การสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 
ชองทางและกระบวนการ ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค
อาจารยชอพฤกษ ผิวกู *
1

บทคัด ยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการ ความพึงพอใจและปญหาอุปสรรคของคน
ตางดาวในการสงกลับไปยังภูมิลําเนาเดิม ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน   สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน กําหนดคาสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕ ผลการวิจัยพบวา
๑ ความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับไปยังภูมิลําเนาเดิม พบวา คนตางดาว
ตองการเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทยโดยชองทางธรรมชาติมากกวาชองทางสะพานมิตรภาพ
ไทย  พมา ตองการสงกลับในชองทางธรรมชาติทาเรือ มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๓ และรองลงมา
เปนชองทางสะพานมิตรภาพไทย  พมา คิดเปนรอยละ ๑๑.๗
๒ ความพึ ง พอใจของคนต างด าวที่ ถูกส ง กลั บ ต อกระบวนการส ง กลั บคนต า งด าวไปยั ง นอก
ราชอาณาจักรไทย ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดานกระบวนการขั้นตอน และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก
๓ ปญหาอุปสรรค พบวา การใหคําแนะนําตอบขอซักถามการใชภาษาในบางครั้งการสื่อสารยัง
ไมมคี วามชัดเจน ไมสามารถอธิบายใหคนตางดาวเขาใจไดโดยงาย และกระบวนการสงกลับนั้นคนตางดาว
มีความตองการในการเดินทางกลับดวยตนเองและเสียคาใชจายเอง เนื่องจากมีความรูสึกปลอดภัย และ
สะดวกสบายมากกวา
คําสําคัญ  ความตองการ คนตางดาวชองทางและกระบวนการ ความพึงพอใจ
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ความเปนมาและความสําคัญ
ประเทศไทยเป น ประเทศหนึ่ ง ที่ ต อ งการพั ฒ นาประเทศของตนเองโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ในดานอุตสาหกรรมเชนเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจทุกสวนใน
สังคมไทยทําใหประชาชนที่อยูในวัยทํางานตองอพยพหรือเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขามาสูเมืองใหญ
ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลจํานวนมากขึ้นทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจการที่สําคัญบาง
ประเภทในทองถิ่น จึงเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดการไหลทะลักเขามาของคนตางชาติและลักลอบไปทํางาน
ตามสถานที่ ต า งๆ ในประเทศไทย จิ ร ะศั ก ดิ์ เพชรตรา ๒๕๔๑, หน า ผนวก ฉ) แรงงานต า งด า ว
ผิดกฎหมายเหลานี้สงผลกระทบตอระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย และพบวามีการลักลอบ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากพมาจํานวนมาก เนื่องจากภูมิประเทศ สะดวกตอการลักลอบเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย ทั้งนี้ไดมีการกําหนดมาตรการดานการปราบปราม และการสกัดกั้น อยางตอเนื่อง ซึ่งจากสถิติ
การจับกุมเพื่อผลักดันสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักร ป ๒๕๕๒  ๒๕๕๔ พบวา มีคาเฉลี่ย โดยรวมมี
จํานวนผูถูกจับกุมผลักดันสงกลับ จํานวน ๑๓๘,๑๓๑ คนตอป (ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก, ๒๕๕๕,
หนา ๒๙ ซึ่งผูหลบเขาเมืองดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาและผลกระทบดานตางๆ ทั้งทางดานสังคมและ
การเมือง ดานการเมืองระหวางประเทศ ดานการอนามัยและสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคง

และดานภาพพจนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่พบในดานภาพพจนของประเทศที่ผานมาไดมี
ปรากฏขาวสารกลาววาทางการไทยใชความรุนแรงในการผลักดันหรือสงกลับผูหลบหนีเขาเมือง รวมทั้ง
การจํากัดสิทธิในดานตางๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนกอใหเกิดภาพพจนทางลบกับประเทศไทย
ซึ่งในขอเท็จจริงแลวการดําเนินการของฝายไทยยึดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด (สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง, ๒๕๕๐ หนา ๑๑๑
จากสถานการณตางๆ ดังกลาว คณะผูวิจัยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากรวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไดตระหนักถึงสถานการณการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและสภาพปญหา
ต า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในป จจุ บั นโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เรื่ อ งการผลั ก ดั น ส ง กลั บ ของคนต า งด า วไปยั ง นอก
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจสงผลตอความมั่นคงระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองการศึกษา
การสง กลับคนต างด าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้น ที่จัง หวัด ตาก  ชองทางและกระบวนการ
ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปพัฒนา
เปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร การสกัดกั้น ปองกัน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และสงกลับให
ไดผลดียิ่งขึ้นเพื่อใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล

วัต ถุประสงคการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิลําเนาเดิม
๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนตางดาวที่ถูกสงกลับตอกระบวนการสงกลับคนตางดาวไปยัง
นอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก
๓ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการสงกลับของ
คนตางดาวในชองทางตางๆ

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา เนนการศึกษาถึงความตองการของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไป
ยังนอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ กระบวนการ ปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการสงกลับของคนตาง
ดาวในชองทางตางๆ
ประชากรที่ศึกษา ไดแก คนตางดาวที่ถูกจับกุมและสงกลับมายังพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก คาเฉลี่ย ป ๒๕๕๒  ๒๕๕๔ เปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๘,๑๓๑ คนตอป กลุมตัวอยาง การกําหนดกลุม
ตั ว อย า งจากประชากรนั้ น เก็ บ ตัว อยา งกลุ ม ตั ว อย างจํ านวน ๔๐๐ คน (ธานิ น ทร ศิ ล ปจ ารุ , ๒๕๔๘,
หนา ๖๓

ระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยใน
เขตพื้นที่จังหวัดตาก  ชองทางและกระบวนการ ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค เดือน
ตุลาคม พศ ๒๕๕๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สมมติฐานการวิจัย
๑ คนตางดาวมีความตองการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในชองทาง
ธรรมชาติมากกวาชองทางสะพานมิตรภาพไทย  พมา
๒. คนตางดาวมีความพึงพอใจตอกระบวนการสงกลับของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากอยูใน
ระดับมาก

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
ในเรื่องการสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  ชองทางและ
กระบวนการ ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ดังตอไปนี้ ขอมูลทั่วไปของตรวจคนเขาเมืองตาก รูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง นโยบายขามชาติกอนป ๒๕๔๔ และนโยบายหลังป ๒๕๔๔ ยุทธศาสตรการแกไขปญหา
แรงงานตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ

วิธีการดําเนินการวิจัย
๑ ทบทวนเอกสาร ศึกษาขอมูลทั่วไปของคนตางดาวที่ถูกจับกุมและเอกสารที่เกี่ยวของ
๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปาหมายที่ศึกษา คือ คนตางดาวที่ถูกจับกุม และ
สงตัวกลับมายังพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน ๔๐๐ คน
๓ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ค ณะผู วิ จัย ไดส ร างขึ้ น เอง โดยแบ ง
ออกเปน ๓ ตอน ขอมูลตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มี ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑.๑ ขอมูล
ทั่วไป ๑.๒ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเขาเมือง โดยมีลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ ขอมูลตอนที่ ๒
เปนขอคําถามเกี่ยวกับความตองการของคนตางดาวในการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ขอมูลตอนที่
๓ เปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักร
ไทย ขอมูลตอนที่ ๔ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบได
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูล ๒ ประเภท คือ ๑.๑)
จากเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ รวมทั้ง

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ๑.๒) จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การใชแบบสอบถาม เก็บขอมูล
โดยตรงจากกลุมเปาหมาย คือ คนตางดาวที่ถูกจับกุม
๕ วิเคราะหและแปลผลขอมูล ขอมูลทั่วไป วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละเสนอ
ขอมูลเปนตารางแสดงจํานวนรอยละ ขอคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา เสนอขอมูลเปนความ
เรียง ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย วิเคราะหดวยการ
หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา เสนอขอมูลเปน
ความเรียง
๖ สรุปผลตามวัตถุประสงคและอภิปรายผลตามสมมติฐานโดยนําทฤษฎี เอกสาร กฎหมาย
ตางๆ อภิปรายประกอบ

ผลการวิจัย
ตอนที่ ๑ ความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิ ลํ าเนาเดิ ม พบว าชองทางเส น ทางที่ปลอดภัยและสมัค รใจเดิน ทางกลับประเทศ พบวาช องทาง
อื่น ๆ คือท าเรื อ มีจํ านวนมากที่ สุ ด จํ านวน ๓๕๓ คน คิด เปน รอยละ ๘๘.๓ มากกวาช องทางสะพาน
มิตรภาพ ไทย  พมา ซึ่งมีจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗ เมื่อพิจารณาระยะเวลานับตั้งแตถูกกัก
ตัวจนถึงการสงกลับที่เห็นวาเหมาะสม พบวาไมเกิน ๗ วัน มีจํานวนมากที่สุด ๓๘๗ คน คิดเปนรอยละ
๙๖.๗ รองลงมา ไมเกิน ๑๕ วัน มีจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘ นอยที่สุด เกิน ๔๕ วันมีจํานวน ๒
คน คิดเปนรอยละ ๕ เมื่อพิจารณาวิธีการที่ทานยินยอมและสมัครใจ พบวา มากที่สุดคือยานพาหนะที่
ตนเองหาและเสียคาใชจายเอง มีจํานวน ๒๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๐ ซึ่งมากกวาการยินยอมและ
สมัครใจโดยใชยานพาหนะทางราชการ มีจํานวน ๑๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๐ เมื่อพิจารณาการไดรับ
ความปลอดภัยจากกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย พบวาอยูในระดับมาก มีจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน ๒๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๒ รองลงมาอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน ๘๙ คน คิดเปน
รอยละ ๒๒.๓ นอยที่สุดคืออยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒ ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ ๑ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการของ
คนตางดาวในการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย
ความตองการของคนตางดาวในการสงกลับ
กลุมตัวอยาง
๑ ชองทางเสนทางที่ทานคิด วาปลอดภัย
และสมัค รใจเดินทางกลับประเทศ
๑.๑ สะพานมิตรภาพไทย  พมา
๑.๒ อื่น ๆ ทาเรือ
๒. ระยะเวลานับตั้งแตถูกกักตัวจนถึงการ
สงกลับที่ทานเห็นวาเหมาะสม
๒.๑ ไมเกิน ๗ วัน
๒.๒ ไมเกิน ๑๕ วัน
๒.๓ ไมเกิน ๓๐ วัน
๒.๔ ไมเกิน ๔๕ วัน
๒.๕ เกิน ๔๕ วัน
๓. วิธีการที่ทานยินยอมและสมัค รใจที่จะ
เดินทางกลับ
๓.๑ ยานพาหนะทางราชการ
๓.๒ ยานพาหนะที่ตนเองหาและเสีย
คาใชจายเอง
๔. การไดรับความปลอดภัยจากกระบวนการ
สงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
๔.๑ นอยที่สุด
๔.๒ นอย
๔.๓ ปานกลาง
๔.๔ มาก
๔.๕ มากที่สุด

จํานวน (คน
๔๐๐

รอยละ
๑๐๐.๐

๔๗
๓๕๓

๑๑.๘
๘๘.๒

๓๘๗
๑๑
๐
๐
๒

๙๖.๗
๒.๘
๐.๐
๐.๐
๐.๕

๑๘๘

๔๗.๐

๒๑๒

๕๓.๐

๒
๑๒
๘๙
๒๘๑
๑๖

๐.๕
๓.๐
๒๒.๓
๗๐.๒
๔.๐

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของคนตางดาวที่ถูกสงกลับตอกระบวนการสงกลับคนตางดาวไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก พบวา ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการ
สงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  ๓.๘๑) รองลงมา ดานกระบวน
การขั้นตอนอยูในระดับมาก ( X  ๓.๖๕) ตามลําดับ ดังตารางตอไปนี้
ตาราง ๒ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการ
สงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย แสดงเปนภาพรวม
ความพึงพอใจของคนตางดาว
ตอกระบวนการสงกลับ
๑ ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
๒ ดานกระบวนการขั้นตอน
ภาพรวม

X



๓.๘๑ ๐.๓๓
๓.๖๕ ๐.๒๕
๓.๗๓ ๐.๒๑

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
๑
๒

ตาราง ๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการ
สงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ใชกิริยาวาจาสุภาพ
เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอย
ถูกกาลเทศะ
เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน ถูกตอง
เจาหนาที่สามารถใชภาษาในการสื่อสารได
เจาหนาที่สอบถามความสมัครใจ
ในการเดินทางกลับ
จํานวนเจาหนาที่มีความเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน

X
๓.๕๔


๐.๗๓

ระดับ
มาก

อันดับที่
๔

๔.๕๖

๐.๗๑

มากที่สุด

๑

๓.๕๗
๓.๔๑

๐.๗๒
๐.๗๗

มาก
ปานกลาง

๓
๖

๔.๓๘

๐.๗๗

มาก

๒

๓.๔๗

๐.๗๒

ปานกลาง

๕

ตาราง ๔ คาจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนตางดาวตอ
กระบวนการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทยในดานกระบวนการขั้นตอน
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑ อาหารที่ทานไดรับเพียงพอและเหมาะสม
๒ ยานพาหนะในการเดินทางเหมาะสม
๓ ชองทางการสงกลับนอกประเทศเหมาะสม
๔ หองควบคุมหองกักตัวเหมาะสม
๕ มีการรักษาพยาบาล สุขภาพอนามัยใน
การเจ็บปวยเหมาะสม
๖ มีสิทธิในการติดตอบุคคลภายนอกเหมาะสม
๗ อาคารสถานที่มีความสะอาด เรียบรอย
สะดวก ตอการติดตอ
๘ มีการจัดพื้นที่อยางเปนสัดสวนอยางเหมาะสม
เพียงพอ
๙ มีหองน้ําบริการเหมาะสม เพียงพอ
๑๐ สถานที่พักมีเพียงพอไมแออัด

X
๓.๐๔
๓.๒๒
๔.๒๑
๓.๖๓
๓.๒๔


๐.๗๑
๐.๗๔
๐.๗๑
๐.๗๑
๐.๗๕

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

อันดับที่
๑๐
๙
๒
๕
๘

๓.๔๑
๔.๔๑

๐.๘๗
๐.๗๐

ปานกลาง
มาก

๗
๑

๔.๑๒

๐.๘๒

มาก

๓

๓.๗๔
๓.๕๓

๐.๗๒
๐.๗๓

มาก
มาก

๔
๖

ตอนที่ ๓ เพื่อศึ กษาป ญหาอุปสรรคและข อเสนอแนะตางๆ รวมถึ ง ความปลอดภั ยจากการ
สงกลับของคนตางดาวในชองทางตางๆ พบวา ดานเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เจาหนาที่ มีการปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ไดเปนอยางดี มีการแตงกายสุภาพเรียบรอย และใหคําแนะนําตอบขอซักถามไดแตในบางครั้ง
ทางดานการใชภาษายังมีการสื่อสารที่ไมสามารถอธิบายใหคนตางดาวเขาใจไดโดยงาย ดานกระบวนการ
ขั้นตอน พบวาในกระบวนการตางๆ มีการกําหนดขั้นตอนที่มีความเปนระเบียบ มีการชี้แจงถึงกระบวนการ
ขั้นตอนตางๆ ใหรับทราบ พรอมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองในการดําเนินการตามกระบวนการ
ดานอาคารสถานที่ พบวา อาคารสถานที่ มีความเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาดมีการจัด
พื้นที่เปนสัดสวน ดานความปลอดภัย พบวา ในขั้นตอนกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
นั้นมีความปลอดภัย แตมีความตองการในการเดินทางกลับดวยตนเองมากกวา

ผลการทดสอบสมมุต ิฐาน
สมมติฐานที่ ๑ คนตางดาวมีความตองการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ในชองทางธรรมชาติมากกวาชองทางสะพานมิตรภาพไทย  พมา
จากผลการศึกษา ความต องการของคนตางด าวในการส งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทยใน
ชองทาง เสนทางที่คิด วาปลอดภัยและสมัค รใจเดินทางกลับประเทศ คือชองทางธรรมชาติ ทาเรือ
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน ๓๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๘๘.๒ มากกวาชองทางสะพานมิตรภาพ ไทย  พมา
ซึ่งมีจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๘ พบวาสมมติฐานในขอที่ ๑ จึงไดรับการยอมรับ
สมมติฐานที่  คนตางดาวมีความพึงพอใจตอกระบวนการสงกลับของตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ตากอยูในระดับมาก
จากผลการศึกษา คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยของ
ตรวจคนเขาเมืองตาก ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๓.๗๓ ดังนั้น สมมติฐานในขอที่ ๒ จึงไดรับการ
ยอมรับ

อภิปรายผล
๑ เพื่อศึกษาความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิลําเนาเดิมจากการศึกษา พบวา ผลความตองการของคนตางดาวในการสงกลับไปนอกอาณาจักรไทย
ซึ่งพิจารณาเปนรายดาน ชองทางอื่นๆ ทาเรือ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๒ มากกวา ชองทาง
สะพานมิ ตรภาพ ไทย  พมา คิด เปนรอยละ ๑๑.๘ สอดคลองกับ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ “บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทางเขามาหรือ
ออกไปตามชองทางดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่”
๑.๑ พระราชบั ญญั ติ ค นเขา เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒๓ “เจ า ของพาหนะหรื อ
ผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขา
เมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ และตามกําหนดเวลา” และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามมาตรา ๕๕ การส ง คนต างด าวกลั บออกไปนอกราชอาณาจั กรตามพระราชบั ญญั ตินี้ พนั กงาน
เจาหนาที่จะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควร
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําเขามานั้นเปน
ผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ใหผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓
หรือมาตรา ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจาก
ผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกันตามแตจะเลือกแตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดย
พาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตก็ได
๑.๒ ระยะเวลาเห็ น ว าเหมาะสมนับตั้ง แตถูกกักตัว จนถึง สงกลับระยะเวลาไมเกิน ๗ วั น
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๗ รองลงมาไมเกิน ๑๕ วัน คิดเปนรอยละ ๒.๘ และนอยที่สุด
0

0

0

ไมเกิน ๓๐ วัน ซึ่งไดสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คลย อ มได รั บ ความคุ ม ครอง
และขอกําหนดหลักการปองปองบุคคลภายใตการคุมขังทุกรูปแบบหรือการจําคุก ขอกําหนดที่ ๑๗
๑.๓ การยินยอมและสมัครใจของแรงงานตางดาว พบวา คนตางดาวยินยอมและสมัครใจที่
จะเดินทางกลับดวยยานพาหนะทของตนเองและเสียคาใชจายเอง คิดเปนรอยละ ๕๓.๐ มากกวาการ
ยิ น ยอมและสมั ค รใจโดยใช ย านพาหนะทางราชการซึ่ ง คิ ด เป น ร อ ยละ ๔๗.๐ ซึ่ ง ได ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๕ ตามมาตรา ๕๕การสงคนตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ได
ตามแต พ นั ก งานเจ า หน า ที่ จ ะพิ จ ารณาเห็ น สมควร ค า ใช จ า ยในการส ง คนต า งด า วกลั บ ดั ง กล า วนี้
ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําเขามานั้นเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือ
ผูควบคุมพาหนะใหผูกระทําความผิดตามมาตรา๖๓หรือมาตรา ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเรียกคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกัน
ตามแตจะเลือกแตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง
พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตก็ไดและการบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
๑.๔ การได รับ ความปลอดภั ยจากกระบวนการส ง กลั บไปยั ง นอกอาณาจั ก รไทย พบว า
คนตางดาวไดรับความปลอดภัยอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๐.๓ รองลงมาความปลอดภัยปานกลาง
คิดเปนรอยละ ๒๒.๓ และระดับนอยที่สุดคิดเปนรอยละ ๐.๕ ตามลําดับ สอดคลองกับพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ตามมาตรา ๕๕ การสงคนตางดาวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบั ญญั ตินี้ พนั กงานเจ าหนาที่ จะสง ตั วกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไ ดตามแตพ นั กงาน
เจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคลองกับขอกําหนดหลักการปกปองบุคคลภายใตการคุมขังทุก
รูปแบบหรือการจําคุก
๒ ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในภาพรวม
อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวา
๒.๑ ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ดาน
ผูปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาเจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอยถูก
กาลเทศะความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาสอบถามความสมัครใจในการเดินทางกลับ และสวนขอ
ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ าสุ ด ได แ ก เจ าหน าที่ ส ามารถใช ภาษาสื่ อ สารได ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บปานกลาง
ตามลําดับ
๒.๒ ดานกระบวนการขั้นตอน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อาคารสถานที่ มี ค วามสะอาด เรี ย บร อยสะดวกต อ การติ ด ต อ ความพึ ง พอใจอยูใ นระดับมาก
ชองทางการสงกลับนอกประเทศเหมาะสม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก อาหารที่ไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ความพึ ง พอใจของคนต า งด า วต อ กระบวนการส ง กลั บ ไปยั ง นอก
ราชอาณาจักรไทยนั้นไดมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๕๕
0

0

การสงคนตางดาวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวกลับ
โดยพาหนะใดหรือช องทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคลองกับ
ขอกําหนดหลักการปกปองบุคคลภายใตการคุมขังทุกรูปแบบหรือการจําคุก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
เพื่อเปน แนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ไมวาจะเปนระยะเวลาในการกักตัว ที่ไมนาน
เกินไป ความสมัครใจกลับของคนตางดาวในการที่สมัครใจเสียคาใชจายในการกลับเองและการรับรองใน
ความปลอดภัยเมื่อสงตัวกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยใหอยูในระดับที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป
๑ นํ า หลั ก กระบวนการและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น นั้ น ไปพั ฒ นาต อ ยอดให มี
กระบวนการและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วไดดียิ่งขึ้น
๒ การศึกษาคนควาเกี่ยวกับชองทางกระบวนการหลังจากการสงออกไปยังนอกราชอาณาจักร
ในเชิงลึก และแนวทางการแกไขปญหาในการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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