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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อง ปั ญหาของแรงงานข้ า มชาติ กรณี ศึ ก ษาแรงงานข้ ามชาติ สั ญ ชาติ พ ม่ า ในเขตพื ้ น ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคี รีขันธ์ (The Problems of Alien Labor Case Study of Alien Burma Labor in Prachuapkhirikhan Province) มี
วัต ถุป ระสงค์ ป ระการแรกเพื่ อศึ กษาปั ญหาของแรงงานต่ างด้ าวที่ เ ข้ ามาเป็ นแรงงานรั บจ้ างในภาคอุต สาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และภาคการประมงในเขตพืน้ ที่ จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ในมิติของสั งคม สภาพความเป็ นอยู่การจ้ างงานและ
สวัสดิการ มิติของการได้ รับสิ ทธิ การคุ้มครองสิ ทธิ และกระบวนการยุติธรรม หรื อในมิติของการได้ รับสิ ทธิ มนุษยชน และ
ประการที่ สองเพื่ อหาแนวทางการสร้ างนโยบาย หรื อมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาของแรงงานต่ างด้ าวที่ เกิ ดขึ น้ ได้ อย่ าง
ถูกต้ อง มีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลในทางปฏิ บัติ และเป็ นไปตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
การวิจัยในครั้ งนี ้การศึ กษาครั้ งนี ้เป็ นการศึ กษาเชิ งคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ การ
สัมมนา บทความต่ าง ๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับตัวแทนแรงงานต่ างด้ าวเฉพาะพืน้ ที่ ที่มีแรงงานต่ างด้ าวชาวพม่ า
เข้ ามาค้ าแรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวนทั้งสิ ้น 15 ตัวอย่ าง ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่ า แรงงานข้ ามชาติชาวพม่ าที่
ทาการศึ กษาในครั้ งนี ้มีเชื ้อชาติ พม่ าเป็ นจานวนมากที่ สุด โดยแรงงานที่ ทาการศึ กษาร้ อยละ 80 เป็ นแรงงานที่ ทางานใน
กิจการประมง และกิจการต่ อเนื่ องประมง โดยพบว่ ามีแรงงานข้ ามชาติที่ยังเป็ นเด็ก คื อมีอายุตา่ กว่ า 18 ปี ในกิจการประมง
มากที่ สุดซึ่ งเป็ นลักษณะของการติดตามพ่ อและแม่ เข้ ามาทางาน โดยกลุ่มแรงงานที่ จดทะเบี ยนมีใบอนุญาตทางานอย่ างถูก
กฎหมายจานวนทั้งสิ ้น 10 คน โดยแรงงานที่ ที่อยู่ในภาคกิจการประมงและกิจการต่ อเนื่ องประมงจานวน 5 คนจากทั้งหมด
12 คน เป็ นแรงงานที่ ไม่ ได้ รับการจดทะเบี ยน ในขณะที่ แรงงานในภาคการเกษตรเป็ นแรงงานที่ มีการจดทะเบี ยนทั้งหมด
เมื่อเปรี ยบเที ยบระดับการศึกษาระดับการศึกษาของแรงงานเกือบทั้งหมดค่ อนข้ างตา่ คือส่ วนใหญ่ เรี ยนหนังสื อเพียง 1 – 7 ปี
เท่ านั้น กระบวนการจ้ างงานของแรงงานข้ ามชาติ ชาวพม่ า กล่ าวว่ าเดิ นทางเข้ ามาโดยการใช้ นายหน้ าอย่ างไม่ เป็ นทางการ
หรื อเป็ นการติดตามพ่ อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงเข้ ามาทางานในงานลักษณะเดียวกัน ซึ่ งการแสวงหาผลประโยชน์ จากการจ้ าง
งานแรงงานต่ างด้ าวเหล่ านี ้ พบว่ า สัดส่ วนของแรงงานที่ กล่ าวว่ าถูกบังคับจะอยู่สูงในกลุ่มของแรงงานประเภทกิจการประมง
คือร้ อยละ 66.67 และร้ อยละ 33.33 ในแรงงานกิจการต่ อเนื่องประมง จากข้ อมูลในการสัมภาษณ์ เชิ งลึกพบว่ าแรงงานในภาค
ประมงและธุรกิจต่ อเนื่ องประมงมีอัตราส่ วนของการถูกยึดบัตรอนุญาตทางานและเอกสารแสดงตนไว้ มากที่ สุด คื อร้ อยละ

71.43 เมื่อเที ยบกับแรงงานในภาคการเกษตรที่ สามารถเก็บบัตรไว้ ได้ เองทั้งหมด นอกจากนี ย้ ังพบว่ าแรงงานส่ วนใหญ่ มักจะ
ขาดอิ สระและเสรี ภาพที่ จะเดิ นทางไปไหนมาไหน และขาดอิ สระที่ จะทาให้ ติ ดต่ อกับคนนอกที่ ทางาน ในขณะที่ ความ
รุ นแรงในที่ ทางานเป็ นอี กตัวบ่ งชี ้หนึ่ งของแรงงานบังคับ โดยเมื่อพิจารณาถึงความรุ นแรงทางวาจา พบว่ า แรงงานข้ ามชาติ
ในภาคการจ้ างงานประมง ธุรกิ จต่ อเนื่ องประมง และการเกษตรจะประสบกับความรุ นแรงทางวาจาคล้ าย ๆ กัน เช่ น การ
ตะโกนใส่ หรื อการตะคอกข่ มขู่
สาหรั บการจ่ ายค่ าจ้ างแรงงานทั้งในกิจการประมง ธุรกิ จต่ อเนื่ องประมง และภาคการเกษตรต่ างให้ ข้อมูลเป็ นไป
แนวทางเดียวกันว่ า ตนเองได้ รับค่ าจ้ างจากนายจ้ างโดยตรงแต่ วิธีการจ่ ายค่ าจ้ างนั้นจะแตกต่ างกัน เช่ นการจ่ ายเป็ นรายวัน ราย
สัปดาห์ หรื อรายเดือน ชั่วโมงการทางานและเวลาพักนี เ้ มื่อเปรี ยบเที ยบระหว่ างแรงงานในภาคประมง และกิจการต่ อเนื่ อง
ประมงกับแรงงานในภาคการเกษตร พบว่ า แรงงานในภาคประมง และกิจการต่ อเนื่องประมงมีชั่วโมงในการทางานมากกว่ า
แรงงานในภาคการเกษตรประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง นอกจากนี ก้ ลไกในการสนับสนุนช่ วยเหลือแรงงานข้ ามชาติ ซึ่งนับว่ าเป็ น
เรื่ องที่ สาคั ญสาหรั บแรงงานข้ ามชาติ จากการศึ กษาพบว่ าสาหรั บการติ ดต่ อกับคนอื่ น ๆ นอกชุมชน หรื อองค์ กรพัฒนา
เอกชน เจ้ าหน้ าที่ แรงงาน หรื อเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขของแรงงานข้ ามชาติเหล่ านี ม้ ีน้อยมาก รวมทั้งแรงงานข้ ามชาติเหล่ านี ก้ ็
ไม่ กล้ าที่ จะเข้ าหาเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งของรั ฐและของเอกชน เนื่ องจากกลัวว่ าหากนายจ้ างทราบว่ ามีการติดต่ อ
กับเจ้ าหน้ าที่ รัฐอาจสร้ างความไม่ พอใจให้ แก่ นายจ้ างและถูกไล่ ออกจากงาน จากการศึ กษาข้ อมูลเอกสาร และการสั มภาษณ์
ในเชิ งลึก พบว่ า แรงงานข้ ามชาติ ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ และการคุ้มครองทางกฎหมายมากที่ สุดคื อ แรงงานข้ ามชาติ ที่ทางานใน
ภาคประมง (ลูกเรื อประมง) โดยส่ วนใหญ่ แล้ วจะไม่ ได้ รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติค้ ุมครอง และไม่ ได้ รับสิ ทธิ ตาม
กฎหมายตามที่ พวกเขาควรจะได้ รับ
ดังนั้นการหาแนวทางการสร้ างนโยบาย หรื อมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาของแรงงานข้ ามชาติ ที่เกิ ดขึน้ ได้ อย่ าง
ถูกต้ อง มีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลในทางปฏิ บัติ นั้น ควรเป็ นการบู รณาการความร่ วมมือ แนวคิ ด และการสร้ าง
นโยบาย ทั้งจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งประเด็นที่ สาคัญดังนี ้ 1. การคุ้มครองแรงงานที่ เหมาะสม 2.
การป้ องกันการแสวงประโยชน์ และเสรี ภาพของแรงงานในการเคลื่อนย้ าย 3. กลไกการร้ องเรี ยน 4. การสร้ างความเข้ มแข็ง
และการศึกษาให้ กับแรงงานข้ ามชาติ และ 5. การปรั บเปลี่ยนทัศนคติต่อแรงงานข้ ามชาติ
คำสำคัญ: แรงงานต่ างด้ าวชาวพม่ า, ปั ญหาสิ ทธิ มนุษยชน, ปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ และกฎหมายแรงงาน

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. บทนำ
ในหลายทศวรรษที่ ผ่านมา ประเทศไทยมี การจ้าง
แรงงานข้ามชาติ หรื อ ที่เรี ยกตามภาษาราชการว่า แรงงาน
ต่างด้าว เข้าเป็ นแรงงานทดแทนแรงงานไทยจานวนมากทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
รัฐบาลไทยได้เริ่ มมีนโยบายอนุ ญาตการจ้างแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่ มีสถานะเป็ นผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการทางานคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2521 อนุ ญาตให้จา้ งผูห้ ลบหนี เข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายอยู่ระหว่างรอการส่ งกลับแต่อนุ ญาตให้อาศัย
อยู่ในประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่พ.ศ. 2535 โดย
เริ่ มให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากพม่าในพื้นที่ จงั หวัด
ชายแดนไทย-พม่ า 10 จัง หวัด เชี ย งราย เชี ย งใหม่
กาญจนบุ รี ตาก ระนอง ประจวบคี รีขนั ธ์ แม่ฮ่องสอน
ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร หลังจากนั้นก็เปิ ดให้มีการจ้าง
แรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเป็ นสามสัญชาติ คือ พม่า ลาว และ
กัมพูชาในพื้นที่จงั หวัดอื่น ๆ ที่ ขาดแคลนแรงงาน ต่อมา
รัฐบาลไทยมีนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ
โดยให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทยทั้งหมด ไม่
ว่า จะเคยขออนุ ญ าตท างานหรื อไม่ รวมทั้ง ครอบครั ว
ผูต้ ิดตามมาขึ้นทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทย
และขออนุ ญ าตท างานกั บ กระทรวงแรงงานโดยมี
จุดประสงค์ที่ตอ้ งการทราบจานวนแรงงาน ข้ามชาติใน
ประเทศไทยทั้ง หมด เพื่ อน าไปสู่ ก ระบวนการทาให้ถู ก
กฎหมาย (Legalization) โดยการให้ประเทศต้นทางพิสูจน์
สั ญ ช า ติ แ ล ะ อ อ ก เ อ ก ส า ร แ ท น ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง
ต่อไป แรงงานต่างด้าวทางานอยู่ในประเทศไทยในไตร
มาสที่ 3 ปี 2553 มีจานวนประมาณทั้งสิ้ น 1,228,467 คน
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยลดลงคิดเป็ นร้อย
ละ 6.81 (กรมการจัดหางาน, 2553) [1] ซึ่ งแรงงานต่างด้าวที่
เข้าเมืองผิดกฎหมายส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ ไม่ใช้ทักษะ
ฝี มือ หรื ออยูใ่ นประเภทอาชี พงานพื้นฐาน เช่น ผูร้ ับใช้ใน
บ้าน กรรมกร แรงงานด้านการผลิต และแรงงานในภาค

การเกษตร ซึ่ ง แรงงานกลุ่ ม นี้ มัก จะถู กละเลยและไม่
สามารถเข้าถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ และสวัสดิการด้านต่าง ๆ
ในสังคมไทย โดยส่ วนใหญ่มกั จะประสบปั ญหาในเรื่ อง
ของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เข้าใจในกฎหมาย
การถูกโกงค่าแรง การมี ระยะเวลาการทางานมากกว่าที่
กฎหมายแรงงานของไทยกาหนดไว้ และการเข้าถึงการ
บริ การด้านสุ ขภาพ ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อให้เกิดความไม่
เป็ นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติและก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อ
สังคมไทยตามมา ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ โดยแท้จริ งแล้วเป็ น
สิ ทธิ ที่แรงงานเหล่านี้ พึงได้รับในฐานะที่ เป็ น มนุ ษย์คน
หนึ่ งและในฐานะเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน (สุ รพงษ์ กองจันทึ ก,
2554)[2]
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้มีความประสงค์ที่จะศึกษาปั ญหา
ที่ เ กิ ด กับ แรงงานต่ า งด้า ว หรื อ แรงงานข้า มชาติ เ หล่ า นี้
เฉพาะกรณี ศึ ก ษาแรงงานต่ า งด้า วชาวพม่ า ในจัง หวัด
ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ซึ่ งเป็ นจัง หวัด หนึ่ งในเขตภาคกลาง
ตอนล่างที่มีจานวนแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่าง
ด้าวชาวพม่าเข้ามาค้าแรงงานอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และเนื่ อง
ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นจังหวัดที่มีอาณาเขตในการ
ทาประมงฝั่ งอ่าวไทย โดยมีความยาวตลาดแนวชายฝั่ งถึง
244.8 กิ โ ลเมตร (ยาวเป็ นอั น ดั บ 2 รองจากจั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช) โดยทุกอาเภอ/ กิ่งอาเภอติดชายฝั่งทะเล
ดังนั้นการประมงทะเลจึ งเป็ นอาชี พดั้งเดิ มและสาคัญของ
ราษฎรในจังหวัดก่อให้เกิ ดรายได้และธุ รกิ จต่อเนื่ องจาก
การประมง (สานักงานประมงจัง หวัด ประจวบคี รี ขนั ธ์ ,
2553)[3] ซึ่งปั จจุบนั กิจการประมงส่ วนใหญ่มกั จะมีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเข้ามาเป็ นลูกจ้างในกิจการของตน
แทนที่ แรงงานชาวไทย หรื อแรงงานท้องถิ่น โดยแรงงาน
ชาวต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างนี้มีท้ งั กลุ่มที่เป็ นแรงงานต่างด้าว
ที่ ข้ ึ นทะเบี ยนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ กลุ่มที่ เป็ น
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ทั้ง นี้ ในการศึ ก ษาวิ จัย จะมุ่ ง เน้น ในมิ ติ ข องสั ง คม
สภาพความเป็ นอยู่การจ้างงานและสวัสดิการ มิติของการ
ได้รับสิ ทธิ การคุ ม้ ครองสิ ทธิ และกระบวนการยุติธรรม

ของคนต่างด้าว โดยจะทาให้มองเห็นขอบเขตของปั ญหาที่
มี ความชัด เจนในลักษณะเฉพาะ สามารถนาไปสู่ การหา
แนวทาง นโยบาย หรื อมาตรการการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในทางปฏิ บัติ ม าก
ที่สุด ตลอดจนให้เป็ นไปตามหลักสิ ทธิมนุษยธรรม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปั ญหาของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็ น
แรงงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคการประมงในเขตพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในมิติ
ของสังคม สภาพความเป็ นอยู่การจ้างงานและสวัสดิ การ
มิติของการได้รับสิ ทธิ การคุม้ ครองสิ ทธิ และกระบวนการ
ยุติธรรม หรื อในมิติของการได้รับสิ ทธิมนุษยชน
2.2 เพื่อหาแนวทางการสร้างนโยบาย หรื อมาตรการ
ในการแก้ไขปั ญหาของแรงงานต่างด้าวที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่าง
ถูกต้อง มี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ประสิ ทธิ ผลในทางปฏิ บัติ
และเป็ นไปตามหลักสิ ทธิมนุษยชน

3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษาข้อมูลในเบื้ องต้น พบว่า ปั ญหาที่ เกิ ด
ขึ้นกับแรงงานต่างด้าวนั้น จะเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิ ทธิต่าง ๆ และการปฏิบตั ิอย่างไม่ทดั เทียมในฐานะ
ขอ ง ค วามเ ป็ น ม นุ ษย์ ดั ง นั้ นท ฤ ษ ฎี ที่ น าม าใ ช้ ใ น
กระบวนการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอทฤษฎี
ทางด้านสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และหลักของสิ ทธิ
มนุ ษยชนเป็ นหลัก โดยมุ่ งเน้น การอธิ บ ายตั้ง แต่แ นวคิ ด
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตามกระแส
โลกาภิ ว ัฒ น์ อัน จะน าไปสู่ แ นวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการอพยพย้ายถิ่น
ของประชากร นัน่ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ปั จจัยที่ มี
ผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว
กัมพูชา) คือ ปั จจัยผลักดันจากประเทศต้นทาง และปั จจัย
ดึ งดู ดของประเทศไทย แนวคิ ดเกี่ ยวกับแรงงานต่างด้า ว
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสิ ทธิมนุษยชน ปั ญหาของแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาค้าแรงงานในประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมไป

ถึงนโยบายและมาตรการการแก้ไขของรัฐที่ มีต่อแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทย
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกำรอพยพย้ ำยถิ่น
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การย้า ยถิ่ น นั้ นได้มี ผู ้
นาเสนอเอาไว้อย่างมากกมาย เช่น 1) ทฤษฎีการย้ายถิ่นของ
Ernst Georg Ravenstien 2) ทฤษฎีผลักดันและดึงดูดของลี
(Everett S. Lee) และ3) ทฤษฎีความคาดหวังในรายได้ (An
expected income’ model of rural-urban) อย่างไรก็ตาม
นอกเหนื อไปจากทฤษฎีอพยพย้ายถิ่นโดยทัว่ ไปที่นามาใช้
ในการอ้างอิงเพื่อการอธิ บายการอพยพของประชากรแล้ว
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น ของการอพยพย้า ยถิ่ น ของ
แรงงานโดยเฉพาะ ก็ มีค วามจาเป็ นที่ ตอ้ งน าทฤษฎี ท าง
ประชากรศาสตร์ และทางเศรษฐศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการอพยพ
ย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาร่ วมอธิ บายประกอบด้วย ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดความเข้าใจถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการอพยพ
ของแรงงานได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ำรอพยพแรงงำนระหว่ ำง
ประเทศ
แนวคิดเรื่ องการอพยพแรงงานต่างประเทศนั้นมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ส่ วนหนึ่ งจะมาจากสภาพทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
แรงงานเหล่ า นี้ ได้ เช่ น การเกิ ด ภาวะทางการเมื อ งที่ ไ ม่
มัน่ คง และสภาพเศรษฐกิ จตกต่ าในประเทศพม่า ทาให้มี
แรงงานชาวพม่ า อพยพเข้า มาสู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้า น เช่ น
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการอพยพ
ของแรงงานระหว่ า งประเทศ ที่ น ามาใช้อ ธิ บ าย หรื อ
ชี้ให้เห็นถึงปั จจัยต่าง ๆ หรื อทาให้เกิดแรงงานอพยพ เช่น
การอพยพของแรงงานพม่าเข้ามาสู่ ประเทศไทย สามารถ
แยกเป็ นทฤษฎี ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ทฤษฎี ตลาดแรงงาน 2
ระดับ 2) ทฤษฎีระบบของโลก 3) ทฤษฎี เครื อข่ายสังคม
ของผูย้ า้ ยถิ่น และ4) ทฤษฎีแรงงานส่ วนเกิน เมื่อพิจารณา
เหตุ ปั จ จัย ของการอพยพแรงงานระหว่า งประเทศจาก
ทฤษฎีที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น ประเด็นถัดไปที่ผวู ้ ิจยั
ได้พิจ ารณาให้ความสาคัญในการนามาวิเ คราะห์ ใ นการ

ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งเป็ นแรงงาน
อพยพเหล่ า นั้ น หรื อที่ เ รี ยกกัน ว่ า แรงานต่ า งด้า ว โดย
พิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะ ค าจ ากัด ความ และแนวคิ ด ที่ มี ต่ อ
แรงงานเหล่านี้ในประเทศไทยว่าเป็ นอย่างไร ซึ่ งทาให้การ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ดา้ นเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตามจากแนวคิ ดและทฤษฎี การอพยพย้าย
ถิ่น ทฤษฎีการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ และแนวคิด
เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ จะเห็นได้วา่ แรงงานอพยพทัว่ ไป
โดยส่วนใหญ่แล้ว ต่างมีปัจจัยที่ทาให้เป็ นแรงผลักดันและ
แรงกระตุน้ ให้เกิ ดการอพยพย้ายถิ่ นเข้ามาค้าแรงงานใน
ประเทศปลายทางที่ มีความคล้ายคลึ งกัน เช่น เหตุผลทาง
การเมือง สภาพเศรษฐกิ จ สังคมภายในประเทศต้นทาง ที่
ไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ หรื อไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลของแรงงานเหล่านี้ จึงทาให้เกิดการเข้า
มาค้าแรงงานในประเทศปลายทางเช่ น ประเทศไทย ซึ่ ง
แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่มีความคิ ด และทัศนคติ ว่าเป็ น
ประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ น
อย่างดี รวมทั้งความต้องการแรงงานของประเทศไทยเองก็
มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นกัน ดังนั้นจึงส่ งผลให้แรงงานต่าง
ด้าวจากประเทศเพื่อ นบ้าน เช่ น ประเทศพม่า ลาว หรื อ
กัมพูชา เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็ นจานวนมากขึ้น
เรื่ อย ๆ
ถึ งแม้ว่าแรงงานต่างด้าวจะสร้ างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของภาคการผลิต
รวมถึ งการสร้ างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเพียงใดก็
ตาม แต่ จ ากการรายงานจากสื่ อ และองค์ ก รเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชนก็ได้มีการรายงานอย่างต่อเนื่ อง
ถึงการละเมิดสิ ทธิ ในด้านต่าง ๆ ต่อแรงงานต่างด้าวเหล่า
และไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง การคุ ม้ ครองสิ ท ธิ และสวัส ดิ ก าร
ต่าง ๆ ในสังคมไทย แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มกั จะประสบ
ปั ญหาในเรื่ องของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เข้าใจ
ในกฎหมาย การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการทางาน
มากกว่าที่ กฎหมายแรงงานของไทยกาหนดไว้ และการ
เข้าถึงการบริ การด้านสุขภาพ ซึ่งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อให้เกิด

ความไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ แรงงานข้า มชาติ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบ ต่อสังคมไทยตามมา ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ โดย
แท้จริ งแล้วเป็ นสิ ทธิ ที่แรงงานเหล่านี้ พึงได้รับในฐานะที่
เป็ น มนุษย์คนหนึ่งและในฐานะเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน
นอกจากนี้ แรงงานเหล่ า ยัง จะต้อ งประสบปั ญ หา
ปั ญหาอคติทางชาติพนั ธุ์ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ มีการสร้าง
และผลิตซ้ าผ่านสื่ อหรื อกลไกต่าง ๆ ในสังคมเพื่อตอกย้ า
ให้เ ห็ น ว่า แรงงานข้า มชาติ เหล่ านี้ เป็ นอัน ตรายต่ อความ
มัน่ คงของรัฐต้องทาการควบคุมอย่างจริ งจัง แรงงานข้ามขา
ติเหล่านี้ เข้ามาแย่งงานแรงงานไทยต้องไล่ออกไปให้หมด
ทั้งที่ แรงงานเหล่านี้ เข้ามาทางานที่ แรงงานไทยส่ วนใหญ่
ไม่ทากันแล้ว แนวคิ ดและการผลิตซ้ า (ธิ ติกลม สุ ขเย็น,
2548)[4] ทาให้สังคมไทยสร้ างภาพความหวาดระแวงต่อ
แรงงานข้ามชาติ
ดั ง นั้ นโดยสรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมใน
เบื้องต้น พบว่า ประเด็นของการอพยพของแรงงานต่างด้าว
นั้นมีมูลเหตุมาจากหลายปั จจัย เช่น ปั จจัยภายในของแต่ละ
ประเทศ แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรื อ
ความต้องการรายได้และความมัน่ คงให้กบั ชีวิต นอกจากนี้
ยัง มี ปั จ จัย ดึ ง ดู ด ที่ เ กิ ด จากประเทศไทย ซึ่ ง เป็ นประเทศ
เป้ าหมายในการเข้า มาค้า แรงงานของแรงงานต่ า งด้า ว
เหล่ า นี้ แรงงานข้า มชาติ จ ากประเทศเพื่ อ นบ้า นทั้ง 3
สัญชาติ อนั ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ เดิ นทางเข้ามา
ทางานในประเทศไทย โดยทัว่ ไปแล้วมักจะทางานประเภท
งานกรรมกร หรื อกิจการที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น แต่
ภายหลังจากที่ เข้ามาค้าแรงงานภายในประเทศไทยแล้ว
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ กลับต้องประสบปั ญหา ของการถูก
ละเลยและไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ และ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ในสังคมไทย
นอกจากนี้ แรงงานเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ ม ัก จะประสบ
ปั ญหาในเรื่ องของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เข้าใจ
ในกฎหมาย การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการทางาน
มากกว่าที่ กฎหมายแรงงานของไทยกาหนดไว้ และการ
เข้าถึงการบริ การด้านสุขภาพ ซึ่งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อให้เกิด

ความไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ แรงงานข้า มชาติ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบ ต่อสังคมไทยตามมา ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ โดย
แท้จริ งแล้วเป็ นสิ ทธิ ที่แรงงานเหล่านี้ พึงได้รับในฐานะที่
เป็ น มนุษย์คนหนึ่ งและในฐานะเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน (สุ รพงษ์
กองจันทึก, 2554)

4. วิธีกำรศึกษำ
4.1 ขอบเขต
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่ ง ข้อเท็จจริ งของปั ญหาของ
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ เข้ามาอาศัยและค้าแรงงานใน
เขตพื้นที่การทาประมงจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้งนี้ในการ
วิจัย เรื่ อ ง ปั ญหาและผลกระทบจากแรงงานพม่ าในเขต
พื้นที่ การทาประมงจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะถือว่าพื้นที่
ที่ มีท่าขึ้นปลามากเป็ นอันดับที่ 1 และ 2 ของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเข้า
มาค้า แรงงานในกิ จ การประมงมากที่ สุ ด ของจั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งได้แก่พ้ืนที่ในเขตตาบลปากน้ าปราณ
อาเภอปราณบุ รี (12 แห่ ง) และเขตพื้นที่ ตาบลอ่าวน้อย
อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ (5 แห่ ง) (สานักงานประมง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2553)
4.2 การดาเนินการ
สารวจความคิดเห็นของตัวแทนแรงงานต่างด้าวชาว
พม่าในพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวนทั้งสิ้ น 15 คน
ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบและปั ญหาทางด้านสังคมที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่อนั เนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างนั้นใช้วิธีการเจาะจง และความสะดวกในการ
เก็ บ ข้อ มู ล เพราะเหตุ ผ ลจากการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล มี จ ากั ด
เกี่ยวกับการคานึงถึงสิ ทธิของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญ
สาหรับข้อมูลชิ งคุ ณภาพที่ ได้จากจากสัมภาษณ์เชิ ง
ลึกนั้น ใช้วิธีการถอดถ้อยคาให้สัมภาษณ์แบบคาต่อคา จด
บันทึกสังเกตการณ์ และคัดลอกข้อความสาคัญจากเอกสาร

และบันทึกอย่างละเอียด เพื่อให้การตีความและการกาหนด
ประเด็ น ที่ ส าคัญ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ แล้ว ท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ โดย
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในลักษณะสามเส้า
(Triangulation)
4.3 เครื่ องมือ
ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแนวทางในการ
ก าหนดกรอบค าถามส าหรั บการสั ม ภาษณ์ (Main
Questions) ได้มาจากการศึกษาวิจยั บทความ เอกสาร และ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ มีประเด็นเกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น การ
ศึกษาวิจยั ของ กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ เรื่ อง นโยบาย
และการจัดองค์กรคนต่างด้าวในประเทศไทย, การรายงาน
ของกอแก้ว วงศ์พนั ธุ์ เรื่ อง แรงงานพม่าในไทย (1) : คน
ไร้รัฐ, การศึกษาวิจยั ของจงกล สุ วรรณานนท์ เรื่ อง ปั ญหา
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในประเทศไทย, การศึ กษาวิจัย
ของ ดรุ ณี ไพศาลพานิชย์กลุ เรื่ อง สิ ทธิ แรงงานข้ามชาติใน
ระหว่างช่องว่างของความยุติธรรม: มองผ่าน 4 คดี ใน 2
ศาล ของนางหนุ่ม ไหมแสง, รายงานการศึกษาของธิ ติกมล
สุ ขเย็น เรื่ อง แรงงานพม่า ต่างด้าวตกขอบ, การศึกษาของ
ฟิ ลิ ป มาร์ ติ น เรื่ อง คุ ณู ป การของแรงงานข้า มชาติ ต่ อ
ประเทศไทย และการศึ กษาของยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และ
คณะ เรื่ อง การจ้างแรงงานต่างด้าวกับความมัน่ คงของ
มนุ ษย์ เป็ นต้น โดยนาข้อมูลจากการศึ กษาวิจยั บทความ
เอกสาร และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ดังกล่าว มาใช้เทียบเคียงกับ
ประเด็นที่ ตอ้ งการศึ กษาในครั้งนี้ จนได้มาซึ่ งแนวคาถาม
ในการสั ม ภาษณ์ ที่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา และได้ข ้อ มู ล ที่
ต้องการตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ซึ่ งหลังจากได้แนว
คาถามแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้พฒั นาขึ้นไปขอ
ความเห็นชอบ และตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
และที่ ป รึ ก ษาการวิ จัย เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
เหมาะสม ก่อนที่จะนาไปใช้ในการวิจยั

5. ผลกำรดำเนินงำน และบทสรุ ป
จากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่
ทาการศึ กษาในครั้งนี้ มีเชื้ อชาติ พม่าเป็ นจานวนมากที่ สุด
รองลงมาคื อเชื้ อชาติ มอญ ไทใหญ่ และกะเหรี่ ยง โดย
แรงงานที่ทาการศึกษาร้อยละ 80 เป็ นแรงงานที่ทางานใน
กิจการประมง และกิจการต่อเนื่ องประมง สาหรับแรงงาน
ที่ เ หลื อ นั้ น เป็ นแรงงานที่ ท างานในภาคเกษตรกรรม
ในขณะที่แรงงานข้ามชาติที่ยงั เป็ นเด็ก คือมีอายุต่ากว่า 18
ปี พบมากที่สุดในกิจการประมง โดยติดตามพ่อและแม่เข้า
มาทางาน สาหรับแรงงานในภาคการเกษตรไม่พบแรงงาน
เด็ ก แต่ อ ย่า งใด กลุ่ ม แรงงานที่ จ ดทะเบี ย นมี ใ บอนุ ญ าต
ทางานอย่างถูกกฎหมายจานวนทั้งสิ้ น 10 คน โดยแรงงาน
ที่ ที่ อ ยู่ใ นภาคกิ จ การประมงและกิ จ การต่ อ เนื่ อ งประมง
จานวน 5 คนจากทั้งหมด 12 คน เป็ นแรงงานที่ ไม่ได้รับ
การจดทะเบี ยน ในขณะที่ แรงงานในภาคการเกษตรเป็ น
แรงงานที่ จ ดทะเบี ย นทั้ง หมด เมื่ อ เปรี ยบเที ย บระดั บ
การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาของแรงงานเกื อ บทั้ งหมด
ค่อนข้างต่า คือส่วนใหญ่เรี ยนหนังสื อเพียง 1 – 7 ปี เท่านั้น
กระบวนการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าใน
ส่วนของแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมดกล่าวว่า ตนเองเพิ่ง
เข้ามาในประเทศไทยเป็ นครั้ งแรก ในขณะที่ แรงงานใน
ภาคประมงและกิ จการต่อเนื่ องประมงจานวน 10 คน
กล่าวว่าตนเองเข้ามาทางานในประเทศไทยเป็ นครั้ งแรก
ส่วนอีก 2 คนกล่าวว่าเข้ามาทางานในประเทศไทยเป็ นครั้ง
ที่ 2 ในการเข้ามาทางานของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ส่ วน
ใหญ่เดินทางเข้ามาทางานโดยการใช้นายหน้าอย่างไม่เป็ น
ทางการ หรื อเป็ นการติดตามพ่อแม่ ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูงเข้า
มาท างานในงานลั ก ษณะเดี ย วกั น ซึ่ งการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ พบว่า
สัดส่ วนของแรงงานที่ กล่าวว่าถูกบังคับจะอยู่สูงในกลุ่ ม
ของแรงงานประเภทกิจการประมง คือร้อยละ 66.67 และ
ร้อยละ 33.33 ในแรงงานกิ จการต่อเนื่ องประมง และจาก
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าแรงงานในภาคประมง
และธุ รกิ จต่อเนื่ องประมงมีอตั ราส่ วนของการถูกยึดบัตร

อนุญาตทางานและเอกสารแสดงตนไว้มากที่สุด คือร้อยละ
71.43 เมื่อเทียบกับแรงงานในภาคการเกษตรที่สามารถเก็บ
บัตรไว้ได้เองทั้งหมด นอกจากนี้ยงั พบว่าแรงงานส่วนใหญ่
จะมี ที่พกั อาศัยอยู่ในบริ เวณที่ ทางานซึ่ งนายจ้างจัดหาให้
โดยแรงงานไม่ ส ามารถปฏิ เ สธที่ พ กั ในที่ ท างานได้ นั่น
หมายถึงการที่จะทาให้เกิ ดการขาดอิสระและเสรี ภาพที่จะ
เดินทางไปไหนมาไหนของตัวแรงงาน และขาดอิสระที่จะ
ทาให้ติดต่อกับคนนอกที่ทางาน ในขณะที่ความรุ นแรงใน
ที่ ท างานเป็ นอี ก ตัว บ่ ง ชี้ หนึ่ งของแรงงานบั ง คับ เมื่ อ
พิจารณาถึงความรุ นแรงทางวาจา พบว่า แรงงานข้ามชาติ
ในภาคการจ้า งงานประมง ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งประมง และ
การเกษตรจะประสบกับความรุ นแรงทางวาจาคล้าย ๆ กัน
เช่น การตะโกนใส่หรื อการตะคอกข่มขู่
สาหรั บการจ่ ายค่าจ้างแรงงานทั้งในกิ จการประมง
ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งประมง และภาคการเกษตรต่ า งให้ข ้อ มู ล
เป็ นไปแนวทางเดียวกันว่า ตนเองได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง
โดยตรงแต่วธิ ีการจ่ายค่าจ้างนั้นจะแตกต่างกัน เช่นการจ่าย
เป็ นรายวัน รายสัปดาห์ หรื อรายเดือน โดยแรงงานในภาค
เกษตรได้ค่าแรงคิดเป็ นรายได้เฉลี่ยเดื อนละ 4,395 บาท
ส่ วนแรงงานในภาคการประมงและธุ รกิจต่อเนื่ องประมง
ได้ค่าแรงเมื่อคิดเป็ นรายเดือนจะเฉลี่ยเดือนละ 3,750 บาท
ซึ่ งเป็ นรายได้ที่น้อยกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ าเกื อบครึ่ งหนึ่ ง
ในประเด็ น ของชั่ ว โมงการท างานและเวลาพัก นี้ เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บระหว่างแรงงานในภาคประมง และกิ จ การ
ต่ อ เนื่ อ งประมงกั บ แรงงานในภาคการเกษตร พบว่ า
แรงงานในภาคประมง และกิจการต่อเนื่ องประมงมีชวั่ โมง
ในการทางานมากกว่าแรงงานในภาคการเกษตรประมาณ 4
– 5 ชัว่ โมง กล่าวคือแรงงานในภาคการเกษตรจะทางาน
ประมาณ 8 – 10 ชัว่ โมงต่อวัน ในขณะที่แรงงานในภาค
ประมงและกิจการต่อเนื่ องประมงจะทางานประมาณ 12 –
16 ชัว่ โมงต่อวัน
กลไกในการสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติซ่ ึ ง
นั บ ว่ า เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญ ส าหรั บ แรงงานข้า มชาติ จาก
การศึ กษาพบว่าสาหรับการติดต่อกับคนอื่น ๆ นอกชุมชน

หรื อองค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่แรงงาน หรื อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ มีนอ้ ยมาก รวมทั้ง
แรงงานข้ามชาติ เหล่านี้ ก็ไม่ กล้าที่ จะเข้าหาเจ้าหน้าที่ ใ น
หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน เนื่ องจากกลัว
ว่า หากนายจ้า งทราบว่า มี ก ารติ ด ต่ อ กับ เจ้า หน้า ที่ รั ฐ อาจ
สร้างความไม่พอใจให้แก่นายจ้างและถูกไล่ออกจากงานที่
ทาก็เป็ นได้ จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์
ในเชิงลึก พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิ ทธิ และการ
คุ ้ม ครองทางกฎหมายมากที่ สุ ด คื อ แรงงานข้า มชาติ ที่
ทางานในภาคประมง (ลูกเรื อประมง) โดยส่วนใหญ่แล้วจะ
ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง ไม่ได้
รับสิ ทธิตามกฎหมายตามที่พวกเขาควรจะได้รับ
ดั ง นั้ นการหาแนวทางการสร้ า งนโยบาย หรื อ
มาตรการในการแก้ไขปั ญหาของแรงงานข้ามชาติ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลในทาง
ปฏิ บัติน้ ัน ควรเป็ นการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ แนวคิ ด
และการสร้างนโยบาย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยมุ่งประเด็นที่ สาคัญดังนี้ 1. การคุม้ ครอง
แรงงานที่ เหมาะสม 2. การป้ องกันการแสวงประโยชน์
และเสรี ภาพของแรงงานในการเคลื่อนย้าย 3. กลไกการ
ร้องเรี ยน 4. การสร้างความเข้มแข็ง และการศึกษาให้กบั
แรงงานข้ามชาติ และ 5. การปรั บเปลี่ ยนทัศ นคติ ต่ อ
แรงงานข้ามชาติ
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