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บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยเ ร่ือง ปัญหาของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (The Problems of Alien Labor Case Study of Alien Burma Labor in Prachuapkhirikhan Province) มี
วัตถุประสงค์ประการแรกเพ่ือศึกษาปัญหาของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และภาคการประมงในเขตพืน้ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมิติของสังคม สภาพความเป็นอยู่การจ้างงานและ
สวสัดิการ มิติของการได้รับสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ และกระบวนการยติุธรรม หรือในมิติของการได้รับสิทธิมนุษยชน และ
ประการท่ีสองเพ่ือหาแนวทางการสร้างนโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้าวท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
ถกูต้อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
 การวิจัยในคร้ังนี้การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ การ
สัมมนา บทความต่าง ๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนแรงงานต่างด้าวเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
เข้ามาค้าแรงงานในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์จ านวนท้ังส้ิน 15 ตัวอย่าง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานข้ามชาติชาวพม่าท่ี
ท าการศึกษาในคร้ังนี้มีเชื้อชาติพม่าเป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยแรงงานท่ีท าการศึกษาร้อยละ 80 เป็นแรงงานท่ีท างานใน
กิจการประมง และกิจการต่อเน่ืองประมง โดยพบว่ามีแรงงานข้ามชาติท่ียังเป็นเดก็ คือมีอายตุ  า่กว่า 18 ปี ในกิจการประมง
มากท่ีสุดซ่ึงเป็นลักษณะของการติดตามพ่อและแม่เข้ามาท างาน โดยกลุ่มแรงงานท่ีจดทะเบียนมีใบอนุญาตท างานอย่างถูก
กฎหมายจ านวนท้ังส้ิน 10 คน โดยแรงงานท่ีท่ีอยู่ในภาคกิจการประมงและกิจการต่อเน่ืองประมงจ านวน 5 คนจากท้ังหมด 
12 คน เป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับการจดทะเบียน ในขณะท่ีแรงงานในภาคการเกษตรเป็นแรงงานท่ี มีการจดทะเบียนท้ังหมด 
เม่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษาระดับการศึกษาของแรงงานเกือบท้ังหมดค่อนข้างต า่ คือส่วนใหญ่เรียนหนังสือเพียง 1 – 7 ปี 
เท่าน้ัน กระบวนการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติชาวพม่ากล่าวว่าเดินทางเข้ามาโดยการใช้นายหน้าอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือเป็นการติดตามพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงเข้ามาท างานในงานลกัษณะเดียวกัน ซ่ึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการจ้าง
งานแรงงานต่างด้าวเหล่านี ้พบว่า สัดส่วนของแรงงานท่ีกล่าวว่าถกูบังคับจะอยู่สูงในกลุ่มของแรงงานประเภทกิจการประมง 
คือร้อยละ 66.67 และร้อยละ 33.33 ในแรงงานกิจการต่อเน่ืองประมง จากข้อมลูในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าแรงงานในภาค
ประมงและธุรกิจต่อเน่ืองประมงมีอัตราส่วนของการถูกยึดบัตรอนุญาตท างานและเอกสารแสดงตนไว้มากท่ีสุด คือร้อยละ 



 

 

71.43 เม่ือเทียบกับแรงงานในภาคการเกษตรท่ีสามารถเกบ็บัตรไว้ได้เองท้ังหมด นอกจากนีย้ังพบว่าแรงงานส่วนใหญ่มักจะ
ขาดอิสระและเสรีภาพท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหน และขาดอิสระท่ีจะท าให้ติดต่อกับคนนอกท่ีท างาน ในขณะท่ีความ
รุนแรงในท่ีท างานเป็นอีกตัวบ่งชี้หน่ึงของแรงงานบังคับ โดยเม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงทางวาจา พบว่า แรงงานข้ามชาติ
ในภาคการจ้างงานประมง ธุรกิจต่อเน่ืองประมง และการเกษตรจะประสบกับความรุนแรงทางวาจาคล้าย ๆ กัน เช่น การ
ตะโกนใส่ หรือการตะคอกข่มขู่  

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างแรงงานท้ังในกิจการประมง ธุรกิจต่อเน่ืองประมง และภาคการเกษตรต่างให้ข้อมูลเป็นไป
แนวทางเดียวกันว่า ตนเองได้รับค่าจ้างจากนายจ้างโดยตรงแต่วิธีการจ่ายค่าจ้างน้ันจะแตกต่างกัน เช่นการจ่ายเป็นรายวนั ราย
สัปดาห์ หรือรายเดือน ช่ัวโมงการท างานและเวลาพักนีเ้ม่ือเปรียบเทียบระหว่างแรงงานในภาคประมง และกิจการต่อเน่ือง
ประมงกบัแรงงานในภาคการเกษตร พบว่า แรงงานในภาคประมง และกิจการต่อเน่ืองประมงมีช่ัวโมงในการท างานมากกว่า
แรงงานในภาคการเกษตรประมาณ 4 – 5 ช่ัวโมง นอกจากนีก้ลไกในการสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติซ่ึงนับว่าเป็น
เร่ืองท่ีส าคัญส าหรับแรงงานข้ามชาติ จากการศึกษาพบว่าส าหรับการติดต่อกับคนอ่ืน ๆ นอกชุมชน หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน เจ้าหน้าท่ีแรงงาน หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติเหล่านีมี้น้อยมาก รวมท้ังแรงงานข้ามชาติเหล่านีก้็
ไม่กล้าท่ีจะเข้าหาเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังของรัฐและของเอกชน เน่ืองจากกลัวว่าหากนายจ้างทราบว่ามีการติดต่อ
กับเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่นายจ้างและถูกไล่ออกจากงาน จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์
ในเชิงลึก พบว่า แรงงานข้ามชาติท่ีถูกละเมิดสิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายมากท่ีสุดคือ แรงงานข้ามชาติท่ีท างานใน
ภาคประมง (ลกูเรือประมง) โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง และไม่ได้รับสิทธิตาม
กฎหมายตามท่ีพวกเขาควรจะได้รับ 
  ดังน้ันการหาแนวทางการสร้างนโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ น้ัน ควรเป็นการบูรณาการความร่วมมือ แนวคิด และการสร้าง
นโยบาย ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งประเดน็ท่ีส าคัญดังนี ้1. การคุ้มครองแรงงานท่ีเหมาะสม 2. 
การป้องกันการแสวงประโยชน์ และเสรีภาพของแรงงานในการเคล่ือนย้าย 3. กลไกการร้องเรียน 4. การสร้างความเข้มแขง็ 
และการศึกษาให้กับแรงงานข้ามชาติ และ 5. การปรับเปล่ียนทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติ 
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Abstract 
 

The research, The Problems of Alien Labor Case Study of Alien Burma Labor in 

Prachuapkhirikhan Province, have two objectives; first, study the problems of migrant 

workers who are employed in industry, agriculture and fisheries sectors in the province in the 

dimensions of the society, living conditions of employment and welfare, the protection of 

rights and justice and the human rights and secondly, found the ways to create the policy or 

measures to address the issue of foreign workers to come up correctly effective and 

compliance with human rights.  
This research is a qualitative study by analyzing information from technical 

documents, articles, seminars, and in-depth interviews with workers with specific areas of the 

Burmese migrant workers (total of 15 samples) in the province to trade in a state where most 



 

 

fishing activities of the province. The interviews showed that Burmese migrant workers in this 

study have the largest number of ethnic Burmese. The workers in study, 80 percents work in 

the fish and the fishing business and the remaining are workers who work in agriculture. 

While migrant workers are still a child under the age of 18 the most common sub-sectors 

followed parents to work. Group of workers registered to work legally licensed by the 

workers who were 10 people in the business of fishing and fishing activities as 5 members of 

12 workers who were not registered. While workers in the agricultural sector is all 

documented. When comparing the educational level of workers' education level, almost all of 

the school is relatively low, only 1-7 years. 

The employment of migrant workers from Burma in the workers in agriculture, all 

said they just came in for the first time, while workers in the fishing industry and its continued 

fishing for 10 people say they are working in Thailand at first and the other were said to work 

in Thailand is second. The arrival of migrants mostly traveled to work by the commission 

informally to parents, relatives or friends working in the same manner. An exploitation of 

migrant workers found that the proportion of workers that are forced to live in a group of 

workers, type of fish is 66.67 percents and 33.33 percents in labor affairs continue fishing. 

The data in-depth interviews revealed that workers in the fishing industry and the fishing have 

the largest ratio of the confiscated permit and identification documents, compared to workers 

in the agricultural sector to documents them all. It also found that most workers would have 

residences in the vicinity of the labor provided by the employer can not refuse to work means 

to cause a lack of independence and freedom to travel and the freedom to make contact with 

people outside the workplace. While violence in the workplace is another indicator of the 

labor force, we considering the verbal violence that migrant worker in the fishing sector. The 

fishing business and agriculture will be faced with similar verbal violence, such as shouting 

and shouting threats. For the payment of wages in the fish processing business, the fishing 

and agricultural sectors and provide information to the same guidelines that they are paid by 

employers directly, but to pay the difference between such payments as daily, weekly or 

monthly. The working hours and rest on a comparison between workers in the fishing industry 

and its workers in the fisheries sector showed that workers in the fishing industry and fishing 

activities continued to work longer hours than workers in the agricultural sector.  

Mechanisms to support migrant workers are an important issue for migrant workers. 

The study found that, for contact with others outside a community or non-governmental 

organizations, labor officials. The health of migrant workers, these are very small, as well as 

migrants, they do not dare to approach officials in various agencies, both public and private 

sector due to the fear that if employers know that they are in contact with government officials 

may offensive to the employer and was fired from work. The study documents and in-depth 

interviews with migrants who were found to violate the rights and legal protection the most. 

Migrants working in the fishing industry in most cases will not be covered under the Act and 

is not entitled under the law as they should be. 

Therefore, to find ways to create the policy or measures to address the issue of 

migrant workers was accurate, efficient. And effective in practice, should be integrated with 

both the concept and policy of the government, private and public sectors, focusing on 

important issues: 1. protection of workers, 2. to prevent exploitation of workers and freedom 

of movement, 3. complaints mechanism, 4. strengthening and education for migrant workers 

and 5. changing attitudes towards migrant workers. 

 

Keyword: Burmese migrant workers, The human rights, The rights and Labor Law 



 

 

1. บทน ำ 
 ในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการจ้าง
แรงงานขา้มชาติ หรือ ท่ีเรียกตามภาษาราชการวา่ แรงงาน
ต่างดา้ว เขา้เป็นแรงงานทดแทนแรงงานไทยจ านวนมากทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 
 รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิมมีนโยบายอนุญาตการจา้งแรงงาน
ขา้มชาติจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีสถานะเป็นผูห้ลบหนี
เขา้เมืองผิดกฎหมายโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัการท างานคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2521 อนุญาตให้จา้งผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดย
ผิดกฎหมายอยู่ระหว่างรอการส่งกลบัแต่อนุญาตให้อาศยั
อยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่พ.ศ. 2535 โดย
เร่ิมให้มีการจา้งแรงงานขา้มชาติจากพม่าในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนไทย-พม่า 10 จังหวดั เชียงราย เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี ตาก ระนอง ประจวบคีรีขนัธ์ แม่ฮ่องสอน 
ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร หลงัจากนั้นก็เปิดให้มีการจา้ง
แรงงานขา้มชาติเพ่ิมข้ึนเป็นสามสญัชาติ คือ พม่า ลาว และ
กมัพูชาในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีขาดแคลนแรงงาน ต่อมา
รัฐบาลไทยมีนโยบายการจดัการแรงงานต่างดา้วทั้งระบบ 
โดยใหแ้รงงานต่างดา้วท่ีท างานในประเทศไทยทั้งหมด ไม่
ว่าจะเคยขออนุญาตท างานหรือไม่ รวมทั้ งครอบครัว
ผูติ้ดตามมาข้ึนทะเบียนรายงานตวัต่อกระทรวงมหาดไทย 
และขออนุญาตท างานกับกระทรวงแรงงานโดยมี
จุดประสงค์ท่ีตอ้งการทราบจ านวนแรงงาน ขา้มชาติใน
ประเทศไทยทั้ งหมด เพ่ือน าไปสู่กระบวนการท าให้ถูก
กฎหมาย (Legalization) โดยการให้ประเทศตน้ทางพิสูจน์
สั ญ ช า ติ แ ล ะอ อ ก เ อ กส า ร แทนหนั ง สื อ เ ดิ น ท า ง

ต่อไป แรงงานต่างด้าวท างานอยู่ในประเทศไทยในไตร
มาสท่ี 3 ปี 2553 มีจ านวนประมาณทั้งส้ิน 1,228,467 คน 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 6.81 (กรมการจดัหางาน, 2553)[1] ซ่ึงแรงงานต่างดา้วท่ี
เขา้เมืองผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีไม่ใชท้ักษะ
ฝีมือ หรืออยูใ่นประเภทอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่น ผูรั้บใชใ้น
บา้น กรรมกร แรงงานด้านการผลิต และแรงงานในภาค

การเกษตร ซ่ึงแรงงานกลุ่มน้ีมักจะถูกละเลยและไม่
สามารถเขา้ถึงการคุม้ครองสิทธิ และสวสัดิการดา้นต่าง ๆ 
ในสังคมไทย  โดยส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในเร่ือง
ของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เขา้ใจในกฎหมาย 
การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการท างานมากกว่าท่ี
กฎหมายแรงงานของไทยก าหนดไว ้ และการเขา้ถึงการ
บริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมต่อแรงงานขา้มชาติและก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อ
สังคมไทยตามมา ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยแทจ้ริงแลว้เป็น
สิทธิท่ีแรงงานเหล่าน้ีพึงไดรั้บในฐานะท่ีเป็น มนุษยค์น
หน่ึงและในฐานะเป็นผูใ้ชแ้รงงาน (สุรพงษ์ กองจนัทึก, 
2554)[2] 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีมีความประสงคท่ี์จะศึกษาปัญหา
ท่ีเกิดกับแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี 
เฉพาะกรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงเป็นจังหวัดหน่ึงในเขตภาคกลาง
ตอนล่างท่ีมีจ านวนแรงงานต่างดา้ว โดยเฉพาะแรงงานต่าง
ดา้วชาวพม่าเขา้มาคา้แรงงานอยูเ่ป็นจ านวนมาก และเน่ือง
ดว้ยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตในการ
ท าประมงฝ่ังอ่าวไทย โดยมีความยาวตลาดแนวชายฝ่ังถึง 
244.8  กิโลเมตร (ยาวเ ป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช) โดยทุกอ าเภอ/ ก่ิงอ าเภอติดชายฝ่ังทะเล 
ดงันั้นการประมงทะเลจึงเป็นอาชีพดั้งเดิมและส าคญัของ
ราษฎรในจังหวดัก่อให้เกิดรายได้และธุรกิจต่อเน่ืองจาก
การประมง (ส านักงานประมงจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 
2553)[3] ซ่ึงปัจจุบนักิจการประมงส่วนใหญ่มกัจะมีการจา้ง
แรงงานต่างดา้วชาวพม่าเขา้มาเป็นลูกจา้งในกิจการของตน
แทนท่ีแรงงานชาวไทย หรือแรงงานทอ้งถ่ิน โดยแรงงาน
ชาวต่างดา้วท่ีเขา้มารับจา้งน้ีมีทั้งกลุ่มท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว
ท่ีข้ึนทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และ กลุ่มท่ีเป็น
แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย  

 ทั้ งน้ีในการศึกษาวิจัยจะมุ่งเน้นในมิติของสังคม
สภาพความเป็นอยู่การจา้งงานและสวสัดิการ มิติของการ
ได้รับสิทธิ การคุม้ครองสิทธิ และกระบวนการยุติธรรม



 

 

ของคนต่างดา้ว โดยจะท าใหม้องเห็นขอบเขตของปัญหาท่ี
มีความชัดเจนในลักษณะเฉพาะ สามารถน าไปสู่การหา
แนวทาง นโยบาย หรือมาตรการการแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติมาก
ท่ีสุด ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยธรรม 

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาปัญหาของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาเป็น
แรงงานรับจา้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคการประมงในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในมิติ
ของสังคม สภาพความเป็นอยู่การจ้างงานและสวสัดิการ 
มิติของการไดรั้บสิทธิ การคุม้ครองสิทธิ และกระบวนการ
ยติุธรรม หรือในมิติของการไดรั้บสิทธิมนุษยชน 
  2.2 เพื่อหาแนวทางการสร้างนโยบาย หรือมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้าวท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
และเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
 

3. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ พบว่า ปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบัแรงงานต่างดา้วนั้น จะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ละเมิดสิทธิต่าง ๆ และการปฏิบติัอยา่งไม่ทดัเทียมในฐานะ
ของคว าม เ ป็นม นุษย์  ดั ง นั้ นทฤษ ฎี ท่ี น า ม า ใช้ ใน
กระบวนการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอทฤษฎี
ทางดา้นสงัคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และหลกัของสิทธิ
มนุษยชนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการอธิบายตั้งแต่แนวคิด
ของการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ตามกระแส
โลกาภิว ัฒน์ อันจะน าไปสู่แนวคิดท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ และการอพยพยา้ยถ่ิน
ของประชากร นัน่คือ ทฤษฎีเก่ียวกบัการยา้ยถ่ิน ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยา้ยถ่ินของแรงงานแรงงานต่างดา้ว (พม่า ลาว 
กมัพูชา) คือ ปัจจยัผลกัดนัจากประเทศตน้ทาง และปัจจยั
ดึงดูดของประเทศไทย แนวคิดเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว  
แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชน ปัญหาของแรงงานต่าง
ดา้วท่ีเขา้มาคา้แรงงานในประเทศไทยในมิติต่าง ๆ  รวมไป

ถึงนโยบายและมาตรการการแกไ้ขของรัฐท่ีมีต่อแรงงาน
ต่างดา้วในประเทศไทย  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักำรอพยพย้ำยถิ่น 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการย้ายถ่ินนั้ นได้มีผู ้

น าเสนอเอาไวอ้ยา่งมากกมาย เช่น 1) ทฤษฎีการยา้ยถ่ินของ 
Ernst Georg Ravenstien 2) ทฤษฎีผลกัดนัและดึงดูดของลี 
(Everett S. Lee) และ3) ทฤษฎีความคาดหวงัในรายได ้(An 
expected income’ model of rural-urban) อยา่งไรก็ตาม
นอกเหนือไปจากทฤษฎีอพยพยา้ยถ่ินโดยทัว่ไปท่ีน ามาใช้
ในการอา้งอิงเพื่อการอธิบายการอพยพของประชากรแลว้ 
แต่เม่ือพิจารณาถึงประเด็นของการอพยพยา้ยถ่ินของ
แรงงานโดยเฉพาะ ก็มีความจ าเป็นท่ีตอ้งน าทฤษฎีทาง
ประชากรศาสตร์ และทางเศรษฐศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการอพยพ
ยา้ยถ่ินของแรงงานเขา้มาร่วมอธิบายประกอบดว้ย ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการอพยพ
ของแรงงานไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีกำรอพยพแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ 

แนวคิดเร่ืองการอพยพแรงงานต่างประเทศนั้นมีมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ ส่วนหน่ึงจะมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง ท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
แรงงานเหล่าน้ีได้ เช่น การเกิดภาวะทางการเมืองท่ีไม่
มัน่คง และสภาพเศรษฐกิจตกต ่าในประเทศพม่า ท าให้มี
แรงงานชาวพม่าอพยพเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น
ประเทศไทย เม่ือพิจารณาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอพยพ
ของแรงงานระหว่างประเทศ ท่ีน ามาใช้อธิบาย หรือ
ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัต่าง ๆ หรือท าให้เกิดแรงงานอพยพ เช่น 
การอพยพของแรงงานพม่าเขา้มาสู่ประเทศไทย สามารถ
แยกเป็นทฤษฎีต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) ทฤษฎีตลาดแรงงาน 2 
ระดบั 2) ทฤษฎีระบบของโลก 3) ทฤษฎีเครือข่ายสังคม
ของผูย้า้ยถ่ิน และ4) ทฤษฎีแรงงานส่วนเกิน เม่ือพิจารณา
เหตุปัจจัยของการอพยพแรงงานระหว่างประเทศจาก
ทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ ประเด็นถดัไปท่ีผูว้ิจยั
ได้พิจารณาให้ความส าคญัในการน ามาวิเคราะห์ในการ



 

 

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แนวคิดเก่ียวกบับุคคลซ่ึงเป็นแรงงาน
อพยพเหล่านั้ น หรือท่ีเรียกกันว่าแรงานต่างด้าว โดย
พิจารณาถึงลักษณะ ค าจ ากัดความ และแนวคิดท่ีมีต่อ
แรงงานเหล่าน้ีในประเทศไทยวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึงท าให้การ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ดา้นเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตามจากแนวคิดและทฤษฎีการอพยพยา้ย
ถ่ิน ทฤษฎีการอพยพแรงงานระหวา่งประเทศ และแนวคิด
เก่ียวกบัแรงงานต่างชาติ จะเห็นไดว้า่แรงงานอพยพทัว่ไป
โดยส่วนใหญ่แลว้ ต่างมีปัจจยัท่ีท าให้เป็นแรงผลกัดนัและ
แรงกระตุน้ให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ินเขา้มาคา้แรงงานใน
ประเทศปลายทางท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เช่น เหตุผลทาง
การเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคมภายในประเทศตน้ทาง ท่ี
ไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ หรือไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคลของแรงงานเหล่าน้ี จึงท าให้เกิดการเขา้
มาคา้แรงงานในประเทศปลายทางเช่น ประเทศไทย ซ่ึง
แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีความคิด และทัศนคติว่าเป็น
ประเทศท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็น
อยา่งดี รวมทั้งความตอ้งการแรงงานของประเทศไทยเองก็
มีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ เช่นกนั ดงันั้นจึงส่งผลให้แรงงานต่าง
ด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ลาว หรือ
กมัพูชา เดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากข้ึน
เร่ือย ๆ  
 ถึงแมว้่าแรงงานต่างด้าวจะสร้างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของภาคการผลิต 
รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเพียงใดก็
ตาม แต่จากการรายงานจากส่ือ และองค์กรเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนก็ไดมี้การรายงานอยา่งต่อเน่ือง
ถึงการละเมิดสิทธิในดา้นต่าง ๆ ต่อแรงงานต่างดา้วเหล่า
และไม่สามารถเขา้ถึงการคุม้ครองสิทธิ และสวสัดิการ   
ต่าง ๆ ในสงัคมไทย แรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่มกัจะประสบ
ปัญหาในเร่ืองของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เขา้ใจ
ในกฎหมาย การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการท างาน
มากกว่าท่ีกฎหมายแรงงานของไทยก าหนดไว ้ และการ
เขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิด

ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติและก่อให้เกิด
ผลกระทบ ต่อสังคมไทยตามมา ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีโดย
แทจ้ริงแลว้เป็นสิทธิท่ีแรงงานเหล่าน้ีพึงไดรั้บในฐานะท่ี
เป็น มนุษยค์นหน่ึงและในฐานะเป็นผูใ้ชแ้รงงาน                 

นอกจากน้ีแรงงานเหล่ายงัจะต้องประสบปัญหา
ปัญหาอคติทางชาติพนัธ์ุท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ มีการสร้าง
และผลิตซ ้ าผ่านส่ือหรือกลไกต่าง ๆ ในสังคมเพ่ือตอกย  ้า
ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีเป็นอันตรายต่อความ
มัน่คงของรัฐตอ้งท าการควบคุมอยา่งจริงจงั แรงงานขา้มขา
ติเหล่าน้ีเขา้มาแยง่งานแรงงานไทยตอ้งไล่ออกไปให้หมด 
ทั้งท่ีแรงงานเหล่าน้ีเขา้มาท างานท่ีแรงงานไทยส่วนใหญ่
ไม่ท ากนัแลว้ แนวคิดและการผลิตซ ้ า (ธิติกลม สุขเยน็, 
2548)[4] ท าให้สังคมไทยสร้างภาพความหวาดระแวงต่อ
แรงงานขา้มชาติ  
 ดังนั้ นโดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมใน
เบ้ืองตน้ พบวา่ ประเด็นของการอพยพของแรงงานต่างดา้ว
นั้นมีมูลเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัภายในของแต่ละ
ประเทศ แรงกดดนัทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม หรือ
ความตอ้งการรายไดแ้ละความมัน่คงให้กบัชีวิต นอกจากน้ี
ยงัมีปัจจัยดึงดูดท่ีเกิดจากประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศ
เป้าหมายในการเข้ามาค้าแรงงานของแรงงานต่างด้าว
เหล่าน้ี  แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้ ง 3 
สัญชาติอนัไดแ้ก่ พม่า ลาว และกมัพูชา ท่ีเดินทางเขา้มา
ท างานในประเทศไทย โดยทัว่ไปแลว้มกัจะท างานประเภท
งานกรรมกร หรือกิจการท่ีมีการใชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้ แต่
ภายหลังจากท่ีเขา้มาคา้แรงงานภายในประเทศไทยแล้ว 
แรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีกลบัตอ้งประสบปัญหา ของการถูก
ละเลยและไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ และ
สวสัดิการดา้นต่าง ๆ ในสงัคมไทย  
 นอกจากน้ีแรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่มักจะประสบ
ปัญหาในเร่ืองของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เขา้ใจ
ในกฎหมาย การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการท างาน
มากกว่าท่ีกฎหมายแรงงานของไทยก าหนดไว  ้ และการ
เขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิด



 

 

ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติและก่อให้เกิด
ผลกระทบ ต่อสังคมไทยตามมา ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีโดย
แทจ้ริงแลว้เป็นสิทธิท่ีแรงงานเหล่าน้ีพึงไดรั้บในฐานะท่ี
เป็น มนุษยค์นหน่ึงและในฐานะเป็นผูใ้ชแ้รงงาน (สุรพงษ ์
กองจนัทึก, 2554) 

 

4. วธีิกำรศึกษำ 
 4.1 ขอบเขต 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้เท็จจริงของปัญหาของ
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าท่ีเขา้มาอาศยัและคา้แรงงานใน
เขตพ้ืนท่ีการท าประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ีในการ
วิจัยเร่ือง ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานพม่าในเขต
พ้ืนท่ีการท าประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จะถือวา่พ้ืนท่ี 
ท่ีมีท่าข้ึนปลามากเป็นอนัดบัท่ี 1 และ 2 ของจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานต่างดา้วชาวพม่าเขา้
มาค้าแรงงานในกิจการประมงมากท่ีสุดของจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่พ้ืนท่ีในเขตต าบลปากน ้ าปราณ 
อ าเภอปราณบุรี (12 แห่ง) และเขตพ้ืนท่ีต าบลอ่าวน้อย 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ (5 แห่ง) (ส านักงานประมง
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2553)  
 4.2 การด าเนินการ 

ส ารวจความคิดเห็นของตวัแทนแรงงานต่างดา้วชาว
พม่าในพ้ืนท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวนทั้งส้ิน 15 คน 
ในประเด็นเก่ียวกบัผลกระทบและปัญหาทางดา้นสังคมท่ี
เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอนัเน่ืองมาจากแรงงานต่างดา้วชาวพม่า 
โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งนั้นใชว้ิธีการเจาะจง และความสะดวกในการ
เก็บข้อมูล เพราะเหตุผลจากการเข้าถึงข้อมูลมีจ ากัด 
เก่ียวกบัการค านึงถึงสิทธิของผูใ้หข้อ้มูลเป็นส าคญั 
 ส าหรับขอ้มูลชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากจากสัมภาษณ์เชิง
ลึกนั้น ใชว้ิธีการถอดถอ้ยค าให้สัมภาษณ์แบบค าต่อค า จด
บนัทึกสงัเกตการณ์ และคดัลอกขอ้ความส าคญัจากเอกสาร 

และบนัทึกอยา่งละเอียด เพ่ือใหก้ารตีความและการก าหนด
ประเด็นท่ีส าคัญได้อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ แล้วท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์โดย
มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในลกัษณะสามเส้า 
(Triangulation)  

 4.3 เคร่ืองมือ 
ใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแนวทางในการ
ก าหนดกรอบค าถ ามส าห รับการสัมภาษ ณ์  (Main 
Questions) ไดม้าจากการศึกษาวิจยั บทความ เอกสาร และ
ส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ท่ีมีประเด็นเก่ียวขอ้งเก่ียวขอ้ง เช่น การ
ศึกษาวจิยัของ กฤตยา อาชวนิจกลุ และคณะ เร่ือง นโยบาย
และการจดัองคก์รคนต่างดา้วในประเทศไทย, การรายงาน
ของกอแกว้  วงศ์พนัธ์ุ เร่ือง แรงงานพม่าในไทย (1) : คน
ไร้รัฐ, การศึกษาวิจยัของจงกล สุวรรณานนท์ เร่ือง ปัญหา
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในประเทศไทย, การศึกษาวิจัย
ของ ดรุณี ไพศาลพานิชยก์ลุ เร่ือง สิทธิแรงงานขา้มชาติใน
ระหว่างช่องว่างของความยุติธรรม: มองผ่าน 4 คดีใน 2 
ศาล ของนางหนุ่ม ไหมแสง, รายงานการศึกษาของธิติกมล 
สุขเยน็ เร่ือง แรงงานพม่า ต่างดา้วตกขอบ, การศึกษาของ
ฟิลิป มาร์ติน เ ร่ือง คุณูปการของแรงงานข้ามชาติต่อ
ประเทศไทย และการศึกษาของยงยุทธ แฉลม้วงษ์ และ
คณะ เร่ือง การจ้างแรงงานต่างดา้วกับความมัน่คงของ
มนุษย ์ เป็นตน้ โดยน าขอ้มูลจากการศึกษาวิจยั บทความ 
เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ดงักล่าว มาใชเ้ทียบเคียงกบั
ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาในคร้ังน้ี จนไดม้าซ่ึงแนวค าถาม
ในการสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุม เ น้ือหา และได้ข้อมูลท่ี
ตอ้งการตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์  ซ่ึงหลงัจากไดแ้นว
ค าถามแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปขอ
ความเห็นชอบ และตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ 
และท่ีปรึกษาการวิจัย  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสม ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการวจิยั 
 
 



 

 

5. ผลกำรด ำเนินงำน และบทสรุป  
จากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานขา้มชาติชาวพม่าท่ี

ท าการศึกษาในคร้ังน้ีมีเช้ือชาติพม่าเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเช้ือชาติมอญ ไทใหญ่ และกะเหร่ียง โดย
แรงงานท่ีท าการศึกษาร้อยละ 80 เป็นแรงงานท่ีท างานใน
กิจการประมง และกิจการต่อเน่ืองประมง ส าหรับแรงงาน
ท่ีเหลือนั้ น เป็นแรงงานท่ีท างานในภาคเกษตรกรรม 
ในขณะท่ีแรงงานขา้มชาติท่ียงัเป็นเด็ก คือมีอายุต  ่ากวา่ 18 
ปี พบมากท่ีสุดในกิจการประมง โดยติดตามพ่อและแม่เขา้
มาท างาน ส าหรับแรงงานในภาคการเกษตรไม่พบแรงงาน
เด็กแต่อย่างใด กลุ่มแรงงานท่ีจดทะเบียนมีใบอนุญาต
ท างานอยา่งถูกกฎหมายจ านวนทั้งส้ิน 10 คน โดยแรงงาน
ท่ีท่ีอยู่ในภาคกิจการประมงและกิจการต่อเน่ืองประมง
จ านวน 5 คนจากทั้งหมด 12 คน เป็นแรงงานท่ีไม่ไดรั้บ
การจดทะเบียน ในขณะท่ีแรงงานในภาคการเกษตรเป็น
แรงงานท่ีจดทะเบียนทั้ งหมด เม่ือเปรียบเทียบระดับ
การศึกษาระดับการศึกษาของแรงงานเกือบทั้ งหมด
ค่อนขา้งต ่า คือส่วนใหญ่เรียนหนงัสือเพียง 1 – 7 ปี เท่านั้น  

กระบวนการจา้งงานของแรงงานขา้มชาติชาวพม่าใน
ส่วนของแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมดกล่าววา่ ตนเองเพ่ิง
เขา้มาในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ในขณะท่ีแรงงานใน
ภาคประมงและกิจการต่อเน่ืองประมงจ านวน 10  คน 
กล่าวว่าตนเองเขา้มาท างานในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก 
ส่วนอีก 2 คนกล่าววา่เขา้มาท างานในประเทศไทยเป็นคร้ัง
ท่ี 2 ในการเขา้มาท างานของแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ี ส่วน
ใหญ่เดินทางเขา้มาท างานโดยการใชน้ายหนา้อยา่งไม่เป็น
ทางการ หรือเป็นการติดตามพอ่แม่ ญาติพ่ีนอ้ง เพื่อนฝงูเขา้
มาท างานในงานลักษณะเ ดียวกัน  ซ่ึงการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการจา้งงานแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ี พบวา่ 
สัดส่วนของแรงงานท่ีกล่าวว่าถูกบังคบัจะอยู่สูงในกลุ่ม
ของแรงงานประเภทกิจการประมง คือร้อยละ 66.67 และ 
ร้อยละ 33.33 ในแรงงานกิจการต่อเน่ืองประมง  และจาก
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่แรงงานในภาคประมง
และธุรกิจต่อเน่ืองประมงมีอตัราส่วนของการถูกยึดบตัร

อนุญาตท างานและเอกสารแสดงตนไวม้ากท่ีสุด คือร้อยละ 
71.43 เม่ือเทียบกบัแรงงานในภาคการเกษตรท่ีสามารถเก็บ
บตัรไวไ้ดเ้องทั้งหมด นอกจากน้ียงัพบวา่แรงงานส่วนใหญ่
จะมีท่ีพกัอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีท างานซ่ึงนายจา้งจัดหาให้
โดยแรงงานไม่สามารถปฏิเสธท่ีพกัในท่ีท างานได้ นั่น
หมายถึงการท่ีจะท าให้เกิดการขาดอิสระและเสรีภาพท่ีจะ
เดินทางไปไหนมาไหนของตวัแรงงาน และขาดอิสระท่ีจะ
ท าใหติ้ดต่อกบัคนนอกท่ีท างาน ในขณะท่ีความรุนแรงใน
ท่ีท างานเป็นอีกตัวบ่งช้ีหน่ึงของแรงงานบังคับ เ ม่ือ
พิจารณาถึงความรุนแรงทางวาจา พบว่า แรงงานขา้มชาติ
ในภาคการจ้างงานประมง ธุรกิจต่อเน่ืองประมง และ
การเกษตรจะประสบกบัความรุนแรงทางวาจาคลา้ย ๆ กนั 
เช่น การตะโกนใส่หรือการตะคอกข่มขู่  

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างแรงงานทั้ งในกิจการประมง 
ธุรกิจต่อเน่ืองประมง และภาคการเกษตรต่างให้ข้อมูล
เป็นไปแนวทางเดียวกนัวา่ ตนเองไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้ง
โดยตรงแต่วธีิการจ่ายค่าจา้งนั้นจะแตกต่างกนั เช่นการจ่าย
เป็นรายวนั รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยแรงงานในภาค
เกษตรไดค้่าแรงคิดเป็นรายได้เฉล่ียเดือนละ 4,395 บาท 
ส่วนแรงงานในภาคการประมงและธุรกิจต่อเน่ืองประมง
ไดค้่าแรงเม่ือคิดเป็นรายเดือนจะเฉล่ียเดือนละ 3,750 บาท 
ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้น้อยกว่าอตัราค่าแรงขั้นต ่าเกือบคร่ึงหน่ึง 
ในประเด็นของชั่วโมงการท างานและเวลาพักน้ีเ ม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างแรงงานในภาคประมง และกิจการ
ต่อเน่ืองประมงกับแรงงานในภาคการเกษตร พบว่า 
แรงงานในภาคประมง และกิจการต่อเน่ืองประมงมีชัว่โมง
ในการท างานมากกวา่แรงงานในภาคการเกษตรประมาณ 4 
– 5 ชัว่โมง กล่าวคือแรงงานในภาคการเกษตรจะท างาน
ประมาณ 8 – 10 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะท่ีแรงงานในภาค
ประมงและกิจการต่อเน่ืองประมงจะท างานประมาณ 12 – 
16 ชัว่โมงต่อวนั  

กลไกในการสนบัสนุนช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติซ่ึง
นับว่าเป็นเ ร่ืองท่ีส าคัญส าหรับแรงงานข้ามชาติ  จาก
การศึกษาพบวา่ส าหรับการติดต่อกบัคนอ่ืน ๆ นอกชุมชน 



 

 

หรือองคก์รพฒันาเอกชน เจา้หนา้ท่ีแรงงาน หรือเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขของแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีมีนอ้ยมาก รวมทั้ง
แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีก็ไม่กลา้ท่ีจะเขา้หาเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน เน่ืองจากกลวั
ว่าหากนายจ้างทราบว่ามีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจ
สร้างความไม่พอใจให้แก่นายจา้งและถูกไล่ออกจากงานท่ี
ท าก็เป็นได ้จากการศึกษาขอ้มูลเอกสาร และการสัมภาษณ์
ในเชิงลึก พบวา่ แรงงานขา้มชาติท่ีถูกละเมิดสิทธิและการ
คุ้มครองทางกฎหมายมากท่ีสุดคือ แรงงานข้ามชาติท่ี
ท างานในภาคประมง (ลูกเรือประมง) โดยส่วนใหญ่แลว้จะ
ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง ไม่ได้
รับสิทธิตามกฎหมายตามท่ีพวกเขาควรจะไดรั้บ 
  ดังนั้ นการหาแนวทางการสร้างนโยบาย หรือ
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาของแรงงานขา้มชาติท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัตินั้ น ควรเป็นการบูรณาการความร่วมมือ แนวคิด 
และการสร้างนโยบาย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยมุ่งประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 1. การคุม้ครอง
แรงงานท่ีเหมาะสม 2. การป้องกนัการแสวงประโยชน์ 
และเสรีภาพของแรงงานในการเคล่ือนยา้ย 3. กลไกการ
ร้องเรียน 4. การสร้างความเขม้แข็ง และการศึกษาให้กบั
แรงงานขา้มชาติ และ 5. การปรับเปล่ียนทัศนคติต่อ
แรงงานขา้มชาติ 
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