บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความเปนมาของปญหาแรงงานขามชาติในประเทศไทย
การเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทยของแรงงานขามชาติมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ซึ่งในยุคสมัยนั้นชาวตางชาติสามารถเขามาประกอบอาชีพไดอยางเสรี การ
จํากัดหรือควบคุมการประกอบอาชีพของชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวจีนไดเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกใน
สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มี ผ ลสื บ เนื่อ งมาจากประเทศไทยถู ก บี บ บัง คั บ จากประเทศตะวั น ตกตาม
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีที่ไทยทํา กับบริษัทอีสตอินเดีย ของเนเธอรแลนด ที่หามมิใหไ ทยรั บ
ชาวจี น เข า มาเป น ลู ก เรื อ ของไทย สาเหตุ ที่ ห า มก็ เ พื่ อ ผลประโยชน ท างการค า ของฮอลั น ดา
เนื่องจากไทยไดมีการติดตอค าขายกับประเทศแถบตะวันออก เช น ญี่ปุนและจีนมาเปนเวลาช า
นาน แตชาวไทยในสมัยนั้นไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการเดินเรือจึงจําเปนตองใชลูกเรือชาวจีน
การถูกหามตามสนธิสัญญาดังกลาวผลก็คือหากไทยจะสงสินคาไปยังประเทศแถบตะวันออก เชน
จีน ญี่ปุน จึง ตอ งส งไปกั บเรือของชาวฮอลันดา สภาพเงื่อนไขการจํากัดอาชีพ ของชาวจีนตาม
ขางตนนี้อาจกลาวไดวามิไดเกิดมาจากไทยเอง หากแตเกิ ดขึ้นมาจากการบัง คับของชาวตะวันตก
เพื่อแยงการคาจากไทยเปนสําคัญ
ในสมั ยกรุ งรั ตนโกสินทร ไดมีช าวจีนเริ่ มเดินทางเข ามาตั้งถิ่ นฐานอยา งหนาแนนใน
กรุง เทพฯ และเขามาประกอบอาชี พ ทางดานคา ขายตลอดจนการขายแรงงานดานตางๆ เปน
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงมีมาตรการที่เปนการจํากัดอาชีพเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังจะ
เห็นไดจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดประกาศใชกฎหมายจดทะเบียนรถ
ลากขึ้นในป พ.ศ.2456 เพื่อควบคุมการประกอบรถลากของชาวจีน และหลังจากเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลเริ่มวางโครงการเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือการประกอบอาชีพของคนไทย
โดยเฉพาะในป พ.ศ.2481 ซึ่งเปนยุคสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เขามาเปนนายกรัฐมนตรีเปน
ครั้ ง แรก ไดมีการดํา เนินนโยบายชาตินิ ยมดานตา งๆ เพื่อใหรัฐบาลมีความมั่นคงและสามารถ
พึ่งตนเองทางดานเศรษฐกิจได จึงไดมีมาตรการตางๆ ออกมาเพื่อควบคุมจํากัดสิทธิการประกอบ
อาชีพของชาวจีน ดังเชน มีกฎหมายประกาศใหโรงสีขาวจางกรรมกรชาวไทยอยางนอยรอยละ 50
หรือการกําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเอกชนและของรัฐบาลจางคนงานขามชาติไมเกินรอยละ
25 เปน ตน อยางไรก็ตามมาตรการดัง กลาวขางตน มิไดมีการบังคับ ใชกันอย างจริงจังเพราะวา
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คนงานไทยที่ชํานาญงานมีไมเพียงพอที่จะเขามาแทนที่คนงานจีน จนกระทั่งเมื่อเกิดสงครามโลก
ครั้ง ที่ส อง และประเทศไทยไดเ ขา เป นพั นธมิ ตรกับ ญี่ ปุ น จึ ง ไดนํ าเอานโยบายเศรษฐกิจ แบบ
ชาตินิยมเขามาใชอีกและวางขอจํากัดทางเศรษฐกิจ โดยประกาศใชกฎหมายสงวนอาชีพบางชนิด
ไวสําหรับผูมีสัญชาติไทยโดยเฉพาะเทานั้น ซึ่งมาตรการดังกลาวมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ
ของชาวขามชาติโดยตรง1
2.2 สถานการณของปญหาแรงงานขามชาติในประเทศไทยในปจจุบัน
นับตั้ งแตป พ.ศ.2535 เปน ตน มา รั ฐบาลไทยไดย อมรับการมีแรงงานขามชาติผิ ด
กฎหมาย เนื่อ งจากภาคธุ รกิ จเอกชนได มีก ารเจรจาขอให มีก ารจา งแรงงานข ามชาติไ ด จึง ทํา ให
รั ฐ บาลเริ่ ม ใช น โยบายแบบยื ด หยุ น ผ อ นผั น ให บุ ค ลที่ มี ส ถานภาพเป น ผู ห ลบหนี เ ข า เมื อ งผิ ด
กฎหมายสามารถทํางานไดชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด โดยการออกเปนมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศการผ อนผั นและวางแนวทางการปฏิ บัติการอนุญ าตจดทะเบี ยนแรงงานขามชาติผิ ด
กฎหมาย
ตารางที่ 2.
จํานวนแรงงานขามชาติสัญชาติพมา ลาว และ กัมพูชาที่มารายงานตัวและขอใบอนุญาตทํางาน
ในประเทศไทย ตามเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี ป 2545-2550 (หนวย=คน)
ป
พมา
ลาว
กัมพูชา
รวม
2545
305,187
32,008
25,905
363,100
2547
1,086,653
198,659
227,275
1,512,587
2548
617,129
87,662
77,036
781,827
2550
489,282
21,659
24,791
535,732
ที่มา: ศูนยปฏิบัติการจัดระบบการทํางานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และ
กัมพูชา (ศจต.) สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

1

จุฬาลงกรณ, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม, งานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคน
ขามชาติทํา: รายงานฉบับสมบูรณ (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539)
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จากตารางที่ 2. คาดวาจํานวนแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมืองในแตละป ยังไมมี
ตัวเลขที่แนชัด แตคาดวาจะสูงกวาตัวเลขที่มาจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานอยางมาก และจาก
การที่แรงงานขามชาติอพยพเขามาทํางานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยา งตอเนื่องนั้น ขณะเดีย วกัน
นโยบายของรัฐบาลที่มีตอแรงงานขามชาติก็ดูเหมือนจะสวนทางกับปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเปนพื้นฐาน
มาจากการไมยอมรับความจริงวาแรงงานขามชาติมีความสําคัญกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม
บางประเภทของไทย นโยบายของรั ฐจึง อยู บนพื้น ฐานของการควบคุมการปกครองและคํ านึงถึ ง
ความมั่นคงของประเทศเปนดา นหลักโดยไมใสใจกับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงานขาม
ชาติซึ่ งถือว าเปน มนุษยคนหนึ่งเหมือนกัน ดัง จะเห็นไดจ ากสวัสดิก ารสัง คมที่รัฐบาลไทยใหกับ
แรงงานขามชาติมีขอบเขตจํากัด เฉพาะแรงงานขามชาติที่มีบัตรอนุญาตถูกตองเทานั้นจึงจะไดรับ
สิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ไดขึ้นทะเบียนรับรักษาแรงงานขามชาติ
ในปจ จุบันนี้แม คนไทยส วนใหญจ ะไมยอมรับการมี แรงงานขามชาติเขามาอยูใ น
สังคมอย างเปน ทางการ แตข ณะเดีย วกันสมาชิกในสัง คมไทยอีก ไมนอยก็ยอมรับและตอ งการ
แรงงานขามชาติ โดยเฉพาะเจาของกิจ การที่ตอ งการใชแรงงานเปนจํ านวนมากแตขาดแคลน
แรงงานเนื่องจาก การผลิตของกิจการตางๆเหล านั้นไมส ามารถหาแรงงานไทยมาทําการผลิ ตได
เพราะแรงงานคนไทยไม นิยมทํากัน เชน กิจการประเภทเกษตรและปศุสัตว กอสราง คนรั บใชใ น
บาน ประมงตอเนื่ อง ประมงทะเลและน้ํ าจืด โรงสีขาว โรงอิฐ โรงอัดน้ําแข็ง กิจการขนถายสินคา
ทางน้ํา กิจการเหมืองแร เหมืองหิน และกิจการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 6.
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ตารางที่ 3.
ผลการสรุปผลการตออายุใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา
ลาว กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549 แยกประเภทกิจการ ระหวางวันที่ 15
มกราคม - 30 มิถุนายน 2550
รอยละของจํานวนแรงงานขามชาติ
ทั้งหมด

จํานวนแรงงานขามชาติ (คน)

ประเภทกิจการ
รวม

พมา

1. ประมง

14,892

10,365

644

3,883

2.78

2.12

2.97

15.66

1.1 ประมงทะเล

11,450

8,053

238

3,159

2.14

1.65

1.10

12.74

1.2 ประมงน้ําจืด

3,442

2,312

406

724

0.64

0.47

1.87

2.92

2. ตอเนื่องประมงทะเล

67,612

65,851

270

1,491

12.62

13.46

1.25

6.01

3. เกษตรและปศุสัตว

101,457

92,599

4,262

4,596

18.94

18.93

19.68

18.54

3.1 เกษตร

88,824

81,464

3,549

3,811

16.58

16.65

16.39

15.37

3.2 ปศุสัตว

12,633

11,135

713

785

2.36

2.28

3.29

3.17

4. โรงสีขาว

4,752

4,508

71

173

0.89

0.92

0.33

0.70

5. โรงอิฐ

3,173

3,021

97

55

0.59

0.62

0.45

0.22

6. โรงน้ําแข็ง

3,743

3,309

197

237

0.70

0.68

0.91

0.96

971

908

10

53

0.18

0.19

0.05

0.21

82,887

76,848

1,754

4,285

15.47

15.71

8.10

17.28

1,014

961

24

29

0.19

0.20

0.11

0.12

61,328

53,180

6,046

2,102

11.45

10.87

27.91

8.48

11. อื่นๆ

193,903 177,732

8,284

7,887

36.19

36.33

38.25

31.81

รวม

535,732 489,282 21,659 24,791 100.00 100.00 100.00

100.00

7. ขนถายสินคาทางน้ํา
8. กอสราง
9. เหมืองแร / เหมืองหิน
10. ผูรับใชในบาน

ลาว

กัมพูชา

รวม

พมา

ลาว

กัมพูชา

ที่มา: กลุมพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาวนอกระบบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว
จากตารางที่ 3. แสดงใหเ ห็นวาปจจุบันประเทศไทยมีก ารจา งแรงงานขามชาติเปน
จํา นวนมาก ในหลายๆสาขาการผลิตและบริ การ โดยเฉพาะกิจการที่ตอ งใชแรงงานไรฝมื อเปน
ปจจัยหลักในการผลิต แมวาในสังคมไทยจะมีจํา นวนประชากรที่อยูในกลุมกําลังแรงงาน จํานวน
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36.4 ลานคน คิ ดเปนรอยละ 56 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (ประชากรทั้ งประเทศจํานวน 65.3
ลา นคน)2 แตเ นื่อ งจาก การที่ประชากรของไทยในกลุ มดัง กลา วมี โอกาสไดรั บการศึก ษามากขึ้น
ประกอบกั บทัศนคติ ตอการทํางานของคนไทยเปลี่ ยนไป ทําใหคนไทยในวัยแรงงานส วนใหญ
ปฏิ เ สธการทํ า งานที่ มี ลั ก ษณะ 3 D คื อ Dangerous (งานเสี่ ย งอั น ตราย) Difficult (งาน
ยากลําบาก) และ Dirty (งานที่สกปรก) นอกจากเหตุผลดังกลาวที่ กลุมแรงงานคนไทยไม นิย ม
ทํางานเหล านั้นแลว ในมุ มมองของผูจ างงานหรือเจา ของกิ จการเหล านั้นเองก็มี เหตุผ ลที่ ไม นิย ม
จางแรงงานชาวไทย โดยเฉพาะเหตุผ ล ในเรื่องของ คาจางแรงงาน และลักษณะนิสัยของคนไทย
กล าวคือ ผู ประกอบการส ว นใหญ ใ นระบบทุนนิ ยมตางก็ ตองการลดคาใช จ ายเพื่ อกํ าไรสู ง สุ ด
แรงงานข า มชาติ จึ ง เป น ตั ว เลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ของผู ป ระกอบการ ในส ว นของแรงงานคนไทย
ผูประกอบการมองวา มีอุปนิสัยไมสูงาน ไมตรงตอเวลา และควบคุมดูแลยากกวาแรงงานขามชาติ
นอกจากนั้นก็ยังมีปจจัยผลักดันจากประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ เชน ปญหาความยากจน
ปญ หาการละเมิดสิทธิม นุษยชน ป ญหาทางการเมื อง และปจ จัยดึง ดูด ภายในประเทศไทยเอง
ไดแก ความตองการแรงงานของผูประกอบการ คาจางแรงงานที่แพงกวาประเทศตนทาง ซึ่งปจจัย
ดังกลาวลวนเปนสาเหตุที่ทํ าใหแรงงานขามชาติเข ามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมากขึ้น
ทุกๆป
2.3 สถานการณแรงงานขามชาติจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุท รสาคร เปนจั งหวัดที่มี การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกับความ
ตองการแรงงานจากส ว นภู มิ ภ าคตางๆ ของประเทศไทย สั ง เกตไดจ ากจํ านวนโรงงาน สถาน
ประกอบการในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 อําเภอ คืออําเภอเมือง อําเภอกระทุมแบน ซึ่งเปนพื้นที่กระจุก
ตัวของสถานประกอบการมากที่สุด และอําเภอบานแพว สวนใหญเปนพื้นที่เกษตร ซึ่งแรงงานยาย
ถิ่นจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีมากกวา 300,000 คน ในจํานวนโรงงานกวา 5,000 โรงงาน
จังหวัด สมุ ทรสาคร เปนพื้ นที่ที่ติดชายฝงทะเล ดังนั้น อุตสาหกรรมการประมง และ
กิจการตอเนื่องจากประมงจะมีการขยายตัวสูงขึ้น แรงงานสวนหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ แรงงานขาม
ชาติ 3 สัญชาติหลักคือ พมา ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งกวารอยละ 97 จะเปนแรงงาน

2

สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549 (ออนไลด). 2549. สืบคน
จาก: www.nso.go.th. {เขาถึงขอมูลวันที่ 10 กรกฏาคม 2549}
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จากประเทศพมา ซึ่งจะมี กลุมชาติพันธุตางๆ อาทิ มอญ กระเหรี่ยง ทะวาย คะยา คะฉิ่น ทั้งที่นับ
ถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต
ตารางที่ 4.
จํานวนแรงงานขามชาติสัญชาติพมา ลาว และ กัมพูชาที่มารายงานตัวและขอใบอนุญาตทํางาน
ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี ป 2544-2550 (หนวย=คน)
ป
พมา
ลาว
กัมพูชา
รวม
2544
46,632
2,175
338
49,145
2545
33,497
1,176
136
34,809
2547
58,066
4,369
1,140
63,575
2548
119,377
7,934
1,490
128,801
2549
68,137
3,759
396
72,292
2550
73,489
896
146
74,531
ที่มา: ศูนยปฏิบัติการจัดระบบการทํางานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และ
กัมพูชา (ศจต.)สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เหตุผลที่กิจการประมงทะเล และกิจการตอเนื่องจากประมงทะเล ไมนิยมใชแรงงาน
ไทย แตนิยมใชแรงงานขามชาติ อาจเปนเพราะวา แรงงานเหลานั้นควบคุมงาย อดทน ขยัน สูงาน
หนัก และเปนแรงงานที่สามารถกําหนดคาแรงงานได หรือเปนแรงงานราคาถูก หรือเปนแรงงานที่
หางายจากกระบวนการเคลื่อนยา ยแรงงาน จากนายหน าคาแรงงาน และบางสวนเปนแรงงานที่
ผานกระบวนการคามนุษยแฝงอยูดวย
ปจ จุบัน ความตอ งการแรงงานในภาคธุรกิจตางๆยัง มีอยู มาก โรงงานบางแหงที่มี
ความตองการแรงงานจํ านวนมาก สวนหนึ่งที่ใช แรงงานอยูก็เปนแรงงานยายถิ่น เข ามาใหม ซึ่งมี
ปจจัยแวดลอมที่ทําใหการใชแรงงานขามชาติ ถือวาเปนการทดแทนแรงงานเปนไปตามธรรมชาติ
ความจํา เปน ที่ต องใชแ รงงานแมวา จะรูวา ผิดกฎหมายก็ ตาม แรงงานในกิจ การประมงชายฝงก็
ประสบปญหาแรงงานยายงานขึ้นฝง หางานใหม ผูประกอบการตองหาแรงงานทดแทน เปนความ
ยากลําบากหนึ่ง ที่นายจางพบเปน ประจํา และยังมีการพยายามหาแนวทางการแกไขปญ หาใน
พื้นที่อยูตลอดเวลา
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ในสวนของแรงงานขามชาติที่มาทํางานในพื้นที่สมุทรสาคร จะมีวิธีการเดิน ทางเข า
มาหลายรูป แบบ อาทิ ผ า นนายหน า นํา พามาจากชายแดน ทางฝ ง อํ า เภอสั ง ขละบุรี จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ทางจังหวัดระนอง และทางอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผานการชักจูง และสมัครใจ
มาเองอาศัยเครือญาติในหมูบาน ที่รูชองทางการเขามาแบบใชจายนอย จากการศึกษาที่ผานมา
ของนักวิชาการพบวาชุมชนที่อยูอาศัยบางแหง เปนแรงงานที่มาจากหมูบานเดียวกัน หรือใกลเคียง
จึงทําใหมองเห็นมิติเชิงสังคม และวัฒนธรรม การพึ่งพาอาศัยกัน กระทั่งการสงเงินกลับบาน โดย
นายหนาของหมูบานนั้นๆ
อยางไรก็ตาม สถานการณแรงงานขามชาติในพื้นที่สมุทรสาคร ยังมีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ทั้งการยายถิ่นเขามาใหม กระบวนการนําพาเขาสูระบบที่ทํางาน การเปลี่ยนนายจางที่
ทํางาน การเดินทางกลับบานโดยสมัครใจผานกลไกของสํานักดานตรวจคนเขาเมือง มีการเชื่อม
ร อ ย ฟ น ฟู ป ระเพณี วั ฒ นธรรมมอญ พม า และการถื อ เอกลั ก ษณ ที่ ม าของแรงงานผ า นการ
แสดงออกตางๆ รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน3
ชุม ชนตําบลโคกขามเปนพื้ นที่ที่มี ประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ประชากรไทยสว น
ใหญเ ปน คนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายมอญ และยั งมีประชากรแฝงที่ เป นแรงงานขามชาติอี ก
เปน จํานวนมากซึ่งสวนใหญเปน แรงงานขามชาติจ ากประเทศพมา เชื้อสายมอญ สภาพสังคม
ทั่วไปของชุมชนตําบลโคกขามเปนแบบสังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง อยูน อกเขตเทศบาล มี อาณา
เขตติดตอทะเลฝงอาวไทย ภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีคลองพิทยาลงกรณและคลองสนามไชยไหล
ผานลงปากอาวไทยและแมน้ําทาจีนมีเนื้อที่ 44,906.25 ไร หรือประมาณ 71.85 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรทั้งหมด 17,142 คน 7,024 ครัวเรือน4 มีประชากรแฝงซึ่งสวนใหญเปนแรงงานขามชาติที่
เขามาทํางานในพื้น ที่ป ระมาณ 20,000 คน5 พื้นที่บางส วนของชุ มชนนอกจากจะเป นที่อยู อาศัย
3

สัมภาษณ สมพงค สระแกว, ผูอํานวยการเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
(LPN: Labour Rights Promotion Network), 1 เมษายน 2549
4
ขอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : รายงานสถิติจํานวนประชากร และ
บาน รายจังหวัด รายอําเภอ และรายตําบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ออนไลน). 2549.
สืบคนจาก: http://www.dopa.go.th/xstat/p4974_01.html {เขาถึงขอมูลวันที่ 17 พฤษจิกายน
2550}
5
สถานภาพทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2550 (ออนไลน). 2550. สืบคนจาก:
http://www.kokam.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Ite
mid=99 {เขาถึงขอมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2550}
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แลว ยังเปนยานธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร
ดว ยสภาพทางภู มิศาสตรที่เ อื้อ อํา นวย ตํา บลโคกขามจึง เปน พื้นที่ที่มี ความเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงชายฝง และทํานาเกลือ โครงสรางทางเศรษฐกิจของตําบล
โคกขามสวนใหญใหญขึ้นอยูกับภาคการประมง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรกรรมเปน
หลัก เปนพื้นที่ที่มีแหลงทรัพยากรเศรษฐกิจทางทะเลที่สามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดสมุทรสาคร
และประเทศไทยเปนจํานวนมหาศาล
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตแรงงานขามชาติที่ เขามาทํางานในพื้น ที่ชุมชนตํา บลโคกขาม
อํา เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครครั้ งนี้เป นการศึก ษาวาแรงงานขามชาติใ นชุมชนตํา บลโคกขาม
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีการดําเนินชีวิตอยูรวมกับคนไทยในชุมชนอยางไร และคนไทยใน
ชุมชนตําบลโคกขามมีปฏิสัมพันธตอแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานและอยูอาศัยในชุมชนอยางไร
โดยการศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน (Human Rights
and Labour Rights) และแนวคิ ดความเปนคนชายขอบ (Marginalization) ในการอธิบายชีวิต
และการทํางานของแรงงานขามชาติในชุมชน รวมทั้งศึกษาทัศนะคติและการปฏิบัติตอแรงงานขาม
ชาติของคนไทยในชุมชนซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.4.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
สิทธิมนุษยชนในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ซึ่งใหคําจํากัดความวา
“สิทธิมนุษยชน” หมายความวา สิทธิเสรีภาพของบุค คลที่ไดรับการปกปอ งและคุม ครองตาม
รัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย หรือตามกฏหมายไทย หรือตามขอ ตกลงระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนภาคี
ปฏิ ญ ญาสากลวาดวยสิ ทธิ ม นุษยชนขององคก ารสหประชาชาติไ ดก ล าวถึง สิ ท ธิ
มนุ ษยชนในฐานนะที่ เป นพื้น ฐานอั นชอบธรรมสูงสุ ดของมนุ ษย กลา วคื อ เปน สิท ธิใ นความเปน
มนุ ษยทั้ง ในฐานะที่เป นบุค คลหนึ่งและเป นสมาชิ กของมนุษยชาติ ปฏิญญาฉบับ นี้ร ะบุว า สิทธิ
ความเปนมนุษยยอมเปนสิทธิทางธรรมขั้นสูง สุดในการดํา เนินชีวิต เชน สิทธิใ นการมีชีวิ ตอยูและ
การที่อยูในสภาพที่เหมาะสมในฐานะที่ เปนมนุ ษย โดยไม คํานึง ถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือการเปน
พลเมื องของประเทศใด มีสถานะทางสังคม เพศ หรือรายไดอยางไร นอกจากนั้น สิท ธินี้ ยังแสดง
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ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนทั้งหลาย เปนจุดเชื่อมระหวางบุคคลกับสวนรวม เพื่อ
การพัฒนาชีวิต ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม
ความหมาย “สิทธิมนุษยชน” นอกจากสืบทอดเจตนารมณของ “สิทธิโดยธรรมชาติ”
แล วยังมีการเพิ่มเติ มเสริมแตง ใหมนุษ ยสามารถพัฒนาบุ คลิ กภาพ และเพื่อ ใหมีความสมบูร ณ
ยิ่ง ขึ้นในแงเ กียรติ ภูมิ และคุณคาของชี วิต สิทธิ มนุษยชนจึ งเปนอํานาจหรือประโยชน ที่ชอบธรรม
อันพึงมีไดแกบุคคล ที่มีลักษณะเปนสากล และเป นสิ่งที่มีขึ้น พรอมๆกับสภาพบุคคล ไมขึ้นอยูกับ
สถานะในสังคม และจะลวงละเมิด ริดรอนหรือเลือกปฏิบัติ มิได สิทธิดัง กลาวมีพื้นฐานมาจาก
ความตองการของมนุ ษยชาติ เพื่ อที่จะใหทุกๆคนอยูรวมกันไดและมี ชีวิตความเปนอยูเยี่ยงอารย
ชน6
วิชัย ศรีรัตน ไดส รุปความหมายของสิทธิมนุษยชนไวดัง นี้ สิทธิมนุษยชนเปน สิทธิ
ประจําตัว ของมนุษยทุกคน สิทธิ นี้อยู เหนืออํ านาจของฝายบา นเมืองและฝายบานเมืองจะตอ ง
เคารพ สิทธิ มนุ ษยชนนั้นสั มพั นธ กับสิท ธิกฏหมายทั้ง นี้เพราะเกิด จากการเรีย กรองทางการเมือ ง
เพื่อใหกฏหมายรับรอง ดัง นั้นสิทธิมนุษยชนจึงมีลักษณะเปนสิทธิสองระดับในตัวเองคือ เปนสิท ธิ
ทางธรรมและเปนสิทธิทางกฏหมาย
สิทธิมนุษยชนบางดานเปนสิทธิเด็ดขาดไมสามารถลดทอนได บางดานอาจถูกจํากัด
ได กฏหมายระหวางประเทศไดวางหลั กเกณฑในการจํากัดสิท ธิแ ละเสรีภ าพเพื่ อไมใ หรัฐลิ ดรอน
สิทธิของบุคคลมากเกินความจําเปน สวนหลักการไมเลือกปฏิบัติในกฏหมายสิทธิมนุษยชนนั้นถือ
วาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน การดําเนินการใดๆ ของรัฐตองไมทําใหเกิดความแตกตางไมวาในทาง
ที่ทําใหเสื่อมเสียสิทธิประโยชนหรือเปนการใหสิทธิประโยชน7
ธเนศ อาภรณสุวรรณ ไดสรุปถึงเรื่องความเปนมาและเปนไปในความหมายของสิทธิ
มนุษยชน ดังนี้ สิทธิ มนุษยชน กอรูปขึ้นในระยะพัฒ นาการของสั งคมสมัย ใหม ที่แสดงออกอยาง
6

ขัตติยา กรรณสูต และ จตุรงค บุณยรัตนสุนทร, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ:
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส: กลุมนอกกําลังแรงงาน
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส จํากัด, 2546), น. 132.
7
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, สาขาวิชานิติศาสตร, เอกสารการสอนชุดวิชา
กฏหมายสิทธิมนุษยชน หนวยที่ 1-4 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2548), น. 2.
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เปนระบบในสังคมตะวันตกราวคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา สิทธิแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะเชิงซอน
คอยแปรเปลี่ยนมาสูสิทธิที่เปนแบบความสัมพันธเชิงเดี่ยว จากสิทธิของชุมชนมาสูสิทธิของปจเจก
บุคคล จากสิทธิ ที่รั บรองโดยกฎเกณฑ และธรรมเนี ยมของชุ มชน มาสู สิท ธิที่ รองรั บโดยกฎหมาย
และรั ฐ โดยเฉพาะภายหลั งการปฎิ วัติ อเมริก าและการปฎิวัติ ฝรั่ งเศสในชว งปลายศตวรรษที่ 18
สิทธิมนุษยชนถูกประกาศใหเปนสิทธิของคนทั่วไปและในทุกที่ เมื่อสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งสากลและ
ดําเนิน ไปในกรอบของรัฐ ชาติ สมั ยใหม สิท ธิดั งกลาวจึง เป นสิ่ งที่รั ฐจะตองรับรองและตอบสนอง
ใหแกคนและพลเมืองของตน8
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน ซึ่งไมอาจจะแยกสิทธิขั้น
พื้นฐานดังกลาวออกจากความเปนมนุษยได เปนสิทธิที่ติดตัวมากับความเปนมนุษยตามธรรมชาติ
หรืออาจเปนสิทธิที่กฎหมายกําหนดใหมีขึ้น ซึ่งแทที่จริงสิทธิมนุษยชนที่กลาวกันนั้น มิใชของใหม
เพราะเปนสิ่งที่เกิดมาพรอมกับความเปนมนุษย แตเมื่อมีคําเรียกสิ ทธิมนุษยชนดังกลาว เปนคํา
ใหมในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จึงทําใหเขาใจไปวาสิทธิมนุษยชนเปนของแปลกใหม
ไมคุนเคย เชน สิทธิในชีวิตรางกายที่ทุกคนเขาใจกันก็เปนสิทธิมนุ ษยชน หรือสิทธิของบุคคลใน
ชื่อเสียงของตนเองก็เปนสิทธิมนุษยชน เปนตน หรือแมแตในหลักการทางศาสนาก็มุงเนนความมี
สิทธิ ในการที่เขาถึงหรือบรรลุธรรมตามความสามารถของตน โดยที่ไมมีใ ครชวยเหลือ แตบุคคล
จะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีพื้นฐานมาจากการไมลวงละเมิดในสิทธิของผูอื่น หรือการไม
เบียดเบียนผูอื่นใหเดือดรอน ตามหลักศีล 5 นั่นเอง9
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนสิ่งที่เกิดมาพรอมกับความเปนมนุษยและเปน
สิ่งที่มีอยูในตัวมนุษยทุกผูทุกนาม สิทธิมนุษยชนนั้น มิใชจะเพิ่งมีหรือบัญญัติขึ้นในปจจุบัน แตเปน
สิ่ ง ที่ มี อยู ม าตั้ง แตในอดี ต โดยหากศึกษาหลั กฐานจากคําสอนของศาสนาตาง ๆ พบวา สิ ท ธิ
มนุษยชนแฝงอยูในคําสอนของศาสนาในแตละศาสนาซึ่งมีมากหรือนอยแลวแตคําสอนของศาสดา
แตละทานตัวอยางในพระพุทธศาสนา เชน ศีล 5 ที่เกี่ยวกับการงดเวนหรือการหามฆาสัตวตัดชีวิต
ทั้งคนและสรรพสัตวทั้งหลาย การแยงชิงสิทธิในความเปนเจาของหรือการลักขโมย และการไมลวง
8

ธเนศ อาภรณสุวรรณ, กําเนิดและความเปนมาของสิทธิมนุษยชน,
(กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2549), น. 17.
9
พระมหาสุทิตย อาภากโร, “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน: แนวคิด หลักการ
และวิธีการปฏิบัติ”, (สารนิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสนาดุษฏีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), น. 18.
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ละเมิ ดทางเพศตอ บุค คลอื่น ในศีล ขอที่ หนึ่ง สอง และ สาม ตามลํ าดับ ซึ่ง ก็ถือไดวาเปนสิ ทธิ
มนุษยชนในการที่คนมีสิทธิที่จะไมถูกทํารายหรือถูกฆา กลาวคือ ตางคนตางก็ไมเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้พระพุ ทธศาสนายังมองถึงความเปนอิสระแหงตนที่มี พื้นฐานมาจากจิตที่ดีงาม
ปราศจากมลทิน คือ โลภ โกรธหลง โดยมองวาคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม ยอมไมเบียดเบียนหรือทํา
รายผูอื่น สิทธิมนุษยชนนั้น จึงมีพื้นฐานจากการที่มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมเปนหลักสําคัญ จิตใจ
ดีงาม ที่ สงบ และเปนอิ สระแหง ตนนั้นเป นที่มาแหงสิ ทธิ มนุ ษยชน สันติ สุข ภายนอก ยอมเกิดมา
จากสันติสุขภายในของมนุษย (Outer peace comes from inner peace) หรือตัวอยาง ในคริสต
ศาสนา ที่เรียกวาหลัก Golden Rule ที่สอนใหรักเพื่อนบานเหมือนกับการรักตนเอง ก็เปนหลักสิทธิ
มนุษยชนเชนเดียวกัน10
คําวา “สิทธิมนุษยชน” ที่ม าจากแนวความคิดของทางตะวันตกที่วา ดวยเรื่องสิท ธิ
ตามธรรมชาติที่มีความหมายวา “มนุษยเกิดมาเทาเทียมกัน” และพระเจาซึ่งเปนผูสรางมนุษยได
ใหสิทธิบางอยางแกมนุษย สิ่งเหลานี้ไมอาจโอนใหแกกันได และไมมีใครจะลวงละเมิดได เชน สิทธิ
ในชีวิต สิทธิแ ละเสรีภ าพที่จ ะแสวงหาความสุ ข และรั ฐทั้ งหลายจะตองกระทําทุกอยางเพื่ อให
มนุษยมีสิทธิเหลานี้อยางเต็มที่ วิธีการเชนนี้จะทํ าใหมนุษยซึ่งเปนสัตวโลกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ซึ่ง
แนวคิดดัง กล าวได รับ การยอมรับวาเปน หลั กการที่ดี และเชื่อ วาจะทํ าใหม นุษ ยอ ยูใ นสั งคมอยา ง
สันติและมีความสุข แตในขณะเดียวกัน แนวคิดนี้ก็โนมเอียงไปทางอํานาจของชนชั้นปกครองที่ทํา
ใหมีอํานาจมากเกินไปเพราะอางสิท ธิที่รัฐตองกระทํ าตอประชาชนและเพื่อ แสดงถึง พื้นฐานของ
สิทธิดังกลาว บรรดานักวิชาการจึงอางถึงความเสมอภาคของสิทธินี้เปน “สิทธิธรรมชาติ” (Natural
Rights) ซึ่ง สืบเนื่องมาจาก “กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และตอมาจึ งมี คําวา สิท ธิ
มนุษยชน (Human Rights) ในศตวรรษที่ 2011
สิทธิม นุษยชนเปนเรื่องของการที่ม นุษยเ รามาตกลงยอมรั บกัน ใหบุคคลในฐานะที่
เปนมนุษยแตละคนไดรับความเคารพ นั บถือ เอาใจใส ดูแ ล คุม ครองรักษา และไดรับ ประโยชน
10

สกล สกลเดช, “50 ป แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กับ ทัศนคติที่เปน
ตัวฉุดสิทธิมนุษยชน,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการในเนื่องโอกาสครบรอบ 18 ป
สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (อัดสําเนา), น. 1.
11
กุลพล พลวัน, พัฒนาการแหงสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน,
2542), น. 25-35.

21
จากการมีชีวิตอยูในโลกนี้ ซึ่งอาจพูดว า อยางดีที่ สุด มนุษยที่มาตกลงกันในที่นี้หมายถึงชุมชน
ระดับโลก คือ องคการสหประชาชาติ ไดแกชาติตางๆทั้งหลายในโลก ที่ไดตกลงกันและไดวางเปน
ขอกําหนดกฏเกณฑขึ้น ซึ่งยอมใหบุคคลยกขึ้นเปนขออาง เพื่อเปนหลักประกันหรือเปนมาตรฐานที่
เขาจะมีชีวิตอยูอยางดี สามารถเขาถึงความดีงามและประโยชนสุขที่ควรจะไดรับ12
จากแนวคิ ด ทางด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น ได มี อ งค ก รระหว า ง
ประเทศ และองคกรภายในประเทศ รวมถึงสภานิติบัญญัติของประเทศ ได นําแนวคิดดังกลาวเขา
มาบรรจุเปนแนวทางในการสรางสรรสังคมใหผูคนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตอกัน ดังจะเห็นไดจากกฎหมายและอนุสัญญาตางๆดังตอไปนี้
1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ขอที่ 1 มนุษยทั้ งหลายเกิดมามีอิสระเสรีและเทาเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคน
ไดรับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผล มโนธรรมและควรปฏิบัติตอกันฉันทพี่นอง
ขอที่ 2 บุ คคลชอบที่จะมีสิทธิเสรีภาพประดาที่ระบุไ ดใ นปฏิญญานี้โดยไมจําแนก
ความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นตางทางการเมืองหรือทางอื่นใด
ขอที่ 4 บุ คคลใดจะถูกบัง คับใหเ ปนทาส หรืออยูในภาวะจํายอมใดๆ มิ ได การเป น
ทาสและการคาทาสจะมีไมไดทุกรูปแบบ
ขอที่ 23 (1) บุคคลมีสิทธิที่จะทํางานที่จะเลือกงานอยางเสรี ที่จะมีสภาวะการทํางาน
ที่ยุติธรรม และพอใจที่จะไดรับการคุมครองจากการวางงาน
(2) บุ คคลมี สิท ธิใ นการรับ คา ตอบแทนเทา กัน สํา หรั บการทํา งานที่ เท ากั น
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
(3) บุ คคลผู ทํางานมี สิทธิ ในรายไดที่ยุติธรรมและเอื้อประโยชนเ พื่อเปน
ประกันสําหรับตนเองและครอบครัวใหการดํารงชี วิตมีคาควรแกศักดิ์ศรีความเปนมนุ ษย และถา
จําเปนก็ชอบที่จะไดรับการคุมครองทางสังคมอื่นๆเพิ่มเติม
(4) บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะก อ ตั้ ง และเข า ร ว มสหภาพแรงงานเพื่ อ คุ ม ครอง
ผลประโยชนของตน

12

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), สิทธิมนุษยชนสรางสันติสุขหรือสลายสังคม
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2541), น. 1.
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ขอที่ 24 บุค คลมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมทั้งการจํากัดเวลาทํางานที่
ชอบดวยเหตุผล และมีวันหยุดครั้งคราวที่ไดรับคาตอบแทน
ขอที่ 25 (1) บุคคลมี สิทธิใ นมาตรฐานการครองชีพ ที่เพีย งพอสําหรั บสุขภาพ ความ
อยู ดีข องตนและครอบครั ว รวมทั้ง อาหาร เสื้อผ า ที่ อยู อาศัย การรัก ษาพยาบาล บริการสังคมที่
จําเปน สิทธิใ นความมั่ นคงในกรณีวางงาน เจ็ บปว ย ทุพ พลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือการขาด
ปจจัยในการเลี้ยงชีพใดในพฤติการณอันเกิดจากที่ตนจะควบคุมได
(2) มารดาและบุต รชอบที่จ ะไดรั บการดูแ ล และการชว ยเหลื อพิ เศษ เด็ ก
ทั้งหลายไมวาจะเปนบุตรในหรือนอกสมรสยอมไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน13
2.4.2 แนวคิดสิทธิแรงงาน (Labour Rights)
แนวคิดสิ ทธิ แรงงาน เปน แนวคิดที่ มีพื้ นฐานมาจากแนวคิด สิท ธิม นุษยชน (Human
Rights) โดยมองวาผูใชแรงงานทุกคนรวมทั้ งแรงงานขามชาติเปนมนุ ษย มีสิท ธิเสมอภาคในการ
ได รั บ สวั ส ดิ ก ารแรงงานและความยุ ติ ธ รรมตามกรอบที่ ก ฎหมายกํ า หนด ทั้ ง กฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระหวา งประเทศ มีศักดิ์ศ รีค วามเปน มนุ ษย เท าเทีย มกั น โดยไมถู ก
เลื อกปฏิบั ติ ถูกกดขี่ ถู กแบ งแยกกี ดกั นเพราะความแตกตา งของเชื้ อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา
และเพศ เป น ต น โดยนายจ า งและรั ฐ บาลควรปฏิ บั ติ ต อ แรงงานทุ ก คนอย า งยุ ติ ธ รรม ตาม
บทบัญ ญั ติ ของกฎหมายคุม ครองแรงงาน ทั้ง กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว า ง
ประเทศ
โดยแนวคิดสิทธิ แรงงานดังกลาว มี ทั้ง กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายของ
ไทยที่รองรับแนวคิดสิทธิแรงงาน ดังเชนกฎหมายตอไปนี้
1) อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยเรื่ อ งการคุ ม ครองสิ ท ธิ แ รงงานย า ยถิ่ น และสมาชิ ก
ครอบครัว (Convention on the Protection on the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families)
อนุ สั ญญานี้จัดทําและเปด ใหเขาเปน ภาคีตั้ ง แต พ.ศ.2533 แตมี ผ ลบัง คับใช เ มื่ อ
กลาง พ.ศ.2546 หลังจากที่ประเทศติมอรเลสเต (Timor-Leste) เขาเปนภาคี อนุสัญญานี้ถือไดวา
เปนบรรทัดฐานในการคุ มครองสิ ทธิ ของแรงงานยายถิ่นและสมาชิ กครอบครัว โดยครอบคลุมทั้ ง
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แรงงานยายถิ่นที่ผานการรับรองของรัฐ และแรงงานยายถิ่นที่ผานชองทางที่ไมไดรับการรับรองทาง
กฎหมาย ซึ่งเหยื่อของการคามนุษยที่เปนแรงงานยายถิ่นผิดกฎหมาย และตกอยูในสภาพแรงงาน
บังคับเยี่ยงทาส สามารถที่จะได รับการคุมครองจากอนุสัญญานี้ได แตผูลี้ภัยและคนไรรัฐ จะไมได
รับการคุมครองจากอนุสัญญานี้
อนุ สัญญากําหนดใหรัฐภาคีมีความรับผิดชอบในการคุมครองสิ ทธิดา นตางๆของ
แรงงานย า ยถิ่ น อัน เป นสิ ท ธิ ขั้น พื้ น ฐานตามที่ ไ ด รับ รองไว ใ นปฏิ ญ ญาสากลว า ดว ยเรื่อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน พ.ศ.2491 เด็กที่เปนสมาชิกของแรงงานยายถิ่นจะตองไดรับสิทธิเชนเดียวกับที่ไดระบุไว
ในอนุสัญญาเรื่องสิทธิเด็ก เชน การไดรับชื่อ การลงทะเบียนการเกิด สัญชาติ และการศึกษา
สิทธิตางๆที่กําหนดไวในอนุสั ญญาเปนสิท ธิที่ ครอบคลุม รอบดาน ดว ยเหตุนี้จึ งทํ า
ใหประเทศที่รับและจ างแรงงานขามชาติไมรว มเขาเปนภาคีของอนุสัญ ญา ประเทศภาคีที่มีอยูใน
ปจจุบันลวนแลวแตเปนประเทศที่มีแรงงานยายถิ่นไปทํางานนอกประเทศ ดังนั้นอนุสัญญานี้จึงยัง
ไม ส ามารถใช เ ปนเครื่องมือในการเรียกรองความรับผิ ดชอบของรัฐ ที่รับแรงงานยายถิ่นเขาไป
ทํางานไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้นอนุสัญ ญานี้ยังไดรับการวิเคราะหวาขาดมิติในเรื่องเพศสภาพ
เพราะยังมีมายาคติวาแรงงานยายถิ่นนั้นเปนชาย สวนหญิงอยูในสถานภาพของสมาชิกครอบครัว
เทานั้น
การที่อนุสั ญญานี้ใช เวลารวมสองทศวรรษกวาจะมีผ ลบังคับใชส ะทอนใหเห็นวา
ประเทศสวนใหญโดยเฉพาะประเทศที่วาจางแรงงานขามชาติใหทํางานประเภทสกปรก อันตราย
และยากลําบากนั้น ไมมีความจริงใจที่จะคุม ครองสิทธิของแรงงานยายถิ่น แตส นใจในอัน ที่จ ะ
ปราบปรามการเคลื่อนยายของแรงงานในกรอบของการคามนุษยและการลักลอบพาคนเขาเมือง
มากกวา14
ประเทศที่เปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยเรื่องแรงงานยายถิ่นไดแก
อาเซอร ไบจัน เบลิซ โบลิ เวีย บอซเนียเฮรเซโกวิ นา เคปเวอรด โคลัมเบีย เอกวาดอร
อียิปต เอลซัลวาดอร กานา กั วเตมาลา กินี มาลี เม็กซิโก โมร็อกโก ฟลิปปนส เซเนกัล เซคิลีส ศรี
ลังกา ตาจิกสถาน ติมอรเลสเต ยูกันดา อุรุกวัย
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2) อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
องคก รแรงงานระหวางประเทศ (ILO: International Labour Organization) เปน
หนวยงานชํ านัญพิ เศษที่ดูแลและกําหนดมาตรฐานในการทํางาน สิทธิ ของแรงงานเพื่อ ขจั ดและ
ปองกันมิใหมีการบังคับใช หรือใชแรงงานเยี่ยงทาส โดยมีกระบวนการทํางานในลักษณะไตรภาคี
(นายจ า ง ลู ก จ า ง และรั ฐ ) ดั ง นั้ นองค กรเอกชนจึ ง มี บทบาทจํ ากั ดในกระบวนการทํา งานของ
หนวยงานแรงงานระหวางประเทศ องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดทําอนุสัญญา ฉบับที่ 29
และขอเสนอแนะ ฉบับที่ 36 ใน พ.ศ.2473 เรื่องการบังคับใชแรงงาน (มีเพียง 5 ประเทศที่ไมไ ดเขา
เปนภาคี ของอนุ สั ญ ญา ฉบับที่ 29 ได แก ประเทศ อารมี เ นี ย โบลิ เ วีย แคนาดา โมนาโก และ
ฟลิปปนส) แตเครื่องมื อทั้งสองนี้มีขอจํา กัดในอันที่จ ะดําเนินการใหความคุมครองผู ตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษยที่ถูกบังคับใหคาประเวณี เพราะยังมิไดมีการยอมรับวาการคาบริการทางเพศเปน
รูป แบบหนึ่งของการทํางานที่จําเปน ตอ งมีการกํา หนดมาตรฐานในการจ างงาน และสภาพการ
ทํางาน อยางไรก็ตามไดมีความพยายามที่จะใชคํานิยามเรื่องแรงงานบังคับมาเปนแนวทางในการ
กําหนดคํานิยามของการคามนุษย เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆที่กวางกวาเพื่อการบังคับคาประเวณี เชน
การใชแรงงานเยี่ยงทาสในโรงงาน งานรับใชในบานและงานรับใชในประมง เปนตน
นอกจากนั้นองคการแรงงานระหวางประเทศยังมีอนุสัญญา ฉบับที่ 97 เรื่องการยาย
ถิ่นเพื่อ ได รับ การจา งงาน พ.ศ.2542 และอนุ สัญญาฉบับที่ 143 เรื่อ งแรงงานยา ยถิ่น พ.ศ.2518
โดยตระหนักถึงปญหาที่แรงงานยายถิ่นตองประสบ อนุสัญญาฉบับที่ 97 เรียกรองใหรัฐภาคีจัดหา
บริการที่เหมาะสมและไมตองเสียเงินแกแ รงงานที่ยายถิ่นเพื่อหางานทํา และสรางหลักประกันวา
แรงงานยายถิ่น ขามชาติจะไดรับการปฏิบั ติเชนเดียวกับแรงงานทองถิ่น ทั้ง ในเรื่ องคาจา ง สภาพ
การทํางาน และการเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน สวนในอนุสัญญาฉบับที่ 143 เรียกรองใหรัฐ
ภาคีเ คารพสิ ทธิม นุษยชนขั้นพื้ นฐานของแรงงานยายถิ่นซึ่งรวมถึ งแรงงานย ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย
ดวย เปนที่นาสังเกตวาอนุสัญญาทั้งสองมีประเทศที่เขาเปนอนุสัญญาฉบับที่ 97 เพียง 42 ประเทศ
และอนุสัญญาฉบับที่ 143 เพียง 18 ประเทศเทานั้น15
ประเทศที่เขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับที่ 143 แรงงานยายถิ่นไดแก
เบนิ น บอซเนี ย เฮร เ ซโกวิ น า บู ร กิ น าฟาโซ แคเมอรู น “ไซปรั ส กิ นี อิ ต าลี อดี ต
สาธารณรัฐ ยูโกสลาเวียและมาเซโดเนีย นอรเ วย โปรตุเ กส ซานมารีโน เซอรเ บีย มอนเตนีโกร
สโลเวเนีย สวีเดน โทโก ยูกันดา และเวเนซูเอลา
15
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3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของแรงงานในประเทศไทย
กฎหมายคุ ม ครองแรงงานเป น กฎหมายที่ บ ทบั ญ ญั ติ ถึง สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ร ะหว า ง
นายจางและลูกจางโดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแ รงงานและการจายคาตอบแทน ในการ
ทํางานเพื่อใหลู กจ างทํางานดว ยความปลอดภั ย มีสุ ขภาพอนามั ยอันดีไดรับคาตอบแทนและ
สวัสดิการตามสมควร ทั้ง นี้เ พื่อใหการใชแรงงานเกิดประโยชนสู งสุ ด แกนายจ าง ลู กจ าง และ
ประเทศและโดยที่ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศ ที่พัฒนาแลว โครงสรางดาน เศรษฐกิจ
จะตองเปนไปในลักษณะเปดและเขาสูระบบ การแขงขัน มาตรฐานการใชแรงงานจะถูกกํากับดูแล
โดยกลุมประเทศคูคา จึง จําเปน ต องเสริมและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต ของผูใ ชแรงงานในการสร าง
ความอยูดีกิ นดี ยกระดับ รายได และมีหลักเกณฑการจางงานที่เปนธรรมเพื่อยกระดับ มาตรฐาน
แรงงานไทย ใหทัดเทียมมาตรฐานสากลในฐานะประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ
(ILO)
พระราชบัญ ญั ติคุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดผานรัฐ สภาเมื่ อวั นที่ 7 มกราคม
2541 และไดประกาศในราชกิจจนุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2541 และมีผล บังคับใชเมื่อพน
กําหนด 180 วัน คือ ตั้งแต วันที่ 20 สิงหาคม 2541 เปนตนไป
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 สรุปไดดังนี้
1) กําหนดเวลาทํา งานปกติใ นทุกประเภทงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน และไมเกิน 48
ชั่วโมง/สัปดาห (เดิม กําหนดตามประเภทงาน) เวนแตงานที่อาจเปนอั นตรายไมเกิน 7 ชั่วโมง/วัน
และไมเกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห
2) ใหจั ดวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวา 1 วัน/สัปดาห วันหยุดตามประเพณี ไม
นอยกวา 13 วัน/ปและวันหยุดพักผอนประจํ าปไมนอยกวา 6 วันทํางาน/ป วันหยุดตามประเพณี
ใหกําหนดจากวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนาหรือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีแหง
ทองถิ่น "ในกรณีลักษณะงานไมอาจหยุดตามประเพณี ไดใหตกลงกันหยุดในวันอื่นชดเชยหรือจาย
คาทํางานในวันหยุดแทน"
ให สิ ท ธิ ล ากิ จ ลาเพื่ อ ทํ า หมั น และลาเพื่ อ ฝ ก อบรมหรื อ พั ฒ นาความรู
3)
ความสามารถ เพิ่มจากสิทธิ ลาปวย ลาเพื่อคลอดบุตร และลาเพื่อรับราชการทหาร
4) กําหนดพิกัดน้ําหนักขั้นสูงเพื่อใหลูกจางยก แบก หาม เพื่อคุมครอง ทั้งลูกจางชาย
หญิง และเด็ก และเปนการสอดคลองกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 127
5) ขยายการคุม ครองแรงงานหญิงโดยหามใชลูกจางหญิงมีครรภทํางาน ที่ เปน
อันตรายตอสภาวะการตั้งครรภ หามเลิกจาง เพราะเหตุมีครรภ
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6) ขยายอายุ ขั้น ต่ํา ของลู ก จ า งเด็กจาก 13 ป เปน 15 ป เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยและอนุสัญญา ILO
7) การจางเด็ก อายุต่ํา กวา 18 ป เปน ลูกจาง ต องแจงตอ พนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 15 วั น จั ดทํ าบัน ทึกสภาพการจ างกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เก็บ ไว ณ สถาน
ประกอบกิจการ และแจงการสิ้นสุ ดการจางตอ พนัก งานตรวจแรงงานภายใน 7 วั นเพื่ อใหทราบ
ความเคลื่อนไหวของเด็กซึ่งเปนประโยชนตอการคุมครองดูแล แรงงานเด็กผูดอยโอกาส
8) ใหลูกจางเด็กมีเวลาพักไมนอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน หลังจากทํางานมากแลว ไมเกิน
4 ชั่ วโมง และใน 4 ชั่วโมงนั้ นให มีเวลาพั กตามที่น ายจ างกํ าหนดเพื่อใหเด็ก ไดมีโอกาสพักผ อน
เปลี่ยนอิริยาบถขณะที่กําหนดเวลาพักลูกจางทั่วไปไมนอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน ซึ่งจะจัดเวลาพักครั้ ง
เดียวหลัง จากทํางานมาแลวไมเ กิน 5 ชั่วโมงก็ ได หรือจัด เปนช วง ๆ ก็ได โดยรวมเวลาพัก ทุกชว ง
แลวตองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อใหสอดคลองกับทางปฏิบัติ
9) หามใชลูกจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ปทํางานในเวลาวิกาลเวนแตไดรับอนุญาต จาก
อธิบดีใ หทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด และงานบางประเภทที่เปนผลรายเด็ก ขณะที่ลูกจา ง
ทั่วไปนายจางใหทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดได ถาลูกจาง ยินยอมโดยมีชั่วโมงทํางานไม
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด เวนงานบางประเภทที่นายจาง สั่งใหลูกจางทําไดเทาที่จําเปน แตหา ม
ใช ลู ก จ า งทํ า งานล ว งเวลาหรื อ ทํ า งานในวั น หยุ ด ในงานที่ เ ป น อัน ตรายตอ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของลูกจาง
10) การคุม ครองคาตอบแทนในการทํางาน ไดกํ าหนดประเภทหนี้ที่นํ ามาหั ก
คาตอบแทนในการทํางานไดและกําหนดเงื่อนไขการจ ายเงินช วยเหลือการดํารงชีพ ของลูกจางไม
นอยกวา 50% ของคาจางในกรณีนายจางหยุดกิจการชั่วคราว
11) ปรับปรุ งโครงสรางคณะกรรมการคาจ างใหมีขอบขายที่กวา งขึ้ นกวาเดิม และ
ปรับปรุงโครงสราง อัตราคาจางขั้นต่ําใหม โดยมีอัตราคาจางขั้นต่ํา 2 ระดับ คือ
11.1) อัต ราคาจางขั้นต่ํา พื้ นฐานซึ่ง คณะกรรมการคา จางกําหนดเพื่อใชเปน
พื้นฐาน ในการกําหนดอัตราคาจาง ขั้นต่ํา
11.2) อัต ราคา จางขั้นต่ําซึ่งคณะกรรมการคา จางกําหนดใหใชเฉพาะกิจการ
ประเภทใด ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท หรือในทองที่ใดทองที่หนึ่งก็ได ซึ่งมีอัตรา ไมต่ํากวาอัตรา
คา จ างขั้นต่ําพื้ นฐาน ถาไม มี กําหนดอั ตรา คาจางขั้นต่ํา ในทองที่ใ ด ใหถืออัตราคาจ างขั้นต่ํา
พื้นฐานเปนอัตราคาจางขั้นต่ํา ของทองที่นั้น
12) กําหนดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ ไดแก คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ซึ่ง
เปนองคกรระดับชาติเพื่อกําหนดนโยบายสวัสดิการระดับชาติ และใหมี คณะกรรมการสวัสดิการ
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ประจําสถานประกอบกิจการเพื่อรวม ประชุมปรึกษาหารือกับนายจางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการใน
สถาน ประกอบกิจการ และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจางจัด ใหแกลูกจาง
13) ใหมี คณะกรรมการความปลอดภัย ระดั บชาติ เพื่อกํ าหนดทิ ศทางการบริห าร
ความปลอดภั ยอาชีวอนามั ยและสภาพในการทํางาน และมี องคกรเอกชนใหบริการ ทางดาน
วิชาการและเทคนิคแกสถานประกอบกิจการไดภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ
14) กําหนดหามนายจางสั่ งพั กงานเพื่ อสอบสวนความผิดของลู กจ าง เวนแตมี
ขอบัง คับ หรื อตกลงกํ าหนดใหมี การพัก งานได แตนายจ างจะสั่ งพั กงานไดไ มเ กิน 7 วั น และตอ ง
จายเงินในชวงพักงานตามอัตราที่กําหนดซึ่งไมต่ํากวา 50% ของคาจาง
15) กําหนดอัตราคาชดเชยกรณีเลิกจางเปน 5 อัตรา คือ ทํางานครบ 120 วัน แตไม
ครบ 1 ป ไดคาชดเชยไมนอยกวาคาจา งอัตราสุดทาย 30 วัน ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ได
90 วัน ทํ างานครบ 3 ป แตไ มครบ 6 ป ได 180 วัน ทํ างานครบ 6 ป แตไ มครบ 10 ป ได 240 วั น
และทํางานครบ 10 ปขึ้นไปได 300 วัน เวนแตจ ะเขา ข อยกเวนใหไ ม ตอ งจ ายคาชดเชยตามที่
กฎหมายกําหนด
16) กําหนดใหมีการจายคาชดเชยพิเศษนอกเหนือการคาชดเชยปกติ กรณี นายจาง
เลิกจางเพราะปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี โดย
ลูกจางตองทํางานมาครบ 6 ป และไดคาชดเชยพิศษปละไมนอยกวา 15 วัน รวมแลวไมเกิน 360
วัน
17) ใหการคุมครองลูกจางกรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้งทองที่อื่น ซึ่ง
มี ผ ลกระทบสํ าคัญ ตอการดํารงชี พ ปกติของลู กจ างหรื อครอบครัว โดยใหนายจ าง บอกกล า ว
ลวงหนาและใหลูกจางบอกเลิกสัญญาจางไดถาไมประสงคจะยายตามโดยมี สิทธิ์ไดรับคาชดเชย
พิเศษเปนเงินชวยเหลือ 50% ของคาชดเชยปกติ
18) จัดตั้งกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยใหนายจางที่ไมไ ดจัดตั้งกองทุนสํารอง เลี้ยง
ชีพ สงเงินสมทบกองทุนสงเคราะหลู กจา งเทากับจํานวนเงิน สะสมที่ หักจากคาจา ง นําเขาสงเข า
กองทุ น เพื่ อ จ า ยให ลู ก จ า งเมื่ อ สิ้ น สุ ด การจ า ง เจตนารมณ ใ นการจั ด ตั้ ง กองทุ น นี้ เ พื่ อ สร า ง
หลักประกันในการทํางาน ปองกั นมิใหมีการยายงานบอยครั้ง และเปนการสงเสริมระบบการออม
ทรัพยของลูกจาง
19) หามเรียกเงิ นประกันจากลูกจางเวนแตลูกจางจะทํางานเกี่ยวกับการเงิ น และ
ทรัพยสิน เพื่อปองกันมิใหนายจางแสวงหาประโยชนจากลูกจางในทางมิชอบ
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20) กําหนดใหบรรดาเงิน ตาม พ.ร.บ. ที่นายจางคางจา ยแก ลูกจา ง และเงิน สะสม
เงิ นสมทบ กองทุ นสงเคราะหลูกจ างเปนหนี้บุริม สิท ธิลํ าดับเดียวกับภาษีอากร เพื่อ คุม ครองสิท ธิ
ของลูกจางในการ ไดรับชําระหนี้มิใหเจาหนี้ในลําดับอื่นขอรับไปหมด
21) การรับเหมาคาแรง ใหเจาของสถานประกอบกิจการและผูรับเหมาคาแรง ตางมี
ฐานะเปนนายจางของลูกจางที่ผูรับเหมาคาแรงจัดหามา
22) ถามีการเปลี่ยนแปลงนายจาง ใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ ที่นายจาง
เดิมเคยมีตอลูกจางทุกประการ เพื่อ เปนการรับรองสิ ทธิ ของลู กจ างมิใ ห ถูกลดลงเนื่ องจากมี การ
เปลี่ยนแปลงตัวนายจาง
23) กําหนดใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางตามบทบัญญัติ ป.พ.พ. บรรพ 3 ลักษณะ 6
วาดวยจางแรงงานดวย เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชวยเหลือทางคดี แกลูกจางได
24) กํ า หนดเงื่ อนไขการบอกกล า วล ว งหน าเพื่ อเลิ ก สั ญ ญาจ า งที่ ไ ม มี กํ าหนด
ระยะเวลา และถานายจางเปนฝายบอกกล าวลวงหนา จะตองระบุเหตุผลในการบอกเลิก สัญญา
ถาไมระบุไวนายจางจะยกขอเวนขึ้นอางในภายหลัง เพื่อไมจายคาชดเชยให แกลูกจางไมได
25) กําหนดให นายจางปฏิบัติตอลูกจา งหญิงและชายโดยเทาเทียมกัน ในการจาง
งาน เว นแตลั กษณะหรือ สภาพของงานไมอ าจปฏิ บัติ เช นนั้น ได เพื่ อ ให สอดคลองกับ บทบัญ ญัติ
รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
26) หามนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุม หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน ทางเพศ
ตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็กเพื่อเปนการปองกันมิใหบุคคลดังกลาวใชอํานาจ ในทางมิชอบ โดย
การกลาวถอยคําหยาบคาย วิพากษวิจารณทางเพศ ลวนลาม ซึ่งพฤติการณบางอยางไมรุนแรงถึง
ขึ้นอนาจารแตไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติตอลูกจางหญิง และเด็ก
27) ปรับปรุง บทกําหนดโทษจากเดิม ที่กําหนดโทษอัตราเดียวเปนการกําหนดโทษ
ตามความหนักเบาของความผิดที่ไดกระทําโดยมีอัตราโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและโทษต่ําสุดปรับไมเกิน 5,000 บาท และใหอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุม ครองแรงงานและผู วาราชการจั ง หวัด หรือผู ซึ่ ง ไดรับมอบหมายจากบุ คคลดัง กล าวมี
อํา นาจเปรี ยบเที ยบปรั บการกระทํา ความผิด ตาด พ.ร.บ. นี้ ได ตามที่เ ห็น สมควรนอกนั้น เป นการ
แกไขเล็กนอย
4) สิทธิแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตทํางาน
ตั้ ง แต ป พ.ศ.2544 เป น ต น มาแรงงานข า มชาติ สั ญ าติ พม า ลาว และกั ม พู ช า
หลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศไทยมากกวาลานคน รัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองคิดกลไกเพื่อให
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ครอบคลุมระบบประกันสุขภาพ โดยกลไกที่นํามาใชคือ แรงงานขามชาติเมื่อจดทะเบียนและไดรับ
อนุญาตใหทํางานจะตองเขาสูระบบประกันสุขภาพโดยการชําระคาประกันเปนจํานวนเงิน 1,300
บาทตอป
แมแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนกับทางการแลวจะไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ แต
ก็ยังมีขอจํากัดในการเขารับบริการดานสุขภาพซึ่งขอจํากัดดังกลาวไดแก ความยากลําบากในการ
สื่อสาร กฎระเบียบของการขอรับบริการการประกันสุขภาพที่ไ มเอื้อตอการเขารับบริการ เชน การ
กําหนดใหสามารถเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กําหนดไวใหเทานั้น ซึ่งอาจไมสะดวกใน
การเดินทาง รวมทั้งการเขารับการบริการจะตองไปในเวลาราชการ ซึ่งแรงงานขามชาติสวนใหญที่
ทํางานไมสามารถไปรับบริการไดเพราะเวลาใหบริการของสถานพยาบาลตรงกับเวลาทํางานของ
แรงงานขามชาติ เปนตน
4.1) สิทธิดานการรักษาพยาบาล
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม 2544 บั งคับใหแรงงานขามชาติที่เขาเมือง
ผิ ดกฏหมายที่ไ ด รับการจดทะเบี ยนผ อ นผั นชั่ วคราวและขอรั บใบอนุญ าติทํางาน ตองจ ายค า
ประกันสุขภาพ 1,300 บาทตอการคุมครอง 1 ป และตองจ ายคาบริการ 30 บาทตอครั้ง (เหมื อน
ประชาชนไทย) ซึ่งหมายความวา รัฐมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักภาระการรักษาพยาบาลทั้งหมดให
แรงงานขามชาติรับผิดชอบเอง โดยนายจางไมตองมีสวนรวมรับผิดชอบจายเงินสมทบเขากองทุน
ทดแทน ซึ่งคุมครองการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน และกองทุนประกันสังคม ซึ่งคุมครอง
การประสบอันตรายที่ไมใชเนื่องจากการทํางานตามอัตราที่กําหนดแลวแตละกรณี16
เอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของแรงานขามชาติสัญชาติพมา ลาว และ
กัมพูชา จัดทําโดย สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน (ธันวาคม 2547) กําหนดสิทธิ
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ คนขามชาติหลบหนีเขาเมืองสั ญชาติพมา ลาว และกัมพูช า
ดังนี้
- แจงสิทธิกับสถานพยาบาล (ที่แจงไว) ทุ กครั้ งที่มาใชบริ การ พรอมแสดงบัต รใบ
อนุญาติทํางาน
- กรณีอุบั ติเหตุฉุก เฉิน สามารถใชบริการในสถานพยาบาลทุกแหงที่ใกลจุดเกิ ดเหตุ
โดยตนสังกัดจะรับผิดชอบคาใชจายตามเงื่อนไขที่กําหนด
- รวมจายคาใชจายในการบริการครั้งละ 30 บาท
16
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- การประกันสุขภาพจะครอบคลุม 4 ดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การควบคุมและ
ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพเปนตน ทั้ง นี้การใชสิทธิประกันสุขภาพจะ
ครอบคลุมถึงบริการตางๆดังนี้
ก) การตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษาและฟนฟูสภาพทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา
รวมแพทยทางเลือกที่ผานการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลป
ข) การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน
ค) บริการอาหารและหองผูปวยสามัญ
ง) ยาและเวชภัณฑตามบัญชียาหลักแหงชาติ
จ) การจั ด ส ง ต อ เพื่ อ การรั ก ษาระหว า งสถานพยาบาลแต จ ะไม ค รอบคลุ ม การ
รักษาพยาบาลตอไปนี้
(1) โรคจิต
(2) การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดตามกฏหมายวาดวยยาเสพติด
(3) ผูประสบภัยจากรถ ซึ่งสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ
(4) การรักษาภาวะมีบุตรยาก
(5) การผสมเทียม
(6) การเปลี่ยนเพศ
(7) การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย
(8) การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจําเปน และขอบงชี้ทางการแพทย
(9) โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขไมเกิน 180
วัน ยกเวนหากมีความจําเปนตองรักษาตอเนื่องจากมีภาวะแทรกซอนหรือขอบงชี้ทางการแพทย
(10) การรักษาที่อยูในระหวางการคนควาทดลอง
(11) การรัก ษาผู ปว ยไตวายเรื้อ รังระยะสุด ทายดว ยการลางไต การฟอกเลื อดดว ย
เครื่องไตเทียม
(12) ยาตานไวรัสเอดส
(13) การเปลี่ยนอวัยวะ
4.2) สิทธิดานคาตอบแทนในการทํางาน
การจางแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง นายจางตองจายคาจางใหแกแรงงานขาม
ชาติตามกฏหมายแรงงาน โดยมี ชั่วโมงการทํางานปกติ ไมเ กิน 8 ชั่ วโมงตอวั น และไม เกิน 48
ชั่ว โมงตอ สัปดาห และจะตอ งมีวันหยุ ดประจําสัป ดาหไมนอยกวา 1 วั นตอ สัปดาห หากลูกจาง
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ทํางานลวงเวลาก็ต องจายเงินคาลวงเวลาใหรวมถึงตองจัด สวัสดิการอื่นๆใหกับคนตา งดาวตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.254117
4.3) สิทธิในการเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม
พ.ร.บ.ประกันสัง คม พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ไมมี ขอ ยกเว น
การคุมครองแรงงาน เฉพาะสั ญาติไ ทยเทานั้น อยางไรก็ตาม สํ าหรับแรงงานขามชาติจ ะเปน
สมาชิกกองทุนประกันสังคมไดหรือไม สํานักงานประกันสังคมชี้แจงวา นายจางที่มีลูกจางที่เปนคน
ไทยหรือแรงงานขามชาติรวมกันตั้งแต 1 คนขึ้นไป ตองแจง ขึ้นทะเบียนประกันสัง คมโดยลูกจาง
แรงงานขามชาติจะตองมีหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนคือ ใบอนุญาติทํางาน (Work permit)
และหนังสือเดินทางเขาเมืองถูกตองตามกฏหมาย (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนขามชาติ
สวนลูกจางตางชาติเขาเมืองผิดกฏหมายที่ไมมีหลักฐานดังกลาว ไมสามารถเขาประกันสังคมได
4.4) สิทธิในการสมัครเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตามพระราชบัญ ญัติแ รงงานสัมพั นธ พ.ศ.2518 กํ าหนดชั ดเจนวาลูกจางที่มีสิทธิ
จัดตั้งสหภาพแรงงานตองเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันหรือเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการ
ประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย (มาตรา 88)
ลูกจางที่ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงาน
ตองมีคุณสมบัติเปนสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น มีสัญชาติไ ทยโดยการเกิด มี อายุ ไม ต่ํากวา 20 ป
(มาตรา101) เพราะฉะนั้นลูกจางแรงงานขามชาติจะสมั ครเปนสมาชิ กสหภาพแรงงานไดเท านั้น
ไมมีสิทธิจัดตั้งสหภาพและเปนกรรมการสหภาพแรงงานได
สรุป คือแรงงานขามชาติมีสิ ทธิรวมกลุม ยื่นข อเรียกรอ งตอรองนายจางรองเรี ยนตอ
พนักงานตรวจแรงงาน ฟองรองตอศาลแรงงาน และมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได แต
ไมมีสิทธิเปนผูจัดตั้งและเปนกรรมการสหภาพแรงงาน18
การศึ ก ษาเรื่ อ งชี วิ ต แรงงานข า มชาติ ใ นชุ ม ชนชนบทไทยโดยใช “แนวคิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน” เปนกรอบในการศึกษา เพราะเห็นวาการศึกษาเรื่องแรงงานขามชาติ
เป น การศึ ก ษาที่ มุ ง แสวงหาคํ า ตอบหรื อ ความจริ ง ว า ชี วิ ต แรงงานข า มชาติ เ ป น อย า งไร มี
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ความสั ม พั น ธ กั บ คนไทยอย า งไร แรงงานข า มชาติ ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ธรรมตามหลั ก
กฎหมายคุมครองแรงงานหรือไม ทั้งจากนายจาง รัฐบาล และผูคนซึ่งเปนสมาชิกดั้งเดิมของชุมชน
หากพิจารณาเนื้อหาสาระของแนวคิดดังกลาวก็จะพบวาเปนแนวคิดสอดคลองกับคําถามการวิจัย
ของการศึกษาในครั้งนี้
2.4.3 แนวคิดเรื่องความเปนคนชายขอบ (Marginalization)
ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกู ล ไดส รุปลักษณะความเปนชายขอบไววา ความเปน
ชายขอบเกิดจากความสัมพันธที่ไม เทาเทียมกัน อาจไดภ าพออกมาเปน ความสัม พันธระหวาง
ศูนยกลาง กับชายขอบ ศูนยกลางเปนบริเวณที่มีอํานาจเหนือกวา มีทรัพยากรมากกวา จึงมีกําลัง
ที่จ ะสรางความจริงและพูดแทนหรือสรางภาพของความดอยกวาใหแกบริเวณที่เ ปนชายขอบได
ความเปนชายขอบไมใชเรื่องของการถูกกันใหไปอยูในตําแหนงในสังคมที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ
หรืออํานาจ หรือไมเขาประเภทแตเพียงอยางเดี ยว หากเปนเรื่องของความรูและความจริงที่คนอื่ น
สรางขึ้น มองเขา แทนตัวเขา ความรูและความจริงเหลานี้กลายเปนสามัญสํานึกที่รับรูเขาใจกันได
ในสังคมโดยไมตองตั้งคําถาม ผูที่อยู ในตําแหนงชายขอบเอง ก็อาจจะรับหรืออ างอิงไปเปนความ
จริงเกี่ยวกับตัวเองดวย รวมทั้งมีการตอตานโตแยงปฏิเสธในเวลาเดียวกัน19
ปน แกว เหลืองอร ามศรี ไดสรุปไววา ความเปน ชายขอบไมใชสิ่ งที่เกิดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติหากแตเ กิดขึ้นพรอมๆ กับการสถาปนาอํานาจของความเปนศูนยกลาง หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง ศูนยกลางเปนผู ผ ลิตชายขอบ กระบวนการสรางความเปนชายขอบโดยศูนยกลางนั้น มี
ลักษณะที่ซับซอน ขณะเดียวกันการอยูในชายขอบนั้น แมวาจะหมายถึงการถูกกีดกันออกจากการ
มีส วนร วมในการกํ าหนดความหมาย และการมีตั วตนของคนชายขอบ แต ไม ได หมายถึง วา แยก
ขาดและไมไดมีความสัมพันธกับศูนยกลาง ตรงกันขาม ในทางเศรษฐกิจและสังคมแลวศูนยกลาง
และชายขอบมีความสัมพันธที่ขึ้นตรงตอกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
แต ความเจริญ และความมั่ง คั่ง กระจายออกอย างไมเ ทาเทียมกันในพื้น ที่ของเมื อง
ความเหลื่อมล้ํากันทางเศรษฐกิจ และสถานภาพสังคม ไมเ พียงแตสรางชองวางระหวางกลุมทาง
สัง คมขึ้น แตยั งไดเ บีย ดขั บใหช นชั้น ที่ด อยกว าทางดา นต นทุ น และทรั พยากรทางเศรษฐกิ จและ
สัง คม ต องตกไปอยู ในสั งคมชายขอบ ที่ซึ่ งความพยายามที่จะอยูรอดของคนเหล านี้ ในสัง คม
19

ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, ชีวิตชายขอบ ตัวตนกับความหมาย
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด มหาชน, 2545), น. 10-12.

33
บริโภคของศูนยกลางจําเปนตองอาศัยทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทั้งแรงงานและรางกาย เพื่อดิ้น
รนและตอรองกับสังคมและวัฒนธรรมศูนยกลางอยูตลอดเวลา
ในวาทกรรมกระแสหลักวาด วยคนชายขอบ ความสัมพั นธในเชิ งพึ่งพากั นและกัน
กลับถูกปฏิเสธ หรือมองไมเห็น คนชายขอบถูกทําใหเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไรคุณคา หรือเปนภาระแก
สัง คมศูน ยกลาง วาทกรรมวาดว ยความเปน ชายขอบจึงเปน วาทกรรมของพวกที่ไมพึงประสงค
(The unwanted) ของสังคมศูนยกลาง20
อานั น ท กาญจนพั น ธ ให ความหมายว า คนชายขอบคื อ กลุ ม คนทั้ ง หลายที่ ต อ ง
กลายเปนเหยื่อ ของการลดทอนความเปนมนุษย โดยมีก ระแสโลกาภิวัฒน เปนส วนสําคัญในการ
ลดทอนความเปนมนุษย ดว ยการผลักดัน และเปลี่ยนใหวัฒนธรรมและคุณ คา ตางๆกลายเปน
สินคาอยางกวางขวางตลอดจนเสริมสรางลัทธิบริโภคนิยม จนผูคนตกเปนทาสของสินคา พรอมๆ
กับการยึดติดอยูกับการสรางภาพในลั กษณะของการติดปายอยางตายตัวของวัฒ นธรรม จน
มองข ามความเปนคนไปหมดสิ้น แมว าในอีกดา นหนึ่งกระแสโลกาภิ วัฒนจ ะเรียกรองใหสนใจใน
สิทธิมนุษยชนดวยก็ตาม21
สุริชัย หวันแกว ไดสรุปความหมายของคนชายขอบ (Marginal people) ไวดังนี้คือ
กลุมคนที่ มีชี วิตอยู กึ่ง กลางหรือห างไกลจากศูนยกลางทั้ งในทางภูมิ ศาสตรและสัง คมวัฒนธรรม
ในทางภูมิ ศาสตร “คนชายขอบ” มัก จะเป นกลุมคนที่ ตองเคลื่อ นยายจากภูมิ ลํา เนาดั้งเดิ มดวย
เหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ
หรือวิถีชีวิตของคนกลุมนี้ตองเผชิญกับการแกงแยง แขงขันเพื่อเขาถึงทรัพยากรที่มีอยูอย างจํากัด
ถูก กีด กัน และเอารัดเอาเปรีย บจากคนกลุม ใหญซึ่ง อยู อาศัย ในดิน แดนหรื อเขตภูมิศ าสตร นั้น มา
กอน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ยอมกลายเปนชนกลุมนอยในสัง คมใหม วัฒนธรรม
ประจํ ากลุ มจึ ง เปนวัฒนธรรมยอยที่ไ ม ไ ดรับการยอมรับหรือไดรั บการเลือกปฏิ บัติจากผู คนใน
กระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรูการปรั บตัว และการตอสูดิ้นรนเพื่อที่จ ะเอาตัวรอดหรือมีชี วิตอยู

20

ปนแกวเหลืองอรามศรี, อัตลักษณ ชาติพันธ และความเปนชายขอบ
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ แปลน พริ้นติ้ง จํากัด, 2546), น. 14-15.
21
อานันท กาญจนพันธ, รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ 60 ป ฉลาดชาย รมิตา
นนท : อยูชายขอบมองลอดความรู, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2549), น. 3.

34
ภายใตสภาพการณดัง กลาวจึง เปนสาระสําคัญ ของวิถีชีวิตของประชากรที่ อาศัยอยูในวัฒนธรรม
ชายขอบ
ในสังคมใหญทุ กแหงมี “ประชากรชายขอบ” ซึ่ง อาศัย อยู หางจากศูน ยกลางทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม คนกลุมนี้ขาดอํานาจการตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่
เข าถึงอํา นาจ และถูก กีดกั นออกจากระบบการตอ รองอํา นาจและการจัดสรรทรัพยากร อํ านาจ
และความั่งคั่งในสังคม ลักษณะของกลุมประชากรชายขอบอาจจะแตกตางจากประชากรสวนใหญ
ของสังคมในแงของชาติพันธุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชน
ชั้นทางสังคม ฯลฯ ตัวอยางของประชากรชายขอบไดแก ชนกลุมนอย ผูอพยพ ประชากรที่อาศัยอยู
ในสลัม ชาวนา ชาวไรในชนบท โสเภณี แรงงานไรทักษะฝมือ แรงงานขามชาติ ฯลฯ22
นอกจากนั้นสุริชัย หวันแกวยังไดใหความหมายของคําวาชายขอบตามขอบเขตตางๆ
ไวดังนี้
1) ชายขอบของภูมิศาสตร ซึ่งในแงนี้เราทุกคนตางเห็นไดชัดวา ใครก็ตามที่อยูขอบ
บริบ ทของแผนที่ คนเหลานั้น ก็คือคนชายขอบ แตรายละเอียดของความเปนชายขอบนั้ นอาจมี
เนื้ อหาแตกตา งกัน เชน บางคนอยู ชายขอบ กลับเปน การเอื้อ ตอ การลงทุน ที่ขามไปลงทุนใน
ชายแดนกับอีกประเทศหนึ่ง บางคนเปนผูซึ่งมีอิทธิพลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูตรงบริเวณนั้น
เชน มีโรงงานอุตสาหกรรม มีการรวมลงทุนในทางธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจบอนการพนัน การฟอก
เงินตางๆ สวนบางคน กลับถูกกีดกันในการเขาถึง ทรัพยากรในระดับพื้นฐานที่สุด เชน ไมมีที่ทํากิน
ถูกเอาเปรียบขูดรีดแรงงาน และถูกใชเปนกันชนในเขตชายแดนที่มีปญหาขอพิพาท เปนตน
2) ชายขอบของประวัติ ศาสตร สํา หรับเรื่องนี้มี พลวัตรเปลี่ยนแปลงไปมา และ
สัมพันธกับสภาพภูมิศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป อยางเชน สมัยอาณาจักรสุโขทัย อยุธยาก็เปนเพียง
เมืองชายขอบ มาถึงสมัยอยุธยา สุโขทัยก็เปลี่ยนแปลงความสําคัญของตัวเองไป และศูนยกลาง
อยางกรุงเทพฯก็จัดวาเปนดินแดนชายขอบของอาณาจักรอยุธยา เปนตน จะเห็นวา หากมองจาก
แงของประวัติศาสตรจะเห็นวามีความเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร
3) ชายขอบของความรู หากมามองกันที่ตัวของความรู ความรูใดที่ไมสอดคลองกับ
ความรูอื่นๆ ความรูใดที่ไ มใ ชกระแสหลัก ความรูนั้นก็เ ปนชายขอบ แมแตคนที่ อยูที่ ศูนยกลาง
ขอบเขตทางภูมิศาสตร หากมีความรูตางไปจากสังคม ตางไปจากความเชื่อ ความคิด ความเห็น
ของคนสวนใหญ ความรูนั้นก็เปนชายขอบในทามกลางศูนยกลางนั่นเอง
22

สุริชัย หวันแกว, กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ Marginalization
(กรุงเทพมหานคร: สาขาสังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2546), น. 9-10.
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จากการศึกษาแนวคิดความเปนคนชายขอบของนักวิช าการที่อางมาขางตน พบวา
แนวคิดจากนักวิ ชาการดังกลาวมีการใหความหมายที่ใกลเคียงกัน คือมองวาคนชายขอบเกิดจาก
ความสัมพั นธที่ ไมเ ทา เทีย มกัน ของผูคนในสังคม โดยคนที่มีอํา นาจมากกวา จะสถาปนาอํา นาจ
ความเปน ศูน ยก ลางขึ้นมา และเบีย ดขั บผู ที่ดอ ยอํา นาจกวาใหอยู หางออกไปจากศู นยก ลาง ซึ่ง
อํา นาจดัง กลาวอาจจะเปน อํา นาจที่มาจากการมีทรัพ ยากรมากกวา มีความรูมากกวา มีกําลั ง
มากกวา หรือมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจมากกวาเปนตน
ในสวนของสุริชัย หวันแกว อาจจะมองและใหความหมายของคําวาคนชายขอบกวาง
กวาคนอื่นคือมองคนชายขอบทั้งในแงของบริบททางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และความรู
ในสว นของผูวิ จัยเห็นดว ยกั บการใหความหมายของนัก วิช าการตางๆดังที่กลาวมา
แตอ ยากจะเพิ่ มเติม วาการวัดว าใครเปนคนชายขอบนั้น ตั วชี้วัดหนึ่งที่สําคัญ ที่สุ ดคื อ ความพึ ง
พอใจในสภาพของแตล ะบุ คคล เชน เกษตรกรในพื้น ที่ช นบทแหงหนึ่ง มีชี วิต ที่ส งบและเรีย บง าย
ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ยง ซึ่ง คนที่อยูใ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจอาจมองวาเกษตรกรผูนั้ น
เปนคนชายขอบของความเจริญทางเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกัน เกษตรกรผูนั้นก็อาจจะมองวาคนที่
อยูในศูนยกลางทางเศรษฐกิจเปนคนชายขอบที่อยูหางไกลจากธรรมชาติก็เปนได
หากพิจารณาเนื้ อหาสาระของแนวคิ ดดั งกล าวในเบื้อ งต นก็จะพบว า แรงงานขาม
ชาติมีลักษณะที่ อาจเรียกไดวา เปนกลุมคนชายขอบในสั งคมไทย โดยพิจารณาความเปนคนชาย
ขอบของแรงงานขามชาติจาก เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่แตกตางไปจากผูคนสวน
ใหญของสังคมไทย ดังนั้นการศึกษาเรื่องชีวิตแรงงานขามชาติใ นชุมชนชนบทไทยโดยใช “แนวคิ ด
ความเปนคนชายขอบ” เปนกรอบในการศึกษานาจะมีความเหมาะสม เพราะเห็นวาการศึกษาเรื่อง
แรงงานขามชาติเปนการศึกษาที่มุงแสวงหาคําตอบหรือความจริงวาแรงงานขามชาติมีชีวิตอยางไร
ในชุมชนตลอดจนมีความสัมพันธอยางไรกับผูคนทองถิ่นในชุมชนนั้น ซึ่งเปนการศึกษาชีวิตของคน
ตางถิ่น ตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม วาเปนอยางไรในทามกลางผูคนทองถิ่นที่เปนคนกลุม
ใหญกวามากที่มีลักษณะตางๆที่แตกตางไปจากกลุมของแรงงานขามชาติ
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2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม โดยแยกการ
ทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดตางๆ ที่ผูวิจัยพบวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชีวิตแรงงานขามชาติใน
ประเทศไทยมักจะใชแนวคิดเหลานี้เปนกรอบในการศึกษา โดยมีงานศึกษาที่สําคัญดังนี้
2.5.1 งานวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน (Human
Rights and Labour Rights)
งานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตแรงงานขามชาติที่ศึกษาภายใตแนวคิดสิทธิมนุษยชน เปนงาน
ที่มุงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของแรงงานขามชาติวาไดรับการปฏิบัติทั้งจากนายจางและผูคนใน
สัง คมที่แรงงานขา มชาติเ ขา มาอยู อาศัยอย างไร ถูก ละเมิ ดสิ ทธิม นุษ ยชนหรือไมอ ยา งไร ซึ่ง งาน
ศึกษาวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดดังกลาว ไดแกงานศึกษาวิจัยดังตอไปนี้
จากการศึก ษาของ วรวิทย เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ (2546) เรื่องการ
พัฒ นาระบบสวัสดิก ารสํ าหรับ คนจนและคนดอ ยโอกาส: กลุม แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ได
อธิบายวาโดยหลักการแล ว แรงงานขามชาติมีสิท ธิที่จ ะไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน
ไทย ไมวาจะเปนเรื่องคาจางขั้ นต่ํา ชั่วโมงการทํา งาน วันหยุด งาน และสิท ธิอื่นๆ ตามกฎหมาย
แรงงาน แตใ นทางปฏิ บัติ แรงงานขามชาติไ มไ ดรับสิ ทธิ ตามที่ กฏหมายกําหนด ในความเปน จริ ง
คา จางของแรงงานขามชาติมักจะต่ํา กวาคาแรงขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด ในขณะที่ชั่วโมงการ
ทํางานอาจยาวนาน ถึ งวันละ 10-14 ชั่วโมง โดยไมไ ดรั บค าลวงเวลาหรือไดต่ํ ากวาที่กฎหมาย
กําหนดและคาจางมักจะถูกหักไปเปนคาจางทําบัตรอนุญาตการทํางานหรือคาใชจายอื่นๆ
นโยบายเกี่ยวกั บแรงงานขามชาติที่ รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร แถลงตอรัฐสภาเมื่อวัน ที่
26 กุ มภาพั นธ พ.ศ.2544 ไดกํ าหนดมาตรการที่ เหมาะสมสํา หรับ แรงงานขามชาติ โดยคํา นึงถึง
ความตอ งการแรงงานของภาคเอกชน การรั กษาความสงบเรี ยบร อยและความมั่ นคงภายใน
รวมทั้ งสง เสริม การพัฒ นาแรงงานไทยขึ้นทดแทน ที่ผานมาคณะรัฐ มนตรี ไดใชเ งื่อนไขขอ ยกเว น
ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนข ามชาติ พ.ศ.2521 และตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ.2522 และความขาดแคลนแรงงานของภาคเอกชนบางกิจการ เมื่อมีมติผอนผันใหจางแรงงาน
ขามชาติที่เขาเมืองผิดกฎหมายที่รอการสงกลับ โดยอนุญาตใหจดทะเบียนทํางานไดในบางกิจการ
บางพื้นที่ตามระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่อยูในประเทศ
ไทยกอนวันที่มีมติ ครม.
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การจ างแรงงานขามชาติในประเทศไทยโดยสวนใหญจ ะเปนการจางโดยไมปฏิ บัติ
ตามกฎหมายแรงงาน แมวาคาแรงของแรงงานขามชาติจะต่ํามาก แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบานที่มีปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและการเมือง เชน พมาและกัม พูชา คาแรงที่คนงาน
ขามชาติในประเทศไทย ไดรับยังสูงกวาอยูมาก ดังนั้น ในระยะหลายปมานี้ จึงมีแรงงานขามชาติ
จากพม า และกั ม พู ช าหลั่ ง ไหลเข า มาทํ า งานอย า งผิ ด กฎหมายในประเทศไทย โดยอยู ใ น
อุตสาหกรรมที่นายจางตองการแรงงานราคาถูก และเปนงานที่คนงานไทยไมตองการทํา (ถาไมไ ด
รับคาแรงที่สูงพอ)
นอกจากการถูกเอาเปรียบเรื่องคาจางแลว คนงานขามชาติยังถูกฉอฉลในเรื่องคาทํา
บัตรอนุญาตแรงงานขามชาติ ภายหลั งจากที่รัฐบาลมีนโยบายใหจดทะเบียนแรงงานตางดาวเพื่อ
ใชควบคุมแรงงานที่เขาเมืองผิดกฎหมาย คนงานขามชาติจะตองชําระเงินสําหรับเปนคาใชจายใน
การจดทะเบียนและทํางาน 6 เดือนแรกจํานวน 3,250 บาท อยางไรก็ตามเนื่ องจากคนงานส วน
ใหญ ตองอาศัยนายจางเปนผูดําเนินเรื่องในการจดทะเบียนให ปรากฏวาจากกรณี ศึกษาคนงาน
ตองจายเงินใหนายจางรายละ 6,000-7,500 บาท ซึ่งสูงกวาคาใชจายจริงมากทั้งๆที่โดยหลักการ
แลวนายจางควรเปนผูรับภาระทั้งหมดเนื่องจากไดรับประโยชนจากการจางแรงงานขามชาติ
การถูกเอาเปรีย บเรื่องคาจางและละเมิดสิทธิแ รงงานของแรงงานข ามชาติที่ป รากฏ
สะทอนใหเห็นถึง ความบกพรองของกลไกคุม ครองของกฎหมายแรงงานที่ไม ไดมีก ารบัง คับใชตอ
แรงงานขามชาติ ทั้งนี้แนวนโยบายหลักในการจัดการปญหาแรงงานขามชาติที่ผานมาเนนหนักที่
แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางการเมือง และความตองการแรงงานราคาถูก เพื่อตอบสนองการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม ทั้ง นี้แนวคิดเรื่ องความมั่นคงมองวาแรงงานขามชาติหลบหนี เขาเมือง เปน
ภัยอันตรายตอความมั่นคงในชาติ จึงตองมีการคอบคุมอยางเขมงวด แตขณะเดียวกันการแขงขั น
ดานการตลาดสินคาสงออก ทําใหมีความตองการแรงงานถูกเขามาชดเชย การขาดแคลนแรงงาน
ไทยหรือ ทดแทนการจ า งแรงงานไทยที่ ตอ งมี ตน ทุน ดา นค าจ า งและสวั ส ดิ การสู ง กวา การจ า ง
แรงงานข า มชาติ ดั ง นั้ น แรงงานข า มชาติ จึ ง กลายเป น กลุ ม คนชายขอบของลู ก จ า งใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย23

23

วรวิทย เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ:
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส: กลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส จํากัด, 2546), น. 63-68.
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กรณีศึกษาแรงงานขามชาติพ มา เชื้ อสายมอญในโรงงานอุตสาหกรรมหองเย็นแห ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร โดย สุคนธ แขกประยูร (2546) แสดงใหเห็นถึง สถานภาพความจนและ
ดอยโอกาสของลูกจางอุตสาหกรรมในระดับต่ําที่สุด แรงงานเหลานี้เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย อาจ
มาคนเดียวหรือเขามาเปนครอบครั ว โดยเชา บานอยูรวมกัน คนงานตองตื่นนอนตั้งแต 01.00 น.
เพื่อ เตรียมอาหารไปกินในโรงงาน และไปถึงที่ทํางานในเวลา 03.00 น. เพื่อทํางานแกะเปลือกกุง
โดยการคิดคาจางตามน้ําหนักของกุงที่แกะได เนื่องจากงานแกะกุงตองเรงทําในแตละวันเพื่อนํากุง
ที่แกะแลวเขาหองเย็นแชแข็งใหเร็วที่สุด เวลาเลิกงานจึงไมแนนอน ขึ้นอยูกับจํานวนกุงในแตละวัน
ถาทํ าไมห มดคนงานจะกลับบานไมไ ด โดยนายจางมี วิธี บัง คับไม ใหคนงานกลับบานกอนงานจะ
เสร็จ คือ ปดระตูโรงงานไมใหคนงานออกในวันที่มีงานมากคนงานอาจตองทํางานนานถึง 21.00
น. แตวั นที่มีงานนอยอาจทํางานจนถึง 10.00 น. หรือ 12.00 น. ซึ่งหมายถึง รายไดจ ะน อยลงไป
ดวย เนื่องจากการจายคาแรงคํานวณตามน้ําหนักกุงที่ทําได
แม วาชั่ วโมงการทํางานจะยาวนานอยางมาก แตรายไดของคนงานกลั บต่ํามาก
คนงานในครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีแมและลูกรวม 3 คน ถาทํางานตั้งแตตี 03.00 น. จนถึง 16.00น. จะ
ไดคาแรงรวมกันตามจํานวนน้ําหนักกุง กิโลกรัมละ 5 บาท ที่แกะไดเพี ยง 150-160 บาท แตถา มี
งานนอยบางวัน 3 คนรวมกันจะไดคาแรงเพียง 45 บาท นอกจากนี้ยัง มีปญหาที่ทํ าใหรายไดของ
คนงานลดลงไปอีก คือ การถูกโกงน้ํา หนักกุงจากนายจางหรือหัวหนาคนงานที่ทําหนาที่ชั่งน้ําหนัก
แตคนงานไมกลาโตแยงเนื่องจากกลัววาจะถูกกลั่นแกลง ปญหาอีกประการหนึ่งคือ นายจางจะให
ทํางานครบ 8 วัน แตจายคาแรงเพียง 5 วัน สวนอีก 3 วันจะนํา ไปจายสมทบในครั้งตอไป โดยทุ ก
ครั้งจะเหลือคางจายคราวละ 3 วัน ซึ่งเขาใจวานาจะเปนกลวิธีที่ทําใหคนงานตองกลับมาทํางานใน
โรงงานเดิมเนื่องจากยังไมไดรับคาแรงอีก 3 วัน หรือเปนวิธีการที่นายจางจงใจที่จะเก็บเงินคาจาง
ของคนงานไวเพื่อนําไปใชจายในสวนอื่นกอน24
จากการศึกษาของอดิศร เกิดมงคล (2546) เรื่องบันทึกชีวิตแรงงานพมา จากแรงงาน
ทาสสูแรงงานเถื่อน พบวาแรงงานขามชาตินอกจากจะไดรับคาจางจากนายจางต่ํากวาแรงงานไทย
รอยละ 20-50 แลว บางสวนยังมี ปญหาเรื่ องการไดรั บคาแรงไม ตรงเวลา และบางสวนก็ไม ไดรับ
เลย เนื่องจากเปน แรงงานที่มีส ถานภาพทางกฎหมายที่ไ มถูกตอ ง ทําใหนายจ างบางรายฉวย
24

สุคนธ แขกประยูร. "รายงานวิจัยการศึกษา กลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม:
แรงงานหญิงชาวพมาที่ทํางานในโดรงงานอุตสาหกรรมหองเย็น จังหวัดสมุทรสาคร," (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), น. 1-25.
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โอกาสนี้ไมจายคาแรงและแรงงานเองก็ไม กลาเรียกรองหรือตอรองใดๆ เพราะหากมีการเรียกรอง
นายจ างก็ จ ะเลิ กจ าง ทํ าให แรงงานกลายเปน ผู หลบหนี เ ขาเมื องโดยผิ ดกฎหมาย เปนเหตุใ ห
เจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจแสวงหาผลประโยชนจากกลุมแรงงานขามชาติ ซึ่งมีทั้งใน
รูปของการเก็บสวย หรือเรียกคาคุมครอง โดยที่แรงงานตางชาติจําเปนตองจายเพื่อแลกกับการไม
ตองถูกสงกลับประเทศ
นอกจากนี้ แ ล ว แรงงานขา มชาติบ างส วนยั ง มี ชั่ วโมงทํ างานที่ ยาวนานถึง 10-12
ชั่วโมงตอวัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะและประเภทของกิจการ ทําใหแรงงานมีเวลาพักผอนนอย และสิ่ง
ที่น าเปน หวงต อมาจากนั้น พบวาแรงงานบางสวนไดมี การใช ยาเสพติ ดประเภทกระตุน ประสาท
โดยเฉพาะแอมเฟตามีน (ยาบา ) เพื่อใหสามารถทํา งานไดต ามเวลาที่กําหนด อี กทั้งสภาพของ
บริเ วณที่ทํางานในบางกิจ การก็อยูใ นสภาพที่ย่ําแย มี ส ภาพสกปรก ไม มี อุปกรณ ช วยปองกั น
อุบัติเหตุ หรือไดรับ อันตรายจากสารเคมีหรือฝุน ละออง ซึ่ง สิ่งเหลานี้ส งผลกระทบตอสุ ขภาพของ
แรงงานและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเป นอยางมาก เชน กรณีแ รงงานขามชาติในสวนสม อ.ฝาง
แม อาย และไชยปราการ จ.เชี ยงใหม ซึ่ ง แรงงานเหล านี้มี หนาที่ฉี ดพนสารเคมี ในสวนส ม ซึ่ ง มี
บริเวณพื้นที่นับหมื่นไร นายจางจะทําการจางแคคนละ 2 ป หลัง จากนั้นก็จะจางแรงงานขามชาติ
คนใหมเ ขา มาแทน เพราะงานดั งกลาวเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ ฉีดพนออกไปสูง
มาก และจากการเปดเผยขอมูลของคนในพื้นที่ก็พบวาแรงงานที่ถูกเลิกจางไปนั้นจะมีชีวิตอยูไดไม
เกิน 5 ปเพราะเปนโรคในระบบทางเดินหายใจ
การไมไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะลูกจาง ในปจจุบันความเขาใจผิดที่
สําคัญของคนที่จะไปทํ างานตางประเทศในเรื่องการไดรั บความคุม ครองสิ ทธิภ ายใตก ฎหมาย
แรงงานของแรงงานข า มชาติ โดยเข า ใจว า คนงานที่ ลั ก ลอบเข า เมื อ งผิ ด กฎหมายและไม มี
ใบอนุ ญ าตในการทํางานไม มี สิทธิไ ดรับการคุม ครองตามกฎหมายแรงงาน แตโดยหลั กปฏิ บัติ
ในทางสากลแลว การจางแรงงานขามชาติไมวาถูก ตองหรือผิด กฎหมาย ลูกจางจะตองไดรับการ
ปฏิบัติอยางเสมอภาคภายใตกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆ อยางไรก็ตาม ทัศนคติของสังคมที่
มองแรงงานขามชาติ ทํ าใหนายจางหรือเจาหนาที่ของรัฐทําร ายร างกายแรงงานข ามชาติ ละเมิด
ทางเพศหรือถือโอกาสรีดไถแรงงานขามชาติไ ดโดยง าย ทั้ง นี้ใ นกรณี ของแรงงานขามชาติที่มี
ใบอนุญาตทํางานถูกตองตามกฎหมายก็ไมมีหลักประกันวาจะไดรับการคุมครองตามสิทธิของการ
เปนลูกจาง
ขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐ สวัสดิการทางสังคมที่แรงงานขามชาติ
ซึ่ง มีใ บอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย มีเ พีย งอยางเดียวคือ การไดรับบริการรักษาพยาบาลภายใต
ระบบบริการดานสาธารณะสุขของรัฐ (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) ซึ่งแรงงานขามชาติตองเสีย
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เงินปล ะ 1,200 บาท โดยตอ งเขารักษาในโรงพยาบาลที่กําหนดเทานั้น และไมส ามารถเขาถึง
บริการทางสังคมอื่นๆ ของรัฐโดยเฉพาะบริการดานการศึกษาที่ถูกปดโอกาสอยางชัดเจน เนื่องจาก
รัฐมีนโยบายยกเวนการใหบริการดานการศึกษาแกผูหลบหนีเขาเมือง ซึ่งเทากับเปนการตัดโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานขามชาติ และโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาในการ
สื่อสารกับคนไทย เพื่อการเขาถึงบริการทางสังคมในดานอื่นๆ25
กลาวโดยสรุป งานศึก ษาภายใตแ นวคิดสิท ธิม นุษยชนและสิท ธิแ รงงานชี้ ใหเห็ นว า
แรงงานขา มชาติที่ทํางานในเมืองไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ เชนกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล ถือไดวาอยู ในกลุม ที่ถูกละเมิ ดสิ ทธิม นุษยชนในอัน ดับ ตน ๆของประเทศด วย ไมว าจะ
เปนกรณีการทํารายรางกาย การลวงละเมิดทางเพศจากนายจางและคนไทยบางคน รวมไปถึงการ
ตกเปน เหยื่อในแงกฎหมายจากการกระทําจากเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะแรงงานที่ไ มไ ดขึ้ น
ทะเบียนเพราะนายจางหรือผู ประกอบการบางส วนไมใหความรวมมื อในการพาแรงงานงานขาม
ชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายไปขึ้นทะเบียนคนตางชาติเนื่องจากไมตองการเสียคาใชจายในการ
จดทะเบี ย น หรื อ ด ว ยเหตุ ผ ลอื่ น ๆ ดั ง นั้ น แรงงานส ว นที่ ไ ม ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นมั ก ถู ก นายจ า งและ
เจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ ขมขู เอาเปรียบ รีดไถ เพื่อแลกกับการอาศัยอยูในประเทศ
ไทยอยางหลบๆซอนๆตอไปไดโดยไมตองถูกสงกลับประเทศตนทาง
2.5.2 งานวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดความมั่นคงแหงชาติ (National Security)
สมประสงค นวมบุญลือ อธิบายวา ความมั่นคงของชาติ หมายถึง ความสงบ ความ
เรียบรอย ปลอดภัย ของประชาชนที่อยูในชาติ การที่ประเทศชาติจะมี ความมั่น คงไดนั้นไม ไดมา
จากชนกลุม ใดกลุมหนึ่ง แตมาจากประชาชนทุกคนทุกกลุม จะตอ งร วมมือกัน เพื่อ จะใหตนเองมี
ความสงบสุ ข ปลอดภั ย ความมั่ นคงนี้จ ะเกิดไดตองมี ความมั่ น คงในดานการเมื อง เศรษฐกิ จ
การทหาร และหลักจิตวิทยา โดยประชาชนมีเจตจํานงที่จะใหการสนับสนุนในอุดมการณแหงชาติ
รวมกัน26

25

อดิศร เกิดมงคล, บันทึกแรงงานพมา จากแรงงานทาสสูแรงงานเถื่อน
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทเฟองฟา พริ้นติ้ง จํากัด, 2546), น. 13-136.
26
สมประสงค นวมบุญลือ, ความมั่นคงของชาติ (กรุงเทพมหานคร: แผนกบริการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), น. 9.
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จากการสรุปการประชุมวิชาการเพื่อความมั่นคงแหงชาติครั้งที่ 1 ไดสรุปความหมาย
ของความมั่ นคงแหงชาติไ วดัง นี้ ความมั่ นคงแหงชาตินั้ น หมายถึ ง การให เอกราชของชาติ หรือ
สวัสดิภ าพของประชาชนอยูใ นความมั่น คงและปลอดภัย รวมตลอดถึง การใหประเทศดํารงอยูใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย สาระสําคัญของ
ความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 4 ประการ คือ
1) เอกราช
2) บูรณภาพของดินแดน
3) สวัสดิภาพของประชาชน
4) การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร27
พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิ น พ.ศ.2495 ใหคํา
นิย ามเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติไ ววา “ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร
หมายความวา การใหเอกราชของชาติห รือสวั สดิภาพของประชาชนอยูในความมั่ นคง ปลอดภัย
รวมตลอดถึง การใหประเทศดํารงอยูใ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย”
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา ไดนิยามศัพทไววา “ความมั่นคงแหงชาติ
หมายถึง การปองกันชาติใหพนจากอันตรายทั้งปวง อันไดแก การรุกรานจากภายนอก การจาร
กรรม การลาดตระเวนของขาศึก การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย การรบกวน และอิทธิพ ลอื่น ๆ
ซึ่งจะเปนอันตรายอยางรายแรงแกชาติ”
งานวิจั ยเกี่ ยวกั บชีวิ ตแรงงานขามชาติ ที่ศึก ษาภายใต แนวคิด ความมั่ นคงแหง ชาติ
เปนงานที่มุ งศึกษาเกี่ยวกับมิติทางดานความมั่ นคงของประเทศ และความปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย สินของประชนของประเทศ โดยมองวาแรงงานขามชาติที่ลั กลอบเข ามาทํางานในประเทศ
ไทยเปนผูหลบหนีเขาเมื องผิดกฏหมาย ตองจับตัวสงออกไปนอกประเทศ หรือนายจางตองนํามา
ประกันตั ว เพื่อผ อนผันขอใบอนุญ าติทํ างาน เปน แนวคิด กระแสหลักที่ ครอบงําชี้นํา การกํ าหนด
นโยบาย-มาตรการควบคุมการจัดการคนข ามชาติเขาเมืองผิดกฏหมายมาตลอด โดยขาดมิติการ
27

ทบวงมหาวิทยาลัย, การประชุมวิชาการเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 1
(กรุงเทพมหานคร: ไพศาลศิลปการพิมพ, 2527), น. 13.
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มองความเปนแรงงานหรือมนุษยชน อาจจะสรางปญ หาหรือกอใหเ กิดผลตอ ความมั่นคงของ
ประเทศ และศึกษาถึงวิธีการหาทางแกไขปญหา ซึ่งงานศึกษาวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดดังกลาว
ไดแกงานศึกษาวิจัยดังตอไปนี้
จากการศึกษาของขัตติยะ แพนเดช (2546) เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการแกไข
ปญหาแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง พบวา การที่แรงงานลักลอบเขามาทํางาน ทําใหภาครั ฐ
ไม ทราบจํานวนคนขามชาติที่ แทจริงแมจะมีการขึ้นทะเบี ยนแรงงานข ามชาติก็ ตาม เพราะยังมี
แรงงานจํานวนมากที่ไ มไ ดมาขึ้นทะเบียน ทําให รัฐ ไม สามารถเข าไปควบคุมดูแลไดทั้งหมด อาจ
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ และการเขามาของแรงงานขามชาติอาจมีวัตถุประสงคอยางอื่น
แอบแฝงอยู เช น การเขามาเพื่อกอความวุนวาย หรือกอการราย โดยรัฐ ควรใหมี การบัง คับใช
กฏหมายอย า งจริ ง จั ง ไม มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ควรเพิ่ ม โทษสํ า หรั บ แรงงานข า มชาติ ที่ อ ยู ใ น
ราชอาณาจักรโดยไม ไดรับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้น สุดหรือถูกเพิก ถอน ควรเพิ่มโทษแรงงาน
ข า มชาติ ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ป ฏิ บั ติ ต าม ขั ด ขื น หรื อ ไม ย อมรั บ ทราบคํ า สั่ ง ของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองมอบหมาย28
จากการศึ กษาของสมชาย ละอองทอง (2545) เรื่อ งป ญหาผลกระทบแรงงานขา ม
ชาติหลบหนีเขาเมือง ศึกษา เฉพาะกรณีจังหวัดสุ รินทร พบวา เมื่อแรงงานขามชาติเขามาเปน
จํานวนมาก จะก อใหเกิด ปญหาชนกลุมน อยภายในประเทศ ซึ่ง ในปจ จุบันมี จํา นวนแรงงานขาม
ชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยจํานวนหลายแสนคน ถา คนเหล านี้ร วมตัวกันก อความไมสงบขึ้น
โดยการชุมนุ มเรียกรอ งในเรื่ องตา งๆ หรือ รวมตัว ตั้ง แก งกอ อาชญากรรม หรื อก อวิ นาศกรรม จะ
สงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศได
และยั ง พบว า แรงงานสั ญ ชาติ พ ม า ที่ ลั ก ลอบอยู ใ นประเทศไทย ส ว นใหญ ไ ม มี
พฤติกรรมที่ เปนป ญหาดานการเมือ ง แตกลุ มตอตานที่เ ปนชนกลุมน อย รวมทั้ง นักการเมืองและ
นักศึกษาที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย มีการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลทหารพมา ทั้งดาน
การเมืองและการใชพื้น ที่ในประเทศไทยเปนฐานในการกอการรายดัง ที่ปรากฏเปนขาว เชน กรณี
28

ขัตติยะ แพนเดช, "มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาแรงงานตางชาติ
หลบหนีเขา เมือง," (กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ กรมการจัดหางาน, 2546), (อัดสําเนา), น.
31, 84.
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การบุ กยึดสถานทูตพมา และโรงพยาบาลที่ จัง หวัดราชบุรี ซึ่งอาจทําใหกระทบต อความสัมพั นธ
ระหวางประเทศไทยและพมา นอกจากนั้นไดมีความพยายามในการดําเนินการเพื่อหาขาวเกี่ยวกับ
กลุมตอตานที่แฝงเขามาในหมูแรงงานพมาดวย29
จาการศึกษาของ เพ็ ญศรี แสงสุวรรณ (2545) เรื่อง ผลกระทบจากการจางแรงงาน
ขามชาติหลบหนีเขาเมืองทํางานในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวาแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง
ที่เขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบตอจังหวัด สําหรับ
ในดานผลดีคือแรงงานข ามชาติสามารถชวยแกปญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางกิจการไดซึ่ง
ชวยใหนายจางหรือเจ าของสถานประกอบการสามารถดําเนินธุ รกิจ ไดโดยไมมี การหยุดชะงั ก
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน และชวยใหเศรษฐกิจระบบการหมุนเวียนเงินตราของจังหวัดดีขึ้น
ในขณะเดียวกันแรงงานขามชาติ ที่เ ขามาทํางานเหล านี้ก็กอใหเ กิดผลเสียในดานตางๆมากมาย
กลาวคือ แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานบางรายไมไดเขามาเพียงลําพังแตจะมีผูติดตาม คือ การ
นําครอบครัวเขามาอาศัยอยูดวย ซึ่งผู ติดตามไมได เขามาสรางประโยชนอะไรใหกับจังหวัดไดเลย
แตยังมาสรางภาระใหอีก เชน ทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด สภาพแวดลอมเปนพิษ เกิดแหลงเสื่อม
โทรม เกิดการเจ็บปวย ตองเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาล เกิดการแยง เตียง แยงบุคลากร
ในการรั กษา แย งงบประมาณที่ จะนํ ามารั กษาคนไทย บางรายเข ามาแลว อยู กิน กับ คนไทยฉั นท
สามี-ภรรยา ทํา ใหมีปญหาในดานสัญชาติของบุตรที่ เกิด ปญหาเกี่ยวกับวั ฒนธรรม นอกจากนั้น
ยังเขามาแยงอาชีพของแรงงานไทย เนื่องจากในจังหวัดยังมีแรงงานไรฝมืออยูที่ยังไมมีงานทํา แต
เมื่อรั ฐมีนโยบายผอนผันใหแรงงานขามชาติเ ขามาทํางานได ทําใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการมีทางเลือกในการจางแรงงาน เนื่องจากแรงงานขามชาติรับคาจางในราคาถูก ต่ํากวา
อัตราคาจางขั้นต่ําที่กําหนด ในขณะที่แรงงานไทยรับคาจางในอัตราขั้นต่ํา ที่กฎหมายกํ าหนด ทํ า
ใหนายจ างหรือเจ าของสถานประกอบการตองเสี ยคาจ างเพิ่ ม ขึ้น ดังนั้นแรงงานไทยจึ ง มั กถูก
ปฏิเสธจากนายจาง
นอกจากนั้ น แรงงานข า มชาติ ที่ เ ข า มาทํ า งานยั ง นํ า โรคภั ย ไข เ จ็ บ มาแพร ใ ห กั บ
ประชาชนในจั ง หวั ด ซึ่ ง แรงงานข า มชาติ เ หล า นี้ ไ ม ไ ด มี ค วามรู แ ละไม ไ ด รั บ การดู แ ลในด า น
สาธารณสุขภาพอนามัยจากประเทศต นทาง ในป พ.ศ.2540-2543 ไดมีการตรวจสุขภาพของ
29

สมชาย ละอองทอง, "ปญหาผลกระทบแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร," (สุรินทร: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร, 2545), (อัดสําเนา), น.
47-49.
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แรงงานขามชาติก อนเข าทํางานพบวามีแรงงานปว ยเปน วัณ โรคจํ านวน 93 ราย โรคเทา ชา ง 17
ราย โรคซิฟลิส 54 ราย ไขมาลาเรีย 6 ราย ติดสารเสพติด 2 ราย และเมื่อเขามาแลวไดมีโรคตางๆ
ที่เกิดจากแรงงานขามชาติอีก คือ เปนอุจจาระรวง 305 ราย ไขมาลาเรีย 151 ราย โรคเทาชาง 17
ราย โรคซิฟ ลิส 37 ราย โรคปวดบวม 19 ราย โรควัณโรค 30 รายเป นไขไ มทราบสาเหตุ 46 ราย
อุจจาระรวงอยา งแรง 16 ราย และเปนโรคเอดส 15 ราย ซึ่งรัฐตองรับภาระในการรักษาพยาบาล
โดยใชเงินงบประมาณเปนจํานวน 855,668 บาท และโรคตางๆที่เกิดจากแรงงานขามชาติเหลานี้
บางโรคไมไดเกิดกับประชาชนในจังหวัดมานานแลว ทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวตอโรคที่
อาจจะมาเกิดขึ้นไดอีกเพราะยังมีแรงงานขามชาติเปนพาหะ
แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากมีปญหาเกี่ยวกับ
โรคภัยไขเจ็บมาแพรใหกับประชาชนในจังหวัดแลวยัง เขามาทําความเดือดรอนใหกับประชาชนอีก
กลาวคือ ในป พ.ศ.2541 มีแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีตางๆ 276
คน ในป พ.ศ.2543 และป พ.ศ. 2544 มีแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองกระทําความผิ ดและถูก
จับกุมดําเนินคดีจํานวน 1,087 ราย30
จากการศึ ก ษาของ บุ ญ นะ ตั น ตระกู ล (2546) เรื่ อ งแนวทางการป อ งกั น และ
ปราบปรามแรงงานตา งดาวหลบหนี เขาเมือง สรุ ปไดวา ปญ หาการลักลอบเขามาในประเทศไทย
ของแรงงานขามชาติห ลบหนีเขาเมื องเปน ปญหาที่มีม าชานาน ก อใหเ กิดผลกระทบทั้งในดา น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธระหวางประเทศ
รัฐควรดําเนินการแกปญหาโดยการ
1) รัฐควรกระตุนจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความระแวดระวังตอปญหาผูหลบหนี
เขาเมืองที่จะเปนภัยตอความมั่นคง
2) กรมการจัดหางานควรพิจ ารณาเพิ่ม อัต รากําลั งเจ าหนาที่ที่มี หนาที่ตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานขามชาติ หลบหนีเ ขาเมืองโดยเฉพาะ หรือเสนอใหคณะอนุกรรมการตางๆ ที่
เกี่ยวของใหแตง ตั้ง เปนคณะทํางานตรวจสอบ ปราบปราม จั บกุม ดําเนินคดีแรงงานขามชาติ
หลบหนีเขาเมืองในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

30

เพ็ญศรี แสงสุวรรณ, "ผลกระทบจากการจางแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง
ทํางานในจังหวัดสมุทรสงคราม," (สมุทรสงคราม: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม,
2545), (อัดสําเนา), น. 1-2.
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3) ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมคดีแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองและผู ที่
เกี่ ยวของทุกครั้ ง ควรมีการวางแผนลวงหนาใหรั ดกุ ม และตอ งถือเปน ความลับเพื่อป องกันขาว
รั่วไหล
4) ประชาสั ม พั น ธ ใ ห น ายจ า งหรื อ สถานประกอบการและผู ใ ห ที่ พั ก พิ ง ทราบถึ ง
บทลงโทษตามกฏหมายที่มีการลักลอบใหแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่ไมไดรับการผอนผัน
ทํางาน
5) ควรมีการเสนอใหพิจารณาดา นกฏหมาย เพื่อเพิ่มบทลงโทษแรงงานขามชาติ
หลบหนีเขาเมือง ผูใหที่พักพิง ผูนําพา นายจางและผูที่เกี่ยวของ ใหไดรับโทษสูงสุด31
กลาวโดยสรุป งานศึกษาภายใตแนวคิดความมั่นคงแหงชาติชี้ใหเห็นวา แรงงานขาม
ชาติ ที่เขามาทํางานในประเทศไทยบางสวน กอใหเกิดปญหาความไมสงบในชุมชนที่แรงงานขาม
ชาติเ หลานั้นอาศัย อยู เชน การกอป ญหาอาชญากรรม นอกจากนั้นยัง เปนกลุม คนที่อ าจจะเปน
พาหะนํ าโรคร ายตา งๆ เชน โรคเทาช าง โรคมาเลเรีย โรคเอดส เปนตน รั ฐควรมีม าตรการในการ
ปองกันปราบปราม แรงงานขามชาติผิ ดกฏหมาย โดยการออกกฏหมายหรือบังคับใชกฏหมายที่มี
อยูอยางเขมงวด ตอแรงงานขามชาติ ผิดกฏหมาย ผูนําพา นายจาง และผูที่เกี่ยวของ

(Capitalism)

2.5.3 งานวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระบอบทุนนิยม

แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทุนนิยมโลกาภิวัฒนกํ าเนิดขึ้นในป ค.ศ.1776 ใน
หนังสือ “The Wealth of Nations” โดยอดัม สมิธ (Adam Smith) บิดาเศรษศาสตรทุนนิยมชาว
อังกฤษ มีแ นวคิดที่เชื่อวาทรัพ ยากรเปนสิ่ งที่ มีอ ยางจํ ากัด มนุ ษยจึง ตองนําทรัพยากรมาใชอยา ง
คุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด แนวคิดดังกลาวไดพัฒนาอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ 1980
คําวา ทุนนิยม นั้นมีหลายคํานิยาม สําหรับที่ใชกันทั่วไปจะหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่
ทุนและที่ดินเปนสมบัติสว นบุคคล การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปนกิ จกรรมส วนบุคคล ไมใช การ
ควบคุ มบริหารโดยรั ฐ และตลาดเสรีห รือเกือบเสรีจะเปน ตัว กําหนดราคา ควบคุ มและระบุทิ ศ
ทางการผลิต รวมถึงเปนที่สรางรายรับ บางคนกลาววาระบบเศรษฐกิจในปจจุบันของโลกตะวันตก

31

บุญนะ ตันตระกูล, “แนวทางการปองกันและปราบปรามแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง,” (กรุงเทพมหานคร: สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2546), (อัดสําเนา), น. 42-47.
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คือ ระบบทุน นิ ยม ในขณะที่ ห ลายคนมองว าในบางประเทศก็ มี ร ะบบเศรษฐกิจ เปน แบบผสม
กลาวคือ, มีลักษณะเฉพาะของทั้งทุนนิยมและรัฐนิยม32
งานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตแรงงานขา มชาติที่ศึกษาภายใตแนวคิดทุนเสรีนิยม เปนงานที่
มุงศึกษาเกี่ยวกับมิติทางดานเศรษฐกิจของประเทศโดยมองวามีความจําเปนตองจางแรงงานขาม
ชาติ เพื่อความเจริญเติบโตอยูรอดของการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม เพราะเห็นวามีปญหา
ขาดแคลนแรงงานบางอยางที่คนงานไทยไมทําหรือหาคนงานไทยมาทํายาก ทําใหตองจางแรงงาน
ขามชาติมาทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะงานประเภท 3ส คือ 1) งานเสี่ยงสูง (Danger) 2) งานแสน
ลําบาก (Difficult) และ 3) งานสกปรก (Dirty) เชนงานกอสราง ประมงทะเล เกษตรกรรม และงาน
รั บ ใช ใ นบ า นเป น ต น ซึ่ ง งานศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาภายใต แ นวคิ ด ดั ง กล า ว ได แ ก ง านศึ ก ษาวิ จั ย
ดังตอไปนี้
จากการศึกษาของ เพ็ ญชลิดา มหั ทธนาภิ วัฒน (2545) เรื่องคนขามชาติกับการเขา
มาทํางานในประเทศไทย พบวา การที่รัฐบาลพยายามสงเสริมใหขามชาติเขามาลงทุนในประเทศ
ไทยมากขึ้ น เพื่ อใหเกิดผลดี ตอ เศรษฐกิจของประเทศแลวนับเปน สิ่ง ดี จากการเขา มาลงทุน ของ
ธุรกิจขามชาติเหลานี้ดวย เมื่อมีการเขามาลงทุน จึงนํามาซึ่งความตองการในการจางแรงงานฝมือ
ขามชาติที่สูง ขึ้น การนําเขาแรงงานฝมื อขามชาติ ทํา ใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว เพิ่มการ
ไหลเวียนเงินตราในประเทศ เพิ่ม ความรู ความสามารถใหแกแ รงงานไทยและผูประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย และสํ าหรั บบางประเภทกิจ การที่ คนไทยไม นิยมทํา เช น งานลู กเรือประมง กรี ด
ยางพารา คนงานในเหมื องแร กอสราง การที่คนขามชาติกลุมนี้เ ขามาทํางานจึงเปนการเสริม แรง
งานไทยที่ยังขาดแคลน จึงเปนผลดีตอเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งดวย
แรงงานขามชาติที่เขามาและยื่นขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย และไดรับการ
ตออายุใบอนุญาตในป พ.ศ.2540-2544 สวนใหญเปนการขออนุญาตทํางานประเภทชั่วคราวโดย
มีสัญชาติญี่ปุน มากที่สุด หรือรอยละ 16.46 ซึ่งมั กจะทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมากกวาสวน
ภูมิภาค คนขามชาติที่เ ขามาทํางานตามมาตรา 12 และประเภทสงเสริมการลงทุนเปนประเภทที่
คนขามชาติเขามาทํางานมาก ตามลําดับ คนขามชาติรอยละ 46.87 เขามาประกอบอาชีพในสาขา
การบริ การและงานจัดการ รองลงมาไดแ กผูปฏิบั ติง านที่ใชวิ ชาชีพ วิ ชาการ และผู ปฏิบัติ งานที่
32

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ออนไลน). 2549. สืบคนจาก: http://th.wikipedia.org.
{เขาถึงขอมูลวันที่ 1 พฤษจิกายน 2549}
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เกี่ยวของกัน โดยประเทศแคนาดา และฝรั่ งเศสเดินทางเขามาทํา งานนอยที่ สุด หรื อรอ ยละ 1.81
และ 2.05 ตามลําดับ ในขณะที่แรงงานข ามชาติในเอเชียสวนใหญ รอยละ 59.24 ประกอบอาชี พ
เปนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการผลิต และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพนักงานใชอุปกรณในการขนสง
คนงานหรือกรรมกร ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานสัญชาติพมาและไทยใหญ
การที่รัฐ บาลพยายามส ง เสริม ใหคนตางชาติเ ขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
เพื่อ ใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศแลวนับ เปนสิ่งดี จากการเขามาลงทุนของธุรกิจขามชาติ
เหลานี้ด วย เมื่อมีการเขา มาลงทุ น จึง นํามาซึ่ งความตอ งการในการจา งแรงงานฝมื อข ามชาติที่
สูง ขึ้น การนําเขาแรงงานฝมื อข ามชาติ ทํา ใหเศรษฐกิจ ของประเทศขยายตัว เพิ่มการไหลเวียน
เงินตราในประเทศ เพิ่มความรู ความสามารถใหแกแรงงานไทยและผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางคนไทยกับคนขามชาติ และเปนการทดแทนการขาด
แคลนแรงงานไทยในดานนั้นๆ แตในขณะเดียวกัน ก็อาจกลายเปนการแยงงาน ของแรงงานฝ มือ
ไทย ซึ่งหากขาดการวางแผนที่ดีใ นการนําเขาแรงงานฝมือขามชาติแลว จะเกิดการแยงงานของ
แรงงานฝมือไทยไดอยางถาวรได33
กล าวโดยสรุป งานศึ กษาภายใตแนวคิดการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ในระบอบทุนนิย ม
ชี้ใ หเ ห็น วา แรงงานขา มชาติที่ เข ามาทํ างานในประเทศไทย กรณี กลุ มที่ เขา มาแล วไดรั บอนุญ าต
ถูก ตอ งตามกฎหมายใหทํางานและอยู ตอ ชั่วคราว เปน กลุม คนที่สํ านักงานตรวจคนเขาเมื องได
คัดเลื อกและตรวจสอบแลววาเปนบุคคลที่มี ความรู ความสามารถ และไดรับอนุญาตโดยถูกตอ ง
ตามกฎหมายจากกองงานคนขามชาติ กรมการจั ดหางาน นําเงิน มาลงทุนเปนผลดีแกเศรษฐกิ จ
ของประเทศ สวนกลุมที่ เขามาโดยไมถูกตองหรือถู กตองแตลักลอบอยู เกินกํา หนดอนุญาต ในแง
ของเศรษฐกิจนาจะถือว าเขามาแยง อาชีพคนไทย และทําใหรัฐบาลขาดรายไดในเรื่องภาษีอ ากร
แตสําหรับบางประเภทกิจการที่คนไทยไมนิยมทํา เชน งานลูกเรือประมง กรีดยางพารา คนงานใน
เหมืองแร ก อสราง การที่คนขามชาติกลุมนี้เขามาทํางานจึงเปน การเสริมแรงงานไทยที่ยังขาด
แคลน จึงเปนผลดีตอเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งดวย
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เพ็ญชลิดา มหัทธนาภิวัฒน, "คนขามชาติกับการเขามาทํางานในประเทศไทย,"
(กรุงเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน, 2545), (อัดสําเนา), น. 22-23.
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2.5.4 งานวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดการยายถิ่น (Migration)
สัดทัด เสริมศรี สรุปวา การยายถิ่นเปนการเคลื่อนยายเชิงพื้นที่ (Spatial Mobility)
ของประชากรออกจากอาณาเขตหนึ่ง เขาสูอาณาเขตอี กแห งหนึ่ง การยายถิ่น มีผ ลทั้งทางลบและ
ทางบวก ตอขนาดของประชากรของเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษาเกณฑสําคัญทิ่นิยมใชกําหนดการยาย
ถิ่น คือ เขตพื้ นที่และเวลา กลาวคือ การยายถิ่นจะตองเปนการเคลื่อนยายเชิง พื้น ที่ขามเส นแบง
เขตแดนของเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษาภายในชวงเวลาที่กําหนด
ประเภทของการยายถิ่น ไดแก
1) การยายถิ่นภายในประเทศ (Internal Migration) เปนการยายถิ่นขามเขตพื้นที่
ระดับยอยภายในประเทศ
2) การยายถิ่นระหวางประเทศ (International Migration) เปนการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนของประเทศ
ปจจัยที่มีผลตอการยายถิ่น
โดยทั่ วไปแลว บุ คคลจะมีค วามผูกพั นกับ เครือญาติ สังคม และท องถิ่นที่อ ยูอาศัย
เปนทุนเดิม ดังนั้นหากบุคคลพอใจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะดานอื่นๆ ใน
ทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู บุคคลยอมไมคิดหรือไม ตองการละทิ้ง ถิ่นฐานและญาติมิตรไปอาศัยอยูใน
ทอ งถิ่ นอื่น ในทางตรงกั นขา มหากโครงสรา งทางเศรษฐกิ จและสั งคมของทอ งถิ่น ที่อาศัย ไมเ ปด
โอกาสใหบุคคลเขยิ บฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคมของตนไดตามที่ มุง หวัง หรือหากสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสภาวะดานอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เปนผลใหบุคคลไม
สามารถคงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไวในระดับที่ตนพอใจได บุคคลยอมตองการยายถิ่น
ไปอาศัยอยูในถิ่นอื่นที่คาดวาสถานภาพของตนจะดีขึ้นกวาเดิมในกรณีที่เปนการยายถิ่นโดยสมัคร
ใจ กระแสการยายถิ่นมักจะเปนการยา ยถิ่น ออกจากทอ งถิ่นที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ดอ ยกวาเขาสู ทองถิ่นที่มี ส ภาวะทางเศรษฐกิจ และสั ง คมที่ดีกวา เนื่องจากบุค คลเปรียบเทียบ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตนในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยูกับ สถานภาพที่ คาดวาจะเปน
หากตนยายถิ่นเขาไปอาศัยอยูในท องถิ่น อื่น โดยคาดวา เมื่อยายถิ่นแลวตนจะมีสถานภาพดานใด
ดานหนึ่งหรือมีสถานภาพทุกดานดีขึ้นกวาเดิม บุ คคลนั้นยอมจะตัดสินใจยายถิ่น เนื่องจากเห็นวา
การยายถิ่นจะอํานวยประโยชนใหคุมกับคาใชจายที่ต นจะตองเสียไป แตถาเห็นวา ไดประโยชนไม
คุมคา บุคคลยอมจะไมละทิ้งถิ่นฐานของตน
ผลกระทบของการยายถิ่น
การยายถิ่น มีผลกระทบอยางมากทั้ง ตอตัวผูย ายถิ่นและต อทองถิ่นที่มี การยายถิ่น
นั้นในสวนของผูยายถิ่นนั้น ผูยายถิ่นมิเพียงแตเปลี่ยนที่อยูอาศัยเทานั้น แตยังตองเขาไปอาศัยอยู
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ในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากเดิมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายถิ่นระยะทางไกลขามอาณา
เขตระดับ ประเทศ ผูย ายถิ่นสวนใหญจะตอ งเขาไปอาศัย อยู ในท องถิ่นที่มีส ภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม การเมือง และอื่น ๆ ผิดแปลกไปจากเดิมไมมากก็นอย ผูยายถิ่นจึงตองปรับตัวให
สามารถดํ ารงชีวิตอยูในทองถิ่นใหมไดดวยดี โดยทั่วไปมักพบวา ผูยายถิ่นสามารถปรับตัวดานการ
งานได ร วดเร็ ว กวา และดี กว า การปรั บ ตั ว ด า นสั ง คมและด า นวั ฒ นธรรม ผู ย า ยถิ่ นส ว นใหญ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้นกวาเดิม แตมักมีปญ หาดานสังคมและปญหาดานจิตใจมากกวาผูที่
ไมยายถิ่นการยายถิ่นออกมี ทั้ง ผลทางบวกและผลทางลบตอสภาวะเศรษฐกิจและสัง คมของเขต
พื้นที่ตน ทางของการยายถิ่น ผลกระทบทางบวกก็คือ การยายถิ่นออกจะชวยลดแรงกดดัน ทาง
ประชากร นั่นคือ การยายถิ่นออกเปนผลใหจํ านวนแรงงานสวนเกินลดลง เปนการชวยผอนคลาย
ภาวะการวางงานและภาวะการทํ างานตํ่ ากวาระดับ ไปไดสวนหนึ่ง เมื่อไม มีแรงงานเหลือเฟ อดัง
แตกอน อัตราคาจางและรายไดเฉลี่ยของประชากรยอมจะสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การยายถิ่นออก
ก็มีผลทางลบตอทองถิ่นตนทางของการยายถิ่นไดเชนกัน คือ การสูญเสียทรัพยากรมนุษยการยาย
ถิ่นเขาก็มีทั้งผลทางบวกและผลทางลบตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสั งคมของทองถิ่นปลายทาง
เช นกัน โดยเหตุ ที่ผูยายถิ่นสวนใหญมัก จะอยู ในวัยแรงงาน การยา ยถิ่นยอ มทํ าใหทองถิ่นนั้นมี
สัดสวนของคนในวัยแรงงานสูง ขึ้นกวา เดิม ทํ าใหส ามารถขยายการผลิตเชิงเศรษฐกิจไดมากขึ้น
และชวยใหเขตพื้นที่นั้นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนไดรวดเร็วขึ้น34
จากการศึกษาของ พงษสวัสดิ์ พวงเดช (2545) เรื่อง ปญหาแรงงานในกิจการประมง
ทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม พบวานายจางในอําเภอเมืองสมุทรสงครามประกอบกิจการประมงมาก
ที่สุด โดยเฉลี่ ยแลวนายจางแต ละรายจะมีเ รือประมง 4 ลํา เปนเรือประเภทลากคูมากที่สุด และ
ประกอบกิจการประมงแลวเฉลี่ย 12 ป ในการจางแรงงานขามชาติทํ างานพบวามีการจางมาแลว
เฉลี่ ย 7 ป สําหรับรายไดตอปที่ไดจากการประกอบอาชีพกอนหักคาใชจายเฉลี่ย 4,807,339 บาท
ตอราย แตหลังจากหักคาใชจายแลวนายจางแตละรายจะมีรายไดเฉลี่ย 346,728 บาทตอราย
ผูประกอบการกิจการประมงในจังหวัดสมุทรสงครามปจจุบันสวนใหญประสบปญหา
การขาดแคลนแรงงาน พบวาความตองการแรงงานเฉลี่ย 12 คนตอลํา โดยสวนใหญจางแรงงาน
เพศชายทํางาน และพบวานายจางเกือบทุกรายมีการจางแรงงานขามชาติทํางาน ซึ่งมีจํานวนรอย
ละ 98.2 มีการจางแรงงานขามชาติทํางาน ลักษณะของแรงงานขามชาติที่จางมีใบอนุญาตทํางาน
และไมมีใบอนุญาตทํางาน
34

สันทัด เสริมศรี, ประชากรศาสตรทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), น. 157-185.

50
หลัง จากสิ้นสุ ดการผอนผัน การจางแรงงานขามชาติในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2545
พบว านายจางส วนใหญประสงคนําแรงงานขามชาติเ ขามาจดทะเบีย นในจํานวนเทาเดิม และ
ตองการใหภาครัฐนําแรงงานไทยมาทดแทนโดยมีความตองการแรงงานไทยสูงถึง 2,095 คนโดย
จายคา จางเฉลี่ ย 4,169 บาทต อเดือน ซึ่งในปจ จุบันมี การจา งแรงงานขามชาติประมาณสามในสี่
ของจํานวนแรงงานทั้งหมด
ปจจุบันการจางแรงงานขามชาติทํางานในกิจการประมงของจั งหวัดสมุ ทรสงคราม
พบวา นายจางสวนใหญประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานขามชาติที่ไดมาจด
ทะเบีย นแลวหลบหนีไปทํ างานที่อื่น และจําเปน ตอ งแกปญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก
แรงงานขามชาติหลบหนี ดวยวิธีการไปจางแรงงานขามชาติที่ไมมีใบอนุญาตทํางานและแรงงาน
ขามชาติที่มีใบอนุญาตทํางานของนายจางรายอื่น โดยมีเหตุผลเนื่องจากไมสามารถนําแรงงานที่
ไมมีใบอนุญาตมาจดทะเบียนใหถูกตองได เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินการแลว
นายจ างในกิจการประมงส วนใหญ เห็น วาระบบการจดทะเบี ยนแรงงานขามชาติใน
ปจจุบั นมี ความเหมาะสม แตควรลดขั้ นตอนในการดํา เนิ นการใหนอยลงและยืด หยุนไดและควร
ปรั บปรุง คา ใช จายใหล ดลงอยางเหมาะสม โดยวิธีการแกปญ หาขาดแคลนแรงงานที่ดีที่ สุดใน
กิจการประมงพบวา นายจางตองการใหภาครัฐผอนผันใหจางแรงงานขามชาติตอไป สวนปญหา
แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนแลวหลบหนี ใหภาครัฐอนุญาตใหนําแรงงานขามชาติมาจดทะเบียน
เพิ่ ม และควรอนุญ าตใหมี การเปลี่ยนนายจ างได และมี ความเห็นวาองคกรที่เ หมาะสมในการ
จัดระบบแรงงานขามชาตินั้น นายจางสวนใหญเห็นควรใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามสาขาอาชีพ เนื่องจากสามารถเขาใจและทราบปญหาดีที่สุด35
กลาวโดยสรุป งานศึกษาภายใตแนวคิดการยายถิ่นชี้ใหเห็นวา แรงงานขามชาติที่เขา
มาทํางานในประเทศไทยสวนใหญ เปนแรงงานที่ตองการมีรายได หรือค าจางที่ดีกวาประเทศของ
ตน อีกทั้งกิจการบางประเภทของไทยก็มีความตองการแรงงานราคาถูกเพื่อทดแทนแรงงานคนไทย
ที่ไมนิยมทํางานในกิจการดังกลาว และเพื่อผลกําไรที่เพิ่มขึ้นของกิจการ แตการเคลื่อนยายแรงงาน
ของแรงงานขามชาติเขามายังประเทศไทย ก็กอใหเกิดผลกระทบทางทั้งบวกและทางลบ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของพบวา การศึกษาวิจั ยที่เกี่ยวของกับแรงงาน
ขามชาติใ นประเทศไทยภายใตกรอบแนวคิดตา งๆไดแ ก แนวคิดสิ ทธิม นุษยชนและสิทธิ แรงงาน
35

พงษสวัสดิ์ พวงเดช, "ปญหาแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม,"
(สมุทรสงคราม: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2545), (อัดสําเนา), น. 1-3.
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แนวคิดทุนนิยมเสรี แนวคิดความมั่นคงแหงชาติ และแนวคิดการยายถิ่น ซึ่งการศึกษาภายใตกรอบ
คิดแตละแนวดังกลาวพบวามีขอสรุปและขอขัดแยงกันดังนี้
1) งานศึก ษาวิจัยที่ศึก ษาภายใตแ นวคิดสิท ธิม นุษยชนและสิท ธิแ รงงาน เปนงานที่
พิจารณาวาแรงงานขามชาติเปนผูที่ควรไดรับการปฏิบัติจากนายจางและรัฐอยางยุ ติธรรมภายใต
หลักการของแนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน แตในปจจุบันพบวาแรงงานขามชาติเปนกลุม
คนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานในดานตางๆ
2) งานศึกษาวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระบอบทุนนิยม เปน
งานที่ผู ศึกษามองว ามี ความจํ า เปนตอ งจ างแรงงานขา มชาติ เ พื่ อความเติ บโตของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ โดยไมสนใจในเรื่องสิทธิข องแรงงานที่ พึง จะไดอยางเท าเทียมตามกรอบของกฎหมาย
และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันก็จะคํานึงถึงตนทุนและผลกําไร โดยมองวาการจาง
แรงงานขามชาติซึ่งสามารถกําหนดอัตราคาจางไดงายกวาการจางแรงงานคนไทย ซึ่งในที่สุดก็จ ะ
จางแรงงานขามชาติในอัตราคาจางที่ต่ํากวาการจางแรงงานคนไทย ทําใหเปนการลดรายจายของ
การผลิต และนั่นก็หมายถึงจะไดกําไรที่มากขึ้นดวย
3) งานศึกษาวิจัยที่ศึกษาภายใตแนวคิดความมั่นคงแหงชาติ เปนงานที่ผูศึกษามอง
วาแรงงานขามชาติเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ ทั้งดานความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนไทย มองวาแรงงานขามชาติเปนกลุมคนที่หลบหนีเขาเมืองเปน
บุค ลที่ผิ ดกฎหมาย ต องจัดการโดยการใช มาตรการทางดานกฎหมาย เพื่ อใหสามารถควบคุ ม
แรงงานเหลานั้นได ซึ่ งมาตรการตางๆมักจะสง ผลกระทบในทางลบตอแรงงานขามชาติ เชน การ
จับกุม การสง กลับ และการจดทะเบียนแรงงานเพื่ ออนุญาติทํ างานชั่ วคราว ซึ่งมาตรการการจด
ทะเบียนนั้นก็ มีจุ ดมุ งหมายเพื่ อควบคุม ดูแลแรงงานขามชาติเปนหลั ก ไม ได ครอบคลุ มถึ งการให
สิทธิกับแรงงานขามชาติเทาที่ ควร แมจะไดรับ สิท ธิเขารับบริการในสถานพยาบาลที่กํา หนดไวใน
ระบบประกันสุขภาพ แตสิทธิอื่นๆที่พึง จะไดตามหลักกฎหมายคุมครองแรงงาน กลับไมไดรับการ
ใสใจจากเจาหนาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน
4) งานศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาภายใต แ นวคิ ด การย า ยถิ่ น เป น งานที่ ผู ศึ ก ษามองว า
แรงงานขามชาติที่มีการเคลื่อนยายจากประเทศตนทางมาสูประเทศปลายทางหรือประเทศไทยนั้น
ก็เนื่องมาจากมีปจจัยตนทางเปนแรงผลักดันใหเกิดการยา ยถิ่น ขณะเดียวกัน ประเทศต นทางก็มี
ปจจัยดึงดูดใหแรงงานขามชาติเคลื่อนยายเขามาขายแรงงาน และในการเคลื่อนยายแรงงานจาก
ประเทศตน ทางไปยัง ประเทศปลายทางนั้นก็ ยัง กอใหเ กิดผลกระทบต อประเทศปลายทางทั้ ง
ทางดานลบและดานบวก แตการศึก ษาโดยใชแ นวคิ ดการยายถิ่น ก็ ยัง ขาดมิติในการมองถึง สิท ธิ
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ของแรงงานขามชาติที่พึ ง จะไดรั บการปฏิ บัติ อยา งเป นธรรมจากทั้ง นายจ าง และรัฐ บาลของ
ประเทศปลายทาง
จากการทบทวนวรรณกรรมภายใตแนวคิดทั้งสี่ แนวขางต น ผูวิจั ยเห็นดว ยกับการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงงานขามชาติโดยศึกษาภายใตแนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน เหตุที่
ผูศึกษาเห็นดวยกับการศึก ษาภายใตแ นวคิดสิ ทธิ มนุษยชนและสิ ทธิ แรงงาน เพราะการศึก ษา
ภายใตแ นวคิ ดดังกล าว จะมองแรงงานขามชาติอ ยางเพื่อ นมนุษย รว มกั น แรงงานขา มชาติค วร
ไดรับการปฏิ บัติ อยางเปน ธรรมทั้ง จากนายจ างและรัฐ นอกจากการมองแรงงานขามชาติเ ปน
เสมือนเพื่อนมนุษยรวมกันแลว ถาหากมีความเขาใจในบริบททางดานการเคลื่อนยายประชากรใน
ปจจุบันทั่วโลกจะพบวา เราไมสามารถปฏิเสธการเคลื่อนยายของประชากรจากพื้นที่แหงหนึ่งไปสู
พื้ น พื้ น ที่ แ ห ง หนึ่ ง ไม ว า จะเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ ดๆก็ ต ามโดยเฉพาะวั ต ถุ ป ระสงค ท างด า น
เศรษฐศาสตร ประเทศที่ มีความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจมากกวายอมตองการแรงงานราคาถูก
จากประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดอยกวา ขณะเดียวกันแรงงานจากของประเทศที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาก็ตองการไปขายแรงงานในประเทศที่มีคาแรงแพงกวาประเทศของตน
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย เห็ น ว า การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แรงงานข า มชาติ โ ดยศึ ก ษาภายใต แ นวคิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนและสิ ทธิแรงงานจะเปน แนวทางที่จะสามารถคน หาคํา ตอบในการที่จะทําอย างไรให
แรงงานขามชาติและผูคนในพื้นที่ของตนเองอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและยุติธรรม
สว นการศึ กษาที่เกี่ ยวของกับแรงงานขามชาติภ ายใตแ นวคิด ความมั่นคงแหงชาติ
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระบอบทุนนิยม และแนวคิดการยายถิ่นนั้นผูวิจัยมองวาแนวคิดทั้ง
สามแนวดังกลาว มุงศึกษาโดยมองแรงงานขามชาติเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ และถึงแมจะ
มองว าแรงงานข ามชาติ เปน ปจ จัยหนึ่งในการสรางความมั่ งคั่ง ทางธุร กิจของผูประกอบการบาง
ประเภท หรือแกไ ขปญ หาการขาดแคลนแรงงานในบางภาคส วนการผลิ ตและการบริการของ
ประเทศ แตการศึกษาภายใตแนวคิ ดดังกลาวยั งขาดการมองในเรื่องของสิทธิของมนุษยถึ งแมจ ะ
เปนคนขามชาติก็ตาม

