายจ้ างนาแรงงานหลบหนีเข้ าเมืองมารายงานตัวเพื่อพิสจู น์และรับรองสถานะว่า
เป็ นประชาชนของประเทศต้ นทางจริ ง ระยะเวลาของการพิสจู น์สญ
ั ชาติทาจนถึงธันวาคม พ.ศ. 2555
4) ประเภทนาเข้ าจากประเทศต้ นทางตาม MOU เป็ นแรงงานที่ประสงค์จะมาทางานใน
ประเทศไทยและมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศต้ นทาง ได้ รับอนุญาตให้ ทางานในประเทศไทย
ได้ ไม่เกิน 4 ปี โดยใบอนุญาตทางานมีอายุ 2 ปี
5) ประเภทส่งเสริ มการลงทุน เป็ นคนต่างด้ าวที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาทางานในประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการลงทุน หรื อตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้ าว
ในลักษณะเดียวกัน เช่น พรบ.ปิ โตรเลียม พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม


แรงงานที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย แบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ย่อยคือ
1) ชนกลุม่ น้ อย
2) แรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ได้ รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปีต่อปี แรงงานเหล่านี ้ต้ องต่ออายุแรงงานทุกปี การดาเนินงานนี ้เริ่ มตังแต่
้ พ.ศ. 2535
และใน พ.ศ. 2547 ได้ มีการเปิ ดกว้ างเพื่อจดทะเบียนตามนโยบายจัดระบบแรงงานข้ ามชาติ อย่างไรก็ตาม
การต่ออายุแรงงานได้ ลดลงทุกปี จนใน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 มีการผ่อนผันสาหรับแรงงานใหม่
ให้ เข้ าสูร่ ะบบการจดทะเบียนแรงงาน ทาให้ จานวนแรงงานข้ ามชาติที่มาจดทะเบียนมีจานวนมากขึ ้น
อาจกล่าวได้ ว่า มีแรงงาน 3 กลุ่มที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติ คือแรงงานกลุ่มพิสูจน์
สัญชาติ (แรงงานที่เข้ าเมืองโดยถูกกฎหมายกลุ่มที่ 3) แรงงานที่นาเข้ าจากประเทศต้ นทางตาม


ขนำดและกำรกระจำยของประชำกรข้ ำมชำติสัญชำติพม่ ำ กัมพูชำ และลำว ในประเทศไทย พ.ศ. 2558:
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MOU (แรงงานที่เข้ าเมืองโดยถูกกฎหมายกลุ่มที่ 4) และแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติที่เข้ าเมืองผิด
กฎหมายแต่ได้ รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี (แรงงานที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมายกลุม่ ที่ 2)
3) ข้ อมูลจากศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service:
OSS) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็ นมาตรการชั่วคราวในการแก้ ปัญหากรณีที่มี
แรงงานข้ ามชาติสญ
ั ชาติกมั พูชาเดินทางกลับประเทศจานวนมากในช่วงกลางปี 2557 จนกระทบต่อ
การดาเนินงานของสถานประกอบการหรื อนายจ้ างที่ต้องพึง่ พาแรงงานเหล่านัน้
ตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ ไขปั ญหาแรงงานข้ ามชาตินนั ้ ให้ ประชากรข้ ามชาติ 3
สัญชาติ (พม่า กัมพูชา ลาว) ที่เข้ ามา หรื ออยูใ่ นประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรื อการอนุญาตสิ ้นสุด
แล้ ว หรื อทางานโดยไม่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย ไปรายงานตัวที่ศนู ย์บริ การจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ สาหรับผู้ที่ไปรายงานตัวและประสงค์จะทางาน ศูนย์บริ การฯ ก็จะพิจารณา
ออกใบอนุญาตทางานชัว่ คราวให้ ระยะเวลาให้ บริ การของศูนย์บริ การฯ เริ่ มตังแต่
้ 26 มิถนุ ายน 2557
จนถึ ง 31 ตุลาคม 2557 เท่านัน้ พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมี ประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ มาจด
ทะเบียนทัง้ สิ ้น 1,559,515 คน ในจานวนนี ้ เป็ นแรงงานข้ ามชาติ 1,469,761คน และผู้ติดตามอีก
89,754 คน
จากการสอบถามเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบ
เบ็ดเสร็ จว่าจานวนแรงงานข้ ามชาติที่มาจดทะเบียนในครัง้ นี ้เป็ นรายใหม่ทงหมดหรื
ั้
อไม่ ได้ รับคาตอบ
(เป็ นการคาดประมาณ) ว่าประมาณร้ อยละ 90 เป็ นรายใหม่ และอีกราวร้ อยละ 10 เป็ นแรงงานข้ ามชาติ
ที่จดทะเบียนซ ้า
ขัน้ ตอนกำรศึกษำ
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาสัดส่วนแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา ลาว) ว่าเป็ นเท่าไรเมื่อ
เทียบกับประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติทงหมด
ั้
จากข้ อมูลสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533
โดยในที่นี ้แรงงานข้ ามชาติหมายถึงผู้ที่มีสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาว ที่อายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป และ
มีสถานภาพการทางานเป็ นลูกจ้ างภาคเอกชนเท่านัน้
ขัน้ ที่ 2 ศึก ษาสัด ส่ว นการกระจายของแรงงานข้ า มชาติ แ ต่ละสัญ ชาติ ภายในแต่ ล ะ
จังหวัดจากข้ อมูลสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติ ตามการจด
ทะเบียน (de juré) เป็ นรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
จากฐานข้ อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าว ของสานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว นาผลการศึกษาไป
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หารื อกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกช่วงของข้ อมูลที่นามาใช้ สร้ างสมการแสดงแนวโน้ ม ซึ่งสรุ ปได้ เป็ น
ข้ อ มูลช่ ว งเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2556 ถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายน พ.ศ. 2557 ท าการเปรี ย บเที ย บสมการ
เส้ นแนวโน้ มประเภทต่างๆ เพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่สดุ
ขัน้ ที่ 4 พยากรณ์จานวนแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติต่อออกไปจากเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2557 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้ วยสมการเส้ นแนวโน้ มที่ได้ จากการพิจารณาในขันที
้ ่3
ขัน้ ที่ 5 ประมาณยอดรวมของประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2558 จาก
ผลที่ได้ ในขันที
้ ่ 4 ภายใต้ ข้อสมมุติว่า สัดส่วนของแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติเมื่อเทียบกับประชากร
ข้ ามชาติ 3 สัญชาติ ณ เวลานัน้ เป็ นเช่นเดียวกับสัดส่วนที่พบจากข้ อมูลสามะโนประชากร พ.ศ.
2553 โดยคูณผลที่ได้ ในขันที
้ ่ 4 ด้ วยผลที่ได้ ในขันที
้ ่1
ขัน้ ที่ 6 นาข้ อมูลจานวนแรงงานข้ ามชาติที่จ ดทะเบียนใหม่และจานวนผู้ติดตาม จาก
ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ ระหว่าง 26 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.
2557 มาเพิ่มเข้ ากับยอดประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติที่ประมาณได้ ในขันที
้ ่ 5 เพื่อเป็ นยอดประมาณ
ประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติทงั ้ หมด ณ ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีข้อสมมุติว่าร้ อยละ 90 ของ
แรงงานข้ ามชาติที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จเป็ นแรงงานใหม่
และจัดเป็ นแรงงานที่ตกจดทะเบียนไปจากระบบปกติ
ขัน้ ที่ 7 กระจายยอดรวมประมาณการประชากรข้ ามชาติในขันที
้ ่ 6 ไปตามแต่ละสัญชาติ
โดยมีข้อสมมุติว่า สัดส่วนประชากรแต่ละสัญชาติเป็ นเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนแรงงานข้ ามชาติ
แต่ละสัญชาติที่จดทะเบียน (ของ สบต.) ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2556 (ข้ อมูลเดือนธันวาคมของแต่ละปี )
ขัน้ ที่ 8 กระจายยอดรวมประมาณการประชากรข้ ามชาติแต่ละสัญชาติในขันที
้ ่ 7 ไปตาม
รายจังหวัด โดยมีข้อสมมุติ 2 ประการ คือ 1) สัดส่วนการกระจายประชากรข้ ามชาติรวมของแต่ละ
จังหวัดเป็ นเช่นเดียวกับสัดส่วนการกระจายที่พบจากข้ อมูล สบต. ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึง่
เป็ นข้ อมูลเดือนสุดท้ ายก่อนที่ใบอนุญาตทางานของแรงงานที่ได้ รับการผ่อนผันหมดอายุล ง และ 2)
สัดส่วนการกระจายประชากรข้ ามชาติแต่ละสัญชาติภายในแต่ละจังหวัดเป็ นเช่นเดียวกับสัดส่วนการ
กระจายที่พบจากสามะโนประชากร พ.ศ. 2553 (ผลที่ได้ จากขันที
้ ่ 2)
วิธีการกระจายในขันนี
้ ้ เป็ นวิธีทาซ ้าตามแนวสดมภ์ (columns) และตามแนวแถว (rows)
เพื่อให้ ผลรวมมีคา่ เท่ากับตัวคุมยอดที่ได้ คานวณไว้ แล้ ว (Iteratively scaling the columns and then
the rows to sum to the desired marginal totals) การศึกษาครัง้ นี ้ทาการกระจายด้ วยวิธีทาซ ้าทังสิ
้ ้น
34 ครัง้ (ตัวเลขที่ได้ จากการกระจายแตกต่างจากตัวคุมยอดในระดับทศนิยมตาแหน่งที่ 6)

ขนำดและกำรกระจำยของประชำกรข้ ำมชำติสัญชำติพม่ ำ กัมพูชำ และลำว ในประเทศไทย พ.ศ. 2558:
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รูปที่ 1 ไดอะแกรมสรุปวิธีคาดประมาณประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาว
ผลการศึกษา
ประชำกรและแรงงำนข้ ำมชำติ 3 สัญชำติ ณ วันสำมะโน (1 กันยำยน พ.ศ. 2553)
สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 แจงนับประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา
และลาว) รวมกันได้ 1,526,511 คน โดยที่ร้อยละ 74 เป็ นประชากรสัญชาติพม่า ร้ อยละ 14 สัญชาติ
กัมพูชา และอีกร้ อยละ 12 สัญชาติลาว (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้ อยละของประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาว ณ วันสามะโน
(1 กันยายน พ.ศ. 2553)
ประชำกรข้ ำมชำติ
พม่า
กัมพูชา
ลาว
รวม

จำนวน
1,126,878
217,598
182,035
1,526,511

ร้ อยละ
73.8
14.3
11.9
100.0

จากประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติทงหมดนี
ั้
้ ร้ อยละ 91 (1,385,827 คน) เป็ นผู้ที่มีอายุตงแต่
ั้
15 ปี ขึ ้นไป ซึ่งจากข้ อถามเรื่ องการทางาน พบว่าเป็ นผู้ที่ทางาน 1,257,476 คน และผู้ที่ไม่ทางาน
128,351 คน และจากกลุม่ ผู้ที่ทางานนัน้ มีอยู่ 1,068,124 คน ทางานเป็ นลูกจ้ างภาคเอกชน ด้ วยเหตุนี ้
จากจานวนประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติทงหมด
ั้
จึงมีแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติตามที่นิยามไว้ ใน
ขันตอนการศึ
้
กษาขันที
้ ่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 70 (เท่ากับ 1,257,476 / 1,526,511 x 100)
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แนวโน้ มจ ำนวนแรงงำนข้ ำมชำติ 3 สั ญชำติ และกำรคำดประมำณ ณ ธั นวำคม
พ.ศ. 2558
เมื่อนาข้ อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็ นเดือน
ที่เริ่ มไม่มีการรายงานจานวนแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติที่เข้ าเมืองผิดกฎหมาย แต่ได้ รับการผ่อนผัน
ตามมติคณะรั ฐมนตรี จนถึงข้ อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็ นเดือนสุดท้ ายก่อนที่จะเริ่ มมี
นโยบายศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ มาแสดงด้ วยกราฟเส้ น เพื่อพิจารณา
ลักษณะของแนวโน้ ม พบว่าแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงแบบเส้ นตรง (linear trend) และแบบเอ๊ กซ
โปเนนเชียล (exponential trend) สอดคล้ องพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ (รู ปที่ 2) อย่างไรก็ตาม จาก
ค่า R2 (มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1) แสดงให้ เห็นว่าเส้ นแนวโน้ มเอ๊ กซโปเนนเชียลมีความเหมาะสมกว่า
เส้ นแนวโน้ มเชิงเส้ นตรง
ดังนัน้ จากสมการเอ๊ กซโปเนนเชี ยล Y = αeβX จานวนคาดประมาณแรงงานข้ ามชาติ
3 สัญชาติ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2558 คานวณได้ จาก 877,364  e0.0255  36 เมื่อ e (Euler’s number) มี
ค่าเท่ากับ 2.718281828 และ x เป็ นเดือนที่ 36 เมื่อเริ่ มนับจากมกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงธันวาคม
พ.ศ. 2558 ซึง่ เท่ากับ 2,196,066 คน
2,500,000

y = 877364e0.0255x
R² = 0.7984

2,000,000

y = 29178x + 852973
R² = 0.7914

จำนวน

1,500,000
1,000,000
500,000
ข้ อมูลจดทะเบียนแรงงาน

แนวโน้ มเส้ นตรง

มค.56
มึค.56
พค.56
กค.56
กย.56
พย.56
มค.57
มึค.57
พค.57
กค.57
กย.57
พย.57
มค.58
มึค.58
พค.58
กค.58
กย.58
พย.58

0

แหล่ งข้ อมูล: สถิติรายเดือน จากเว็บไซต์สานักบริหารแรงงานต่างด้ าว http://wp.doe.go.th/wp/

รูปที่ 2 จานวนแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว) ที่มีการจดทะเบียนทางาน
ตังแต่
้ มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 และแนวโน้ ม

ขนำดและกำรกระจำยของประชำกรข้ ำมชำติสัญชำติพม่ ำ กัมพูชำ และลำว ในประเทศไทย พ.ศ. 2558:
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เมื่อรวมจานวนจากแนวโน้ มเอ๊ กซโปเนนเชียลกับจานวนผู้จดทะเบียน ณ ศูนย์บริ การจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ (แรงงานข้ ามชาติ 1,469,761 คน และผู้ติดตาม 89,754 คน)
โดยประมาณว่ามีอยูร่ ้ อยละ 10 ของแรงงานเป็ นผู้จดทะเบียนซ ้า สาหรับแรงงานรายใหม่อาจจัดเป็ น
แรงงานที่ตกจดทะเบียนแรงงานก่อนมีนโยบายศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ
ดังนัน้ ประมำณได้ ว่ำยอดรวมแรงงำนข้ ำมชำติ 3 สัญชำติ (พม่ ำ กัมพูชำ ลำว) ณ ธันวำคม
พ.ศ. 2558 จึงเท่ ำกับ 2,196,066 + (1,469,761  0.9) = 2,196,066 + 1,322,785 = 3,518,851 คน
สาหรับประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประมาณได้ จากจานวนคาด
ประมาณแรงงานข้ ามชาติตามแนวโน้ มเอ๊ กซโปเนนเชียล นามารวมกับจานวนผู้ที่ไม่ใช่แรงงาน ตาม
ข้ อสมมุติที่ว่าสัดส่วนผู้ที่เป็ นแรงงานและไม่ใช่แรงงาน เป็ นเช่นเดียวกับสัดส่วนที่พบ ณ วันสามะโน
พ.ศ. 2553 (ร้ อยละ 70 เป็ นแรงงาน ร้ อยละ 30 ไม่ใช่แรงงาน) จานวนแรงงานที่คาดว่าเป็ นรายใหม่ และ
ผู้ติดตาม ดังนัน้ จึงประมำณได้ ว่ำประชำกรข้ ำมชำติ 3 สัญชำติ (พม่ ำ กัมพูชำ ลำว) ณ ธันวำคม
พ.ศ. 2558 เท่ ำกั บ (2,196,066  1,526,511 / 1,068,024) + (1,469,761  0.9) + 89,754 =
4,551,049 คน
ประชำกรข้ ำมชำติแต่ ละสัญชำติ ณ ธันวำคม พ.ศ. 2558
ตามข้ อ สมมุติ ข องการกระจายจ านวนคาดประมาณประชากรข้ า มชาติ ไปตามแต่ ล ะ
สัญชาติ คือ สัดส่วนประชากรแต่ละสัญชาติเป็ นเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนแรงงานข้ ามชาติแต่ละ
สัญชาติที่จดทะเบียน (ของ สบต.) ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2556 (ขันตอนการศึ
้
กษาที่ 7) รวมทัง้
สัดส่วนการกระจายประชากรข้ ามชาติรวมของแต่ละจังหวัดเป็ นเช่นเดียวกับสัดส่วนการกระจายที่
พบจากข้ อมูล สบต. ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ สัดส่วนการกระจายประชากรข้ ามชาติแต่
ละสัญชาติภายในแต่ละจังหวัดเป็ นเช่นเดียวกับสัดส่วนการกระจายที่พบจากสามะโนประชากร พ.ศ.
2553 (ขันตอนการศึ
้
กษาที่ 8) เมื่อนาจานวนคาดประมาณประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ 4,551,049 คน
ไปกระจายตามสัดส่วนดังกล่าว พบว่าในภาพรวม 15 ลาดับจังหวัดแรกที่มีประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ
อาศัยอยู่มากที่สดุ คือ กรุ งเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สุราษฎร์ ธานี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นนทบุรี ระยอง สงขลา ระนอง เชียงใหม่ ตาก ชุมพร ราชบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเมื่อรวมกันแล้ ว
เท่ากับ 3,528,094 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.5 ของทังหมด
้
(ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาแต่ละสัญชาติ พบว่า 15 ลาดับจังหวัดแรกที่มีประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า
อาศัยอยู่มากที่สดุ คือ กรุ งเทพมหานคร สมุทรสาคร สุราษฎร์ ธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
ระนอง เชียงใหม่ สงขลา นนทบุรี ตาก ชุมพร ราชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และนครปฐม ซึ่งรวมกันแล้ ว
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เท่า กับ 2,891,479 คน หรื อ ร้ อยละ 80.3 ของประชากรข้ ามชาติสัญ ชาติ พ ม่าทัง้ หมด ในขณะที่
ประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติกมั พูชาอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ตราด สมุทรปราการ
ปทุมธานี นนทบุรี สระแก้ ว ลพบุรี จันทบุรี สงขลา ฉะเชิงเทรา ปั ตตานี เพชรบุรี และพระนครศรี อยุธยา
(15 ลาดับจังหวัดแรก) รวมกันแล้ ว 552,617 คน หรื อร้ อยละ 94.1 ของประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติ
กัมพูชาทังหมด
้
(ตารางที่ 2)
ส าหรั บ ประชากรข้ ามชาติ สัญ ชาติ ล าวนั น้ อาศั ย อยู่ ใ น 15 ล าดั บ จั ง หวั ด แรก คื อ
กรุ งเทพมหานคร ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิ งเทรา สุราษฎร์ ธานี ระยอง สระบุรี สมุทรสาคร
หนองคาย จันทบุรี ปราจีนบุรี สงขลา อุบลราชธานี และขอนแก่น รวม 287,581 คน หรื อร้ อยละ 78.9
ของประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติลาวทังหมด
้
(ตารางที่ 2)
ตำรำงที่ 2 จานวนคาดประมาณประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาว จาแนกตามจังหวัด
ณ ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภำคและจังหวัด
รวมทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหำนคร
กรุ งเทพมหานคร
ภำคกลำง
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรี อยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

จำนวนคำดประมำณประชำกรข้ ำมชำติ
พม่ ำ
กัมพูชำ
ลำว รวม 3 สัญชำติ
3,599,192
587,174
364,683
4,551,049
928,209

115,751

114,817

1,158,776

146,172
112,724
144,841
19,322
4,335
9,922
2,903
2,883
25,021
171,364
43,401
3,774

34,429
22,879
33,483
8,712
451
18,213
61
166
3,198
92,387
89,277
16,899

4,904
19,536
23,442
4,550
516
1,862
736
110
8,672
43,799
8,779
6,858

185,504
155,139
201,766
32,584
5,303
29,996
3,700
3,159
36,891
307,550
141,457
27,530
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ภำคและจังหวัด
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ ว
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ภำคเหนือ
เชียงใหม่
ลาพูน
ลาปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทยั ธานี
กาแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก

จำนวนคำดประมำณประชำกรข้ ำมชำติ
พม่ ำ
กัมพูชำ
ลำว รวม 3 สัญชำติ
13,994
50,799
493
65,287
41,802
13,814
14,969
70,584
4,461
5,557
6,063
16,081
8,273
671
2,169
11,114
922
18,610
274
19,806
72,311
1,833
2,143
76,287
49,061
422
894
50,376
23,817
928
1,811
26,557
64,710
1,450
2,980
69,139
422,234
3,094
8,172
433,500
25,381
43
276
25,700
42,224
8,969
1,702
52,895
71,201
1,419
1,739
74,359
132,313
19,175
4,995
1,743
1,562
289
1,778
44,617
3,640
16,871
1,139
14,582
98,900
2,218
2,476

33
0
11
107
14
21
73
233
0
637
38
896
61
124
205

217
218
568
194
313
1,668
964
2,961
1
382
39
1,225
52
173
428

132,563
19,393
5,575
2,044
1,889
1,978
2,815
47,811
3,642
17,889
1,215
16,702
99,014
2,516
3,109

18 |

วำรสำรประชำกร ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยำยน 2559)

ภำคและจังหวัด
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรี สะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อานาจเจริ ญ
หนองบัวลาภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย*
มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
ภาคใต้
นครศรี ธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ ธานี
ระนอง

จำนวนคำดประมำณประชำกรข้ ำมชำติ
พม่ ำ
กัมพูชำ
ลำว รวม 3 สัญชำติ
2,672
24
120
2,815
13,910
37
2,975
16,922
35,071
761
983
122
813
69
2,202
12
178
614
256
164
116
539
338
255
95
43
60

2,744
1,935
2,639
559
37
0
13
3
212
44
76
0
16
7
134
7
241
35
0

2,706
1,384
372
359
5,391
899
46
160
594
5,149
2,932
4,803
6,910
755
1,733
1,069
2,516
3,946
2,362

40,522
4,080
3,994
1,040
6,241
968
2,260
175
985
5,808
3,264
4,967
7,042
1,301
2,205
1,331
2,851
4,024
2,421

19,058
25,344
33,643
54,535
197,252
135,506

191
0
30
0
227
4

493
1,687
433
410
9,227
9

19,742
27,031
34,107
54,944
206,705
135,519
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ภำคและจังหวัด
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

จำนวนคำดประมำณประชำกรข้ ำมชำติ
พม่ ำ
กัมพูชำ
ลำว รวม 3 สัญชำติ
80,227
880
2,888
83,995
113,516
16,647
5,797
135,960
7,419
197
78
7,694
25,830
1,572
912
28,315
1,407
119
1,026
2,552
23,142
11,749
1,157
36,048
16,425
661
592
17,679
5,057
166
1,123
6,346

* รวมบึงกาฬ

อภิปรายผล
การศึกษาประชากรที่ไม่ใช่คนไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่ องยากลาบากหาก
ประชากรเหล่านันเข้
้ ามาและออกจากประเทศไทยอย่างถูกต้ องตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ประเทศไทย
วางไว้ เพราะการเข้ ามาและออกไปอย่างถูกต้ องย่อมมีการบันทึกเป็ นสถิติข้อมูลให้ สามารถนามาใช้
ศึกษาได้ อย่างถูกต้ อง แต่สาหรับประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งเป็ นประชากร
ข้ ามชาติ 3 สัญชาติที่มีมากที่สดุ ในประเทศไทย ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ เพราะมีการลักลอบเข้ ามาเป็ น
แรงงานผิดกฎหมายจานวนมาก ประเทศไทยจากที่เคยมีเพียงแนวปฏิบตั ิในเรื่ องการควบคุมการ
ทางานของคนต่างด้ าว ได้ มีนโยบายเพื่อจัดการแรงงานข้ ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านที่ชัดเจน
(กฤตยา, 2548)
การประมาณประชากรข้ า มชาติ ที่ ผิด กฎหมายสามารถท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น วิ ธี ตัว คูณ
(Multiplier methods) วิธีการระบุตนเอง (Methods of self-identification) การสารวจ เทคนิคเดลฟาย
วิ ธี นั บ -นั บ ซ า้ (Capture-recapture methods) วิ ธี ป ระมาณส่ ว นเหลื อ ( Residual estimation
methods) (Jandi, 2004; Kraler & Vogel, 2008; Hoffer, Rytina, & Baker, 2012) แต่ ส าหรั บ
การศึกษานี ้เป็ นการผสมผสานหลายวิธีเข้ าด้ วยกัน กล่าวคือนาข้ อมูลจากระบบปกติหนึ่ง คือระบบ
ฐานข้ อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวมาเป็ นหลักของการคาดประมาณ แล้ วนาข้ อมูลจากระบบอื่น
คือ สามะโนประชากร พ.ศ. 2553 และศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จมาเสริ ม
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เพื่อปรับส่วนที่คาดว่าเป็ นการตกจดทะเบียน หรื อการตังข้
้ อสมมุติตา่ งๆ ร่วมกับมีการออกภาคสนาม
และระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ นับว่าเป็ นจุดเด่นของการคาดประมาณครัง้ นี ้
แม้ ว่าจะมีการนาข้ อมูลหลายแหล่งร่ วมกันเพื่อใช้ ในการคาดประมาณ แต่ข้อมูลเหล่านันมี
้
ข้ อจากัดบางประการซึง่ กระทบต่อผลการคาดประมาณไม่มากก็น้อย ข้ อจากัดเหล่านัน้ ได้ แก่

ข้ อมูลสามะโนประชากร พ.ศ. 2553 แม้ ว่าจะเป็ นแหล่งข้ อมูลเดียวที่ให้ ภาพประชากร
ข้ ามชาติ 3 สัญชาติทงหมด
ั้
(ทุกกลุ่มอายุ) แต่ก็ไม่เป็ นปั จจุบนั นัก ในช่วงระยะเวลา
จาก พ.ศ. 2553 ถึงปี ที่ทาการศึกษานี ้ (พ.ศ. 2557) ประชากรข้ ามชาติเหล่านีย้ ่อมมี
การเคลื่อ นย้ าย จึ ง กระทบต่อ สัดส่วนที่ น ามาเป็ นตัวคูณเพื่อ ปรั บ จากจานวนคาด
ประมาณแรงงานข้ ามชาติมาเป็ นประชากรข้ ามชาติไม่มากก็น้อย

การให้ คาจากัดความของแรงงานข้ ามชาติ ว่าหมายถึงผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ ้นไปนัน้ อาจไม่ตรง
กับประสบการณ์ ที่ ว่ามี แรงงานข้ ามชาติ ที่ ท างานในที่ ต่างๆ ที่ อายุต่ ากว่า 15 ปี แต่
เนื่องจากในการสอบถามเกี่ยวกับการทางานของประชากรในการทาสามะโนประชากรนัน้
ถามจากผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ ้นไปเท่านัน้ สิง่ นี ้จึงเป็ นข้ อจากัดอีกประการหนึง่

การศึกษาครั ง้ นี ไ้ ม่สามารถเข้ าถึงข้ อ มูลรายบุคคลของฐานข้ อ มูลการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้ าวของสานักบริ หารแรงงานต่างด้ าวได้ จึงยากต่อการประเมินคุณภาพ
ข้ อมูลโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการจดทะเบียนซ ้าหรื อไม่

การประมาณอัตราการจดทะเบียนซ ้าของแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติ ที่มาจดทะเบียนใหม่
ณ ศูน ย์ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ เพื่ อ น ามาปรั บ การตกจด
ทะเบียนของแรงงานข้ ามชาติ 3 สัญชาติ นัน้ ได้ มาจากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
เป็ นการประมาณอัตราจดทะเบียนซ ้าตามประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูล ดังนัน้ จึงอาจ
มีความคลาดเคลือ่ นได้ กล่าวคือ ถ้ าอัตราจดทะเบียนซ ้าที่ประมาณต่ากว่าความเป็ นจริ ง
ผลการคาดประมาณก็จะสูงเกินจริ ง ในทางตรงข้ ามถ้ าอัตราจดทะเบียนซ ้าที่ประมาณ
สูงกว่าความเป็ นจริ ง ผลการคาดประมาณก็จะต่ากว่าจริ ง
จากผลการคาดประมาณประชากรข้ ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) ครัง้ นี ้ ชี ้ให้ เห็น
ว่า ข้ อมูลพื ้นฐานต่างๆ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดข้ อสมมุติรวมถึงผลลัพธ์ ที่ได้ ดังนัน้
คณะผู้วิ จัย ขอเสนอเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มูลประชากรข้ ามชาติใ นประเทศไทยว่า ควรจะมี
ผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว หรื อถ้ าจะมีหลายหน่วยงาน ก็ควรมีการออกแบบฐานข้ อมูลให้
สามารถเชื่ อมโยงตัวบุคคลกันได้ โดยไม่เกิ ดความซ ้าซ้ อน (นับซา้ ) ของข้ อมูล รวมทัง้ ต้ องพัฒนา
ฐานข้ อมูลให้ แสดงการเคลื่อนไหว (ย้ ายเข้ า -ออก) ของประชากรเหล่านี ้ได้ นอกจากนี ้ รัฐควรต้ อง
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ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด เพื่อความถูกต้ อง สมบูรณ์ของจานวนและการกระจายที่แท้ จริ ง
ของประชากรข้ ามชาติ ซึ่งต้ องเร่ งดาเนินการในขณะนี ้ ก่อนที่จะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการเปิ ด
เสรี ของการเคลือ่ นย้ ายประชากรภายใต้ ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์ ไทยที่ให้ การสนับสนุนการศึกษานี ้
เอกสารอ้างอิง
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