บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
เปน เวลานานมาแล วที่ประเทศไทยเปน แหลงที่ผูคนจากประเทศเพื่อนบา นพากัน
อพยพหลบหนีความเดือ ดร อนเขามาอยูอาศัย พักพิ งทั้ งที่ อยู เปน การชั่ว คราวและอยูอ าศัย อย าง
ถาวร ผู อพยพหลายกลุ ม ไม วาจะเปนจี นฮ อ ญวนอพยพ ผู อพยพอิ นโดจี น ล วนแล วแตพ ากั น
หลบหนีภัยอันตรายจากการสูรบจากประเทศเพื่อนบานเขามาอาศัยพักพิงในประเทศไทย แตมาใน
ระยะหลังนี้ความยากลําบากทางดานเศรษฐกิจไดกลายเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูคนจากประเทศ
เพื่อนบานทั้งทางดานพมาและดานอินโดจีนพากันหลั่งไหลหลบหนีเขามาหางานทําในประเทศไทย
ปญ หาแรงงานขามชาติที่เ ขาไปทํางานในประเทศที่มี ระดับการเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ที่สู ง กวา ประเทศต น ทางของแรงงานขา มชาติ ม าก เป นปรากฎการที่เ กิด ขึ้ นทั่ วโลก
โดยเฉพาะในปจ จุบันปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีอิทธิ พลตอความเปนอยูของมนุษยชาติเ ปนอยาง
มาก ประเทศที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจสูง ประชากรของประเทศมักจะไดรับการพัฒนาสูง
ตามไปดวย การที่ประชากรของประเทศไดรับ การพัฒนาโดยเฉพาะทางดานการศึก ษาที่ สูงขึ้น มี
ผลตอทัศนคติในการทํางานของคนเหลานั้น กลาวคือคนที่ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นตองการทํางานที่
สบายใชสมองทํางานมากกว าใชแรงงาน จึงปฏิเสธการทํางานที่ยากลําบาก งานหนัก และงานที่
เสี่ ยงอัน ตราย ทํ าใหประเทศที่มีประชากรที่ไ ดรั บการพัฒนาสูงขึ้นตองขาดแคลนกําลังแรงงานที่
จะตอ งไปทํ างานที่ตอ งใชกําลังกาย ไดแ ก งานที่หนัก งานที่เสี่ยงภั ย และงานที่ส กปรก ซึ่งงาน
ลักษณะดัง กลาวจะถูกผลักไปใหค นอีกกลุมหนึ่ง ที่ไดรับการพัฒนาที่ดอยกวาและมี ความตองการ
คา จางที่สูงกวาที่เคยไดรั บในขณะปจจุบัน ปรากฎการณการเคลื่ อนยายแรงงานดอ ยฝ มือจาก
ประเทศที่พัฒนานอยกวาไปสูประเทศที่มีการพัฒนาที่สูงกวาและใหผลตอบแทนมากกวาจึง เกิดขึ้น
ทั่วโลก เชน แรงงานด อยฝ มือจากประเทศบราซิลเขามาทํางานที่ ประเทศญี่ปุน แรงงานด อยฝ มือ
จากประเทศไทยไปทํางานยังประเทศ บรูไน เกาหลี ใตหวัน สิงคโปร ตะวันออกกลาง และแรงงาน
ดอยฝมือจากประเทศพมาเขามาทํางานยังประเทศไทยเปนตน
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ตั้งแตป พ.ศ.2539 ถึงปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานขามชาติโดยเฉพาะแรงงานขาม
ชาติจ ากประเทศพมาเขามาทํางานเปน จํานวนมาก โดยมีการกระจายตัว อยู ทั่วประเทศ แตจ ะ
กระจุกตัวหนาแนนบริเวณจังหวัดชายแดน เขตเมืองใหญ และจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางหนาแนน สาเหตุที่ทําใหแรงงานขามชาติดังกลาวเขามาทํางานเปนจํานวนมาก
ในเมื องไทยก็เนื่องมาจากปจจั ยตางๆซึ่ งมี ปจจัยหลักที่สํ าคัญคือ การที่ประเทศไทยและประเทศ
เพื่ อนบานดั ง กล าวมี ความแตกตางทางดานความเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นา
ทางด านต างๆ (ดู ต ารางที่ 1.) ทํ าให แรงงานข ามชาติ จ ากประเทศเพื่ อนบ านพยายามเขา มา
แสวงหาโอกาสและรายไดที่ดีกวาที่ประเทศไทย การลักลอบเขามาสวนใหญมักจะเขามาตามแนว
ชายแดน เพราะบริ เวณชายแดนมี สภาพภูมิ ประเทศที่เ อื้อ ตอการลั กลอบเข าประเทศไทยยากตอ
การดําเนินการตอตานการลักลอบเขาเมืองของเจาหนา ที่รัฐ เพราะมีสภาพเปนปาเขาและมีความ
ยาวของชายแดนที่ติดตอกับประเทศพมา มีความยาว 2,202 กิโลเมตร เปนความยาวตามสันปน
น้ําของทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี รวม 1,664 กิโลเมตร และความยาว
ตามล อ งน้ํ า ลึ ก ของแม น้ํ า ลวก แม น้ํ า สาย แม น้ํ า สาละวิ น แม น้ํ า เมย แม น้ํ า กระบุ รี รวม 538
กิโลเมตร อยูในพื้นที่ของ 10 จังหวัด คือ เชียงราย เชีย งใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง1
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สมมต สมบูรณ และ นึกทองมีเพชร, ภูมิศาสตร ม.6 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนา
พานิช จํากัด, 2548), น. 95.
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ตารางที่ 1.
ตัวชี้วัดที่แสดงระดับการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศพมา
ตัวชี้วัด

หนวย

ป

พมา

ไทย

ดัชนีการพัฒนาคน1

0-1

2547

0.58

0.78

ดัชนีความยากจน1

รอยละ

2548

22

13

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวประชากร1

ดอลลาสหรัฐ

2547

179

2,539

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศตอหัวประชากร3

ดอลลาสหรัฐ

2547

220

2,540

รายไดประชาชาติตอหัวประชากร2

ดอลลาสหรัฐ

2548

220

2,750

สัดสวนของประชากรที่มีรายไดต่ํากวา 1 ดอลลลาสหรัฐ ตอวัน8

รอยละ

2550

1

สัดสวนของประชากรที่มีรายไดต่ํากวา 2 ดอลลลาสหรัฐ ตอวัน8

รอยละ

2550

21

สัดสวนของประชากรที่ไดรับพลังงานอาหารต่ํากวาเกณฑความตองการ3

รอยละ

2545

6

20

สวนแบงรายได/รายจายของประชากรที่ยากจนที่สุด3

รอยละ

2545

9

6

ชองวางความยากจน7

รอยละ

2545

7

2

ชองวางความยากจนที่ 1 ดอลลาสหรัฐ ตอวัน7

รอยละ

2545

7

1

ชองวางความยากจนที่ 2 ดอลลาสหรัฐ ตอวัน7

รอยละ

2545

สัดสวนของประชากรที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนของประเทศ3

รอยละ

2547

27

10

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา4

รอยละ

2549

90

85

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา4

รอยละ

2549

37

55

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียนรวมระดับอุดมศึกษา4

รอยละ

2547

11

43

อัตรานักเรียนที่เรียนจบระดับประถมศึกษา7

รอยละ

2549

75

87

อัตรานักเรียนที่เรียนจบระดับประถมศึกษาแลวเรียนตอระดับมัธยมศึกษา9

รอยละ

2549

72

97

การมีสวนรวมในกําลังแรงงาน5

รอยละ

2547

64

73

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ไมไดทํางาน5

รอยละ

2547

4

2

อายุขัยเฉลี่ยตั้งแตเกิดจนสิ้นอายุ6

ป

2548-53

62

72

อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรตอป6

รอยละ

2548-53

0.9

0.8

จํานวนประชากร6

พันคน

2550

51,475

65,283

รอยละ

2548

31

32

2

ประชากรที่อยูในเขตเมือง

6

ที่มา: 1) United Nations Development Programme. Human Development Report 2005 and 2006. 2) UNICEF. The State of the World's Children
2007. 3) Asian Development Bank. Asian Development Outlook 2006. 4) UNESCO. Education for All Global Monitoring Report 2007. 5)
Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Statistical Yearbook 2005. 6) United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division. World Population Ageing 2007. 7) The World Bank. World Development Report 2007. 8) The World Bank. East Asia
Update, April 2007; 10 Years After the Crisis, Special Focus: Sustainable Development in East Asia's Urban Fringe. 9) UNESCO. Global
Education Digest 2006, Comparing Education Statistics Across the World
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จากตารางที่ 1. จะเห็นวาประเทศไทยและประเทศพมา มีการพัฒ นาในดานต างๆที่
แตกตางกันโดยการพัฒ นาในดานต างๆของประเทศพม าต่ํากวาของไทย ทั้งทางดาน การศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะสุขซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหแรงงานขามชาติจากประเทศพมา
หลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศไทย
ภาพที่ 1.
แผนที่แสดงระยะทางของพรมแดนไทยกับประเทศพมา
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การที่ประเทศไทยมีขบวนการนายหนาผิดกฎหมายพยายามลักลอบนําเขาแรงงาน
ขามชาติเขามายังประเทศไทย เพื่อเรียกเก็บคานายหนา ขณะเดียวกันผูประกอบการไทยที่ตองการ
ลดตน ทุนในการผลิต เพราะแรงงานขามชาติเ หลานี้มี คาแรงถูกกวาแรงงานไทยมาก การจ าง
แรงงานขามชาติจึ งกลายเปน ทางเลือกของผูประกอบการโดยเฉพาะอุต สาหกรรมที่ใชแรงงาน
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เขมขนจะเนนจางแรงงานขามชาติมากกวาแรงงานไทย เพื่อดํารงความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจตอไป โดยสาเหตุที่ ผูประกอบการเลือกจางแรงงานข ามชาติมากกวา การเลือกจางแรงงาน
ไทยนอกจากเรื่องของการตองการลดตนทุนการผลิตดังที่กลาวไปขางตนแลว ทางดานแรงงานชาว
ไทยเองในปจจุบันก็มักไมนิยมทํางานประเภทที่เสี่ยงอันตราย สกปรก และยากลําบาก และหากจะ
ทํา งานดั ง กล าวคาดว า หากเจ า ของกิจ การมี ก ารเพิ่ ม สวัส ดิ การใหกั บ แรงงานไทยในดา นการ
รักษาพยาบาล ที่พักอาศัย คาลวงเวลา วันหยุดสุดสัปดาหตลอดจนถึงวันหยุดตามเทศกาล น้ําดื่ม
ขาว โบนัส และคา เบี้ยขยัน แรงงานชาวไทยจึงจะทํ างาน ประกอบกับในช วง 10 กวาปที่ผ านมา
จากผลสํ าเร็จ ของการปฏิรูปการศึกษาของไทยทําใหคนไทยมีการศึก ษาสู งขึ้น ซึ่ง มี ผ ลตอการ
เปลี่ยนทัศนคติและคานิยมของการทํางานของแรงงานไทย นอกจากนี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
สูงขึ้นทําใหแรงงานไทยมีทางเลือกที่จะไมทํางานที่เสี่ยง ยากลําบาก และสกปรก จึงเปนเหตุใหตอง
จางแรงงานขามชาติเขามาทํางานแทนแรงงานไทย2
เมื่ อแรงงานขามชาติเ ขามาทํา งานและอยู อาศัย ปะปนกับ ผูค นในสัง คมไทย ทํ าให
ผูคนในสังคมไทยสวนหนึ่งเกิดความเคลือบแคลงสงสัยวาแรงงานขามชาติเหลานั้นจะสรางปญหา
ใหกับสั ง คมอย างไรบ าง อีก ดานหนึ่ ง แรงงานขามชาติก็เ กิดความรูสึ กหวาดระแวงตอ ผู คนใน
สัง คมไทยดวยเช นกั น จากการศึกษาของนั กวิช าการเกี่ยวกั บการเขา มาทํางานของแรงงานขา ม
ชาติ ใ นสั ง คมไทยที่ ผ า นมาพบว า ส ว นใหญ มั ก จะนํ า เสนอข อ เท็ จ จริ ง ในแง มุ ม ที่ ค อ นข า งน า
หวาดกลัว ในแงหนึ่งผลการศึกษาสวนใหญพบวาแรงงานขามชาติกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ อีกแงมุมหนึ่งก็นําเสนอวาแรงงานขามชาติบางสวน
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจางและคนไทยบางกลุมที่มีผลประโยชนและเกี่ยวของกับแรงงาน
ขามชาติ
ขณะที่ ปญหาแรงงานข ามชาติในประเทศไทยในปจจุบันเปนปญหาที่สําคัญป ญหา
หนึ่งที่ตอ งการการแกไขอย างเรงดว น เนื่องจากเปนปญ หาที่เ กี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของชาติ การแกไขปญหาที่ผานมาเปนการแกไขที่ไมรอบดานกลาวคือ ปญหาแรงงาน
ขา มชาติถู กมองวาเป นอัน ตรายตอ ความมั่นคงของชาติเ ปน ดา นหลัก นโยบายการแก ปญ หาจึง
มุงเนนไปที่การปองกันการหลบหนีเขาเมือง การจับกุมและสงกลับ รวมถึงการผอนผันใหสามารถ
2

ยงยุทธ แฉลมวงษ และ สุปราณี เชยชม, “สูสังคมสมานฉันท กลุมที่ 4 การ
ประสานความขัดแยงในดานแรงงานของไทย: การอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชนตามแนว
ชายแดนและแรงงานตางดาว,” เอกสารในการสัมมนาวิชาการประจําป 2548 ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548, (อัดสําเนา)
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ทํางานตามที่กําหนดไดโดยมีระยะเวลาการทํางานแบบปตอป โดยมีการเปดใหเจา ของกิจการนํา
แรงงานขามชาติไ ปขึ้ นทะเบีย น หลั งจากนั้นก็เ ปน หนาที่ของเจาของกิจการในการควบคุ มดูแ ล
แรงงานขามชาติ หนวยงานของรัฐมีหนาที่เปนเพียงเจาพนักงานรับลงทะเบียนเทานั้น
ดวยการมองแรงงานขามชาติเปนอันตรายตอความมั่นคงของชาติเปนดานหลักของ
ทางภาครัฐ และการปลอยใหเจาของกิจการที่มีก ารจา งแรงงานขามชาติเปนผู ดูและแรงงานขาม
ชาติห ลัง จากการนําแรงงานไปจดทะเบียนแล วนั้น เปนสาเหตุใ หแรงงานขามชาติบางส วนถูก
ละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชนจากนายจาง เช น การมีชั่ วโมงการทํางานที่ ยาวนานกวาที่กฎหมายกําหนด
การไมไดรับคาจางที่เปนธรรม การถูกกดขี่ บัง คับจากนายจาง และการดูถูก เหยียดหยามจากคน
ไทยในชุมชน ป ญหาทั้งหลายดัง กลาวแมจะไมได เกิดขึ้ นกับคนไทย แตก็ ปฏิเสธไมไดว าปญ หา
ดังกลาวจะมีผลกระทบกลับมาสูคนไทย โดยเฉพาะปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่ประชาคมโลกอาจ
มองวาประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานขามชาติ
ในพื้ น ที่ ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ของโรงงานอุ ต สาหกรรมของประเทศไทยมั ก จะเป น พื้ น ที่ ที่ มี
แรงงานข ามชาติเขามาทํางาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข องกับ
อุสาหกรรมการประมง และอุต สาหกรรมตอ เนื่อง จั งหวัดสมุท รสาครเปนจัง หวัดหนึ่งที่ มีจํา นวน
โรงงานอุต สาหกรรมดั งกลา วตั้ง อยู เป นจํา นวนมาก และจากการที่จัง หวั ดสมุทรสาครเปน แหลง
ธุรกิจประมงที่สําคัญของประเทศ และเปนศูนยกลางการซื้อขายสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ทํา
ใหภ าคการประมงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก แตเนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางานใน
กิจการประมง และกิจการตอ เนื่องจากประมงทะเลดัง กลาว สาเหตุที่ ไ มนิยมทําก็เนื่องมาจาก
คาจ า งแรงงานไม สู ง พอ และสภาพการทํ างานที่คอ นขางไม ถู กสุ ขอนามั ย และการทํางานไม
สามารถกําหนดเวลาที่แน นอนได เ นื่องจากระยะเวลาการทํางานขึ้นอยูกับ ปริม าณของสิ นค า
เนื่ องจากเปน สินค าที่เนา เสียไดง าย ถ ามีปริ มาณสินคา มากแรงงานก็จะตอ งทํางานใหห มด ซึ่ง
แรงงานไทยมักเกี่ยงไมทํางานลวงเวลาซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่เจาของกิจการไมนิยมจางแรงงานไทย
จึงเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการดัง กลาว แรงงานขามชาติราคาถูกจึงเปนทางเลือก
เพื่อเปนแรงงานทดแทนแรงงานไทยที่ไมนิยมทํางานดังกลาว
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีการใชแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก โดยตั้งแตป
พ.ศ.2544-2550 มี แรงงานข ามชาติหลบหนี เขาเมืองที่ขอขึ้ นทะเบียน และขออนุ ญาตทํา งานเปน
จํานวนมาก โดยมีแรงงานขามชาติสั ญชาติพ ม าเปน จํานวนมากที่สุด ซึ่งแรงงานสวนใหญเปน
แรงงานที่อยูในกิจ การประมง แตจ ากการประมาณพบวามี แรงงานขามชาติหลบหนีเ ขาเมื อง
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ทั้งหมด 3 ถึง 4 เทาของจํานวนแรงงานขามชาติที่มาขอขึ้นทะเบียน หรือประมาณ 2 แสนกวาคน3
การที่มี แรงงานขามชาติเขามาอยู อาศัยในพื้น ที่เ ปนจํา นวนมากนี้เองสง ผลใหจัง หวัดสมุท รสาคร
ประสบกับปญหาเกี่ยวกั บการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานขามชาติ ซึ่ งเปนป ญหาสําคัญ ระดับ
ตนๆของจังหวัดที่ตองการแกไข
ในพื้นที่ระดับชุมชนของ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเองก็ไ ดรับผลกระทบจากการ
เข ามาทํา งานของแรงงานข ามชาติ ม ากเช น กัน เนื่ องจากประชาชนไทยในพื้ นที่ อํา เภอเมื อ ง
สมุท รสาคร สวนใหญประกอบอาชีพที่เ กี่ยวของกับทางดานประมง เชน การเลี้ย งกุง เลี้ ยงปลาใน
บอ การประมงทองถิ่น และการประกอบอุ สาหกรรม ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากอาหารทะเล สวนใหญมีแรงงานขามชาติเปนแรงงาน เนื่องจากแรงงาน
ขามชาติไมเกี่ยงงาน เนื่องจากคาจางแรงงานที่ไดรับสูงกวาคาจางแรงงานในประเทศของตน และ
แรงงานคนไทยสวนใหญไมนิยมทํางานลักษณะดังกลาว ถาจะทําก็ตอเมื่อไดรับคาจางแรงงานที่สูง
จนพอใจ ขณะเดียวกันผูคนในชุ มชนอีกสวนหนึ่งที่ ไม ไดประกอบอาชีพที่เ กี่ยวของกับการประมง
แตจําเปนตองอยูอาศัยภายในชุมชนเดียวกับแรงงานขามชาติ ซึ่งตางมีมุมมองตอแรงงานขามชาติ
ที่แตกตางกันไป
ในยุคโลกาภิวัตน การขามชาติของทุนเสรี ทํ าใหพรมแดนระหวา งประเทศคอยๆลด
ความหมายลง การดําเนินนโยบายของรัฐจะมีประสิทธิภาพดอยลงในการที่จะสงผลกระทบตัวแปร
ทางเศรษฐกิจ ประเทศตางๆถูกกํากับใหแขงขันบนมาตรฐานทางสากล และพัฒ นาตามกระแสโลก
ภายใตพลังขางตนของบรรษัทขามชาติ ภายใตส ถานการนี้การวางแผนเพื่อกําหนดขนาดของการ
อพยพย ายถิ่นของคนขามชาติ หรือใชโ ควตา อาชีพ เพื่ อนําเข าเฉพาะแรงงานที่ขาดแคลน ล วนมี
ขอจํ ากัด เชน การทําใหขาดความยืดหยุนและไมทันตอสถานการที่มีความผันแปรสูง หรือการ
วางแผนก็อาจสงเสริมการบริหารกํา ลังคนดวยระบบขา ราชการ ฉะนั้นในอนาคตขางหนา เราจึงมี
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนมิติการมองเกี่ยวกับ “แรงงานขามชาติ” คือการกาวขามความคิดที่จะ
จํากัดการมองเฉพาะในกรอบของเศรษฐศาสตร เชนการขาดแคลนแรงงาน หรือความตองการของ
ตลาดแรงงาน แตคงจะตองหันมาใสใจมากขึ้นในแงของความเปนมนุษย หรือ “คนขามชาติ”
การทําความเขาใจชุมชนที่มีลักษณะที่ผูคนในสังคมมีความแตกตางกันทางดาน เชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้งทัศนะคติ และการมีมุมมองชีวิตที่แตกตางหลากหลาย จึงเปน
ประเด็น ทาทาย ตอการศึกษาคนควา หาข อเท็จจริงวา แทจริงแลวสัง คมลักษณะดัง กลาว ผูคนใน
3

สัมภาษณ สมพงค สระแกว, ผูอํานวยการเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
(LPN: Labour Rights Promotion Network), 1 เมษายน 2549
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สัง คมมีการอยู รวมกันอยางไร มีการปรั บตัวเพื่ อดํา เนินชีวิตตอไปอยางไร และทายที่สุดจะทํา
อยางไรใหผูคนในชุมชนหรือสังคมนั้นดํารงอยูดวยกันอยางสันติสุข
1.2 คําถามการศึกษา
1) แรงงานข า มชาติ สั ญ ชาติ พ ม า ในชุ ม ชนตํ า บลโคกขาม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสาคร มีการดําเนินชีวิตอยูรวมกับคนไทยในชุมชนอยางไร
1.1) แรงงานขามชาติสัญชาติพมามีสภาพการจางงานและการทํางานอยางไร
1.2) การใชชีวิตของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในชุมชนเปนอยางไร
1.3) แรงงานขามชาติสัญชาติพมามีทัศนคติตอคนไทยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู
อยางไร
1.4) แรงงานข ามชาติสัญชาติพ มามีก ระบวนการปรั บตัว อยา งไรเพื่อ ใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในชุมชนได
2) คนไทยในชุมชนตําบลโคกขามมีปฏิสัมพันธตอแรงงานขามชาติสัญชาติพมาที่เขา
มาทํางานและอยูอาศัยในชุมชนอยางไร
2.1) ทั ศนคติและความสั มพั นธ ของคนไทยที่มี ตอแรงงานขา มชาติสัญ ชาติพมา
เปนอยางไร
2.2) การมี แรงงานขามชาติสัญ ชาติพ ม าเขามาทํางานและอาศัยอยูใ นชุ ม ชน
กอใหเกิดผลกระทบทางบวกหรือทางลบอยางไรตอชุมชนในทัศนคติของคนไทย
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่ อศึกษาการใชชีวิ ตของแรงงานขามชาติสั ญชาติพมาในชุมชนตํา บลโคกขาม
เกี่ยวกับสภาพการจางงาน การใชชีวิต ทัศนคติและความสั มพัน ธที่มี ตอคนไทย และกระบวนการ
ปรับตัวในชุมชนชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่ อศึกษาปฎิสั ม พั นธ ของคนไทยที่มี ตอแรงงานขามชาติสั ญชาติพ ม าในดาน
ทัศนคติ ความสัมพันธ และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นตอชุมชนจากทัศนคติของคน
ไทยในชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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1.4 นิยามศัพท
การศึกษาชีวิตของแรงงานขามชาติในชุมชนชนบทไทย ความสัมพันธระหวางคนไทย
และแรงงานขา มชาติ และผลกระทบจากการเขา มาทํา งานของแรงงานข ามชาติ ในพื้น ที่ อํา เภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาไดใหความหมายของคําศัพทไวดังนี้
แรงงานขา มชาติห มายถึง คนตางดา วที่หลบหนีเ ขาเมือ งมาทํางาน รวมถึ งสมาชิ ก
ของครอบครัวที่ติดตามมา ซึ่งอาจทํางานหรือไมทํางานก็ไ ด ซึ่งยอมรวมถึงลูก คูสมรส พอแม และ
บุตรที่มาเกิดในประเทศไทยดวย โดยบุคคลดังกลาวนั้นไมใชคนมีสัญชาติไ ทยตามพระราชบัญญัติ
วาดวยสัญชาติ
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) มีขอมูล ที่จ ะนําไปใช ประโยชนใ นการจัดทํานโยบายหรือสรางแนวทางการอยู
รวมกันอยางสันติสุขระหวางแรงงานขามชาติกับคนไทยในชุมชน
2) สรางองคความรูใหม เพื่อเปนขอมูลหรือแนวทางในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของ
กับแรงงานขามชาติตอไป
1.6 ขอจํากัดการวิจัย
1) ขอจํากัดดานการใหความร วมมือของแรงงานขามชาติ เนื่ องจากแรงงานเหล านี้
รูตัวดีวาเปนบุคคลที่เขาเมื องโดยผิ ดกฎหมายและอาจยัง ไมไ ดจดทะเบียนกับทางราชการ จึ ง
ระมัดระวังที่จะพูดคุยกับคนแปลกหนาเพราะเกรงวาจะนํามาซึ่งการโดนจับกุม จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ผูศึกษาจะตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจตอ แรงงานเหลานี้ใหได ซึ่งวิธีการหนึ่ง ก็คือการใหคนไทยที่
แรงงานขามชาติไวใจเปนผูนําพาผูศึกษาไปพบกับแรงงานขามชาติ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา
ไดรับความอนุเคราะหจากคนไทยที่เปนเจาของกิจการหอพักที่มีแรงงานขามชาติมาเชาพักอาศัย
ซึ่งเปนผูที่แรงงานขามชาติคุนเคยและไววางใจ

