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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชน 
ตามแนวชายแดนและแรงงานตางดาว * 

บทนํา 

วิกฤตเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพื่อนบานกอปรกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกวา
ของไทย ทําใหผูคนในประเทศเพื่อนบาน (โดยเฉพาะพมา ลาว และกัมพูชา) และ 
ชนกลุมนอยตามแนวชายแดนเขามาแสวงหาโอกาสที่ดีกวาในประเทศไทย ปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการไทยตองการแรงงานตางดาวคือความพยายามลด
ตนทุนในการผลิต เนื่องจากแรงงานตางดาวมีคาแรงถูกกวาแรงงานไทยมาก การจาง
แรงงานตางดาวจึงนับเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ทั้งนี้เพ่ือยืดอายุอุตสาหกรรมดังกลาวใหสามารถแขงขัน
ตอไปได 

การลักลอบหลบหนีเขามาตามแนวชายแดนไทยของแรงงานตางดาวเปนปญหา
ที่รัฐบาลไทยยังไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
บริเวณชายแดนมีพ้ืนที่กวางขวางและเปนแนวยาวนับพันกิโลเมตรจึงยากตอการควบคุม
ของเจาหนาที่ ประกอบกับมีนายหนาผิดกฎหมายพยายามลักลอบนําเขาแรงงานตางดาว
อีกทางหนึ่ง จึงเปนการยากที่จะควบคุมไมใหเกิดปญหาการลักลอบขามแดนของแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบาน 

บทความนี้มุงพิจารณาสองประเด็นหลักดังตอไปนี ้
1.  เพ่ือวิเคราะหขอขัดแยงในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชนตาม

แนวชายแดนและแรงงานตางดาว 
2.  เพ่ือเสนอแนะในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 

                                                        
*  ตัดตอนและสรุปจากบทความชื่อเดียวกันของ ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยดาน

การพัฒนาแรงงาน และ สุปราณี เชยชม นักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนา
สังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2548 
เร่ือง “สูสังคมสมานฉันท” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ  
มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ   สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ กระทรวงแรงงาน 
เม่ือวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี  
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ขอขัดแยงในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชน 
ตามแนวชายแดนและแรงงานตางดาว 

ในสวนนี้จะพิจารณาปญหาที่อาจทําใหไมสามารถอยูรวมกับกลุมชนตาม 
แนวชายแดนและแรงงานตางดาวอยางสมานฉันทได โดยแยกวิเคราะหกรณีบุคคล 
บนพ้ืนที่สูงและชนกลุมนอยเปนกลุมหนึ่ง และแรงงานตางดาวเปนอีกกลุมหนึ่ง 
หลังจากนั้นจะไดพิจารณาถึงปญหาสืบเนื่องที่สําคัญบางประการ ไดแก การเขาถึงการ
รับบริการดานสุขภาพ การเขาถึงความยุติธรรม และการละเมิดทางเพศ  

บุคคลบนพื้นทีสู่งและชนกลุมนอย  

1.  ความซ้ําซอนในการจดนับบุคคลเหลานี้ 

ทางการไทยไดจัดแบงบุคคลบนพ้ืนที่สูงและชนกลุมนอยรวมถึงผูล้ีภัยทาง
การเมืองเปนสามกลุม คือ 1) กลุมที่รอการพิสูจนสัญชาติ ไดแก กลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่
สูงที่สวนใหญเกิดในประเทศไทยแตตกสํารวจ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการ
ดําเนินการของทางราชการเอง และกลุมผูอพยพเช้ือสายไทยที่มาจากประเทศพมาและ
กัมพูชา   2) กลุมที่รอการใหสัญชาติไทย ไดแก กลุมที่เดินทางเขาประเทศไทยกอน 
ป 2528 กลุมที่แตงงานกับคนไทย และกลุมที่ทําคุณประโยชนกับสังคมไทย เชน ปลูก
ปา หรือเคยชวยรบ  และ 3) กลุมผูหลบภัยทางการเมืองที่เดินทางเขาประเทศไทยหลัง
ป 2528 แตกอนป 2535  รวมถึงกลุมที่อยูในความดูแลของสํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภยั
แหงสหประชาชาติ (UNHCR) ในประเทศไทยที่เรียกวา POC (persons of concern)  

แรงงานตางดาวทั้งสามกลุมนี้แบงออกไดเปน 19 หมวดหมูยอย โดยมีการออก
บัตรสีตางๆ ใหเพ่ือบงชี้สถานะของบุคคลและสิทธิที่ไดรับแตกตางกัน  ตัวอยางของ
หมวดหมูเหลานี้โดยสังเขป ไดแก 1) บุคคลบนพืน้ที่สูง (บัตรสีฟา) ถือหนังสือสําคญั
ประจําตัวคนตางดาว และใหสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 2) อดีตทหารจีนคณะ
ชาติ (บัตรสีขาว) ใหใบสําคัญถิ่นที่อยูแกรุนบิดามารดา และใหแปลงสัญชาติเปนไทยได 
สวนรุนบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยใหสัญชาตไิทย  3) จีนฮออพยพพลเรือน (บัตร 
สีเหลือง) ใหใบสําคัญถิ่นทีอ่ยูแกรุนบิดามารดา และใหสัญชาติไทยแกรุนบุตรหลานที่
เกิดในประเทศไทย  

อยางไรก็ตาม การจดนับบุคคลเหลานี้เขาหมวดหมูตางๆ มีความซับซอนและ
สับสนเนื่องจากระบบทะเบยีนบุคคลของประชากรกลุมนี้ยังมีปญหาอยูมาก ทําใหคน
บางสวนถือบัตรสีไดหลายใบและไดรับสิทธิซ้ําซอน 
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2.  การลักลอบเปนแรงงานเถือ่น 

นโยบายในการจัดการแรงงานกลุมนี้มีความแตกตางกันไปตามสถานภาพของ
คนตางดาว กลาวคือ บางกลุมกําลังรอลงสัญชาติไทย บางกลุมรอการพิสูจนสัญชาติแต
ไดรับสิทธิใหอยูอาศัยแบบถาวร และบางกลุมไดรับสิทธิใหอยูอาศัยชั่วคราว อยางไรก็ตาม 
มีหลักการรวมประการหนึ่งคือ คนเหลานี้สามารถทํางานหรือเขารับการศึกษาไดเฉพาะ
ในจังหวัดที่ตนอาศัยอยูเทานั้น หากตองการทํางานหรือเขารับการศึกษานอกพื้นที่ตอง
ขออนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเสียกอน แตก็
มีแรงงานจํานวนไมนอยที่ลักลอบไปทํางานที่อื่นจนกลายเปนแรงงานเถื่อนที่รัฐไม
สามารถควบคุมได เชน ในสวนของกลุมผูอพยพล้ีภัยจากการสูรบที่เขามาอยูในอําเภอ
ชายแดนของจังหวัดตาก กาญจนบุรี และแมฮองสอนนั้น ทางการไทยไมอนุญาตให
ทํางาน ยกเวนงานที่เปนการชวยเหลือกิจการในสถานพักพิง อยางไรก็ตาม มีบางแหง
ในบางจังหวัดที่ออกใบอนุญาตใหทํางานภายนอกไดช่ัวคราวในแบบไปเชา-เย็นกลับ 
แตในความเปนจริงแลว มีผูพักพิงจํานวนมากลักลอบออกมาทํางานประจํานอกจังหวัด
ซึ่งเปนที่ต้ังของคายพัก 

แรงงานตางดาว 

1. การข้ึนทะเบยีนแรงงานตางดาว 

ทางการไทยอนญุาตใหแรงงานเพียงสามสัญชาติคือ พมา ลาว และกัมพูชามา
ข้ึนทะเบยีนแรงงานตางดาวได นายจางบางรายอาจสั่งใหคนตางดาวสมอางกรอกขอมูล
วาเปนคนสามสญัชาตินี้เพ่ือใหข้ึนทะเบยีนได ในขณะทีก่ารพิสจูนสญัชาติแรงงานตางดาว
และครอบครัวตองใชเวลานานเพราะตองใหประเทศตนทางยอมรับดวย  

การศกึษาของกฤตยาและพันธุทิพย (2548) พบวา มีแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
สัญชาติอื่นๆ เปนจํานวนมากที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย และ/หรือใช
ประเทศไทยเปนทางผานไปประเทศที่สาม ดังนัน้จึงควรดําเนนินโยบายใหครอบคลุม
คนตางชาติทุกกลุมโดยไมมีขอยกเวน 

2. การอนุญาตใหแรงงานตางดาวทํางานไดในชวงรอสงกลับประเทศ 

การอนุญาตใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา สามารถทํางาน
ไดในชวงรอสงกลับประเทศตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ทําใหแรงงานตางดาวสามารถขอใบอนุญาตทํางานตอไดตามมาตรา 12 (2) ของ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 การอนุญาตใหคนตางดาวทาํงานได
ในชวงรอสงกลับประเทศนี้ดูเหมือนเปนมาตรการชั่วคราว แตก็เปนมาตรการชั่วคราวที่
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ดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนเกือบกลายเปนมาตรการถาวรไปแลว สงผลใหแรงงาน
ตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองเปนจํานวนมากถือโอกาสไมมาขึ้นทะเบียนใหถูกตองตาม
กฎหมาย 

3. แรงงานตางดาวไดรับสิทธิไมเทากับแรงงานไทย 

แมรัฐไทยจะถือหลักการใหสิทธิแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน 
เทาเทียมกับแรงงานไทยตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และขอ 6 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ยกเวนในเรื่องการจัดต้ังสหภาพแรงงาน) 
แตในความเปนจริงแลว แรงงานตางดาวไมสามารถใชสิทธิของตนเองไดอยางสมบูรณ 
และยังตองกระทําการภายใตอํานาจของนายจางและตัวแทนจัดหางาน โดยเฉพาะใน
เรื่องสิทธิที่จะไดรับคาจางเทาเทียมกับคนไทยนั้น แมวาไทยจะมีกฎหมายกําหนด
คาจางข้ันตํ่าไวในแตละพ้ืนที่ แตก็พบวาแรงงานตางดาวไดรับคาจางต่ํากวาแรงงานไทย
มาก เชน กรณีที่แรงงานพมาในอําเภอแมสอดไดรับคาจาง 50-90 บาทตอวัน ในขณะที่
คาจางข้ันตํ่ากําหนดไวที่ 139 บาทตอวัน เปนตน  

4. เสี่ยงตอการถกูสงกลับประเทศ 

แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองไมวาจะมีใบอนุญาตทํางานหรือไมก็ตอง
เผชิญกับการเสี่ยงตอการถูกสงกลับประเทศตลอดเวลา หากแรงงานเหลานี้เรียกรองให
มีการจายคาแรงตามกฎเกณฑและใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางาน นายจางก็อาจจะ
แจงเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและตํารวจในทองที่มาจับกุมและสงตัวไป
สถานกักกันแรงงานตางชาติเพ่ือรอการสงกลับประเทศตามมาตรา 53 และมาตรา 12 (7) 
ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 นายจางจึงสามารถปลดคนงานไดงายมาก
โดยไมตองเสียคาชดเชย และแรงงานตางดาวก็จะถูกสงกลับประเทศทันที 

อยางไรก็ตาม นโยบายการสงแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย
และผูกอความไมสงบกลับประเทศยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก
หลายกรณี เชน รัฐบาลพมาไมยอมรับแรงงานพมาบางคนกลับประเทศของตน หรือ
แรงงานตางดาวบางคนไมมีหลักฐานแสดงตนวาเปนคนสัญชาติใด หรือกรณีที่แรงงาน
ถูกเจาหนาที่ตัดสนิวาเปนชาวอินเดีย แตแทจริงแลวมาจากประเทศพมา หากแรงงาน
ไมสามารถพิสจูนไดวาเปนชาวพมาก็อาจถูกสงไปประเทศอินเดีย  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องมาตรการสงแรงงานหญิงขามชาติที่กําลังต้ังครรภ
กลับประเทศของคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) ซึ่งถือ
วาเปนการกระทําที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิอนามัยเจริญพันธุ และหลัก
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ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแรงงานหญิงยายถิ่นอยางรายแรง ทั้งๆ ที่ไดมีการกําหนด
สิทธิเหลานี้ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระหวางประเทศ 

5. ความไมสอดคลองของสถานภาพการทํางาน 

แรงงานตางดาวที่จะเขามาอาศัยอยูในไทยเปนการชั่วคราวอยางถูกกฎหมาย
ตองขอการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว (non-immigrant visa) ซึ่งตองใชหนังสือ
เดินทางที่ถูกตองในการยื่นขอ แรงงานตางดาวตามชายแดนที่เขามารับจางเปนฤดูกาล
ระยะสั้น เชน แรงงานในภาคเกษตรไมสามารถดําเนินการตามระบบนี้ได แมแรงงาน
เหลานี้จะเปนที่ตองการอยางมากในชวงเก็บเกี่ยวและชวงฤดูกาลเพาะปลูก แตก็ไม
สามารถจดทะเบียนเขาระบบไดเนื่องจากไมมีหนังสือเดินทาง ซึ่งถาตองการก็จะตอง
เสียคาธรรมเนียมสูงมาก 

6. ผูติดตามแรงงานตางดาว 

แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย (สวนใหญจะเปนแรงงานที่มีทักษะ
ระดับสูง) ไดรับการผอนผันใหผูติดตามหรือครอบครัว (พอ แม ลูก) เขามาอาศัยอยูดวย
ได  แตแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา (สวนใหญเปนแรงงานระดับลาง) 
ที่ไดรับการผอนผันใหจดทะเบียนมีสภาพ “กึ่งถูกกฎหมาย” เมื่อพนสภาพแรงงานที่ไดรับ
การผอนผันใหทํางานแลวก็จะกลายเปนแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเขาเมืองทันที จึง
ทําใหครอบครัวหรือผูติดตามกลายเปนผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายดวยเชนกัน 
สิทธิประโยชนตางๆ ที่เคยไดรับก็จะเปล่ียนไป เชน ไมมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล 
หรือไมมีสิทธิเขารับการศึกษาเหมือนตอนที่อยูในชวงของการผอนผัน เปนตน 

ปญหาสืบเน่ืองที่สําคัญ 

1. การเขาถึงการรับบริการดานสุขภาพ 

แมจะมีการบังคับใหแรงงานตางดาวทุกคนที่มาข้ึนทะเบียนซื้อบัตรประกนัสขุภาพ
เพ่ือควบคุมและปองกันโรค รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ ตลอดจน
ลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของผูใชแรงงาน 
รวมถึงเปนการประกันคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลผูใหการรักษาพยาบาลอีก
ทางหนึ่งดวย แตในความเปนจริงนายจางสวนใหญจะเปนผูเก็บใบอนุญาตทํางานและ
บัตรประกันสุขภาพไวเพ่ือปองกันคนงานหนีหรือยายงาน ทําใหแรงงานไมสามารถไป
รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ สงผลใหการติดตามและควบคุมโรคไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร 
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ปญหาเรื่องมาตรฐานในการออกบัตรประกันสุขภาพก็นับวามีความสําคัญ 
กลาวคือ ขอมูลที่กรอกลงในบัตรของแตละโรงพยาบาลมีความแตกตางกันจนอาจทําให
เกิดความลักลั่นในการตรวจสอบ ในสวนของบุคคลบนพื้นที่สูงและชนกลุมนอยที่ถือ
บัตรสีนั้น บางสวนถูกปลดการประกันสุขภาพโดยอางเหตุผลวาเปนคนตางดาว ตาง
จากกลุมแรงงานตางดาวที่มีใบอนุญาตทํางานซึ่งไดรับบัตรประกันสุขภาพเพราะถูก
บังคับซื้อ จึงเกิดความไมเทาเทียมกันในเรื่องการเขาถึงสถานพยาบาล 

ในดานการระบาดของโรคในกลุมแรงงาน พบวา สาเหตุสําคัญมาจากนายจาง
ไมยอมปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัยตอสุขภาพของแรงงาน และไมใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ในการเขาไปจดักิจกรรมอบรมใหความรูแกแรงงาน  

นอกจากนี้ยังพบวา เจาหนาที่ของโรงพยาบาลบางแหง (โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่ช้ันในของประเทศไทย) แจงใหเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมแรงงานตางดาว 
ผูไมมีบัตรอนุญาตทํางานที่มาขอรับการรักษาพยาบาลหรือขอรับบริการดานสาธารณสุข 
เนื่องจากกลัววาการใหบริการแรงงานตางดาวที่ไมมีบัตรอนุญาตทํางานจะเปนการทํา
ผิดกฎหมาย แมเจาหนาที่ระดับสูงจะยืนยันวาไมผิดเพราะเปนไปตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทย คือปฏิเสธที่จะรักษาไมได แรงงานตางดาวบางสวนที่เจ็บปวยจึงไม
กลาเขารับการรักษาพยาบาล  

2. การเขาถึงความยุติธรรม 

แรงงานตางดาวเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยไดยากมาก เนือ่งจากไมได
รับอนุญาตใหเดินทางออกนอกพื้นที่ที่จดทะเบียน หากไมมีศาลตั้งอยูในจังหวัดที่ 
จดทะเบียนกไ็มสามารถไปขึ้นศาลได หรือหากสามารถดําเนินคดีไดถึงชั้นศาลก็มักจะ
ใชเวลายาวนาน ในขณะที่แรงงานเหลานี้อาจไมไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยจน
คดีถึงที่สุด  

นอกจากนี้ แรงงานตางดาวชาวพมาสวนใหญพูดภาษาไทยไมได เมื่อตองข้ึน
ศาลก็ไมมีลามแปลภาษาใหบริการแกแรงงานตางดาวดวย หรือแมจะมีการจัดเตรียม
ลามแปลภาษาไวให แรงงานตางดาวก็ไมไวใจลามของทางราชการไทยวาจะแปลได
อยางเปนกลาง สวนลามที่องคกรพัฒนาเอกชนใหการสนับสนุนหรือลามที่แรงงาน 
ตางดาวจัดหามากันเองก็ตองเสี่ยงตอการถูกดําเนินคดีเพราะไมมีสถานะรับรองทาง
กฎหมาย เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหแรงงานตางดาวทํางานไดเฉพาะงาน
กรรมกรที่ใชแรงงานและงานรับใชในบานตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 และมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  
ทําใหการทํางานเปนลามแปลภาษาผิดกฎหมายและถูกจับในที่สุด  
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3. การละเมิดทางเพศ 
การละเมิดทางเพศตอแรงงานหญิงและเด็กเปนปญหาสําคัญอยางยิ่ง รายงาน

หลายฉบับกลาวถึงการที่เจาหนาที่ตํารวจและนายจางกระทําการละเมิดทางเพศตอ
แรงงานตางดาวหญิงที่เขามาทํางานในประเทศไทย  เชน ในป 2546 เคยเกิดกรณีที่
เจาของบริษัทแหงหนึ่งแจงใหตํารวจทุบตีและสงคนงานที่กําลังกอการประทวงกลับ
ประเทศ และยังใหพนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชายลวนลามทางเพศแรงงาน 
ตางดาวหญิงกอนที่จะลาออกดวย หรือกรณีที่นายจางละเมิดทางเพศแรงงานตางดาวหญิง
ที่มาทํางานเปนคนรับใชในบานของตนและยึดบัตรประจําตัวไว  การกระทําดังกลาว
นับเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของคนงานเหลานี้ 

ที่ผานมาทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนไดรวมมือกันแกปญหาการละเมิดทางเพศ
ตอผูหญิงและเด็กในประเทศไทยอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากปญหานี้มีความละเอียดออน
จึงยากตอการปองกันและแกไข เชน อาจจะแอบแฝงมาในรูปแบบขบวนการคามนุษยที่
มีเครือขายโยงใยทั่วโลก หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบการคามนุษยใหดูเหมือนถูกกฎหมาย
มากขึ้นจึงยากตอการจับกุม  

ขอเสนอแนะในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 
บุคคลบนพื้นทีสู่งและชนกลุมนอย 

การสถาปนารัฐชาติไทยสมัยใหมทําใหคนบางกลุมที่อาศยัอยู ณ ดินแดนนีม้ากอน
ตองพิสูจนสัญชาติ การเปดโอกาสใหบุคคลบนพื้นที่สูงและชนกลุมนอยไดรับการสํารวจ
จดทะเบียนอาจนับไดวาเปนการใหกลุมคนเหลานี้มีที่พักพิง (ซึ่งเปนไปตามหลักการ
สมานฉันท) ในชวงของการรอพิสูจนสัญชาติ การแกปญหาแรงงานดังกลาวบางครั้งใช
เวลาคอนขางนาน ทําใหสิทธิของแรงงานกลุมนี้ถูกจํากัด 

ประเด็นปญหาอยูที่การมีสภาพเปนชนกลุมนอยทําใหไดรับสิทธิดอยกวา
แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การแกปญหาเพ่ือการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันทควรดําเนินการโดยสนับสนุนใหเยาวชนของครอบครัวชนกลุมนอย
เหลานี้ไดรับการศึกษาและฝกฝมือแรงงานเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเอง (เนื่องจากรูภาษาทองถิ่น) และเพ่ือนํามาใชทดแทนแรงงานตางดาวที่ตองจางมา
จากประเทศเพื่อนบาน 

แรงงานตางดาว 
การอนุญาตใหแรงงานตางดาวทํางานไดในชวงรอสงกลับประเทศ 

การอนุญาตใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา สามารถทํางาน
ไดในชวงรอสงกลับประเทศตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
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ทําใหแรงงานตางดาวสามารถขอใบอนุญาตทาํงานตอไดตามมาตรา 12 (2) ของ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 สงผลดังตอไปนี้ 

(1)  ในชวงป 2547 และ 2548 มีแรงงานตางดาวประมาณแปดแสนคนเทานั้น
ที่มาจดทะเบียนและขออนุญาตทาํงาน 

(2)  มีแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผดิกฎหมาย (ทั้งที่อยูเดิมและเขามาใหม) 
เกือบสองแสนคนไมมาจดทะเบยีน 

(3)  ในป 2547 มีแรงงานที่เคยจดทะเบียนแตกลายสภาพเปนแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายอีกครั้งประมาณหนึ่งแสนคน  

(4)  มีผูติดตามแรงงานตางดาว (พอ แม ลูก) ทั้งที่มอีายุตํ่ากวา 15 ป และ
ผูสูงอายุประมาณหนึ่งแสนคนเศษ 

ปญหาดังกลาวควรดําเนินการแกไขดวยแนวทางตอไปนี ้
1.  ปรับสภาพแรงงานในขอ (1) ใหเปนแรงงานปกต ิ เนื่องจากมีความจําเปน 

ตองใชแรงงานเหลานี้ (ประมาณปละเจ็ดถึงแปดแสนคน) ทุกป ในระยะยาวควรดําเนนิการ
แกไขมาตรา 12 ของพระราชบญัญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือแกปญหาการนําเขา
แรงงานไรฝมอืใหเพียงพอตอความตองการ หากยังดําเนินการผอนผันใหผูลักลอบเขา
เมืองโดยผิดกฎหมายมาจดทะเบยีนดังเชนทีเ่คยดําเนินการมา ปญหาการจางแรงงาน
ตางดาวเหลานี้ก็จะผูกเปนเงือ่นปมจนยากตอการแกไข 

2.  ตองดําเนินการตามกฎหมายกับแรงงานตางดาวที่ไมมาจดทะเบียนเพื่อให
เปนธรรมกับนายจางและลูกจางตางดาวที่ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน 
ก็จะชวยลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติกับผูลักลอบเขาเมือง
และทํางานอยางผิดกฎหมายเหลานี้ ตลอดจนชวยลดภาระทางดานทรัพยากรของรัฐ 
ที่ตองนํามาใชกับคนกลุมนี้ดวย  

3.  สําหรับแรงงานที่เคยจดทะเบียนและกลายสภาพเปนแรงงานผิดกฎหมายนั้น 
แนวทางแกปญหาคงไมตางไปจากที่เสนอแนะในขอ 2  แตสิ่งที่ควรใหความสนใจคือ 
ตราบใดที่ยังมิไดแกปญหาเรื่องการนําเขาแรงงานไรฝมือตามขอ 1 ปญหานี้ก็จะไมหมดไป 
เนื่องจากนายจางยังจําเปนตองใชแรงงานกลุมนี้แตพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยจาย
คาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ ซึ่งคิดเปนคาใชจายต่ํากวาการนําแรงงานไปจดทะเบียน 

4.  การจดทะเบียนกลุมผูติดตามแรงงานตางดาวไรฝมือ (สัญชาติพมา ลาว และ
กัมพูชา) ที่ไดรับการผอนผันใหทํางานมีความเสี่ยงในการกํากับ ติดตาม และดูแลยาก
ที่สุด แมจะมีนายจางมาจดทะเบียนไว แตเมื่อแรงงานเหลานี้พนสภาพการผอนผัน 
ผูติดตามก็จะกลายเปนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายไปดวย ตามหลักการแลวถารัฐไทย
ถือปฏิบัติอยางไรกับแรงงานตางดาวมีฝมือก็ควรจะถือปฏิบัติกับแรงงานไรฝมือใน
ลักษณะเดียวกัน  เมื่อพิจารณาตามนัยของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
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แรงงานไรฝมือเหลานี้นับเปนผูเขาเมืองอยาง “กึ่งถูกกฎหมาย” การปฏิบัติตอคนกลุมนี้
จึงควรอาศัยหลักสมานฉันทมากที่สุด 

ความไมสอดคลองของสถานภาพการทํางาน 
เมื่อแรงงานตางดาวตามชายแดนที่เขามารับจางเปนฤดูกาลระยะสั้น เชน 

แรงงานในภาคเกษตรไมสามารถขอ non-immigrant visa ไดนั้น ก็หาทางออกโดยการให
แรงงานเหลานี้เขามาทํางานเปนรายวันแบบมาเชา-เย็นกลับภายใตความรับผิดชอบ
ของนายจางและเจาหนาที่ของรัฐตามแนวชายแดน แมแนวปฏิบัตินี้จะเปนประโยชนตอ
ประชากรตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศในระดับหนึ่ง แตในระยะยาวก็ควรจะคิด
หาหนทางแกปญหาอยางยั่งยืนตอไป 

ประเด็นอื่นๆ ทีส่ําคัญ 
ประเด็นอื่นๆ ที่ควรแกไขอยางเรงดวนมีดังตอไปนี ้
1.  การคุมครองสิทธแิรงงานตางดาวในประเทศไทยยังไมเทาเทยีมและทั่วถึง 
2.  ปญหาดานสาธารณสุขของแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (รวมถึงกลุมคนไทย

ที่เขาไปเกี่ยวของดวย) โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศอื่นๆ  
3.  ปญหาการศึกษาและการใชแรงงานเด็กและสตรี รวมถึงปญหาการคา

แรงงานทาสซึ่งสวนใหญเกิดข้ึนบริเวณชายแดน 
4.  ปญหาการสมรูรวมคิดระหวางนายจางกับเจาหนาที่ของรัฐบางสวนเพ่ือนําเขา

และเอารัดเอาเปรียบแรงงานตางดาว 
5.  การขาดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพระหวางราชการสวนกลางและ

ราชการสวนทองถิ่น 
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