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การปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของ  
ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ภายใต้นโยบายกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
Checking the job seekers who smuggle to work in foreign countries. 
Labor control Don Mueang Under the policy of the Department of 

Employment Ministry of Labor 
พรศิริ  ทรงลกัษณ์ 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การ
ตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ภายใต้นโยบายกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จำนวน 8 คนผลการศึกษาพบว่า กระบวนการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบ
เดินทางไปทำงานในต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ดำเนินการตามนโยบายของ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับภารกิจของด่านตรวจคนหางาน กระบวนการใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงคำสั่งกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (2563) มี
คำสั่งเรื ่อง การจัดโครงสร้าง อำนาจหน้าที ่ และอัตรากำลัง ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานภายในและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ (1) ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ของคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศท่ีได้รับการอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ลูกจ้างซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (2)ตรวจสอบเอกสารพิจารณาอนุญาต
คนหางานที่เดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศประเภท Re-entry กรณีกลับมาพักร้อน แล้วจะ
เดินทางไปทำงานใหม่(3) ตรวจสอบผู้เดินทางที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศแบบไม่
ถูกกฎหมาย(4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พบว่ามีหลายประการ คือ 1) สถานที่ ต ั ้งในการปฏิบัติงาน 2) อัตรากำลัง 3) การ
ประสานงาน 4) คนหางาน 5) เวลาในการตรวจสอบที่จำกัด 6) กฎหมาย และ 7) ปัญหาสายนายหน้า
เถื่อน 
คำสำคัญ : กระบวนการดำเนินงาน, ด่านตรวจคนหางาน, คนหางานลักลอบไปทำงานต่างประเทศ 

 

บทความนี้เรยีบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การปฏบิัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในตา่งประเทศของ
ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ภายใตน้โยบายของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
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บทนำ 
ปัจจุบันการไปทำงานในต่างประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงงาน เกิดการเลิกจ้าง
จากสถานประกอบการ แรงงานไทยเกิดการว่างงานจำนวนมาก เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้แรงงานไทยมี
ความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับอัตราค่าจ้างที่สูง
กว่าทำงานในประเทศ ทำให้มีเงินออม บุตรได้เรียนสูงๆ ชุมชนให้การยอมรับยกย่อง แรงงานมีโอกาส
ได้พัฒนาฝีมือ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดค่านิยมในการไปทำงานในต่างประเทศ แรงงานไทยจึงได้
พยายามทุกวิธ ีทางที ่ให ้ได้เด ินทางไปทำงานในต่างประเทศ ทั ้งที ่ถ ูกต้องตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ หรือทำ
การลักลอบไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นกรณีแรงงานไทยที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานที่
สาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้วิธีการแอบแฝงไปกับบริษัททัวร์ที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวในเกาหลี และเมื่อ
เดินทางถึงสนามบิน ก็จะแยกออกจากกรุ๊ปทัวร์ทันที หรืออาจจะเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์จนครบ
กำหนดการ แล้วเมื่อถึงวันเดินทางกลับก็หลบหนีออกจากโรงแรงที่พักเพื่อหาทางไปยังสถานที่ทำงาน
ของนายจ้างชาวเกาหลี หรือการชักชวนให้ลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ จากสายนายหน้าเถื่อน
หรือบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การลักลอบไปทำงานอย่างผิดกฎหมายของคนหางานส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศชาติ  คนหางานมีความเสี่ยงจากการถูกกลุ่มบุคคล/สายนายหน้าจัดหางานเถื่อนหลอกลวงว่า
สามารถหางานทำให้ในต่างประเทศได้ หรือลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ส่งผลให้เสียเงินเสีย
ทอง มีภาระหนี้สินไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และสวัสดิการใดๆ ทั้งจากการถูกโกงค่าแรง  ทำ
ร้าย รวมทั้งกรณีเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิต ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง  
และยังส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน ถ้าหากมีคนหางานที่ลักลอบไปทำงานผิดกฎหมายจำนวนมาก อาจส่งผลให้
ประเทศต้นทางที่ทำข้อตกลงกับรัฐบาลไทยปรับลดจำนวนโควต้าแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตลงทำให้
แรงงานไทยมีโอกาสน้อยลงในการไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย 

กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักในการส่งเสริม
การมีงานทำให้กับคนหางานที่ประสงค์จะทำงานในประเทศและต่างประเทศ แนะแนวและส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ คุ้มครองคนหางาน เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน และบริหารจัดการการ
ทำงานของคนต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางาน ที่เกี ่ยวข้องกับด่านตรวจคนหางาน คือ  การดำเนินการ
ตรวจสอบและสกัดกั้นผู้ลักลอบไปทำงานอย่างผิดกฎหมายผ่านด่านตรวจคนหางานอย่างเคร่งครัด 
ตามนโยบายของกรมการจัดหางาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงานนโยบายสำคัญ
ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง มี
ศักดิ์ศรี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ ตลอดจนป้องกันการลักลอบไปทำงานอย่าง
ผิดกฎหมาย (กระทรวงแรงงาน, 2563) และกำหนดมาตรการขจัดป้องกันการหลอกลวงไปทำงาน
ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันการลักลอบไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ผ่านด่านตรวจ
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คนหางานซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดฝ่ายด่านตรวจคนหางาน กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารของคนหางานและลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานระงับการ
เดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและ
คุ้มครองคนงาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองนิติการ, 2560) เพื่อเป็นการคุ้มครองคนหางาน
ป้องกันการถูกหลอกลวงและขบวนการค้ามนุษย์  

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนหางานดอน
เมือง มีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไป
ทำงานในต่างประเทศ  ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ภายใต้
นโยบายกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ ปัญหาอุปสรรค รวมถึง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทาง
ไปทำงานในต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ภายใต้นโยบายกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) จากข้อมูลเอกสาร (Documentary 

research) การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)ผู ้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั ้งนี้(key 
informant) เป็นบุคลากรของด่านตรวจคนหางานดอนเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดีและการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความซับซ้อนเพราะต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก และต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายในภายนอกองค์การที่มีผล
ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีขั ้นตอนในการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและเป็นการดำเนินการเพื่อให้สำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย (วีณา พึ่งวิวัฒน์นิกุล 2562, หน้า 68) และ การนำ
นโยบายไปปฏิบัติยังเป็นกระบวนการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดเป้าหมาย และการกระทำ
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น รวมถึงเรื ่องที่เกี่ยวกับความสามารถในการผลักดันให้กลไกที่เกี ่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ให้สามารถดำเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ของนโยบายPressman and Wildavaky(อ้างถึง
ใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562ข, หน้า 9)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ให้
ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ แหล่งที่มาของนโยบาย ความชัดเจน
ของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ คือ ข้อจำกัดทางกฎหมาย และความ
จำเป็นในการพิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการ Brever and deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ 
การะเวกพันธุ์, 2562ข, หน้า 15-16)  และการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับ 
กระบวนการในการสื่อความ สมรรถนะขององค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติและความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้านการสื่อข้อความ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติว่าตนเองควรทำอย่างไร ความชัดเจนของนโยบาย 
กิจกรรมต่างๆ มีส่วนในการช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 2. ด้านสมรรถนะ การนำนโยบายไปปฏบิตัิ
ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยปฏิบัติว่าจะทำงานได้ตามที่หวังไว้เพียงใด 
องค์การจะต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรม การจูงใจให้ปฏิบัติงาน คุณภาพของ
บุคลากร ภาวะผู้นำ ความสำคัญของหน่วยงานนั้น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
โดยทั่วไป 3. ด้านตัวผู้ปฏิบัติ จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติซึ่งความร่วมมือจะมีมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับความจงรักภักดีของบุคคลที่มีต่อองค์การ และประโยชน์ส่วนตัวตลอดจนความพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิธีการปฏิบัติงานที่ทำอยู่เดิมด้วย แวน มีเตอร์ และ แวนฮอร์น (อ้างถึงใน วีณา 
พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 86) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหารงาน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยอาศัย ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เช่น คน เงิน วัตถุสิ่งของ 
เป็นต้น ระบบราชการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นที่รวมของ
องค์การที่ซับซ้อน มีการระบุตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีแน่นอนในการปฏิบัติงานWeber (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562) 

3. การนำแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย 
การบริหารงานภาครัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือ
ส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย 6 ประการดังนี้  (1) หลักนิติธรรม (2) 
หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความ
คุ้มค่า (วิโรจน์ ก่อสกุล 2562, หน้า 103-105) 
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ผลการวิจัย 
กระบวนการดำเนินงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ในการ

ตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน ภายใต้นโยบายการตรวจสอบการเดินทาง

ไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีดังนี ้
ประการแรกการตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศที่

ได้รับการอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ลูกจ้างซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองนิติการ, 2560) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
การตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
คนหางาน ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หนังสือเดินทาง ชื่อสกุลของคนหางานว่าถูกต้องตรงกับ
แบบรายการเดินทางไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12 ) รูปหน้าในหนังสือเดินทางตรงกับคนหางาน 
บัตรโดยสารเครื่องบินต้องตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ จง.12 แบบบัญชีรายชื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
(แบบ จง.11) (กรณีบริษัทจัดส่ง) บัญชีรายชื่อ สัญญาฝึกงาน หนังสืออนุญาตพาลูกจ้างไปฝึกงาน (กรณีนายจ้าง
พาลูกจ้างไปฝึกงาน) สัญญาจ้าง หนังสืออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน (กรณีนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน) 
และเมื่อเห็นว่าถูกต้องตามที่กำหนดแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง ระบุ
วันที่คนหางานเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในหนังสือเดินทาง เพื่อใช้เป็น
หลักฐานให้คนหางานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ของสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  
เพื ่อตรวจสอบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แต่หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เดินทางไปทำงาน และแนะนำให้คนหางานดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี ดังนี้ (1) คนหางานแจ้ง
การเดินทางด้วยตนเอง (2) กรมการจัดหางานจัดส่ง (3) บริษัทจัดหางานจัดส่ง (4) นายจ้างพาลูกจ้างไป
ทำงาน (5) นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา 5 นาทีต่อคน ดังคำอธิบายดังนี้ 

“การปฏิบัติงานการตรวจสอบการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการ
ตรวจสอบเอกสารของคนหางานหรือลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ
เดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน แบบรายการเดินทางไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12)
และหลักฐานการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน และประทับตราอนุญาตลงลายมือชื่อกำกับไว้ในหนังสือ
เดินทาง” (ปุ ๊ก (ชื ่อเล่น), สัมภาษณ์, 2563) เช่นเดียวกันกับ ภา (ช ื ่อเล ่น, ส ัมภาษณ์, 2563)             
“การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเป็นการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงาน
หรือไปฝึกงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง โดยการไปทำงานหรือฝึกงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายมี 
5 วิธีคือ (1) บริษัทจัดหางานจัดส่ง (2)กรมการจัดหางานจัดส่ง (3) คนหางานเดินทางไปทำงานด้วย
ตนเอง (4) นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน และ (5) นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงาน ซึ่งทั้ง 5 วิธี เจ้าหน้าที่



6 
 

ด่านตรวจคนหางานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและประทับตรายางพร้อมลง
วันที่ ลงลายมือชื่อกำกับในหน้าสุดท้ายของหนังสือเดินทาง เพื่อให้ผู้เดินทางแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาย
การบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันว่าเป็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูก
กฎหมาย”   
ขั้นตอนการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ที่มา. จากด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 

ประการที่สองการตรวจสอบเอกสารพิจารณาอนุญาตคนหางานที่เดินทางกลับไปทำงาน
ในต่างประเทศประเภท Re-entry กรณีกลับมาพักร้อน แล้วจะเดินทางไปทำงานใหม่ โดยไม่ได้แจ้งขอ
อนุญาตจากสำนักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
สำนักงานจัดหางานจังหวัด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะให้คนหางานยื่นแบบแจ้งการเดินทาง



7 
 

กลับไปทำงานต่างประเทศ (แบบ จง.39ก) พร้อมหลักฐาน สำเนาหนังสือเดินทาง  สำเนาวีซ่าประเภท 
Re-entry สำเนาหนังสือรับรองการจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้าง สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาตั๋ว
เครื่องบิน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบรายการการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบ 
จง.12) ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง ระบุวันที่คนหางานเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้คนหางานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง ตรวจสอบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แต่หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะไม่ออกแบบรายการการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) 
ให้และไม่อนุญาตให้เดินทางไปทำงาน พร้อมทั ้งแนะนำให้คนหางานดำเนินการเตรียมเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย ดังคำอธิบายดังนี้ 

“การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเป็นการให้บริการ รวมทั้งการ
ตรวจสอบ และคุ้มครองคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ผ่านด่านตรวจคนหางาน โดย
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ที่แก้ไข เพิ่มเติม ซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจและหน้าที่ รวมทั้งข้อ
กฎหมายที่ชัดเจน เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ การ
ตรวจสอบและให้บริการถูกกฎหมาย คือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการไปทำงาน เช่น หนังสือ
เดินทาง แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12) และหลักฐานการเดินทาง ตั๋ว
เครื่องบิน เจ้าหน้าที่ด่านจะตรวจสอบความถูกต้อง ประทับตราอนุญาตและลงลายมือชื่อกำกับไว้ใน
หนังสือเดินทาง รวมถึงการรับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานนอกราชอาณาจักร (Re-Entry) กรณี
กลับมาพักร้อน แล้วจะเดินทางไปทำงานใหม่ซึ ่งคนหางานไม่ได้ยื ่นแจ้งแบบรายงาน จง.12 ผ่าน
สำนักงานจัดหางานโดยเจ้าหน้าที่ด่านจะให้คนหางานยื่นแบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงาน จง.39 ก 
พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สำเนาหนังสือเดินทาง  ตั๋วเครื่องบิน  สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือ
ว ีซ ่าประเภท Re-Entry เมื ่อเอกสารครบถูกต ้องจะออกแบบรายการเดินทางไปทำงานนอก
ราชอาณาจักร (จง.12) และประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางของคนหางาน” (รุจ (ชื่อเล่น), 
สัมภาษณ์, 2563) 

ประการที่สามการตรวจสอบผู้เดินทางที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศแบบ
ไม่ถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมืองจะประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบผู้เดินทางที่มีพฤติการณ์ที่จะลักลอบไปทำงานแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการสังเกต
ความเคลื่อนไหวและติดตามพฤติการณ์ของผู้เดินทางที่จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ห้องโถง
ของผู้โดยสารขาออก บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน และช่องทางเดินก่อนเข้าตรวจหนังสือ
เดินทางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้เดินทางที่มีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จะเข้าแสดง
ตัวพร้อมแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น จะไปเที่ยวที่ไหน พักที่ไหน 
จำนวนวันเดินทาง มีตารางนำเที่ยวหรือไม่ ทำไมใช้กระเป๋าใบใหญ่เหมือนไปเป็นเดือนๆ ตรวจสอบ
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หนังสือเดินทางและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง อาชีพที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน  เงิน หากไปเที่ยว
มีเงินติดตัวไปมากน้อยแค่ไหน เป็นต้นและหากผู้เดินทางมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย เจ้าหน้าที่จะเชิญตัว
มาสอบถามข้อเท็จจริงเพิ ่มเติมที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง โดยให้ผู ้เดินทางกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม “บันทึกปากคำผู ้แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ” และถ่ายสำเนา ตั๋ว
เครื่องบนิ หนังสือเดินทาง วีซ่า และหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการสั่งระงับผู้เดินทางในการสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานเอกสาร หลักฐานต่างๆ จากผู้
เดินทางที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยจะต้องปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ รัดกุม และในบางครั้งเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอาจต้องขอตรวจสอบข้อมูลการสนทนาในแอพพลิเคชั่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ใน
โทรศัพท์มือถือ (ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของโทรศัพท์มือถือก่อน) เพื่อใช้ในการดำเนินการวินิจฉัย 
หากผู้เดินทางมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่
จะสั่งระงับการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว โดยการสั่งระงับการเดินทางสามารถกระทำได้ 2 กรณี คือ 
กรณีแรกผู้เดินทางให้การยอมรับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ว่าจะเดินทางไปทำงานหรือไปทำงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย กรณีที่สองระงับการเดินจากหลักฐานที่พบ เช่น บทสนทนาจากแอพพลิเคชั่น 
ไลน์ เฟสบุ๊ค ในโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าหากไม่พบหลักฐานและข้อมูลใดๆที่จะเชื่อมโยงได้ว่าผู้เดินทาง
จะลักลอบไปทำงานหรือไปทำงานต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ผู้เดินทางได้
เดินทางตามปกติและแจ้งผลการตรวจสอบในการอนุญาตหรือระงับการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่สายการ
บินเจ้าหน้าที่ต้องมีการบันทึกเหตุผลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบฟอร์ม “บันทึกปากคำผู้แจ้ง
ความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ” ไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด และมีการลงลายมือชื่อข อง
เจ้าหน้าที่ พยานและผู้ให้ปากคำไว้ด้วยทุกครั้ง รวมถึงต้องมีการชี้แจงถึงแนวทางในการไปทำงานที่
ถูกต้อง ให้ผู้เดินทางได้รับทราบและเข้าใจอย่างละเอียด ดังคำอธิบายดังนี้ 

“ในกรณีของคนหางานที่เดินทางไปทำงานแบบผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะตรวจสังเกตความ
เคลื่อนไหวบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์อาจลักลอบไปทำงานในต่างประเทศโดยการเดิน
ตรวจสอบบริเวณภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) และเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสาร 
หากพบบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีพฤติการณ์อาจลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ก็ขอตรวจสอบเอกสาร
หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และสอบถามข้อมูลทั่วไปของบุคคล และข้อมูลเบื้องต้นใน
การเดินทางไปต่างประเทศ โดยสังเกตจากการตอบคำถามด้านความพร้อม การเตรียมตัว การศึกษา
ข้อมูลของประเทศที่จะเดินทางไป ตลอดจนข้อมูลการประกอบอาชีพ การทำงานของบุคคล หากพบ
ข้อสงสัยและพฤติการณ์อาจลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ก็ขอเชิญบุคคลนั้นมาสอบสวน โดยการ
บันทึกคำให้การ ในแบบบันทึกปากคำผู้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในแบบจะบันทึกรายละเอียดของ
บุคคลโดยละเอียด และเม่ือทำการบันทึกตามแบบเรียบร้อยแล้ว ให้คนหางานลงชื่อผู้ให้ปากคำไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐาน โดยการตรวจของเจ้าหน้าที่ด่านฯจะตรวจสอบอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงสิทธิส่วน
บุคคลและกฎหมายประกอบการปฏิบัติงาน หากพบว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับหรือพฤติการณ์หรือมี
หลักฐานเชื่อได้ว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ด่านฯโดยพนักงาน
เจ้าที่จะระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของบุคคลนั้น พร้อมกับแจ้งการระงับการเดินทางให้
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สายการบินที ่บุคคลนั้นเดินทาง เพ่ือ
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ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบพฤติการณ์หรือหลักฐานและผู้เดินทาง
ให้ข้อมูลการเดินทางได้ ด่านฯ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ระงับการเดินทางของบุคคลนั้น (นพ     
(ชื่อเล่น), สัมภาษณ์, 2563) เช่นเดียวกันกับ น้ำ (ชื่อเล่น, สัมภาษณ์, 2563) อธิบายว่า “ด้านการ
ตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จะสังเกตพฤติการณ์และสอบถาม
ผู้โดยสารที่มาเช็คอิน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ว่ามีพฤติการณ์ที่จะทำผิดกฎหมายและลักลอบไป
ทำงานในต่างประเทศหรือไม่ ถ้าสอบถามแล้วผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะไปทำงานหรือไม่ได้ไปท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าที่ด่านฯจะเชิญให้ไปบันทึกปากคำในการเดินทางไปต่างประเทศ แล้วตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูลต่างๆ ของผู้เดินทาง เช่น รายละเอียดการเดินทาง เอกสารการจองที่พัก เอกสารการจองตั๋ว
เครื่องบิน ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น และบันทึกปากคำ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะพิจารณา
ข้อมูลการเดินทางละตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้เดินทาง ถ้าผู้เดินทางมีหลักฐานหรือยอมรับว่าจะ
ลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะระงับการเดินทาง ตาม มาตรา 63 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแจ้งข้อมูลบุคคลที่
ถูกด่านตรวจคนหางานระงับการเดินทางตามกฎหมายในแต่ละเที่ยวบินให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
และสายการบินได้ทราบ” 

ประการที่สี่ ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของ
ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง    
ภาพที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่าน
ตรวจคนหางานดอนเมืองระหว่างปี 2560-ปัจจุบัน 

 
ที่มา. จาก ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

คนหางานท่ีไดร้บัอนญุาติ 9,978 13,172 11,811 3,139
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ผลการตรวจคนหางานทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศผ่าน
ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ระหว่างปี 2560 - ปัจจุบัน

จ านวนคนเดินทาง
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ภาพที่ 3  แสดงผลการตรวจสอบพฤติการณ์คนหางานที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจ
คนหางานดอนเมืองระหว่างปี 2560-ปัจจุบัน 

 
ที่มา. จากด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 

ด่านตรวจคนหางานดอนเมืองมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบประจำเดือน 
และจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เดินทางไปต่างประเทศกรณีถูกระงับการเดินทาง เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่
จะลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบไม่ถูกกฎหมาย ส่งให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ผู ้บริหารได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ไปทำงาน
ต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางาน  

การดำเนินงานตรวจสอบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

จากภาพที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบคนหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน เดินทาง
ไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ระหว่างปี 2560 – ปัจจุบัน ในปี 2560 
มีจำนวน 9,978 คน ปี 2561 มีจำนวน 13,172 คน ปี 2562 จำนวน 11,811 คน มีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  และ ปี 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ทำให้มีการยกเลิก
เที่ยวบิน) จำนวน 3,139 คน จะเห็นได้ว ่าคนหางานมีความสนใจและนิยมเดินทางไปทำงาน
ต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

จากภาพที ่ 3 แสดงผลการตรวจสอบคนหางานที ่ม ีพฤติการณ์จะล ักลอบไปทำงาน
ต่างประเทศ ในปี 2560 ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 94 คน 
วินิจฉัยระงับการเดินทาง จำนวน 43 คน และไม่ระงับการเดินทาง จำนวน 51 คน ปี 2561 ตรวจสอบ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ตรวจสอบพฤติการณ์ 94 613 655 72

ระงบัการเดินทาง 43 442 498 53
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ผ่านด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ระหว่างปี 2560 - ปัจจุบัน
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ผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 613 คน วินิจฉัยระงับการเดินทาง จำนวน 
442 คน และไม่ระงับการเดินทาง จำนวน 171 คน ปี 2562 ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไป
ทำงานต่างประเทศ จำนวน 655 คน วินิจฉัยระงับการเดินทาง จำนวน 498 คน และไม่ระงับการ
เดินทาง จำนวน 157 คน ปี 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบิน) ตรวจสอบผู้
มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 72 คน วินิจฉัยระงับการเดินทาง จำนวน 53 
คน และไม่ระงับการเดินทาง จำนวน 19 คน จะเห็นได้ว่าจำนวนคนหางานที่มีพฤติการณ์ที่จะลักลอบ
ไปทำงานต่างประเทศจากปี 2560 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าคนหางานยังคง
เลือกใช้วิธีการที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศแบบไม่ถูกกฎหมาย 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ได้แก่ 1) สถานที่ตั้งในการปฏิบัติงาน 
พบว่าเป็นห้องที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถแบ่งส่วนเป็นห้องสอบปากคำได้ ซึ่ งทำให้ต้องใช้การสอบสวน
เป็นหมู่คณะ 2) อัตรากำลังพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอัตรากำลังไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
3) การประสานงานพบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจำเป็นต้องขอความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง และสายการบิน
ระหว่างประเทศ  หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ทราบภารกิจของด่านตรวจคนหางาน จะทำให้ด่านตรวจ
คนหางานดอนเมืองขาดการร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 4) คนหางานที่ประสงค์จะเดินทาง
ไปทำงานต่างประเทศ ไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อเดินทางไปทำงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย5) เวลาในการตรวจสอบที่จำกัด คนหางานที่มีพฤติการณ์ที่จะลักลอบไปทำงาน
ในต่างประเทศ มักจะเข้ามาเช็คอินในช่วงระยะเวลาที่เคาน์เตอร์สายการบินจะปิด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
เร่งปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อระยะเวลาที่มีจำกัด เพ่ือให้ทันเวลาที่สายการบินกำหนดไว้  หากหลักฐานไม่
เพียงพอก็ไม่สามารถระงับการเดินทางได้ 6) การตรวจสอบคนหางานที่จะลักลอบไปทำงานใน
ต่างประเทศ บางครั้งอาจต้องหาข้อมูลหลักฐานการทำงานทางโทรศัพท์ แต่ข้อกฎหมายไม่ได้ให้
อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้  ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาหลักฐานของผู้ที่ลักลอบไป
ทำงานได้ และสุ่มเสียงที่จะถูกฟ้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิจากผู้ถูกตรวจสอบ และ 7) ปัญหาสาย
นายหน้าเถื่อน มีการโพสต์ข้อความโฆษณาหางานทางโซเชียลมีเดีย เช่น  LINE FACEBOOK เป็นต้น 
ทำให้ผู้ที่สนใจลักลอบไปทำงานในต่างประเทศมีช่องทางที่จะติดต่อประสานงานกับนายหน้าได้ง่ายขึ้น 
(เต้ (ชื่อเล่น), ปุ๊ก (ชื่อเล่น), รุจ (ชื่อเล่น), หนุ่ม (ชื่อเล่น), โก๋ (ชื่อเล่น) และ นพ (ชื่อเล่น), สัมภาษณ์, 
2563)   

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบ
เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมืองได้แก่ ประการแรก
ควรจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานของด่านตรวจคนหางานให้เพียงพอต่อการให้บริการ และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ประสานการท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือขอเพ่ิมพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
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ประการที่สอง อัตรากำลังควรมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ด่านให้เพียงพอในการปฏิบัติงานประการที่
สามการประสานงาน ควรมีการบูรณการในการทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจัดอบรมแบบ
บูรณการหรือสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของด่านตรวจ
คนหางาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจในการ
ตรวจสอบคนหางาน และป้องกันการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ  ประการที ่สี่ควรม ีการ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ให้ผู ้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายประการที่ห้าด้านเวลาในการ
ตรวจสอบที่จำกัด ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และเทคนิคในการตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้เดินทางลักลอบไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น ประการที่หกด้านกฎหมายควรมีการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน ประการสุดท้ายปัญหาสายนายหน้าเถื่อนควรมีการดำเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน
ที่ส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง (เต้ (ชื่อเล่น), ปุ๊ก (ชื่อ
เล่น), รุจ (ชื่อเล่น), ภา (ชื่อเล่น), โก๋ (ชื่อเล่น) และ น้ำ (ชื่อเล่น), สัมภาษณ์, 2563)   

อภิปรายผล 
 การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของ
ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ภายใต้นโยบายกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีความเกี่ยวข้อง
กับการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นตัวกำหนดกรอบแนวทาง ทิศทาง เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง โดยพบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่
มีความสำคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  เพราะว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ขององค์การที่จะต้องนำเอานโยบายต่างๆ ที่มีการกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงออกไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่สุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วีณา พ่ึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 68) อธิบายว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอน
ที่สำคัญและมีความซับซ้อน เพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้ง
ต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการนำ
นโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนในการดำเนินแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
ในแต่ละขั ้นตอนมีความสัมพันธ์กันและเป็นการดำเนินการเพื ่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบาย พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (กองนิติการ, 2560)  รวมไปถึงคำสั่งกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
(2563) ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง มีกระบวนการดำเนินงานการ
นำนโยบายและมาตรการไปปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 1) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่
ได้รับการอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ลูกจ้างซึ ่งประสงค์จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศและประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง ซึ่งการเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศมี 5 
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ประเภท ได้แก่ (1) เดินทางด้วยตนเอง (2) กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง (3) บริษัทจัดหางานจัดส่ง 
(4) นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน และ (5) นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน  2) ตรวจสอบเอกสารพิจารณา
อนุญาตคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในประเภท Re-entry กรณีที่กลับมาพักร้อน แล้ว
จะเดินทางไปทำงานใหม่ โดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากสำนักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 3) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์ 
บุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ และระงับการเดินทางของบุคคล
ที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานและขบวนการค้า
มนุษย์ 4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เดินทางไป
ต่างประเทศกรณีถูกระงับการเดินทาง เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่จะลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประทศ
แบบไม่ถูกกฎหมาย ส่งให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Pressman and Wildavaky(อ้างถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562ข, หน้า 9) เรื่องการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ ที่ว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกำหนด
เป้าหมาย และการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น รวมถึงเรื ่องที่เกี ่ยวกับความสามารถในการ
ผลักดันให้กลไกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สามารถดำเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ของนโยบายผลการศึกษา
การปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของด่านตรวจคนหางาน
ดอนเมืองสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรัตน์ เศรษฐโกศล (2562) เรื ่อง แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะการลักลอบไปทำงาน
สาธารณรัฐเกาหลี ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจของด่านตรวจคนหางาน เป็นการป้องกันการ
หลอกลวงและคุ้มครองคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยการควบคุมการเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรของคนหางาน ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ด่านตรวจคนหางาน ให้ระงับการเดินทางได้เท่าที ่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี ผล
การศึกษาการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานด่านดอนเมืองสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิโรจน์   
ก่อสกุล (2562, หน้า 103-105) อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ที่ว่า ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลั กสำคัญอย่างน้อย 6 
ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) 
หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า  

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ได้แก่1) สถานที่ตั้งในการปฏิบัติงาน เป็น
ห้องที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถแบ่งส่วนเป็นห้องสอบปากคำได้ ซึ่งทำให้ต้องใช้การสอบสวนเป็นหมู่
คณะ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 2) อัตรากำลังพบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีอัตรากำลัง
ไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ภักดี (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน
เชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการตรวจสอบบุคคลและการให้บริการคนหางาน ณ ด่านตรวจ
คนหางาน ได้แก่ อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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3) การประสานงานพบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจำเป็นต้องขอความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยานดอนเมือง และสาย
การบินระหว่างประเทศ  หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ทราบภารกิจของด่านตรวจคนหางาน จะทำให้ด่าน
ตรวจคนหางานดอนเมืองขาดการร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 4) คนหางานที่ประสงค์จะ
เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อเดินทางไปทำงาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 5) ปัญหาสายนายหน้าเถื่อน มีการโพสต์ข้อความโฆษณาหางานทางโซเชียล
มีเดีย เช่น LINE FACEBOOK เป็นต้น ทำให้ผู้ที่สนใจลักลอบไปทำงานในต่างประเทศมีช่องทางที่จะ
ติดต่อประสานงานกับนายหน้าได้ง่ายขึ้น  

จากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Brewer และ Deleon 
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15-16) ได้กล่าวว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ อาทิเช่น แหล่งที่มาของนโยบาย ความ
ชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และ
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้นโยบายไปปฏิบัติเกิดความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ คือ ข้อจำกัดทางกฎหมาย และ
ความจำเป็นในการพิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการ เป็นต้น 

ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ดังนี้ 1) ควรจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
ของด่านตรวจคนหางานให้เพียงพอต่อการให้บริการ และสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น 
ประสานการท่าอากาศยานดอนเมือง เพื ่อขอเพิ ่มพื ้นที ่ในการปฏิบัติงาน 2) ควรมีการเพิ ่มอัตรา
เจ้าหน้าที่ด่านให้เพียงพอในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรัตน์ เศรษฐโกศล (2562) ได้
ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะ
การลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เห็นควรจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนหางาน
สุวรรณภูมิให้เพียงพอต่อการตรวจสอบและสังเกตการณ์ 3) การประสานงาน ควรมีการบูรณการในการ
ทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจัดอบรมแบบบูรณการหรือสร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของด่านตรวจคนหางาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการตรวจสอบคนหางาน และป้องกันการลักลอบไปทำงาน
ต่างประเทศUrwick and Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 25-26) ได้อธ ิบายว่า 
POSDCORB  ในหัวข้อ  Co การประสานงาน การปฏิบัติงานของสมาชิกขององค์การต้องมีความ
เกี่ยวข้องระหว่างกัน ดังนั้นการประสานงานจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5) ด้านเวลาในการตรวจสอบที่จำกัด ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
และเทคนิคในการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้เดินทางลักลอบไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ แวนมีเตอร์ และ แวนฮอร์น 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 86) ได้กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
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ความสำเร็จขึ ้นอยู ่กับปัจจัยด้านสมรรถนะ ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ ้นอยู ่กับ
ความสามารถของหน่วยปฏิบัติว่าจะทำงานได้ตามที่หวังไว้เพียงใด ความสามารถดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ความพอเพียงของทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรม การจูงใจให้ปฏิบัติงาน คุณภาพของบุคลากร ภาวะ
ผู้นำ ความสำคัญของหน่วยงานนั้น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบ
เดินทางไปทำงานในต่างประเทศของด่านตรวจคนหางาน ประการแรกควรมีการเพิ่มมาตรการ และ
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดบทเรียน และไม่
กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำไปซ้ำมาประการที่สองกรมการจัดหางานควรส่งเสริมการทำงานในประเทศ
ให้มากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ความรู้กับคนหางานในการขายของทางออนไลน์  ประการที่สามรัฐบาล
ควรจัดให้มีหน่วยงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปทำงานได้ตรงตาม
ความถนัด ลดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อย ปัญหาการออกจากงาน รวมทั้งควรมีการส่งเสริมการออม เพ่ือ
ลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน และเพิ่มความมั่นคงในการดำรงชีวิตประจำวันประการที่สี่ควรมีการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะในการพูด การเจรจาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในการสอบปากคำผู้ที่
มีประพฤติการณ์ที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็น
และประการที ่ห้า ระบบงานสารสนเทศ ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนหางาน และเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล และอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง และคนหางานไม่เสียโอกาสในการทำงาน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั ้งต่อไป ควรศึกษาการปฏิบัติงานตรวจสอบคนหางานที่ลักลอบ
เดินทางไปทำงานในต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานอื่น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน เพื่อครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ระบบงาน นโยบาย และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีหน้าที่ตรวจสอบคนหางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวก ความ
ยุติธรรมให้กับคนหางานและเสียโอกาสในการทำงาน 
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