
บทที ่2 

แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

ในบทน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูล วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีจะน ามาใชป้ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ี

คือ 

  2.1 การปรับตวั 

  2.2 สถานการณ์แรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 

  2.3 แรงงานขา้มชาติภายใตน้โยบายความมัน่คงของรัฐ 

  2.4 ชีวติแรงงานหญิงขา้มชาติ 

 

2.1 การปรับตัว 

2.1.1 แนวคิดเร่ืองการปรับตัว 

แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัวมองว่ามนุษย์ต้องมีการปรับพฤติกรรมของตนเองให้เกิดความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก (Lazarus, 1961) โดยการปรับตวัมีจุดเร่ิมตน้

มาจากการปรับตวัทางชีววทิยา Adaptation ซ่ึงเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีวิวฒันาการของดาร์วินท่ีเช่ือวา่เผา่พนัธ์ุ

ท่ีแข็งแรงและสามารถด ารงอยู่ได้เกิดจากความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงต่างๆ ในขณะท่ี

นกัจิตวิทยาไดใ้ห้ความหมายใหม่โดยใชค้  าแทนวา่ Adjustment โดยอธิบายวา่เป็นความพยายามของบุคคล

ในการด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นการ

เรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาเพื่อให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ได ้เรียกวา่ การปรับตวั โดยมีแรงผลกัสองประการท่ีจะ

กระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมคือ หน่ึง ความตอ้งการจากภายใน (Internal demands) เป็นขอ้เรียกร้องท่ี

เกิดข้ึนภายในตวับุคคล เกิดจากความตอ้งการทางร่างกาย บุคคลจะแสวงหาความพึงพอใจเพื่อการด ารงชีพ

และเพื่อความสบายของตนเอง สอง ความตอ้งการภายนอก (External demands) คือสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม (Lazarus, 1969)  

กลไกท่ีมีผลต่อการปรับตวัของบุคคลเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติสุข มีอิทธิพลหลกั

สองประการคือ  

1.การปรับตวัเป็นกลไกทางสังคม แต่ละสังคมมีวฒันธรรมเป็นตวัยึดเหน่ียว โดยมีสถาบนัต่างๆ 

ยึดโยงตวัเราเขา้กบัการด าเนินชีวิต เร่ิมจากสถาบนัครอบครัว สถาบนัโรงเรียน สถาบนัทางศาสนา สถาบนั
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ระดบัประเทศชาติ ล้วนส่งผลต่อการประพฤติปฏิบติัก ากับแบบแผนการกระท าของบุคคล ผ่านทั้งหลัก

กฎหมาย ค าสอน ธรรมเนียมยดึถือ ขอ้หา้ม และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ  

2.การปรับตวัเป็นกลไกทางวฒันธรรม นอกจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อการ

ปรับตวัแลว้ จารีตประเพณีและวฒันธรรมของกลุ่มก็นบัไดว้่าเป็นอีกปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวั

ของบุคคลดว้ยเช่นกนั โดยวฒันธรรมไดส่้งผลต่อชีวติของบุคคลตั้งแต่เกิดโดยไม่มีใครรู้สึกตวั ทุกคนเกิดมา

เกิดมายอ่มถูกหล่อหลอมโดยขนบธรรมเนียม ประเพณี และระเบียบแบบแผนของกลุ่มผา่นทางสถาบนัสังคม

วางรากฐานให้บุคคลนั้นๆ ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด การเขา้ใจ การกระท า และความเช่ือต่างๆ ตามท่ีได้

เรียนรู้ร่วมกนั ดงันั้นจะเห็นไดว้่าในหมู่คนแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าต่างมีวฒันธรรมเป็นเสมือนเบา้หล่อหลอม 

ใหผู้ค้นเหล่านั้นมีวถีิชีวติความเป็นอยู ่ความเช่ือ ภาษาพดู แบบแผนพฤติกรรม และการยึดถือค่านิยมในชีวิต

เป็นไปในแนวเดียวกนั (Lazarus, 1961)   

การปรับตวัให้เขา้กบัแบบแผนของวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มย่อมเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อบุคคล

ในการอยูร่่วมในสังคมนั้นๆ อยา่งมีความสุขสามารถประพฤติตนไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานองสังคมนั้นๆ 

ผา่นกระบวนการปรับตวัอนัเกิดจากการเรียนรู้ 

 

2.1.2 การปรับตัวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

จากงานศึกษาของขวญัชีวนั บวัแดง (2552) พบประเด็นการปรับตวัของแรงงานข้ามชาติใน

ประเทศไทยในประเด็นหลกัๆ ดงัน้ีคือ  

1) การปรับตวัด้านภาษา โดยผูท่ี้เขา้มาด าเนินชีวิตในพื้นท่ีประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

ส่ือสารกบัผูท่ี้พูดภาษาไทย ส่วนใหญ่แรงงานจะมีการเรียนรู้และปรับตวัในเร่ืองภาษา แมว้า่จะไม่สามารถ

อ่านและเขียนไดใ้นบางกลุ่มแต่ส่วนใหญ่จะสามารถติดต่อส่ือสารภาษาไทยได ้ในขณะท่ีทายาทในรุ่นต่อมา

มกัจะมีความสามารถในการอ่านเขียนมากกว่ารุ่นพ่อแม่ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากการไดรั้บโอกาสในการเขา้

เรียนในโรงเรียนไทยและการปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กไทยจากการศึกษาไดพ้บวา่กลุ่มผูท่ี้มาจากชาติพนัธ์ุไทยใหญ่

จะสามารถปรับตวัในเร่ืองของการส่ือสารภาษาไทยได้ดีเน่ืองจากพื้นฐานภาษาเดิมเป็นตระกูลเดียวกับ

ภาษาไทย  

2) การปรับตวัทางวฒันธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงแบบแผนการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั ทั้งการแต่งกาย 

อาหาร ศิลปะการแสดง มารยาทในสังคม โดยมีการปรับประยุกตร่์วมกบัวฒันธรรมดั้งเดิมของตนอีกทั้งยงัมี

การสืบทอดและส่งต่อใหก้บัรุ่นต่อไป  
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3) การปรับตัวทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มีแรงงานจ านวนมากท่ีมีการเล่ือน

สถานภาพจากการท างานในระดบัล่างสุดมาเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก หรือต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน เช่น จาก

แรงงานก่อสร้างเป็นผูรั้บเหมารายย่อย จากพนกังานเสิร์ฟเป็นผูช่้วยพ่อครัว เม่ือมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ี

มัน่คงมากข้ึนท าใหแ้รงงานบางส่วนมีเวลาวา่งพอท่ีจะร่วมกลุ่มกิจกรรมอาสาให้กบัองคก์รหรือหน่วยงานท่ี

มีเป้าหมายเพื่อกลุ่มแรงงานขา้มชาติ ส่งผลต่อการไดรั้บความรู้และมีสถานะทางสังคมท่ีสูงข้ึน การถือครอง

บตัรท่ีต่างกนัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัในการยกระดบัสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยพบวา่ผูท่ี้มีบตัร

บุคคลบนพื้นท่ีสูง จะมีความมัน่ใจในการเดินทางและแสวงหาช่องทางท างานท่ีมัน่คงกว่าบุคคลท่ีมีบตัร

แรงงานและรอการพิสูจน์สัญชาติ แต่กระนั้นก็ยงัดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดถื้อครองบตัรใดๆ เลย ซ่ึงมกัจะตอ้งท างาน

อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เปล่ียนงานบ่อย และมักเป็นงานในสถานท่ีห่างไกลเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้ 

ทั้งน้ี การศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวัของแรงงานขา้มชาติในไทยยงัไม่ปรากฏนัก ทั้งท่ีการเขา้ถึง

กระบวนการปรับตวัน้ีจะส่งผลต่อความสามารถในการน าไปอยา่งไดอ้ยา่งตรง และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่ง

แทจ้ริง อย่างไรก็ตาม เม่ือมาพิจารณาในพื้นท่ีบริบทภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ี

รองรับและพื้นท่ีปลายทางของการเคล่ือนยา้ยของแรงงานยา้ยถ่ินและแรงงานขา้มชาติท่ีส าคญั ดงันั้น จึงมี

การศึกษาท่ีศึกษาทบทวนการปรับตวัของกลุ่มคนท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาใชชี้วิตในเมืองเชียงใหม่จ  านวนมาก ซ่ึง

ศึกษาทั้งกลุ่มคนจากชนบท กลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงและแรงงานขา้มชาตินั้น ไม่ว่าจะเป็นงานศึกษาเร่ือง 

วิถีชีวิตชาติพนัธ์ุในเมืองท่ีศึกษาเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุบนท่ีสูงท่ีเขา้มาในเมืองเชียงใหม่พบว่า ท่ีมาของ

ปรากฏการณ์การเคล่ือนสู่เมืองนั้นนอกจากผลพวงระยะยาวจากนโยบายความมัน่คง การอนุรักษ์และ

กระบวนการพฒันาของรัฐ ผนวกกบัการใชแ้นวคิดความเป็นอ่ืน จากวาทกรรมการพฒันามาเป็นตวัมองถึง 

“แรงผลกั” ชาวเขาให้เคล่ือนยา้ยสู่เมืองแลว้ แต่ก็ยงัพบวา่ในตวัเมืองอยา่งกรณี เมืองเชียงใหม่เองก็มีบริบท

ส าคญัท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นบริบทหลกัในการเป็น “แรงดึงดูด” กลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงให้เขา้มาอยู่ในเมือง 

ประการแรก คือ การเกิดข้ึนของศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่และการขายสินคา้ชาติพนัธ์ุในบริบทการท่องเท่ียว 

ชาวเขาจึงมีพื้นท่ีรองรับเป็นหลกัแหล่งสามารถขยายการคา้ออกไปในพื้นท่ีอ่ืน  

ประการต่อมาคือ การเขา้มาขององคก์รศาสนาคริสต ์ซ่ึงจะมีโบสถ์ศูนยก์ลางอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ 

ชาวเขาก็จะไดพ้ึ่งโบสถ์เหล่าน้ีเป็นท่ีเรียนหนงัสือของลูกหลานและโบสถ์เป็นท่ีพบปะกนัในวนัอาทิตยข์อง

ชาวเขาท่ีคริสต์ท่ีลงมาท างานในเมืองอีกดว้ย รวมทั้งการเกิดข้ึนของวิทยุชาวเขาท่ีปัจจุบนักลายเป็นสังคม

สงเคราะห์ตวักลางใหแ้ก่ชาวเขาท่ีเดือนร้อนไดป้ระกาศติดต่อญาติมิตรต่างๆ ในเมือง  
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ประการสุดทา้ย คือ เมืองสามารถเป็นท่ีหลบภยัท่ีสามารถเป็นท่ีซ่อนของชาวเขาท่ีหลบหนีการ

ปราบปรามของรัฐเก่ียวกบัยาเสพติด และเป็นท่ีซ่ึงให้ผูห้ญิงชาวเขาสามารถหลุดออกจากกรอบประเพณี

วฒันธรรม ซ่ึงไม่ยอมรับผลของการหย่าร้าง หรือมีลกัษณะผูช้ายเป็นใหญ่ (ขวญัชีวนั บวัแดง, ประสิทธ์ิ       

ลีปรีชา และปนดัดา บุณยสาระนยั, 2546: 44-53) โดยงานศึกษาช้ินน้ีไดว้ิเคราะห์แนวทางในการปรับตวัของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูง (ทั้ง 6 กลุ่ม) ในเมืองเชียงใหม่ว่า  ส่วนใหญ่แลว้จะอาศยัเครือข่ายเครือญาติและ

การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มท่ีอยูใ่นเมืองดว้ยกนั ซ่ึงดูจะเป็นการสร้างทุนทาง

สังคมท่ีท าใหส้ามารถอยูร่อด เรียนรู้ดา้นอาชีพและยกฐานะของตนไดใ้นส่ิงแวดลอ้มใหม่ท่ียงัไม่คุน้เคยและ

อาจจะกลายเป็นผูเ้สียเปรียบ ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเห็นไดใ้นรูปแบบของการท าพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์ท่ีมีก าหนดการพบปะกนัเป็นประจ าทุกวนัอาทิตย ์นอกจากช่วยทางด้าน

จิตใจแลว้ ยงัเป็นท่ีพบปะปรึกษาหารือกนัในปัญหาต่างๆ ท่ีต่างคนต่างพบเจอมาในการท างานหรือใช้ชีวิต

ในเมือง และยงัเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนท่ีอยู่หมู่บ้านเดิมกับคนท่ีอยู่ในเมืองหรืออยู่

ต่างประเทศ เป็นผลมาจากการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกข้ึน อย่างโทรศพัท์ ท าให้ความสัมพนัธ์เกิดความ

ต่อเน่ืองและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัได ้(ขวญัชีวนั บวัแดง, ประสิทธ์ิ ลีปรีชา และปนดัดา บุณยสาระนยั, 

2546: 169)  

นอกจากนั้น จากแรงผลกัขา้งตน้ในกรณีกลุ่มผูห้ญิงชาติพนัธ์ุท่ีเขา้มาในเมืองเพื่อตอ้งการหลุดออก

จากกรอบสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ก็มีปรากฏอยู่ในงานศึกษาหลายช้ิน เช่น อรอนงค์ แสนยากุล 

(2548) โดยอรอนงค์ก็อยู่ในฐานะผูห้ญิงลีซูรุ่นท่ี 3 (จากรุ่นย่าและรุ่นแม่) ซ่ึงเข้ามาสู่บริบทเมืองเพราะ

การศึกษา ไดพ้บวา่ในพื้นท่ีหมู่บา้น ผูห้ญิงลีซูจะไม่มีอ านาจและความรู้อยูใ่นนั้น ดงันั้น อรอนงคจึ์งมองว่า 

การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่พื้นท่ีเมืองและการเลือกท่ีจะแต่งงานกบัผูช้ายนอกชาติพนัธ์ุนั้นเป็นการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  

ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการปรับตวัท่ีผูห้ญิงชาติพนัธ์ุกลุ่มน้ีเลือก รวมทั้งกลุ่มผูห้ญิงอิวเม่ียน (เยา้) ท่ีตอ้งการ

พน้จากสังคมชายเป็นใหญ่ดว้ยเช่นกนั แต่ผูห้ญิงกลุ่มน้ีจะอาศยัระบบเครือญาติในการปรับตวัเพื่อความอยูร่อด

ในเมือง ซ่ึงในงานศึกษาของวสุิทธ์ิ เหล็กสมบูรณ์ (2545) กลุ่มศึกษาคือ กลุ่มผูห้ญิงอิวเม่ียน (เยา้) ท่ีอพยพเขา้

มาอยูใ่นเมือง พบวา่ผูห้ญิงอิวเม่ียนท่ีลงมาในเมืองเชียงใหม่ ไดมี้การอาศยัระบบเครือญาติมาใชใ้นประกอบ

อาชีพคา้ขาย คือ การขายน ้ าเตา้หู้ในตลาด ซ่ึงส่วนใหญ่ผูห้ญิงเหล่าน้ีรู้สึกวา่ความเป็นผูห้ญิงของเธอถูกกีด

กนัจากจารีตในหมู่บา้น รวมทั้งผูห้ญิงท่ีผ่านการหย่าร้างและไม่มีท่ีดินบนดอย ดงันั้นการเลือกเขา้เมืองจึง

กลายเป็นทางออกของผูห้ญิงอิวเม่ียน 

ในกรณีศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุเม่ียนของประสิทธ์ิ  ลีปรีชา, ยรรยง ตระการธ ารง และวิสุทธ์ิ เหล็ก

สมบูรณ์ (2547) พบวา่ เม่ือเม่ียนตอ้งเขา้มาอยูใ่นเมืองไม่วา่จะเพื่อเรียนหนงัสือ ท างานรับจา้ง หรือประกอบ
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กิจการส่วนตวันั้น ไดอ้าศยัระบบเครือญาติเป็นทุนทางสังคมในการอยูร่อดในเมืองอยูบ่า้ง แต่เด่นชดัเฉพาะ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพขายน ้ าเต้าหู้เป็นหลัก นอกจากนั้นยงัมีการพบปะ

สังสรรคแ์ละช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมท่ีก็เกิดข้ึนมาในระยะหลายปี โดยทั้งในกลุ่มของพอ่คา้แม่คา้ขายน ้ า

เตา้หู้ กลุ่มนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัและกลุ่มท่ีเป็นคริสเตียน ซ่ึงความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัวิถีชีวิต

แบบในเมืองไดอ้ยา่งดี ผลพวงทั้งท่ีเกิดจากการสั่งสมทางวฒันธรรมวิธีคิดอนัยาวนานของคนเม่ียนกบัความ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในชุมชนบนท่ีสูง ในระยะส่ีทศวรรษท่ีผา่นมา รวมทั้งการรู้หนงัสือ เพราะคนเม่ียน

ใช้ตวัอกัษรจีนกวางตุง้และกวางสีเป็นภาษาของตนมานาน อย่างน้อยก็ช่วยในการจดบนัทึกและค านวณ

ตวัเลข ซ่ึงเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีสุดส าหรับคนท่ีจะท าการคา้ และคนเม่ียนไดรั้บอิทธิพลจากค าสอนในภาษาจีน

วา่ ตอ้งขยนัท ามาหากินและท าการคา้เพื่อท าความกตญัญูตอบแทนพ่อแม่ 

นอกจากน้ี ในงานศึกษาของประสิทธ์ิ  ลีปรีชา (2545, 15(1): 167-186) ไดศึ้กษาครอบครัวชาวมง้ท่ี

อพยพมาจากจีนมาอยูใ่นต่างประเทศ ทั้งไทย ลาว สหรัฐและฝร่ังเศส โดยในการปรับตวักบัวิถีชีวิตใหม่ของ

ชาติพนัธ์ุมง้ มีการอาศยัการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางเครือญาติเช่นกนั เพราะเน่ืองจากชาติพนัธ์ุมง้

เป็นชาติพนัธ์ุท่ีใหค้วามส าคญักบัการนบัถือสายสัมพนัธ์เครือญาติทั้งระดบักวา้ง เช่น แซ่ตระกูล และท่ีนบัถือ

ผีเดียวกนั ท าให้มีการติดต่อส่ือสารกนัหลายช่องทาง เช่น การเขียนจดหมาย การเขียน E-mail การออกวิทย ุ

เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัมีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนพึ่งพากนัตลอด เช่น การน าสมุนไพรพื้นบา้นไปให้ญาติทาง

ตะวนัตก หรือการส่งลูกหลานในเมืองไทยและลาวไปเรียนต่อท่ีฝร่ังเศสและอเมริกา เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็มี

ส่วนช่วยท าใหก้ารปรับตวัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในการไปใชชี้วติในต่างถ่ินไดดี้ข้ึน 

ในกรณีการเขา้มาใชชี้วติในเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่านั้น พบวา่ไดอ้าศยัพื้นท่ีเล็กๆ ท่ีสังคมไทย

ไดเ้ปิดพื้นท่ีให้พวกเขายืนอยูไ่ดม้าใชใ้นการปรับตวั ในฐานะผู ้“ดึงดูดใจ” นกัท่องเท่ียวในงานของปนดัดา 

บุณยสาระนยั (2546: 81-116) กล่าวถึงชาวอาข่าบางกลุ่มท่ีมีทางเลือกในการด ารงชีพนอ้ย จึงเลือกท่ีจะสวม

ทบัภาพลกัษณ์ของ “ความสกปรก ลา้หลงั แต่ดึงดูดใจ” ท่ีสังคมไทยผลิตให้ เพื่อแสดงตวัตนทางชาติพนัธ์ุ

บนสายท่องเท่ียวกลางเมืองเชียงใหม่ 

แต่ในอีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ มีความพยายามในการปิดบงัตวัตนของตนเอง โดยจากงานศึกษาของ

ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, ยรรยง ตระการธ ารง และวิสุทธ์ิ เหล็กสมบูรณ์ (2547: 247-268) พบวา่ มีความพยายามใน

การปิดบงัตวัตนหรืออตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเป็นแนวทางหน่ึงท่ีกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาบนพื้นท่ีสูงท่ีศึกษาอยู่

ในสถาบนัอุดมศึกษาในเมืองเชียงใหม่และกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ชาวเม่ียนและมง้ในตลาดต่างๆ ใชใ้นบริบทของ

ความสัมพนัธ์กบัคนพื้นราบและเจา้หน้าท่ีของรัฐ เป็นการสร้างฐานะทางสังคมให้ทดัเทียมกนัคนพื้นราบ

และยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว แต่ทั้งน้ีบางคนก็เลือกท่ีจะตอบโตด้ว้ยการช้ีแจงให้เขา้ใจ
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หรือพิสูจน์ให้คนท่ีดูถูกตัวเองนั้นเห็นว่า ตัวเองก็ไม่ได้ด้อยค่ากว่าเขา ส่วนในกรณีของคนท่ีพยายาม

ปกปิดอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ก็เพื่อตดัปัญหาท่ีจะเกิดตามมา โดยเฉพาะความกดดนัจากเพื่อนรอบดา้นและ

เจา้หน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งการค านึงถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้าในการประกอบธุรกิจเพื่อหาเล้ียงครอบครัว

ของตนเองเป็นหลกั 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการเคล่ือนยา้ยเขา้มาของแรงงานขา้มชาติน าไปสู่การเคล่ือนยา้ยของทุนดว้ย 

กล่าวคือ แรงงานขา้มชาติจากประเทศพม่า โดยเฉพาะแรงงานหญิงท่ีมกัจะส่งเงินกลบัไปจุนเจือญาติพี่นอ้งท่ี

ประเทศพม่า เฉล่ียคนหน่ึงอยา่งนอ้ยปีละ 10,000-50,000 บาท ซ่ึงก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราทั้งใน

ประเทศพม่าและในประเทศไทย อีกทั้ง ยงัสะทอ้นให้เห็นการยงัคงรักษาสายสัมพนัธ์ของแรงงานกบับา้น

เดิมของตนเองไวผ้า่นการส่งเสียครอบครัวดงักล่าวอีกดว้ย โดยอาศยัเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและ

ไร้พรมแดนมากข้ึนในยุคโลกาภิวตัน์ ตลอดจนทาง “ลอดรัฐ” ระหว่างไทยและพม่าท่ีมีอยู่ตลอดแนว

พรมแดนอีกด้วย (อดิศร เกิดมงคล, 2552) ซ่ึงในหลายพื้นท่ีท่ีมีการจา้งงานแรงงานขา้มชาติจากพม่าอย่าง

เขม้ขน้ เช่น ระนอง สมุทรสาคร แม่สอด พบวา่ไดเ้กิดการหมุนเวยีนเงินตราในชุมชนนั้นๆ มากยิ่งข้ึนตามไป

ดว้ย เช่น หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 2239 วนัท่ี 29 ก.ค.-1 ส.ค. 2550 รายงานข่าววา่ห้างเทสโกโ้ลตสั

มีแนวคิดท่ีจะเปิดสาขาข้ึนแห่งใหม่ในจงัหวดัระนอง เน่ืองจากเห็นว่าแรงงานขา้มชาติจากพม่าท่ีท างานอยู่

ในจงัหวดัและท่ีท างานอยู่ในเกาะสอง ประเทศพม่า จะเป็นลูกคา้ส าคญัท่ีจะเขา้มาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ เพราะ

ราคาจะต ่ากว่าในท้องตลาดทัว่ไป หรือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 2236 วนัท่ี 19-21 ก.ค. 2550 

รายงานข่าววา่ห้างน ้ าพุพลาซ่าซ่ึงเป็นห้างขนาดใหญ่ในตวัเมืองสมุทรสาครสามารถพลิกฟ้ืนโอกาสกลบัมา

ท าก าไรไดอี้กคร้ังหน่ึง หลงัจากเห็นวา่ลูกคา้ส าคญัท่ีมาซ้ือสินคา้ในหา้ง คือ กลุ่มแรงงานขา้มชาติท่ีท างานอยู่

ในพื้นท่ี 

ทั้งน้ี จะพบวา่เม่ือแรงงานขา้มชาติไดเ้ขา้สู่พื้นท่ีประเทศไทย พวกเขาเหล่านั้นหาไดห้ยุดน่ิงตายตวั

อยูบ่นความเป็นแรงงานขา้มชาติแต่พวกเขากลบัมีการปรับตวัเพื่อท่ีจะสามารถด ารงตนอยูไ่ดใ้นพื้นท่ีใหม่ซ่ึง

ผา่นกระบวนการต่างๆ ท่ีถูกหยิบเลือกใชภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีแตกต่าง ทั้งน้ีก็เพื่อให้ตนมีจุดยืนในพื้นท่ีใหม่ได้

ทั้งเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการรักษาตวัตนของตนใหส้ามารถด ารงอยูไ่ด ้

 

2.2 สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

สาเหตุหลกัของการยา้ยถ่ินของแรงงานขา้มชาติจากพม่ามายงัประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่แลว้เป็น

ผลอนัเน่ืองมาจากความไม่มัน่คงทางการเมือง โดยเฉพาะนโยบายการจดัการและควบคุมพื้นท่ีชนกลุ่มนอ้ย

อยา่งเขม้ขน้ เช่น โครงการโยกยา้ยถ่ินฐานใหม่ (Resettlement Programs) โดยบงัคบัให้ชาวบา้นตอ้งโยกยา้ย
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ออกจากท่ีอยูเ่ดิม ท าให้สูญเสียท่ีดินท่ีกิน หรือถูกยา้ยไปอยูย่งัพื้นท่ีท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือปฏิบติัการ

อ่ืนๆ เช่นการเข้าไปจัดการกับชีวิตประจ าวนัของผูค้นเช่นการบังคับเกณฑ์แรงงาน การเก็บภาษีแพง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2531 ไดเ้กิดปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่าอย่างรุนแรงซ่ึงส่งผลต่อ

การขยายจ านวนแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย  ประกอบกบัการขยายตวัในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ไทยส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานในระดบัล่าง โดยเฉพาะในส่วนงาน

ท่ีคนไทยไม่ต้องการท า เน่ืองจากเป็นงานเส่ียง (Dangerous) งานหนัก (Difficult) งานสกปรก (Dirty) 

(วรางคณา อ่ิมอุดม และคณะ, 2554) แรงงานขา้มชาติมีความอดทนต่อการท างานในงานสามประเภทน้ี

มากกว่าแรงงานไทยในระดบัค่าแรงท่ีถูกกว่า นอกจากน้ีภายใตน้โยบายแรงงานขั้นต ่า 300 บาทต่อวนั ได้

ส่งผลอยา่งยิง่ต่อการดึงดูดแรงงานขา้มชาติเขา้มาท างานในไทยเพิ่มมากข้ึน  

จากขอ้มูลในปี 2551 มีแรงงานต่างด้าวยา้ยถ่ินเข้ามาท างานในประเทศไทย 476,676 คน (จาก

ขอ้มูลฝ่ายทะเบียนและขอ้มูลสารสนเทศ กลุ่มพฒันาระบบควบคุมการท างานของคนต่างดา้ว ส านกับริหาร

แรงงานต่างดา้ว) ในขณะท่ีตวัเลขประมาณการณ์ของแรงงานขา้มชาติสามสัญชาติคือ พม่า ลาวและกมัพูชา 

ในประเทศไทยมีทั้งส้ิน 2-2.5 ลา้นคน เป็นอยา่งต ่า ท่ีมีการข้ึนทะเบียนและเขา้สู่การจา้งงานท่ีถูกกฎหมายมี

จ านวน 1,901,776 คน ขอ้มูลล่าสุดเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 โดยประมาณ ร้อยละ 80 ของจ านวนแรงงาน

ทั้งหมดเป็นแรงงานชาวพม่า  

 
ตารางที ่2.1 จ  านวนคนต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมาย (มาตรา 13) มติครม. 3 สัญชาติ  

ณ เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2544-25531 

                                                           
1ขอ้มูลจาก ฝ่ายทะเบียนและขอ้มูลสารสนเทศ ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว. อา้งใน ชยัพงษ ์ส าเนียง. “สถานการณ์แรงงานต่างดา้วในประเทศ

ไทย”. 
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จากข้อมูลตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 พบว่า โดยเฉล่ียมีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทยปีละ 

1,126,461 คน โดยจงัหวดัท่ีมีแรงงานขา้มชาติเขา้ท างานโดยถูกกฎหมายมากท่ีสุดคือ กรุงเทพฯ (329,097) 

สมุทรสาคร (124,849) และเชียงใหม่ (68,370) ตามล าดบั (กรมการจดัหางาน ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว 

2553 อา้งใน หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 6 พฤษภาคม 2556)  

 

 
ตารางที ่2.2 จงัหวดัท่ีมีคนต่างดา้วไดรั้บอนุญาตท างานมาก 5 ล าดบัแรก2 

 

จากขอ้มูลล่าสุดเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 พบวา่ มีจ  านวนแรงงานท่ีอยูใ่นตลาดแรงงานของไทย 

1,126,461 คน แบ่งเป็นผูท่ี้เขา้เมืองถูกกฎหมาย 1,102,782 คน และเขา้เมืองผิดกฎหมาย 23,679 คน สามารถ

แบ่งออกเป็นแรงงานสัญชาติพม่าได ้784,033 คน โดยแรงงานเหล่าน้ีไดเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานดา้นเกษตรกรรม

และปศุสัตว ์กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเน่ืองการเกษตร งานกรรมกร งานรับใชใ้นบา้น3 

ทั้งน้ี ส าหรับแรงงานพม่าในพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่ การเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศพม่าเขา้สู่เมือง

เชียงใหม่นั้นสามารถนบัยอ้นไปไดห้ลายชัว่คน สาเหตุหลกัมาจากความไม่สงบภายในประเทศพม่าในช่วง

ก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวไทยใหญ่จากพม่าไดท้ยอยอพยพเขา้มาเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม เร่ิมมีการซ้ือ

หาท่ีดินเป็นของตนเอง และเขา้มาอยู่ถาวร หลงัปี พ.ศ. 2530 สถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่าระหว่าง

ทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดการอพยพของแรงงานเขา้สู่ประเทศ

ไทยมากข้ึน ประกอบในช่วงเวลาดงักล่าว เศรษฐกิจของไทยก าลงัอยูใ่นช่วงขยายตวั ส าหรับเชียงใหม่ ซ่ึงนกั

ไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคมนาคม การท่องเท่ียว ของภาคเหนือ ซ่ึงมีความตอ้งการแรงงานสูง จึง

ดึงดูดแรงงานพม่าเขา้สู่ตวัเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลา (ขวญัชีวนั บวัแดง, 2554)  

                                                           
2ขอ้มูลจากกรมการจดัหางาน ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว 2553. 
3http://wp.doe.go.th/site/st_labor.html เขา้ถึงล่าสุดเม่ือ 30 กรกฎาคม 2556. 

http://wp.doe.go.th/site/st_labor.html%20เข้าถึง
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ในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนยา้ยเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ของแรงงานพม่านั้นสามารถ

จ าแนกได ้3 ปัจจยั คือ 

1.ปัจจยัทางกายภาพ เน่ืองจากเชียงใหม่มีพรมแดนติดกบัประเทศพม่าถึง 227 กิโลเมตร ในเขต 5 

อ าเภอ คือ อ าเภอฝาง เชียงดาว ไชยปราการ เวียงแหง และแม่อาย โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ติดกบัรัฐฉานของพม่า 

แรงงานขา้มชาติชาวพม่าท่ีอพยพเขา้สู่เมืองเชียงใหม่จึงมกัเป็นชาวไทยใหญ่ โดยมีเส้นทางเดินทางจากพม่า

เขา้สู่พรมแดนไทยคือ จากเมืองป่ัน เมืองน ้ าจาง เดินทางโดยรถประจ าทาง เดินเทา้ เขา้สู่อ าเภอเวียงแหง  

เมืองป่ัน เมืองลายค่า โดยรถประจ าทางเขา้สู่อ าเภอฝาง จากเมืองลายค่า เมืองเวียงเงิน สามารถเดินเทา้เขา้สู่

อ าเภอเชียงดาว หรือเดินเท้าจากเมืองลายค่าและโดยสารรถประจ าทางจากเมืองน ้ าจางเขา้สู่อ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนก่อนจะค่อยๆ เคล่ือนยา้ยเขา้สู่เมืองเชียงใหม่ บางส่วนเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยเอง แต่ก็

มีอีกส่วนหน่ึงเช่นกนัท่ีอาศยันายหนา้ในการพาเขา้สู่ประเทศไทย (พวงเพชร์ ธนสิน, 2552) 

2.ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การท่ีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางการพฒันาในเขตภาคเหนือของไทย ซ่ึงนบัได้

ว่าเป็นศูนย์กลางส าคญัของ การพฒันาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การคมนาคม การเงิน การลงทุน การ

อุตสาหกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซ่ึงดึงดูดแรงงานเขา้สู่ตวัจงัหวดัเป็นจ านวน

มหาศาล  

3.ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม เน่ืองดว้ยส่วนใหญ่แลว้แรงงานท่ีมาจากพม่าและเขา้สู่เชียงใหม่

นั้นเป็นชาวไทยใหญ่ซ่ึงมีวฒันธรรมใกล้เคียงกับชาวเชียงใหม่ ทั้ งการนับถือศาสนาพุทธท่ีเหมือนกัน 

ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้ผูท่ี้อพยพเขา้มาท างานในเมืองเชียงใหม่สามารถปรับตวัไดง่้าย 

และเม่ือพบวา่ชีวติความเป็นอยูใ่นเชียงใหม่ดีกวา่ในฝ่ังพม่า พวกเขามกัจะส่งข่าวไปยงัเครือญาติ ก่อเกิดเป็น

เครือข่ายทั้งเพื่อส่งเงิน ข่าว และยงัช่วยในเร่ืองการโยกยา้ยเขา้สู่เชียงใหม่ดว้ย (พวงเพชร์ ธนสิน, 2552)  

ส าหรับผูย้า้ยถ่ินท่ีเขา้สู่เมืองเชียงใหม่ก่อนปี พ.ศ. 2530 นั้น มีโอกาสท่ีจะไดบ้ตัรประจ าตวับุคคล

บนพื้นท่ีสูง (บตัรสีฟ้า) บางส่วนไดบ้ตัรส ารวจชุมชนบนพื้นท่ีสูง (บตัรสีเขียวขอบแดง) จากการส ารวจในปี

พ.ศ. 2542 ได้มีการเปล่ียนบัตรไปเป็นบตัรผูไ้ม่มีสถานะบุคคล (สีขาว-ขอบชมพู) ซ่ึงบัตรน้ีส่งผลต่อ

ขอ้จ ากดับางอยา่งเช่นการเดินทางออกนอกพื้นท่ี การเขา้รับบริการรักษาพยาบาลจากรัฐ แต่สามารถอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทยได้ถาวร ซ่ึงในส่วนน้ีต่างจากแรงงานท่ีเขา้สู่ประเทศโดยผิดกฎหมายหรือโดยการขอ

ใบอนุญาตท างาน ซ่ึงหากเขา้เมืองผดิกฎหมายยอ่มสามารถถูกจบัและส่งกลบัประเทศเม่ือใดก็ได ้ในขณะท่ีผู ้

ขออนุญาตท างานอยา่งถูกกฎหมายยงัคงมีสิทธิถูกจบัและส่งกลบัไดห้ากมีการละเมิดกฎขอ้บงัคบัของการเขา้

ท างานในราชอาณาจักรไทย แรงงานจากประเทศพม่าส่วนใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นคนไทยใหญ่  

รองลงมาคือคนพม่า และกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆ เช่นลาหู่ ปะหล่อง ฯลฯ (ขวญัชีวนั บวัแดง, 2552: 34)   
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จากขอ้มูลส านักงานจดัหางานเชียงใหม่ (2556, ออนไลน์) พบว่า มีแรงงานสัญชาติพม่าอยู่ใน

อ าเภอเชียงใหม่ตามล าดบัดงัน้ี อ าเภอเมือง อ าเภอฝาง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม อ าเภอหางดง อ าเภอแม่

อาย อ าเภอสารภี อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันป่าตอง โดยส่วนใหญ่ท างานในภาค

เกษตรกรรมและงานปศุสัตว์ ทั้ งการเป็นแรงงานรับจ้างในสวนผลไมท้ั้ งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดย

แรงงานเหล่าน้ีมกัพ  านักอาศยัอยู่บริเวณอ าเภอรอบนอก ในขณะท่ีผูท่ี้อยู่ในเมืองหรือชานเมืองมกัเขา้สู่

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง รับจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป เช่น งานเหมืองแร่ โรงอิฐ โรงน ้ าแข็ง โรงสีขา้ว งานบา้น 

ร้านอาหาร งานสถานบริการ บางส่วนท่ีประกอบอาชีพค้าขายส่วนตวั งานค้าขายเป็นงานท่ีมีผูท้  ามาก

เน่ืองจากมีแรงงานจ านวนมากท่ีตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคในลกัษณะเดียวกบัท่ีเคยใชเ้ม่ืออยูใ่นพม่า  

การเพิ่มข้ึนของแรงงานชาวพม่าในไทยนั้นพบว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน

กล่าวคือ 

1.ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากค่าจา้งในประเทศไทยสูงกวา่เม่ือเทียบกบัประเทศตน้ทางจึง

ท าใหเ้กิดแรงจูงใจใหแ้รงงานขา้มชาติชาวพม่าโดยเฉพาะแรงงานระดบัล่างเขา้มาหางาน ส่วนผูป้ระกอบการ

ในประเทศไทยย่อมตอ้งการแรงงานราคาถูก อีกทั้งอยู่ในสภาวะขาดแคลนแรงงานระดบัล่าง จึงเลือกท่ีจะ

จา้งแรงงานขา้มชาติในกระบวนการผลิตท่ีไม่ตอ้งอาศยัทกัษะมากนัก ส่งผลให้แรงงานไทยระดบัล่างมี

โอกาสไดง้านท าน้อยลงโดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีแรงงานขา้มชาติหนาแน่นเช่นจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีอุปทาน

แรงงานระดับล่างสูงข้ึนส่งผลต่ออัตราค่าจ้างท่ีแรงงานไทยได้รับต ่าลงด้วยอีกทั้ งการยึดติดกับความ

ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนค่าแรงท่ีต ่าของผูป้ระกอบการอาจไม่กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตเพื่อแสวงหาความไดเ้ปรียบดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงประสิทธิภาพการผลิตท่ีต ่าลงจากการใชแ้รงงานไร้ทกัษะ

เพิ่มข้ึนนั้นจะน ามาซ่ึงความเสียเปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว หากประเทศคู่แข่งหยิบยกเร่ืองปัญหาการ

คุม้ครองแรงงานขา้มชาติท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตมาเป็นประเด็นกีดกนัทางการคา้ 

2.ผลกระทบดา้นสังคม แรงงานท่ีขา้มชาติมาท างานในจงัหวดัเชียงใหม่มกัลกัลอบเขา้ประเทศ

อย่างผิดกฎหมาย และไม่ไดข้ึ้นทะเบียนแรงงานขา้มชาติ จึงไม่มีการจดัท าประวติัและเคร่ืองแสดงตวัอ่ืนๆ 

อนัอาจส่งผลกระทบเม่ือเกิดอาชญากรรม เช่น การลกัทรัพย ์การทะเลาะวิวาท การลกัลอบคา้ส่ิงเสพติดหรือ

ของเถ่ือน ท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจยากจะติดตามเพื่อน าตวัมาด าเนินคดี  นอกจากน้ียงัปรากฏปัญหาเร่ืองการ

เป็นพาหะของโรคติดต่อเขา้มายงัฝ่ังไทย ส่งผลกระทบดา้นสาธารณสุข นอกจากน้ียงัมีในส่วนของปัญหา

ขยะ และความแออดัไร้ระเบียบในพื้นท่ีพกัอาศยั 
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ในขณะเดียวกนัการจา้งแรงงานขา้มชาติจะมีขอ้ดีส าหรับผูป้ระกอบการ เช่น การสร้างเสถียรภาพ

ให้ตลาดแรงงานภาคเกษตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหากเขา้มาท างานร่วมกบัแรงงานไทย การสร้าง

ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนค่าแรงต ่า และช่วยเพิ่มอุปาทานแรงงานเม่ือเกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 

 

2.3 แรงงานข้ามชาติภายใต้นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

จากงานศึกษาเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติในประเด็นความมัน่คงของชาติท่ีมีออกมามากมายนั้น มี

การสะทอ้นเร่ืองราวของแรงงานขา้มชาติในหลายประเด็น ทั้งจากกงานของอดิศร เกิดมงคล (2552) มองวา่

ในอดีตรัฐบาลไทยนั้นไม่คิดวา่การลกัลอบเขา้เมืองของแรงงานขา้มชาตินั้นมีจ านวนมากจนส่งผลกระทบต่อ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมืองระหว่างประเทศ  ตั้งแต่ปี 2531 เป็นตน้มา รัฐบาลหันมา

ยอมรับการมีอยู่ของแรงงานขา้มชาติเน่ืองจาก เหตุการณ์ในประเทศพม่าท่ีมีการปราบปรามประชาชนจน

กลายเป็นจลาจลทางการเมืองในปี 2531 ท  าให้มีประชาชนพม่าลกัลอบเขา้ประเทศไทยนบัเป็นจ านวนแสน

คน นอกจากน้ีสภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงนั้นเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและภาคประมง 

จึงเกิดความตอ้งการแรงงานระดบัล่างจ านวนมาก รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ไดแ้ก่ สภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีการเจรจา เรียกร้อง และกดดนัรัฐบาลให้

อนุญาตจา้งแรงงานขา้มชาติได ้

ผลจากการกดดนัดงักล่าวท าให้รัฐบาลตอ้งหันมาใชน้โยบายท่ียืดหยุ่นข้ึน โดยมีนโยบายอนุญาต

ใหมี้การจา้งแรงงานขา้มชาติจากประเทศพม่า ลาว และกมัพชูาท่ีมีสถานะเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมาย 

โดยอาศยัมติคณะรัฐมนตรีหรือเพื่อยกเวน้กฎหมายส าคญั 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

(Immigration Act) และพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 (Alien Employment Act) 

อนุญาตให้มีการจา้งผูห้ลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากทั้งสามประเทศ ให้อาศยัอยู่และท างานในประเทศ

ไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลบั การก าหนดนโยบายในรูปของมติคณะรัฐมนตรีนั้น ได้วาง

แนวทางปฏิบติัการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติเป็นรายปี นบัตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ในงานของอดิศร เกิดมงคล (2552) ไดเ้สนอสถานการณ์ของนโยบายรัฐบาลไทยเก่ียวกบั

แรงงานขา้มชาติปีต่อปีไว ้ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ให้จา้งงานแรงงานขา้มชาติจากประเทศพม่าในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนไทย-พม่า 9 จงัหวดั คือ เชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก ระนอง ประจวบคีรีขนัธ์ แม่ฮ่องสอน 

ราชบุรี ส่วนในปี พ.ศ. 2539 ให้มีการจา้งแรงงานจากพม่า ลาว และกมัพูชาในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีขาดแคลน

แรงงาน เช่น จงัหวดัท่ีประกอบกิจการประมงทะเล เป็นตน้ จ านวน 43 จงัหวดัใน 7 กิจการ เม่ือพ.ศ. 2541 

ขยายการจดทะเบียนการจา้งแรงงานขา้มชาติ ไปยงั 54 จงัหวดั และขยายขอบข่ายประเภทงานเป็น 47 กิจการ 
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พ.ศ. 2542-2543 ให้จา้งแรงงานขา้มชาติได ้43 จงัหวดั ใน 18 กิจการ พ.ศ. 2544 ขยายการจา้งแรงงานขา้ม

ชาติจนครบ 76 จงัหวดั มีกิจการท่ีอนุญาตท างานทั้งส้ิน 10 กิจการ ส่ิงท่ีเพิ่มเติมในปีน้ีคือ แรงงานขา้มชาติท่ี

ขออนุญาตท างานตอ้งมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน และท าประกนัสุขภาพกบัโรงพยาบาลในเขตท่ี

ตนเองท างาน 

กระทัง่ ปี พ.ศ. 2545 มีการปรับเปล่ียนประเภท และรวมกิจการท่ีอนุญาตให้แรงงานขา้มชาติท าได ้

เป็น 6 กิจการ ต่อมา พ.ศ. 2547 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั กล่าวคือ มีนโยบายการจดัการแรงงานต่างดา้วทั้ง

ระบบ โดยให้แรงงานขา้มชาติท่ีท างานในประเทศไทยทั้งหมดท่ีมีและไม่มีเอกสารอนุญาตท างาน รวมทั้ง

ครอบครัวและผูติ้ดตาม ข้ึนทะเบียนรายงานตวัต่อกระทรวงมหาดไทย และได้เอกสารประจ าตวั หรือ 

ทร.38/1 (Migrant Registration Form) มีเลข 13 หลกั ส าหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะท างานให้ขออนุญาตท างานกบั

กระทรวงแรงงาน โดยตอ้งตรวจสุขภาพ ต่ออายุใบอนุญาตท างาน และท าประกนัสุขภาพทุกปี โดยอาชีพท่ี

อนุญาตให้แรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ีท างานไดต้ั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา มีสองประเภทใหญ่ คือ งานกรรมกร 

และงานคนรับใชใ้นบา้น 

ส าหรับ พ.ศ. 2548 ใหผู้จ้ดทะเบียนแรงงาน ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2547 เท่านั้น การ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีน้ีคือ กระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน ให้ลูก

ของแรงงานขา้มชาติเขา้ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กไทย รวมทั้ง มีกระบวนการเปิดให้

แรงงานขา้มชาติจากประเทศลาวและกมัพูชาไดด้ าเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อปรับสถานะจากแรงงานขา้ม

ชาติท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไปสู่การมีสถานะเป็นผูเ้ข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน มีการ

ด าเนินการในจดัท ายุทธศาสตร์การจดัการปัญหาและสถานะสิทธิบุคคล ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะจดัการในเร่ือง

การไร้สถานะบุคคลของคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2549 เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงาน

เพิ่มเติมจากผูท่ี้มี ทร.38/1 แต่ไม่มีเอกสารการจา้งงาน และผูท่ี้ไม่มี ทร.38/1 ในลกัษณะประกนัตน ซ่ึงมีการ

วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมอย่างกวา้งขวาง ท าให้ในท่ีสุดก็ยกเลิกการจ่ายเงินประกนัตนไป ในปีน้ีมี

การขยายการประกนัสุขภาพไปยงัครอบครัวและผูติ้ดตามของแรงงานขา้มชาติตามความสมคัรใจ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ผูจ้ดทะเบียนแรงงานตอ้งเป็นผูท่ี้เคยจดทะเบียน

ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2547 หรือ 2549 เท่านั้น และมีการยกเลิกการรายงานผลการตรวจการตั้งครรภ์ แต่ให้การ

ตรวจการตั้งครรภเ์ป็นไปตามกระบวนการวินิจฉยัเพื่อหลีกเล่ียงการเอ็กซ์เรยป์อดและการกินยาป้องกนัโรค

เทา้ช้างท่ีอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ ตลอดจนมีมติครม.เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติเป็นกรณี

พิเศษในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจงัหวดัสงขลาในเขต

อ าเภอจะนะ นาทว ีสะบา้ยอ้ย และเทพา ซ่ึงแรงงานขา้มชาติตอ้งท างานเฉพาะในพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
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และในส่วนของผูติ้ดตามนั้น ยุติการอนุญาตให้ผูติ้ดตามอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ยกเวน้บุตรท่ีเป็นผูติ้ดตาม

แรงงานข้ามชาติท่ีจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 อีกทั้ ง เร่ิมมีการรับแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองถูก

กฎหมายตาม MOU ระหว่างไทย-ลาว และไทย-กมัพูชาจ านวนประเทศละ 10,000 คน และมีการปรับลด

ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางใหเ้หลือ 500 บาท 

กระทั้งในปี พ.ศ. 2551 มีการผอ่นผนัให้แรงงานขา้มชาติสามารถอยูอ่าศยัและท างานไดเ้ป็นการ

ชัว่คราว โดยมีระยะเวลาในการผอ่นผนัเพิ่มข้ึนเป็นสองปี คือส้ินสุดปี พ.ศ. 2553 ส าหรับแรงงานชาวกมัพูชา 

ไดก้ าหนดให้การพิสูจน์สัญชาติส้ินสุดในเดือนธนัวาคมของปี 2551 แต่ในส่วนของแรงงานลาว ยงัต่อเน่ือง

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 การเปล่ียนแปลงอีกดา้นท่ีส าคญัคือ แนวปฏิบติัดา้นการประกนัสุขภาพไดเ้ปิด

กวา้งใหก้บัแรงงานขา้มชาติและครอบครัวท่ีไม่มีเอกสารใดๆ เลยเขา้ถึงบริการสุขภาพไดม้ากข้ึน โดยให้แต่ละ

สถานบริการพิจารณาตามความเหมาะสม 

นอกจากน้ี ขอ้มูลจากกรมการจดัหางานใหร้ายละเอียดเร่ืองตวัเลขของแรงงานขา้มชาติในประเทศ

ไทยไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ในปี 2549 รัฐไทยไดผ้อ่นผนัใหแ้รงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บใบอนุญาตท างานในปี 2548 

จ  านวน 705,293 คน อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลบัและท างานต่อไปได้อีก 1 ปี 

จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 พบว่า  มีแรงงานข้ามชาติมาต่ออายุใบอนุญาตท างานจ านวน 460,014 คน  

แรงงานขา้มชาติไดรั้บการพิสูจน์สัญชาติจ านวน 80,811 คนและแรงงานขา้มชาติไม่มาเขา้สู่ระบบการจา้งงาน

จ านวน 166,770 คน รวมทั้ง ยงัมีการเปิดให้แรงงานขา้มชาติท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนมาจดทะเบียนแรงงานขา้ม

ชาติระหวา่งวนัท่ี 1-30 มีนาคม 2549 พบวา่ มีแรงงานขา้มชาติมาจดทะเบียนกบักรมการปกครอง 256,899 คน 

แต่มาขอรับใบอนุญาตท างานจ านวน 208,562 คน และไม่มาเข้าสู่ระบบการจ้างงานจ านวน 48,337 คน 

เน่ืองจากมีสถานะเป็นผูติ้ดตามแรงงาน 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 เห็นชอบแนวทางการจดัระบบการจา้ง

แรงงานต่างดา้วปี 2550 ซ่ึงเป็นการด าเนินการจดัระบบแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่า ลาว 

และกมัพูชาต่อเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือปี 2547 และ 2548 โดยผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ

อนุญาตท างานปี 2549 จ  านวน 668,567 คน (กลุ่มแรกใบอนุญาตท างานหมดอายุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 

จ านวน 208,562 คน และกลุ่มสองใบอนุญาตท างานหมดอายุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 จ  านวน 460,014 คน) 

สามารถท างานต่อไดอี้ก 1 ปี โดยการต่ออายุคร้ังใหม่น้ี ใบอนุญาตกลุ่มแรกจะส้ินสุดวนัท่ี 28 ก.พ. 51 และ

กลุ่มสองจะหมดอายวุนัท่ี 30 มิ.ย. 51 โดยก าหนดให้กลุ่มแรกมายื่นขอใบอนุญาตท างานตั้งแต่วนัท่ี 15 ม.ค.-

28 ก.พ. 50 และกลุ่มสองวนัท่ี 15 ม.ค.-30 มิ.ย. 50 
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ทั้งน้ี มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท าการสกดักั้น

และปราบปรามจบักุมการลกัลอบเขา้มาของแรงงานต่างดา้วรายใหม่ และแรงงานต่างดา้วท่ีอยูเ่ก่าแต่ไม่ได้

รับอนุญาตใหท้ างาน โดยประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและจริงจงั 

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งทางดา้นสาธารณสุข ดา้นอาชญากรรม ความสงบเรียบร้อยในสังคม

และความมัน่คงของประเทศ 

แต่ขอ้มูลจากการสัมมนาเน่ืองในวนัผูย้า้ยถ่ินสากลเร่ืองการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดน การละถ่ิน

ฐาน และความเส่ียงเพื่อความมัน่คงของมนุษยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 

ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศ.ดร.สุภางค์ จนัทวานิช ผูอ้  านวยการสถาบนัเอเชียศึกษา ไดช้ี้ให้เห็นขอ้มูลอีก

ดา้นหน่ึงวา่ รัฐบาลไทยก าหนดใหจ้ดทะเบียนแรงงานต่างดา้วทุกปี โดยด าเนินการมาแลว้เป็นเวลา 14 ปี ซ่ึง

ปีน้ีผ่อนผนัต่ออายุแรงงานออกไปอีก 1 ปี แต่พบว่าการคุม้ครองแรงงานต่างด้าวยงัมีน้อยมาก มีการโกง

ค่าแรง การยึดบตัร มีปัญหาการรักษาพยาบาล การคลอดบุตร เดิมแรงงานต่างด้าวได้มาจดทะเบียนไว้

ประมาณ 1,200,000 คน แต่ตอนน้ีมีแรงงานท่ีหายไปจากระบบกวา่ 700,000 คน ก าลงัตรวจสอบวา่แรงงาน

กลวัการจบักุมหรือเป็นเพราะนายจา้งไม่พาไปจดทะเบียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีนายวสันต ์สาธร ผูอ้  านวยการ

ศูนยบ์ริหารแรงงานต่างด้าว มองว่า “ตวัเลขขอ้มูลแรงงานต่างด้าวในแต่ละปีหดหายไปถึง 30% โดยไม่

สามารถตรวจสอบถึงตน้ตอท่ีมาได ้โดยเฉพาะปีท่ีผา่นมาตวัเลขขอ้มูลแรงงานต่างดา้วหายไปถึง 2 แสนคน 

ซ่ึงจากตวัเลขท่ีมีการส ารวจในปีก่อนหน้าน้ี มีขอ้มูลตวัเลขแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยถึง 8 แสนคน เร่ือง

เร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการขณะน้ี คือ การตรวจสอบตวัเลขขอ้มูลแรงงานต่างดา้วจากหน่วยงานต่างๆ ในเขต

จงัหวดัชายแดนทัว่ประเทศ เพื่อหาตน้ตอท่ีชดัเจนวา่ ตวัเลขท่ีหายไปเป็นการกลบัประเทศ หรือเป็นแรงงาน

แฝงท่ีแอบหลบหนีซุกซ่อนท างานอยูใ่นประเทศ หรือไดข้า้มไปท างานในประเทศท่ีสามแลว้” (หนงัสือพิมพ์

คมชดัลึก วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2550) 

ทั้งน้ี จากงานของอดิศร เกิดมงคล (2552) ยงัพบประเด็นการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ ของ

แรงงานข้ามชาติกล่าวคือ พบแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มท่ีเปราะบาง (Vulnerability) ต่อการถูกแสวง

ประโยชน์ และละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ มากมายทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ รวมถึงการล่วงละเมิด

ทางเพศ เป็นเร่ืองท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในกลุ่มแรงงาน ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจากปัญหาการไม่รู้สิทธิ อุปสรรคใน

เร่ืองสถานะทางกฎหมาย การเขา้ไม่ถึงการเรียกร้องสิทธิ รวมทั้งอคติของสังคมไทยต่อตวัแรงงานขา้มชาติจึง

ก่อใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของต่อแรงงานของขา้มชาติ เช่น ความเส่ียงของ

แรงงานขา้มชาติผูห้ญิงจากการถูกข่มขืน ตลอดจนการเส่ียงต่อการเขา้สู่กระบวนการการคา้มนุษยอี์กดว้ย  
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อีกทั้ง อดิศร เกิดมงคล (2552) ยงัพบว่า ในรอบปี 2551 พบว่าแรงงานหญิงขา้มชาติจากพม่าท่ี

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมใน อ าเภอมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร มีความเส่ียงสูงต่อการถูกแก๊งวยัรุ่น

ข่มขืนและละเมิดทางเพศ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม มีแรงงานหญิงชาวพม่าในมหาชยัถูกข่มขืนอยา่งนอ้ย 

30 คน เฉล่ียเดือนละ 2 คน โดยแก๊งวยัรุ่นต่างเห็นวา่แรงงานหญิงขา้มชาติจากพม่าเป็นแรงงานท่ีเขา้มาอยา่ง

ผดิกฎหมาย และไม่กลวัวา่จะถูกจบัหากข่มขืนแรงงานหญิงเหล่านั้น นอกจากนั้นแลว้เจา้หนา้ท่ีทางการไทย

มกัจะไม่ไดใ้หค้วามสนใจคดีแรงงานหญิงพม่าถูกข่มขืนเท่าท่ีควร โดยท่ีผา่นมามีคดีข่มขืนแรงงานหญิงชาว

พม่าท่ีเจา้หนา้ท่ีไทยจะติดตามคดีให้เพียง 5 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น วิธีการข่มขืนแรงงานหญิงจากพม่านั้นพบว่า 

แก๊งวยัรุ่นจะฉุดหญิงสาวออกจากหอ้งพกัข้ึนรถบรรทุกไปข่มขืนและบางคนอาจถูกท าร้ายร่างกายอยา่งหนกั 

แรงงานหญิงท่ีเป็นผูเ้สียหายหลายรายเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยเร่ืองน้ี เน่ืองจากอบัอายและกลวัถูกส่งตวักลบั

ประเทศ รวมทั้ ง ยงัพบความรุนแรงหรือการท าร้ายร่างกาย ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยตรง 

เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่เป็นคนเขา้เมืองผิดกฎหมาย ไม่มีบตัรอนุญาตท างานจึงหวาดกลวัต่อการ

ถูกจบักุม ท าใหแ้รงงานส่วนใหญ่ใชว้ธีิจ่ายเงินให้กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็น “ค่าคุม้ครอง” เพื่อไม่ให้ตนเองถูก

จบักุม ประกอบกบัท่ีผ่านมาแมรั้ฐบาลมีนโยบายให้แรงงานขา้มชาติจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตท างาน แต่

นายจา้งมกัจะยึดบตัรอนุญาตของแรงงานเอาไวท้  าให้แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีไม่รอดพน้จากการถูกจบักุม

ของเจา้หน้าท่ี แรงงานหลายคนจึงรู้สึกว่าการมีหรือไม่มีบตัรอนุญาตท างานไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก 

เพราะยงัไงตอ้งจ่ายเงิน “ค่าคุม้ครอง” ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีอยูดี่ ท  าให้แรงงานขา้มชาติหลายคนใชว้ิธีการจ่ายส่วย

ให้แก่เจา้หน้าท่ีแทนการไปจดทะเบียน แรงงานขา้มชาติจ านวนมากไม่มีเงินจ่ายค่าส่วยจะถูกจบักุมคุมขงั 

ปัญหาการจบักุมคุมขงัของแรงงานขา้มชาติมีความรุนแรงอยูม่าก นอกจากเร่ืองของห้องขงัท่ีแออดัยดัเยียด 

ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ อาหารประจ าวนัและห้องน ้ าของผูถู้กคุมขงั ยงัพบว่ามีการท าร้ายร่างกายแรงงาน

ขา้มชาติท่ีถูกจบักุมโดยทั้งจากเจา้หนา้ท่ีและผูช่้วยผูคุ้มซ่ึงเป็นนกัโทษไทยท่ีอยูใ่นท่ีคุมขงั มีการทุบตีท าร้าย

แรงงานขา้มชาติท่ีถูกจบักุมหากไม่พอใจจนถึงขั้นบาดเจบ็อยา่งรุนแรงจนถึงเสียชีวติ มีการข่มขืน ล่วงละเมิด

ทางเพศ การกระท าอนาจารต่อผูต้อ้งขงัท่ีเป็นแรงงานขา้มชาติหญิง เช่น ให้ผูต้อ้งขงัชายช่วยตวัเองหนา้ห้อง

ผูต้อ้งขงัหญิง ไปจนถึงการข่มขืนกระท าช าเราผูต้อ้งขงัหญิง โดยนกัโทษชายท่ีเป็นคนไทยต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี

ท่ีไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีรัฐบางคนก็เป็นผูก้ระท าเสียเอง 

นอกจากนั้น ยงัมีความรุนแรงท่ีแฝงเร้นอีกชนิดหน่ึง คือ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอคติและความ

เคยชิน จะเห็นไดช้ดัวา่หากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติข้ึนมา หลายคนมองวา่เป็นเร่ือง

ธรรมดา หลายคนมองวา่เป็นเร่ืองสมควรแลว้ท่ีคนเหล่าน้ีจะไดรั้บ ปัญหาของความรุนแรงชนิดน้ีไม่ไดอ้ยูท่ี่
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การท าร้ายร่างกาย แต่เป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและด ารงอยูโ่ดยไม่รู้ตวั คือ 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากมายาคติเร่ือง “ไทยไม่รักพม่า” 

โดยปัญหาหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อแรงงานขา้มชาติ คือ ปัญหาอคติทาง

ชาติพนัธ์ุท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ  มีการสร้างและผลิตซ ้ าผา่นส่ือหรือกลไกต่างๆในสังคมเพื่อตอกย  ้าให้เห็น

วา่แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐตอ้งท าการควบคุมอยา่งจริงจงั แรงงานขา้มชาติ

เหล่าน้ีเขา้มาแยง่งานแรงงานไทยตอ้งไล่ออกไปให้หมด ทั้งท่ีแรงงานเหล่าน้ีเขา้มาท างาน “3 ส.” (3D job: 

Dirty, Difficult, Dangerous) คืองานท่ีแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ท ากนัแลว้ 

แนวคิดและการผลิตซ ้ าท าใหส้ังคมไทยสร้างภาพความหวาดระแวงต่อแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะ

แรงงานพม่า คิดวา่แรงงานขา้มชาติเป็นตวัอนัตรายน่ากลวั แรงงานขา้มชาติเองตอ้งคอยหลบๆ ซ่อนๆ ดว้ย

เกรงว่าจะถูกจบักุมท าร้าย สภาพการณ์เหล่าน้ีถูกสร้างเป็นภาพมายาท่ีกดทบัให้สังคมไทยหวาดระแวง

แรงงานขา้มชาติ ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากเร่ืองแรงงานขา้มชาติก็คือ สังคมท่ีด ารงอยูด่ว้ยความกลวั เรา

ถูกท าใหก้ลวัในซ่ึงกนัและกนั คนไทยกลวัแรงงานพม่า กลวัวา่พวกเขาเหล่านั้นจะมาท าร้ายตนเอง กลวัพวก

เขาเหล่านั้นจะก่อเหตุร้ายกบัคนรอบขา้งของตนเอง ในขณะเดียวกนัแรงงานขา้มชาติก็กลวัคนไทยจะมาท าร้าย

พวกเขา กลวัคนไทยจะแจง้ความจบัพวกเขา กลวัการถูกเจา้หนา้ท่ีท าร้ายพวกเขา กลวันายจา้งจะท าร้ายพวก

เขา กลัวการถูกส่งกลับไปสู่ความไม่ปลอดภยัในประเทศของตนเอง ความกลวัเหล่าน้ีไม่ใช่เกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติ เป็นความกลวัท่ีถูกสร้างข้ึนจากการรับรู้ผา่นส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่า การน าเสนอข่าว 

การประชาสัมพนัธ์โดยรัฐ จากการศึกษา และรวมถึงจากการไม่รู้ เช่น เรากลวัเพราะเราไม่สามารถส่ือสาร

กบัพวกเขาได ้ซ่ึงก่อให้เกิดฐานคติท่ีเป็นลบต่ออีกฝ่ายหน่ึง และสังคมไดผ้ลิตซ ้ าฐานคติเหล่าน้ีคร้ังแลว้คร้ัง

เล่า จนกลายเป็นความปกติ ความเคยชิน และสุดทา้ยกลายเป็นเร่ืองธรรมชาติของใครหลายคนไป ซ่ึงการ

ด ารงอยูข่อง “สังคมแห่งความกลวั” น้ีเองท่ีช่วยเสริมสร้างให้ความรุนแรงทางกายภาพเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 

ท าให้การกดข่ีขูดรีดคนขา้มชาติเหล่าน้ีเกิดข้ึนเหมือนเป็นเร่ืองปกติ จนกระทัง่กลายเป็นแนวนโยบายแนว

ปฏิบติัของรัฐ และกลายเป็นความชอบธรรมใหแ้ก่ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ไป (อดิศร เกิดมงคล, 2552) 

ดงันั้น เน่ืองด้วยประเทศไทยและประเทศพม่ามีแนวพรมแดนติดต่อกนัเป็นระยะทางถึง 2,532 

กิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงนอกจากจะมีพรมแดนภูมิศาสตร์รัฐชาติติดต่อกนั

แลว้ ยงัอาจกล่าวไดว้า่ผูค้นนั้นมีความใกลก้นัทางวฒันธรรม ไม่วา่จะเป็นกลุ่มคนไทหรือคนพื้นราบท่ีเรียก

ตวัเองวา่ “คนเมือง” และกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงต่างๆ เช่น กะเหร่ียง ลาหู่ ลีซู ปะหล่อง เป็นตน้ จึงพบวา่

หลายจงัหวดัติดชายแดนดงัเช่นจงัหวดัเชียงใหม่ ก็คาดการณ์กนัวา่มีชาวไทใหญ่ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่ม

ใหญ่ของรัฐฉาน ประเทศพม่า ได้อพยพเขา้มาประเทศไทยและกลายเป็นคนพลดัถ่ินท่ีเขา้มาท างานเป็น
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แรงงานทั้งโดยผดิและถูกกฎหมายในเมืองไทยจ านวนหลายแสนคน ดว้ยเพราะช่องทางของการ “ลอดรัฐ” มี

อยูต่ลอดแนวพรมแดนไทย-พม่า 

ในทางกลบักนั ส าหรับผูค้นในประเทศพม่าซ่ึงถูกท าให้กลายเป็นคนแปลกหนา้ในรัฐชาติของตน

โดยรัฐบาลทหารนั้น เม่ือขา้มมาอีกดา้นของเส้นแบ่งพรมแดน ในรัฐชาติท่ีประกาศความเป็นประชาธิปไตย

บนฐานความเท่าเทียมและความเสรีภาพของคนในชาติ กลบัถูกปฏิบติัโดยรัฐไทยภายใตน้โยบายแยกพวก 

เบียดขบั จ ากดัสิทธิ และแขวนไวภ้ายนอกโครงสร้างสังคมไทย ด้วยการจดัการผ่านระบบบตัรประจ าตวั

ส าหรับผูอ้พยพอนัซับซ้อนไม่น้อยกว่า 20 ประเภท การวางระเบียบปฏิบติัอนัเขม้งวด ทั้งน้ีเพื่อจดัวางอตั

ลกัษณ์อนัแน่นอนใหก้บัคนขา้มแดน กีดกนัใหเ้ขาเหล่าน้ียากท่ีจะขา้มเส้นแบ่งมาสู่ความเป็น “คนไทย” ท่ีถูก

ตอกย  ้าให้ชดัเจนยิ่งข้ึนอยู่เสมอ แต่เม่ือความพยายามผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้

เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองมากวา่ทศวรรษ พบวา่ มีการไหลบ่าของทุน บรรษทัขา้มชาติภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 

และการแข่งขนัสูงจากระบบเศรษฐกิจแบบเปิดซ่ึงผูผ้ลิตรายใหม่ เช่น จีน เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย ท่ีมี

ค่าแรงถูกกวา่และสามารถซ้ือหาเทคโนโลยทีนัสมยัมาครอบครองได ้ในขณะท่ีประเทศไทยกลบัก าลงัเผชิญ

กบัภาวะขาดแคลนแรงงานและการเกิดข้ึนของระบบค่าแรงขั้นต ่า ท าใหป้ระเทศไทยมีความตอ้งการแรงงาน

ราคาถูกเพื่อลดตน้ทุน โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคบริการ (ออมสิน บุญเลิศ, 2552) 

ดงันั้น การมองหาแรงงานราคาถูกจึงไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยการ “น าเขา้” แรงงาน

ต่างชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบา้น (วรวิทย ์เจริญเลิศ และบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ, 2540) 

ไดแ้ก่ แรงงานสัญชาติ ลาว พม่า และกมัพูชา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่ามีนยัยะของการจดัการปัญหาเร้ือรังว่าดว้ย

เร่ือง “บุคคลหลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมาย” ไปพร้อมๆ กนั ทว่าเม่ือมีการอพยพเคล่ือนยา้ยของผูค้นจาก

ประเทศพม่าเขา้มาเป็นแรงงานในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จึงถูกมองจากภาครัฐของไทยวา่เป็นปัญหา

ขา้มชาติท่ีจ  าเป็นจะตอ้งด าเนินนโยบายจดัการอยา่งเป็นระบบ ในทางปฏิบติัจึงมีการประกาศจดทะเบียนคน

ต่างด้าว 3 สัญชาติคือ สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาข้ึน และพบว่า การยื่นขอใบอนุญาตท างานโดย

กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2547 มีผูม้าจดทะเบียนทั้งหมด 1,284,920 คน เป็นสัญชาติพม่า 921,492 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.72 ขณะท่ีสัญชาติกมัพูชา 183,541 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และสัญชาติลาว 179,887 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14 (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง คร้ังท่ี 1/2548, 

6 พ.ค. 48)4 

  

 
                                                           
4ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน. htpp://www.doe.go.th/workpermit/ 
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ทั้งน้ี ส าหรับกฎระเบียบวา่ดว้ยแรงงานต่างดา้ว 

1) ค าจ ากดัความ  

  คนต่างดา้ว หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 

  ท างานหมายถึง การท างานหรือความรู้ดว้ยประสงคค์่าจา้ง หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม  

2) ขอ้ปฏิบติัของคนต่างดา้วท่ีประสงคจ์ะท างานในประเทศไทย  

  2.1) คนต่างดา้วท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มาในราชจกัรแต่ประสงคจ์ะท างานตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

   1.ติดต่อสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจ าประเทศท่ีคนต่างดา้วอาศยัอยู่

เพื่อขอค าแนะน าและขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant visa) ในหนังสือ

เดินทางเท่านั้น 

   2.ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตท างานแทนเม่ือได้รับแจ้ง

อนุญาตแลว้ คนต่างดา้วจึงเดินทางเขา้มารับใบอนุญาตและท างานได ้

  2.2) คนต่างดา้วท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ประสงคจ์ะท างานตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

   1.คนต่างด้าวท่ีจะขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

หรือตามกฎหมายอ่ืนตอ้งยืน่ขอรับใบอนุญาต ท างาน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร หรือ 

30 วนันบัแต่วนัท่ีทราบการไดรั้บอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายนั้นๆ (ผูฝ่้าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนั

บาท) 

   2.คนต่างด้าวไม่ว่าจะมี ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร หรือต่างด้าวท่ี เข้ามาใน

ราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะท างานได้ต่อเม่ือ ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้ น โดยยื่นขอรับ

ใบอนุญาตท างานตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด (ผูฝ่้าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพนั

บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ)  

   3.คนต่างดา้วฝ่าฝืนการท างาน ซ่ึงห้ามโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพ

และวชิาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้วท า พ.ศ. 2522 มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงแสน

บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

  2.3) คุณสมบติัของคนต่างดา้วท่ีจะสามารถขอใบอนุญาตท างานได ้ 

คุณสมบติัของคนต่างดา้วท่ีจะสามารถขอใบอนุญาตท างานในประเทศไทยได ้มีดงัน้ี 

1.มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการ

ชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง (มิใช่นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางผา่น)  

2.ตอ้งไม่ขอเขา้ท างานท่ีหา้มไวใ้นพระราชกฤษฎีกา (39 อาชีพ)  
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3.มีความรู้ความสามารถในการท างานตามท่ีขอรับใบอนุญาตท างาน 

4.ตอ้งไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

5.ตอ้งไม่เป็นผูเ้จ็บป่วยด้วยโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ช้าง ในระยะ

ปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพยติ์ดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษ

สุราเร้ือรัง  

6.ต้องไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวนัขอรับ

ใบอนุญาต 

  2.4) ประเภทคนต่างดา้วท่ีมีสิทธิขออนุญาตท างานได ้

   1.คนต่างด้าวทั่วๆ ไป (ตามมาตร 7) หมายถึงคนต่างด้าวซ่ึงมี ถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร คนต่างดา้วท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว (Non-Immigrant visa)  

   2.คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาท างานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกับคนต่างด้าวในลักษณะเดียวกันเช่น 

พระราชบญัญติัปิโตรเลียม พระราชบญัญติันิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10) 

   3.คนต่างดา้วมาตรา 12 หมายถึงคนต่างดา้ว 4 ประเภท  

   ประเภทท่ี 1 คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศวา่ดว้ยกฎหมายการเนรเทศ ซ่ึงไดรั้บการผอ่นผนั

ใหไ้ปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการรอเนรเทศ 

   ประเภทท่ี 2 คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัร โดยไม่ไดรั้บอนุญาตวา่ดว้ย

คนเขา้เมือง และอยู่ในระหวา่งการรอส่งกลบันอกราชอาณาจกัร เช่น ญวนอพยพ ลาวอพยพ เนปาลอพยพ 

พม่าพลดัถ่ิน หรือคนต่างดา้วตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายนเป็นตน้ไป 

   ประเภทท่ี 3 คนต่างด้าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตาม

ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 หรือตามก าหนดอ่ืนเช่น บุคคลท่ีเกิดภายหลงัวนัท่ี

13 ธนัวาคม 2515 ซ่ึงเป็นวนัท่ีประกาศของคณะปฏิวติัดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ 

   ประเภทท่ี 4 คนต่างดา้วโดยผลของการถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวติั

ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 

   4.ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวผูซ่ึ้งได้รับอนุญาตท างานตามประกาศ

คณะปฏิวติั ฉบับท่ี 322 ข้อ 10(1) มีสาระส าคัญว่าใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างด้าวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองและท างานอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 ให้ใชไ้ดต้ลอด
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ชีวิตของคนต่างดา้วนั้น เวน้แต่คนต่างดา้วจะเปล่ียนอาชีพใหม่ ทั้งน้ี พระราชบญัญติัการท างานคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2521 (เร่ิมใชบ้งัคบัวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2521)ไดก้ าหนดไวว้า่ คนต่างดา้วจะท างานได ้เม่ือไดรั้บอนุญาต

จากอธิบดีกรมการจดัหางาน หรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเท่านั้น  

   5.การปฏิบติัตนของแรงงานต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาตท างาน  

 คนต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาตท างานแลว้ตอ้งปฏิบติัตน ดงัน้ี 

1.มีใบอนุญาตติดตวัไวห้รือมีอยู ่ณ ท่ีท างานในระหวา่งท างานเพื่อแสดงต่อเจา้หน้าท่ีไดต้ลอดเวลา 

(ผูฝ่้าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท) 

2.ตอ้งท างานท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะท างานอ่ืน หรือเปล่ียนท้องท่ีหรือสถานท่ี

ท างาน ตองไดรั้บอนุญาตก่อน (ผูฝ่้าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือ

ทั้งจ  าทั้งปรับ) 

3.คนต่างด้าวท่ีได้รับการขยายเวลาการท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ

กฎหมายอ่ืนๆ ตอ้งแจง้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการขยายระยะเวลา (ผูฝ่้าฝืนมีโทษปรับไม่

เกิน 500 บาท) 

4.ก่อนใบอนุญาตท างานส้ินสุดอายุ และประสงคจ์ะท างานต่อ ตอ้งยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน

จึงจะท างานได ้(ผูฝ่้าฝืนท างานเม่ือใบอนุญาตส้ินอายุแลว้ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่

เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ) 

5.กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย ต้องยื่นใบขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

ทราบ (ผูฝ่้าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท) 

6.กรณีเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ ท่ีอยูอ่าศยัของคนต่างดา้ว หรือช่ือสถานท่ีท างาน ตอ้งยื่นค าร้อง

ขอแกไ้ขโดยไม่รอชา้ 

7.เม่ือเลิกท างานตอ้งคืนใบอนุญาตท างานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีเลิกท างาน (ผูฝ่้าฝืนมีโทษปรับไม่

เกิน 1,000 บาท) 

6.การต่ออายใุบอนุญาตท างาน 

คนต่างดา้วจะตอ้งท าการยื่นเร่ืองเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตท างานก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุ ถา้

หากคนต่างดา้วยื่นภายในก าหนดเวลาแลว้ สามารถท างานไปพลางๆ ก่อนไดจ้นกวา่นายทะเบียนจะแจง้ผล

การพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่อใบอนุญาตจะไดรั้บการพิจารณาคร้ังละไม่เกิน 1 ปี กรณี

คนต่างดา้วท างานเม่ือใบอนุญาตส้ินสุดแลว้ โดยไม่ยืน่ขอต่ออาย ุหรือยืน่แลว้แต่นายทะเบียนไม่อนุญาตและ
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ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แลว้รัฐมนตรีมีค าวินิจฉยัไม่อนุญาต มีความผิดจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ

ไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

แรงงานต่างดา้วท่ีมีบตัรแรงงานแลว้ใกลห้มดอาย ุสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ  

  1.แรงงานต่างดา้วพม่าใหไ้ปติดต่อท่ีกรมการจดัหางานในพื้นท่ี 

  2.แรงงานลาวและกมัพชูา ใหติ้ดต่อท่ีกระทรวงแรงงาน 

  - กรณีบตัรสีชมพ ูคือแรงงานต่างดา้วรายเก่าท่ียงัไม่มีการพิสูจน์สัญชาติ 

  - กรณีบตัรสีเขียว คือ แรงงานต่างดา้วรายใหม่ท่ีมีการพิสูจน์สัญชาติแลว้ 

ขั้นตอนการขอต่ออายใุบอนุญาตท างาน 1 

แรงงานต่างดา้วไปตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพ  (ณ โรงพยาบาลเดิมท่ีเคยตรวจโรคมาแลว้) 

หลกัฐานการตรวจสุขภาพและการประกนัสุขภาพไดแ้ก่ 

- หลกัฐานส าหรับนายจา้ง ประกอบดว้ย ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 

ฉบบั 

- หลกัฐานส าหรับแรงงานต่างดา้ว ประกอบดว้ย ส าเนา ทร.38/1 หรือส าเนาบตัรประจ าตวัแรงงาน

ต่างดา้ว หรือส าเนาบตัรประกนัสุขภาพเดิม, รูปถ่ายหน่ึงน้ิว 3 รูป, ใบรับรองแพทย,์ ค่าตรวจโรค 600 บาท, 

ค่าประกนัสุขภาพปีละ 1,300 บาท และหลกัฐานในการตรวจสุขภาพ ทร.38/1 หรือส าเนาใบอนุญาตและ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนนายจา้ง 

ทั้งน้ีการขอใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้วตอ้งเป็นแรงงานต่างดา้วท่ีอยูก่บันายจา้งเดิมหาก

มีการเปล่ียนนายจ้างต้องแจ้งขอเปล่ียนนายจ้างและต้องไปต่อใบอนุญาตท างานภายในก าหนดก่อน

ใบอนุญาตท างานเดิมส้ินสุดลง มิฉะนั้นลูกจา้งจะหมดสิทธ์ิอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 

การจดัระบบจา้งงานแรงงานต่างดา้ว (รายละเอียดขั้นตอนวธีิการ การพิสูจน์สัญชาติ) 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างดา้ว สัญชาติพม่า 

1.นายจา้ง/สถานประกอบการรับแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า และกรอกรายละเอียด

ใหค้รบถว้น 

2.นายจา้ง/สถานประกอบการ ส่งแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า พร้อมหลกัฐานส าเนา

ใบอนุญาตท างาน (บตัรสีชมพู) หรือ ทร.38/1 ให้ส านกังานจดัหางานจงัหวดั หรือส านกัจดัหางานกรุงเทพ

เขตพื้นท่ี 1-10 
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3.ส านักงานจดัหางานจงัหวดั หรือส านักจดัหางานกรุงเทพเขตพื้นท่ี 1-10 แจ้งนายจ้างให้น า

แรงงานพม่าไปเขา้รับการพิสูจน์สัญชาติตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด 

4.นายจา้งพาแรงงานต่างดา้วไปรายงานตวัท่ีศูนยป์ระสาน การพิสูจน์สัญชาติของประเทศไทย 

(อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก, อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย, อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง) และเดินทาง

ไปพิสูจน์สัญชาติ ณ เมืองเกาะสอง เมืองท่าข้ีเหล็ก เมืองเมียวดี ประเทศพม่า 

5.แรงงานพม่าท่ีผา่นการพิสูจน์สัญชาติ จะไดรั้บหนงัสือเดินทางชัว่คราว 

6.ยื่นค าขออนุญาต ตรวจลงตรา (วีซ่า) และประทบัตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการ

ชัว่คราว ณ ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง (อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก, จงัหวดัระนอง) 

7.แรงงานพม่ารายงานตวัต่อเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานการพิสูจน์สัญชาติของประเทศไทย 

8.แรงงานพม่าตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

9.แรงงานพม่ายืน่ขอรับใบอนุญาตท างาน ดงัน้ี 

สถานท่ีท างานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน ณ ส านักบริหาร

แรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน 

สถานท่ีท างานตั้งอยู่ต่างจงัหวดั ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดั ซ่ึง

สถานท่ีท างานของแรงงานต่างดา้วตั้งอยู่ ขอโควตาน าเขา้แรงงานพม่าอย่างถูกตอ้ง เพื่อให้ไดแ้รงงานถูก

กฎหมาย มีหลกัฐานท่ีมาท่ีไปชดัเจน ท างานอยา่งอุ่นใจ คลายกงัวล ใหย้ืน่เร่ืองตามขั้นตอน 

1) นายจา้งขอโควตา้ 

- ผูป้ระสงค์จา้งแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ตอ้งแจง้ความตอ้งการเพื่อขอรับการจดัสรรจ านวน

การอนุญาตใหจ้า้ง (โควตา้) ดงัน้ี 

เอกสารทีใ่ช้ 

กรณีนายจา้งเป็นบุคคลธรรมดา 

1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นคน

ต่างดา้ว) 

2.หลักฐานแสดงความจ าเป็นในการจา้งคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ 

ทะเบียนพาณิชย ์สัญญาเช่า โฉนดท่ีดิน ทะเบียนเรือ เป็นตน้ 

3.แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน 

4.การมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นท าการแทนตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ 
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กรณีนายจา้งเป็นนิติบุคคล 

1.ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

2.หลักฐานแสดงความจ าเป็นในการจา้งคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ

ทะเบียนพาณิชย ์สัญญาเช่า โฉนดท่ีดิน ทะเบียนเรือ เป็นตน้ 

3.แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน 

4.การมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นท าการแทนตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ 

2) นายจา้งยืน่ค  าขอใชแ้รงงานพม่า 

เม่ือไดรั้บการจดัสรรจ านวนการอนุญาต (โควต้า) แลว้ ถา้ตอ้งการน าเขา้แรงงานให้ยื่นค าขอใช้

ตามแบบท่ีก าหนดและเอกสารประกอบ ดงัน้ี 

  1.แบบค าร้องขอน าเขา้คนต่างดา้วตามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ระหวา่งประเทศไทยกบั

สหภาพพม่า 

  2.หนงัสือแสดงความตอ้งการจา้งแรงงาน (Demand Letter) 

  3.ตวัอยา่งสัญญาจา้งแรงงาน (Employment Contract) 

  4.หนงัสือแจง้ผลการอนุญาตใหจ้า้งคนต่างดา้ว (โควตา) 

  5.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีนายจา้งเป็นคนต่างดา้ว) 

  6.ส าเนาทะเบียนบา้น 

  7.หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)5 

จากนโยบายต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว โดยมีเป้าหมายหลกัในการข้ึน

ทะเบียนแรงงานจากผูท่ี้มีสถานะหลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมายให้เป็นผูท่ี้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนและสามารถ

อาศยัและท างานในประเทศไทยไดเ้ป็นการชัว่คราว แต่กลบัพบว่าในดา้นการบริหารจดัการนั้นยงัไม่ค่อย

ไดผ้ลเท่าท่ีควรเน่ืองจากกฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น เน้นในดา้นความมัน่คงของชาติเป็นหลกัมากกวา่มิติ

ด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความมัน่คงของมนุษย ์จะเห็นได้ว่ามาตรการในการผ่อนผนัมีการใช้มาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยขาดนโยบายในระยะยาว ท าให้แรงงานต่างดา้วไม่มีความมัน่คงในชีวิตและการท างาน โดยจาก

รายงานประจ าปี ของเครือข่ายการยา้ยถ่ินในลุ่มน ้าโขง (MMN) ไดน้ าเสนอใหเ้ห็นปัญหาอนัเกิดจากความไม่

แน่นอนของนโยบายในการข้ึนทะเบียนแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะมาตรฐานของการน าไปใช้ในแต่ละ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงพบวา่มีการตีความและการน าไปใชใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่ง

ยิง่ต่อความน่าเช่ือถือ และการตดัสินใจในการเขา้สู่ระบบการข้ึนทะเบียนของแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาการ
                                                           
5ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่งานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสญัชาติพม่า ลาว กมัพชูา. http://cmemployment.org 
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ตีความกฎขอ้บงัคบั เช่น แรงงานต่างด้าวจะตอ้งมีเอกสารติดตวัตลอดเวลาและพร้อมท่ีจะน ามาแสดงต่อ

เจา้หน้าท่ีทนัทีท่ีถูกเรียกดู ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การพกเอกสารติดตวัตลอดเวลาไม่สอดคลอ้งกบังานท่ี

แรงงานเหล่านั้นท าเช่นงานก่อสร้าง ท าให้เกิดปัญหาท่ีว่าต่อให้แรงงานเขา้สู่ระบบการข้ึนทะเบียน แต่ใน

ความเป็นจริงแลว้พวกเขาเหล่านั้นก็มีโอกาสในการถูกจบักุมไดทุ้กเม่ือเช่นเดียวกบัผูท่ี้ไม่มีเอกสารใดๆ หรือ

การบงัคบัใหแ้รงงานตอ้งแจง้เปล่ียนนายจา้งภายในเจ็ดวนันบัจากวนัท่ีลาออกจากท่ีท างานเดิม ซ่ึงระยะเวลา

ดงักล่าวนอ้ยเกินกวา่ท่ีจะสามารถหางานใหม่ไดซ่ึ้งหากแรงงานไม่แจง้ในเวลาท่ีก าหนด เอกสารต่างๆ จะถูก

ยกเลิกท าใหต้อ้งตกอยูใ่นสถานะแรงงานผดิกฎหมายซ่ึงสามารถถูกจบักุมโดยเจา้หนา้ท่ีไดต้ลอดเวลา6 

แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้สู่ประเทศไทยนั้นนบัไดว้า่เป็นฟันเฟืองส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ แต่

กลบัพบวา่สถานภาพของพวกเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ค่อยดีนกั อนัเป็นผลมาจากการขาดการบริหาร

จดัการในด้านสาธารณสุข สวสัดิการสังคม และการดูแลเร่ืองการจ้างงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากมีการ

จดัระบบการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วอยา่งมีมาตรฐาน ครอบคลุม และมีการบงัคบัใชอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 

ยอ่มสามารถน าจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีแทจ้ริงไปใช้ในการวางแผนบริหารจดัการอย่างเป็นรูปธรรมและ

สามารถน าไปใช้ได้จริงและทั่วถึง (วรางคนา อ่ิมอุดม และคณะ, 2554) ทั้ งน้ี ส่ิงท่ีตามมาคือ นอกจาก

เร่ืองราวชีวิตท่ีล าบากเพราะตอ้งคอยหวาดระแวงต่อการคุกคามความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นจาก

บุคคลท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “รัฐบาล” แห่งรัฐชาติพม่าแลว้ สังคมไทยก็ไดรู้้จกักบักลุ่มคนท่ีอพยพมาจากประเทศ

พม่าอีกมิติหน่ึงคือ ในฐานะ “แรงงานต่างดา้ว” ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะถูกมองว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือและตอ้ง

ท างานประเภท “3 ส” ท่ีแรงงานไทยไม่อยากท า คือ สกปรก เส่ียงอนัตราย และสุดล าบาก (วรวิทย ์เจริญเลิศ 

และบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ, 2540) ตอ้งท างานหนกัและไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม งานบางประเภท

เป็นงานท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัฤดูกาล เช่น งานในภาคเกษตร ซ่ึงตอ้งท างานกลางแจง้เป็นเวลานานๆ หลาย

ชัว่โมง และไม่มีวนัหยุด (อดิศร  เกิดมงคล, 2546) จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนไทยไดรั้บรู้ชีวิตและการด้ินรน

ต่อสู้ของแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ี วา่คือ  “แรงงานต่างดา้ว” ท่ีเอาแต่ “สร้างปัญหา” หรือมิเช่นนั้นก็ “แยง่งาน” 

คนไทยเท่านั้น (ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี, 2548)  

ความสนใจต่อปรากฏการณ์แรงงานขา้มชาติหรือค าท่ีใช้อยา่งเป็นทางการ คือ “แรงงานต่างดา้ว” 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมาจากประเทศพม่า ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมาในแวดวง

วิชาการ อาจสังเกตไดจ้ากงานศึกษาในประเด็นดงักล่าว โดยพบว่ามีจ านวนเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั แต่เม่ือ

พิจารณาพื้นฐานความคิดและแนวทางในงานศึกษา กลบัพบวา่ ในงานศึกษาจ านวนมากนั้นมีฐานคิดหลกัคือ 

                                                           
6“การจบั การกกัขงั และการส่งกลบั: นโยบาย ประเด็นส าคญั และประสบการณ์ของแรงงานยา้ยถ่ิน”. รายงานประจ าปี จดัพิมพ ์มิถุนายน 2556 
โดย เครือข่ายการยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง, 2556.  
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การมองแรงงานขา้มชาติท่ีมาจากประเทศพม่าในฐานะ “ปัญหา” ท่ีอาจจะส่งผลกระทบและจ าเป็นจะตอ้งมี

การแกไ้ข การจดัการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบ่งงานศึกษาเหล่าน้ีไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (ออมสิน 

บุญเลิศ, 2552) คือ                                              

กลุ่มแรก คือ งานศึกษาแรงงานขา้มชาติท่ีมาจากประเทศพม่า กบั ปัญหาการพฒันาประเทศหรือ

ปัญหาเชิงนโยบาย ซ่ึงงานศึกษาในกลุ่มน้ีจะมองแรงงานขา้มชาติวา่เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันา

ประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการท่ีรัฐบาลไทยจะตอ้งรับภาระเร่ืองสวสัดิการต่างๆ 

เพื่อมารองรับกบัการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงเหล่าน้ี แม้ว่าด้านหน่ึงแรงงานกลุ่มน้ีมีส่วนช่วยผลักดัน

เศรษฐกิจของประเทศในภาคการผลิตก็ตาม ดังงานศึกษาของ วิพรรณ ประจวบเหมาะ และนพวรรณ          

จงวฒันา (2544) พบว่า แรงงานยา้ยถ่ินขา้มชาติชาวพม่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีเขา้มาโดยไม่ถูกกฎหมาย 

เป็นแรงงานไร้ฝีมือ งานท่ีท ามกัเป็นงานในส่วนท่ีแรงงานไทยขาดแคลนหรือแรงงานไทยไม่เลือกท่ีจะท า 

และส่วนใหญ่ยงัไม่เคยถูกตรวจสุขภาพก่อนยา้ยเขา้มาท างานในประเทศไทย จึงน่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้

เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ซ่ึงมีแรงงานยา้ยถ่ินขา้มชาติเป็นพาหะ ท าให้รัฐบาลไทยตอ้งประสบ

ปัญหาตอ้งรับภาระดา้นค่าใช้จ่ายและค่าส่งคนในบริการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลแก่แรงงานยา้ยถ่ิน

ขา้มชาติชาวพม่าเหล่านั้น พร้อมกนันั้นก็ได้น าเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อน าไปสู่การจดัการท่ี

เหมาะสม เช่น “รัฐบาลไทยควรพฒันากลไกทางนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินการหักรายได้

บางส่วนของแรงงานต่างชาติไว ้เพื่อใชเ้ป็นสวสัดิการใหก้บัแรงงานเหล่าน้ี และน ารายไดบ้างส่วนเขา้รัฐดว้ย 

การเก็บรายไดส่้วนน้ีจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในดา้นสาธารณสุขและสวสัดิการต่างๆ ท่ีจะให้กบั

แรงงานต่างชาติ รวมทั้งเป็นการใหแ้รงงานต่างชาติมีส่วนช่วยสังคมท่ีเขา้มาอาศยัท ากินดว้ย และเป็นการลด

แรงจูงใจมิใหแ้รงงานต่างชาติหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศมากจนเกินไป” 

แมว้่าจะมีงานศึกษาอีกส่วนหน่ึงท่ีสนใจนโยบายของรัฐท่ีใช้ในการจดัการแรงงานขา้มชาติ โดย

เน้นไปท่ีการน านโยบายไปปฏิบติั แต่ก็ยงัวางอยูบ่นฐานคิดท่ีมองแรงงานขา้มจะส่งผลกระทบต่อการพฒันา

ประเทศ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีนโยบายท่ีสามารถจดัการไดจ้ริงในทางปฏิบติั เช่น งานศึกษาของวิทยา บุตรเพชรรัตน์ 

(2542) ซ่ึงศึกษาการน านโยบายแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มชาติไปปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า 

การน านโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเขา้เมืองผิดกฎหมายไปปฏิบติัยงัไม่เกิดประสิทธิผลมากนัก 

เน่ืองจากขอ้จ ากดัของหน่วยงานผูน้ านโยบายไปปฏิบติั ความร่วมมือและความจริงใจจากผูป้ระกอบการ 

รวมทั้ งข้อจ ากัดทางด้านพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีติดต่อกัน ความคล้ายคลึงทางด้านชาติพนัธ์ุ และปัญหา

การเมืองภายในประเทศพม่า ซ่ึงผู ้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขไว้ซ่ึงท่ีชัดเจนในประเด็นน้ี คือ 
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เสริมสร้างความเขา้ใจท่ีดีกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของการจา้งแรงงานต่างด้าวโดยขาดการ

ควบคุม  

กลุ่มท่ีสอง เป็นงานศึกษาแรงงานขา้มชาติท่ีมาจากประเทศพม่า กบั ปัญหาความมัน่คงของชาติ ซ่ึงสืบ

เน่ืองมาจากการท่ีคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเขา้มาโดยผิดกฎหมาย ดงัเช่นในงานศึกษาของ ฉลองขวญั อุดทะยอด 

(2542) ซ่ึงศึกษาผลกระทบของการอนุญาตให้มีการจา้งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายท่ีมีต่อความมัน่คงของ

ชาติ พบวา่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ โดยดา้นบวก เช่น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในบางกิจการ ช่วยลดตน้ทุนการผลิตและสามารถน าสินคา้ไปแข่งขนักบัต่างประเทศไดใ้นดา้นราคา ท าให้

ประเทศไทยมีภาพพจน์ท่ีดีในสายตาของนานาประเทศ ส่วนผลกระทบทางด้านลบได้แก่ ผลกระทบต่อ

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ เช่นการท่ีแรงงานต่างชาติเขา้แย่งแรงงานไทย ท าให้กลไกค่าจา้งไม่เป็นไปตาม

กลไกราคา การกีดกนัทางการคา้จากประเทศคู่คา้ การขาดการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการสูญเสีย

เงินตราออกนอกประเทศ ผลกระทบต่อความมัน่คงด้านสังคมจิตวิทยา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา

สาธารณสุข ปัญหาเช้ือชาติ ปัญหาโสเภณีขา้มชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแย่งท่ีดินท ากินและปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบต่อความมัน่คงดา้นการเมือง เช่น รัฐบาลอาจถูกกดดนัจากนานาประเทศในเร่ือง

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของรัฐบาลในท่ีสุด  

ส่วนงานศึกษากลุ่มท่ีสาม คือ งานศึกษาแรงงานขา้มชาติท่ีมาจากประเทศพม่า กบั ปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงหรือปัญหาการค้ามนุษย์ โดยอาจกล่าวได้ว่างานศึกษาในกลุ่มน้ีให้

ความส าคญักบัเร่ืองเล่า ประสบการณ์ ของแรงงานขา้มชาติ และเป็นความพยายามท่ีจะให้เปิด “ท่ีทาง” ให้

เสียงของเขา/เธอเหล่าน้ีไดมี้โอกาสบอกกล่าวกบัสังคมไทยก็ตาม ขณะเดียวกนัก็เป็นการตอกย  ้าภาพของ

ปัญหาการเป็นเหยือ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการคา้มนุษยไ์ปพร้อมกนั ทั้งจากงานศึกษา

ของกฤตยา อาชวนิจกุล, ทรีส โคเอนท ์และนินนินไพน์ (2543) พบวา่ แรงงานขา้มชาติท่ีมาจากประเทศพม่า

นั้น ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงหาประโยชน์จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐไทยตั้งแต่การเดินทางเขา้มา แต่ถึงกระนั้น

พวกเขาก็ยงัคงคิดว่าสามารถทนต่อส่ิงเหล่าน้ีไดม้ากกว่าการมีชีวิตอยู่ในประเทศพม่า การถูกนายจา้งโกง

ค่าแรง ถูกท าร้าย อีกทั้งยงัตอ้งเผชิญกบัสุขอนามยัท่ีไม่ปลอดภยัและปัญหาสุขภาพ และท่ีส าคญัคือความ

เส่ียงต่อการถูกกระท ารุนแรงทางเพศในกลุ่มเด็กหญิงและแรงงานขา้มชาติท่ีเป็นผูห้ญิง ดงันั้น พบว่า การ

ละเมิดสิทธิและความรุนแรงต่อแรงงานขา้มชาติจึงเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยแรงงานขา้มชาติ

บางส่วนยงัตกเป็นเหยือ่ของการถูกล่อลวง ถูกบงัคบัใชแ้รงงาน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะแรงงานใน

ภาคการบบริการ ขณะท่ีบางส่วนไม่ไดถู้กบงัคบัโดยตรง หากแต่ก็ไม่เคยไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน
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หรือสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญเม่ือมาท างานในประเทศไทย และยงัมีบางส่วนท่ียงัตอ้งพึ่งพิงและเสียประโยชน์

ใหน้ายหนา้ 

นอกจากน้ี พรสุข เกิดสวา่ง (2545) และอดิศร เกิดมงคล (2546) ไดแ้ต่แผชี่วิตความเป็นอยูข่องการ

เป็นแรงงานขา้มชีวิตในประเทศไทยของกลุ่มคนท่ีอพยพมาจากประทศพม่าจากประสบการณ์ท่ีตอ้งเผชิญ

กบัการละเมิดสิทธิและความรุนแรงซ ้ าซาก ไม่ว่าจะเป็นการถูก ขูดรีด การพึ่งพิงนายหน้า และการเส่ียง

อนัตรายในการเขา้มาท างานในประเทศไทย การตอ้งท างานในสภาพงานท่ีเลวร้าย การถูกท าร้ายร่างกายและ

ล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงจากเจา้หนา้ท่ีรัฐทั้งจากการเรียกเก็บเงิน เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่

จากงานศึกษาขา้งตน้ ก็ยงัไม่พบวา่มีงานศึกษาช้ินใดท่ีสนใจศึกษาชีวิตของแรงงานขา้มชาติหญิงโดยตรง ท่ี

แม้ว่าจะปรากฏอยู่ในการน าเสนอประเด็นศึกษาต่างๆดงัท่ีกล่าวมา เป็นจ านวนมาก ดงันั้น จึงเป็นส่ิงท่ี

น่าสนใจศึกษาต่อไปวา่แรงงานหญิงขา้มชาติเหล่าน้ี จะมีชีวติอยา่งไรในบริบทของสังคมไทยท่ีมีนโยบายใน

การควบคุมการด าเนินชีวติของพวกเธอผา่นการสร้างมาตรการความมัน่คงของชาติไทย 

 

2.4 ชีวติแรงงานหญงิข้ามชาติ 

จากจ านวนแรงงานข้ามชาติชาวพม่าท่ีเข้าสู่ประเทศไทยจ านวน 905,573 คน เป็นผูห้ญิงถึง 

401,402 คน7 เขา้มาท างานในหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของงานบริการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแทบจะ

เฉกเช่นเดียวกบัแรงงานชาย จากงานศึกษามิติหญิงชายในแรงงานขา้มชาติในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 

(สมพงศ์ สระแก้ว, 2552) พบว่า สัดส่วนแรงงานหญิงชายท่ีเข้ามาท างานในจงัหวดัสมุทรสาครนั้นไม่

แตกต่างกนัมากนกัอยูท่ี่ ร้อยละ 60/40 เน่ืองจากมีอาชีพรองรับส าหรับผูห้ญิงมากกว่า เช่น แม่บา้น งานใน

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการประมง การแปรรูปอาหาร ในขณะท่ีในส่วนของค่าแรงนั้นพบวา่จากงานศึกษา

เร่ืองโครงสร้างสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นท่ี 2 ของผูย้า้ยถ่ินประเทศพม่า (ศศิเพ็ญ       

พวงสายใจ, 2554) ไดแ้สดงให้เห็นถึงรายไดโ้ดยเฉล่ียของแรงงานชายหญิงท่ี ในส่วนของแรงงานชายนั้นมี

รายไดน้อ้ยกวา่เน่ืองจากมีอาชีพรองรับแรงงานหญิงมากกวา่ เช่น ในงานบริการ งานบา้น ในพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานฉบบัท่ี 2 มาตรา 38 ไดร้ะบุลกัษณะการจา้งงานโดยระบุเป็นขอ้ห้ามมิให้นายจา้งใชแ้รงงาน

หญิงท างานดงัต่อไปน้ี  

1.แรงงานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างท่ีตอ้งท าใตดิ้น ใตน้ ้ า ในถ ้า ในอุโมงคห์รือในปล่องภูเขา เวน้

แต่สภาพการท างานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจา้ง  

                                                           
7กรมแรงงาน. 
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2.งานท่ีตอ้งท าบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป  

3.งานผลิตหรือขนส่งวตัถุระเบิดหรือาวธุไวไฟ เวน้แต่สภาพการท างานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

หรือร่างกายของลูกจา้ง  

4.งานอ่ืนท่ีไดมี้การก าหนดในกฎกระทรวง 

ในมาตรา 39 หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งท่ีเป็นหญิงมีครรภท์  างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1.งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท่ี์มีความสั่นสะเทือน  

2.งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ 

3.งาน ยก แบก หาม ทาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกิน 15 กิโลกรัม  

4.งานท่ีท าในเรือ 

5.งานอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง8 

ถึงแมว้า่แรงงานหญิงดูราวกบัจะมีพื้นท่ีในตลาดแรงงานมากกวา่ผูช้ายและประหน่ึงวา่จะสามารถ

ช่วยใหพ้วกเธอเหล่านั้นมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ง่ายกวา่แรงงานชาย ในทางกลบักนักลบัพบวา่แรงงานหญิงคือ

กลุ่มท่ีจดัไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการปฏิบติัท่ีจดัไดว้า่เขา้ข่ายการเป็นกลุ่มเส่ียง ประเด็นท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัท่ีสุด

คือเร่ืองของความปลอดภยันบัแต่การเร่ิมเดินทางออกจากประเทศตน้ทาง ซ่ึงส่วนใหญ่ผ่านการน าพาโดย

นายหนา้ ในการเดินทางแรงงานหลายคนถูกนายหนา้ท่ีน าพามาละเมิดทางเพศ อนาจาร และถูกข่มขืน โดย

นายหนา้ใชเ้ง่ือนไขการต่อรองต่างๆ และหากตวัแรงงานหญิงไม่มีเงินติดตวัหรือจ่ายค่าเดินทางเพื่อมาท างาน 

พวกเธอเหล่านั้นมกัถูกกระท าซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง และไม่กลา้บอกกล่าวกบัผูอ่ื้น  นอกจากน้ีเม่ือแรงงานไดเ้ดิน

ทางเขา้สู่ประเทศไทยแลว้บ่อยคร้ังท่ีพวกเธอถูกกระท าคุกคามการด าเนินชีวิต เช่นการท าร้ายร่างกาย ข่มขืน 

ฉกชิงทรัพยสิ์นหรือแม่กระทัง่การถูกกดข่ี เหยียดหยามโดยคนทัว่ไปดว้ยอคติการมองแรงงานขา้มชาติวา่มี

สถานะท่ีต ่ากว่าคนไทย (สมพงศ์ สระแกว้, 2552) เช่นกนักบังานศึกษาของอดิศร เกิดมงคล (2552) ยงัพบ

ประเด็นการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆของแรงงานขา้มชาติกล่าวคือ พบแรงงานขา้มชาติเป็นกลุ่มท่ี

เปราะบาง (Vulnerability) ต่อการถูกแสวงประโยชน์ และละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ มากมายทั้งทาง

ร่างกาย วาจา และจิตใจ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นเร่ืองท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในกลุ่มแรงงาน ทั้งน้ีอนั

เน่ืองมาจากปัญหาการไม่รู้สิทธิ อุปสรรคในเร่ืองสถานะทางกฎหมาย การเขา้ไม่ถึงการเรียกร้องสิทธิ รวมทั้ง

อคติของสังคมไทยต่อตวัแรงงานขา้มชาติจึงก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของต่อแรงงานของขา้มชาติ เช่น ความเส่ียงของแรงงานขา้มชาติผูห้ญิงจากการถูกข่มขืน ตลอดจน การเส่ียง

                                                           
8“วิเคราะห์: นโยบายและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชแ้รงงานเด็กและสตรี. วิรุญา แกว้สมบูรณ์.  www.midnightuniv.org/วิเคราะห์-นโยบาย-
และการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชแ้รงงานเด็กและสตรี. เขา้ถึงคร้ังล่าสุดเม่ือ 3 สิงหาคม 2556.  

http://www.midnightuniv.org/วิเคราะห์-นโยบาย-และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและสตรี
http://www.midnightuniv.org/วิเคราะห์-นโยบาย-และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและสตรี
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ต่อการเขา้สู่กระบวนการการคา้มนุษยอี์กด้วย โดยในรอบปี 2551 พบว่าแรงงานหญิงขา้มชาติจากพม่าท่ี

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมใน อ าเภอมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร มีความเส่ียงสูงต่อการถูกแก๊งวยัรุ่น

ข่มขืนและละเมิดทางเพศ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม มีแรงงานหญิงชาวพม่าในมหาชยัถูกข่มขืนอยา่งนอ้ย 

30 คน เฉล่ียเดือนละ 2 คน โดยแก๊งวยัรุ่นต่างเห็นวา่แรงงานหญิงขา้มชาติจากพม่าเป็นแรงงานท่ีเขา้มาอยา่ง

ผดิกฎหมาย และไม่กลวัวา่จะถูกจบัหากข่มขืนแรงงานหญิงเหล่านั้น นอกจากนั้นแลว้เจา้หนา้ท่ีทางการไทย

มกัจะไม่ไดใ้หค้วามสนใจคดีแรงงานหญิงพม่าถูกข่มขืนเท่าท่ีควร โดยท่ีผา่นมามีคดีข่มขืนแรงงานหญิงชาว

พม่าท่ีเจา้หนา้ท่ีไทยจะติดตามคดีให้เพียง 5 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น วิธีการข่มขืนแรงงานหญิงจากพม่านั้นพบว่า 

แก๊งวยัรุ่นจะฉุดหญิงสาวออกจากหอ้งพกัข้ึนรถบรรทุกไปข่มขืนและบางคนอาจถูกท าร้ายร่างกายอยา่งหนกั 

แรงงานหญิงท่ีเป็นผูเ้สียหายหลายรายเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยเร่ืองน้ี เน่ืองจากอบัอายและกลวัถูกส่งตวักลบั

ประเทศ   

นอกจากการกลายเป็นผูถู้กกระท าจากสภาวะการท างานแล้วยงัพบเช่นกนัว่า ในส่วนของตวั

นโยบายต่างๆ เองก็หาไดมี้ส่วนช่วยให้เกิดการปกป้องคุม้ครองสวสัดิภาพ ความมัน่คง ปลอดภยัในการ

ท างานไม่ โดยเฉพะการข้ึนตรงกบันายจา้งในส่วนของการจดทะเบียน ซ่ึงพบวา่ หลายกรณี แรงงานหญิงไม่

มีสิทธิในการต่อรองกบันายจา้ง เช่น เม่ือแรงงานตั้งครรภ์ ซ่ึงแมว้่าจะมีการระบุให้นายจา้งตอ้งอนุญาตให้

แรงงานสามารถหยุดเพื่อลาคลอดได ้แต่ส่วนใหญ่แลว้แรงงานมกัถูกให้ออก เน่ืองจากนายจา้งไม่ตอ้งการ

แบกภาระ อนัจะส่งผลต่อสถานการณ์เป็นแรงงานถูกกฎหมายท่ีจะตอ้งสูญเสียไปดว้ย ดงันั้น แลว้แรงงาน

บางส่วนจึงเลือกท่ีจะท าแทง้เพื่อรักษาอาชีพการงาน และเพื่อไม่ให้เสียสถานะภาพการเป็นแรงงานถูก

กฎหมาย การท าแทง้อยา่งผิดกฎหมายส่งผลอยา่งยิ่งต่อสุขภาพบางรายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน หรือมี

ผลกระทบในระยะยาวต่อตวัแรงงานนั้นๆ ในกรณีท่ีนายจา้งยนิดีจะใหแ้รงงานสามารถหยุดงานเพื่อลาคลอด 

แต่ในส่วนของการเข้าถึงบริการทางการแพทยก์ลับพบว่า การเข้ารับบริการทางการแพทยใ์นกรณีสิทธิ

ประโยชน์จากการประกนัสังคม แรงงานตอ้งมีเอกสารจากประเทศตน้ทางเพื่อใช้ในการเขา้รับสิทธิ เช่น

ใบส าคญัการสมรส  ใบรับรองบุตร หรือค าสั่งศาล ซ่ึงแทบจะไม่มีความเป็นไปไดท่ี้แรงงานจะมีเอกสาร

เหล่าน้ีทั้งจากประเทศปลายทางหรือประเทศตน้ทาง9 

อีกทั้งในส่วนของการปฏิบติัต่อแรงงานโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐนั้นพบว่า ในการปฏิบติัต่อแรงงานหญิง

นั้นยงัไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนและน ามาใช้จริง นอกจากนั้นยงัพบว่าความรุนแรงหรือการท าร้ายร่างกาย 

ส่วนหน่ึงเกิดจากเจา้หนา้ท่ีรัฐโดยตรง เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่เป็นคนเขา้เมืองผิดกฎหมาย ไม่มี

                                                           
9“การจบั การกกัขงั และการส่งกลบั: นโยบาย ประเด็นส าคญั และประสบการณ์ของแรงงานยา้ยถ่ิน”. รายงานประจ าปี จดัพิมพ ์มิถุนายน 2556 
โดย เครือข่ายการยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง, 2556. 
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บตัรอนุญาตท างานจึงหวาดกลวัต่อการถูกจบักุม ท าใหแ้รงงานส่วนใหญ่ใชว้ธีิจ่ายเงินให้กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ

เป็น “ค่าคุม้ครอง” เพื่อไม่ให้ตนเองถูกจบักุม ประกอบกบัท่ีผา่นมาแมรั้ฐบาลมีนโยบายให้แรงงานขา้มชาติ

จดทะเบียนเพื่อขออนุญาตท างาน แต่นายจา้งมกัจะยึดบตัรอนุญาตของแรงงานเอาไวท้  าให้แรงงานขา้มชาติ

เหล่าน้ีไม่รอดพน้จากการถูกจบักุมของเจา้หน้าท่ี แรงงานหลายคนจึงรู้สึกว่าการมีหรือไม่มีบตัรอนุญาต

ท างานไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั เพราะยงัไงตอ้งจ่ายเงิน “ค่าคุม้ครอง” ให้กบัเจา้หน้าท่ีอยู่ดี ท  าให้

แรงงานขา้มชาติหลายคนใชว้ธีิการจ่ายส่วยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแทนการไปจดทะเบียน  

แรงงานขา้มชาติจ านวนมากไม่มีเงินจ่ายค่าส่วยจะถูกจบักุมคุมขงั ปัญหาการจบักุมคุมขงัของ

แรงงานขา้มชาติมีความรุนแรงอยู่มาก นอกจากเร่ืองของห้องขงัท่ีแออดัยดัเยียด ปัญหาสภาพความเป็นอยู ่

อาหารประจ าวนัและห้องน ้ าของผูถู้กคุมขงั ยงัพบวา่มีการท าร้ายร่างกายแรงงานขา้มชาติท่ีถูกจบักุมโดยทั้ง

จากเจา้หนา้ท่ีและผูช่้วยผูคุ้มซ่ึงเป็นนกัโทษไทยท่ีอยูใ่นท่ีคุมขงั มีการทุบตีท าร้ายแรงงานขา้มชาติท่ีถูกจบักุม

หากไม่พอใจจนถึงขั้นบาดเจบ็อยา่งรุนแรงจนถึงเสียชีวติ มีการข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ การกระท าอนาจาร

ต่อผูต้อ้งขงัท่ีเป็นแรงงานขา้มชาติหญิง เช่น ให้ผูต้อ้งขงัชายช่วยตวัเองหนา้ห้องผูต้อ้งขงัหญิง ไปจนถึงการ

ข่มขืนกระท าช าเราผูต้อ้งขงัหญิง โดยนกัโทษชายท่ีเป็นคนไทยต่อหน้าเจา้หน้าท่ีท่ีไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน หรือบางคร้ังเจา้หน้าท่ีรัฐบางคนก็เป็นผูก้ระท าเสียเอง (กฤตยา อาชวนิจกุล , ทรีส โคเอนท์ และ     

นินนินไพน์, 2543) 

ปัญหาอนัเกิดข้ึนกบัตวัแรงงานหญิงท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย ปัจจุบนัมีหน่วยงานเพียงบาง

แห่งเท่านั้นท่ีได้มีการศึกษาอย่างจริงจงั แต่กระนั้นในส่วนของนโยบายท่ีควรมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์จริงกลบัยงัไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนกั การศึกษาถึง

กระบวนการปรับตวัของแรงงานหญิง ยอ่มสามารถสะทอ้นปรากฏการณ์จริงจากชีวิตของแรงงานท่ีอพยพ

เขา้มาท างานและพยายามด าเนินชีวิตในพื้นท่ีแห่งใหม่น้ี ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถแสดงให้เห็นถึง

ความลกัลัน่หรือความไม่สอดคลอ้งต่อการปฏิบติัจริงของนโยบายอนัเก่ียวขอ้งกบัแรงงานหญิงขา้มชาติ  
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จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ไดน้ าไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิดใน

การวจิยัในคร้ังน้ี ดงัรูปภาพ 2.1 

 

 

 

 

บริบทภายในประเทศพม่า (ปัญหาทางการเมือง) 

 

 
                                                                                            แรงงานหญิงขา้มชาติ (สัญชาติพม่า) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ผลกัดนั 

พืน้ทีข่องการปรับตัว  

(จ.เชียงใหม่) 
บริบทในประเทศไทย 

(นโยบายเร่ืองความมัน่คงของชาติ) 
 

- การปรับตวัในชีวติประจ าวนั 

- การปรับตวัในพ้ืนท่ีท างาน 

- การปรับตัวในพ้ืนท่ีทางสังคมท่ี

ด ารงชีวติ 

- การปรับตวัภายใต้นโยบายความ

มัน่คง 


