
 

 

 

 

แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมไทย “แต้มต่อหรือแค่ถ่อค้ํา” 

อภิยุกต์ อํานวยกาญจนสิน 
กองวจิัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จากการที่ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) รายได้ประชากรและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ทําให้เกิดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจระหว่างกันมาก จึงทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยมีแรงงานต่างด้าวอพยพจากประเทศ
เพ่ือนบ้านหลั่งไหลเข้ามาทํางานประเทศไทย เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านไม่
เอ้ืออํานวยต่อการทํางาน โดยเฉพาะการเข้ามาประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ประมง ผู้รับใช้ในบ้าน 
กรรมกร รวมถึงงานที่มีความเสี่ยง ลําบาก และสกปรกในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งหาแรงงานคน
ไทยได้ยาก ทั้งน้ีในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐก็ได้มีการออกกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง
ด้าวจํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560”  มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 และ “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เพ่ือให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่
จําเป็น และกําหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน การทํางานของ
คนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าทํางานให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เก่ียวข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวได้ทั้ งระบบ  อย่างไรก็ตามในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นแต้มต่อที่ผู้ประกอบการ
ไทยมีอยู่จริงหรือไม่ 

กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของคนต่าง
ด้าวที่ ได้รับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร เป็นส่วนขับเคลื่อนที่ สําคัญให้ กับเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร จากสํานักบริหารแรงงานต่าง
ด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนมีนาคม 2561 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร มีจํานวน
ทั้งสิ้น 2,189,868 คน เมื่อแบ่งตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย (1) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน มาตรา 59 ประเภทตลอดชีพ จํานวน 241 คน (2) คนต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน มาตรา 59 ประเภททั่วไป ซึ่งหมายถึง คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 

 

 

 

จํานวน 109,019 คน (3) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน จํานวน 
45,062 คน (4) คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางาน มาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อย ซึ่งหมายถึง คนต่างด้าว
ที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจน์สถานะ
ย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน จํานวน 61,068 คน (5) คนต่างด้าวมาตรา 64 ซึ่งหมายถึง คนต่างด้าวสัญชาติเมียน
มา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทํางานบริเวณชายแดนในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาลในพ้ืนที่ความตกลง
ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับประเทศท่ีติดกับราชอาณาจักรไทย จํานวน 21,093 
คน (6) คนต่างด้าวมาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งหมายถึง คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่

หลบหนีเข้าเมืองได้รับการ
ผ่อนผันให้ทํางานและอยู่ใน
ราชอาณ าจั ก ร เป็ น ก าร
ช่ั ว ค ร า ว  ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่ งได้ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติและปรับ
สถานะการเข้ า เมื อ งถู ก
กฎหมาย เรียบร้อยแล้ ว 
จํ า น วน  1 ,315,615  ค น 
และ (7) คนต่างด้าวมาตรา 
59 นําเข้าตาม  MOU ซึ่ ง
ห ม า ย ถึ ง  ค น ต่ า ง ด้ า ว

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทํางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้น
ทาง จํานวน 637,770 คน ทั้งน้ีจํานวนแรงงานต่างด้าวในข้อ (6) และ (7) รวมกันมีจํานวนทั้งสิ้น 1,953,385 
คน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร เป็นส่วนขับ
เคลื่อนที่สําคัญให้กับเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย 

กลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
37.37 โดยอยู่ในอุตสาหกรรมกิจการต่อเนื่องการเกษตรมากท่ีสุด ทั้งนี้ปัจจัยสําคัญในการเลือกใช้แรงงาน
ต่างด้าว ก็เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะสั้น 

จํานวนแรงงานต่างด้าวในข้อ (6) และ (7) ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ซึ่งจัดรวมเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ประกอบด้วยสัญชาติเมียนมามากที่สุดจํานวน 1,398,656 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 71.6 ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สัญชาติลาวมีจํานวน 180,168 คน คิดเป็นสัดส่วน
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ท่ีมา  : สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน

กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา 
ลาว และกมัพูชา)  



 

 

 

 

ร้อยละ 9.22 ของกลุ่มฯ และสัญชาติกัมพูชามีจํานวน 374,561 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.17 ของกลุ่มฯ 
เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทกิจการ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.37 รองลงมาคือภาคการก่อสร้างร้อยละ 17.27 และภาค
การค้า ร้อยละ 14.51 และเมื่อพิจารณาเฉพาะในภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีจํานวน 729,968 
คนจะอยู่ในอุตสาหกรรมกิจการต่อเน่ืองการเกษตรมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.98 หรือมีจํานวนกว่า 
210,000 คน อันดับที่ 2 อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป ร้อยละ 14.89 และ อันดับที่ 3 อยู่ใน
อุตสาหกรรมผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 11.94 
 

 
 

 
ท่ีมา  : สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน  



 

 

 

 

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยรวมถึงภาคอุตสาหกรรมไทยต้องพ่ึงพิง
แรงงานต่างด้าวจํานวนมาก ในขณะที่แรงงานไทยส่วนหนึ่งยังคงว่างงานสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่สมดุล
ของตลาดแรงงานไทย ซึ่งความไม่สมดุลในตลาดแรงงานน้ีเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
เพ่ิมขึ้นเพ่ือมาทดแทนในตําแหน่งที่แรงงานไทยไม่ทําหรืออาจจะหาได้บ้างแต่ต้องจ่ายค่าแรงงานท่ีสูงและ
เง่ือนไขการทํางานที่มีมากขึ้นหรืองาน 3D คือกลุ่มงานที่ยาก (Difficult) อันตราย (Dangerous) และสกปรก 
(Dirty) อาทิ ตําแหน่ง ประมงทะเล เกษตรกร ผู้ช่วยแม่บ้าน ก่อสร้าง และในโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท แรงงานต่างด้าวจึงเป็นส่วนสําคัญที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนน้ี ทั้งน้ีประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่พัฒนา
แล้วส่วนใหญ่ เช่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น เช่น แรงงานจาก 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ประเทศไทยเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เช่นกัน นอกจากน้ีปัจจัยที่สําคัญย่ิงอีกประการหน่ึงในการการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ก็เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะสั้นระหว่างที่กําลังพยายาม
เปลี่ยนผ่านความสามารถในการแข่งขันจากการผลิตที่ใช้แรงงานจํานวนมากและค่าแรงงานเป็นหัวใจในการ
กําหนดความสามารถในการแข่งขันไปสู่การผลิตสินค้าที่ใช้ทักษะฝีมือแรงงานมากขึ้นและมีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง
เพ่ิมมากขึ้น ทางเลือกดังกล่าวมีความสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour Intensive 
Industries) รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มักจะมีปัญหาหรือความ
เสียเปรียบในการรักษาความสามารถในการแข่งขันผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น การลงทุนในเคร่ืองมือเครื่องจักร 
หรือการย้ายฐานการผลิตออกไปลงทุนในต่างประเทศ  

การใช้แรงงานต่างด้าวอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ฉุดรั้งไม่ให้มีความก้าวหน้าหรือการพัฒนาในการลงทุนเชิง
นวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีรายงานการศึกษาเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวความคิดในประเด็น
ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ประเทศไทยรายล้อมด้วยประเทศที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสดีกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนในการเข้าถึงแหล่งแรงงานราคาถูก การมีแรงงานดังกล่าวจากประเทศเพ่ือนบ้านที่พร้อมเข้ามาทํางาน
ในค่าแรงที่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ฉุดรั้งไม่ให้มีความก้าวหน้าหรือการพัฒนาในการ
ลงทุนเชิงนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการอาจจะพอใจในการใช้แรงงานต่างด้าวราคาถูกทําให้
ไม่มีแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาธุรกิจของตนให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านการลงทุน การจัดฝึกอบรม
และเทคโนโลยีที่จะไปยกระดับผลิตภาพของแรงงาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ภายใต้สมมุติฐานว่าจะมีแรงงาน
ข้ามชาติราคาถูกพร้อมทํางานอยู่ตลอดไป จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนเพ่ิมในวิสาหกิจที่ใช้
แรงงานฝีมือระดับล่างอย่างเข้มข้น ทั้งน้ีนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่า การที่วิสาหกิจต้องพ่ึงพิงการใช้



 

 

 

 

แรงงานราคาถูกในระยะเวลายาวนานจะไม่จูงใจให้ธุรกิจปรับตัวให้มีประสิทธิภาพทําให้ไม่เกิดการลงทุนทั้งใน
ด้านการฝึกอบรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการยกระดับผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งการละเลยดังกล่าว
จะส่งผลให้ผลิตภาพของแรงงานตํ่าลง ค่าจ้างโดยส่วนรวมจะลดลง และในที่สุดจะนําไปสู่มาตรฐานการครอง
ชีพที่ตกตํ่าลงด้วย1 

จากรายงานการศึกษาเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย2 ซึ่งเป็นหน่ึงในสามอันดับแรกของอุตสาหกรรรมที่ใช้แรงงานต่างด้าวมาก
ที่สุด พบว่า กิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวมีลักษณะด้อยกว่ากิจการที่ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวในเรื่องดังต่อไปน้ี คือ 
การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิตในต่างประเทศ แผนการลงทุนเพ่ิมกําลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ 
ความเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ อายุของเครื่องจักร การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การมีตราสินค้าเป็น
ของตัวเอง การขายสินค้าให้บริษัทข้ามชาติ การมีส่วนร่วมของลูกค้าในเรื่องการทําวิจัยและพัฒนารวมถึงการ
ฝึกอบรมพนักงาน เครือข่ายธุรกิจ การคาดการณ์ยอดขาย และการปรับปรุงสินค้าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลเสียใน
ระยะยาวต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวได้ อย่างไรก็ดี จากรายงานดังกล่าวไม่
พบว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ัน 
การดําเนินนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวของไทยโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงเป็นสิ่งที่ทั้งนักเศรษฐศาสตร์และผู้กําหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจในหน่วยงานภาครัฐควรให้ความสําคัญและความสนใจเป็นอย่างย่ิง 

กล่าวโดยสรุป ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก เพ่ือมาทดแทนใน
ตําแหน่งที่แรงงานไทยไม่ทําหรืออาจจะหาได้บ้างแต่ต้องจ่ายค่าแรงงานท่ีสูงและเงื่อนไขการทํางานที่มีมากขึ้น
หรืองาน 3D คือกลุ่มงานท่ียาก (Difficult) อันตราย (Dangerous) และสกปรก (Dirty) โดยแรงงานต่างด้าว
ประมาณ 1 ใน 3 ที่อยู่ในไทยทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งประเทศไทยมี “แต้มต่อ” หรือมีโอกาส
ดีกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนในการเข้าถึงแหล่งแรงงานราคาถูกจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่
ประเทศไทยรายล้อมด้วยประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา อย่างไรก็
ตามปัจจัยที่สําคัญย่ิงอีกประการหน่ึงในการการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการโดยเฉพาะใน

                                                        
1 วาระนโยบายแรงงานขา้มชาติของประเทศไทย: เส้นทางสู่ความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศ 
ประจาํภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 

2 กิริยา กลุกลการ 



 

 

 

 

ภาคอุตสาหกรรมก็เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะสั้นเปรียบเสมือน “ถ่อค้ํา” ระหว่างที่กําลัง
พยายามเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตสินค้าที่ใช้ทักษะฝีมือแรงงานมากข้ึนและมีเครื่องจักรเก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ที่มักจะมีปัญหาหรือความเสียเปรียบในการรักษาความสามารถในการแข่งขันผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น การลงทุน
ในเครื่องมือเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติต่าง ๆ  หรือการย้ายฐานออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งน้ีนัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่า การที่วิสาหกิจต้องพ่ึงพิงการใช้แรงงานราคาถูกในระยะเวลายาวนานจะไม่จูงใจ
ให้ธุรกิจปรับตัวให้มีประสิทธิภาพทําให้ไม่ไปลงทุนทั้งในด้านการฝึกอบรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อ
การยกระดับผลิตภาพของแรงงานซึ่งมีผลการศึกษาเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวความคิดในประเด็นดังกล่าว 
ดังน้ัน การดําเนินนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวของไทยโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่ใช้
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงเป็นสิ่งที่ทั้งนักเศรษฐศาสตร์
และผู้กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในหน่วยงานภาครัฐควรให้ความสําคัญและความสนใจเป็นอย่างย่ิง ใน
ท้ายที่สุดการที่ภาครัฐออกกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวจํานวน 2 ฉบับดังกล่าว 
จึงอาจจะเป็นกุศโลบายจากภาครัฐให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและกลุ่ม SMEs 
ใช้แรงงานต่างด้าวเท่าที่จําเป็น และค่อยๆทยอยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตในระยะยาว อาทิ การพัฒนาเคร่ืองจักร เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือนําพาประเทศก้าว
ข้าม “กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap)” ก้าวสู่ “ประเทศรายได้สูง” ที่ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
 https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/ac6cfafc34b3f6d6dbb72a21d

a544d3a.pdf 
 http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/276.pdf 
 http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/wb86.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro- 

bangkok/documents/publication/wcms_145133.pdf 


