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Abstract 
 

The objectives of this research “The movement of Malay-Muslim labors from southern 
border provinces of Thailand into northern states of Malaysia” were to study the effects of  
travelling, to study the documents of each state for travelling, and the wage-rates and rights 
including the data of the Thais who working in the northern Malaysian states.  To do this research, 
the author studied on the sampling group concerned with the Malay-Muslims in the southern 
border provinces from 3 groups: first group, the staff from immigration and labor recruitment 
offices of each state; second group, the entrepreneurs; the third, the southern Thai Malay-Muslim 
labors who working in northern Malaysian states.  It was processed in a qualitative method by in-
depth interviews and observations.  Statistical data and concerned documents were the tool 
utilized to collect the research data. 
 It has found the factors effective for the movement of the Malay-Muslim labors working in 
northern states of Malaysia that majority of the labors concerned with the incomes in Malaysia 
that better than in Thailand; secondly, the same culture and better relationship; in addition, 
thirdly, the security in life and properties. Regarding the travelling, majority of the labors utilized 
‘Border Pass’ into Malaysia; secondly, ‘Passport’; and some of them entered Malaysia without 
documents.  The documents used to be able to request for endorsement in each state are not 
the same.  For the labors from 5 southern border provinces, they used Border Pass. The wage-
rates and rights, the wages depended on an agreement between the employer and the employee 
that the employee received 6,000-30,000 Baht per month.  In addition, the employee received 
their rights on free hostels and food.  Regarding the Thais working in the northern Malaysia from 
the endorsement statistics of temporary in 2009 found that mostly working in Perlis in agriculture 
1,984 people, in Kelantan in agriculture 1,597 people, and in Perak in services 217 people.   
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บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเร่ือง “การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ

ไทยเข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย” เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเดินทางเข้าไปทํางาน ศึกษาเอกสาร
ที่ใช้ในการเดินทางเข้าไปทํางาน และเอกสารที่สามารถใช้ทําใบอนุญาตทํางานของแต่ละรัฐ  ศึกษาอัตราค่าจ้างและ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตลอดจนข้อมูลคนไทยที่เข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ในการศึกษาคร้ัง
นี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจ้างงานแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มแรกคือ เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องทั้งจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจํารัฐและสํานักงานจัดหางานประจํารัฐ กลุ่มที่สองคือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ  และกลุ่มที่สามคือ แรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึก  การสังเกตการณ์  การศึกษาข้อมูลทางสถิติ  และเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการเดินทางเข้าไปทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย พบว่า ส่วนใหญ่ มีปัจจัยด้านรายได้ที่ดีกว่าทํางานใน
ประเทศไทย  เอกสารการเดินทางเข้าไปทํางาน  พบว่า แรงงานส่วนใหญ่นิยมใช้ใบเบิกทางผ่านแดน (Border Pass) 
ส่วนเอกสารที่สามารถใช้ทําใบอนุญาตทํางานของแต่ละรัฐจะมีการถือปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน สําหรับกลุ่มแรงงานที่มา
จากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสามารถใช้ใบเบิกทางผ่านแดนได้ อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ค่าจ้างจะ
ข้ึนอยู่กับข้อตกลงตอนทําสัญญาจ้าง ซ่ึงจะมีรายได้ประมาณ 6,000 – 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นลูกจ้างจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่อยู่อาศัยและอาหารการกินฟรีอีกด้วย ส่วนข้อมูลคนไทยที่เข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของ
มาเลเซีย จากสถิติการขอใบอนุญาตทํางานชั่วคราว ในปี 2009 พบว่าแรงงานที่มาขอใบอนุญาตทํางานมากที่สุด ใน
รัฐเปอร์ลิส มีการจ้างงานประเภทการเกษตร (สวน) 1,984 คน ในรัฐกลันตัน งานประเภทการเกษตร 1,597 คน ใน
รัฐเปรัค งานประเภทงานบริการ 217 คน  

 
คําสําคัญ: แรงงานมลายูมุสลิม, จังหวัดชายแดนภาคใต้, ไทย, มาเลเซีย 
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Pendahuluan 
มาเลเซียเป็นประเทศที่นําเข้าแรงงานสูงราย

หนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแรงงานต่างชาติมากกว่า 2 
ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากอินโดนีเซียและ
ประเทศอ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การจ้างแรงงาน
ต่ า งช าติ ของมา เล เ ซี ย ได้ มี ก ารป รับ เปลี่ ยนตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมภายใน จากช่วง
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 มาเลเซีย
เข้มงวดการนําเข้าแรงงานต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่จาก
การที่มาเลเซียขาดแคลนแรงงานในระดับล่างดังกล่าว
ข้างต้น ทําให้รัฐบาลมาเลเซียจําเป็นต้องผ่อนปรน
นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติล่าสุดทางรัฐบาล
มาเลเซียอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานใน
ระดับล่างใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่ แม่บ้าน  ก่อสร้าง  
อุตสาหกรรม  ธุรกิจบริการ และการเกษตร (เพาะปลูก 
ประมง) โดยกําหนดให้แรงงานต่างชาติเข้าฝึกอบรม
ภาษา  วั ฒน ธ ร รม  แล ะกฎหมายขอ งม า เ ล เ ซี ย 
(Induction Course) จากประเทศต้นทางก่อนเข้ามา
ทํางานในประเทศมาเลเซีย (ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย) 
ปัจจุบันมาเลเซียมีแรงงานต่างชาติที่ ถูกกฎหมาย
ประมาณ 2 ล้านคน อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจํานวน
ประมาณ 1.3 ล้านคน และภาคธุรกิจบริการจํานวน
ประมาณ  7 แสนคน ร้อยละ 66 เป็นแรงงานจาก
อินโดนีเซีย ร้อยละ 11 มาจากเนปาล และร้อยละ 7.5 
มาจากอินเดีย ที่เหลือก็เป็นแรงงานจาก บังคลาเทศ 
พม่า  เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย เขมร และลาว ปัจจุบันมี
แรงงานไทยที่เข้ามาทํางานโดยติดต่อผ่านกระทรวง
แรงงานไทย มีประมาณ 4,000 คน และที่เข้ามาทํางาน
โดยติดต่อกับนายจ้างโดยตรงมีประมาณ 14,000 คน 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 คน (สํานักงานแรงงานไทย 
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์, 
ม.ป.ป.: 1) 

ข้อมูลจากฝ่ายแรงงานต่างชาติ ในปี 2550 
คนงานไทยเข้ามาทํางานในประเทศมาเลเซียรวมรัฐซา
บาห์และซาราวักอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาเลเซีย ซ่ึง
ได้จดทะเบียนกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย มี
ทั้งสิ้นจํานวน18,456 คน รวมทํางานในภาคต่างๆ ดังนี้  
ประเภทประกอบการ แม่บ้าน จํานวน 426 คน  

ก่อสร้าง จํานวน 1,122 คน โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 
793 คน  บริการ  จํานวน 15,532 คน  เพาะปลูก 
จํานวน 53 คน และ ภาคการเกษตร จํานวน 530 คน  
ส่วนแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในประเทศมาเลเซียนั้น  
กระทรวงแรงงานฯ คาดว่ามีแรงงานไทยในมาเลเซีย
ประมาณ 36,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและ
มีภูมิลําเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงสามารถใช้
บัตรผ่านแดน (Border pass) เข้าไปทํางานตามชายแดน 
ในจํานวนนี้ประมาณ 10,000 คน เดินทางเข้าไปทํางาน
สวนปาล์มน้ํามัน ยางพารา และไร่อ้อย โดยไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ 
แต่ได้รับใบอนุญาตให้ทํางานถูกต้องตามกฎหมายของ
มาเลเซีย ส่วนอีกประมาณ 10,000 คน ลักลอบทํางาน
ในมาเลเซียโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามร้านอาหาร 
โรงงานขนาดเล็ก สวนผักผลไม้ งานก่อสร้าง  สําหรับ
แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย
มีประมาณ 6,500 คน ส่วนใหญ่แจ้งการเดินทางด้วย
ตนเอง และบริษัทจัดหางานจัดส่งไปทํางาน แรงงานไทย
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บ
เสื้อผ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
และเกษตรกรรม (กองเอเซียตะวันออก1 กรมเอเชีย
ตะวันออก, ม.ป.ป.) 

นอกจากนี้ มีการประมาณการว่าแรงงานไทยที่
เข้ามาทํางานในประเทศมาเลเซียโดยไม่มีใบอนุญาต
ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีประมาณ 1 แสนคน 
โดยกลุ่มเหล่านี้จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยใช้วี
ซ่าประเภทท่องเที่ยวหรือใบอนุญาตผ่านแดน (Border 
pass) ซ่ึงจะพักในมาเลเซียได้ไม่เกิน 30 วัน โดยส่วน
ใหญ่จะเข้ามาทํางานทางด้านการเกษตร การประมง 
แม่บ้าน พนักงานขายและพนักงานร้านอาหาร ดังนั้น 
หากสามารถทําให้แรงงานไทยเหล่านี้ ทํางานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยแก้ไข เยียวยา 
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่ เ กิดจากผลกระทบ
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 

ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจาก
จะใช้หนังสือเดินทางในการเข้าไปทํางานในประเทศ
มาเลเซียแล้วยังนิยมทําใบเบิกทางผ่านแดน (Border 
Pass) เพื่อเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซีย 
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เพราะว่าการดําเนินการจัดทําง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด   การออกใบเบิกทางผ่านแดน (Border Pass) 
เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการเจรจาข้ามเขตแดน
ระหว่างมลายู อังกฤษ กับประเทศไทย พ.ศ. 2483 ซ่ึง
การออกใบเบิกทางผ่านแดน (Border Pass) นั้น จะออก
ให้กับราษฎรในจังหวัดที่ มีชายแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย คือ จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
ยกเว้นจังหวัดปัตตานี แม้จะไม่มีชายแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย ราษฎรของจังหวัดปัตตานีก็สามารถขอรับ
ใบเบิกทางผ่านแดนได้ โดยให้ยื่นคําร้องขอรับใบเบิกทาง
ผ่านแดนได้ ณ ที่ว่าการอําเภอที่ตัวเองมีภูมิลําเนาอยู่ 
หลังจากนั้นก็ให้นําคําร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุญาต
แล้วไปยื่นขอรับใบเบิกทางผ่านแดน ณ ที่อําเภอชายแดน
ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย การเข้าไปทํางานของ
แรงงานมลายูมุสลิมดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เร่ือง “การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทํางานในรัฐทาง
ตอนเหนือของมาเลเซีย” ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเดิน
ทางเข้าไปทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเดินทางเข้าไป

ทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 

  2. เพื่อศึกษาเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าไป
ทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประเทศในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
และ เอกสารที่สามารถใช้ทําใบอนุญาตทํางาน  

  3. เพื่อศึกษาอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับตลอดจนข้อมูลคนไทยที่เข้าไปทํางานในรัฐทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ทํ าใ ห้ทราบถึงปัจจัยที มีผลต่อการเดิน

ทางเข้าไปทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 

  2. ทําให้ทราบถึงเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้า
ไปทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประเทศในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
และ เอกสารที่สามารถใช้ทําใบอนุญาตทํางาน  
 3. ทํ า ใ ห้ ท ราบ ถึ ง อัต รา ค่ า จ้ า ง และสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ได้รับตลอดจนข้อมูลคนไทยที่เข้าไปทํางานใน
รัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างและพ้ืนที่
วิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนเก่ียวข้องในการจ้างแรงงาน
ต่ า ง ช า ติ ใ น รั ฐท า ง ตอน เหนื อ ข อ งม า เ ล เ ซี ย อั น
ประกอบด้วยรัฐกลันตัน เปรัค เปอร์ลิส และเคดาห์ ซ่ึง
ในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องทั้งจากสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองประจํารัฐและสํานักงานจัดหางาน
ประจํารัฐของแต่ละรัฐ กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่
มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ  และกลุ่มแรงงานมลายู
มุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไป
ทํางานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ใช้เวลาประมาณ 10 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดย
แบ่งการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้อง เก็บ
ข้อมูลภาคสนามโดยการสั ง เกตการณ์และทําการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาข้อมูลทางสถิติ ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจ้างงาน   หมายถึง การจ้างงานของ

นายจ้างมาเลเซียต่อลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นการจ้างรายชิ้น 
รายชั่วโมง รายสัปดาห์ รายเดือน หรือเป็นการจ้างแบบ
เหมาจ่ายก็ได้  

แรงงานมลายูมุสลิม หมายถึง กลุ่มแรงงานที่
เป็นคนมลายูและนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู่
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถใช้ใบผ่าน
แดนในการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
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การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิม หมายถึง 
การเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียของแรงงาน
มลายูมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งที่เข้ามา
ถูกต้องตามกฎหมายและเข้ามาทํางานโดยการลักลอบ 
หรือเป็นแรงงานที่ไม่ได้ทําหนังสืออนุญาตทํางานอย่าง
เป็นทางการ 

รัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย หมายถึง รัฐที่มี
อาณาเขตติดกับชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยซ่ึง
ประกอบด้วย รัฐกลันตัน เปรัค เปอร์ลิส และเคดาห์ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
และข้อมูลภาคสนาม เก่ียวกับการเดินทางเข้าไปทํางาน
ในประเทศมาเลเซียของแรงงานมลายูมุสลิมทางภาคใต้
ของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ให้ข้อมูล
หลักสําคัญ (Key Informant) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
จาก 3 กลุ่มซึ่งประกอบด้วย กลุ่มแรกคือ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจํารัฐ
และสํานักงานจัดหางานประจํารัฐของแต่ละรัฐ  กลุ่มที่
สองคือ  กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีการจ้าง
งานแรงงานต่างชาติ  และกลุ่มที่สามคือ แรงงานมลายู
มุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้า
ไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย  จํานวน
ประชากรกลุ่มตัวอย่างน้ันจะเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้
ข้อมูลที่ต้องการและเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวน้ันเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ผล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 
แนวคําถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นเคร่ืองมือที่
ผู้ วิจัยสร้าง ข้ึน โดยการศึกษาประเด็นคําถามจาก
วัต ถุประสงค์ของการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา เนื้อหาของคําถามสามารถปรับ

ได้ตามลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ นายจ้าง 
และลูกจ้างที่เป็นแรงงานมลายูมุสลิม โดยอาศัยวิธีการตั้ง
คําถามที่มีความเข้าใจง่าย เป็นคําถามปลายเปิด โดยใช้
สมุดและเคร่ืองอัดเสียง  (MP3) สําหรับบันทึกข้อมูล ใน
การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องนั้น ผู้สัมภาษณ์จะ
ทําการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาสูงสุดและผู้ที่รับผิดชอบ
งานด้านการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยตรง ทั้ งจาก
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสํานักงานจัดหางาน
ประจํารัฐ ส่วนข้อมูลที่ทําการสัมภาษณ์จากนายจ้างและ
ลูกจ้างนั้นจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลในท้องถ่ินเป็น
คนประสานและนําทาง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
กาวิเคราะห์ข้อมูลของผลการศึกษาในคร้ังนี้ 

ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก มา
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดหมวดหมู่ โดยการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ตามทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ข้อมูล
ที่ ได้นั้นจะมาจากกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลที่ต่างกัน คือจาก
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้งจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประจํารัฐและสํานักงานจัดหางานประจํารัฐ โดยวิธี
เจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารที่สามารถใช้ทํา
ใบอนุญาตทํางาน ทําการศึกษาข้อมูลจํานวนการขอ
ใบอนุญาตจ้างแรงงานของแต่ละรัฐพร้อมค่าใช้จ่ายใน
การขอใบอนุญาตในแต่ละภาคอาชีพ ส่วนข้อมูลด้าน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศ
มาเลเซีย ได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการหรือ
นายจ้างที่ มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ  และกลุ่ม
แรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทยเข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของ
มาเลเซียโดยวิธีบังเอิญ  เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับลูกจ้างที่
ทําใบอนุญาต ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตลอดจน
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หลังจากนั้นได้ทําการใส่รหัส
และข้ันสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์ผลโดยจะทําการ
ตรวจสอบความแม่นยําของข้อมูล และสรุปผลต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลปัจจัยที่มีผลต่อการเดิน
ทางเข้าไปทํางานและเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าไป
ทํางานในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางของมลายูมุสลิมที่
เข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 
 ผลจากการศึกษาในภาคสนามพบว่า ส่วนใหญ่
แรงงานมลายูมุสลิมเดินทางเข้ามาทํางานด้วยปัจจัยด้าน
รายได้ที่ดีกว่าทํางานในประเทศไทย รองลงมาปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่เหมือนกัน  และปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นลําดับ รูปแบบ
การเดินทางเข้าไปทํางานของแรงงานมลายูมุสลิมจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เข้าไปทํางานใน
รัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้น พบว่า 
แรงงานส่วนใหญ่นิยมใช้ใบเบิกทางผ่านแดน (Border 
Pass) เข้าไปทํางาน รองลงมานิยมใช้หนังสือเดินทาง 
(Passport) และบางคนมีการลักลอบเข้าไปทํางานโดยไม่
มีเอกสารการเดินทาง  

ข้ันตอนการจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศ
มาเลเซีย หากเป็นงานระดับสูงนายจ้างจะต้องประกาศ
รับสมัครคนหางานในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก โดยการ
ประกาศรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษามาเลเซีย
และภาษาอังกฤษ และหากไม่มีผู้สมัครภายใน 2 สัปดาห์ 
และเป็นงานในสาขาอาชีพที่ได้รับอนุญาตให้คนต่างชาติ
ทํางานได้ จึงจะสามารถขออนุญาตต่อ 

กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเพื่อจ้าง
แรงงานต่างชาติได้ แต่หากเป็นแรงงานระดับล่างจะ
สามารถขออนุญาตได้ทันที  ในการขออนุญาตนั้น
นายจ้างต้องมีหลักฐานเอกสารจากสํานักงานจัดหางาน
มาเลเซีย (Department of Employment) กระทรวง
ทรัพยากรมนุษย์ที่แสดงว่าไม่สามารถจัดหาคนงานใน
ท้องถ่ินตามที่นายจ้างต้องการมาประกอบการขออนุมัติ
ด้วย และเม่ือได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยของ
ประเทศมาเลเซียแล้ว นายจ้างต้องนําหลักฐานที่แสดง
รายละเอียดคนงาน (ถ่ายสําเนาหน้าหนังสือเดินทางของ
คนหางาน   ใบตรวจโรค รูปถ่าย) และตําแหน่งงานที่
ได้รับอนุญาตให้นําเข้าแรงงานไปติดต่อที่สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง เพื่อขออนุมัติวีซ่าประเภททํางานให้คนงาน 
และชําระเงินประกันค่าวีซ่า ค่าภาษีในการจ้างคนงาน
ต่างชาติ รวมทั้งทําประกันเงินค่าทดแทนให้กับคนงาน
ด้วย (สํานักงานแรงงานไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์, ม.ป.ป., 2)  

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่สํานักงานจัดหา
งานประจํารัฐพบว่า ข้ันตอนในการจ้างงานในมาเลเซีย
จะใช้กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกันจะต่างกันตรงที่ว่า 
บางรัฐจะมีความพิเศษที่ต่างกันโดยเฉพาะรัฐที่ติดกับ
ชายแดนของประเทศไทย ส่วนการที่จะว่าจ้างแรงงาน
ต่างชาติของแรงงานที่มาจากทางภาคใต้ของประเทศไทย
ถือว่ามีความพิเศษ หรือบางตําแหน่งมีการกําหนดเฉพาะ
แรงงานที่ต้องมาจากทางภาคใต้ของไทยเท่านั้น และใช้
เอกสารใบผ่านแดนในการเดินทางเข้าประเทศและเป็น
เงื่อนไขในการขอเอกสารใบอนุญาตทํางานชั่วคราว 

 

 เอกสารที่สามารถใช้ทําใบอนุญาตทํางานชั่วคราวของ
แต่ละรัฐ  

ในการเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซีย
นั้นสามารถใช้เอกสารหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
หนังสือใบผ่านแดน (Border Pass) ได้ (Jabatan 
Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, 
Kementerian Sumber Manusia, 2006)  แต่จะมีงาน
บางประเภทที่บังคับต้องใช้เอกสารอย่างเดียวเท่านั้นใน
การขออนุญาตนั่นคือ หนังสือใบผ่านแดน (Border 
Pass) และเจาะจงเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มาจากทาง
ภาคใต้ของไทยเท่านั้นซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานประเภท
ธรรมเนียมปฏิบัติ (Traditional) โดยแต่ละภาคงานจะมี
ความแตกต่างในส่วนของระเบียบ ข้ันตอนและเงื่อนไขใน
การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ หลักฐานและ
เอกสารที่นายจ้างจะต้องเตรียมและยื่นให้กับสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียหรือสํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองประจํารัฐ บางรัฐจะต้องใช้เอกสารที่เหมือนกันแต่
บางภาคอาชีพต้องเตรียมเอกสารที่ต่างกัน  
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่สํานักงานจัดหา
งานประจํารัฐพบว่า ข้ันตอนในการจ้างงานในมาเลเซีย
จะใช้กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกันจะต่างกันตรงที่ว่า
บางรัฐจะใช้ระเบียบและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ประเภทงานที่จะรับแรงงานต่างชาติที่แตกต่างกันด้วย 
 

อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตลอดจนข้อมูล
คนไทยที่เข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย 
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อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่พึ งได้ รับ 
ค่าจ้างจะข้ึนอยู่กับข้อตกลงตอนทําสัญญาจ้างระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ซ่ึงลูกจ้างจะมีรายได้ประมาณ 6,000 
– 30,000 บาทต่อเดือน ส่วนสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ หาก
เป็นงานประเภทกรีดยาง ถ้านายจ้างมีบ้านพักเล็กๆ ก็จะ
ไห้ลูกจ้างอาศัยอยู่ฟรี อัตราค่าจ้างจะแบ่งคนละคร่ึงกับ
ลูกจ้าง  สําหรับงานบริการในร้านอาหาร นายจ้างจะ
เตรียมที่พักและอาหารให้ สําหรับงานในโรงงานสวน
ปาล์มก็จะมีบ้านพัก ค่าไฟ  ค่าน้ํา บริการให้ฟรี สําหรับ
แรงงานที่เข้ามาทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน หาก
เกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุใดๆ ลูกจ้างที่ไม่ได้ทําประกันชีวิต
จะต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายเอง บางทีนายจ้าง
ก็ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดข้ึน ดังนั้นรัฐบาลต้อง
หาทางช่วยให้แรงงานมลายูมุสลิมที่มีความประสงค์จะ
เข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียให้มีการทําใบอนุญาต
ทํางานที่ถูกกฎหมายพร้อมให้มีการทําประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเม่ือวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 จํานวน 24 บริษัทต่อไป  

ส่วนข้อมูลคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้า
ไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย จากสถิติการขอ
ใบอนุญาตทํางานชั่วคราว พบว่า ในปี 2009 แรงงานที่มาขอ
ใบอนุญาตทํางานของคนงานแบบธรรมเนียมปฏิบัติใน
รัฐเปอร์ลิส มีการจ้างงานประเภทงานภาคการเกษตร (สวน) 
มากที่สุด 1,984 คน รองลงมาประเภทการเกษตร (ไร่) 1,005 
คน งานบริการ 965 คน และ ภาคการก่อสร้าง 82 คน ใน
รัฐกลันตัน พบว่างานประเภทการเกษตร 1,597 คน และ 
งานบริการ 678 คน  ในรัฐเปรัค พบว่า งานประเภทงาน
บริการ 217 คน อุตสาหกรรมการผลิต 13 คน การเกษตร 
(สวน) 4 คน งานแม่บ้าน 3 คน และการเกษตร (ไร่) 1 คน  
หากดูจากจํานวนผู้ขอใบอนุญาตทํางานที่ ถูกต้องตาม
กฎหมายแล้วปรากฏว่า จํานวนแรงงานที่เข้าไปทํางานในรัฐ
ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานที่ผิดกฎหมายไม่มี
หนังสืออนุญาตทํางาน 

  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การเดินทางของแรงงานมลายูมสุลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทาํงานในรัฐทาง
ตอนเหนือของมาเลเซีย  สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. แรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เดินทางเข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซียส่วนใหญ่ มีปัจจัยด้านรายได้ที่ดีกว่าทํางานใน
ประเทศไทย  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์และ
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน  และปัจจัยด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นลําดับ  

2. เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศ แรงงาน
ส่วนใหญ่นิยมใช้ ใบเบิกทางผ่านแดนเข้าไปทํางาน 
รองลงมานิยมใช้หนังสือเดินทาง และบางคนมีการ
ลักลอบเข้าไปทํางานโดยไม่มีเอกสารการเดินทาง ส่วน
ข้ันตอนการจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย 
หากเป็นงานระดับสูงนายจ้างจะต้องประกาศรับสมัคร
คนหางานในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก หากไม่มีผู้สมัคร
ภายใน  2  สัปดา ห์  จึ ง จะสามารถขออนุญาตต่ อ
กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเพื่อจ้างคนงานจาก
ต่างชาติได้ ข้ันตอนในการจ้างงานในมาเลเซียจะใช้
กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกันจะ ต่างกันตรงที่ว่าบางรัฐ
จะมีความพิเศษที่ต่างกันโดยเฉพาะรัฐที่ติดกับชายแดน
ของประเทศไทย จะมีงานบางประเภทที่บังคับต้องใช้
เอกสารหนังสือใบผ่านแดนเท่านั้นในการขออนุญาต และ
เจาะจงเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มาจากทางภาคใต้ของ
ไทยเท่านั้นซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานประเภทธรรมเนียม
ปฏิบัติ  

3. อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ค่าจ้าง
จะข้ึนอยู่กับข้อตกลงตอนทําสัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง ซ่ึงจะมีรายได้ประมาณ 6,000–30,000 บาท
ต่อเดือน นอกจากนั้นลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่อยู่
อาศัยและอาหารการกินฟรีอีกด้วย ส่วนข้อมูลคนไทยที่
เข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย จากสถิติ
การขอใบอนุญาตทํางานชั่วคราว พบว่า ในปี 2009 
แรงงานที่มาขอใบอนุญาตทํางานของคนงานแบบธรรม
เนียมปฏิบัติมากที่สุด พบว่าในรัฐเปอร์ลิส มีการจ้างงาน
ประเภทการเกษตร 1,984 คน ในรัฐกลันตัน งาน
ประเภทการเกษตร 1,597 คน ในรัฐเปรัค งานประเภท
งานบริการ 217 คน  
 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามจะพบว่าปัญหา
การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทํางานในรัฐทางตอนเหนือ
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ของมาเลเซียนั้น ส่วนหนึ่งแรงงานจะไม่มีใบอนุญาต
ทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีการเสนอแนะควร
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1.ปัญหาการไม่มีใบอนุญาตทํางาน สาเหตุมา
จากการขอใบอนุญาตทํางานที่ต้องมีข้ันตอนและเอกสาร
ที่ต้องแสดงจํานวนมาก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต 
ค่าธรรมเนียม และภาษีการทํางานของแรงงานต่างชาติ
สูง ไม่คุ้มค่าเม่ือเทียบกับรายได้ที่ได้รับ ดังนั้นหากรัฐบาล
ไทยมีการเจรจาและประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อขอ
ลดค่าทําใบอนุญาตทํางานจะเป็นการดี ทําให้ทั้งสอง
ประเทศได้ผลประโยชน์ร่วมกัน 

2.แรงงานมลายูมุสลิมจากภาคใต้ของประเทศ
ไทยที่ ไปทํางานในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่ไม่มี
หลักประกันทางกฎหมายใดๆ ข้ึนอยู่กับข้อตกลงโดย
วาจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงก็ไม่สามารถเรียกร้องจากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานใดได้ ทั้งไทยและมาเลเซีย ดังนั้นอยากให้
รัฐบาลเข้าถึงกลุ่มแรงงานให้มากข้ึน 

3.ควรจัดให้มีการทําคู่มือการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ หรือจัดให้มีการเผยแพร่กฎหมายแรงงาน
ของมาเลเซียที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเร่ืองของเอกสารที่
ต้องเตรียมในการยื่นขอใบอนุญาตทํางานเพื่อให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษายาวี
เผยแพร่ต่อไป 

4.ในการเผยแพร่กฎหมายแรงงานของมาเลเซีย
ดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือระหว่างจัดหางานจังหวัด
และผู้นําท้องถ่ินในท้องที่นั้นๆ เพราะผู้นําท้องถ่ินย่อมรู้ดี
ว่าหมู่บ้านไหน มีกลุ่มแรงงานไปทํางานต่างประเทศก่ีคน  
และทํางานประเภทไหนบ้าง   

5.จัดให้มีการอบรม ชี้แจงและทําความเข้าใจใน
เร่ืองข้อมูลและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทํางานของ
แรงงานไทยในต่างประเทศให้กับผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา 
และอาสาสมัครแรงงานทุกพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มแรงงานมลายู
มุสลิมที่ทํางานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนของประเทศ
ไทยยังไ ม่ได้ รับการประกันถึงความปลอดภัย การ
ประกอบอาชีพทํางานในป่าหรือกรีดยางบนภูเขา กลุ่ม

แรงงานไม่ม่ันใจในความปลอดภัย เพราะบางพื้นที่ในป่า
จะเต็มไปด้วยตํารวจ ทหารและทหารพราน หากจะมีการ
เปิดร้านรวมกลุ่มในเมือง แรงงานบางกลุ่มก็ยังมีความ
ระแวง ทางเลือกหนึ่งจึงเป็นการเดินทางเข้าไปทํางานใน
ประเทศมาเลเซียปลอดภัยกว่า ดังนั้นรัฐบาลต้องเข้าถึง
และรับประกันความปลอดภัยสําหรับแรงงานที่ประกอบ
อาชีพในพื้นที่ให้มากข้ึนเพื่อไม่ต้องมีการเดินทางออกไป
ทํางานยังต่างประเทศ 
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