บทที่ 5
ทัศนคติและความสัมพันธระหวางคนไทยกับแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในชุมชนตําบล
โคกขาม
การมีแรงงานขามชาติเขามาทํางานและอยูอาศัยภายในชุม ชนตําบลโคกขามทําให
คนไทยในชุม ชนซึ่ง เป นเจา ของพื้ นที่ ได รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิด ขึ้น ในชุม ชนของ
ตนเอง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรแฝงที่เปนแรงงานขามชาติ
และผู ติ ดตาม การเปลี่ ย นแปลงดัง กล าวส ง ผลให คนไทยแตล ะกลุ ม ในชุ ม ชนมี ปฏิ สั ม พั น ธ ต อ
แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานและอยูอาศัยในชุมชนแตกตางกันไปตามทัศนคติของคนไทยแตละ
กลุมที่มีตอแรงงานขามชาติ ซึ่งคนไทยแตละกลุมเปนกลุมคนไทยที่มีสวนไดสวนเสียกับการเขามา
ของแรงงานขามชาติแตกตางกันไป
ผลการศึกษาในบทนี้จะแสดงใหเห็นถึงปฎิสัมพันธของคนไทยกลุมตางๆในชุมชนที่มี
ตอแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในดานทัศนคติ ความสัมพันธ และผลกระทบทั้งทางบวกและทาง
ลบที่เกิดขึ้นตอชุมชนในทัศนคติของคนไทย ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังตอไปนี้
5.1 ความตองการแรงงานขามชาติในตําบลโคกขาม
คนไทยในตําบลโคกขามและจัง หวั ดสมุทรสาครที่เ ปน เจ าของพื้น ที่ม าตั้งแตดั้ง เดิ ม
เปนกลุมคนที่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของการจางงานและการใชแรงงานในกิจการตางๆ
ภายในจังหวัดสมุทรสาครมาเปนระยะเวลาคอนขางนาน ในอดีตพลเมืองของจังหวัด สมุทรสาคร
ทําการคาขาย ทํานา ทําสวนมะพราว สวนส มโอนครชั ยศรี สวนจาก การประมง การทํานาเกลือ
ปจจุบันจากการวิเคราะหขอมูล ทางเศรษฐกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติ ปรากฎวาจัง หวัดสมุ ทรสาครมีมูล คา ผลิ ตภัณฑม วลรวม ป 2544 เทากับ
159,351 (ป 2543 = 151,613 ลานบาท) โดยเปนสาขานอกภาคเกษตรสูงถึง 153,675 ลานบาท
ซึ่งประกอบดวยภาคอุตสาหกรรมถึง 130,815 ลานบาท หรือรอยละ 96.4 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ทั้ง หมด สวนสาขาเกษตรกรรม มีมู ลคา 5,677 ลานบาท หรื อรอยละ 3.6 ในจํา นวนนี้ เปนการ
ประมงมีมูลคาสูงถึง 5,100 ลานบาท หรือรอยละ 89.83 ของสาขาเกษตรกรรมทั้งหมดนอกจากนั้น
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เปนสาขาการผลิตอื่นๆ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาภาคอุตสาหกรรม เปนโครงสรางทางเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัดสมุทรสาครในปจจุบัน1
การที่จังหวัดสมุทรสาครมีภาคการผลิตที่เกี่ยวของกับการประมงซึ่งมีมูลคาถึง 5,000
ลานบาทตอป ซึ่ง พื้นที่ ที่มีศักยภาพในการผลิ ตดานนี้ไ ดแกพื้นที่ ในเขตอําเภอเมื อง ตําบลโคกขาม
เองก็เปนพื้นที่ที่มีการผลิตที่เกี่ยวของกับการประมงเขมขนมากเปนพื้นที่อันดับตนๆของอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร จากปจจัยดังกลาวทําใหมีความตองการจางแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง
และประมง ต อ เนื่ อ งเป น จํ า นวนมาก ช ว ง ก อ นป พ.ศ.2539 แรงง านไ ทยจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขามาทํางานในพื้นที่เปนจํานวนมาก แตหลังจากเกิดพายุใตฝุนเกย เมื่อวันที่
5 พฤษจิกายน พ.ศ.2532 แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คอยลดจํานวนลงเพราะไมกลา
ทํางานเปนลูกเรือประมง ประกอบกับการเริ่มมีการจางแรงงานขามชาติที่มีคาแรงถูกกว าจึงทําให
แรงงานจากภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือเริ่ มไมเปนที่ นิยมของเจา ของกิจ การในจัง หวัดสมุท รสาคร
โดยเฉพาะการจางงานในภาคประมงและประมงตอเนื่ อง เพราะเปนงานที่ตอ งใชความขยันและ
อดทนในการทํางาน นายจางมองวา แรงงานคนไทยมักจะมีค วามไมแ นนอน ทํางานไมตอเนื่อง มี
การมีการเขาออกงานสูง ในปจจุบันยังพอมีคนไทยรับจางทํางานอยูบางแตจะจางในลักษณะเหมา
หรือจ างเฉพาะฤดู อีกดานหนึ่งแรงงานไทยทั้งในพื้นที่ และแรงงานจากภาคอีสานก็ไมนิยมทํางาน
ในกิจการประมงทะเล และตอเนื่องจากประมงทะเล เพราะเปนงานหนัก และสกปรก ระยะเวลา
การทํางานไมแนนอนขึ้นอยู กับปริมาณของวัตถุ ดิบ สงผลใหแรงงานอีส านเปลี่ยนไปทํ างานใน
โรงงานที่มีมาตรฐาน และงานอยางอื่น สวนแรงงานไทยในพื้นที่ก็เปลี่ยนอาชีพไปทํางานสาขาอื่ น
เชน ขายที่ดินเอาเงินมาลงทุนทํากิจการหอพัก เปดรานคา รับจ างทั่วไปเปนตน ปจจัยทั้งหลายทั้ง
ปวงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตดังกลาว
เมื่ อเจาของกิจ การในพื้ นที่ข าดแคลนแรงงานทําใหความต องการจ างแรงงานข าม
ชาติเขามาทํางานแทนแรงงานคนไทยในพื้ นที่แทน เหตุผลที่ เจ าของกิ จการหันไปใช แรงงานขา ม
ชาติทํางานแทนเพราะมีปจจัยทางดาน คาแรง ความอดทนในการทํางาน แนวโนมของการจางงาน
ของประเทศไทยเปนตัวกําหนด กลาวคือ การจ างแรงงานขามชาติเขามาทํางานแทนแรงงานจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่นิยมของเจาของกิจการมากขึ้นเนื่องจากคาแรงงานถูกกวาการจาง
แรงงานคนไทยเพราะแรงงานขา มชาติมี ศักยภาพในการตอรองนอยกวาแรงงานคนไทยมาก
1

สภาพทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร (ออนไลด). 2550. สืบคนจาก:
http://www.samutsakhon.go.th/data/data_1/data_10.htm {เขาถึงขอมูลวันที่ 8 มกราคม
2550}
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โดยเฉพาะแรงงานขามชาติผิดกฎหมาย อีกทั้งแรงงานขามชาติยังเปนคนขยัน อดทน ทํางานที่คน
ไทยไมนิยมทําได สามารถทํางานตามความตองการของนายจางได ไปทํางานสม่ําเสมอไมคอยลา
งาน หรือขาดงานเพราะมีทางเลื อกไมมาก อีกทั้ง คาแรงที่ ไดรับก็ไดมากกวาคาแรงที่ประเทศพม า
ถึงเกือบ 4 เทาตัว ทางดานของแรงงานขามชาติก็มีความตองการเขามาทํางานในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก แมจะตองหลบหนีเขามาเสียคาใชจายเปนหมื่นบาท เสี่ยงตอการถูกจับกุม กักขัง และ
สงกลับ หรือแมกระทั่งเขาสูกระบวนการคามนุษยถูกหลอกไปใชแรงงานยังประเทศที่สาม โดยใช
ประเทศไทยเปนทางผาน แตแรงงานขามชาติก็ยังลักลอบหลบหนีเขามาทํางานในประเทศไทยเปน
จํ า นวนมากขึ้ นทุ กป รั ฐ ไทยก็ มิ ไ ดมี น โยบายหรื อมาตรการที่ จ ะสามารถบริห ารจั ดการปญ หา
แรงงานข ามชาติลั กลอบหลบหนีเข าเมืองไดอ ยางมีประสิ ทธิภาพ เมื่อนายจางตอ งการแรงงาน
ราคาถูกที่ทํางานสรางกําไรใหกิจการได แรงงานขามชาติเองก็ตองการมีรายไดที่ดีกวาการทํามาหา
กินในประเทศตนทางของตน ทําใหมีแรงงานขามชาติหลบหนีเขามาทํางานเปนจํานวนมาก ชุมชน
ตําบลโคกขามก็เปนหนึ่งในพื้นที่ที่มีจํานวนแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก
การที่จังหวัดสมุทรสาครมี ความตองการจางแรงงานข ามชาติมากขึ้ น ทํ าใหเ จาของ
กิจ การที่ ป ระกอบกิ จ การที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การประมงและประมงต อ เนื่ อ งในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เรียกรองใหรัฐ ออกนโยบายที่เกี่ยวกับการผอนผันการจางแรงงานขามชาติ ดังนั้นในป พ.ศ.2539
รัฐบาลไดมีการผอนผันใหใชแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย สัญชาติพ มา ลาว และ
กัม พู ช า ทํา งานในจั ง หวัดสมุ ทรสาคร ส ง ผลทําใหใ นปจ จุ บันแรงงานขา มชาติโดยเฉพาะจาก
ประเทศพม าเขาทํางานในพื้ นที่จั ง หวัดสมุ ทรสาครเปนจํ านวนมาก ซึ่ ง การที่มี แรงงานตางถิ่น
ตางชาติ เขามาทํางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวนมาก และเปนระยะเวลานาน ทําใหคน
ไทยในพื้นที่ตองปรับตัว ปรับความคิดตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตน ในกรณีการมี
แรงงานขามชาติเขามาทํางานและอยู อาศัย ในพื้น ที่เดียวกับคนไทยในชุม ชนตําบลโคกขามและ
จัง หวัดสมุ ทรสาคร ถือวาเปนปรากฏการณ ที่กอใหเ กิดทั้ง ผลทางตรง ทางออม ตอวิธี คิด การ
ดํารงชีวิต และการปรับตัวของคนไทยในชุมชนเปนอยางมาก
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ภาพที่ 24.
แผนที่แสดงจํานวนแรงงานขามชาติในพื้นที่ชุมชนตําบลโคกขาม
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หากพิจารณาภาพที่ 24. จะเห็นวาพื้นที่ชุมชนตําบลโคกขามเกือบจะทุกหมูบานจะมี
แรงงานขา มชาติทํ างานและอาศัย อยู โดยในหมูที่ 4 จะมีจํ านวนแรงงานขามชาติ อาศัย อยู มาก
ที่สุดนับหมื่น คน ขณะที่ หมู ที่ 4 มีจํานวนประชากรคนไทยอยูเพียง 5,000 กวาคน เมื่อพิจ ารณา
จํานวนแรงงานขามชาติที่มีจํานวนมากกวาประชากรคนไทยเกือบ 4 เทาตัว จึงไมอาจจะปฏิเสธได
วาชุมชนดังกลาวจะไดรับผลกระทบจากการมีอยูของแรงงานขามชาติอยางแนนอน ขณะเดียวกัน
ชุม ชนอื่ นๆภายในตําบลโคกขามที่แ มจ ะมีจํ านวนแรงงานขามชาตินอยกว าชุ มชนหมู ที่ 4 แตค น
ไทยในชุ มชนตางๆก็มีความรูสึกกับแรงงานขามชาติ และไดรับผลกระทบตางกั นไป ตามจํ านวน
ของแรงงานขามชาติ และลักษณะทางเชื้อชาติของคนไทยในชุมชนนั้นๆ
5.2 ทัศนคติของคนไทยในชุมชนตําบลโคกขามที่มีตอแรงงานขามชาติ
ในการศึก ษาทัศนคติของคนไทยที่มีตอแรงงงานขามชาติในชุ มชนตําบลโคกขาม ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาดวยการสัมภาษณ การสังเกต และศึกษาจากเอกสาร ในการศึกษาดวยการ
สัม ภาษณ เปน การสัม ภาษณแ บบกึ่งโครงสรางคนไทยในชุม ชนโคกขามและผูคนที่เ กี่ยวของกับ
แรงงานขามชาติในชุมชนตําบลโคกขามจํานวน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลของผูใหสัมภาษณ
ดังนี้
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ตารางที่ 10.
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณที่เปนคนไทย
ชื่อ

เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ/ตําแหนง

1

พระครูสาครรัตนาภรณ

ชาย

50

ป.ตรี

เจาอาวาสวัดโคกขาม

2

พระมหาณรงค จักกะวังโส

ชาย

38

ป.ตรี

เจาอาวาสวัดศรีบูรณาวาส

3

สมพงค สระแกว

ชาย

37

ป.โท

ผอ.เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

4

รอยตํารวจเอกไตรรินทร คุมคํา

ชาย

40

ป.ตรี

เจาหนาที่ตํารวจ ส.ภ.ต.โคกขาม

5

สิบตํารวจเอกขวัญชัย อยูเปนสุข

ชาย

36

ม.6

เจาหนาที่ตํารวจ ส.ภ.ต.โคกขาม

6

นางสุธาสินี กิติพัฒนมนตรี

หญิง

45

ป.ตรี

เจาหนาที่บริหารสาธารณสุขชุมชน 7 ประจําตําบลโคกขาม

7

นายสุเทพ สมประสงค

ชาย

32

ป.ตรี

เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยบานสันดาบ

8

นายอนุสร สุขรุงเรือง

ชาย

36

ป.โท

นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม

9

นายอําพล นาคนุช

ชาย

55

ป.ตรี

กํานันตําบลโคกขาม

10

นายธนวัฒน ชาวทาทราย

ชาย

44

ป.ตรี

ผูใหญบาน หมู 4

11

นายไพศาล โตกราน

ชาย

52

ม.6

ผูใหญบาน หมู 9

12

นายชาญ สีนวลจันทร

ชาย

47

ม.6

ผูใหญบาน หมู 5

13

สมชาย (นามแฝง)

ชาย

45

ป.ตรี

เจาหนาที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

14

นางบุญมา อูเจริญ

หญิง

56

ป.4

เจาของกิจการประมงตอเนื่องขนาดกลาง

15

นายมานิต

ชาย

40

ป.6

เจาของกิจการประมงตอเนื่องขนาดเล็ก

16

นายสมปอง ดวงมา

ชาย

39

ป.6

รับจางทั่วไป

17

นายจํานง พัดมา

ชาย

45

ป.4

รับจางทั่วไป

18

นางสาวณัฐสรัญ ทองมีศรี

หญิง

30

ป.ว.ช.

เจาของกิจการรานเสริมสวย

19

นางสาวปทมา มอญใต

หญิง

25

ป.ตรี

เจาของกิจการหอพัก และรานคา

20

นางบังอร สนบานกาด

หญิง

28

ป.ตรี

เจาของกิจการหอพัก และรานคา

21

นางสาวมะลิ คงสกุล

หญิง

46

ป.ตรี

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม

22

นายบุญฤทธิ์ บุญธรรมสง

ชาย

51

ป.ตรี

หัวหนาคนงานในกิจการประมงตอเนื่อง

23

นายสมจิต ศรีสมุทร

ชาย

52

ป.4

มัคทายกวัดศรีบูรณาวาส

24

นายสมปอง แหลมสั้น

ชาย

29

ป.6

ขับรถจักรยานยนตรับจาง

25

นายชวน ทองมีศรี

ชาย

65

ป.4

ไมไดประกอบอาชีพ

26

นายไทร แหลมสั้น

ชาย

65

ป.4

ไมไดประกอบอาชีพ

27

นางโสภา เอี่ยมงิ้วงาม

หญิง

28

ป.6

อดีตแรงงานในกิจการประมงตอเนื่อง

28

นายเสริม รุงโรจน

ชาย

21

ป.6

อดีตแรงงานในกิจการประมงตอเนื่อง

29

นางสาวอัฉราวรรณ ดวงแจมใส

หญิง

43

ม.6

ครูรับจางโรงเรียนสหกรณนิคมเกลือ

30

นางสาวจันทรจุฑา ฤกษวรรณ

หญิง

28

ป.ตรี

ครูโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา
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การศึกษาทัศนคติของคนไทยที่มี ตอแรงงานขามชาติ ในชุ มชนตําบลโคกขาม ผู
ศึกษาไดจําแนกคนไทยเปนสามกลุม โดยจําแนกตามความเกี่ยวของทางดานผลประโยชนที่มีตอ
แรงงานขา มชาติ ดัง นี้ 1) กลุ มคนไทยที่มี ผลประโยชนกั บแรงงานข ามชาติ 2) กลุม คนไทยที่ ไม มี
ผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ และ 3) กลุมคนไทยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการปญหาการ
เขามาทํางานในพื้นที่ของแรงงานขามชาติ ซึ่งคนไทยแตละกลุมมีทัศนคติตอแรงงานขามชาติดังนี้
5.2.1 กลุมคนไทยที่มีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ
คนไทยกลุมนี้ไ ดแกนายจางคนไทยที่อยู ในขบวนการนายหนาตา งๆ เชน นายหน า
นําพาแรงงานผิดกฎหมายเขาประเทศ นายหนานําพาคนไทยออกนอกเขตจังหวัด เปนตน คนไทย
ที่มีอาชีพคา ขายและบริ การ เช น แมคา พอค า เจาของกิจการหอพัก อาชีพขับรถจักรยานยนต
รับจาง เปนตน
กลุมเจาของกิจการคนไทยมองวาแรงงานขามชาติเปนคนขยัน ทํางานเกง ไมเ รื่อ ง
มาก ไม ขี้เกียจ สามารถทํางานตามความตองการของนายจางไดซึ่ง แตกตางจากแรงงานคนไทย
คนไทยกลุมนี้มองวาหากไมมีแรงงานขามชาติกิจการของพวกเขาก็คงจะดําเนินตอไปไมไดเพราะ
ไมมีแรงงานทํางานให
คนไทยที่มีอาชีพคาขายในเขตที่มีแรงงานขามชาติอาศัยอยูหนาแนนมองวาแรงงาน
ขามชาติถือเปนลูกคาชั้นดี กลาวคือไมเรื่องมากในการซื้อของ ไมมีการติดหนี้ หรือหากเปนหนี้ก็ใช
คืน ตามกํ า หนด แม ค าพ อ คา บางรายจะขายสิ น คา เฉพาะตามที่ลู กค า ที่เ ปน แรงงานขา มชาติ
ตองการ เชน สินคาอุป โภค บริ โภคโดยแรงงานขามชาติที่เปนชาวพมา และชาวมอญจะนิยมใช
สินคาบางอยางที่ผลิตในประเทศพมา เชน ธูป เทียน แปง ทาหนา น้ําพริก เครื่องปรุง อาหารเปนตน
โดยจะมีพอคาแมคาคนไทยไปรับมาจากแหลงสง สินคาเหลานั้นจากตลาดกลางคากุ งในตัว เมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนแหลงพักสินคาจากประเทศพมาแหลงใหญที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ มคนไทยที่มี อาชีพบริก าร เชน อาชีพ จัก รยานยนต รับ จา ง อาชีพใหบ ริก ารเสริม
สวย มองวาแรงงานขามชาติเปนกลุมคนที่เขามาชวยทําใหเศรษฐกิจของตําบลดีขึ้น โดยเฉพาะผูที่
ประกอบอาชีพใหบริการอยางพวกตน ในอดีตการประกอบอาชีพบริการไดผลตอบแทนไมดีเพราะ
มีผูใชบริการนอย แตเมื่อมีแรงงานขามชาติเขามาจํานวนมากทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นมาก

136
นางบุญมา อูเจริญ (เจเปา) เจาของกิจการประมงตอเนื่องผูผลิตปลากะตักตากแห ง
และลอกหมึก เลาวา “กอนที่จะจางแรงงานขามชาติเ คยจางแรงงานอีสานมากอน แตแรงงาน
อีส านกลับ บา นบอ ย บางคนก็ไปทําอาชีพอื่น ทํ าใหตอ งจางแรงงานขามชาติม าทํา แทน โดยจะ
แสดงความตองการไปที่นายหนาและใหนายหนาพาแรงงานมาสงตามจํานวนที่ตองการ ถาหากไม
มีแรงงานขามชาติก็คงจะลําบาก เพราะแรงงานคนไทยไมทําก็ไมรูจะไปหาแรงงานจากที่ไหน คนที่
เปนเจาของกิจ การตางก็มีความตอ งการแรงงาน แตคนไทยอื่น ๆในชุ มชนจะมองวาแรงงานขาม
ชาติพวกนี้ เขามาอยูในชุ มชนมาก มาแยง งานคนไทยทํา แยงการบริการตางๆ แตคนไทยเองก็ไ ม
นิยมทํางานที่ยากลํ าบาก และสกปรก จึ งจํ าเปนตองจ างแรงงานขามชาติ ในอดีตฉั นเคยจ าง
แรงงานลาว แต ปจจุบันแรงงานลาวก็ รูม าก ชอบทํางานสบายเหมือนคนไทยจึง เปลี่ยนไปทํางาน
เปนงานบริการในรานอาหารบาง ไปอยูตามรานนวดแผนโบราณบาง”2
ดานลักษณะนิสัยของแรงงานขามชาตินั้น เจเปาเลาวา “แรงงานขามชาติสว นใหญ
โดยเฉพาะแรงงานขามชาติเชื้อสายมอญมักจะไมดื่มเหลา ไมเลนการพนัน ขยัน สงเงินกลับบาน
เปนประจํา เปนกลุมคนที่ชอบทําบุญ ดูเครงครัดในการปฎิติบัติตนตอศาสนาพุทธมากกวาคนไทย
เชน การไปทําบุญ ไปกราบเจดียที่วัดสม่ําเสมอ การแตงกายดวยชุดที่รียบรอยสวยงานเขาวัด และ
เมื่อทางวัดมีงานที่ตองการทั้งกําลังเงินและกําลังคน แรงงานขามชาติโดยเฉพาะชาวมอญก็จะเปน
หัวเรี่ยวหัวแรงงานสําคัญในการชวยงานของทางวัด สวนการใชชีวิตของแรงงานขามชาติในชุมชน
นั้นมองวา แรงงานขามชาติสวนใหญจ ะไมคอยออกเดินทางไปไหนภายในชุมชนเพราะถึงแมจะมี
บัตรแตก็ยังมีการรีดไถจากพวกมิจฉาชีพที่อางตัวเปนเจาหนาที่เสมอ แรงงานขามชาติที่ทํางานอยู
ดวยแมจะดูสุภ าพเรียบร อยเจียมเนื้อเจียมตัว แตก็ ไมคอยกลาพบปะพูดคุยกับคนไทยแปลกหน า
ส วนใหญ เ มื่ อเลิ กงานก็จ ะอยูแ ตในหองพั กโดยที่ล ง มี หองพั กไวบริการแรงงานขา มชาติดวยมี
ลักษณะเปนหอพัก คิดคาเชาเดือนละ 1,500 บาท โดยจะรับแตแรงงานขามชาติ เมื่อกอนเคยรับ
คนไทยแตคนไทยมักมีปญหาเรื่องความประพฤติ เชน กินเหลาเสียงดัง และโกงคาเชาหองพัก”3
เจเปาเลาวาแรงงานขามชาติสวนใหญจะพูดไทยไดจึงไมคอยมีปญหาในการทํางาน
แตถึงแมแ รงงานขามชาติจะพูดไทยรูเ รื่อง ดูเปนคนสุภาพและนิสัยดี แตเจเปาก็ยังมีความระแวง
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บางโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยดังนั้นนอกเหนือเวลาทํางานเจเปาจะจัดใหแรงงานขามชาติอยู
เปน สัดส วนที่กําหนดไวคือ บริเวณหอพัก จะไม ปลอยใหแรงงานขามชาติเ ขาไปในบริ เวณที่พั ก
อาศัย ของตนเอง โดยจะมีกําแพงกั้นระหวางบา นของเจเปา กับลงและหอพักของแรงงาน แต
เนื่องจากเจเปาคลุกคลีกับแรงงานขามชาติมานาน และก็รูสึกวาแรงงานขามชาติเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหธุร กิจอยูได หากแรงงานขามชาติคนไหนที่คุนเคยมี ความเดือนรอน หากชว ยไดก็จะชว ยเหลื อ
เช น เคยชวยเหลือ แรงงานขา มชาติ บา ง เชน ใหยืม เงิน เพื่อส งกลับ บา น ไปหาหมอ หรือเปน คา
เดินทางกลับบาน แลวใหทํางานใชหนี้ บางคนอยูมานานก็ใหยืมเพราะเห็นใจแตก็เสี่ยงถาบางคน
ไมกลับมาก็โดนโกงบางแตก็ไมบอยที่เจอคนแบบนั้น
“ที่ลงจ างแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานข ามชาติกวา 20 คน สวนใหญเปนแรงงาน
ขามชาติ การจางมีทั้งจางแบบเหมาเปนกิโลกรัม และการจางเปนรายเดือน กรณีการจางแบบราย
เหมาทั้งคนไทยและแรงงานขามชาติจะไดรับคา แรงเทากัน ส วนการจางแบบรายเดือนจะจาง
เฉพาะแรงงานขามชาติเพราะไมมีแรงงานคนไทยทํา เพราะคนไทยทํางานตามความตองการของ
ตนเองไม ยืดหยุน เรื่องงานหนักงานเบาและการทํางานไมตรงเวลา เจเปาเลาวาแรงงานขามชาติ
สมัยนี้รูมาก มีประสบการณ รูจักคาลวงเวลา เมื่อกอนไมไ ดจายคาลวงเวลาเปนเงิน แตจะจายเปน
เครื่องดื่ม ชูกําลั ง แตห ลังๆ จ ายเปน เงินทั้ งหมดเพื่อ ความเท าเที ยมกั น และเพื่ อไมใหเ กิดป ญหา
ความไมพอใจของคนที่ไมไดรับผลประโยชน”4
เจาของกิจการประมงตอเนื่องขนาดเล็กอีกแหงหนึ่งกลาววา “ที่ตองจางแรงงานขาม
ชาติเ พราะแรงงานขามชาติสามารถทํางานตามความตองการได เนื่องจากงานที่ทําเปน งานที่
ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่เปนอาหารทะเลซึ่งเนาเสียไดงายถามีสินคามาลงตอนไหนก็ตองทํางานตอนนั้น
ได และถาของมีมากก็ตองทําใหหมดแม วาจะเลยเวลาเลิกงานแล วก็ตาม ซึ่ง แรงงานขามชาติ
สามารถตอบสนองตรงสวนนี้ไ ด แตถ าเป นแรงงานคนไทย จะขี้เ กียจชอบทํ างานตามเวลา ไมมี
ความยืด หยุน ถึ งเวลาเลิก งานก็จ ะกลับบ านแมว างานจะยั งไม เสร็จก็ ตาม เมื่อ ถึงเทศกาลตา งๆ
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แรงงานคนไทยก็มักจะหยุดงานหลายวัน โดยเฉพาะแรงงานที่ มาจากภาคอีสานก็จ ะลากลั บบา น
หลายวันซึ่งทําใหกิจการของเราเสียหาย จึงจําเปนตองจางแรงงานขามชาติเขามาทําแทน”5
อดีตแรงงานคนไทยที่เ คยทํางานรับจางในกิจการประมงตอเนื่องเลาวา “เจาของลง
สวนใหญ ชอบจางแรงงานขามชาติเพราะแรงงานคนไทยหยุดงานบอย ตอนที่ผ มทํางาน ใน 1
เดือนจะมีวันหยุด 4 วันคือทุกๆวันอาทิตย แรงงานคนไทยก็จะหยุดกันหมด แตแรงงานขามชาติจะ
ไปทํา งานพิ เ ศษในวัน หยุด เช น งานล า งถัง สํ าหรับ ใช ด องกุ ง และถ าวั นหยุ ดไหนที่ มี กุ ง มาลง
นายจา งจะเรียกให ไปทํางานในวันหยุด ดว ย แตคนไทยไม อยากไปทํ าเพราะว าอยากพัก ผอ นแต
แรงงานขามชาติจะไปทําเพราะเขาอยากไดเงิน นายจางจึงไมคอยจางคนไทยเพราะไปทํางานใน
เวลาที่เขาตองการไมได และถามีวันหยุดตางๆนอกจากวันอาทิตยที่โรงงานใหหยุดแรงงานคนไทย
ก็จะหยุดดวยทําใหเจาของกิจการไมอยากจางแรงงานคนไทย”6
นางสาวปทมา มอญใต เจ าของกิจ การหอพั กในพื้นที่ชุมชนตํา บลโคกขามเลาวา
“กอนที่ จะประกอบกิจการหอพักจะรูสึกไมชอบแรงงานขามชาติเนื่องจากเห็นวาเปนกลุมคนที่เข า
มาแย ง งานคนไทยทํา นิสั ย ก็ไ ม เ หมื อนคนไทย ไม มี ระเบียบ สกปรก และเปนกลุ ม คนที่ ไ ม น า
ไววางใจ รูสึกไมช อบไม อยากใหคนขามชาติ ตางภาษาเข ามาอยู รวมภายในชุม ชน และจากการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนไทยนอกชุมชนที่มีโอกาสเขามาที่ตําบลโคกขามก็จะตั้งคําถามวาที่ตําบล
โคกขามนี่ กลายเปน เมืองของคนขา มชาติไ ปแลวหรืออย างไร เนื่องจากมี แรงงานขา มชาติอ าศั ย
และทํางานอยูภ ายในชุม ชนเปนจํ านวนมาก มากกวาคนไทยที่เ ปนเจ าของพื้ นที่หลายเทา แต
หลังจากที่เปดกิจการหอพักลูกคาส วนใหญที่มาเชาหองพักซึ่งเปนแรงงานขามชาติเปนส วนใหญ
เมื่อมีโอกาสไดสัมผัสใกลชิดก็ทําใหความรูสึกไมชอบนั้นกลายเปนความเคยชินและเขาใจแรงงาน
ขามชาติมากขึ้น”7
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หอพักของคุณปทมามีหองพักทั้งหมด 28 หอง เปนหอพัก 2 ชั้น คาเชาหองเดือนละ
1,500 บาทตอเดือน คาน้ํา คาไฟ ตางหาก ปจจุบันแบงชั้นบนของหอพักใหแรงงานขามชาติเชา 14
หอง และชั้นลางแบงใหคนไทยเชา 14 หอง คุณปทมาบอกวาความจริงถ าเปดใหแรงงานขามชาติ
เชาทั้งหมดก็มีคนเชา แตรูสึกวาเสี่ยงเกินไปเพราะไมรู วาแรงงานขามชาติจะถูกผลั กดันออกจาก
พื้นที่เมื่อไรจึงตองแบงใหคนไทยเชาอยูดวยเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงทางดานรายได การอยูรวมกัน
ภายในหอพักเดียวกันระหวางแรงงานข ามชาติกับ คนไทยซึ่งสวนใหญเปนแรงงานจากภาคอีสาน
นั้น ถาไม แบง ใหอยูกันเปนสั ดสวนก็จ ะมี ปญ หามาก เพราะคนไทยที่เ ช าหองพั กอยูจ ะไม ช อบ
แรงงานขามชาติ เนื่องจากมองวาแรงงานขามชาติเปนคนสกปรก
“ภายในหอพักจะมีทั้งคนไทยและแรงงานขามชาติที่มาเชาพักอาศัย แตจะตองแบง
สัดสวนโดยใหแรงงานขามชาติอยูชั้นบนและคนไทยอยู ชั้นลาง กอนหนาเคยใหอยูคละกันปรากฏ
วามีปญหาเพราะคนไทยจะบนวาแรงงานขามชาติสกปรก จึงตองจัดใหอยูแยกกันเปนสัดสวน ซึ่งก็
พบวาปญหาลดลง”8
คุณบั งอรเจาของกิ จการหอพัก เล าวา “คนไทยในชุม ชนสวนใหญ แม จะดูเหมื อนคุน
ชินกับการมีแรงงานขามชาติเขามาอยูอาศัยภายในชุมชนของตนเองเปนจํานวนมาก แตลึกๆในใจ
แลวคนไทยสวนใหญก็ไมอยากอยูใกลแรงงานขามชาติมากนัก ไมอยากทํางานรวมดวย เพราะใจ
จริงแลวคนไทยไมชอบแรงงานขามชาติ โดยสวนตัวแลวอาจจะระแวงแรงงานขามชาติบาง แตก็รับ
ได ถาไมมีคนพวกนี้เราก็แย ปจจุบันคนที่มาเชาหอพักทั้งหมดก็เปนแรงงานขามชาติซึ่งก็อยูดวยกัน
ไดดีไมคอยมี ปญหา บางครั้งก็เคยชวยเหลื อแรงงานขามชาติบ าง เชน เรื่องการแนะนําการไปทํา
บัตร การใหคางคาเชาหองพัก และการใหคําปรึกษาดานอื่นๆเมื่อถูกรองขอเปนตน”9
เจาของรานเสริมสวยแสดงความเห็น วา “พี่คิดวาแรงงานขามชาติสวนใหญที่ เขามา
ทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวมอญในชุม ชนตําบลโคกขามนั้น เปน กลุมคนที่เขามาเพื่อ
ตั้งใจทํางานเก็บเงินจริง เวลาที่แรงงานขามชาติมาทําผมก็จะคุย กันไปดว ย จึงทราบวา ที่ประเทศ
8
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ของพวกเขานั้นทํ างาน 1 วัน ยั งได คาแรงานไมคอยจะพอซื้ออาหารเลย เพราะที่ ประเทศของพวก
เขานั้ น ค าจ างแรงงานถูก แต คา ครองชีพ สูงมาก พวกเขาบอกวาอยู เมื องไทยไดค าแรงแพงกวา
และของกินของใชก็ถูกกวามาก ปจจุบันพี่มีรายไดเดือนละประมาณเกือบ 20,000 บาท ซึ่งลูกคา
ที่มาใชบริการสวนใหญก็คือแรงงานขามชาติทั้งนั้น แทบจะไมมีคนไทยเขามาใชบริการเลย ถาหาก
แรงงานข ามชาติ ถูก ผลั กดัน กลั บประเทศหมดธุ รกิจ หลายๆอย างที่นี่ค งจะดําเนิ นการตอ ไปไมไ ด
เพราะจะไมมีแรงงานทํางาน และธุรกิจคาขายและบริการก็จะไมมีคนใชบริการและซื้อของ”10
5.2.2 กลุมคนไทยที่ไมมีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ
คนไทยกลุมนี้ไดแกคนไทยทั่วๆไปในชุม ชน พระสงฆ กํานันผูใหญบาน ครู เปนต น
คนไทยกลุมนี้สวนใหญมีทัศนคติที่ไมดีตอแรงงานขามชาติ สงผลใหมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวาง
คนไทยและแรงงานขามชาติ เชน การมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกัน การที่แรงงานขามชาติสรางความ
รําคาญใหแกคนไทยในพื้นที่ เชน การทิ้งขยะไมเปนที่ การสงเสียงเอะอะโวยวายยามค่ําคืนในเวลา
ที่คนไทยพัก ผอน คนไทยกลุมนี้ มองว าแรงงานข ามชาติเองก็มั กจะอยูอ าศัยรวมกลุ มเฉพาะพวก
เดียวกัน และมักไมยุงกับคนไทยซึ่งถามีโอกาสแรงงานขามชาติมักจะไมยอมแสดงตัวเปนชาวพมา
แต จ ะบอกว า ตนเองเป น ชาวมอญ เพราะชาวพม า คิ ด ว า คนไทยไม ช อบคนพม า เนื่ อ งจาก
ประวัติศาสตรการทําสงครามของทั้งสองประเทศในอดีต ซึ่งในความเปนจริงก็มีคนไทยอยูจํานวน
ไมนอยที่คิดอยางนั้น
กํานันอําพล นาคนุช กํานันประจํา ตําบลโคกขามเปนกํานั นมา 28 ป เลาวา “โดย
สวนตัวกํานันคิดมากกับเรื่องแรงงานขามชาติ เนื่องจากความรูสึกดานลบอันเนื่องมาจากเรื่องราว
ในประวัติศาสตร โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศพมา การที่ชนชาติพมาเคยกระทํา
กับบรรพบุรุษของไทยนั้นเปนเรื่องที่เจ็บปวดยากจะลบความรูสึกเหลานั้น กํานันยังมีความรูสึกวา
แรงงานขามชาติเปนกลุมคนที่ใจราย โดยเฉพาะแรงงานขามชาติชาวพมา เพราะกํานันเคยรับรูวา
หากคนพวกนั้นทะเลาะกับใครก็ตามถาหากถึงขั้นรุนแรงคนพวกนั้นก็จะฆา ปาดคอซึ่งเปนเรื่ องที่
โหดรายมาก แตก็ไดแคเพียงรูสึกไมสามารถจะทําอะไรได เนื่องจากชุมชนตําบลโคกขามมีนายจาง
ที่ตองการแรงงานมาทํางานใหเพื่อความอยูรอดของธุรกิจประมงและประมงตอเนื่อง ปจจุ บันคน
ไทยในพื้นที่ เริ่มคุนชินกับการมีอยูของแรงงานขามชาติใ นชุมชน แมกอนหนานี้ จะมีปญหากันบาง
10
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เชน การทะเลาะวิวาท แตในปจจุ บันก็นอยลงมาก แรงงานขามชาติเองก็เริ่ มคุนชิ นกับคนไทยใน
ชุมชน สามารถใชชีวิตอยูในชุม ชนไดอยางปกติเปดเผย แมจะไมคอยมีปฏิสัมพันธ กัน อยูกันแบบ
ตางคนตางอยู แรงงานขามชาติสวนใหญจะพุดคุยกับคนไทยที่คุนชินเทานั้น เชน รา นคาที่ซื้อของ
กันเปนประจํา”11
ชาวบานในพื้นที่อาชีพขับรถรับจางทั่วไปเลาวา “ไมชอบแรงงานขามชาติ เนื่องจาก
เห็นวาเปนคนตางชาติ ตางภาษา เรียนรูจิตใจกั นยาก การมาอยูในชุมชนมากเกินไปทําใหรูสึ กไม
ปลอดภัย มองวาแรงงานขามชาติเปนคนใจคอโหดเหี้ยม โดยเฉพาะคนพมา ซึ่งคนพมาก็จะรูวาคน
ไทยไมคอยชอบ เวลาพบปะกับคนคนไทยถาถูกถามวาเปนคนเชื้อชาติไหน คนพมาจะบอกวาเปน
คนเชื้ อชาติมอญ เพราะคนไทยจะยอมรั บคนมอญมากกวาคนเชื้อชาติอื่น แรงงานขามชาติสว น
ใหญ เมื่ อพบปะกับคนไทยจะแสดงกิริยาออนนอมถอมตน พู ดจาไพเราะ หลายคนพูดไทยเกง
อาจจะมีเพี้ยนบางเปนบางคํา ซึ่งก็เขาใจวาการที่แรงงานขามชาติแสดงกิริยาดี พูดจาปราศรัยดี ก็
เพราะพวกเขาเปนคนตางถิ่น เมื่อมาอยูในสังคมที่พ วกเขาถูกมองเปนคนนอกเปนคนอื่นก็จะตอง
ทําตัวใหนารักเพื่อจะไดอาศัยอยูในชุมชนคนไทยไดอยางสงบสุข”12
อาจารย มะลิ คงสกุล ผู อํา นายการโรงเรียนวั ดโสภณาราม โรงเรีย นระดับ ประถม
ศึก ษาที่ใหญที่สุดในชุมชนตํา บลโคกขาม มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 610 คน นั กเรียนสวนใหญ
ประมาณรอยละ 70 เปนเด็กที่เปนลูกของแรงงานที่ม าจากภาคอีสาน และเปนโรงเรียนที่รับเด็กที่
เปนลูกของแรงงานขามชาติเขาเรียน ปจจุบันมี 2 คน อยูชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปน
เด็กนักเรียนชายทั้งคู ผูอํานวยการโรงเรียนเลาวา “โดยสวนตัวไมเห็นดวยกับการที่รัฐไทยยอมใหมี
แรงงานขามชาติเขามาทํา งานในประเทศไทยเปนจํานวนมากและเปดโอกาสใหแรงงานขามชาติ
และผูติดตามไดรับบริการจากภาครัฐโดยเฉพาะการมีน โยบายรับเด็กขามชาติเ ขาเรียนหนัง สือใน
โรงเรียนไทย การที่ไ มอยากรับเด็กที่เ ปนคนขามชาติเขาเรี ยนเพราะมองวาแม แตเด็กคนไทยทาง
โรงเรี ย นก็ ยั ง ไม ส ามารถอบรมให ไ ด รั บ การศึ ก ษาให เ ป น เด็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพได ทั้ ง คุ ณ ภาพทาง
การศึกษาและการอบรมบมนิ สัย เนื่องจากเด็กไทยสวนใหญ มาจากครอบครัวที่ แตกแยก พอ แม
แยกทางกัน พอแมตองทํางานในโรงงานไมเวลาดูแลลูกๆซึ่งทางโรงเรียนตองรับภาระในการอบรม
เด็ก ๆแทนพอแม ผูปกครองซึ่ งถื อเป นภาระที่ หนัก แตที่ตองรั บเด็กข ามชาติเขาเรียนเพราะตองทํา
11

สัมภาษณ นายอําพล นาคนุช กํานันตําบลโคกขาม, 3 มีนาคม 2550
12
สัมภาษณ นายสมปอง ดวงมา อาชีพรับจางทั่วไป, 5 มีนาคม 2550
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ตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี พ.ศ.2548 ซึ่ง เปดโอกาสใหเด็กขามชาติเขาเรียนหนังสื อใน
โรงเรียนไทยได ทางโรงเรียนจึงจําเปนตองทําตามนโยบายของรัฐ เมื่อมีผูปกครองเอาเด็กมาฝากก็
ตองรับไว”13
เด็กขามชาติที่เขาเรียนในโรงเรียนจะไดรับสิทธิเทาเทียมกับเด็กไทยทุกประการ เช น
การรับประทานอาหารกลางวันฟรี คาเลาเรี ยนฟรี มี หนังสือเรี ยนใหขอยืม แมผู อํานวยการจะไม
อยากรั บเด็ก ขา มชาติ เข าเรีย น แต ทา นก็ มองว าเด็ก ขา มชาติ เป นคนตั้ งใจเรีย นหั วดี เรีย นรู ได เร็ ว
และเปนเด็กที่มีความประพฤติดี
พระมหาณรงค จักกะวังโส รักษาการเจาอาวาสวัดศรีบูรณาวาสเลาวา “แรงงานขาม
ชาติสวนใหญโดยเฉพาะที่เปนคนเชื้อสายมอญเปนคนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสูงอยู
แลวเมื่อเดินทางเขามาทํา งานในประเทศไทย และรูวาที่วัด ศรีบูรณาวาสมี เจดียที่มี รูป ทรงศิลปะ
แบบรามัญ ทําใหมีแรงศรัทธาดึงดูดใหแรงงานขามชาติเชื้อสายมอญมาทําบุญที่วัดและกราบไหว
เจดียเปนจํานวนมาก ประกอบกับชุมชนหมู 4 อันเปนที่ตั้งของวัดศรีบูรณาวาสก็เปนชุมชนคนไทย
เชื้อสายมอญ มีหอพักใหเชาเปนจํานวนมาก มีสถานประกอบการประมงตอเนื่องหลายแหง ทําให
นอกจากแรงงานขามชาติเชื้อสายมอญจะมาทําบุญที่วัดกันมากแลวยังเขามาเชาอาศัยหอพักและ
ประกอบอาชีพในระแวกนี้ดวย”14
พระมหาณรงคม องวาแรงงานขา มชาติที่ เข ามาอยู ในชุมชนหมูที่ 4 ของตํา บลโคก
ขามเปนจํานวนมากนั้นก็ไมไดสรางปญหาอะไรใหกับชุมชนกวาตอนที่ไมมีแรงงานขามชาติเขามา
เปนจํ านวนมาก ทานมองวาชุม ชนจะดีหรือไม ดีนั้น อยูที่ส มาชิกของชุ มชนแหง นั้นวามีก ารปฏิ บัติ
ตั ว อย า งไร แม แ รงงานข า มชาติ จ ะเข า มาอยู เ ป น จํ า นวนมากแต ถ า มาอยู แ ล ว คิ ด ดี ปฎิ บั ติ ดี
ประพฤติชอบ ปญหาก็จะไมเกิด ปญหาเกิดที่การปฎิบัติตัว ไมไดขึ้นอยูกับความเปนคนอื่น ความดี
หรือไมดีเกิดจากความคิดและการกระทําของบุคคล
นายธนวัฒ น ชาวทาทราย ผูใ หญ บานหมู ที่ 4 ตําบลโคกขาม กลาววา “ระหวางคน
ไทยในหมู 4 กับแรงงานขามชาติอยูดวยกันไดดี เพราะถาไมมีแรงงานข ามชาติคนไทยในหมู 4 ที่
ประกอบอาชีพหลายอยางก็คงจะอยูไมได เชน กิจการประมงตอเนื่อง กิจการหอพัก กิจการรานคา
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สัมภาษณ อาจารย มะลิ คงสกุล ผูอํานายการโรงเรียนวัดโสภณาราม, 5 กันยายน
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เปนต น กอนหน าที่จะมีแ รงงานขามชาติเขามาทํ างาน คนไทยในพื้น ที่ก็เคยทํา งานเปนแรงงานใน
กิจการประมงตอเนื่องมากอน แตปจจุบันคนไทยไมทํางานลักษณะดังกลาวกันแลวเพราะมันเปน
งานที่หนัก และ สกปรก ปจ จุ บัน คนไทยหันไปคาขาย เปดหอพั ก และประกอบอาชี พ อย างอื่น
ตําบลโคกขามจึงมีความจําเปนตองจางแรงงานขามชาติตอไป แรงงานขามชาติสวนใหญ ทํางานดี
นายจางชอบ เพราะคาจางถูกกวาจางแรงงานคนไทย มีนิสัยไมเรื่องมาก ไมเรียกรองสวัสดิการจาก
นายจาง ทํางานขยันอดทน และตอบสนองความตองการของนายจางไดเปนอยางดี และไมคอยกอ
ปญ หาใหกั บชุมชน แรงงานขามชาติส วนมากจะเปน คนใจบุญ ชอบไปวั ดทํ าบุญ ไหวพระเปน
ประจํา”15
ผู ใหญ บานมองวา ที่คนไทยกั บแรงงานข ามชาติใ นชุ ม ชนอยูรว มกันไดอยา งไม มี
ปญหาเพราะเนื่องจากเปนผูที่นับถือศาสนาพุท ธเหมื อนกัน และคนไทยสวนใหญใ นพื้ นที่หมู ที่ 4
กวารอยละ 80 เปนคนไทยเชื้อสายมอญ
ผูใหญบานหมู ที่ 9 ตําบลโคกขามแสดงความเห็นวา “การมี แรงงานข ามชาติเขามา
ทํางานและอยูอาศัยภายในชุมชนนั้น ผมมองวาไมไดกอปญหาและผลกระทบมากมายใหแกชุมชน
แรงงานขา มชาติ สวนใหญเข ามาก็ เพื่ อทํ างานหาเงิน มี อุปนิสั ยชอบเก็บตั วไมอ อกมาสร างความ
วุนวาย ลักษณะออนนอมถอมตน จะมีแ ตก็แตคนไทยบางสว นที่ไปรังแก ทํารายรางกาย ชิงทรัพย
ของแรงงานข ามชาติ แตถ าจะใหมี แรงงานข ามชาติเขามาอยูเ ปนจํานวนมากก็ไมเ ห็นดวย ควรมี
การกําหนดจํานวนของแรงงานขามชาติใหเหมาะสมกับความตองการของนายจาง และเมื่อเขามา
อยูในชุมชนแลว ควรจะตองมีมาตรการที่ทางหนวยของของรัฐและทองถิ่นสามารถตรวจสอบได วา
แรงงานขามชาติอ ยูที่ไหนกันบา ง โดยเฉพาะเจา ของกิจการควรใหความรวมมือในการเปด เผย
จํานวนที่แทจริงของแรงงานขามชาติที่ตนจางไวอยางโปรงใส สวนเรื่องการที่มีโรงเรียนบางโรงเรียน
รับเด็กตางชาติเข าเรียนนั้นไมเห็นดว ย ไมอยากใหมีการปะปนกั นระหวางเด็ก ขามชาติกั บเด็กคน
ไทย”16
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ในปจจุบันแมวาคนไทยกลุมนี้บางสวนจะยังมีทัศนคติที่ไมดีตอแรงงานขามชาติ และ
ไม ตองการใหมี แรงงานขามชาติจํ านวนมากเขามาอยูใ นชุ ม ชน แตก็เ ริ่ม รูสึ กคุนชิ นกับการอยู
รวมกับแรงงานขามชาติในชุมชนเดียวกัน เนื่องจากไมสามารถทําอะไรได สิ่งที่ทําไดคือความรูสึก
คุ น ชิ น ยอมรั บ สภาพ ยอมรั บ ความเป น จริ ง แต ก็ ไ ม ไ ด มี ผ ลกระทบต อ การดํ า รงชี วิ ต มากนั ก
เนื่องจากคนไทยสวนใหญยอมรับสภาพ ยอมรั บความเปน จริ ง รูสึ กเริ่ม เคยชินกับการอยูรวมกับ
แรงงานขามชาติ คนไทยกลุมนี้มองวาชุมชนโคกขาม หรือจัง หวัดสมุทรสาครจําเปนตองมีการจาง
แรงงานขามชาติเขามาทํางานเพราะเปนความตองการของเจา ของกิ จการบางสวน แม คนไทยที่
ไมไดมีผลประโยชนใดๆกั บแรงงานขามชาติ และไมตองการใหมีแรงงานข ามชาติจํา นวนมากเขา
มาอาศัยอยูในชุมชน แตก็ไมรูวาจะทําอยางไร
5.2.3 กลุมคนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการปญหาแรงงานขามชาติ
คนไทยกลุ ม นี้ไ ด แกหนวยงานตา งๆของราชการ องคการบริหารส วนตํา บล และ
องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
กลุมคนไทยที่เ กี่ยวขอ งกั บการบริหารจั ดการป ญหาที่เ กี่ย วกับการเขามาทํางานใน
พื้น ที่ข องแรงงานขา มชาติ เชน เจ าหนา ที่ที่ เกี่ ยวขอ งกั บความมั่ นคงมองวา แรงงานข ามชาติที่
หลบหนีเขาเมืองเพื่อเขามาทํางานในพื้นที่เปนกลุมคนที่ตองเฝาระวัง โดยมองวาคนกลุมนี้หลบหนี
เขาเมืองผิ ดกฎหมายไมมีที่ม าที่ไป ยากแกการควบคุมดูแลใหอยูใ นกรอบของกฎหมายไทย หาก
พบแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายและไมไดไปขึ้ นทะเบียนเพื่อทํางานชั่วคราวใน
ประเทศไทย จะตองถูกจั บกุ ม และดําเนินการสง กลั บประเทศ สํ าหรับแรงงานขามชาติที่ไ ดรับ
อนุญาติใหทํ างานชั่ วคราวก็ จะตอ งคอบเฝ าระวั ง ทั้ง ทางดานความมั่น คงปลอดภัย ในพื้ นที่ ดาน
สาธารณสุข และดานความสับสนทางวัฒธรรมในพื้นที่เปนตน
กลุมคนไทยอีกกลุมหนึ่ง ไดแกองคกรพั ฒนาเอกชนในพื้น ที่ และเจา หนาที่ทางดาน
สาธารณสุข มองวาแรงงานขามชาติเปนมนุษยเหมือนคนไทยเหมือนกันแมจะหลบหนีเขาเมืองผิด
กฎหมายเพื่อ เขามาทํางาน แตทั้ งภาครั ฐและนายจ างที่จ างแรงงานดัง กล าวจะตอ งมี มาตรการ
คุม ครองแรงงานเหล า นั้น และจั ดสวั ส ดิ การให ตามหลั กสิ ท ธิ ม นุษยชน หากแรงงานขามชาติ
เหลานั้นไม ไดรั บการปฏิบัติ อยางเปน ธรรมโดยคนไทย องคก รพัฒ นาเอกชนก็จะดํา เนินการให
ความชวยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน เพราะถาไมชวยเหลือปญหาที่เกิดขึ้นกับ
แรงงานขามชาติเหลานั้นอาจจะสงผลกระทบถึงคนไทยในพื้นที่ดวย เชน ปญหาโรคติดตอที่เกิดกับ
แรงงานขามชาติแลวระบาดมายังคนไทย
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รอยตํารวจเอกไตรริ นทร คุ มคํา เจาหน าที่ตํารวจประจําสถานีตํา รวจภู ธรตําบลโคก
ขาม มองวา “แรงงานขามชาติเขามาแยงบริการทางดานสาธารณสุขของคนไทย โดยตนเองเคยมี
ประสบการณไ ปตรวจสุ ขภาพที่โรงพยาบาลของรั ฐเมื่อกอนเคยไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
ปจจุบันตองไปรอหมอถึงบายจึงไดรับการตรวจ และเมื่ อมองไปดูผูคนรอบขางที่เ ขามาใช บริการ
สถานพยาบาลของรัฐ จะพบว าส วนใหญเปนแรงงานขามชาติทั้ งนั้น ดู เหมือนวาสิทธิในการรับ
บริการจากรัฐของแรงงานขามชาติจะเทาเทียมกับคนไทยไปแลว แรงงานขามชาติเปนกลุมคนที่ไม
รักษาความสะอาด การใชชีวิ ตของแรงงานขามชาติบางสวนมีที่พัก อาศัยอยูใกลกับคลองน้ํา และ
ชายป า บริ เวณที่พั กจะสกปรกเต็ม ไปด วยขยะ รวมถึง การทิ้ง ขยะในแหลง น้ําด วย เวลาไปตรวจ
แรงงานขามชาติตามที่พั กอาศัยเคยไดคุยกับชาวบานคนไทยที่อาศัยอยูในระแวกที่มี แรงงานขาม
ชาติพักอาศัยอยู พบวา คนไทยจะรูสึกหวาดระแวงคนกลุมนี้ม าก แมในปจจุบันดูภ ายนอกผิ วเผิน
อาจจะมองเห็นวาชาวบานคุนชินกับการมีแรงงานขามชาติแตลึกๆแลว ไมมีใครอยากใหมีแรงงาน
ขามชาติจํานวนมากขนาดนี้เขามาอยูในชุมชน มันทําใหวิถีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ
เรื่องความหวาดระแวง ในความเห็นของตํารวจก็เขาใจวาแรงงานขามชาติมีความจําเปนกับระบบ
เศรษฐกิจในพื้น ที่ เพราะถาหากไมมี แรงงานขามชาติ หรือแรงงานขามชาติกลับประเทศกันหมด
ธุร กิจ หลายอยางก็ค งจะดํา เนิน การตอ ไปไมไ ด เชน ธุ รกิจ ที่เ กี่ยวขอ งกับ การประมง และประมง
ตอเนื่อง”17
“แรงงานขามชาติเมื่อพบกั บเจ าหนาที่ตํารวจ ถาเปน แรงงานขามชาติที่ มีบัต รถูก
กฎหมายเขาก็จะไมกลัวตํารวจ โดยเฉพาะชวงเทศการตางๆที่มีงานแสดงสําหรับแรงงานขามชาติ
เชน วันสงกรานต พวกเขาก็จะเดินเที่ยวงานตามสบาย บางคนก็ซื้อเบียรกระปองเดินถือดื่มกินตาม
ถนน บางคนก็เกือบจะเดินชนก็มี แตถาเปนพวกที่ไมมีบัตรพวกนี้จะกลัวจะไมคอยกลาออกมาใช
ชีวิตนอกที่พักเหมือนพวกที่มีบัตร และจากการเขาไปตรวจพื้นที่ก็สังเกตวาคนไทยในชุมชนรูสึกคุน
ชิน กับการมีแ รงงานขามชาติเ ขามาอยู แล ว จะมีเพี ยงแรงงานขามชาติบ างกลุม ที่ยังสรางความ
รําคาญเดือดรอนใหกับคนไทย เชน การดื่มเหลาเสียงดัง ซึ่งก็มีเปนสวนนอย โดยปกติแรงงานขาม
ชาติจะไมเขามาเกะกะระรานคนไทย สวนใหญจะมีปญหากันเองระหวางแรงงานขามชาติดวยกัน
ตนเองมองวาถาแรงงานขามชาติมีปญหากับคนไทยก็คงจะอยูในพื้นที่ไดลําบาก”18
17

สัมภาษณ รอยตํารวจเอกไตรรินทร คุมคํา เจาหนาที่ตํารวจประจําสถานี
ตํารวจภูธรตําบลโคกขาม, 3 มีนาคม 2550
18
สัมภาษณ รอยตํารวจเอกไตรรินทร คุมคํา เจาหนาที่ตํารวจประจําสถานี
ตํารวจภูธรตําบลโคกขาม, 3 มีนาคม 2550
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นายอนุสร สุขรุงเรือง นายกองคการบริห ารสวนตําบลโคกขามมองวา “แรงงานขาม
ชาติที่อาศัยอยูในชุม ชนตางก็ เจี ยมเนื้ อเจียมตัว เปนคนชอบทําบุญ เครงครัดในพระพุ ทธศาสนา
มากกวาคนไทย ถาหากทางวั ดมีง านก็จะใหความร วมมื อกับทางวั ดอยางดี โดยสวนตัวแล วไมมี
อคติกับแรงงานขามชาติ ยอมรับได และเขาใจวาชุมชนโคกขามมีความจําเปนตองจางแรงงานขาม
ชาติตอไป”19
เจ าหนาที่บริหารสาธารณสุ ขชุม ชน 7 ประจําตําบลโคกขามเล าวา “พี่ รูสึ กสงสาร
แรงงานขามชาติ สวนใหญตางก็ตองการมาหางาน หาเงิน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันขางหนา แมจะตอง
ทํางานในสภาวะที่เสี่ยงตอการเกิดโรคภัยแตก็ทําไดไมบน แรงงานขามชาติที่ไมดีก็คงจะมีอยูบาง
พี่เชื่อวาในทุกๆสังคมตองมีคนดีคนไมดีปะปนกันอยู แตเทาที่เคยเจอมองวาแรงงานขามชาติสวน
ใหญเ ปน คนดี และนา สงสาร ที่ สถานี อนามัย มีรายไดเ พื่อนํ าเงิ นมาพัฒนาส วนใหญก็ ได มาจาก
แรงงานขามชาติ โดยเฉลี่ยจะมีแรงงานขามชาติเขามาใชบริก ารทุกวัน วันละ 1 ราย สวนคนไทย
ที่มาใชบริการนั้นไมตองจายอยูแลวเพราะถามีบัตร 30 บาท ก็ไมตองจาย แรงงานขามชาติที่เขามา
ใชบริการสวนใหญจะเปนโรคปวดทอง โรคทางเดิน หายใจ เปนไขหวัด เปนตน เวลามาหาหมอที่
อนามัย จะมี คนไทยพามา และมี แรงงานขามชาติอี กคนหนึ่งมาดว ย บางคนมาเปน ลา มให หมอ
บางคนมาเปนเพื่อนอย างเดีย ว แตทุกครั้งจะสังเกตเห็นวา คนข ามชาติที่พ ามาจะเปนคนเดิม แม
คนปวยจะเปลี่ยนคนก็ตาม ซึ่งคนที่พามาอาจจะเปนแรงงานขามชาติที่ทํ าหนาที่เปนนายหนาพา
คนปว ยไปหาหมอประจํากลุ มของตน สวนใหญที่มารั กษาจะมี ทั้งที่มีบั ตรและไมมีบัต ร ซึ่งหมอ
รักษาใหหมด และไมตองกลัววา จะเรียกตํ ารวจจับ คา ใชจายหมอก็จะคิด ตามราคามาตรฐาน ซึ่ง
ถาบางคนไมมีเงินจายก็รักษาใหฟรี บางคนมีไมพอ มีใหเทาไรก็เอาเทานั้น โดยการเก็บคารักษาแต
ละครั้งจะออกใบเสร็จใหไมวาเปนคนไทย หรือแรงงานขามชาติ เพื่อความโปรงใส”20
เจ าหนาที่สาธารณสุขประจํ าสถานีอนามั ยบ านสัน ดาปมองวา “แรงงานขา มชาติ ก็
เปนสมาชิกคนหนึ่งของโลก ถาไปรังเกียจพวกเขา ก็อาจจะทําใหองคกรเอกชนหรือหนวยงานอื่นๆ
ของโลกที่ ทํ า งานทางด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จะมองว า คนไทยไม มี ค วามนั บ ถื อ ในเรื่ อ งของสิ ท ธิ
มนุษยชน ตนเองเปนคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อในแนวคิดสิทธิมนุษยชนมองวามนุษยทุกคนบนโลกใบนี้
19

สัมภาษณ นายอนุสร สุขรุงเรือง นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม, 27

เมษายน 2550

20

สัมภาษณ นางสาวสุธาสินี กิติพัฒนมนตรี เจาหนาที่บริหารสาธารณสุขชุมชน 7
ประจําตําบลโคกขาม, วันที่ 6 ตุลาคม 2550
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ควรไดรับการปฏิบัติที่ ดีอยางทัดเทียมกัน และดวยงานที่ ทําเปนงานที่ตองชวยเหลือคนตนจึ งไมมี
อคติกับแรงงานขามชาติ งานของตนตองพบปะพูดคุยกับแรงงานขามชาติบอยมาก ทุกวัน วั นละ
หลายรายเนื่องจากมีแรงงานขามชาติเขามาใชบริการรักษาโรคทุกวัน รวมทั้งวันเสาร อาทิตยก็เปด
ทําการ โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตร เพราะถาไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองจะตองเดิน
ทางไกลอาจจะเสี่ ยงตอ การถู กตรวจคนจั บ กุม ได แม จ ะมี บัต รหรือไม มี บัต รหมอก็จ ะรั บรักษา
ทั้ง หมดเพราะถือว าเปน มนุษยค นหนึ่ง เหมือ นกัน เวลาพบปะพูดคุ ยกับแรงงานขามชาติ เขาจะ
แสดงความเปนมิตร หมอเองก็พอพูดภาษามอญไดบาง ทําใหแรงงานขามชาติที่เขามาหารูสึกผอน
คลาย แรงงานขามชาติบางคนก็เปนคนที่มีการศึกษาดี พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได บางคน
ก็เคยเรี ยนหนัง สือมากอน แรงงานกลุมนี้จ ะเป นอาสาสมัครให กับทางการดว ยโดยการทําหนา ที่
รณรงคเ รื่องสาธารณสุ ข เรื่องโรคระบาดตางๆใหกับแรงงานขามชาติดวยกัน ซึ่ ง ก็ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี”21
จากผลการศึกษาพบว าแรงงานขามชาติเชื้ อสายมอญ สวนใหญมัก จะไดรับ คําชม
จากคนไทยในชุมชนวาเปนผูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขมแข็งดี เขาวัดทําบุญมิไดขาด ชวยทํานุ
บํารุง พระพุท ธศาสนา เทา ที่จ ะสามารถทําได ทั้ง แรงเงิ นและแรงกาย เปนที่ชื่ นชมของคนไทยใน
ชุมชนมาก
5.3 ทัศนคติของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาที่มีตอคนไทยในชุมชน
แรงงานขามชาติที่ใชชีวิตอยูในทามกลางชุมชนคนไทย คิดวาพวกเขาเปนผูมาจากที่
อื่นเมื่อมาอยูอาศัยในถิ่นของคนไทยก็อยากจะรูจักและมีความสัมพันธที่ดีกับคนไทย แตก็ติดที่บาง
คนไมสามารถพูดไทยได บางคนอาย บางคนกลัว แตเมื่อมีโอกาสเดินสวนกับคนไทย พวกเขาก็จะ
พยายามยิ้มให แรงงานขามชาติสวนใหญอยากเปนมิตรกับคนไทย แตก็ตองระวังตัวในการพบปะ
พู ด คุ ย กั บ คนไทย เพราะ แรงงานข า มชาติ ส ว นใหญ มี ป ระสบการณ ที่ ไ ม ดี กั บ คนไทยบางคน
แรงงานหลายคน ถูกคนไทยกระชากกระเปาชิ งของมีทรัพย ในระหวา งการเดิน ทางภายในชุมชน
แรงงานขามชาติบางคน แมจะอยูในหองพักของตนเอง ยังถูกมิจฉาชีพคนไทย อาศัยชวงที่แรงงาน
ขามชาติเผลอผลักประตูเขาไป ใชอาวุธ มีด หรือ ปน บังคับไมใหตอสูขัดขืน และสงเสียงดัง คนเอา
21

สัมภาษณ นายสุเทพ สมประสงค เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยบาน
สันดาป ตําบลโคกขาม, 25 กุมภาพันธ 2550
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ทรัพย สินมีคา เชน เงิน และทองคํา ซึ่งเหตุการณ ดังกลาวเกิดขึ้นบอย แรงงานขามชาติผูประสบ
เหตุการณเองก็ไมกลาแจงความกับทางการเพราะกลัววาจะถูกจับเสียเองและคิดวาคงจะไมไ ดรับ
ความเปนธรรมเพราะความเปนคนขามชาติ22
แรงงานขามชาติบางคนถูกคนไทยบางกลุ มแสดงความดูถูกดวยคําพูด โดยแรงงาน
ขามชาติบอกวาคนไทยกลุมนี้ เปนแรงงานคนไทยที่มาจากภาคอีสาน และที่คนไทยกลุมนี้รังเกียจ
พวกตนก็เพราะพวกตนเขามาแยงงานคนไทยกลุมนี้ ทําใหคนไทยกลุมนี้ตกงาน หรือทําใหพวกเขา
หางานทําไดยากขึ้นเพราะแรงงานขามชาติเ ขามาแยง งานนั้นเอง แตแ รงงานขามชาติสว นใหญ
มองวาการเขามาทํางานของพวกเขากอใหเกิดผลดีกับชุมชน กับสังคมไทย ทําใหคนไทยมีแรงงาน
มาทํางานในสาขางานที่คนไทยขาดแคลนแรงงาน และมองวาผลกระทบที่คนไทยมั กบอกวา
แรงงานขามชาติ กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด เสี่ยงตอการเกิดปญหาความมั่นคงนั้น
แรงงานขา มชาติ ม องว า ในเรื่อ งของป ญ หาโรคระบาดนั้ น ยอมรั บ ว า มี ส ว นที่ ก อ ใหเ กิ ด ป ญ หา
ดัง กล าวเนื่อ งจากก อนเขา มาอยูเ มืองไทยนั้น ระบบการสาธารณสุ ขและการดู แลประชาชนของ
ประเทศตนไม ดีพ อ อีก ทั้ง ขณะที่หลบหนีเ ขาเมืองไทยบางครั้งตองเดินทางหลบซอนตัว อยูในป า
เปนเวลาหลายวันก็อาจจะมีบางคนที่นําพาโรคตางๆเขามาบาง แตปญหาความมั่นคงนั้นคนไทย
บางสวนจะยังยึดติดอยูกับประวัติศาสตรมากเกินไป แรงงานขามชาติมองวาพวกเขาตองตื่นแตเชา
ตอ งทํางานหนัก กลั บบ านเย็น บางทีก็กลับบานดึก ไม มี เ วลาไปคิดเรื่องอื่น คิดแตว าตองการ
ทํางานเพื่อเก็บเงินไวเพื่อวันขางหนา สาเหตุที่เขามาทํางานในประเทศไทยก็เพราะปญหาปากทอง
ไม ไดมีจุดมุ งหมายทางการเมื อง แมจะมีแรงงานที่เปน นักศึก ษาพม าบางส วนแตก็เปน สวนนอ ย
สวนใหญตางก็ หวังมาทํางานหาเงิ นทั้งนั้ น เพื่ อหวัง วาชีวิ ตวันขางหนาจะดีขึ้น อีกทั้งการเข มงวด
กวดขันจากเจาหนาที่บานเมืองก็เปนไปอยางเขมขน มีการจับกุมแรงงานเถื่อนทุกวัน ทําใหแรงงาน
ขามชาติส วนใหญไ มเ คยคิด ถึง เรื่องจะกอความไม สงบเรียบร อยขึ้นในชุม ชน หรือประเทศไทย
แรงงานขามชาติจากประเทศพมาที่เข ามาทํา งานในประเทศไทยโดยเฉพาะคนรุนหนุม สาวสว น
ใหญเปนคนพอที่จะมีความรูอยูบาง บางคนจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย บางคนกําลังเรียนตอ
ระดับมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีปญหาการเมื องภายในทําใหตองออกจากการศึกษากลางครัน
แรงงานขามชาติห นุมสาวเหลานี้มีความรูเรื่องประวัติศาสตรระหวางไทยกับ พมาดี และก็ เคยพบ
เจอกับตนเองวายังมีคนไทยบางสวนที่ยังยึดติดอยูกับประวัติศาสตร ทําใหคนไทยไมชอบคนพม า
ทํา ใหแ รงงานดัง กลาวไมกลา สุงสิง กับคนไทย สวนคนพม าเองที่แตกตา งเชื้อชาติกั น เชน มอญ
22
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และพมา แรงงานเชื้อสายมอญ ไมย อมรับ วาเปนคนพมา แรงงานสองกลุมนี้ จะไม คอ ยอาศัยอยู
ใกลกัน สวนคนพมาเองถ าเจอคนไทยก็มักจะบอกวาตนเองมีเ ชื้อสายมอญ เพราะรูวาคนไทยไม
ชอบคนพมามากกวาคนมอญ
ดานความรูสึกของแรงงานขามชาติที่มี ตอนายจา งคนไทยพบวาแรงงานขามชาติที่
ทํางานกับนายจา งที่ ดี ก็จะรู สึกดีกั บกับคนไทยแตถา ทํางานกับนายจา งที่ ปฏิ บัตไม ดีกับพวกเขา
พวกเขาก็จะรูสึกวาตนเองเหมือนทาส ทําไมคนไทยใจรายอยางนี้ แตความรูสึกกับคนไทยทั่วไปใน
ชุมชน ก็มีความรูสึกหวาดระแวงบางเนื่องจากคนไทยในชุมชนสวนใหญก็ไมคอยไดมีความสัมพันธ
กับแรงงานขามชาติ ตางคนตางอยู และก็มีคนไทยบางสวนที่คอยจ องเอาเปรียบแรงงานขามชาติ
ด ว ยการ หลอกลวง ทํ า ร า ย หรื อ ชิ ง ทรั พ ย ห รื อ กรรโชกทรั พ ย จึ ง ทํ า ให แ รงงานข า มชาติ ที่ มี
ประสบการณที่เลวรายรูสึกหวาดระแวงคนไทย แตก็ยังพอมีคนไทยอยูบางบางสวนที่แรงงานขาม
ชาติรู สึก วา อยู ขางพวกเขา แรงงานข ามชาติ บางคนกลาวถึง คนไทย เชน แมคา ในตลาดบางคน
กลาววาแรงงานขามชาตินั้นซื้องายขายงาย ไมตอราคาเหมือนคนไทย เคยมี แมคาบางรายชี้หนา
ดาตํารวจที่จับแรงงานขามชาติ วาจับไปทําไม จะแกลงเขาทําไม ซึ่งชี้ใหเห็น วาแรงงานขา มชาติก็
ยัง จะพอมีคนไทยที่อ ยูขางเดีย วกับพวกตนเองบา งแมจะไมรูว า สาเหตุที่ เขาแสดงตนวาอยูขาง
ตนเองนั้นเปนเพราะผลประโยชนหรือวาจริงใจ
เรื่องความสัมพันธเชิงชู สาวระหวางแรงงานขามชาติกับคนไทยนั้นพบวาหญิงสาวที่
เปนแรงงานขามชาติไมวาจะสัญชาติใดมักจะไมคอยมีความสัมพันธกับผูชายไทย แตหญิงสาวชาว
ไทยบางคนมีความสัมพันธกับแรงงานขามชาติผูชาย โดยเฉพาะแรงงานชายชาวมอญ เพราะเห็น
วาคนพวกนี้ขยันและเก็บเงินเกง แตก็มีเปนสวนนอยมาก23
5.4 ความสัมพันธระหวางคนไทยกับแรงงานขามชาติในชุมชน
คนไทยภายในชุ มชนที่มีความสั มพั นธ กับแรงงานขามชาติ มั กจะเปน กลุ มคนที่มี
ผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ เชน รถจักรยานยนตรับจาง รานคา เจาของหองพัก และเจาของ
กิจการที่แรงงานขามชาติทํางานดวย สวนคนไทยอื่นๆที่ไมได มีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติก็
จะไมมีความสัมพันธกันเลยอยูกันแบบตางคนตางอยู
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กลุ มคนไทยที่มีผลประโยชนกั บแรงงานขามชาติมักจะมี ความสัม พันธกับแรงงาน
ขามชาติมากกวาคนไทยกลุมอื่น โดยเฉพาะกลุมเจาของกิจการจะมีความสัมพันธกับแรงงานขาม
ชาติมากเนื่องจากตองทํ างานใกลชิ ดกันโดยเฉพาะกิ จการที่เ กี่ยวกับประมง และประมงตอเนื่อ ง
เนื่องจากเปนกิจการที่แรงงานขามชาติทํางานเปนจํานวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับกิจการชนิดอื่นๆที่
มีการจางแรงงานขามชาติเขาทํางาน ซึ่งสวนใหญจะเปนความสัมพันธเชิงลบโดยแรงงานขามชาติ
เห็นวากลุมนายจางรอยละ 60 มักพูดจาไมดีกับพวกเขา ใชทํางานหนัก ใหคาแรงไมครบและนอย
กวาที่ค วรจะได แตนายจา งคนไทยบางคนก็เป นคนดี เลี้ ยงดูเ หมือ นลู ก เพราะเขาคิด วาแรงงาน
เหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเขาเจริญรุงเรือง มีการชวยเหลือทั้งทางดานเงิน การใหความชวยเหลือ
ตางๆ แตโดยรวมแลวแลวนายจางที่ดีก็ยังมี นอยกวา คือนายจางที่ดีมีประมาณร อยละ 40 ของ
นายจางทั้งหมด24
แรงงานขามชาติมักจะมีความสัมพั นธที่ดีกั บคนไทยที่ประกอบอาชี พคา ขายและ
ใหบริการ เชน คนขับรถจักรยานยนตรับจาง เจาของกิจการหอพัก เพราะแรงงานขามชาติถือเปน
ลูกคา ที่ดีของคนไทยเหลานั้น ทําใหคนไทยที่ประกอบอาชีพดังกล าวมีรายไดมาก รานคาบางรา น
จะหาสิ นคา ที่แรงงานขามชาติตองการมาจําหนายใหโดยเฉพาะ เช น วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆที่แรงงานขามชาตินิยม รานคาบางรายก็ใหเครดิตแกลูกคาที่เปน
แรงงานขามชาติดวย กลุมคนไทยที่มีอาชีพ บริการ เชน อาชีพ จักรยานยนตรับจาง อาชีพใหบริการ
เสริมสวยในชุมชนมักจะมีความสัมพันธอันดีกับแรงงานขามชาติ แรงงานขามชาติสวนมากนิยมใช
บริการรถจักรยานยนตรับจาง เพราะสะดวกและเปนสวนตัว บางครั้งคนขับจักรยานยนตรับจางที่
คุนเคยกับแรงงานขามชาติ ถาหากกําลังใหบริการอยู ถาผานไปเจอดานตรวจของตํารวจในกรณีที่
ผูโดยสารเปนแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรก็อาจพาหลบเลี่ยงใหไปถึงที่หมายไดอยางปลอดภัย25
กลุมคนไทยที่เ กี่ยวขอ งกั บการบริหารจั ดการป ญหาที่เ กี่ย วกับการเขามาทํางานใน
พื้นที่ของแรงงานขามชาติ เปนกลุมคนที่มีความสัมพันธกับแรงงานขามชาติทั้ง ทางบวกและลบ
กลุมคนไทยที่ทํางานดานความมั่นคงมักจะมีความสัมพันธทางลบกับกลุมแรงงานขามชาติ โดยคน
24
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ไทยกลุม นี้มี หนาที่ในการบริ หารจั ดการปญหาแรงงานขามชาติโ ดยตรง เชน การตรวจคน จับกุม
ส ง กลั บ แรงงานข า มชาติ ผิ ด กฎหมาย คนไทยกลุ ม นี้ เช น เจ า หน าที่ ด านความมั่ นคงมั กจะมี
ความสัมพันธที่ไมดีกับแรงงานขามชาติ สาเหตุก็มาจากภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบาย ส วนคนไทยที่ ทํางานใหบ ริการทางดานสาธารณสุ ขก็จ ะมี ค วามสั ม พั นธ ทางบวกกั บ
แรงงานขามชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยประจําตําบล เจาหนาที่ใน
ส วนนี้มั กจะให บริการแรงงานขามชาติอ ยางเท าเทียมกับการใหบริ การคนไทย เพราะมองว า
แรงงานขามชาติก็ เปนมนุษยเหมือนกับคนไทยเชนกัน แรงงานขามชาติเองก็นิยมมาใชบริ การ
เนื่องจากการเดิน ทางสะดวกเพราะระยะทางไมไ กล โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่ไม มีบัตรสว น
ใหญจ ะมาใชบริการที่สถานีอนามัย เพราะถาไปใช บริ การที่อื่น จะเสี่ ยงตอ การถูกตรวจคนจับกุม
และสงกลับในที่สุด
กับหนวยงานดานความมั่งคงโดยเฉพาะตํารวจ แรงงานขามชาติมักจะไมอยากไดยิน
หรื อพบปะดว ย เพราะดว ยนโยบายดา นความมั่นคงของรัฐ ไทย ทําให มีการตรวจค นจับกุ มและ
สงกลับแรงงานขามชาติเกือบจะทุกวัน แรงงานขามชาติจะพยายามหลี กเลี่ยงไมกระทําตัว ใหเกิด
ปญหา ไมวาในระหวางการทํางานหรือการอยูอาศัยในชุม ชน โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่ไม มี
บัตร จะเก็บตัวอยูแตภายในที่พัก และถามีความจําเปนตองออกจากที่พักก็จะระวังตัวเปนพิเศษ
กับหนวยงานดานสาธารณสุขในพื้นที่ตําบลโคกขาม (สถานีอนามัยประจําตําบลโคก
ขาม) แรงงานขามชาติถือวาเปนหนวยงานที่เปน ที่พึ่งของพวกเขา เพราะไมวาจะเปนแรงงานขา ม
ชาติที่มีบัตร หรือไมมี บัตรก็สามารถไปใชบริการที่สถานบริการแหงนี้ได ซึ่งสถานีอนามัยดังกลาว
เปดทําการทุกวันทําใหแรงงานขามชาติสามารถไปใชบริการไดอยางสะดวก และปลอดภัยจากการ
เดินทางไปรักษาในเมือง เพราะอยูไมไกลจากที่พักและที่ทํางานของแรงงานขามชาติ เจาหนาที่ซึ่ง
เปนผูใหบริการก็เปนผูมีจิตใจโอบออมอารี ใหการรักษาอยางเต็มใจโดยไมเลือกวาเปนคนเชื้อชาติ
หรือสัญชาติใด
กลุมคนไทยอีกกลุมหนึ่งไดแกองคก รเอกชนในพื้นที่ จะมี ความสัม พันธ กับแรงงาน
ข า มชาติ ใ นทางบวกมาก คนกลุ ม นี้ จ ะคอยช ว ยเหลื อ แรงงานข า มชาติ ใ นทุ ก ๆเรื่ อ งที่ ช ว ยได
โดยเฉพาะเรื่ อง สุขภาพ เรื่องสิท ธิแรงงานสิท ธิมนุ ษยชน เรื่องการศึกษา เปนตน คนไทยในกลุม นี้
เปนผูใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติเปนอย างดี แรงงานขามชาติจะใหความไวเนื้อเชื่อใจคน
กลุมนี้มาก เมื่อแรงงานขามชาติมีปญ หา ไมว าจะเปนปญหาดานสุขภาพ ดานการถูกละเมิ ดสิทธิ
หรือปญหาทางดานกฎหมาย แรงงานขามชาติก็มัก จะไปขอคําปรึก ษาจากคนไทยกลุมนี้ สาเหตุ
หนึ่งที่แรงงานขามชาติไวใจคนไทยกลุมนี้มากก็เนื่องมาจากองคกรเอกชนเหลานี้มักจะมีเจาหนาที่
ที่เปนแรงงานขามชาติเหมือนกันทํางานดวย บางคนก็เคยทํางานเปนลูกจางของกิจการในพื้นที่มา
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กอน แตที่สําคัญที่สุดที่แรงงานขามชาติไววางใจมากคือความจริงใจในการชวยเหลือที่คนไทยกลุม
นี้แสดงใหแรงงานขามชาติเห็น นอกจากการช วยเหลื อแรงงานขามชาติโดยตรงแลว กลุม องคกร
เอกชนยังทําหนาที่ประสานงานระหวาง กลุมแรงงานขามชาติกับหนวยของรัฐที่เกี่ยวของดวย เชน
หนวยงานดานสาธารณสุข หนวนงานที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนแรงงานเปนตน
“องคก รพั ฒนาเอกชนในพื้นที่ไดแกเครือขายสงเสริม คุณ ภาพชีวิตแรงงาน (LPN:
Labour Rights Promotion Network) และมู ลนิ ธิรั กษไทย ซึ่ง องคกรดังกลาวจะคอยใหความ
ช ว ยเหลื อ แก แ รงงานข า มชาติ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ทั้ ง ทางด า นสาธารณสุ ข ด า นสิ ท ธิ
มนุษยชน สิทธิแรงงาน ดานการศึกษาของบุตรหลานแรงงานขามชาติ และการใหการศึกษาเสริ ม
แก แ รงงานข า มชาติ เ อง แรงงานข า มชาติ ที่ มี ป ญ หามั ก จะเข า ไปพบเจ า หน า ที่ เ พื่ อ ให ช ว ย
ประสานงาน เปนตัวกลางในการเจรจา และเปนล ามให เหตุที่แรงงานขามชาติใหความไววางใจ
องคก รเอกชนทั้งสอง นอกจากการไดรั บความช วยเหลื อในดา นตา งๆแล ว เจาหนาที่ ขององคก ร
ดังกลาวเองก็เอื้อใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับแรงงานขามชาติ เพราะเจาหน าหรื ออาสาสมัครบาง
คนก็เปนคนมอญ หรือคนพมา บางคนเคยทํางานอยางเดียวกับแรงงานขามชาติมากอน จึงมีความ
เขาอกเขาใจในปญหาของแรงงานขามชาติและชวยแกไขปญหาใหเปนอยางดี”26
ความสั ม พั น ธ กั บ คนไทยกลุ ม ที่ ไ ม ไ ด มี ผ ลประโยชน กั บ แรงงานข า มชาติ ได แ ก
ชาวบานทั่ วไปในชุม ชน มักจะไมคอยมี เนื่องจากแรงงานขามชาติโดยปกติก็ ไม คอยพูดจากับคน
แปลกหนา สวนคนไทยในกลุมนี้ ก็ไ มคอยมีโอกาสที่จ ะเขา ไปพูดคุยกับแรงงานขามชาติ แรงงาน
ขามชาติสวนใหญจึงไมคอยกลาพูดจากับคนไทย แตถาคนไทยไปทักทายพูดจาปราศัยดี แรงงาน
ขามชาติก็ยินดีจะพูดคุยดวย ขณะเดียวกันความสัมพันธที่ไมดี เชน การมีปญหาทะเลาะเบาะแวง
เนื่องจากการเมาสุรา ก็มีบาง แตก็มีนอย แตปญหาที่สงผลกระทบมากคือ การถูกรังแก ถูกกระทํา
จากคนไทย เชน การ ลักทรัพย จี้ทรัพยเปนตน กรณีถูกรังแกจากคนไทย เชน เมื่อ 4-5 ปที่แลวจะมี
ปญ หามาก ในป จจุบัน ก็ยัง มีปญ หาวั ยรุนคนไทยทํา รายแรงงานข ามชาติ มีการหาเรื่องทะเลาะ
เบาะแวง กรณี ฉกชิงวิ่ งราว จี้ ทรัพย กรรโชกทรั พย จะมี คอ นขางบ อย เพราะเมื่อเกิดเหตุก ารณ
แรงงานขามชาติมักจะไมกลาแจงความ แรงงานขามชาติบางสวนถูกหลอกใหทําผิดกฎหมาย เชน
โดนหลอกใหเปนคนสงของผิดกฎหมาย เชน ยาบา เปนตน
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“คนไทยและแรงงานขามชาติที่ เช าอาศั ยอยู ในหอพัก ของตนไม มีค วามสั มพั นธ กัน
เลย ไมพู ดคุยกันเดินสวนกันก็ไ มม องหนากันตางคนตางอยู เชามาก็ ตางไปทํ างาน เย็นมาก็ตา ง
กลับเขาหองของตนจะมีคนไทยที่ นั่งดื่มสุราที่ห นาหองพักบางแตก็อยูภายในสายตาของตนจึงไม
เคยมีปญหา”27
“ระหวา งแรงงานไทยกั บแรงงานขา มชาติ นั้น ไม คอ ยมี ค วามสั ม พั น ธ และถ า มี ก็
จัดเปนความสัมพันธทางลบ แรงงานขามชาติกับคนไทยทํางานดวยกันไมได เพราะคนไทยมักจะ
เอาเปรียบคนมอญและเมื่อคนมอญรูทันก็จะมีปญหา แตถาเปนการจางแบบเหมาก็จะไมมีปญหา
เพราะตางคนตางก็ทํางานของตนไมตองทํารวมกัน แรงงานที่ทํางานรายเดือนจึงมีแตแรงงานขาม
ชาติ การทํางานรวมกันระหวางแรงงานขามชาติกับคนไทยนั้นมีทั้งที่อยูกันไดและที่มีปญหากัน ถา
หากมีปญหาเกิดขึ้นก็จะตัดสินโดยใหคนที่ผิดออกจากงาน”28
พระไทยและพระมอญในชุมชนที่มีแรงงานขามชาติอาศัย อยูนอกจากจะเปนเคารพ
นับถือจากแรงงานขามชาติอยางมากแลว บางครั้ง ยังมีบทบาทในการใหความรูและแง คิดในการ
ปรับตัวเพื่อใหอยูใ นชุมชนไดอยางปกติสุข เมื่อแรงงานข ามชาติมีกิจที่ตองใชบริก ารจากพระสงฆ
เชน การแตงงาน งานศพ แรงงานขามชาติก็สามารถนิมนตพ ระใหไปประกอบพิธีกรรม หรือ มาใช
บริการสถานที่และอุปกรณเครื่องใชตาง เชน ถวย ชาม จาน ชอน ของทางวัดไดเปนอยางดี
คนไทยเชื้อสายมอญในชุมชนโคกขามนับวาเปนกลุมคนที่มีบทบาทมากกับการเอื้อ
ให แรงงานขา มชาติช าวมอญดํา รงชีวิตอยูในชุ มชนได อย างสงบสุข โดยเฉพาะในหมูที่ 4 ซึ่ งเปน
พื้น ที่ที่มี คนไทยเชื้อสายมอญอาศัย อยู เป นจํ านวนมาก คนไทยเหล านี้จ ะมี ความรูสึ กกับแรงงาน
ขามชาติชาวมอญอยางผูคนที่ร วมเชื้อชาติเดี ยวกันแมจะอยูเมืองไทยมานานตั้งแตรุนปูยาตายาย
แตคนไทยเหลานี้ก็ยังมี ความเขาใจในความเปนมอญ บางคนพู ดภาษามอญได ทําใหคนมอญที่
เข า มาทํ า งานและอยู อ าศั ย ในพื้ น ที่ มี ค วามอบอุ น ใจมาก คนไทยเชื้ อ สายมอญเหล า นี้ จะมี
ความเห็นอกเห็นใจและเขาใจแรงงานขามชาติเชื้อสายมอญดี โดยเฉพาะผูใหญบานหมูที่ 4 ก็เปน
คนไทยเชื้อสายมอญ จึงคอยใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติชาวมอญในหลายๆดาน เชน การ
ไปพบปะกับเจาหนาดานความมั่นคง เมื่อแรงงานขามชาติชาวมอญมีปญหากับทางการ การจัดให
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มีพื้ นที่ในชุ มชนสําหรับแรงงานขามชาติเชื้ อสายมอญ เชน การจัด งานประจํา ปในช วงสงกรานต
โดยจัดหาการแสดง หรือวงดนตรีช าวมอญมาแสดงใหชม การติดต อประสานงานกับผู นําของ
แรงงานขามชาติชาวมอญเปนตน29
5.5 ผลกระทบตอชุมชนจากการมีแรงงานขามชาติในทัศนะของคนไทยในตําบลโคกขาม
การที่ชุมชนตําบลโคกขามเปนชุมชนที่มีแรงงานขามชาติเขามาทํางานและอยูอาศัย
เปนจํา นวนมาก นับ หมื่ นคน ซึ่ งมี ทั้ง แรงงานข ามชาติ ที่มี สถานะที่อ ยูอ ยางถูก ตอ งตามกฎหมาย
และผิดกฎหมายปะปนกันภายในชุม ชน ทําใหคนไทยในชุมชนคิดวาแรงงานขามชาติดังกล าวเขา
มาทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.5.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
กลุมคนที่มีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ มองวาแรงงานขามชาติเปนกลุมคนที่
เขามาทําใหกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครสามารถขับเคลื่อนไปได โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ ยวของกับ การผลิตและแปรรูปอาหารทะเล เนื่องจากธุ รกิจดัง กล าวมี
ความตองการใชแ รงงานเปนจํานวนมาก หากไมมีแ รงงานขามชาติทํา งาน ธุรกิจเหลานั้นก็คงจะ
ดําเนินการตอไปไมไดและจะสงผลกระทบโดยรวมตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร สวน
กลุมคนไทยที่มีอาชีพคาขายและบริการมองวา การที่แรงงานขามชาติเขามาทํางานและพักอาศัย
ภายในชุมชนทําใหการทํามาคาขายภายในชุมชนคึกคัก สามารถคาขายไดดีขึ้น และอาชีพบริการ
อื่นๆก็มีรายไดเพิ่มขึ้นดีกวาตอนที่ยังไมมีแรงงานขามชาติเขามาในชุมชน
กลุมนายจางจําเปนตองจางแรงงานขามชาติเนื่องจากไมคอยมีแรงงานคนไทยนิย ม
ทํางานที่มีลั กษณะสกปรกและลําบาก โดยนายจางมองวา แรงงานคนไทยรักความสบายขาด
ระเบียบวินัย มักมีปญหาในการทํางาน คือ มีการเรียกรองสวัสดิการตางๆ เรียกรองเรื่องคาแรง ไม
สามารถปฏิบัติงานตามความตองการของเจาของกิจการได โดยแรงงานคนไทย มักมีความอดทน
ตอการทํางานน อย ตองการทํางานในชวงเวลาที่มีความยืดหยุนนอย คือตองการทํางานตรงเวลา
และจะไมทํางานตอหากหมดเวลาทํางาน แมงานที่ทําจะยังไมเสร็จทันตามกําหนดของนายจาง ซึ่ง
นับเปนปญหาสําคัญของเจาของกิจการ เนื่องจากวัสดุที่ทําการผลิต เปนของสดจากทะเล หากทํา
29
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การแปรรูปไมห มด จะทําใหสิ นคา เน าเสี ย และนั่น คือ สิ่งที่ เจา ของกิจ การจะยอมให เกิ ดขึ้ นไม ได
ในขณะที่ การจ างแรงงานขามชาติเข ามาทํางาน แรงงานขามชาติเหลาสามารถตอบสนองความ
ตองการของเจาของกิจการได นายจางมองวาแรงงานขามชาติเหลานี้มีความอดทน และขยัน แต
การจางงานคนไทยนั้นมีความไมแนนอนมักขึ้นอยูกับลูกจาง ซึ่งลูกจางคนไทยมักทํางานตามความ
ตอ งการการใช เงิ น กล าวคือ เมื่ อมีเ งินก็ไ มอยากทํางาน เมื่อเงิ นหมด จึง จะอยากทํางาน ส วน
แรงงานขามชาตินั้นตรงกันขามพวกเขาอยากมีงานทําตลอดเพื่อจะไดมีเงินสงกลับบาน
กลุ มคนที่มีผลประโยชน กับแรงงานขามชาติ มองวาการเขามาทํ างานของแรงงาน
ขามชาติมีผลกระทบตอ ชุ มชนทั้งดา นบวกและดา นลบ ผลกระทบทางบวก คนกลุ มนี้ม องวา
แรงงานขามชาติทําใหเศรษฐกิจของตําบลโคกขามและของจังหวัดสมุทรสาครดีขึ้น และถาหากไม
มีแ รงงานข ามชาติพวกนี้ จะทํ าใหธุ รกิจที่ เกี่ยวของกับ ประมงทะเล และกิจ การตอเนื่องลม สลาย
เนื่องจากไมมีแรงงานทํางานผลิตสินคา ดานผลกระทบทางลบ เจาของกิจการมองวาแรงงานขาม
ชาติบ างสวนสรางปญ หาใหกับเจาของกิจการ กลาวคือ แรงงานขามชาติบ างสวนที่ยัง ไมไดจ ด
ทะเบียนแรงงานขามชาติตามมติคณะรัฐมนตรี จะเขามาสมัครเปนลูกจางของเจาของกิจการ และ
เมื่อเจาของกิจการดําเนินการนําแรงงานขามชาติเหลานั้นไปจดทะเบียนแลว โดยออกคาใชจายไป
ใหกอน แรงงานขามชาติที่ จดทะเบีย นแลว มักจะหนีไ ปทํ างานกับโรงงานอื่น ที่มี เพื่อนพองของ
ตนเอง หรือโรงงานที่จายคาแรงดีกวา แรงงานขามชาติบางสวนก็มักจะทะเลาะเบาะแวงกันเอง ซึ่ง
บางทีก็มีความรุนแรงมาก ทํ าใหนายจางตอ งไลอ อกทําใหขาดแรงงาน แรงงานบางสวนมักพา
เพื่อนหรือญาติที่เปนแรงงานขามชาติเขามาพักอาศัยในกรณีที่แรงงานขามชาติพักอาศัยในบริเวณ
เดียวกับสถานที่ทํางาน ซึ่งหากคนที่แรงงานขามชาติพาเขามาเปนคนที่ไมมีบัตรหากมีการตรวจคน
ก็จะทําใหเจาของกิจการไดรับผลกระทบไปดวย
เจาของกิจการรานเสริมสวยเลาวา “การเขามาของแรงงานขามชาติทําใหชุมชนเกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปมากทางดานเศรษฐกิจ ตั้งแตมีแรงงานขามชาติเ ศรษฐกิจของชุม ชนก็ดีขึ้น
คนไทยที่เคยทํางานรับ จางก็หันมาทําอาชีพ คา ขายและบริ การแทน เชน อาชีพรถจัก รยานยนต
รับจาง อาชี พคาขาย และเปดใหบริ การหอพัก สรางรายไดไดเป นอยางดี เพราะแรงงานข ามชาติ
จํานวนมาก ก็ตองจับจายซื้อของใชบริการกันทุกวัน อยางที่รานเสริมสวยของพี่มีแรงงานขามชาติ
เขามาใชบริการทุกๆวัน การที่บางครั้งสื่อตางๆนําเสนอขาวเกี่ยวกับความหวาดกลัวของคนไทยตอ
การมีแรงงานขามชาติเขามาอยูในชุมชนนั้น พี่มองวาไมจริงเสมอไป ที่นี่พี่เปดรานอยูภายในชุมชน
ที่มี แรงงานขา มชาติเ ปน จํานวนมาก เปน หมื่น คน และตอ งอยู ที่รา นคนเดี ยว แตไ มเ คยกลัวหรือ
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ระแวงคนขามชาติจะเขามาทําอะไรเลย แตกลับกลัวคนไทยดวยกันมากกวา มีแตคนไทยนี่แหละที่
มักจะทําราย ชิงทรัพย ปลนทรัพย แรงงานขามชาติ และคนไทยดวยกันเอง”30
นางบุญมา อูเจริญ (เจเปา) เจาของกิจการประมงตอเนื่องเลาวา “ปญหาที่เกิดการ
จางแรงงานขามชาตินั้ นพอมีแตไ มรุนแรงมาก สามารถควบคุม ดูแ ลได ป ญหาที่พ บบ อยไดแก
ปญหาความสัมพันธระหวางแรงงานไทยกับแรงงานขามชาติ ปญหาการออกคาใชจายลวงหนาใน
การทําบัตรใหแรงงานขามชาติกอน เมื่อแรงงานขามชาติบางรายไดบัตรแลวจะหนีไปทํางานที่อื่ น
และ ปญหาแรงงานขามชาติบางคนที่เปนคนเกเรไมปฎิบัติตามขอบังคับที่ตกลงกันไว โดยแรงงาน
ขามชาติบ างคนที่เ ปน คนเกเรสว นใหญ จะเกิ ดจากการกิน เหลา บางคนมีเ พื่อ นฝู งมาหา บางคน
ที่มาไมมีบัตรถาเขามาก็จะมีปญหาถามีเจาหน าที่ม าตรวจ แตก็มีบางคนแอบพาเขามาสวนใหญ
จะเปนญาติหรือเพื่อนที่เปนแรงงานขามชาติดวยกัน สําหรับปญหาการออกคาใชจา ยลวงหน าใน
การทําบัตรใหแรงงานขามชาติกอน เมื่อแรงงานขามชาติบางรายไดบัตรแลวจะหนีไปทํางานที่อื่ น
นั้นเปนปญหาที่นายจางสวนใหญประสบเหมือนๆกัน เจเปาเองก็เคยโดนแรงงานขามชาติหลอกให
ออกเงินทําบัตรใหแลวหนีไป 6 ราย ในปที่ผานมา (2549) คา ใชจายในการพาแรงงานขามชาติไป
ขึ้นทะเบี ยนประมาณ 4,000-5,000 บาท ตอคน ประกอบดวย 1) เสียคาจางการนําแรงงานขาม
ชาติไ ปจดทะเบีย นใหนายหนา 500 ต อคนขึ้นไป และ 2) ค าใชจายที่เสียใหรัฐประมาณ 3,800
บาท แม ว าแรงงานที่ หนี ไ ปทํา งานที่ อื่น โดยที่ ยัง ไม มี ใ บแจ ง การเปลี่ ยนนายจ างที่ถู กต องตาม
กฎหมายจะมีความผิด รวมถึงนายจางที่รับเขาทํางานก็มีความผิดดวย แตเจเปาเลาวา การตามหา
เพื่อดําเนินการนั้นเปนเรื่องที่ยากมาก เพราะแรงงานขามชาติสวนใหญมีหนาตาคลายกัน ยิ่งอยูกัน
ไดไมนานก็ยิ่งจดจํายาก อีกทั้งนายจางที่รับแรงงานขามชาติที่หนีออกไปเขาทํางานก็มักไมคอยให
ความรวมมือในการตรวจสอบ และเปดเผยขอมูลการจางแรงงานขามชาติของตนเอง”31
กลุมคนไทยที่ไ มมี ผลประโยชน กับแรงงานขามชาติ มองวาผลกระทบทางบวกจาก
การที่มี แรงงานขามชาติเ ขามาทํางาน จะทําใหระบบเศรษฐกิจ โดยรวมดีขึ้น แตพวกชาวบาน
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ทั่วๆไป ก็จะไมไดประโยชนอะไร บางคนมองวาแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในชุมชนจะเขามา
แยงงานคนไทยทํา
นายอนุสร สุขรุงเรือง นายกองคการบริหารสวนตํา บลโคกขามแสดงความคิดเห็นวา
“การมีแรงงานขามชาติเขามาทํางานในชุมชนจะทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนอยูได เจาของ
กิจการสวนใหญขาดแคลนแรงงาน การจางแรงงานขามชาติทําใหกิจการตางๆโดยเฉพาะกิจการที่
ตองการแรงงานต่ําฝมือ เชน ลูกเรือประมง และธุรกิจประมงตอเนื่องดําเนินงานตอไปได”32
กลุ ม คนไทยที่ ทํ า งานในองค ก รพั ฒ นาเอกชน (NGO:
None-Government
Organization) ซึ่ง เปน องคก รที่ดํา เนินการชวยเหลื อเรื่องสุขภาพ เรื่องสิทธิแรงงาน และช วย
ประสานงานกับหนวยงานราชการโดยทําหนา ที่เปนลามให กับหนวยงานราชการตางๆ มองในเชิง
บวกวาแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทยหรือในพื้นที่ชุมชนโคกขาม เปนกลุมคนที่เขา
มาช วยทํางาน ซึ่ง เปนงานที่คนไทยไมนิยมทํากันส วนหนึ่ง อี กสวนหนึ่ง เปน ความตองการจ าง
แรงงานราคาถูกของเจ าของกิจการ ซึ่งถาไมมี แรงงานเหล านี้เขามาทํางานให ประเทศไทยก็ดี
ชุม ชนโคกขามก็ดี จะปญหาการขาดแคลนแรงงานและในที่สุ ดก็ จะสง ผลกระทบต อเศรษฐกิจ
โดยรวมของชุมชน ของประเทศ
5.5.2 ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม
กลุมคนไทยที่ ไมมีผ ลประโยชนกับ แรงงานข ามชาติมีความเห็ นวา แรงงานขามชาติ
บางสวนหลังเลิกงานบางกลุมมักดื่มสุรา แลวสงเสียงดังสรางความรําคาญใหกับคนไทยที่อาศัยอยู
ใกลเ คียง บางเมาแลวมีการทะเลาะเบาะแวง กับคนไทย ก็ จะยกพวกพ องของตนเองมามากมาย
เพื่อช วยเหลือกั น ซึ่งแมแตตํ ารวจก็ไมกลาจับกุ ม แรงงานขามชาติบ างสวนมี การขับขี่ ยวดยาน
พาหนะ ซึ่ง สวนหนึ่งเปนของนายจาง สวนหนึ่ง เปนของแรงงานขามชาติเอง โดยคนไทยในชุม ชน
มองวาแรงงานขามชาติเหลานี้มักขับรถผิดกฎจราจร เปนที่นาหวาดกลัวตอการเกิดอุบัติเหตุ
สวนความมั่ นคงทางดานประเพณีแ ละวัฒ นธรรม คนไทยในชุม ชนมองวา ปจจุ บัน
แรงงานขามชาติบางสวนมีการคลอดลูกในประเทศไทย และปจจุบันเด็กขามชาติที่เกิดในประเทศ
ไทยเหลานั้น ก็มีโอกาสไดเขาเรียนหนังสือรวมกับเด็กคนไทย ทําใหเด็กคนไทยอาจเกิดความสับสน
32
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ในประเพณี และวั ฒ นธรรมได คนไทยส ว นใหญ ทั้ง ครู และผู ปกครองไม เ ห็ นด วยกับ การที่ รัฐ มี
นโยบายใหผูติดตามแรงงานขามชาติที่ไดรับการจดทะเบียนเปนแรงงานขามชาติถูกกฎหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรีสามารถเขาเรียนในโรงเรี ยนไทยได โดยการไม เห็นดวยนี้ นอกจากประชาชนคน
ไทยจะไมเห็นดวยแลว ผูปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ไดแกครูผู สอนสวนใหญก็ไมเห็น
ดวย โดยชาวบานมองวาจะทําใหลูกหลานคนไทยของพวกเขาเกิดความสับสนทางวัฒนธรรม สวน
ครูผูสอน เห็นวาในปจ จุบันเด็กคนไทยก็ยังไม ไดรับการดูแ ลที่ ดีพ อจากภาครั ฐ แลวทําไมจะตอ ง
เพิ่มภาระใหครูผูสอนเพิ่มขึ้นอีก
กลุ มคนไทยที่ทํางานในองคก รพัฒนาเอกชนมองวาผลกระทบทางลบจากการที่มี
แรงงานขามชาติเขามาทํางานนั้น อาจจะมี ปญ หาเกี่ยวกับการคา มนุษยหรือเกิดขบวนการคา
มนุษยขึ้นในสัง คมไทย ถ าหากภาครั ฐยังมีนโยบายการแกปญ หาแรงงานขามชาติโ ดยเนนการ
แกปญหาไปที่มิติทางดานความมั่นคงของประเทศเปนหลัก โดยไมเขาใจหรือยอมรับสภาพปญหา
ที่แทจริงวาการเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานขามชาติ สว นหนึ่งเป นความตองการของ
แรงงานขามชาติเอง แตอีกสวนหนึ่งเจาของกิจการไทยก็มีความตองการจางแรงงานขามชาติดวย
เหมือนกัน
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยแรงงานขามชาติเปนผูถูกละเมิด หากมองอยาง
ผิวเผินผูคนทั่วไปจะเขาใจวาเปนปญหาของแรงงานขามชาติเพียงฝายเดียวเพราะเปนผูถูกกระทํา
แตใ นความเปนจริง สัง คมที่มี การละเมิ ดสิท ธิม นุษยชนมากๆก็อาจสุม เสี่ยงตอการตอตานตอบโต
จากฝายถูกกระทําซึ่งไมอาจคาดเดาไดวาจะรุนแรงระดับไหน ปจ จุบั นเจา หนาที่องคการเอกชน
อิ ส ระพื้ น ที่ ม องว า การถู ก ละเมิ ด ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของแรงงานข า มชาติ ล ดลง ซึ่ ง อาจจะ
เนื่องมาจาก การที่แรงงานขามชาติสามารถขอความช วยเหลือจากองคกรพัฒ นาเอกชนในพื้ นที่
เพื่อ ใหชวยเหลือเกี่ยวกั บเรื่องสิทธิและเรื่องสุขภาพ สวนหนึ่งเจาของกิจการและผูคนในชุมชนที่มี
สวนไดสวนเสี ยกับแรงงานขามชาติตางก็ต ระหนักดีวาแรงงานขามชาติมีค วามจํ าเปน ตอการทํ า
ธุรกิจ และชวยใหเ ศรษฐกิจ โดยรวมของชุ ม ชนดีขึ้น ทําใหคนไทยในพื้นที่ที่ทํางานคาขายและ
ใหบริการตางๆมีรายไดที่ดีจากการจั บจายใช สอยของแรงงานขามชาติ ส วนคนไทยที่ไ มมีสวนได
สวนเสียกับแรงงานขามชาติ ตางก็รูสึกคุนชินกวาเดิมที่ผานมาคอนขางมาก ทําใหแรงงานขามชาติ
รูสึกอุนใจขึ้นมาบาง
รอยตํารวจเอกไตรริ นทร คุ มคํา เจาหน าที่ตํารวจประจําสถานีตํา รวจภู ธรตําบลโคก
ขาม เลาวา “แรงงานขามชาติบางคนดื่มสุร าสงเสียงดังเปนที่รําคาญของชาวบา นคนไทยที่อาศัย
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อยูใกลเคียง ปญหายาเสพติดในพื้นที่ก็พอมีบางที่มีแรงงานขามชาติเปนผูกระทําผิด สวนใหญจะ
เปนพวกผูเ สพและขายยาบา แรงงานขามชาติมักจะนํ าเข ามาเอง การตั้งครรภ ของแรงงานขา ม
ชาติก็เปนอีกปญหาหนึ่ง เด็กที่คลอดออกมาก็คลายๆจะเปนคนเถื่อน ปจจุบันพบเด็กที่เปนคนตาง
ดา วเปน จํ านวนมาก เด็กพวกนี้สวนใหญไมคอยไดเ รียนหนังสือ ในอนาคตอาจจะสรางปญ หา
ใหกับชุมชนได”33
“อีก หน อยคนไทยในพื้ นที่ จะลํา บาก เพราะจะไมมี ที่ใ หทํ ามาหากิ น เพราะแรงงาน
ขามชาติจะเขามาออกลูกออกหลานเปนจํา นวนมาก ปจจุ บันก็ มีใ หเ ห็นกันแลว แรงงานขามชาติ
จางคนไทยเลี้ยงลูกก็มี ลูกหลานแรงงานขามชาติเขาเรียนในโรงเรียนไทยก็มีใหเห็น อีกหนอยการ
ติด ตอ สื่อสารของลูกหลานคนไทยก็คงจะสับสนเพราะมี เด็ก และคนขามชาติเ ขามาปะปน เกิด
ความสับสนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเด็กๆลูกหลานคนไทย”34
“แรงงานขามชาติบางสวนหลังเลิกงานบางกลุมมักดื่มสุรา แลวสงเสียงดังสรางความ
รําคาญใหกับคนไทยที่อาศัยอยูใกลเ คีย ง บางเมาแลวมีก ารทะเลาะเบาะแวงกั บคนไทย ก็จะยก
พวกพองของตนเองมามากมายเพื่อชวยเหลือกัน ซึ่งแมแตตํารวจก็ไมกลาจับกุม แรงงานขามชาติ
บางสวนมีการขับขี่ ยวดยานพาหนะ ซึ่งส วนหนึ่งเปน ของนายจาง สวนหนึ่งเปนของแรงงานขา ม
ชาติ เ อง โดยคนไทยในชุ ม ชนมองว าแรงงานขา มชาติ เ หล านี้ มั กขั บ รถผิ ด กฎจราจร เปน ที่ น า
หวาดกลัวตอการเกิดอุบัติเหตุ”35
ผูใ หญ บานหมูที่ 5 เลา วา “ตอนที่แรงงานขามชาติเ ขามาใหมๆ จะมีป ญหาระหวา ง
แรงงานขามชาติกับคนไทยมากเนื่องจากมีความไมเขาใจซึ่งกันและกันทางดานวัฒนธรรม โดยคน
ไทยจะเปนฝ ายไมพอใจตอการมาของแรงงานข ามชาติ และการปฏิบัติตนของแรงงานข ามชาติที่
ขัดตอวัฒนธรรมไทย แตเมื่อมีการใหความรูเรื่องวัฒนธรรมของกันและกันโดยเฉพาะแรงงานขาม
ชาติที่เขาใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ทําใหปญ หาความไมเ ขาใจระหวา งกั นลดลง การเข ามาของ
แรงงานขามชาติทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเรื่องการตระหนักของ
ประชาชนไทยในชุมชนวาชุมชนของตนเองมี ประชากรมากขึ้น มี ผูคนหลากหลายที่ม า ในหมู คน
33

สัมภาษณ รอยตํารวจเอกไตรรินทร คุมคํา เจาหนาที่ตํารวจประจําสถานี
ตํารวจภูธรตําบลโคกขาม, 3 มีนาคม 2550
34
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ไทยเองคนในชุมชนตางก็คิดไมเหมือนกัน ทําใหชุมชนมีการสรางความเขาใจรวมกันและพยายาม
ทําใหความตอ งการของคนแตก ลุ มในสังคมไม สงผลกระทบกับคนกลุม อื่น ๆที่อยู ในชุ มชน เช น
เจาของกิจการ หอพัก หรือโรงงานที่มีแรงงานขามชาติทํางาน ก็จะใหความรวมมือกับชุมชนในการ
ดูแลคนขามชาติใ หอยูกันอยางเปนระเบียบเพื่ อไมไ ปสรางความเดือนรอนใหกับคนไทยที่ไ มไ ดมี
ผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ”36
5.5.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข
คนไทยสวนใหญในชุมชนมีความเห็นเห็นตรงกันวาแรงงานขามชาติมักปฏิบัติตนไม
ถูกสุขลักษณะ และถามีแรงงานข ามชาติมากขึ้ น จะทําใหสิ่งแวดล อมโดยรวมของชุมชนแยลงไป
ดว ย แรงงานขามชาติเ ปน กลุมคนที่ขาดระเบีย บวิ นัยเรื่องความสะอาด เชน การทิ้งขยะไมเปน
ระเบียบ การกินหมากแลวบวนน้ําหมากทิ้งไมเปนที่ ซึ่งผูชายทั้งชาวพมาและชาวมอญจะกินหมาก
กันเปนสวนใหญ สวนผูหญิง นั้นก็จะทิ้งผ าอนามัยไม เปนที่บางครั้งก็ ขวางทิ้ง ลงทางดานหลั งของ
หองพัก เมื่อเจาของหองพักทําการลอกทอก็จะพบวามีผาอนามัยทิ้งเปนจํานวนมาก37
รอยตํารวจเอกไตรริ นทร คุ มคํา เจาหน าที่ตํารวจประจําสถานีตํา รวจภู ธรตําบลโคก
ขามมองวา “ปญ หาที่ เกิด จากแรงงานข ามชาตินั้ นสว นใหญเป นปญ หาเกี่ ยวกั บสุข อนามัย และ
สิ่ง แวดล อม อยู กันแบบไม ถูกสุ ขลักษณะ บางครั้ ง เวลาไปออกตรวจพื้ นที่ จะพบว าบริเ วณที่มี
แรงงานขามชาติอาศัยอยู เชน ตามริมน้ํา และชายปา จะมีขยะเปนจํานวนมาก”38
ซึ่งความเห็นดังกลาวสอดคลองกับคนไทยสวนใหญในชุมชนที่มักจะบอกวาแรงงาน
ขามชาติเปนกลุมคนที่ไมมีระเบียบวินัย บริเวณที่พักอาศัยของพวกเขามักจะมีขยะทิ้งเกลื่อนกลาด
แมจะมีถังขยะไวใหก็ไมทิ้งลงถังขยะ
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“ความเปน อยู ของแรงงานขามชาติก็ ไม คอ ยถูกสุขลักษณะ ไมรักษาความสะอาด
บริเวณใดที่มีแรงงานขามชาติอาศัยอยูมักจะมีปริมาณขยะเปนจํานวนมาก”39
กลุมคนไทยที่ไมมีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติมองวา แรงงานขามชาติเปนกลุม
คนที่ เปนพาหะนํ าพาโรคภัย ที่สูญหายไปจากประเทศไทยและชุ มชนของพวกเขานานแลว แตจะ
กลับอีกครั้ง เพราะมองวาแรงงานขามชาติเคยอยูในพื้น ที่ปาเขามากอน และเมื่ อมาอยูในชุม ชน
สภาพที่อยู ก็ไม ถูก สุขลั กษณะ เขามาแย งทรัพยากรของคนไทยใช เชน การใหบ ริการทางด าน
สาธารณสุขของรัฐ นําพาโรคภัยรายแรงตางๆเขามาซึ่งปจจุบันโรคติดตอตางๆหายไปจากประเทศ
ไทยแล ว เช น โรคเท า ช า ง โรคกาฬหลั ง แอ น และโรคติ ด ต อ ร า ยแรงอื่ น ๆ เช น โรคเอดส โรค
ไขเลือดออก โรควัณโรค เปนตน
กลุมที่ มีหนาที่ดูแลเรื่องการบริการสาธารณะและสงเสริมสิท ธิข องแรงงานข ามชาติ
เชน เจาหนาที่สาธารณสุข ประจําสถานีอนามัย ประจําโรงพยาบาล และเจาหนาที่องคกรเอกชน
ตางๆ มองวาแรงงานขามชาติสวนใหญ มักเปนสาเหตุของการนําเชื้อของโรคภัยรายแรงที่หายไป
จากประเทศไทยนานแลวกลับมาอีกครั้ง เชน โรคมาลาเรีย โรคเทาชาง กาฬหลังแอน วัณโรค และ
ทองรวง เปนตน ซึ่งนอกจากจะนําพาเขามา ยังเปนพาหะแพรเชื้อสูคนไทยอีกดวย ซึ่งในปจจุบันก็มี
โรคดังกลาวเกิดขึ้นในชุม ชนแลว นอกจากนั้นการติดตามเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพในกรณีที่แรงงาน
ขามชาติปวยเปนโรคที่ตองเฝาระวัง ทางการจะตองมีการตรวจสอบผูปวยเปนระยะ แตบางครั้งก็มี
ปญหาเนื่องจาก แรงงานขามชาติแจง ชื่อไวกับเจา ของกิจการชื่ อหนึ่ง แตเมื่อไปตรวจสอบที่สถาน
ประกอบการ มักจะไมพบเพราะนายจา งมักจะตั้ง ชื่อใหลูกจางใหมเพื่อใหเรียกงายขึ้น ทําใหชื่อที่
แจงไวไมตรงกัน ยากแกการปองกันเฝาระวัง และการรักษาโรคระบาด
เจ าหนาที่ สาธารณสุข ประจําสถานี อนามัย บา นสันดาปมองวา “การเข ามาทํางาน
ของแรงงานขามชาติทําใหชุมชนไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งผลกระทบทางบวกนั้น
หมอมองวามีผูไ ดรับประโยชนนอยซึ่งก็คือกลุมสถานประกอบการตางๆที่มีความตองการแรงงาน
สวนผลกระทบทางลบนั้นเกิดขึ้นกับผูคนสวนใหญในชุมชน โดยเฉพาะปญหาทางดานสาธารณสุข
ซึ่งคนไทยในพื้นที่จะมองวาแรงงานขามชาติเ ขามาแยงใชบริ การ สวนทางหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของกั บการใหบริการทางดานสาธารณสุ ขเองก็ม องวา การมีแ รงงานขามชาติเขามาอยูเป น
จํานวนมากทําใหเจาหนาที่ตองทํางานหนักขึ้น โดยปกติแลวเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุข ก็ดูแล
39
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คนไทยไดไมคอยจะทั่วถึงอยูแลว การมีแรงงานขามชาติเขามาเปนจํานวนมากและไดรับสิทธิไดรับ
การบริการอยางเทาเทียมกับคนไทยหากแรงงานเหลานั้นจดทะเบียนถูกตอง ทําใหคนไทยที่เขามา
รับบริการรูสึ กวาไดรั บบริการไม ทั่วถึงหรือไม สะดวกสบาย เจ าหนาที่เ องก็ทํางานหนักเพิ่ ม ขึ้น
นอกจากปญหาการใหบริการที่ไม ทั่วถึง แลว ปญ หาเรื่องโรคระบาดที่หายไปจากประเทศไทย
แลวแตก ลับมาระบาดอี กครั้ งในหมูคนไทยโดยมีแรงงานขามชาติเ ปน พาหะนําโรคนั้ นก็เปน อีก
ปญ หาหนึ่งที่ส รางภาระทางดานการปองกันกําจัดโรคเพิ่ มมากขึ้น โดยโรคระบาดที่ พ บมากใน
ชุมชนไดแก โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคคอตีบ ไขเลือดออก และ
โรคเอดส นอกจากแรงงานขามชาติจะเขามาทํางานเปนจํานวนมากแลว แรงงานขามชาติที่เขามา
อยูบางคนอยูดวยกันฉันทสามีภรรยาบางคนไมรูจักการคุมกําเนิด บางคนรูจักแตไมสามารถเขาถึง
ระบบการบริการใหคํ าปรึกษาเกี่ย วกับ การคุ มกํ าเนิ ด ทํา ให มีแรงงานที่ตั้ง ครรภ และคลอดลูก ใน
เมืองไทยปล ะประมาณ 1,500-1,800 คนตอป (ตัว เลขทั้งจังหวัด) ซึ่ งเด็ก ที่เกิดมาถือเปน ภาระ
ทางดานสาธารณสุขดวยเหมือนกันเพราะตองฉีดวัคซีนตางๆใหกับเด็กเหลานี”้ 40

ชาติ

5.5.4 ผลกระทบดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และความมั่นคงของ

คนไทยสวนใหญในชุมชนมีความรูสึกหวาดระแวงแรงงานขามชาติ มองวาแรงงาน
ขามชาติโดยเฉพาะแรงงานชาวพมา เปนคนมีนิ สัยใจคอโหดเหี้ยมเวลากอคดี มัก จะใชวิธี การฆา
ปาดคอดวยมีด เกรงวาแรงงานขามชาติจะเขามากอคดีตางๆ และจะไมสามารถติดตามผูทําผิดมา
ดําเนินคดีไ ดเ นื่ องจากมองวา แรงงานขา มชาติหากกระทํ าความผิ ดก็ จ ะหนีก ลั บบ าน คนไทย
บางส วนรูสึ กไมช อบแรงงานขา มชาติ โดยเฉพาะแรงงานขา มชาติ สัญ ชาติพ มา เพราะวา ในอดี ต
ประเทศไทยกับประเทศพมาเคยทําศึกสงครามกั นบอย คนไทยกลุมนี้ ยัง ยึดติดอยูกับเรื่ องราวใน
ประวัติศาสตร มีคานิยมความรักชาติสูง จึงรูสึกไมดีตอแรงงานขามชาติชาวพมา41
กลุมคนไทยที่ไมมีผลประโยชนกับ แรงงานขามชาติมองวา ทางดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย สิน คนไทยสว นใหญ ในชุม ชน มองวาแรงงานขามชาติมัก มีจิ ตใจโหดเหี้ยม ถา
โกรธหรือเกียจใครก็จะฆาอยางโหดเหี้ยมโดยใชมีดเปนอาวุธ เมื่อกอคดีแลวก็จะหนีไป ยากแกการ
40
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จับกุม คนไทยบางสวนมองวาในอนาคตการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติเปนจํานวนมากจะ
กอใหเกิดปญหาความมั่นคงของไทยทางดานอํ านาจอธิปไตยของประเทศ คนไทยในพื้นที่มองวา
การมีแรงงานจํ านวนมากเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนระยะเวลานาน โดยขาดการควบคุม
และจัดระเบียบ หากแรงงานขามชาติมี การซ องสุ มกําลั งและกอเหตุ และหากเกิดศึก สงคราม
ระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา จะทําใหยากแกการรักษาอํานาจอธิปไตย
กํานันอํ าพลเลา วา “ตนเป นกํ านั นมา 28 ป มีแ รงงานขา มชาติ เข ามาอยู อาศัย และ
ทํางานในชุมชนโคกขามประมาณ 6 ปกวาแลว ป จจุบันรูสึกวามีจํ านวนมากเกินไป มี เปนจํานวน
หมื่ นคน ปจ จุบั นแมว าคนไทยในชุม ชนจะคุน ชิน กับการมีแ รงงานข ามชาติ แต ก็อ ยากใหจํ านวน
แรงงานขามชาติลดจํานวนลงบาง หรืออยางนอยก็ไมควรเพิ่มขึ้นอยางมากมาย เชนทุกวันนี้ การมี
แรงงานขามชาติเ ปนจํานวนมาก ประกอบกับการบริ หารจัดการที่ไ ม ดีของเจ าหนาที่รัฐ ทําให
ปญหากระทบไปถึงสวนรวมหลายฝายโดยเฉพาะคนที่ไมไ ดมีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ ซึ่ง
ก็คือผูคนสวนใหญ ในชุ มชน แรงงานขามชาติบ างคนที่เ ขาทํางานในล งขนาดเล็กเมื่อนายจ าง
จัดการขึ้นทะเบียนใหเปนแรงงานที่ถูกกฎหมาย โดยการออกคาใชจายใหกอน เมื่อทํางานไปสักพัก
บางคนถาไมพอใจนายจางก็จะหนี ไปทํ างานที่อื่น ซึ่งนอกจากจะเสีย เงินแล วก็ยังตองเสียแรงงาน
ไปดวย การติดตามตัวก็ทําไดยาก กํ านัน เคยไปนั่งดูการจดทะเบียนแรงงานขามชาติตามโรงงาน
พบวาแรงงานขามชาติสวนใหญจะมีชื่อซ้ํากันมากประมาณรอยละ 70-80 ชื่อที่ซ้ํากัน เชน โม ดวด
ประกอบกับหนาตาที่คลายกัน ซึ่งกํานันมองวาเปนปญหา เพราะหากแรงงานขามชาติทําผิดแลว
หนีไปก็ยากที่จะติดตามตัวมาลงโทษรับผิด
การดูแลปองกันภั ยใหกับชุมชนก็จะตองมีการออกตรวจตราเฝาระวัง ตามพื้นที่ เสี่ย ง
โดยจะมีชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และ อาสาสมัครตํารวจบาน คอยออกตรวจตรา
พื้นที่ตางๆภายในชุมชนยามค่ําคืน เชน พื้นที่สวนหยอมบริเวณแกมลิง จะมีการจี้ชิงทรัพยกันบอย
ทั้งคนไทยและแรงงานขามชาติที่เปนเหยื่อ บางทีก็มีการพาผูหญิง มาข มขืน มาทําราย หรือมามั่ว
สุมกัน ชวงแรกๆ (ป พ.ศ.2547) กํ านันผูใหญ บา นจะทําหนาที่เปนคนจัดการเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนแรงงานขามชาติเพราะจะรูวาลงไหน โรงงานไหนมี แรงงานขามชาติจํานวนเทาไร เพราะ
เจ าของกิจ การเหล านั้นก็ล วนเปนลู กบานของตนเองทําใหดูแลปกครองไดอยางดี แตปจ จุ บัน
สถานะของกํานันผูใหญบานเปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้จะมีนายหนามารับทําแทน ทําใหกํานั นผูใหญบาน
ควบคุมไมได”42
42
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กํานันมองวา “แรงงานขามชาติดูภายนอกแมจะดูเปนคนออนนอมถอมตน ปฏิบัติตัว
ดีตอหนาคนไทย แตก็เหมือนกับระเบิดเวลาเพราะตนมองวาคนเรารูหนาไมรูใจ และยิ่งคนตางชาติ
ตางภาษายิ่งไวใจไมได เราไมรูจักที่มาที่ไปของเขา ไมรูจักญาติพี่นองของเขาหากเขาทําไมดีกับคน
ไทย แลวหนีไปจะติด ตามตัว ไดที่ ไหน หากเปน คนไทยกั นเองระบบเครื อญาติยั งสามารถกลอม
เกลากันได แตนี่ไมใชเราแทบไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับพวกเขาแมแตชื่อจริงๆก็ไมมีทางรู เดี่ยวนี้ชุมชน
โคกขามกลายเปนชุ มชนของแรงงานขามชาติไปแลว โดยเฉพาะบริเ วณชุม ชนวัดศรีบูรณาวาสมี
แรงงานขามชาติอาศัยอยูเยอะมาก สถานีอนามัยที่กํานันผลักดันใหมีการสรางเดี๋ยวนี้ดูแลคนไทย
รอยละ 20 เทานั้น สวนใหญแรงงานขามชาติทั้งนั้นที่มาใชบริการ”43
ชาวบานอาชีพรับจางทั่วไปเลาวา “ปจจุบันตนเองและคนไทยทั่วไปรู สึกวามีจํ านวน
แรงงานขามชาติในชุม ชนมากเกินไป ความรูสึ กของคนไทยตอความมั่น คงปลอดภัย ในชี วิตและ
ทรัพ ยสินก็ลดลง ตองอยูกันดวยความหวาดระแวง ตนคิดวาปญหาแรงงานขามชาติเปนเรื่องของ
ผลประโยชนที่คนจํานวนนอยไดรับ โดยเฉพาะเจ าของกิจการที่ตองการแรงงาน และเจา หนาที่ที่
เกี่ยวของบางสวน ปญหาที่ช าวบานมองเห็นชั ดเจนคือ การขับขี่ยวดยานพาหนะของแรงงานขาม
ชาติ ดูแลวไมปลอดภัย เพราะแรงงานขามชาติขับ รถไมคอยถู กกฎจราจร หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น กับ
คนไทย ใครจะรับผิดชอบถาแรงงานขามชาติที่ กอเหตุห นีไป และถาเรื่อ งถึงตํา รวจตนก็คิด วา
นายจางจะตองเขาขา งและช วยเหลื อแรงงานของเขาเพราะทรัพ ยสิน รถราที่ เอามาขับก็ เปนของ
นายจาง ผมมองวาการมี แรงงานขามชาติเข ามาในพื้ นที่จํา นวนมากเพราะเจา หนาที่ไม บัง คับใช
กฎหมายอยา งจริง จัง ประกอบกับ นายจางเองก็มี ความตองการแรงงานสูง นายจางที่เขามาสวน
ใหญก็มาตามความตองการของนายจางโดยผานกระบวนการนายหนา ปญหาเรื่องอาชญากรรม
รุนแรงก็เคยเกิดขึ้นมาแลว โดยเมื่อ 2 ปกอนเกิดเหตุแรงงานขามชาติชาวพมา 3 คนเหมารถกระบะ
รับจางของคนไทยไปแทงคนเสียชีวิตแลวหลบหนีไปเปน ตน แมจะมีคนไทยบางสวน เชน เจาของ
กิจการที่ตองการแรงงาน เจาของกิจการหอพัก รานคาขายตางๆไดประโยชนจากแรงงานขามชาติ
แตก็เปนพียงสวนนอย แตชาวบานคนไทยทั่วไปไมไดประโยชนอันใด แมชาวบานคนไทยสวนใหญ
จะไมเห็นดว ยกับ การมีแ รงงานขามชาติเขามาทํางานและอาศัยในชุมชนเปนจํานวนมาก แตก็ไ ม
สามารถทําอะไรไดเพราะมันเปนเรื่องของผลประโยชน คนไดประโยชนก็มักจะมีฐานะและเสียงดัง
กวาชาวบาน และดวยลักษณะนิสัยของคนไทยไมนิยมมีปญหา ผมคิดวาถาปญหาไมเกิดขึ้นกับคน
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ไหน คนนั้นก็ไ มคิดที่ จ ะไปเรียกรองหรือเขาไปมี สวนในการแกปญ หา จนก็ตอเมื่อปญ หามาถึง
ตนเองนั้นแหละคนไทยถึงจะยอมเขาไปมีสวนในการแกไขปญหา”44
นายกองคการบริหารสวนตํา บลโคกขามกลาววาการเขามาทํา งานของแรงงานข าม
ชาติสรางผลกระทบทางลบตอชุมชนบางโดยมองวา “แรงงานสวนใหญที่เขามาทํางานเปนแรงงาน
ที่ไมมีบัตรเพราะทางการไมสามารถจดทะเบียนตามโควตาที่เจาของกิจการรองขอไดตามจํานวนที่
ตอ งการ ซึ่ง แรงงานข ามชาติ ที่ไม มีบั ตรหากเข ามาแล วกอ เหตุร ายแลว หลบหนี ไปจะยากต อการ
จับ กุม ปจ จุบัน ก็พยายามขอความรวมมือจากเจาของกิจ การที่มีก ารจ างแรงงานข ามชาติใ หทํา
ประวัติลู กจางที่ตนเองจางไว เชน การถายรูป การสอบถามประวัติ และผูที่ติดตอได เชนเพื่อนฝู ง
หรือญาติ พยายามใหแรงงานขามชาติทํางานในพื้นที่ของตนเองที่จัดใหไมใหไปวุนวายในพื้นที่ของ
นายจาง สวนการปองกันที่ทางองคการบริหารสวนตําบลจัดใหชุมชนก็คือ การออกตรวจพื้นที่ยาม
ค่ําคืน ซึ่ง ชุด ที่อ อกตรวจพื้น ที่ได แก ชุ ดรั กษาความปลอดภัย หมู บา น (ชรบ.) และ อาสาสมัค ร
ปองกัน ฝ า ยพลเรือ น (อพปร.) เปน ตน นอกจากนั้น ยัง คอยเฝ าระวั ง เรื่อ งโรคติ ดต อ ดูแ ลเรื่อ ง
สาธารณูปโภค การเก็บขยะ”45
กลุมคนไทยที่เ กี่ยวขอ งกั บการบริหารจั ดการป ญหาที่เ กี่ย วกับการเขามาทํางานใน
พื้นที่ของแรงงานขามชาติ เปนกลุมคนที่ดูแลเรื่องความมั่งคงมองวา แรงงานขามชาติมีผลกระทบ
ตอชุมชนในดานความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม และหากเกิดขึ้น การติดตามจับกุมผูกอเหตุจะ
เปนไปดวยความยากลําบาก แมวาแรงงานขามชาติเหลานั้นจะถูกขึ้นทะเบียนแลวก็ตาม เนื่องจาก
แรงงานขามชาติสวนใหญมีหนาตาคลายกันและชื่อที่มักจะซ้ํากัน โดยเฉพาะชื่อนั้น ในแรงงานขาม
ชาติ 100 คน อาจมีชื่อเหมือนกัน 50 คน และสวนใหญไมมีนามสกุล นอกจากปญ หาทางดา น
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยในชุมชนแลว แรงงานขามชาติบางกลุมยังกอ
ความรบกวนแกคนไทยที่อาศัยอยูใกลเคียงแหลงที่พักของแรงงานขามชาติ เนื่องจากแรงงานขาม
ชาติมั กอยูรวมกันเปนกลุม และเมื่อมีการดื่มกินสุ รา ก็จะส งเสี ยงดังรบกวนชาวบาน คนไทยใน
พื้นที่เองบางครั้งก็เปดสถานบริการ เชนรานคาราโอเกะใหบริการเพลงภาษามอญ และภาษาพมา
บางครั้งเปดเกินเวลาสรางความรําคาญใหกับคนไทย ซึ่งเจาหนาที่ตองเขาไปขอความรวมมือใหปด
44
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ตรงเวลา นอกจากนั้นยังมีแรงงานบางสวนที่ใชยวดยานพาหนะ เชน รถจักยาน จักรยานยนต และ
รถยนต มักขับรถผิดกฎจราจร ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปลอดภัยสําหรับผูรวมใชรถใชถนนภายในชุมชน
รอยตํารวจเอกไตรริ นทร คุ มคํา เจาหน าที่ตํารวจประจําสถานีตํา รวจภู ธรตําบลโคก
ขามมองวา “แรงงานขามชาติสวนใหญจะเขาๆออกๆประเทศไทย ปญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ
การที่แรงงานขามชาติบ างคนกลับประเทศไปแลว แลวจะกลับเข ามาทํ างานอีกบางคนจะนํ าพา
หรือชักชวนแรงงานขามชาติรายใหมใหมาดวยเปนการเพิ่มจํานวนแรงงานขามชาติในพื้นที่ ซึ่งรูสึก
วามีแรงงานขามชาติเพิ่ม ขึ้นมาตลอด โดยส วนตัวมองวาแรงงานขามชาติในพื้ นที่ชุม ชนโคกขาม
และสมุทรสาครมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพราะปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ การดูแลแรงงานขาม
ชาติในพื้นที่ใหอยูภายในกรอบของกฎหมายนั้นก็เ ปนภาระหนักของเจาหนาที่ ที่ผานมาคดีที่เ กิด
จากแรงงานขามชาติพอมีบางแตเปนคดีเล็กๆนอยๆ สวนคดีอุกฉกรรยนั้นไมคอยมี ที่ผานมาเคยมี
คดี แรงงานขามชาติฆากันเองตาย 1 คดี เปนปญหาภายในครอบครัว เชิงชูสาว แตก็ตามจั บไมได
ซึ่งก็ถือเปนป ญหาของเจ าหนาที่ ตํารวจ เพราะการทํางานสืบสวนสอบสวนทําไดลําบาก แรงงาน
ขามชาติที่เปนญาติของผูตายก็ไมยอมใหความรวมมือ และหนีไปเพราะกลัว ไมไดกลัวตํารวจ แต
กลัวโดนอีก ฝายหนึ่งตามฆาปดปาก การไปสืบสวนกับ นายจางนายจางก็ไมใหความรวมมือ สวน
ใหญจะไมย อมรับวาผูที่กอเหตุเปน แรงงานในสังกัดของตนเอง การควบคุมดูแลแรงงานขา มชาติ
โดยเฉพาะแรงงานขามชาติผิดกฎหมาย จะมีเจาหนาที่จากหลายหนวยงานเขามาดูแล เชน ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง ตํารวจทองที่ ชุดเฉพาะกิจ หนวยปฎิบั ติการพิเศษของจังหวัด ตํารวจสันติบาล
ตํารวจน้ํา โดยจะมีการจั บกุม แรงงานขามชาติผิดกฎหมายทุกวั น เมื่ อจับ แล วก็จ ะทํ าการผลั กดัน
ออกนอกประเทศตอไป ตนเองมองวาแมจะมีการจับกุมและสงกลับทุกวันแตก็ไมสามารถจะทําให
จํานวนแรงงานขามชาติลดจํ านวนลงไดเพราะ ปญหามั นอยูที่การบริ หารจั ดการเรื่ องความพอดี
ของความต องการแรงงานของนายจา งกั บจํานวนแรงงานที่ไ ดรับการจัดสรร เท าที่ผานมาพบวา
โรงงานสวนใหญไดรับการจัดสรรไมเพี ยงพอ จึงตองทําใหมีความจําเปนตอ งรับแรงงานขามชาติ
ผิดกฎหมายเขามาทํางานเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของตนเอง”46
นางสาวสุธาสินี กิติพัฒนมนตรี เจาหนาที่บ ริหารสาธารณสุ ขชุมชน 7 ประจําตําบล
โคกขามแสดงความเห็นวา “เรื่องมาเฟ ยในกลุมแรงงานขามชาติที่สื่อมวลชนนําเสนอในทางเปน
46

สัมภาษณ รอยตํารวจเอกไตรรินทร คุมคํา เจาหนาที่ตํารวจประจําสถานี
ตํารวจภูธรตําบลโคกขาม, 3 มีนาคม 2550
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ภัยคุกคามตอความมั่นคงนั้น พี่มองวาเปนเรื่องธรรมชาติของคน การที่คนที่ตองจากบานจากเมือง
มาอยู ในสิ่ง แวดล อมที่ไมคุน เคย การสื่อสารก็ยังไมคอยดี ถาหากมีใครที่สามารถอํานวยความ
สะดวกใหได แมจะตองจายคาตอบแทนบางก็เปนเรื่องที่รับได เพราะคนดําเนินที่ชวยเหลือก็ตองมี
คาใชจาย สวนจะเปนภัยหรือไมเปนภัยตอความมั่นคงนั้นตองดูวาขอเท็จจริงเปนอยางไร อยาพึ่ง
ไปตีความกันเอง ส วนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจั ดการแรงงานขามชาติใ นพื้ นที่ของ
หนวยงานราชการนั้นพี่มองวายังขาดความบูร ณาการ คื อแตล ะหนวยงานตา งก็ตา งคนตา งทํา
ชาวบา นหรือทองถิ่นก็ มีส วนร วมนอย พี่ มองวาหากคนไทยในชุม ชนที่มีแรงงานขามชาติอาสัยอยู
หากมีส วนรวมในการแกปญหา นาจะดีก วาการปล อยใหหนวยงานของรัฐ เทานั้นเขามาแกไ ข
เพราะคนที่เปนเจาของชุมชน ยอมรูปญหาไดดีกวาหนวยงานภายนอก”47
การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับป ญ หาแรงงานขามชาติที่ มีผลกระทบต อ
ปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็เปนการสะทอนความคิดเห็นและความรูสึกของคน
ไทยในชุมชนอีกชองทางหนึ่ง เชน
“กอ.รมน.ถกดวนแกพมาลนเมืองชี้ภัยความมั่งคง”
จากการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ “คม ชัด ลึก” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ระบุ
วาทางดานหนวยงานดา นความมั่นคง เชน ตํารวจสันติบาลใหขอมูลวาแรงงานขามชาติที่ มหาชัย
ตั้ง สมาคมปกครองกัน เองหวั่นลุ กฮื อกดดั นรัฐ ขอเป นเขตปกครองพิ เศษ หากคุม ไมไ ดจ ะเปน ภัย
ความมั่นคงในอนาคต แรงงานขามชาติบางกลุมมีการตั้งแกงมาเฟยรีดไถเก็บผลประโยชน รวมทั้ง
มีก ารระดมทุน ซึ่ งหน วยงานดา นความมั่น คงวิตกวา อาจจะมีก ารนํ าไปใชในการตอ ตา นรัฐ บาล
ทหารพมา ปญหาเด็กเกิดใหมที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะไมสามารถควบคุมได ซึ่งหาก
เด็กเหลานี้มีจํ านวนมากยอมกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทยแนนอนในอนาคต อีกทั้งมีม า
เฟยที่เปน คนขามชาติจัดเก็บคาคุมครองและทําหนาที่จัดหาแรงงานจากประเทศพมาเขามาสงให
นายจางใน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งที่ผานมาเจาหนาที่ไดตรวจสอบอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลการจับกุม
อยูเปนประจําแทบทุกวัน โดยชุมชนที่มีชาวต างดาวพักอาศัยอยู มากที่สุดคื อ ชุมชนโกรกกรากใน
ตําบลบางหญาแพรก ชุมชนเกาะสมุท ร และชุม ชนตลาดกุง ตําบลท าทราย อํา เภอเมือง จัง หวั ด
สมุทรสาคร ซึ่งเฉพาะสามชุมชนนี้มีตางดาวอาศัยอยูหลายแสนคน
47
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ผูสื่อขาว "คม ชัด ลึก" ไดเขาไปตรวจสอบในตลาดกุง จังหวัดสมุทรสาคร พบวามีคน
ตางดาวอาศัยอยูจํานวนมากโดยเฉพาะที่ชุมชนตลาดกุง มีอาคารพาณิชยสูง 5 ชั้น เกือบ 10 หลัง
ถูกแบงซอยเปนหองเชาจํานวนหลายรอยหอง กลายเปนชุ มชนแรงงานตางดา วนับหมื่น คน ทั่ ว
บริเวณมีคนไทยพักอาศัยอยูนอยมาก สวนใหญเปนเจาของกิจการเทานั้น สวนชุมชนเกาะสมุทรซึ่ง
อยู ใกลกับ ตลาดกุ ง มีชาวตา งดา วอาศัย อยู ตามหอ งแถว สองขา งถนนสุชั ย (ซอยโรงเหล็ก) มี
แรงงานตางดาวนุง โสรง ประแปง ทะนะขา เดินกันพลุ กพล านเหมื อนกับเปนเมื องของพม า
เชนเดียวกับที่ชุม ชนโกรกกรากใน ซึ่งมีคนตา งดาวอาศัย อยูหลายหมื่นคนเชนเดีย วกัน สองขาง
ถนนทางเขาชุมชนมีชาวพมาเดินกันขวักไขว แถมปายบอกทางเขาหมูบา น และรานคามีการติด
ปายประกาศบอกเปนภาษาพม าอยางชัดเจน รวมถึงบรรดาแมคาขายอาหารก็เ ปนตางดาวดวย
เชนกัน จากขอ มูลของหนวยงานความมั่นคงพบวา ปจจุบันมี บุคคลตางดาวที่ทําตัวเปนมาเฟย
คอยจัดเก็บคาคุมครองจากแรงงานผิดกฎหมาย เปนเครือขายใหญ โดยมาเฟยกลุม นี้มีความสนิท
สนมกับตํารวจในพื้นที่ และตํารวจจากสวนกลาง โดยอางเปนสายขาวรีดเงินแรงงานตางดาวสง
สวย นอกจากนี้มาเฟยกลุมนี้ยังมีพฤติกรรมเปนธุระจัดหานําคนตางดาวจากประเทศพมาเขามาสง
มอบใหแกผูประกอบการใน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกลเคียงตามใบสั่งของเจาของโรงงาน
ดวย มาเฟ ยบางกลุมก็ใช อิทธิพลขม ขูเ ก็บคาคุมครองจากกลุม ตางดาวหลบหนีเ ขาเมื องรายละ
500 บาทตอเดือน เพื่อสงตอใหเจาหนาที่รัฐ โดยไดรับความคุมครองหากถูกจับกุมจะไดรับการ
ดูแลจากคนทั้ง สองโดยการวิ่งเตนนําตัวออกมากอนที่จ ะโดนผลักดันกลับประเทศ หรือหากโดน
สง กลับก็จะมีขบวนการรับกลับมาทํางานเหมื อนเดิ ม หากมีแ รงงานคนไหนขัดขืนไม ยอมจ ายก็
จะแจงเจาหนาที่ซึ่งอยูในขบวนการเดียวกันจับหรือไมก็ลงมือซอมจนยอม
ทุกแรม 1 ค่ํา เดือนยี่ แรงงานพมาเชื้อสายมอญ จะมารวมตัวกันที่วัดวัดศิริมงคล หมู
5 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสุทรสาคร เพื่อจัดงานระลึกวันชาติมอญโดยมีคนมารวมงาน
จนล นวัดไมต่ํากวา 5,000-6,000 คน ทั้งนี้งยังมีวัดศิริมงคล วัดบางหญาแพรก วัดศรีบูร ณาวาส
(วัดโคก) วัดนอยนางหงส ซึ่งจะมีชาวมอญเขาไปทําพิธีจนลนงาน นอกจากวันชาติแลว กลุมแรงง
งานตางดาวยังเขามาทําบุญเปนประจําทุกวันเสารและวันอาทิตย หรือวันหยุดของโรงงาน โดยจะ
มาทําบุ ญในตอนเที่ยง เพื่อหลีกการทําบุ ญรวมกับคนไทยที่ นิยมทําบุ ญกันตอนเชาและช วงสาย
หน ว ยงานด า นความมั่ น คงเป ด เผยว า ขณะนี้ กํ า ลั ง จั บ ตาการรวมตั ว กั น ในวั น ชาติ แ ละความ
เคลื่อนไหวของชาวมอญมากเปนพิเศษลาสุดพบวา มีการเรี่ยไรเงิ นกันระหวางกลุมดวย โดยเงิน
ดังกลาวอาจจะนําไปใชเ ปน เงิ นทุ นในการตอ สูกับรั ฐบาลทหารพมาหรือไม ลา สุด จัง หวัดไดทํ า
หนังสือแจงเตือนไปยังวัดตางๆ ใน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอความรวมมือไมใหตางดาวใชสถานที่
ในการจัดงานวันชาติแลว
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แหลงขาวระดับ สูงในหนวยงานดา นความมั่นคงกลาววาที่ผานมากองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 7 และตํารวจตรวจคนเขาเมือง ไดประสานกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
ควบคุมดูแลกลุมแรงงานตางดาวที่พักอาศัยอยูใน จังหวัดสมุทรสาคร ไมใหสรางปญหาใหประเทศ
ไทย ทั้งเรื่องของปญหาความมั่นคง อาชญากรรม การคามนุษย รวมถึงปญ หายาเสพติด ลาสุดมี
การเตรียมแผนจัดระเบียบตางดาว หรือที่เรียกวา แผน "โมเดลสมุทรสาคร" เพื่อควบคุมคนตางดาว
เหลานี้โดยเฉพาะ48
“แรงงานขามชาติลนมหาชัย ทองถิ่นหวั่น พมายึดเมือง”
จากการนําเสนอข าวของหนังสือพิมพ คมชัดลึ ก วั นที่ 1 สิงหาคม 2549 ระบุว า
ชมรมกํานันผูใ หญบาน จัง หวัดสมุท รสาคร หวั่น “พม ายึดเมือง” แฉมีเ หตุวิวาทบอย หามไมฟ ง
ตอง “ยิง ปนขู ” เพื่ อใหหยุดตีกัน ระบุทั้ง แรงงานเถื่อน-ถูกกฎหมายมีประมาณ 1 แสนคน ความ
ตองการแรงงานไรฝมือเพื่อทํางานในอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการทําใหบรรดาผูประกอบการ
ตองพึ่งพาแรงงานขามชาติมากขึ้นทุกขณะ อันเนื่องมาจากเหตุผลเรื่องการขาดแคลนแรงงานชาว
ไทย ซึ่งมีระดับ ฝมือและการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เหตุผ ลเรื่ องคา จาง ซึ่งนับวาถูกกวาแรงงาน
ไทยหลายเทา จึงทํ าใหแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่ อนบาน หลั่ งไหลเข าประเทศไทยอยางไม
หยุดหยอน เฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนแหลงประมงสําคัญของประเทศก็มีแรงงานขามชาติ
โดยเฉพาะชาวพมาหลั่งไหลเขามาทํางาน และกลายเปนประชากรแฝงเกือบเทา ๆ กับประชากรทั้ง
จังหวัด ดวยปริมาณประชากรแฝงมากขนาดนี้จึงกอใหเกิด ปญหาตามมามากมายทั้งปญหาสังคม
และอาชญากรรมตาง ๆ เช น ฆาปาดคอชิง ทรัพ ยนายจ าง, การคา ยาเสพติด และการ ทะเลาะ
วิวาท ฯลฯ
ความเปนหวงเปนใยดัง กลาวสะทอนผ านการเปดเผย จากนายสมบัติ ศิริพงษเวคิน
ประธานชมรมกํ า นั น ผู ใ หญ บ า น อํ า เภอกระทุ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง กล า วกลางที่
ประชุ ม สั ม มนา โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติการ เรื่อง “บทบาทของชุ ม ชนกับการอํานวยความ
ยุติธ รรมและสรางสันติสุข ในชุมชน” อันเปนการอบรมรวมกันระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธ รรม กระทรวงยุติ ธรรม ร วมกับสภาวั ฒนธรรมท องถิ่น ชมรมกํ านันผู ใหญ บา น
และผูนําชุมชน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549
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นายสมบั ติ เล า ว า “ทุ ก วั น นี้ นา วิ ต กกั บ ความมั่ น คงของบ า นเมื อ งเป นอย า งมาก
เพราะแรงงานตางดาวที่หลั่งไหลมา ทํางานในบานเรามีจํ านวนมาก ทั้ง ที่ถูกและไม ถูกกฎหมาย
แตสิ่งที่ นาเปนหวงมากกว าการทํารายต อยตีธรรมดา คือ ปญหาความมั่นคง ซึ่งมีที ทาวาจะเปน
ปญหาหนักอกในอนาคต เอาแคมีปญหาทะเลาะวิวาทธรรมดา ฝายปกครองก็แทบเอาไมอยูเพราะ
แรงงานตา งดา วมีปริ มาณพอ ๆ กั บคนไทย แถมเวลาไปเจรจาใหเ ลิกแล วตอ กันก็ไ มฟงกันเลย
แมแตนอย จึงตองใชวิธี ยิงปนขูเทานั้นถึงจะพอหยุดยั้งความ เหิมเกริมไปไดบาง”
ขณะที่ นายสงวน ปานบ า นเกล็ ด กํ า นั น ตํ า บลหนองนกไข อํ า เภอกระทุ ม แบน
จัง หวัดสมุทรสาคร ก็ กลาวดวยความวิตกวา วันดีคืนดีแ รงงานเหล านี้อาจลุ กฮื อรวมตัวกันยึด
ประเทศก็เปนได “เมื่อไมนานมานี้เคยมีแรงงานพมานําเครื่องขยายเสียง ขึ้นรถปกอัพแลวประกาศ
เปนภาษาพมาเพื่อปลุกระดมแรงงาน ดวยกันใหสูกับคนไทยที่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมากอน
แถมยังนํายาเสพติดเขามามอมเมาคนไทย เพราะคนตางดาวเหลานี้รูดีถึงพิษภัยของมันเปนอยาง
ดี พวกเขาจึงไมเสพ แตจะนํามาใหคนไทยเสพเพื่อบอนทําลายความมั่นคง”49
ตัวอยางการนําเสนอขา วเกี่ยวกับป ญหาแรงงานขามชาติใ นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ทําให เ ห็นว าสื่ อและแหล ง ขา วมองแรงงานขา มชาติ ดวยทั ศนคติ ที่ไ ม ดี โดยเฉพาะการมองว า
แรงงานขามนั้นเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของประเทศ แตการนําเสนอขาวดังกลาวปราศจาก
การนําเสนอตนเหตุที่แทจริงของปญหา เชน ทําไมกิจการบางประเภทถึงตองการแรงงานขามชาติ
แรงงานขามชาติที่เขามาอยูในชุมชนคนไทยมีชีวิตอยางไร ถูก ปฎิบัติอยางไรจากคนไทยในชุมชน
และนายจาง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยแรงงานขามชาติเปนผูกระทําและเปนผูถูกกระทํา จาก
คนไทยนั้น มีความถี่มากนอยแคไหน รุนแรงแคไ หน ซึ่งการนําเสนอขอมูล ที่รอบดานจะทํ าใหค น
ไทยโดยทั่วไปมองแรงงานขามชาติอยางเขาใจมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
จากการสะทอนปญหาของชุมชนที่เกิดจากการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติใน
ทัศนคติของคนไทยในชุ มชนโคกขามแสดงใหเ ห็นวาการเขามาของแรงงานขามชาตินั้นทําใหค น
ไทยในชุมชนโคกขามตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นทั้งปญหาที่เกิดขึ้นแลวและปญหาที่ยังไมเคยเกิด
ขึ้นมากอนแมในปจจุบันจะมีหนวยงานหลายๆหนวยงานทั้งภาครั ฐและเอกชนที่เกี่ยวข องกับการ
บริ หารจั ดการปญ หาแรงงานขามชาติใ นชุม ชนโคกขามและจังหวัดสมุทรสาครแตก็ไดรับเสียง
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สะทอนจากคนไทยในชุมชนวาในปจจุบันการดําเนินการแกปญหายังขาดการบูรณาการ ประชาชน
มีส วนรวมในการแก ปญ หาน อยมาก การดํ าเนิ นการส วนใหญ มาจากหน วยงานของรัฐ และเมื่อ
เจ าหนาที่ล งมาดําเนินการแก ปญ หาก็จ ะดําเนินการแบบตางคนตางทํา ส วนใหญ จ ะเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนา ไมมีการวางแผนแกไขปญหาระยะยาว

