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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย

ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในอําเภอแม

สอด จังหวัดตาก และ 3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน บรรเทาและแกไขผลกระทบจากปญหาแรงงาน

ตางดาวผิดกฎหมายในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ กลุม

ตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 15 คน วิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1) แรงงานตางดาวสงผลกระทบที่เปนผลเสียมากกวาผลดี ทําให

เกิดอาชญากรรม ความไมปลอดภัยและความมั่นคง การแยงงานคนในพื้นที่ การเสพและจําหนายยา

เสพติด ชุมชนแออัด การทิ้งขยะมูลฝอย ทําลายสิ่งแวดลอม ปญหาขอทานและคนเรรอน อีกทั้งไมมี

ความรูดานสาธารณสุข สุขอนามัยและโรคติดตอ 2) สาเหตุของปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

เนื่องจากอําเภอแมสอดมีอาณาเขตติดชายแดน การไมเขาใจวัฒนธรรมไทย ภาวะตกงานไมมีรายได

และรายไดไมเพียงพอ ปญหาการแยงงานคนไทย เกิดจากคาแรงถูก ขยัน ไมเลือกงาน นายจางจึง

เลือกจางแรงงานตางดาวมากกวาแรงงานไทย และ 3) มาตรการปองกัน บรรเทาและแกไขผลกระทบ

จากปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย พบวา ควรมีมาตรการจัดการกับปญหาแรงงานตางดาวอยาง

เปนรูปธรรม ตรงจุดและจริงจัง ควรใหความรูแกคนในพื้นที่เพื่อปองกันปญหาจากแรงงานตางดาว 

ควรจัดพื้นที่ที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวใหออกจากที่อยูอาศัยของคนไทย ควรใหความรูแกคนไทย

ใหทราบถึงปญหาและแนวทางปองกันปญหาจากแรงงานตางดาว ควรควบคุมการเขาออกของแรงงาน

ตางดาวลดจุดผอนปรนตามแนวชายแดน ควรพัฒนาการจัดทําประวัติแรงงานตางดาวใหเปนระบบ 

ควรมีมาตรการลงโทษนายจางหากลูกจางกระทําความผิด ควรจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสาธารณสุขแกแรงงานตางดาว และควรสรางกิจกรรม

นันทนาการและนําหลักพระพุทธศาสนาเขามาใช 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the impact from the illegal 

immigrant problem in Maesot district, Tak province 2) to study the cause of the 

illegal immigrant problem in Maesot district, Tak province, and 3) to offer the 

protected measure, decreasing and improving the impact from the illegal immigrant 

problem in Maesot district, Tak province.  This research has been qualitative research 

by interviewing, the representative sample in this research including the executives 

and the relating staffs in 15 people, analyzing by content. The results of the research 

revealed that: 1) the most of impact from the illegal immigrant problem has 

impacted to bad result more than good result by making the unrest events and the 

crimes to be consequences in the unsafe area and coming of the many immigrants 

to impact to in stability the area.  In addition, they have made to catch works of the 

people, to drug and sell, throwing away of trashes, destroying environment, making 

the beggar and homelessness problems and not have the knowledge in public 

health, sanitation and contagious disease. 2) the most of cause of the illegal 

immigrant problem have been Maesot district have match with border.  The cause 

that make the immigrant have made the problems because they have not had the 

knowledge about Thai culture, unemployed and not have revenue that have been 

enough to use.  The cause that have made the immigrant have catch the job of Thai 

people because they have had lower labor cost, diligent and not choose jobs so the 

employee have choose to employ the foreign more than Thai labors. And 3) the 

protected measure, decreasing and improving the impact from the illegal immigrant 

problem including should manage with the immigrants in concrete object, point 

direct and seriously, should provide the knowledge for people in the area for 

protecting the problems, should manage the housing area for the immigrants to get 

clearly out of the Thai people housing, should provide the knowledge to Thai 

people to know that about the problems to be including the problem improved 

method, should control the entrance and exit of the immigrants to duce in border, 

should develop to make the immigrant records in the system, should have the 
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adjust employees if employers would be wrong, should make public utility and 

public assistance system that be right of hygienic condition and provide the 

knowledge about public health for the immigrants to protect contagious disease 

spreading, and should make entertainment activities and bring the moral principle. 
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