บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาชีวิตแรงงานขามชาติใ นชุมชนตําบลโคกขามภายใตแนวคิดสิทธิมนุษยชน
สิทธิ แรงงาน และแนวคิดความเปน คนชายขอบที่ผ านมาทําใหม องเห็นชี วิตของคนที่ตองจาก
บานเมืองเพื่ อมาแสวงหาสิ่ง ที่ดี กวาภายใตบ ริบทที่ไมคุนชิ น ทั้ง ภาษา วั ฒนธรรม และจิต ใจของ
ผูคนตา งเชื้อชาติ ตา งภาษา การจะดํา เนินชีวิตใหอยู ภายในบริ บทดัง กลาวไดแ รงงานขามชาติ
เหลานั้นจะตองปรับตัว ปรับความคิดตอทั้ งผูคนและสิ่งแวดลอมใหมๆ ใหได เพื่อใหตนเองรอดพ น
จากการถูกละเมิดสิทธิดานตางๆเพราะความเปนชายขอบของพวกเขา ซึ่งมีขอสรุปดังนี้
6.1 ชีวิตแรงงานขามชาติในชุมชนตําบลโคกขาม
การศึก ษาชีวิตแรงงานขามชาติใ นชุ มชนตํา บลโคกขามเปนการนํา เสนอเรื่อ งราวที่
สะทอนใหเห็นถึงชีวิตของแรงงานที่ตองจากบานจากเมืองเพื่อเขามาแสวงหารายไดที่ดีกวาเดิม แต
ในทามกลางสิ่งแวดล อมใหม สภาพสังคมใหมที่แรงงานเหลานั้นเขามาอยูเปนสิ่งทาทายที่จะตอง
ปรับ ตัวเพื่ อใหสามารถดํารงชี วิตอยูในสังคมใหมใ หไ ด ขณะเดียวกันผูคนที่เปนเจาของพื้ นที่ยอม
ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและลบตอการมาของแรงงานขามชาติ ซึ่งเรื่องราวของชีวิตแรงงานขาม
ชาติและผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนสามารถอธิบายไดตามกรอบของแนวคิดสิทธิมนุษยชน
สิทธิ แรงงาน และแนวคิ ดความเปนคนชายขอบ โดยจากการศึกษาชีวิตแรงงานขามชาติในชุมชน
ตํา บลโคกขาม อํา เภอเมือง จังหวั ดสมุทรสาครพบว าแรงงานขามชาติที่ ทํางานและอยู อาศัย ใน
ชุมชนตําบลโคกขามเปนกลุม คนที่ มีความเสี่ ยงตอการถูกละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชน และสิ ทธิ แรงงาน
โดยกลุมคนตางๆในชุมชน เชน นายจาง นายหนา และคนไทยบางกลุม เนื่องจากพวกเขาถูกมอง
วาเปนกลุมคนที่หลบหนีความยากจนจากประเทศตนทางเขามาเพื่อทํางานหาเงิน มองวาแรงงาน
ขามชาติทั้งหมดหลบหนีเขามาอยางผิดกฎหมาย แมแรงงานขามชาติที่ไดรับการจดทะเบียนจาก
รัฐก็ถูกมองวาอยู ในกลุมนี้ การเปน คนที่หลบหนีเขาเมือง การเปน คนตา งชาติ ตางภาษา ตา ง
วัฒ นธรรม และมาจากประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางด านเศรษฐกิ จต่ํากว าประเทศไทยทําให
แรงงานขามชาติถูกมองวาเปนแรงงานดอยฝมือเขามาทํางานที่คนไทยไมทํากันแลว เปนกลุมคนที่
ไม มี หลั กแหล ง มี ค วามเปนอยูไ ม ถูก สุ ขลั กษณะ นาหวาดกลั ว เปนภั ยคุก คามตอความมั่ นคง
สามารถทํางานประเภทงานหนัก งานสกปรก งานที่เสี่ยงภัยแทนคนไทยไดเพราะตองการมีรายได
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ที่ดี กว าการทํ างานอยูในประเทศของตน ประเทศไทยไม ควรจัด สวัส ดิก าร หรือ คุม ครองพวกเขา
อยางทัดเทียมกับคนไทย เชน การมีสิทธิรั กษาพยาบาลราคาถูก การใหสิทธิ แกผูติดตามของพวก
เขาไดเรียนหนั งสือในประเทศไทย ความคิดของคนไทยเหลานี้ที่เกิดขึ้นกับแรงงานขามชาติ ทําให
พวกเขาตองกลายเปนคนชายขอบมีอํานาจตอรองต่ําสงผลใหแรงงานขามชาติถูกละเมิดสิทธิตางๆ
อยูเสมอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 สภาพการจางงานและการทํางานของแรงงานขามชาติ
แรงงานขามชาติที่ทํางานในพื้นที่ชุมชนตําบลโคกขามสวนใหญเปนแรงงานขามชาติ
ที่มาจากประเทศพมา เชื้อชาติมอญ สวนใหญจะทํางานในกิจการประมงตอเนื่อง สวนแรงงานเชื้อ
ชาติอื่นๆ เชน กะเหรี่ยง ลาว และกัมพูชานั้น มักจะทํางานกอสราง งานรับใชในบาน งานบริการใน
รานอาหารเปนตน แรงงานขามชาติที่ทํางานในกิจการประมงตอเนื่อง จะมีสภาพการทํางานที่ไมดี
นักเนื่องจากเปนงานที่ตองใชแรงงานในการทํางาน สภาพที่ทํางานค อนขางจะสกปรกและมีกลิ่น
เหม็นของสารเคมีที่ใ ชในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่ ไมไ ด
มาตรฐานตามกฎหมาย แรงงานสวนใหญที่เ ขามาทํางานใหมมักจะมี ปญ หาสุ ขภาพ เชน โรค
ทางเดินหายใจ สวนคาตอบแทนที่ไดรับนั้นหากเปนแรงงานขามชาติที่ไดรับการจดทะเบียนตามมติ
คณะรัฐมนตรี จะไดรั บค าจางตามอัต ราคา จางขั้ นต่ํา ตามที่ก ฎหมายกําหนด ในกรณี ที่จางเปน
รายวันแตถาหากเปนการจางแบบเหมา รายไดจะขึ้นอยูกับปริมาณวัตถุดิบที่แรงงานทําไดในแตละ
วัน ถาทําไดมากก็จะไดรับคาจางมาก แตบางครั้งแรงงานขามชาติก็มักจะประสบกับปญหาคาจาง
ทํางานไมแนนอน หากมีวัตถุ ดิบมากแรงงานขามชาติก็จะมี งานทํามาก ทําใหไดเงินมาก แตหาก
วัตถุดิบมีนอยแรงงานขามชาติก็จะขาดรายได และหากเจาของกิจการมีปญหาทางดานตนทุนการ
ผลิต เชน คาเงิน บาทแข็งตัว ราคาน้ํามันสูง ขึ้น แรงงานขามชาติก็จ ะไดรับคาจางในอัตราที่ต่ําลง
โดยไมมีสิทธิเรียกรองจากนายจาง ขณะที่แรงงานขามชาติที่ไมไ ดจดทะเบียนเปนแรงงานขามชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี จะไดรับคาแรงที่ต่ํากวาแรงงานขามชาติที่จดทะเบียน เนื่องจากตองยอมถูก
นายจางกดคาแรงเพราะการหางานที่ไดรับค าจ างที่ เปนธรรมนั้ นเปน ปญ หาสําหรับแรงงานขา ม
ชาติที่ ไม ได ไปจดทะเบีย น การที่แ รงงานขา มชาติที่ ไม ได ไปขึ้นทะเบีย นแรงงานขา มชาติต ามมติ
คณะรัฐมนตรีจนตนเองตองอยูในสถานะแรงงานข ามชาติที่ผิ ดกฎหมายนั้น ทํ าใหเกิดการละเมิ ด
สิทธิแรงงานโดยนายจางไดอยางงายดาย และแรงงานขามชาติเหลานั้นตองตกอยูในภาวะจํายอม
เพราะตนเองก็ไมมีสิทธิ ที่จะไปเรียกรองจากนายจางไดเพราะกฎหมายไม คุมครองแรงงานที่ไมไป
ขึ้นทะเบียน แมแ ตแ รงงานข ามชาติ ที่ขึ้นทะเบียนถู กตองบางส วนก็ยังถูก ละเมิด สิท ธิดว ยการถู ก
นายจางยึดบัตรประจําตัวแรงงานขามชาติไปเพื่อใหแนใจวาแรงงานขามชาติที่ทํางานกับตนนั้นจะ
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ไมหนีไปทํางานที่อื่น จะไมเ ปลี่ยนนายจาง ทั้ งที่แรงงานขามชาติที่ไปจดทะเบีย นแลวสามารถ
เปลี่ยนนายจางหรือย ายที่ทํางานได โดยการออกจากงานของแรงงานข ามชาติตามกฎหมายแลว
สามารถกระทําได โดยมีเงื่อนไข 4 ขอคือ 1) นายจ างเสียชีวิต 2) นายจางลมละลายปดกิจการ 3)
นายจางทํา ผิดกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน ไมจายคาจาง ทํารายรางกาย ขมขืน กักขัง เปนตน
และ 4) นายจางแจงออกใหเอง แตหากนายจางยึดบัตรประจําตัวของแรงงานขามชาตินายจางเอง
ก็จะมีความผิด ในกรณีที่แรงงานขามชาติถูกนายจางละเมิดสิทธิแรงงาน แรงงานขามชาติสามารถ
ไปดําเนินการเรียกรองความเปนธรรมไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ในกรณี
ที่แรงงานขามชาติมีปญหาดานการทํางานอื่นๆแรงงานขามชาติสามารถไปดําเนินการเรียกรองได
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด แตสวนใหญแรงงานขามชาติที่ถูกกระทําตองตกอยูในภาวะจํายอม
เพราะไมสะดวกในการไปดําเนินการเรียกรองความเปนธรรม แรงงานขามชาติที่ถู กกระทําจนทน
ไม ไดบางรายตอ งหนีไ ปทํ างานที่ใหม โดยยอมเสี ยสิ ทธิ การเปนแรงงานขามชาติที่ ขึ้นทะเบียน
ถูกตอง และไมรูวานายจางคนใหมจะเปนคนดีหรือไม และที่สําคัญเขาตองกลายเปนแรงงานขา ม
ชาติที่ผิดกฎหมายไปโดยปริยาย
แรงงานขามชาติบางส วนที่เ ปนแรงงานที่ไ มไ ดไปขึ้นทะเบียนตามมติคณะรั ฐมนตรี
นอกจากกฎหมายจะไมคุม ครองแลวยังเสี่ยงตอ การถูกละเมิดสิ ทธิแ รงงานโดยนายจา งอีก ดว ย
นายจางสวนใหญจะมองวาเปนโอกาสของเขาที่จะสรางกําไรใหธุรกิจ เนื่องจากสามารถลดตนทุน
ดา นค าจ างแรงงานลงไปไดม าก เช น โดยปกติต องจา ยค าแรงงานตามที่ กฎหมายกํ าหนดวัน ละ
191 บาท แตถาเปนแรงงานขามชาติที่ไมไดไปขึ้นทะเบียน นายจางจะจายคาแรงใหเพียง 150-165
บาท ถึงแมแรงงานขามชาติที่รับคาแรงอยางไมเปนธรรมจะรู แตก็ตองจํายอมเพราะสวนใหญไมมี
สถานประกอบการที่ไหนที่จะจายคาจางใหกับแรงงานเถื่อนเทากับแรงงานขามชาติที่มีบัตรถูกตอง
ป จ จุ บั น จํ า นวนแรงงานข า มชาติ ที่ ไ ม ไ ด ไ ปขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต า งด า วตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีจํานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการแรงงานขามชาติจากผูประกอบการไทยยังมี
มีอยางตอเนื่อง ในขณะที่นโยบายของรัฐกลับสวนทางโดยตั้งแตป 2548 เปนตนมารัฐ มีนโยบาย
จํากัดจํานวนแรงงานขามชาติ โดยอนุญาตใหแรงงานขามชาติที่เคยไปจดทะเบียนไวแลวเมื่อครบ
1 ปใหสามารถตออายุการอนุญาตไดแบบปตอป แตไมอนุญ าตใหมีก ารจดทะเบียนแรงงานขาม
ชาติรายใหม ขณะที่การหลบหนีเ ขาเมื องของแรงงานขามชาติยั ง เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดัง นั้น
แรงงานขามชาติรายใหมที่เขามาจึงกลายเปนแรงงานเถื่อนนอกระบบไปโดยปริยาย แรงงานขาม
ชาติสัญชาติพมานั้นสวนใหญจะรับรูขอมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานขามชาติและรูวาหาก
ตนเองไม ไดไปจดทะเบียนจะตองปองกันตนเองอยางไรเพื่อ ใหตนดํารงอยูไ ด เพราะแรงงานขาม
ชาติสัญชาติพมานั้นมีอยูเปนจํานวนมากและสวนใหญจะทํางานในกิจการประมงตอเนื่องพวกเขา
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จึ ง รับรูขาวสารจากเพื่ อนฝู ง ขณะที่แรงงานประเภทที่ทํางานรับใช ใ นบาน ทํางานบริการตาม
รานอาหาร จะไมคอยรูขอมูลขาวสารดังกลาว และสวนใหญนายจางจะไมใหคําแนะนําหรือพาไป
จดทะเบี ยนให ถู กต อง ทํ าให แรงงานกลุ ม นี้เ สี ย สิ ท ธิ แ ละโอกาสบางประการไป เช น สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาล การเคลื่อนยายเดินทางออกนอกจังหวัดเปนตน
แรงงานข า มชาติ ที่ ทํ า งานในกิ จ การประเภทงานรั บ ใช ใ นบ า น งานบริ ก ารตาม
รานอาหารนั้น สวนใหญเปนแรงงานที่ไมไดไปจดทะเบียน คาจางแรงงานจะต่ํากวา แรงงานขั้นต่ํา
ประมาณเกือบสองเทา สวนใหญจ ะจ างเปนรายเดือ น ไดเงิ นเดือ นเดือ นละประมาณ 2,500 –
4,000 บาท แตแ รงงานกลุมนี้จ ะไดรับสวัสดิการจากนายจาง เชน ที่พักอาศัยฟรี อาหาร 3 มื้อฟรี
แตจะมีชั่วโมงการทํางานที่ไ มแนนอน และมักจะมีชั่วโมงการทํางานยาวนานกวา 10 ชั่วโมงตอวัน
ขึ้นไป
ปญหาแรงงานขามชาติถูกกดคาแรง ไดรับคาแรงงานต่ํากวาที่กฏหมายกําหนด การ
มีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานในแตละวัน รวมถึงการพูดจาดูถูก ดาทอ จากนายจาง โดยที่แรงงาน
ขามชาติตองยอมจํานน หากไมพอใจนายจางอยากจะเปลี่ยนนายจางใหมก็ทําไดลําบาก ซึ่งการที่
แรงงานขามชาติไมไดรับสิทธิดังกลาวอยางเต็มที่ก็เพราะนายจางมองวาแรงงานขามชาติเหลานั้น
เมื่ออยูที่ประเทศของเขาก็ไ ดรับคาแรงถูกกวาประเทศไทยมาก เมื่ อมาทํา งานที่ประเทศไทยยอม
ไดรับคาแรงที่สูงกวา และนาจะพอใจแมไมไดรับคาแรงเทากับที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งแรงงานขาม
ชาติที่ไมไดรับคาจางที่เปนธรรมแตก็จําตองยอมรับ แมจะรูวาตนเองควรจะไดคาจางเทาไร แตการ
ที่เปนคนตางชาติ ตางภาษา การดําเนินการเรียกรองดูจะเปนเรื่องที่ยากลําบากสําหรับพวกเขา
การที่พวกเขาถูกละเมิดสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานก็เนื่องมาจากแรงงาน
ขามชาติตกอยูในสภาพคนชายขอบ โดยมีปจจัยทางดานกฎหมาย และเชื้อชาติเปนตัวผลักดันให
พวกเขากลายเปนกลุมคนชายขอบ กลาวคือ ทางดานกฎหมาย แรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง
ที่ไมไดรั บการจดทะเบีย นตามมติค ณะรัฐมนตรี ยอมไมไ ดรั บการคุม ครองตามกฎหมายอยู แล ว
สําหรับแรงงานขามชาติที่ ไดรั บจดทะเบีย นถูกตอง แม จะไดรั บการคุม ครองบา ง เช น เรื่องการ
รักษาพยาบาล การเปลี่ยนนายจางหากถูก นายจางละเมิ ด แตการดําเนิ นการดังกลาวก็เปนเรื่ อง
ยากลําบากของแรงงานขามชาติ เพราะพวกเขาไมรูวาจะไปดําเนินการที่ไหน บางคนพูดภาษาไทย
ไมไดยิ่งเปนปญหาหนัก สวนปจจัยทางดานเชื้อชาตินั้นก็มีผลเปนอยางมากตอการผลักดันใหพวก
เขากลายเปนคนชายขอบ เพราะตองยอมรับวาคนไทยในชุมชนตางก็มีทัศนคติตอแรงงานขามชาติ
ที่แตกตางกัน คนไทยที่ไดรับผลประโยชนจากแรงงานขามชาติก็มองวาแรงงานขามชาติเขามาชวย
เปนแรงงานให คนที่ไมไดรับผลประโยชนก็มองวาแรงงานขามชาติเขามาแยงงานคนไทยทํา เขามา
แยง ใช ทรัพ ยากรตา งๆ ไมควรไดรับการคุม ครองหรือดู แลอย างดีจากรัฐ เชน การไมยอมรับให
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ผู ติดตามแรงงานขามชาติเ ขาเรียนในโรงเรียนไทย การมองวาแรงงานขามชาติเ ขามาแยง ใช
ทรัพยากรทางดานสาธารณสุข เปนตน
6.1.2 การใชชีวิตของแรงงานขามชาติในชุมชน
แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานและอยูอาศัยในชุมชนตําบลโคกขามสวนใหญ จะอยู
ในวัยหนุมสาว อายุประมาณ 18-30 ป แรงงานสวนใหญจะพักอาศัยในหอพักที่มีใหเชาหลายแหง
ในชุมชน ราคาเดือนละประมาณ 1,500 บาท จํานวนแรงงานขามชาติจะพักอาศัยกันหลายคนตอ
1 ห อง โดยเฉลี่ย ประมาณ 4 – 6 คน ตอหอง โดยแรงงานขามชาติสว นใหญ จะประกอบอาหาร
รับประทานกันเอง
ชีวิตครอบครัวของแรงงานขามชาติแตงงานแลว สวนใหญจะยังไมมีบุตรเนื่องจากยัง
ไมมีความพรอมที่จะเลี้ยงดูบุตร กรณีแรงงานขามชาติที่มีบุตรในประเทศไทยบางสวนฝายหญิงจะ
กลับไปเลี้ยงดูบุตรที่ประเทศของตน บางสวนสงบุตรกลับประเทศไปใหญาติเลี้ยง บางสวนบุตรของ
แรงงานขามชาติจ ะอาศัย อยู ในเมืองไทยด วย โดยผูติด ตามหรือบุ ตรของแรงงานข ามชาติไ ดรั บ
อนุญาตใหอยู ในประเทศไทยไดตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2547 และสามารถเขาเรียนหนังสือ
ในโรงเรียนของไทยได ตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2548
แรงงานข ามชาติที่อยูในชุมชนตําบลโคกขามสามารถติดตอสื่ อสารระหวางแรงงาน
ขา มชาติ ด ว ยกัน หรื อติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ญาติท างบ านได อ ยา งสะดวกสบาย แรงงานขา มชาติ
สามารถซื้อและใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ได โดยผูขายไมเรียกดูบัตรประจําตัว ในกรณีที่แรงงาน
ขามชาติจะส งเงิน กลับบานที่ ประเทศของตนก็ส ามารถใชบริการโดยนายหนาซึ่ งเปนคนประเทศ
เดียวกันได
ดา นการเดิน ทางของแรงงานขา มชาติทั้ งการเดิ นทางภายในชุ มชน ระหวางชุ มชน
การเดินทางขามจังหวัด หรือการเดินทางกลับประเทศนั้นพบวา แรงงานขามชาติจะเดินทางสัญจร
ภายในชุมชนในชวงเวลา เชา และเย็น มากที่สุด เวลาเชาแรงงานขามชาติมักจะเดินทางไปทํางาน
สวนชวงเวลาเย็นแรงงานขามชาติจะเดินทางเพื่อ ไปจับจายซื้อของ และไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนที่
อยู ภ ายในชุ ม ชนเดี ย วกั น หรื อ ชุ ม ชนที่ อ ยู ไ ม ไ กลกั น มาก การเดิ น ทางส ว นใหญ จ ะใช บ ริ ก าร
รถจักรยานยนตรับจาง เพราะราคาไม แพง และสะดวกที่สุ ด สวนการเดิน ทางข ามเขตจังหวัดนั้น
ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแมแรงงานที่ตองการเดินทางจะเปนแรงงานที่จดทะเบียนถูกตองก็
ตาม แรงงานข ามชาติ ที่ตอ งการเดิน ทางขา มจั งหวั ดนั้ นจะมีจุ ดประสงค แตกตา งกัน ถ าเป นการ
เดิน ทางขามจังหวัดใกล เชน จากสมุ ทรสาครไป สมุ ทรสงคราม ไปสมุทรสาคร หรือ กรุง เทพฯ
มักจะมีวัตถุประสงคเพื่อการไปเยี่ยมเพื่อนฝูงญาติมิตร มักจะใชบริการรถจักรยานยนตรับจาง หรือ
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รถแท็กซี่ สวนการเดินทางขามจังหวัดไปไกลๆ เชน จังหวัด ภูเก็ต จั งหวัดชลบุรี มักมี วัตถุประสงค
เพื่ อ ไปทํ า งาน แรงงานข า มชาติ ที่ ตอ งการเดิ นทางจะต อ งใช บ ริก ารอํา นวยความสะดวกจาก
นายหนาซึ่งจะเสียคาใชจายตามระยะทางและความยากงายของการอํานวยความสะดวก เชน ถา
เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตจะเสียคาใชจายประมาณ 2,500 บาท ตอคน
ดานความสัมพันธของแรงงานขา มชาติภายในชุมชนนั้นพบวา ระหวางแรงงานขาม
ชาติดวยกันเองถาเปนแรงงานที่เปนเชื้ อชาติเดียวกันจะมีความสั มพัน ธที่ดีตอกัน มั กจะชวยเหลื อ
กัน เชาหอพักในระแวกใกลเคียงกัน แรงงานขามชาติที่ตางเชื้อชาติกันและมีปญหาระหวางกันมาก
ที่สุ ดไดแกแรงงานขามชาติเ ชื้ อชาติพ ม ากับเชื้อชาติม อญ เนื่องจากมีความขัดแยง กันมานาน
ทางดานการเมือง
ด า นการนั บ ถื อ ศาสนาพบว า แรงงานข า มชาติ ส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธโดย
แรงงานขามชาติเชื้อสายมอญถูกมองวาเปนกลุมคนที่มีความศรัทธราในพระพุทธศาสนามากที่สุด
ทั้งดานการปฏิบัติธรรม และการใหความรวมมือกับทางวัด แรงงานข ามชาติที่นับถื อศาสนาพุ ทธ
สวนใหญจะนิยมไปทําบุญที่วัดที่มีเจดียลักษระแบบศิลปะมอญ เชน ที่วัดศรีบูรณาวาส และบุคคล
สําคัญทางศาสนาของแรงงานขามชาติชาวมอญไดแก หลวงพออุตตมะ
ด า นประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมพบว า แรงงานข า มชาติ ส ว นใหญ มี วั น สํ า คั ญ ทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมคลายกับของไทย เชน ชาวพมาและมอญจะใหความสําคัญกับวันสําคัญ
ทางศาสนา และวันสงกรานต ชาวกะเหรี่ยงจะใหความสําคัญกับวันสงกรานต และวันออกพรรษา
โดยกิจ กรรมที่ทําในวันสํ าคัญตางๆก็คลายกับคนไทยและมั กจะไปทํากิจ กรรมรวมกันที่วัด แต
เอกลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางที่แตกตางจากวัฒ นธรรมไทยก็ ยังมีใ หเห็น เชน การกินหมาก
ของแรงงานขามชาติผู ชายชาวพมา และมอญ การแตง กายดวยนุงโสรงสีแ ดงของผูช ายชาวพมา
และมอญ การประกอบอาหารของชาวพมาและมอญ เปนตน
ด า นสั น ทนาการและการกี ฬ าพบว า แรงงานข า มชาติ ที่ มี เ ป น จํ า นวนมาก เช น
แรงงานข ามชาติชาวพมา และมอญ จะมีพื้ นที่ในชุม ชนมากกว าแรงงานขามชาติที่มี จํา นวนนอย
เชน แรงงานจากประเทศลาว และกัมพูชา ชวงเทศการสงกรานตของทุกปชุมชนหมู 4 วัดศรีบูรณา
วาสจะจัดงานประจําปใหแกแรงงานขามชาติเชื้อสายมอญโดยเฉพาะ และในแตละวันแรงงานขาม
ชาติชาวมอญยัง ใช พื้น ที่บิเวณวัด เปนที่ พบปะสัง สรรค เล นกีฬา สวนแรงงานสั ญชาติอื่น ๆที่มีอ ยู
จํานวนนอยนั้นมั กจะพั กผอนดวยการฟ ง เพลงจากโทรศัพ ทมื อถือ หรือนั่ง คุย กับเพื่ อนคนชาติ
เดียวกันภายในสถานที่ทํางานซึ่งมักจะเปนที่พักดวย
สวนปญหาการใชชีวิตของแรงงานขามชาติพ บวา ปญหาเรื่องการทํางานนั้นแรงงาน
ขามชาติมักจะถูกกดคาแรงงานจากนายจาง ไมไดรับสวัสดิการที่เทาเทียมกับแรงงานคนไทย หรือ

178
ตามที่กฎหมายกําหนด และในระหวางกลุมแรงงานขามชาติดวยกันเอง แรงงานขามชาติที่ไมไดจด
ทะเบียนก็จะไดรับคาจางและสวัสดิการนอยกวาแรงงานขามชาติที่จดทะเบียน
ปญหาเรื่องความมั่น คงและปลอดภัยในทรัพ ยสินพบวา แรงงานขามชาติส วนใหญ
มักจะถูก กระทํ าจากคนไทยบางกลุ ม บางคน โดยปญหาที่แ รงงานข ามชาติพ บมากได แกปญหา
การถูกจี้ปลนทรัพยสินทั้งในที่พักและระหวางการเดิน ทาง โดยรูปแบบในการจี้ปลนทรัพยจาก
แรงงานขามชาติโดยมิ ฉ าชี พ คนไทยนั้น มี ทั้ง ที่แ สดงตัวว าเปนผู รายโดยตรง และที่อา งวาเป น
เจาหนาที่บานเมือง สวนแรงงานขามชาติที่เปนผูหญิงนั้นบางสวนมักถูกละเมิดทางเพศทั้งจากการ
ละเมิดดวยสายตา วาจา และที่หนักมากที่สุดก็คือการถูกขม ขืน แรงงานขามชาติที่ถูกกระทํามักจะ
แกปญหากันเองดวยการระมัดระวังตัว ไมใหตกเปนเหยื่อ แตมีแรงงานขามชาตินอยรายมากที่เมื่อ
ถูกกระทํา แล ว จะไปแจ ง ความกั บตํา รวจ เพราะแรงงานข ามชาติเ หล า นี้กลั วตํา ราจเนื่อ งจาก
บางสวนเปนแรงงานที่ไมมีบัตรอนุญาตทํางาน บางสวนไมแนใจวาจะไดรับการชวยเหลือ
แรงงานขามชาติที่ อยูในชุมชนมั กจะเก็บตัว จะอยูภายในสถานที่ทํางาน และที่พั ก
เปนสวนใหญจึงไมคอยมีปญหากับคนไทยในพื้นที่ ชวงแรกๆที่เขามาในชุมชนอาจจะมีปญหาบาง
เล็กๆนอย แตเมื่ออยูนานไปก็สามารถปรับตัวใหเขากับคนไทยในชุมชนได การที่แรงงานขามชาติที่
อาศัยอยูในชุมชนมีพื้นที่ของตนเองนอยก็เนื่องมาจากสถานะของตนเองที่ถูกมองจากคนไทยและ
เจาหนาดานความมั่นคงวาเปนกลุมคนที่ตองเฝาระวัง เปนกลุมคนที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย
ทําใหแรงงานขามชาติสวนใหญตองระมัดระวังตัว ไมทําตัวใหคนไทยในชุมชนเห็นวาพวกตนสราง
ปญหา บางครั้งตองจํายอมถูกละเมิดสิทธิดานตางๆเพื่อหลีกหนีปญหาโดยเฉพาะการมีปญหากับ
คนไทย ซึ่งปญหาที่แรงงานขามชาติในชุมชนตําบลโคกขามประสบเปนประจําคือ การถูกคนไทยที่
เปนมิจฉาชีพบางกลุมบางคนบังคับขมขูกรรโชกทรัพยทั้งภายในที่พักและระหวางเดินทางในชุมชน
ปญหาการถูกขมขืนของแรงงานขามชาติหญิง เปนตน โดยเมื่อเกิดปญหาดังกลาวแรงงานขามชาติ
มักจะไมกลาไปแจงความเพราะคิดวาทางการจะไมชวยเหลือพวกตน เหตุผลที่คิดเชนนั้นก็เพราะรู
วาพวกตนไมใชประชาชนของประเทศไทย คงไมมีใครใหความเปนธรรมกับพวกเขาได จึงตองคอย
ดูแลกั นเอง โดยการอยูกันเปนกลุ มใหญในระแวกเดียวกัน แมคนไทยสวนใหญในชุมชนจะไมเห็น
ดวยกับการกระทํ าดังกลาวของมิจ ฉาชีพ คนไทย แตก็ไ มไ ดใหค วามช วยเหลือหรือพยายามแกไ ข
ปญหาดังกล าวให คลี่คลายลง เพราะคนไทยในปจ จุบันนี้มี ความรูสึ กวาปญหาที่ไ มไ ดเกิด ขึ้นกับ
ตนเองก็ไ มอยากเขาไปยุง เกี่ยว และจะเขาไปยุ งเกี่ยวกับป ญหาก็ตอ เมื่ อป ญหาดังกลาวส งผล
กระทบทางลบมาถึงตนโดยตรง แมจะมีคนไทยบางกลุมคอยใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติใน
กรณีที่แรงงานขามชาติถูกละเมิดสิทธิดานตางๆ แตก็ไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง เพราะในชุมชน
ตําบลโคกขามมีแรงงานขามชาติจํานวนมาก
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6.2 ทัศนคติและความสัมพันธระหวางคนไทยกับแรงงานขามชาติในชุมชน
ชุม ชนตําบลโคกขามเปน ชุ ม ชนที่มี จํานวนแรงงานขามชาติเ ขามาทํางานและอยู
อาศัยเปนจํานวนมากนับหมื่นคน มากกวาจํานวนประชากรไทยของตําบลโคกขาม การมีจํานวน
แรงงานขามชาติเขามาอยูในชุมชนเปนจํานวนมากทําใหคนไทยในชุมชนตําบลโคกขามมีทัศนคติ
และความสัม พันธ ตอ แรงงานขา มชาติแ ตกตา งกันไป รวมถึง การคิด วาแรงงานขา มชาติไ ดส ราง
ผลกระทบตางๆใหกับชุมชน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
6.2.1 ทัศนคติและความสัมพันธของคนไทยที่มีตอแรงงานขามชาติ
คนไทยในชุมชนตําบลโคกขามสามารถแบงกลุมตามการมีผลประโยชนกับแรงงาน
ขามชาติได 3 กลุม ไดแก 1) กลุมที่ มีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ 2) กลุมที่ไมมีผลประโยชน
กับแรงงานขามชาติ และ 3) กลุ มที่ มีหนาที่ บริหารจัดการปญหาแรงงานขามชาติในชุมชน ซึ่ง คน
ไทยแตละกลุมตางก็มีทัศนคติและความสัมพันธตอแรงงานขามชาติแตกตางกัน โดยความสัมพันธ
ระหวางแรงงานขามชาติกั บคนไทยในชุมชนนั้นจะผันแปรไปตามผลประโยชนที่มีตอกั น กล าวคือ
แรงงานขามชาติจ ะมี ความสั มพั นธ กันมากกับกลุ ม ที่มี ผลประโยชนกับแรงงานขามชาติแม วา
ความสัมพันธนั้นจะมีทิศทางลบก็ตาม เชน กลุมเจาของกิจการตางๆ สาเหตุที่ มีความสัมพันธกั น
มากเพราะวาตางก็ไดผลประโยชนซึ่งกันและกัน สวนทิศทางของความสัมพันธจะเปนทางบวกหรือ
ทางลบนั้นขึ้นอยูกับการปฎิบัติตอแรงงานขามชาติของนายจาง ถาปฎิบัติดีก็จะมีความสัมพันธไป
ในทิศทางบวก แตถา เอารัดเอาเปรีย บโกงคาจาง ขม ขูขูดรีด ละเมิดสิทธิตางๆ ความสัมพัน ธก็จะ
เปนไปในทิศทางลบ ซึ่ง รูปแบบความสั มพั นธ ระหวางนายจางและลูกจา งที่ เปนแรงงานขามชาติ
ดังกลาว เปนรูปแบบที่ใชอธิบายความสัมพันธกับคนไทยกลุมอื่นๆไดเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 11.
ทัศนคติและความสัมพันธของคนไทยกลุมตางๆที่มีตอแรงงานขามชาติ
กลุมคนไทย
เจาของกิจการที่จางแรงงานขาม
ชาติทํางาน
ผูประกอบอาชีพบริการ เชน
คาขาย ขับรถจักรยานยนตรับจาง
รานเสริมสวย เปนตน
คนไทยที่มีเชื้อสายมอญ
คนไทยที่ไมมีเชื้อสายมอญ
เจาหนาที่ของรัฐดานความมั่นคง
เจาหนาที่ของรัฐดานการศึกษา
เจาหนาที่ของรัฐดานสาธารณสุข
กํานันผูใหญบาน
องคการบริหารสวนตําบล
องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่

ทัศนคติ

ความสัมพันธ

บวก

มาก

บวก

มาก

บวก
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
บวก

นอย
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
นอย
มาก

จากตารางที่ 11. จะเห็นวากลุ ม คนไทยที่มี ผลประโยชนกับแรงงานขามชาติจ ะมี
ทัศนคติและความสัมพันธเชิงบวกกับแรงงานขามชาติ กลุมคนไทยที่ไมมีผลประโยชน กับแรงงาน
ข า มชาติ จ ะมี ทั ศ นคติ แ ละความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบกั บ แรงงานข า มชาติ แต ก ลุ ม คนไทยที่ ไ ม มี
ผลประโยชนกับ แรงงานขามชาติแ ตมีเชื้อสายมอญจะมีทัศนคติ และความสัมพัน ธที่ดีตอแรงงาน
ขามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข ามชาติเชื้อสายมอญ เนื่องจากเปนคนที่มี เชื้อชาติเดีย วกัน สําหรับ
กลุมคนไทยที่มีหนาที่บริหารจัดการปญหาแรงงานขามชาตินั้น หนวยงานทางดานสาธารณสุขจะมี
ทั ศ นคติ แ ละความสั ม พั น ธ กั บ แรงงานข า มชาติ ทั้ ง ทางบวกและทางลบ ส ว นหน ว ยงานด า น
การศึกษา และดานความมั่นคงนั้นจะมีทัศนะคติและความสัมพันธเชิงลบตอแรงงานขามชาติ
ปจจัยที่คนไทยแตละกลุมมีความรูสึกตอแรงงานขามชาติแตกตางกันก็เนื่องมากจาก
ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับจากแรงงานขามชาติ ปจจัยดา นการประกอบอาชีพของคนไทยแต
ละกลุม เช น กลุมคนที่ไดรับผลประโยชน จากแรงงานขามชาติโดยเฉพาะกลุมนายจา งจะมองวา
แรงงานขามชาติทําใหธุร กิจของพวกเขาสามารถดําเนินและทํ ากํา ไรตอไปได สวนกลุมที่ มีห นาที่
บริหารจัดการปญหาแรงงานขามชาติ เชน หนวยงานทางดานความมั่นคงก็จะมองวาแรงงานขาม
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ชาติเ หลานี้หลบหนีเขาเมืองผิดกฏหมาย โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่ มีมี บัต รหากพบจะตอ ง
ดําเนินการจั บกุม และส ง กลั บ คนไทยทั่วไปที่ไ ม มี ผ ลประโยชน กับแรงงานข ามชาติจ ะมองว า
แรงงานขามชาติพวกนี้ไมใชคนไทยจึงไมควรไดรับบริการจากรัฐอยางเทาเทียมกับคนไทย เชน การ
ไดสิทธิใ นการรักษาพยาบาลราคาถู กโดยใชบัตรประกันสุขภาพ การที่ลูกหลานผูติด ตามแรงงาน
ขามชาติมีโอกาสไดเขารับการศึกษาในสถานศึกษาไทย สวนคนไทยที่มีเ ชื้อสายมอญจะมองว า
แรงงานขามชาติเ ชื้อสายมอญเปน เสมือนกับเพื่อ นรวมเชื้อชาติข องตนจึงมีความเห็นอกเห็นใจ
แรงงานขามชาติสัญมอญ มากกวาแรงงานขามชาติสัญชาติอื่น เปนตน
6.2.2 ทัศนคติของแรงงานขามชาติที่มีตอคนไทยในชุมชนตําบลโคกขาม
แรงงานขามชาติสวนใหญมองวาคนไทยเกิดมาโชคดี ไดอยูในประเทศที่มีความอุดม
สมบูรณ ผูคนมีรายไดดีกวาผูคนในประเทศของตน สวนใหญมองวาคนไทยใจดี จะมีบางคนบาง
กลุมเทานั้นที่ชอบเอาเปรียบพวกตน และพวกเขาก็รูวามีคนไทยจํานวนไมนอยที่คิดวาพวกเขาเขา
มาแย งงานคนไทยทํา เขามาแยง ทรัพ ยากรของคนไทยใช พวกเขาคิด วาไมอยากใหคนไทยดูถูก
พวกเขา หรือมองพวกเขาเปนภั ยตอความมั่นคง แต อยากใหคนไทยรู วาพวกเขาเพี ยงแคต องการ
เขามาทํางานเพื่อหารายไดที่ดีกวาการอยูในประเทศของเขาที่มีความยากลําบากในการหารายได
พวกเขาคิดวาการมาเปนแรงงานของพวกเขานอกจากจะทําใหพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นในวันขางหนา
แลว พวกเขายังเขามาชวยคนไทยทํางานที่คนไทยไมนิยมทํากันแลวอีกดวย การใชชีวิตในชุมชนที่
พวกเขาไมคุนเคยนั้นเปนเรื่องที่ยากลําบาก บางครั้งพวกเขาก็อยากจะผูกมิตรกับคนไทยแตก็ไ ม
สามารถทําอะไรไดมากนักเนื่องจากไมกลาพูดคุยกับคนไทย เพราะไมรูวาคนไทยแตละคนที่ พวก
เขาพบปะนั้นจะปฎิบัติอยางไรกับพวกเขา สาเหตุก็เพราะวาพวกเขามีพื้นที่ในชุมชนอยางจํากัด คือ
มีชีวิตสวนใหญอยูในสถานที่ทํางานและที่พัก ซึ่ง ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคนไทยในชุมชนนอย
สวนขอมูลขาวสารสวนใหญที่ไดรับก็เปนขอมูลที่ไมคอยดีนัก เชน กลุม แรงงานขามชาติดวยกันเอง
ถูกคนไทยกระทําตา งๆ เมื่อไมมีขอมูลที่เพียงพอก็ ทําใหพวกเขาจําเปน ตอ งปอ งกันตนเอง โดย
วิธีการเก็บตัว ไมคอยกลาพูดคุยกับคนไทยที่ตนเองไมคุนเคย
แรงงานขามชาติที่อาศัยอยูในชุมชนตําบลโคกขามจะมีความสัมพันธกับคนไทยกลุม
ที่มีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติมากที่สุด คนกลุมนี้จะไดประโยชนจากแรงงานขามชาติทั้งจาก
การใชแรงงาน การขายสิ นคาและบริการตางๆ เชน เจาของกิจการที่ตอ งการจางแรงงานขามชาติ
รานคา และอาชีพบริการตางๆ เชน รา นตัดผม อาชีพขับรถรับ จาง กับคนไทยกลุมที่ เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดปญหาแรงงานขา มชาตินั้น ถาเปนหนวยงานทางดานสาธารธสุขจะมีความสัมพันธ
กั บ แรงงานข า มชาติ ม าก และเป น ไปในทิ ศ ทางบวก ด า นห น ว ยงานความมั่ น คงนั้ น มั ก จะมี
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ความสัมพันธที่ไมดีกับแรงงานขามชาติ สําหรับกลุมคนไทยที่ไมมีผลประโยชนกับแรงงานขามชาติ
มักจะไมคอยมีความสัมพันธกับแรงงานขามชาติ ยกเวน พระ และคนไทยบางคนที่มีเชื้อสายมอญ
จะมีความสัมพันธืกับแรงงานขามชาติที่ดี
6.2.3 ผลกระทบของการมีแรงงานขามชาติในทัศนะของคนไทยในชุมชน
การมี แรงงานขามชาติเขา มาทํางานและอาศั ยอยูในชุ มชน กอใหเ กิดผลกระทบทั้ ง
ทางบวกและทางลบตอชุมชนตําบลโคกขามในทัศนคติของคนไทย โดยคนไทยในชุมชนมองวาการ
มีแรงงานขามชาติเขามาทํางานและอยูอาศัยในชุมชนตําบลโคกขามกอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ
ตอชุมชนหลายดาน ไดแก
1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ชาวบานสวนใหญยอมรับวาแรงงานขามชาติทําใหธุรกิจ
บางสาขาสามารถดํารงตอไปได ถาขาดแรงงานขามชาติจะทําใหธุรกิจเหลานั้นไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไปได โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับประมง และประมงตอเนื่อง แตคนไทยในชุมชนที่ไดผ ล
ประโยชนจากแรงงานขามชาติก็เปนเพียงคนกลุมนอยของชุมชน นอกจากแรงงานขามชาติจะเขา
มาทําใหธุ รกิจ ประมงและประมงตอเนื่องดํา เนินการตอไปไดแ ลว ชาวบานที่ มีอาชีพ คาขายและ
บริการยังมองวา การเขามาของแรงงานขามชาติทําใหการขายสินคาและบริการในชุมชนดีขึ้นมาก
2) ผลกระทบดานสังคม คนไทยในชุมชนสวนใหญมองวาแรงงานขามชาติที่เขามา
อยูอาศัยในชุมชนแลวมีการคลอดบุตรในประเทศไทย เด็กบางสวนยังอาศัยรวมอยูในชุมชนกับคน
ไทย โดยไดรับโอกาสใหเขาเรียนในโรงเรียนไทยได จะทําใหเกิดความสับสนทางวัฒนธรรม เพราะ
บางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนจางครูที่เปนคนสัญชาติเดียวกับแรงงานขามชาติ
มาสอนภาษาของเขา เชน ภาษาพมาในโรงเรียนไทย กรณีลู กหลานแรงงานข ามชาติบางส วนที่
ไม ไดเรียนหนัง สือ และกลายเปนคนไร สัญ ชาติ อาจจะสร างป ญหาสัง คมตา งๆมากมายเมื่ อเด็ก
เหลานั้นเติบโตขึ้นเพราะไมไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีและพอเพียง
3) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข คนไทยสวนใหญมองวาแรงงานขาม
ชาติมัก จะเปน คนไม รักษาความสะอาดบริเวณที่อยู อาศัย เชน การทิ้งขยะไมเป นที่ การบา นน้ํา
หมากเรี่ยราดไมเปนที่ และคนไทยที่เปนเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขมองวาแรงงานขามชาติพ วก
นี้นําโรคที่หายไปจากเมืองไทยแลวกับมาระบาดอีกครั้ง เชน โรคไขกาฬหลังแอน โรคเทาชาง เปน
ตน และยัง เปนพาหะนํา โรคระบาดมาสู คนไทยในชุม ชนเนื่ องจากเปนผู กอมลภาวะที่ เอื้ อตอการ
เกิดโรคระบาด เชน โรคไขเลือดออกเปนตน
4) ผลกระทบดา นความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย สิน ของประชาชนไทยในชุม ชน
และความมั่นคงของประเทศ ประชาชนสวนใหญมองวาแรงงานขามชาติเปนกลุมคนที่ยากตอการ
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อางอิง ไมรูวามีที่มาอยางไร บานเกิดอยูที่ไหน ชื่อจริงอะไร และญาติพี่นอง ชื่ออะไร อยูที่ไหน หาก
แรงงานขามชาติเขามากอคดีในชุมชน โดยเฉพาะหากกอคดีโดยมีคนไทยเปนผูถูกกระทํา จะทําให
การดําเนินการติดตามตัวผูกระทําผิดมาลงโทษทําไดยากลําบาก สวนผลกระทบดานความมั่นคง
ของประเทศนั้นคนไทยมองวาทั้ งในชุมชนตําบลโคกขามและจังหวัด สมุทรสาครมีจํานวนแรงงาน
ขามชาติมากเกินไป หากแรงงานขามชาติเหลานั้นรวมตัวกันกอความไมสงบขึ้น เจาหนาที่อาจจะ
แกไขเหตุการณไมได คนไทยบางสวนมองวาแรงงานขามชาติบางกลุมจะใชจังหวัดสมุทรสาครเปน
พื้นที่ซองสุมกําลังคนและเงินเพื่อใชในการทําสงครามตอตานรัฐบาลทหารพมา
การที่คนไทยสวนใหญในชุม ชนมองว าแรงงานขามชาติอาจจะกอปญหาดังกลาวก็
เนื่องมาจากคนไทยสวนใหญไดรับข าวสารจากสื่อกระแสหลักที่นําเสนอขา วสารเกี่ยวกับแรงงาน
ขามชาติใ นแง มุ ม ที่ รุน แรงโดยเฉพาะขา วสารเกี่ ยวกับ การก อคดี อาชญากรรมที่ มี ค นไทยเป น
ผูถู กกระทํา และมีแ รงงานขามชาติเ ปน ผูก ระทํา เมื่อมี คดี ดัง กลาวเกิดขึ้ นสื่อมั กจะนํ าเสนอข าว
ใหญโต สรางภาพว าแรงงานขามชาติเปนกลุมคนอันตราย โดยไมไ ดนําเสนอขาวอีกดานหนึ่ง วา
แรงงานขามชาติเ หลานี้มีส าเหตุป จจั ยอะไรจึ งตองกอเหตุ แม เหตุการณดังกลาวจะเกิดขึ้นนานๆ
ครั้งแตการนําเสนอขาวอยางครึกโครมของสื่อก็ทําใหคนไทยติดกับภาพเหลานั้น จนเชื่อวาแรงงาน
ขามชาติเปนกลุมคนที่เปนภัยตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความมั่นคงของประเทศ
จนกอใหเกิดมายาคติ ที่ผิดๆเกี่ยวกับแรงงานขา มชาติทั้ งๆที่เมื่อผู ศึก ษาสัมภาษณชาวบา นวามี
ปญหาดานความมั่นคงเกิดขึ้นในชุมชนบางหรือไม ชาวบานสวนใหญจะตอบวาไมมี หรือนานครั้ง
จะมี และเปนเรื่ องเล็ กๆนอย เชน แรงงานมั กจะทะเลอะกันเอง ในขณะที่ทั้งในอดีต และป จจุ บัน
แรงงานขามชาติมักจะถูกกระทําจากคนไทยตั้งแตกาวขาเขามายังประเทศไทย ทั้งดานการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน แตสื่อนําเสนอประเด็นเหลานี้ตอสังคมไทยนอยมาก
การสะท อนชีวิตแรงงานขา มชาติ ที่ผ านมาทําใหเ ห็นหลายแง หลายมุ มของแรงงาน
ขามชาติที่ มีตอชุมชนที่ตนอยู ตอแรงงานขามชาติดวยกัน และตอคนไทยในชุมชน ทั้ งการทํางาน
และการดํารงชีวิต มีทั้งการเผชิญปญหา การเอาตัวรอด และการปรับตัว เพื่อให สามารถดํารงอยู
ในชุม ชนได ดํ ารงอยูเ พื่อ หวั งว าชี วิต วัน ขา งหนา จะดีขึ้ นกวา เดิ มที่ ยัง ไม รูว าเมื่อ ไรวัน นั้น จะมาถึง
แรงงานขามชาติส วนใหญ ไมทอตองานหนั ก ไมเกียจคราน แตทอ ตอการถูกกระทําซ้ําซากทั้ง การ
ละเมิดสิทธิม นุษยชน สิทธิ แรงงาน ดวยเพราะพวกตนอยูในสถานะของกลุมคนชายขอบในชุมชน
และสังคมไทย เชน กรณีเรื่องการถูกนายจางยึดบัตร แรงงานขามชาติที่มีความตองการเปลี่ยนงาน
มักจะมีปญหาเรื่องนายจางไมยอมแจงยกเลิกการจางงาน และยึดบัตรประจําตัวแรงงานขามชาติ
ไวทําใหแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนแลวตองกลายสภาพเปนเสมือนแรงงานเถื่อน ไมสามารถไป
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ทํางานที่อื่นอยางถูกตองตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ซึ่งถาภายใน 7 วัน ถาไมมีงานทําตองถูก
สงกลับ ภายใน 15 วัน สาเหตุที่ตองเปลี่ยนงานมาจากหลายป จจัย เชน ไมพึงพอใจตอสภาพการ
จางงานที่นายจางอาจจะพูดจาไมดี ดุดาวากลาว ดูถูกดูแคลน การละเมิดสิทธิแรงงานตางๆ การมี
เรื่องกับคนงานดวยกัน ความตองการยายไปทํางานกับนายจางที่ใ หคา จ างสู ง กวา หรือความ
ตอ งการยายไปทํางานที่เดีย วกับ เพื่อน หรือญาติข องตนเอง ซึ่งตามกฎหมายแรงงานขามชาติ
สามารถเปลี่ยนนายจางไดหากถูกกระทําดังกลาว
เรื่องคาจ าง แรงงานขามชาติควรจะไดรับคาจ างตามประกาศคาแรงงานขั้นต่ําของ
จังหวัด แตความเปนจริงแรงงานมักไดรับคาตอบแทนที่ต่ํากวาที่ควรจะได และมักไดคาแรงไมตรง
เวลา แมวาแรงงานขามชาติจะมีการจดบันทึกการทํางานของตนเองไวเมื่อตอนเขามาทํางานใหมๆ
แตเมื่ออยูนานไปก็เลิกจดเพราะจดไปก็ไมไดครบตามความเปนจริง
ปญหาเรื่องการถูกละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนและสิท ธิแรงงาน แรงงานขามชาติบางคน
นอกจากตองทํางานหนักภายใตสภาพแวดล อมที่ไ มดีแ ลว นายจางบางรายยังอาจกระทําการ
ละเมิดสิทธิอื่นๆ เชน การหนวงเหนี่ยวกักขังบังคับใหทํางานเกินเวลา ยึดบัตรประจําตัวของลูกจาง
และในกรณีที่รายแรงกวานั้นอาจมีการทํารายรางกาย การขมขืน รวมถึงการทํารานจิตใจ เชน การ
พูดจาดูถูกเหยียดหยาม การดุดาวากลาวอยางรุนแรง เปนตน
การไดรั บบาดเจ็ บจากการทํางานเนื่ องจากสิ่ง แวดลอมที่ไ มดี ไมมี เวลาพัก ระหวาง
ทํางาน ทําใหเกิดโรคภัยตางๆ เชน โรคกระเพาะ โรคทางเดินหายใจ ปญหาเรื่องเจ็บขอ ปญหาปส
วะไม ออกเนื่ องจากตอ งอดทนไม ป ส วะเปน เวลานานเปน ตน อีก ทั้ง เรื่อ งการเขา ถึง ระบบการ
รักษาพยาบาลของแรงงานข ามชาติทั้งที่จ ดทะเบียนและแรงงานข ามชาติที่ไ มไดจดทะเบียน โดย
แรงงานขามชาติที่มิไดจดทะเบียนหากเจ็บปวยถึงขั้นตองใหหมอรักษา มักจะมีความยากลําบาก
ในการไปพบแพทย เนื่องจากการไปไหนมาไหนในชุมชนตองระมัดระวั ง แรงงานสวนนี้ สวนใหญ
จะไปใชบ ริก ารของสถานีอ นามั ยประจํ าตํ าบลโคกขาม และหน วยแพทยอาสาสมัค รขององคก ร
เอกชนในพื้ นที่ แตก็ยัง มีปญหาในเรื่ องการเดินทาง สวนแรงงานขามชาติที่ไดรับการจดทะเบียน
แมวาจะสามารถไปใชบริการในสถานพยาบาลที่ร ะบุไ วในบัตรประกันสุขภาพ แตก็ยังมี ปญหาใน
เรื่องของการสื่อสารกับเจาหนาที่ผูรักษา แรงงานขามชาติสวนใหญไมวาจะปวยเปนโรคอะไรก็ตาม
มักจะได รับการรักษาโดยเจา หนาที่ใหยาแกปวดลดไข พาราเซตามอล นอกจากนั้นยังมี ปญหาใน
เรื่องของความไมสะดวกในการรับบริ การเนื่องจากหากเปนโรงพยาบาลของรัฐจะมีผูไปใชบริก าร
มากทั้งคนไทยและแรงงานขามชาติทําใหบางครั้งตองรอเปนเวลานาน อีกปญหาที่พ บก็คือแรงงาน
ขามชาติส วนหนึ่งที่ทํางานในกิจ การขนาดใหญ กิจ การบางกิจการจะจัดการเรื่องการจดทะเบียน
แรงงานขามชาติให โดยเจาหนาที่ของบริษัทเปนผูดําเนินการ ซึ่งการระบุสถานพยาบาลที่แรงงาน
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ขามชาติที่ จดทะเบียนแลวจะไปใชบริการนั้น สถานบริการที่มี ลักษณะที่ดําเนินการโดยเอกชนจะ
ได ผลประโยชนจ ากการมี จํานวนผูมาจดทะเบีย นจํานวนมาก โดยสถานบริ การดั งกลาวจะแบง
ผลประโยชนใหกับตัวแทนผูดําเนินการจดทะเบียน แตเมื่อแรงงานขามชาติไ ปรับการรักษากับไมไ ด
รับการรักษาที่ดีเทียบเทาสถานพยาบาลของรัฐ
และที่เปนปญหาใหญที่แรงงานขามชาติตางผวาหวาดกลัวอยางมากคือ ปญหาการ
ถูกกระทํ าจากโจรผูรายที่มัก จะเขามารีดไถ เงิ นทองของมีคาจากพวกเขา ผูรายบางคนบางกลุม
นอกจากหมายปองของมีคาแลว การลวนลาม ขมขู คุก คาม ก็เกิดขึ้ นอยางตอเนื่อง แรงงานขาม
ชาติที่ถูกกระทํา แมจะอยูในหองของตนเอง แมจะปดประตูแลวก็ไมวายถูกกระทํา เมื่อถูกกระทํา
แลวก็ไมกลาไปแจงความ เพราะไมรูวาถาไปแจงความแลวจะไดรับความเปนธรรมหรือจะถูกจับกุม
พวกเขาจึงตองอยูกันอยางระมัดระวัง และหวาดระแวง แตตองอยู พวกเขารูวาคนไทยสวนใหญไม
ชอบพวกเขา ไมชอบที่เขาเขามาอยูในเมืองไทยเปนจํานวนมาก แตเขาเหลานั้นก็อยากใหคนไทยรู
วา พวกเขาแคเขา มาทํา งานหาเงิ นเทานั้น เหมือ นดั งเชนที่ คนไทยอีกเป นหมื่น เปนแสนที่ ไปขาย
แรงงานยังตางแดน
ความจริ ง แล วแรงงานข ามชาติ ส วนใหญ ที่เ ข ามาทํา งานในเมื อ งไทยตา งก็ตั้ ง ใจ
ทํางาน หวังวาจะเก็บเงินเพื่อนําไปสรางอนาคตในวันขางหนา การเขามาอยูในทามกลางผูคนชาว
ไทย ทําใหแรงงานขามชาติเหลานี้ตองทําตัวเปนคนที่เก็บตั ว ไม กลาออกไปไหนมาไหนอยางคน
ไทย เมื่อเจอคนไทยก็แสดงความออนนอมถอมตน พยายามฝกพูดภาษาไทยเพื่อจะไดสื่อสารกับ
คนไทยได แรงงานขามชาติสวนใหญ นับถื อศาสนาพุทธ และกลาวไดว าเครงครั ดในการนับถื อ
ศาสนามากกวาคนไทยเสียอีก ซึ่งถาคนไทยมีโอกาสไดสัมผัสกั บชีวิต ของพวกเขาก็จะรูสึกวาพวก
เขาก็เปน คนคนหนึ่งที่จ ากบา นจากเมืองมาทํางานแทนคนไทยในสาขาที่งานลักษณะดัง กลาว
แรงงานไทยไมนิยมทํา ทําใหการประกอบอาชีพของคนไทยบางกลุมสามารถดําเนินงานตอ ไปได
แตสําหรับคนไทยสวนใหญมักจะไมคอยเขาใจ และมองวาแรงงานขามชาตินั้นเปนกลุมคนที่เขามา
แยงงานคนไทยทํา เขามาแยงใช ทรัพยากรของคนไทย และกอปญหาดานตางๆใหกับสังคมไทย
เชน ปญหาดานความมั่นคง ปญหาทางดานสาธารณะสุข เปนตน การมีมุมมองเชิงลบตอแรงงาน
ขามชาติของคนไทยทําใหภายในชุมชนที่มีทั้งคนไทยและแรงงานขามชาติอาศัยอยูรวมกัน ไมคอย
มีความสัมพันธกัน ตางคนตางอยู ซึ่งเมื่อเกิดปญหาขึ้นภายในชุมชนทําใหปญหานั้นๆไมไ ดรับการ
แกไขจากคนภายในชุมชนเอง แตจะมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาแกปญหา ซึ่งก็เปนการแกปญหา
แบบชั่ว คราว ไมสามารถแกป ญหาใหคลี่ คลายหรื อหมดไปไดอ ยางยั่ งยืน และยังคงเหลือความ
หวาดระแวงไมไ ววางใจกันระหวางคนตางเชื้ อชาติสัญชาติ โดยเฉพาะแรงงานขามชาติหากพวก
เขาประสบปญหา ก็ยากที่แกไขเยียวยา เนื่องจากพวกเขาไมมีที่พึ่ง หรือคนที่จะชวยแกไ ขปญหาได
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โดยเฉพาะผูคนจากหนวยงานภาครัฐแรงงานขามชาติจะไมกลาไปขอความชวยเหลือเพราะกลัววา
ถาไปพบก็ อาจจะถูกจับ แม เจาทุกขจะเปน แรงงานขามชาติที่มีบัตรถูก กฎหมายก็ไมก ลาไปแจง
ความเพื่อปกปองสิทธิและความปลอดภัยของตน
สวนทัศนคติ ของคนไทยตอ แรงงานขามชาติแ ละความสัมพันธระหวางคนไทยกับ
แรงงานข า มชาติ นั้ น จะมี ทิ ศ ทางและขนาดที่ ผั น แปรกั บ ผลประโยชน ที่ มี ต อ แรงงานข า มชาติ
กลาวคือกลุมคนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการปญหาการเขามาทํางานในพื้นที่ของแรงงานขาม
ชาติ สวนหนึ่งมองวาการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติแ มจะทําใหเศรษฐกิจของจังหวัด
สมุทรสาครขั บเคลื่อนตอไปได แตปญ หาที่ ตามมาก็มีมาก ทั้ งทางดานความมั่นคง สงบเรียบร อย
ความเสี่ยงทางด านสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคภั ยไขเ จ็บต างๆที่ไ มเ กิดขึ้นในประเทศไทยแล วจะ
กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง ทําใหหนวยงานทั้งทางดานความมั่นคงและทางดานสาธารณสุขตองทํางาน
มากขึ้น คนไทยในกลุมนี้อีกสวนหนึ่งมองวาแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร
เปนกลุมคนที่ดอยโอกาส เปนคนตางถิ่นตางภาษา เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิ ทั้งสิทธิแรงงานและ
สิทธิม นุษ ยชน จะตองให ความชวยเหลือ โดยคิดว าแรงงานขามชาติก็เปนเพื่ อนมนุ ษยเหมื อนกัน
ตองไดรับการปฎิบัตที่เปนธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
คนไทยทุกกลุมมองเห็นตรงกันวาแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่เปน
คนมอญ เปนกลุมคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก มัก ไปทําบุญมิ ไดขาด โดยเฉพาะวัดที่มี
เจดียที่มีลั กษณะเปนศิลปะแบบมอญ แรงงานขามชาติจะไปทําบุญ กันมาก แมไ มใ ชวันพระก็
มักจะไปกราบไหวทําความสะอาดอยูเสมอ ในการไปทํ าบุญ นั้นก็มักแตง กายอย างงดงามตาม
วัฒนธรรมมอญ คนไทยมองวาคนมอญนั้นนอกจากจะทําบุญเกงแลว ยังเครง ครัดในการปฏิบัติตัว
ตอศาสนาอยางมาก โดยเวลาไปวัด ผูหญิงจะไมเขาไปในเขตพระอุโบสถ สวนผูชายแมจะเขาไปได
แตก็จะตองถอดรองเทาออกกอนเสมอ ซึ่ง แตกตางจากคนไทย วัดที่มีแ รงงานขามชาติไปทําบุญ
มากๆคนไทยบางกลุมก็คอนขอดวาวัดไทยกลายเปนวัดของคนมอญไปแลว
คนไทยในพื้ นที่ตําบลโคกขามที่มี ความใกล ชิ ดกับแรงงานขามชาติ เช น เจ าของ
กิจการหอพัก คนดูแลหอ และ รานคาในบริเวณหอพั กจะทราบวาปญหาที่เ กิดขึ้นที่เกี่ ยวของกับ
แรงงานขามชาตินั้น แทจริงแลวปญหาดังกลาวผูกระทําไมใชคนไทยในพื้นที่ แตแรงงานขามชาติผู
ที่มีลักษณะออนนอมถอมตน ไมกอความวุนวายใหเกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเปนพุทธศาสนิกชนที่
ดี ใหความรวมมือชวยเหลือทางวัดทั้งกําลังแรงงานและกําลัง เงินเมื่อทางวัดมีการจัดงานบุญขึ้ น
แตแรงงานขามชาติเหลานี้กลับถูกมองจากคนไทยบางสวนที่ไมมีโอกาสไดใกลชิดกลาวหาวา เขา
มาแยงงานคนไทยทํา เขามากอความไมสงบ เขามาแยง คนไทยใช ทรัพยากรทางดานการศึกษา
และสาธารณสุข ทํ าใหชุมชนโดยรวมเกิดความหวาดระแวงแรงงานขามชาติ ทั้ งๆที่ความเปนจริง
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แรงงานขามชาติตางหากที่ตกเปนเหยื่อของคนไทยบางคนบางกลุม กลาวคือแรงงานขามชาติสวน
ใหญ ตองทํางานหนั ก มี เ วลาพั กผ อนน อย ถูกขูดรีดแรงงาน ถูกกดราคาคา แรง การดํารงชี วิ ต
ภายในชุ มชนหลายครั้งตองเผชิญกับภยันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน และเมื่อเกิดเหตุการณรายๆ
เกิดขึ้นกับพวกเขาแลว ก็ไมมีใครหรือหนวยงานใดที่จะชวยแกไขปญหาใหได เนื่องจากแรงงานขาม
ชาติเ หลานั้ นรูตัว ดีว าการเปน คนขา มชาติ คงยากที่จ ะไปรองขอใหใครมาให ความปลอดภัย และ
ยุติธรรม ขณะนี้แรงงานขามชาติที่อาศัยในชุมชนโคกขามตองเผชิญกับมิจฉาชีพคนไทยบางกลุมที่
บางคนแอบอางตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจรีดไถทรัพยและเงินของแรงงานขามชาติ มิจฉาชีพบางคนก็
แสดงตัวเปนผูรายอยางชัดเจน ทําการปลนทรัพยซึ่งๆหนาทั้งในเคหะสถาน และนอกเคหสถาน
ปญหาที่คนไทยในพื้น ที่มีความหวงใยเกี่ยวกั บแรงงานขามชาติในประเด็นเกี่ยวกับ
การที่แรงงานขามชาติส ามารถเขาถึงบริการ หรือ การอุปโภคบางอย างโดยที่ไม มีการควบคุม
เทาที่ควร เชน การซื้อโทรศัพ ทมือถือใชไดอยางง ายดาย การขับขี่ยวดยานพาหนะ และอีกปญหา
หนึ่งที่ ดูคนไทยในชุ มชนจะเปนหวงมากที่สุ ดก็คือการที่แรงงานขามชาติที่ค ลอดลูกในเมืองไทยที่
เพิ่มจํานวนมากขึ้น คนไทยกลัววาเด็กเหลานี้เมื่อโตขึ้นมาและยังอาศัยอยูในชุมชน อยูในเมืองไทย
อาจจะกอใหเกิดปญหา ความมั่นคงทั้งทางดานสังคมและวัฒธนธรรม
การที่ผูติดตามแรงงานขามชาติซึ่งสวนใหญก็คือลูกของแรงงานขามชาติ มีโอกาสเขา
เรียนหนังสือในโรงเรีย นรวมกับเด็ก คนไทย คนไทยบางส วนไม ไดรูสึกอะไร แตคนไทยบางสวนก็
มองว า ป ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ของแรงงานข า มชาติ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมาก เนื่ อ งจากการเข า มาอยู
เมืองไทยนอกจากจะไดง านทําแลว ยังสามารถเขาถึงระบบการศึก ษาและการบริ การทางดา น
สาธารณสุขไดอยางสะดวกสบาย ซึ่งอาจจะไดรับบริการที่ดีกวาการอยูประเทศของตนเสียอีก
แมคนไทยสวนใหญจะไมเห็นดวยกับการมีแรงงานขามชาติเขามาทํางานในประเทศ
ไทย มีทัศนะคติที่ไม ดีตอแรงงานขามชาติ มองวาแรงงานขามชาติเขามาสรางปญหาใหกับชุมชน
เข า มาแย ง คนไทยใช ท รั พ ยากรและบริ ก ารต า งๆของรั ฐ มี เ พี ย งคนไทยกลุ ม น อ ยเท า นั้ น ที่ ไ ด
ประโยชน จากการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติ ทําใหความสัมพันธระหว างคนไทยในชุมชน
และแรงงานขามชาติมีนอยมาก แตก็อยูกั นแบบตางคนตางอยูไม คอยมีปญหากระทบกระทั่ งกั น
โดยตรง และถึงแมคนไทยจะมองวาไดรับผลกระทบจากการเขามาของแรงงานขามชาติแตคนไทย
ในชุมชนก็ไมได กระทําการอันใดเพื่อแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง เพราะผลกระทบที่เกิดไมได
เกิดขึ้นกับ ตนเองโดยตรง จะมีก็เพี ยงแคความหวาดระแวงเท านั้น แตถาหากแรงงานขามชาติถูก
กระทํ าทั้งจากนายจา งและมิจ ฉาชีพคนไทย คนไทยส วนใหญ ก็ยั งมี ความเห็นอกเห็ นตอแรงงาน
ขามชาติที่ถูกกระทําเหลานั้น
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6.3 การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของแรงงานขามชาติ
การที่ แ รงงานข า มชาติ ใ นชุ ม ชนตํ า บลโคกขามบางส ว นถู ก ใช ทํ า งานหนั ก จ า ย
คาแรงงานไมครบ การถูกหลอกทําบัตรปลอมให การถูกรี ดไถจากมิจฉาชีพ คนไทย การถูกแสดง
ความรั งเกี ยจจากคนไทย ฯลฯ การถูก กระทํ าตา งๆเหลานี้ แสดงให เห็นว าถา คนไทยบางสว นใน
พื้นที่กระทําตอแรงงานขามชาติดังที่กลาวไป อาจจะไม เข าใจคํา วาสิท ธิม นุษยชน เพราะแนวคิด
สิทธิม นุษยชนแม จะเกิดมานานแลวก็จริง แตก็ถู กนําไปเผยแพรใหช าวบานเขาใจถึงเนื้อหาสาระ
นอยมาก หากคนไทยเขาใจแนวคิดสิ ทธิ มนุษยชนมากขึ้น ปญ หาการละเมิดสิทธิม นุษยชนตอ
แรงงานข ามชาติก็อาจจะลดลงได ในความเห็นของแวดวงวิชากรหรือองคทั้งระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศตางมองวามนุษยทุกคนตางมีสิทธิเรียกรองสิทธิของตนเองตามกรอบของกฎหมาย
เพื่อลดการถูกกดขี่เอาเปรียบ แตในความเปนจริง ปญหาแรงงานขามชาติถูกละเมิดสิทธินั้น พวก
เขาตางถูกกดทับจากปจจัยตางๆ มากมาย จนไมมีเวทีที่จะใหยืนเพื่อเรียกรองสิทธิดัง กลาว ถาคน
ไทยในพื้นที่เขาใจคําวาสิทธิมนุษยชน ก็อาจจะชวยใหคนที่เขาใจไมเผลอไปละเมิดสิทธิของใคร ซึ่ง
จะชวยใหลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ลง
โดยปจจัยที่กํา หนดระดับการมีสิ ทธิของแรงงานขามชาติตามแนวคิดสิท ธิมนุษยชน
และสิ ทธิ แรงงานนั้นมี หลายปจ จั ย เช น หลั กกฎหมาย หลั กศีล ธรรมจรรยา และการบัง คับใช
กฎหมาย หากปจจัยตางๆดังกลาวสามารถทํางานไดอยางเต็มที่โดยมีคนในสังคมเปนผูปฏิบัติตาม
ผูคนในสังคมก็จะมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตตามกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี แตหาก
ปจจัยตางๆที่กลาวไปแลวไมสามารถทํ าหน าที่ของตัวเองไดอยา งเต็มที่ ก็จะมีการถูกลิดรอนสิทธิ
มนุ ษยชนและสิทธิ แรงงานของคนบางกลุม ซึ่งมีอํ านาจตอ รองนอยกว า จากกลุ มคนที่มีอํา นาจ
ตอรองมากกวา กรณีของแรงงานขามชาติในชุมชนตําบลโคกขามจัดวาเปนกลุมที่เสี่ย งตอการถูก
ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนเพราะพวกเขาเหลานั้นเปน กลุมคนที่กฎหมายไทยใหความคุมครองนอย
เนื่องจากเปนกลุมคนที่ หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย แมแรงงานขามชาติบ างสวนจะไดรับการจด
ทะเบียนเปนแรงงานขามชาติที่อนุญาติใหทํางานได 1 ป ตามมติคณะรัฐมนตรี แตกฎหมายก็ไมได
คุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติอยางเต็มที่ และการบังคับใชกฎหมายกับแรงงานขามชาตินั้นก็
ยัง มีช องโหวอ ยูมาก ซึ่ งเห็ นได จากการที่สื่อ ยังเสนอข าวแรงงานขา มชาติห ลบหนีเขา เมือ งอย าง
ตอ เนื่อง มีคํา ถามเกิดขึ้นกับคนไทยในชุม ชนวาแรงงานขามชาติที่ ไม ไ ดไ ปขึ้ นทะเบีย นตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่ถูกจับกุมเมื่อไดรับโทษในประเทศไทยแลว ถูกสง กลับประเทศทั้งหมดหรือไม สวน
ปจจัยทางดานศีลธรรมนั้ นจะเห็นไดว ากลุม คนไทยที่เ ปนนายจา งแรงงานขามชาติสวนใหญจ าง
แรงงานขามชาติเพราะความอยูรอดของธุรกิจของตนเอง มีความตองการจางแรงงานราคาถูก โดย
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การสั่ งแรงงานขามชาติเข ามาตามเสนทางหลบหนีเขาเมื องผานกระบวนการนายหน าคามนุษยที่
ใหบริการดานจัดหาคนมาทํางานในประเทศไทยโดยเฉพาะ เมื่อนายจางรับแรงงานขามชาติเขามา
ทํางานแลวสวนใหญไมไดจัดสวัสดิการใหแรงงานขามชาติอยางเหมาะเพราะเห็นวา แรงงานขาม
ชาติเหลานั้นอยูในภาวะที่ ตองจํ ายอม การเรี ยกร องสิท ธิแ รงงานจากแรงงานขามชาติมีน อยมาก
ปจ จัยต างๆที่กล าวมาสง ผลใหแรงงานขา มชาติถู กลิดรอนสิทธิม นุษยชนและสิ ทธิแ รงงานอยาง
ตอเนื่อง โดยปจจุบันยังไมไดรับการแกไขใหดีขึ้นกวาเดิมมากนัก

6.4 สาเหตุของความเปนชายขอบของแรงงานขามชาติ
ความเปนชายขอบของแรงงานขามชาติแสดงออกโดยการถูกละเมิ ดสิท ธิม นุษยชน
และละเมิดสิทธิแรงงานซึ่งมี สาเหตุมาจากการถูกมองวาเปนแรงงานไรฝมือราคาถู ก หลบหนี เข า
เมื อ งมาเพราะต อ งการมี ร ายได ที่ ดี กว า เดิ ม การเป น แรงงานข ามชาติ หลบหนี เ ข า เมื องทํ า ให
กฎหมายของประเทศปลายทางไมคุมครองสิทธิเสรีภาพของแรงงานขามชาติ และถึง แมจะมีการ
ออกกฎหมายใหนําแรงงานขามชาติที่เขาเมืองผิ ดกฎหมายไปขึ้นทะเบียนเปนแรงงานขามชาติถู ก
กฎหมาย แตกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวก็ไมสามารถคุมครองสิทธิ ขั้นพื้ นฐานของแรงงานขาม
ชาติไ ดอยางครบถวน อี กทั้งการเขามาอยู ในชุ มชนที่เจ าของพื้นที่ มีวัฒ นธรรม เชื้อชาติ ที่แตกตาง
จากแรงงานขา มชาติทําใหวั ฒนธรรมหลั กของเจา ของพื้ นที่เบีย ดขั บวั ฒนธรรมของแรงงานขา ม
ชาติใหตองอยูในขอบเขตหรือพื้นที่ที่จํากัด ไมสามารถแสดงออกทางวัฒนธรรมไดอยางมีอิสระ ซึ่ง
ปจจัยทั้งหลายดังกลาวทําใหแรงงานขามชาติในชุ มชนตําบลโคกขามตองกลายเปนกลุมคนชาย
ขอบของชุมชน
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ภาพที่ 25.
ปจจัยที่ผลักดันใหแรงงานขามชาติในชุมชนตําบลโคกขามกลายเปนคนชายขอบ
- การดําเนินการตรวจคนจับกุม
สงกลับ ของเจาหนาที่ดาน
ความมั่นคง

- ขอจํากัดตามกฎหมายในการ
เดินทางออกนอกพื้นที่
- แรงงานขามชาติที่มเี ชื้อชาติ
ตางกัน เชน พมา กับ มอญ

- คนไทยคิดวาแรงงานขามชาติ
เขามาแยงงานคนไทยทํา
- ความรูสึกหวาดระแวงที่คน
ไทยมีตอแรงงานขามชาติ

- การดําเนินการตรวจคน
จับกุม สงกลับ ของ
เจาหนาที่ดานความมั่นคง
- ถูกละมิดสิทธิแรงงาน
โดยนายจาง
- นายจางไมมีความเขาใจใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน

- ความรูสึกหวาดระแวงที่มีตอ
กันระหวางคนไทยและแรงงาน
ขามชาติ

- คนไทยทั่วๆไปในพื้นที่มี
ความรูสึกไมดีตอแรงงานขาม
ชาติเนื่องจากความเชื่อ
ทางดานประวัติศาสตร
- การดําเนินการตรวจคนจับกุม
สงกลับ ของเจาหนาที่ดาน
ความมั่นคง
- คนไทยในชุมชนไมมีความ
เขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน

แรงงานขามชาติ
นายจาง, เจาหนาที่ดานความมั่นคง
คนไทยในชุมชน, เจาหนาที่ดานความมั่นคง
คนไทยในชุมชนใกลเคียง
ปจจัยที่ผลักดันใหแรงงานขามชาติกลายเปนคนชายขอบ

จากภาพที่ 25. จะเห็นวาแรงงานขามชาติถูกปจจัยตางๆภายในชุมชนทําตนเองกลายเปน
กลุมคนชายขอบ โดยปจจัยตางๆเหลานั้น ไดแกทัศนคติดานลบที่มี ตอแรงงานข ามชาติ การเปน
แรงงานขามชาติที่มิไ ดไปจดทะเบียนเปนแรงงานขามชาติถูกกฎหมาย การถูกมองวาเปนคนอื่นที่
เขามาแยงงานคนไทยทํา การเขามาแยงใชทรัพ ยากรของคนไทย เปนต น ทําใหแรงงานข ามชาติ
ตองจํ ากัดพื้นที่ของตนเองทั้ งทางดานกายภาพและดา นสิ ทธิ ทางดา นกายภาพนั้น แรงงานขาม
ชาติมักจะใชชีวิตสวนใหญของตนอยูในที่ทํางานและที่อยูอาศัยเทานั้น การเดินทางไปไหนมาไหน
ภายในชุ มชนมี ขอบเขตจํากัด เพราะตองระมั ดระวั งทั้ งมิ จฉาชี พคนไทย และไม คอยมี พื้น ที่ใหไ ป
นอกจากวัดและตลาด และแมแตการอยูในพื้นที่ของตนเองก็ยังอาจถูกกระทําจากมิจฉาชีพคนไทย
ได เนื่องจากเมื่อแรงงานขามชาติถูกกระทํามักไมกลาไปแจงความกับตํารวจเพราะกลัววาจะไมไ ด
รับความเปนธรรมดวยเพราะรูตัววาพวกตนเปนคนอื่นไมใชประชากรของไทย
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การถูกผลักดันใหกลายเปนคนชายขอบโดยทัศนคติดานลบของคนไทยในชุมชนตอ
แรงงานขา มชาติ และนโยบายของรัฐ ไทยที่ยอมรับ การมี แรงงานขามชาติแตไ ม คุ ม ครองสิ ท ธิ
แรงงานขามชาติอยางเทาเทียมกับแรงงานไทยตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน การเปนกลุมคนชายขอบ
ของแรงงานขามชาติทําใหเกิดปญหาตางๆตามมาทั้ งกับแรงงานขามชาติเอง และชุมชนคนไทยที่
อาศัยอยูรวมกับแรงงานขามชาติ ในกรณีของแรงงานขามชาติก ารถูกผลักใหเปนคนชายชอบของ
พวกเขา กอใหเกิดการละเมิดสิทธิตางๆ โดยไมมีเจาหนาที่จากทางการใหความคุมครอง นอกจาก
องคก รเอกชนที่เ ขามาช วยเหลื อ แตก็ เ ปนการช วยเหลื ออย างจํ า กัด ดวยขาดปจ จั ยสนั บสนุ น
ทางดานกําลังคน กําลัง เงิน และขอจํากัดของกฎหมาย รวมทั้งอิทธิพลตางๆ จากผูที่มีสวนไดสวน
เสียกับแรงงานขามชาติ สวนกรณีคนไทยที่ ไดรับผลกระทบจากกลุมคนชายขอบของแรงงานขาม
ชาติ ก็คือ ผูคนสวนใหญตอ งอยู รวมกับแรงงานขามชาติภ ายในชุมชนอย างหวาดระแวง ไมรูวา
แรงงานขามชาติอยูที่ไหนแนนอน ไมรูวาถ าเกิดเหตุรายที่ แรงงานขามชาติเปนกอ แลวจะสามารถ
นําผูกระทําผิดมาลงโทษไดหรือไม และที่ สําคัญยังเกิดความขัดแยง กัยภายในชุ มชน ระหวางคน
ไทยที่ไดรับผลประโยชนจากแรงงานขามชาติ และองคกรที่ใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติ แม
ความขัดแยงจะยังไมกอตัวเปนรูปรางหรือเหตุการณที่ชัดเจน แตก็อยูในความรูสึกของคนไทยสวน
ใหญในชุมชนที่ไมไดมีผลประโยชนจากการมีอยูของแรงงานขามชาติ
ภาวะชายขอบของแรงงานขามชาติที่เกิดจากปจจัยจากตัวแรงงานขามชาติเอง เช น
การไม ใช คนไทย การหลบหนีเขาเมืองผิ ดกฎหมายและไม ไดไปขึ้นทะเบียนเปนแรงงานที่ถูกตอง
เปนเหตุผลที่แรงงานขามชาติสวนใหญยอมจํานนตอความเปนกลุมคนชายขอบถือเปนการตอกย้ํา
ใหพวกเขาไมกลาตอสูในการเรียกรองการคุมครองสิทธิเ สรี ภาพอยางที่ควรจะไดรับการคุมครอง
จากรัฐไทยตามกรอบของแนวคิ ดสิทธิมนุษยชนที่ไมจํากัดวารัฐใดๆจะตองคุ มครองสิทธิม นุษยชน
ของผูคนที่เปนสมาชิกของรัฐนั้นๆเทานั้นแตหลั กการสิทธิมนุษยชนมีขอบเขตในการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนไปทุกที่ไมมีพรมแดน จะเห็นไดวาการที่แรงงานขามชาติสวนใหญที่ถูกกระทํา ถูกละเมิด
สิทธิตางๆมักจะไมกลาไปเรียกรองความเปนธรรมจากหนวยงานของรัฐไทยก็เพราะพวกเขาคิดวา
การที่พ วกเขาไมใช พลเมืองไทยคงจะไม ไดรับการคุมครอง ซึ่งหากพวกเขาลุกขึ้นมาตอสูและเห็ น
คุณคาของความเปนมนุษยที่มีเทาเทียมกับคนไทย เมื่อเกิดปญหาถูกละเมิดพวกเขาก็ควรจะกลาที่
จะไปรองเรียนเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง การที่พวกเขาไมกลาก็จะทําใหผูที่เปนฝายกระทําไดใจ ไม
เกรงกลัวตอกฎหมาย ผูที่ถูกกระทําก็อาจจะถูกกระทําซ้ําซากสรางตอกย้ําใหพวกเขายิ่งอยูในภาวะ
ที่มีสิทธิเสรีภาพนอยลงทุกที
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6.5 กระบวนการปรับตัวของแรงงานขามชาติเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
แรงงานขามชาติมีวิธีการปรั บตั วใหส ามารถอยู ในชุมชนได โดยการฝก พูดและฟง
ภาษาไทยใหเขาใจ การอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือกัน การใหความรวมมือกับชุมชนในดาน
ตางๆ เช น การใช แรงงานช วยงานวัดเมื่ อทางวัดมี ความตองการ และการใช บริการตางๆจาก
นายหนาซึ่ งมีห นาที่ อํา นวยความสะดวกในกรณีที่แ รงงานข ามชาติไ มสามารถดํา เนิน การเองได
โดยกระบวนการปรับตัวดัง กล าวมี ผ ลตอการลดแรงผลั กดันใหพ วกเขากลายเปนคนชายขอบ
เพราะทําใหคนไทยมีทัศนคติตอพวกเขาดีขึ้น เชน คนไทยในพื้นที่มองวาแรงงานขามชาติเชื้อชาติ
มอญเป นกลุมคนที่มีความเลื่ อมใสในพระพุ ทธศาสนามาก แตงกายเข าวัด สวยงาม ชว ยงานวั ด
สม่ําเสมอทั้งกําลังแรงกายและกําลังเงิน โดยการปฏิ บัติดังกลาวของแรงงานขามชาติก ระทําโดย
ไมไดถูกร องขอจากทางวัดหรือทางชุมชน แต พวกเขาเสนอตั วเพื่อชวยเหลือเอง และกระทําอยา ง
เสมอตนเสมอปลาย จนคนไทยรูสึกคุ นชิ นไม แปลกแยกเมื่อเห็น แรงงานข ามชาติชาวมอญมาใช
สถานที่วัด เปนที่พบปะ ไหวพระ ทํา บุญ หรื อกิจอื่น ๆของแรงงานข ามชาติที่มักจะนิยมมารวมตัว
กันที่วัด นอกจากคนไทยจะคุนชิน กับการกระทํ าดังกลาวของแรงงานขามชาติชาวมอญแลว คน
ไทยส วนใหญยังมักจะพู ดชมเชยแรงงานขามชาติทั้ ง ที่ตั้ง ใจและไมตั้ง ใจวาคนเหลานี้เปนคนที่
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดี มาก ซึ่ งการที่คนไทยคิดอยา งนั้นกับ แรงงานข ามชาติชาวมอญ ก็ทํา
ใหชาวมอญมีพื้นที่ในชุมชนมากขึ้น เมื่อคนไทยพบคนมอญก็จะลดความรูสึกตอตาน และมองดวย
ทัศนคติที่ดีขึ้น
6.6 ขอเสนอแนะตอการแกปญหาแรงงานขามชาติ
จากการศึก ษาเรื่องชีวิตแรงงานขามชาติในชุม ชนตํา บลโคกขามในครั้ง นี้ผู ศึก ษา
ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชีวิตแรงงานขามชาติที่อาศัยอยูในชุมชนตําบลโคกขามและขอมูลจากคน
ไทยในพื้นที่ ซึ่งขอมูลสวนใหญเปนปญหาเรื่องการดําเนินชีวิตในชุมชนทั้งของแรงงานขามชาติและ
คนไทยที่ไดรับผลกระทบจากการมีแรงงานขามชาติเขามาอยูในชุม ชน ผูศึกษาคิดวาหากภาครัฐ
และชุมชนดํา เนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเขาใจสภาพปญหาอยา งถองแท และวางแผนการ
แกปญหาโดยไดรับความรวมมื อจากผูคนทุกฝายที่ไ ดรับผลกระทบจะทํา ใหการดําเนินการแกไ ข
ปญหาไดผลดีขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการบริหารจัดการปญหาแรงงานขามชาติทั้ง
ตอภาครัฐและชุมชนดังนี้
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6.6.1 ขอเสนอแนะตอรัฐถึงแนวทางการแกไขปญหาแรงงานขามชาติ
รัฐบาลและคนไทยควรเปด ใจยอมรับวาแรงงานขามชาติชวยใหระบบเศรษฐกิจของ
ไทยสามารถเจริญเติบโตตอไปไดโดยเปนผูเกื้อหนุนปจจัยเศรษฐกิจดานแรงงาน และรับฟงปญหา
ของคนไทยในสั ง คมแต ล ะฝ า ยทั้ ง ผู ที่ ไ ด รั บ ผลประโยชน จ ากแรงงานข า มชาติ และผู ที่ ไ ม ไ ด
ผลประโยชน เพื่อใหเกิดนโยบายหรือ มาตรการที่สามารถเปนที่ยอมรับของผูคนทุกกลุมในสังคมที่
ไดรับผลกระทบจากการเขามาของแรงงานขามชาติทั้ง ทางบวกและลบ แนวทางการแกป ญหาจึง
ควรปรั บมุ มมอง ทั ศนคติ ความรู ความเข าใจของแตล ะฝ ายที่ เกี่ ยวของกับ แรงงานขามชาติ โดย
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐเองควรเสนอนโยบายที่สามารถควบคุมแรงงานขามชาติอยูในกรอบของ
กฎหมายตามแนวคิดความมั่นคงของประเทศที่เหมาะสม และควรมีมาตรการบังคับใหภาคธุรกิจที่
มีความตองการจ างแรงงานขามชาติใหมี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสิ ทธิ ม นุษยชน และ
สง เสริม ใหภ าคธุรกิ จดั งกลาวปฏิ บัติ ตอ แรงงานขา มชาติอ ยา งเป นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
คุมครองแรงงาน โดยมีแนวทางที่เปนรูปธรรมดังนี้
1) รั ฐบาลควรมี นโยบายปราบปรามขบวนการนายหนานําพาแรงงานขามชาติเขา
ประเทศไทยอยางจริ งจัง โดยกํา หนดบทลงโทษที่รุน แรงต อนายหนา และเจ าหนาที่ คนไทยที่ไม
ปฎิบัติตามกฎหมาย ปล อยปละละเลย และมีส วนร วมในกระบวนการนําพาแรงงานขามชาติเขา
ประเทศ
2) รั ฐบาลควรนํา เขาแรงงานขามชาติที่ ตอ งการเขามาทํางานในประเทศไทยตาม
ความตองการของผูประกอบการไทย โดยการทําขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานเรื่องการใหประเทศ
เพื่อนบานอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนของตนที่ตองการเขามาทํางานยังประเทศไทยมาขึ้น
ทะเบียนแสดงความตองการ และรัฐไทยจะนําเขาแรงงานที่ไ ดรับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศตนทาง
นั้นตามความตองการของผูประกอบการไทยที่มาขึ้นทะเบียนแสดงความตองการไว
3) รั ฐควรมีนโยบายส งเสริมใหมี บริ ษัทเอกชนที่จดทะเบียนถูกตอ งตามกฎหมาย
ดํา เนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานขามชาติม าใหผู ประกอบการไทยที่มีความตองการจาง
แรงงานขา มชาติ โดยบริษัท ดังกล าวจะเปนผู อํานวยความสะดวกใหทั้งกั บแรงงานข ามชาติและ
ผูประกอบการ เชน กรณีที่แรงงานขามชาติไ มมีคา ใชจายในการเดิน ทางเขามายังประเทศไทย
บริษัทดังกลาวจะจัดใหบริการเงินกูดอกเบี้ยคิดในอัตราที่กฎหมายกําหนด เปนตน
4) รั ฐควรยกเลิ กนโยบายการใหผูประกอบการนําแรงงานขามชาติไ ปขึ้ นทะเบีย น
เพื่อใหไดรับการอนุญาตทํางานอยูในประเทศไทยแบบปตอป แตรัฐควรดําเนินการกับแรงงานขาม
ชาติสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา โดยการใหแรงงานขามชาติที่ตองการมาทํางานที่ประเทศไทย
ทําหนังสื อเดินทางและขอวีซาเพื่อมาทํางาน โดยแรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาติใหเ ขาประเทศ
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ไทยสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดโ ดยอิสระ สวนระยะเวลาอนุ ญาตใหอยูในเมืองไทยนั้นให
อนุ ญาตตามความเหมาะสม สําหรับแรงงานขามชาติจ ากประเทศพม าที่เปน ชนกลุมนอย เช น
มอญ กะเหรี่ย ง รัฐ ควรจั ด ตั้ง ศูนย ประสานงานเพื่ อการเขา มาทํางานยัง ประเทศไทยอยางถู ก
กฎหมาย โดยออกกฎระเบียบที่เหมาะสมมารองรับหนวยงานดังกลาว
6.6.2 ขอเสนอแนะตอชุมชนถึงแนวทางการแกไขปญหาแรงงานขามชาติ
1) บูรณาการใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการแกปญหาแรงงานขามชาติทํางาน
รวมกันโดยอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ขอความรวมมือจากคนทุกกลุม ใหขาวสารและรับขอมูล
ขาวสารจากประชาชนที่เปนเปนเจาของพื้นที่ เพื่อแกไขปญหารวมกัน โดยหนวยงานที่เปนตัวแทน
ของประชาชนในชุม ชน เช น กํา นันผูใ หญ บา น องคการบริหารสวนตําบล ควรจัดเวทีใหชาวบาน
และกลุมคนตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาแรงงานขามชาติทั้งกลุมคนที่มีผลประโยชนกับแรงงานขาม
ชาติและกลุมที่ไมมีผลประโยชนแตไดรับผลกระทบจากรงงานขามชาติไ ดมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดกันเพื่อสรางแนวทางการแกปญหารวมกัน เพื่อใหชุมชนไดรับการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
ในระยะยาวตอไป
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสงเสริมใหมีก ารจัดเวทีสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุ ษยชนโดยเชิญกลุม คนตา งๆในชุมชนมารวมแสดงความคิดเห็น เชน กลุมนายจาง นายหน า
แรงงานขามชาติ และคนไทยทั่วไป
3) ควรจัดใหมีโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะเด็กที่เปนคนขามชาติ เพื่อใหการจัดหลักสูตร
เอื้อใหเด็กที่เขาเรียนสามารถกลับไปเรียนตอในประเทศของตนได เนื่องจากหากเรียนรวมกับเด็ก
คนไทย อาจจะไดประโยชนจากการไดเรียนภาษาไทย แตตองไมลืมวาเด็กเหลานี้ไดรับอนุญาตให
อยูในเมือ งไทยในฐานะผูติ ดตามไดเ ปน การชั่ว คราวเท านั้น นอกจากนั้น ยัง เปน การลดแรงเสีย ด
ทานความไมพอใจของชาวบานและผูปฏิบัติง านดานการศึกษาไดในระดับหนึ่ง โดยโรงเรียนที่เปด
สอนเฉพาะเด็กที่เปนผูติดตามแรงงานขามชาตินั้นควรเกิดมาจากความรวมมือระหวาง รัฐบาลไทย
และองคก รระหวางประเทศเพื่ อใหเด็กเหล านั้นไดรับความมั่นใจวาการศึกษาที่ไดรับไปนั้นจะ
สามารถนําไปตอยอดได ไม วาจะเปนการไปศึก ษาตอที่ประเทศของตน หรือการไปทํางานใน
อนาคต โครงการดังกลาวควรแจงใหคนไทยในชุมชนรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นจากคนไทย
ในชุมชนดวย วารูปแบบควรเปนเชนไร สถานที่ตรงไหน มีกฎระเบียบอยางไรบาง ที่สําคัญที่สุดตอง
ใหขอมูลกับคนไทยวาทําไมจึงควรใหการศึกษากับคนอยางเทาเทียม
4) คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดสมุทรสาครควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบั ติ
ในการชวยเหลือคุมครองสิทธิของเด็กที่เปนผูติดตามแรงงานขามชาติในพื้นที่ โดยไมเลือกปฏิบัติ
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6.7 ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นแรงงานขามชาติ
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตแรงงานขามชาติในชุมชนชนบทไทยเพื่อจะหาคําตอบวาชีวิต
แรงงานขามชาติเปนอยางไร และคนไทยในชุม ชนที่มีแรงงานขามชาติเขามาทํางานและอยูอาศัย
ไดรับผลจากการมีแรงงานขามชาติเขามาอยางไร คนไทยเหลานั้นมีความคิดเกี่ยวกับแรงงานขาม
ชาติอยางไร เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการแรงงานขาม
ชาติของชุมชน เพื่อลดความรุนแรงของปญหา และสงเสริมใหเกิดความเขาใจระหวางคนไทยกั บ
แรงงานข ามชาติเพื่อการอยูรวมกันอยางสัน ติสุขในชุ มชน และเพื่อใหเ ปนประโยชนในการศึกษา
เรื่องชีวิตแรงงานขามชาติตอไปในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1) ควรมีการศึ กษาเกี่ยวกับ รูปแบบของนโยบายและวิธี การแกปญ หาแรงงานขาม
ชาติในระดับชุมชนวา นโยบายและวิธีการแกปญหาที่ผานมาเปนอยางไร และวิธีการแกปญหาหรือ
นโยบายแบบไหนที่ จ ะสามารถบริ ห ารจั ด การป ญ หาแรงงานข า มชาติ ใ นชุ ม ชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
2) ควรมี การศึก ษาเชิ งเปรียบเที ยบระหวางชุ มชนชนบทไทยที่ มีแ รงงานขามชาติไป
ทํางานเปนจํานวนมาก วาชีวิตแรงงานขามชาติมีความแตกตางกันหรือไม ถามีความแตกตางอะไร
เป นปจ จัยกําหนดความแตกตา งดั งกลาว เชน ศึ กษาเปรี ยบเทีย บชุมชนที่มีแรงงานขามชาติไ ป
ทํางานอยูเปนจํานวนมากในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปนตน

