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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ไมวาใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
ทําใหมีผลกระทบตอตลาดแรงงานของประเทศไทย
เนื่องจากตลาดแรงงานของไทย มีไมเพียงพอ ในสภาวะที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานไรฝมือ
แรงงานตางดาวจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหา
ในการใชแรงงานตางดาวไรฝมือใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ทําใหเกิดปญหาการหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาว
จากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งแรงงานตางดาวนี้มักจะมาจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติ คือพมา ลาว
และกัมพูชา ทําใหเกิดปญหาการเมือง เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง และแมวารัฐบาลไทยจะได
พยายามแกไขปญหาแรงงานตางดาว โดยมีการออกมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหคนตางดาวสาม
สัญชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายทํางานไดในระหวางรอการผลักดัน ในงานบางประเภท เชนงาน
ประมง งานกรรมกรกอสรางและงานกรีดยางพารา เนื่องจากคนไทยไมนิยมทําเพราะเปนงานที่หนัก
สกปรกและรายไดนอย ทั้งนี้เพื่อมิใหกิจการงานบางอยางตองหยุดชะงักไป
กกกกกกกกสถานการณแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติคือ พมา ลาว และกัมพูชา ใน
จังหวัดสมุทรสาครปจจุบัน เทาที่จดทะเบียนและไดรับอนุญาตทํางานมีอยูจํานวน 124,454 คน และ
ที่ยังไมไดจดทะเบียนก็ยังคงมีจํานวนจํานวนไมนอยทั่วประเทศประเมินวามีแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองรวมกันทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนประมาณ หนึ่งลานกวาคน ซึ่งจะ
กอใหเกิดปญหาและผลกระทบทางสังคมไทยอยางมาก ไมวาจะเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง ซึ่งหากรัฐบาลไทยไมสามารถหามาตรการที่เหมาะสมมาใชในการแกปญหา
แรงงานตางดาวอยางมีระบบ และมีความเหมาะสมกับสถานการณแรงงานในปจจุบัน เพราะปญหา
เรื่องแรงงาน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย
กกกกกกกก
1

2
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีการใชแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากในป 2553 มี
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ขอขึ้นทะเบียน และขออนุญาตทํางาน จํานวน 124 ,454 คนแยก
เปนสัญชาติพมาเปนชาย 63 ,812 คน หญิง 56,416 คน สัญชาติลาวเปนชาย 1,830 คน หญิง 1,510
คน และสัญชาติกัมพูชาเปนชาย 543 คน หญิง 343 คนและเปนแรงงานที่อยูในกิจการประมง
จํานวน 2,527 คน โดยประมาณวามีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งหมด 6 ถึง 7 เทาของจํานวน
แรงงานตางดาวที่มาขอขึ้นทะเบียน หรือประมาณ 2 แสนกวาคน
กกกกกกกกเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชายฝงทะเลยาว 41.01 กิโลเมตร จึงมีการประกอบอาชีพ
ทําการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก ปจจุบันครัวเรือนที่ทําการประมงมีจํานวน
5,628 ครัวเรือน เปนกิจการประมงน้ําจืด 3,769 ครัวเรือน และน้ํากรอย/น้ําเค็ม 1,859 ครัวเรือน
ผลผลิตจากการประมงทะเลสวนใหญไดรับจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก บริเวณอาวไทย ทะเลอัน
ดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเลดานประเทศเวียดนาม ชาวประมงสมุทรสาครมีความ
กระตือรือรนในการพัฒนาอาชีพ แสวงหาเทคนิคใหม ๆเพื่อปรับปรุงกิจการอยูเสมอ
ทําให
สมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก เปนแหลงธุรกิจประมงที่สําคัญของ
ประเทศ ทั้งในดานการจับปลาเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม และธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประมง เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน ซึ่งมีตลาดจําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
กกกกกกกกเดิมมหาชัยเปนหมูบานชาวประมงแตหลังจากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงทําใหประมง
ที่นี่พัฒนาตัวเองไปเปนประมงขนาดใหญ แรงงานสมัยกอนเปนแรงงานครอบครัว แตเมื่อแรงงาน
ในทองที่พัฒนาตัวเองมากขึ้น ทําใหแรงงานขาดไปจึงตองพึ่งพาแรงงานจากขางนอก แรงงานจาก
หลายๆภูมิภาคของไทย หลังจากนั้นแรงงานตางดาวเริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณป 2539
กกกกกกกก มหาชัยมีการประกอบอาชีพประมงมีอยางกวางขวาง โดยมีเรือประมงที่ทันสมัย กวา
1,000 ลํา ปริมาณ สัตวน้ําที่จับไดในแตละปนับไดวาอยูในอันดับหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเปน
จังหวัดที่มีนาเกลือ มากที่สุด มีสะพานปลาที่ใหญและทันสมัยแหงหนึ่งรองจากกรุงเทพฯ ซึ่งมี
อุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยที่ใชในการลําเลียงขนถายผลิตภัณฑ สัตวน้ําทางทะเลทุกอยาง
เปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางการคาปลาทะเล และเปนแหลงที่เงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลาย
ลานบาท มหาชัยมีเพียง 3 อําเภอ โรงงานสวนใหญจะตั้งอยูที่อําเภอเมืองเพราะมีตลาดกุง สะพาน
ปลา ซึ่งกิจการเหลานี้ตองการคนงานจํานวนมาก และกิจการโรงงานก็ไมอยากจะไปตั้งไกลจาก
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แหลงวัตถุดิบเพราะเสียเวลาในการขนสงสินคา จึงทําใหแรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยูที่นี่ อ.บาน
แพวซึ่งเปนพื้นที่เกษตร สวนอําเภอกระทุมแบนกิจการสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมเกษตรใน
ครัวเรือนกับโรงงานอื่น ๆ เชน ทอผา โรงเลื่อย เพราะเปนพื้นที่ตอกับกรุงเทพมาหานครฯ ปจจุบัน
เมืองมหาชัย มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 3,291 โรง ซึ่งขยายเขาไปตามถนนซอยสายสั้น ๆ ทํา
ใหพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมกระจัดกระจายถูกทิ้งรางเปนหยอม ๆ ขาดแคลนน้ําและไดรับผลกระทบ
จากน้ําทิ้ง น้ําเสีย ขยะอุตสาหกรรม จนไมสามารถทําการเกษตรตอไปได ซึ่งผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตองรอขาย ทิ้งรางไวหรือไมก็ตองประกอบอาชีพอยางอื่น เชน ขายไมดอกไมประดับ ไมยืนตน
หรือเลี้ยงปลา เจาของ กิจการยังเปนคนในพื้นที่สวนใหญ แตก็มีมาจากขางนอกบาง เนื่องจากชวง
หลังมีลักษณะเปนบริษัทรวมมากขึ้น ตอนนี้อาหารทะเลเปนสินคาสงออก บริษัทใหญๆ ก็จะมีคน
จากขางนอกเขามาเปนผูประกอบการ เปนหุนสวน คนมหาชัยจริง ๆ จะมีลังเล็ก หรือโรงงานแกะกุง
ตัดปลาเล็ก ๆ หรือสวนหนึ่งก็เปนเจาของเรือ ซึ่งบริเวณหลังตลาดกุง จะมีชุมชนไทยมอญอยู เชน
วัดหงษ วัดโกรกราก วัดเจตน ซึ่งสามารถสังเกตไดวาเปนวัดมอญโดยดูจากเสาหงษ บริเวณชุมชน
ตลาดกุง ซึ่งเปนที่พักของคนงาน มองเห็นเพิงเปนแนวยาว ที่นี่เรียกไดวาเปน “ซุปเปอรมารเกตของ
คนจากพมา ” เนื่อง จากมีสินคาจากพมาที่คนงานสามารถจับจายใชสอยไดอยางคุนเคย มีตั้งแต
หนังสือภาษามอญ ภาษาพมา โปสเตอรรูปดาราของพมา โสรง ผาถุง ของใชทั่วไป ตลอดจนอาหาร
จําพวกปลาแหง ผัก ซึ่งของเหลานี้นํามาจากชายแดนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และชายแดนแมสอด
จ.ตาก ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานตางดาวชาวพมาเปนชุมชนขนาดใหญ และมี
สถิติอาชญากรรมสูงมากเปนที่นาสังเกตวา ความจําเปนเรงดวนของการจัดการปญหาโดยใช พ.ร.บ.
ความมั่นคงฯ ที่มหาชัย ไดรับการจัดลําดับความสําคัญยิ่งกวาจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีปญหาการ
กอ ความไมสงบเสียอีก
กกกกกกกกจากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษาตองการทราบถึงผลกระทบที่มีผลตอการตัดสินใจที่ทํา
ใหผูประกอบการตัดสินใจรับแรงงานตางดาว เขาทํางานในธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร วาเกิดจากสาเหตุใดบางที่ทําใหแนวโนมการมีแรงงานงานตางดาวในบริเวณดังกลาว
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู และปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
ตางๆที่เกิดจากแรงงานตางดาว
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
กกกกกกกก 1. เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีผลตอการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจ
ประมง ปญหาและอุปสรรค การตัดสินใจเลือกแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจนี้
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กกกกกกกก 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของแรงงานตางดาว และผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้น
หลังจากมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1.ทราบผลกระทบที่มีความสําคัญภายหลังตัดสินใจเลือกแรงงานตางดาวเขาทํางานใน
ธุรกิจประมง ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
กกกกกกกก2. ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข ปญหาแรงงานตางดาว
ลนเมืองในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกกขอบเขตเนือ้ หา : เปนการศึกษาปจจัยทางดานพฤติกรรมที่สงผลภายหลังการตัดสินใจ
เลือกแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจการประมง ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
กกกกกกกก ขอบเขตประชากร : ผูประกอบการธุรกิจประมงและประมงตอเนื่อง อําเภอมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร
นิยามคําศัพท์ เฉพาะ
ผูประกอบการ หมายถึง เจาของกิจการธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาเรื่องผลกระทบที่มีผลภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานใน
ธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ความหมายของผูประกอบการ
กกกกกกกก2. ความหมายของแรงงานตางดาว
กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฎี
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 แนวคิดการแสวงหาบุคคล
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานตางดาวของประเทศไทย
กกกกกกกก4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของผูประกอบการ
กกกกกกกก "ผูประกอบการ" ภาษาอังกฤษเรียกวา Entrepreneurs
ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงตั้งองคกรธุรกิจขึ้นมา เพื่อหวังจะไดผลกําไร
นอกจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร ที่มีชื่อเสียงดัง ๆ อีกหลายคนไดใหนิยามไวมากมาย และ
แตกตางกันออกไปแตจะขอคัดลอกนิยามที่ ดร.นิมิตร นนทพันธาวาทย ซึ่งเปนนักเศรษฐศาสตร ที่
มีชื่อเสียงของไทย ไดไปบรรยายใหกับผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของโครงการพัฒนา
ผูประกอบการอุตสาหกรรม รุนที่ 1 จังหวัดสงขลา เมื่อป 2528 ไดใหความหมายไวอยางชัดเจน
ดังตอไปนี้ "ผูประกอบการอุตสาหกรรมคือผูที่เปนเจาของธุรกิจ ไดมองเห็นโอกาสที่จะทํา
กําไร โดยการผลิตสินคาชนิดใหมขึ้นมาเสนอขายในตลาดดวยการนําเอาขบวนการผลิตใหม ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ ดีกวาเดิมเขามาใช หรือดวยการปรับปรุงองคกรผูประกอบการอุตสาหกรรม เปนผู
แสวงหาเงินทุน รวบรวมปจจัยในการผลิตและการจัดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ กลาว
มาขางตน" คําจํากัดความดังกลาว ทําใหเห็นวาบุคคลที่จะเปนผูประกอบการนั้นจะตองเปนผูที่มี
ความกระตือรือรน ขวนขวายที่จะเอาปจจัยการผลิตตางๆ มาผสมผสานดว ยหลักการจัดการ ทําให
เกิดเปนสินคาแปลกใหม เกิดผูบริโภคใหม มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือชองทางที่ทําใหเกิด
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กําไร เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลก ๆ ใหมใหกับสินคาตัวเดิมอยูเสมอ หรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตเดิมใหดีขึ้น เกิดการลดตนทุนการผลิต ในการบริหารงานการจัดองคกรโดยหา
ขอบกพรอง แลวทําการปรับปรุงใหดีขึ้น ติดตามขาวสารสถานการณตาง ๆ ที่รุดหนาอยางรวดเร็ว
ตลอดจนวิทยาการใหม ๆ ไปใชปรับปรุงใหดีขึ้น
2. ความหมายของแรงงานตางดาว
กกกกกกกกความหมายของแรงงานขามชาติโดยทั่วไปหมายถึง บุคคลผูซึ่งไมมีสัญชาติไทย แตก็มี
ผูใหความหมายที่แตกตางกันไปทั้งในแงกฎหมายและในทางวิชาการ
กกกกกกกกความหมายของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย และกําหนดไววา คนตางดาวจะทํางานไดเมื่อไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจา พนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเทานั้น
กกกกกกกกองคกรแรงงานระหวางประเทศ ไดใหความหมายของแรงงานขามชาติไวในอนุสัญญา
ฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 คือ
หมายถึง บุคคลที่ยายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางาน มากกวาที่จะไป
ใชจายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆที่โดยปกติแลวไดรับการยอมรับวาเปนผูอพยพเพื่อ
ทํางาน แตไมรวมถึงคนที่ทํางานตามบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุมผูชํานาญการที่
เขาเมืองระยะสั้น ชาวเรือ และลูกเรือเดินทะเลตางชาติ นอกจากนี้ในอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศฉบับที่ 143 ยังไมรวมถึงบุคคลที่เขามาเพื่อการศึกษาหรือการฝกอบรมและบุคคลที่
เขามาทํางานชั่วคราวเฉพาะดานอันเนื่องมาจากการรองขอของนายจางในประเทศไทย และตอง
ออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานนั้นแลว
กกกกกกกก สําหรับองคการสหประชาชาติ ไดมีการกําหนดความหมายแรงงานขามชาติใน
อนุสัญญาวา ดวยการคุมครองสิทธิของบรรดาแรงงานขามชาติ และสมาชิกในครอบครัวของเขา
เหลานั้น ไวในมาตรา 2 หมายถึง " บุคคลซึ่งจะถูกวาจางใหทํางาน กําลังถูกวาจาง หรือเคยถูกวาจาง
ทํางาน โดยไดรับคาตอบแทนในรัฐที่ตนไมไดเปนคนของชาตินั้น " ซึ่งเห็นไดวา ความหมาย
แรงงานขามชาติของสหประชาชาติมีความหมายกวางกวาความหมายแรงงาน ขามชาติขององคการ
แรงงานระหวางประเทศมาก เพราะไดรวมถึงคนงาน 8 ประเภท ไดแก คนงานที่ทํางานตามบริเวณ
ชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่ทํางานในสถานที่ทํางานนอกประเทศ คนงานที่
ทํางานโยกยายไปมา คนงานที่ทํางานตามโครงการ คนงานที่มีกิจการของตนเอง และคนงานที่
ไดรับการวาจางพิเศษใหไปทํางานในประเทศที่ตนไมไดมีสัญชาติ นั้น อยางไรก็ตามก็ยังไมรวมถึง
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บุคคลที่เดินทางขามประเทศเพื่อทํางานในฐานะที่เปนผูลงทุน ( Investor) ผูลี้ภัยหรือบุคคลที่ไมมี
สัญชาติ (Refugees Or Stateless Person) นักเรียน นักศึกษา หรือผูฝกอบรม และผูที่ทํางานภายใต
การวาจางขององคการระหวางประเทศ
ประเภทของแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
กกกกกกกก แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทยอาจจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
กกกกกกกกประเภทที่ 1 แรงงานข้ ามชาติทเี่ ข้ าเมืองโดยถูกกฎหมาย (Legal Migrant Worker)
แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายมีอยูดวยกัน 4 ประเภท ไดแก
กกกกกกกก1.1 ประเภทตลอดชีพ คือ แรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 322 พ.ศ. 2515 ตามความในขอ 10(1) ของประกาศฉบับหนึ่งซึ่งกําหนดใหใบอนุญาต
ทํางานแบบตลอดชีพนี้ใชไดตลอดชีวิต ของแรงงานขามชาติตามอาชีพที่แรงงานขามชาติเคยทําอยู
กอนขอออกใบอนุญาตทํางาน เวนแตแรงงานขามชาติจะเปลี่ยนอาชีพใหม แมพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 จะถูกยกเลิกไป โดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 ใชบังคับแทนแตเงื่อนไขนี้ก็ยังมีผลใชบังคับ
แรงงานขามชาติที่ไดรับใบอนุญาตทํางานแบบตลอดชีพนี้ไดแก แรงงานขามชาติผูมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและ ทํางานอยูกอนวันที่ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
322 ใชบังคับคือกอนวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และไดยื่นขอใบอนุญาตทํางานภายใน 90 วันนับ
แตวันที่ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ใชบังคับ (คือภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2516) และหาก
ใบอนุญาตทํางานออกใหแลวแตแรงงานขามชาติยังไมไดรับใบอนุญาตและยัง ทํางานอยูจนถึงวันที่
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ใชบังคับ (พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาวใชบังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2521) ก็ตองปรากฏวาแรงงานขามชาตินั้นไดไปรับ
ใบอนุญาตทํางานภายในวันที่ 60 วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (คือภายในวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2521) แรงงานขามชาตินั้นจึงจะไดรับใบอนุญาตทํางานตลอดชีพ แตตองไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพใหม
เหตุผลของการเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานขามชาติที่ขอและไดรับใบ อนุญาต
ทํางานแบบตลอดชีพนี้ ก็เนื่องมาจากแรงงานขามชาติประเภทนี้เปนแรงงานขามชาติที่มีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทยและทํางานอยูกอนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (วันที่ประกาศใชประกาศคณะปฏิวัติ
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ฉบับที่ 322) ซึ่งขณะที่แรงงานขามชาติเหลานี้เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยนั้น ประเทศไทย
ยังไมมีกฎหมายกําหนดใหแรงงานขามชาติขออนุญาตทํางาน เมื่อตอมาประเทศไทยตรากฎหมาย
กําหนดควบคุมการทํางานของคนตางดาว โดยการใหตองขออนุญาตทํางานตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 322 (กฎหมายที่ใชขณะนั้น) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 จึงใหอํานาจอธิบดีกรมแรงงาน
ออกใบอนุญาตทํางานประเภทตลอดชีพใหแกแรงงานขาม ชาติกลุมนี้ไดแรงงานขามชาติประเภทนี้
ถือวาเปนแรงงานขามชาติถูกกฎหมายมาตั้งแตดั้งเดิม
กกกกกกกก1.2 ประเภทชั่วคราว คือแรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราว (Non Immigrant Visa) ใบอนุญาตทํางานแบบชั่วคราวจะออกใหแกแรงงานขามชาติที่
เขาเมืองถูกตองตาม กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยถือวีซาประเภทคนอยูชั่วคราว ( Non-Immigrant
Visa) หรือ แรงงานขามชาติที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยแลวยื่นขอใบอนุญาตทํางาน การอนุญาตให
แรงงานขามชาติไดรับใบอนุญาตทํางานประเภทชั่วคราวจะเปนไปตาม หลักเกณฑพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติวา หามมิใหคนตางดาวทํางานนอกจาก
งานที่กําหนดใหในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของ
คนไทย และความตองการแรงงานขามชาติที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ และไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน เวนแตคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย คน
เขาเมือง เพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนที่มีระยะเวลาทํางานไมเกินสิบหาวัน แตคนตางดาวจะ
ทํางานนั้นไดเมื่อไดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบคน ตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 9 ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักเปน การชั่วคราว
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนมี ระยะการทํางานไมเกินสิบหาวัน
แตคนงานตางดาวนั้นจะทํางานไดเมื่อมีหนังสือแจงใหอธิบดีหรือเจาพนักงาน ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
กกกกกกกก ดังนั้น หากงานใดเปนงานที่มิไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหรือเปนงานที่กําหนดหาม
คนงาน ตางดาวประกอบอาชีพตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา คนตางดาวนั้นก็ไมสามารถ
ขออนุญาตทํางานดังกลาวในประเทศไทยได ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพที่หาม
คนตางดาวทํางาน พ.ศ. 2522 และพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตาง
ดาวทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ซึ่งไดกําหนดอาชีพที่หามคนตางดาวทําไวรวมทั้งหมด 39 อาชีพ
กกกกกกกกนอกจากการประกอบอาชีพที่ตองหามดังกลาว 39 อาชีพแลว สําหรับงานในอาชีพที่
แรงงานขามชาติจะขออนุญาตทํางานในประเทศไทยไดนั้นก็ยัง คงตองมีกฎเกณฑกําหนดวา การ
พิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานขามชาตินั้นใหเจาหนาที่พิจารณา อนุญาตเทาที่จําเปน
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ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนทางเศรษฐกิจ การแยงอาชีพคนไทย ความมั่นคงของประเทศและหลัก
มนุษยธรรมตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลัก เกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2537
กกกกกกกกโดยปกติการขออนุญาตใหแรงงานขามชาติทํางานในประเทศไทยตามเงื่อนไขของใบ
อนุญาตทํางานแบบชั่วคราวจะกําหนดใหแรงงานขามชาติทํางานในประเทศไทยไดไมเกิน 2 ป แต
แรงงานขามชาติสามารถขอตออายุใบอนุญาตได
กกกกกกกก เหตุผลของการเขาทํางานในประเทศไทยของแรงงานขามชาติประเภทนี้ที่สําคัญเปน
ปจจัยผลักจากประเทศตนทางที่มีความแตกตางในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศไทยซึ่งการเขามาทํางานในประเทศไทยอาจทําใหไดรับ คาตอบแทนมากกวาการทํางาน
ในประเทศบานเกิดของแรงงานขามชาติ และปจจัยดึงจากการขาดแคลนแรงงานบางประเภทใน
ประเทศไทยเอง
กกกกกกกก1.3 ประเภทส่ งเสริมการลงทุน (BOI) คือ การออกใบอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานขาม
ชาติในลักษณะเดียวกัน เชน พระราชบัญญัติปโตรเลียม พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม เปนตน
ใบอนุญาตประเภทนี้อาจเรียกอยางยอไดวา ใบอนุญาตประเภทสงเสริมการลงทุน หลักเกณฑใน
การออกใบอนุญาตทํางานประเภทสงเสริมการลงทุนนี้จะออกใหแกแรงงาน ขามชาติที่ไดเขาเมือง
ถูกตองตามกฎหมาย โดยถือวีซาประเภทคนอยูชั่วคราว(Non-Immigrant Visa) และไดรับอนุญาต
ใหทํางานไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการสงเสริม การลงทุนและกฎหมายอื่นที่รัฐ
สงเสริม ซึ่งไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 เปนตน
สําหรับระยะเวลาในการอนุญาตใหทํางานไดนั้นจะเปนไปตามที่หนวยงานผูรับผิด
ชอบตาม
พระราชบัญญัติแตละฉบับเสนอไปโดยขออนุญาตใหมากกวา 1 ปก็ได และสามารถขอตอ
ใบอนุญาตไดเชนเดียวกันกับใบอนุญาตทํางานประเภทชั่วคราว
กกกกกกกก เหตุผลของการเขาทํางานของแรงงานขามชาติประเภทนี้
ก็เนื่องมาจากนักลงทุน
ตางชาติและบริษัทขามชาติที่เขามาลงทุนประกอบกิจการ ภายในประเทศไทยตามนโยบายสงเสริม
และเชื้อเชิญการลงทุนของรัฐบาลไทยมักตอง การใชแรงงานที่หาไดยากในประเทศไทยในการ
เริ่มตนและดําเนินกิจการ ซึ่งโดยสวนใหญแลวแรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานประเภทนี้มัก
เปนผู เชี่ยวชาญหรือแรงงานประเภทที่มีฝมือ(Skill Workers) ซึ่งเคยทํางานอยูแลวในบริษัทแมของ
บริษัทขามชาติซึ่งมาลงทุนในประเทศไทย โดยสวนใหญมักประกอบอาชีพเปนกรรมการผูจัดการ
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วิศวกร ผูเชี่ยวชาญการผลิต ครู อาจารย เหตุที่บริษัทขามชาติเหลานี้ไมจางคนไทยก็เนื่องมาจาก
เหตุผลทั้งของความ ตองการของบริษัทขามชาติเองและบริษัทเหลานี้ตองการคนที่มีความสามารถ
สูง พูดภาษานั้นๆได อีกทั้งยังไมเชื่อความสามารถของคนไทยหรือกิจการนั้นเปนกิจการของตนเอง/
คู สมรส/ญาติ เปนการรวมลงทุน/หรือมีสัญญาวาจะตองสงวิศวกรมาควบคุม หรือตองการถายทอด
เทคโนโลยีเปนตน
กกกกกกกก1.4 ประเภททีไ่ ด้ รับการยกเว้ นตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่ างด้ าว พ.ศ. 2551 ไดแก แรงงานขามชาติที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ แรงงานขาม
ชาติที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา ดวยคนเขาเมือง และอยูใน
ระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร แรงงานขามชาติที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับ
สัญชาติไทยและแรงงานขาม ชาติโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
กกกกกกกกแรงงานข้ ามชาติทไี่ ม่ อยู่ในบังคับตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่ างด้ าว พ.ศ. 2551
กกกกกกกก ยังมีแรงงานขามชาติถูกกฎหมายอีกประเภทหนึ่งที่ทํางานอยูในประเทศไทย แตไมตก
อยูภายใตการควบคุมที่ตองขอใบอนุญาตทํางานตามพระราชบัญญัติการทํา งานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้เปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 แรงงานขามชาติประเภทนี้สามารถแบงไดเปนสองกลุมยอยซึ่งประกอบไปดวย กลุมแรก
เปนแรงงานขามชาติที่มีสถานะเปนบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล
ผูแทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององคการสหประชาชาติ และทบวงการชํานัญพิเศษ
รวมถึงคนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางมาจากตางประเทศเพื่อทํางานประจําอยูกับ บุคคลดังกลาวดวย
ในการเขามาทํางานในประเทศไทยของบุคคลเหลานี้นั้นก็เปนไปเพื่อการดําเนิน ความสัมพันธ
ทางการทูตกับประเทศไทย โดยแรงงานขามชาติเหลานี้จะไดรับการคุมครองเอกสิทธิ์และการคุม
กันตามพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต พ.ศ. 2527
กกกกกกกก เปนไปตามพันธกรณีของประเทศไทยที่มีตอสนธิสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางการทูต (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961) กลุมที่สองไดแก
แรงงานขามชาติที่มีสถานะเปนบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือ ภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทํา
ไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง ประเทศ บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ตามที่ไดกําหนดตามพระ
ราชกฤษฎีกา และบุคคลอื่นที่รัฐบาลอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือกิจการอยางหนึ่ง อยางใด
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เหตุที่แรงงานขามชาติกลุมนี้ไมตองขออนุญาตทํางานเหมือนอยางแรงงานขาม
ชาติโดยทั่วไป
เนื่องจากแรงงานขามชาติกลุมนี้เปนกลุมคนที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก หนวยงานของรัฐใหเขา
มาเพื่อทําประโยชนใหกับประเทศไทยอยูแลว จึงไมจําเปนตองผานการขออนุญาตทํางานอีก
กกกกกกกกประเภทที่ 2 แรงงานข้ ามชาติทเี่ ข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย (Illegal Migrant Worker)
กกกกกกกก แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนกลุมที่ไมมีทักษะฝมือทํางานใน
ตลาดแรงงานระดับลาง สาเหตุที่ตองจางแรงงานกลุมนี้มี 2 ประการ คือ ขาดแคลนแรงงานไทย
เนื่องจากบางอาชีพแรงงานไทยไมสนใจทํา
และในชวงฤดูกาลเกษตรแรงงานในภาคเอกชน
บางสวนจะถอนตัวไปชวยงานในครัวเรือน เกษตร และอีกสาเหตุหนึ่งคือ แรงงานขามชาติมีคาจางที่
ต่ํากวาแรงงานไทยมาก จึงเปนเหตุจูงใจใหนายจางนิยมจางแรงงานขามชาติลักลอบเขาเมืองกลุมนี้
มากขึ้น แรงงานขามชาติตามมติ ครม. เปนแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหมาทํางานเปนการชั่วคราว เพื่อ
ทดแทนการขาดแรงงานในประเทศไทย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา
กกกกกกกกประวัติความเป็ นมาและการดําเนินการเกีย่ วกับแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
กกกกกกกกปญหาแรงงานขามชาติในประเทศไทยไดเริ่มจากการมีผูอพยพลี้ภัยชาวอินโดจีน เขามา
ตั้งแต พ.ศ. 2523 แตจากการดําเนินนโยบายของรัฐในยุคนั้น ประกอบกับการประสานกับประเทศ
เพื่อนบานและสํานักขาหลวงใหญขององคกรสหประชาชาติทําใหประเทศไทยสามารถที่ดําเนินการ
สงกลับผูลี้ภัยไดเกือบทั้งหมดเมื่อ สิ้น พ.ศ. 2538 และเมื่อสิ้น พ.ศ. 2539 ก็สามารถเปดศูนยอพยพ
ไดทุกแหง ในขณะที่สถานการณโยกยายถิ่น โดยเหตุผลทางการเมืองของผูอพยพจากอินโดจีนได
คลี่คลายลงจนเกือบหมดปญหาแต สภาพการบีบคั้นทางเศรษฐกิจก็สงผลใหผูอพยพในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพมา ไดลักลอบเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอีกในระยะตอมา
ทําใหรัฐบาลตองกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับแรงงานขามชาติขึ้น
โดยเฉพาะ
3. แนวคิดและทฤษฎี
กกกกกกกก3.1 แนวคิดการแสวงหาบุคคล
การเลือก
กกกกกกกกการเลือก (selection) เปนกระบวนการขั้นตอเนื่องจากการสรรหา มีวัตถุประสงคในการ
คัดเอาคนดีและเหมาะสมที่สุดมาทํางาน คนอยางไรจึงจะเปนคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดนั้นมีอยู 2
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แนวความคิดดังนี้ แนวความคิดฝายที่หนึ่ง มี ทัศนะวาคนที่มีหัวดี มีแววดี ฝกใหทําอะไรก็จะทําไดดี
ทั้งนั้น ถือวาคุณวุฒิอยูที่ตัวตน จึงสรรหาคนหนุมสาวที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา มีหัวมี มีแววดี มีความรู
ทั่วไปกวางขวาง รอบรูเฉลียวฉลาดมาทํางานตั้งแตขั้นตนๆ แลวจัดการฝกอบรมพัฒนาเพื่อเลื่อน
ตําแหนงสูงๆ ขึ้นไปในอนาคต การสรรหาคนตามแนวความคิดนี้จึงสรรหามาเปน เจเนอรัลลิสต
(generalist) โดยสรรหาคนที่ยังไมตองเปนงานมาฝกเพื่อใชงานในอนาคต เปนการสรรหาคนกอนมี
ประสบการณเขามาหาประสบการณในองคการ แนวความคิดดังกลาวนี้มีตนกําเนิดมาจากประเทศ
อังกฤษซึ่งเปนประเทศที่ปกครอง โดยกษัตริยและมีระบบขุนนาง จึงสรรหาคนมาเปนลูกหมอตั้งแต
ขั้นตนๆ
และพัฒนาใหอยูในตําแหนงหนาที่เดียวตลอดชีวิตเปนอาชีพในทางนั้นๆ ไปเลย
แนวความคิดฝายที่สอง มี ทัศนะวาคนเราจะเกงไปเสียทุกอยางไมไดแตละคนจะถนัดแตละอยาง
และถาฝกคนใหทําไดหลายอยางก็จะไมเกง จึงตองสรรหาคนมาใหเหมาะสมกับงานโดยถือวา
คุณวุฒิอยูที่งาน จึงกําหนดคุณวุฒิที่ตองการสําหรับแตละงานไวแลวสรรหาคนที่มีคุณวุฒิตามที่
กําหนดไวนั้นมาทํางานเฉพาะอยาง การสรรหาคนตามแนวความคิดนี้จึงสรรหามาเปน สเปเชียล
ลิสต (specialist) โดยสรรหาคนที่เปนงานแลวมีประสบการณมาทํางาน แนวความคิดหลังนี้มีตน
กําเนิดมาจากประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศประชาธิปไตยและมีความเจริญทาง
ธุรกิจ จึงสรรหาคนที่เปนงานและมาทํางานเฉพาะกิจ สรรหาคนมาจากนอกองคการเขามาทุกระดับ
ไมจํากัดอายุ การสรรหาคนตามแนวความคิดนี้ตองทํากันบอยมาก เพราะจะมีคนยายงานโดยถูกดึง
ตัวกันไปมาอยูเรื่อยๆ เมื่อไดสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามตองการมาสมัครแลว จากนั้นก็
ดําเนินการเลือกใหไดผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สุด
ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญๆ ดังนี้
กกกกกกกก1. การตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก ตรวจสอบวามีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามที่ตองการ
หรือไม ขาดคุณสมบัติพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม เชน เคยตองโทษ เปนโรคติดตอ
ตองหาม เปนบุคคลลมละลายหรือไม เปนตน
กกกกกกกก2. วัดความรูความสามารถ มีหลายวิธี ที่นิยมใชกันทั่วไปคือการสอบ ซึ่งแยกเปนสอบ
ขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ บางองคการอาจพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานเดิม
นอกจากนี้ ก็อาจวัดความรูความสามารถโดยการคัดเลือกเพื่อประเมินคุณภาพบุคคลวาเหมาะสม ที่
จะรับเขาทํางานหรือไม การคัดเลือกอาจพิจารณาเฉพาะบุคคลเดียวหรือคัดเลือกจากกลุมบุคคลก็ได
มีขอสังเกตวาวิธีการคัดเลือกนั้นเปนวิธีที่อาจนําไปสูระบบอุปถัมภหรือ เลนพวกไดงาย จึงไมนิยม
ใช เวนแตกรณีพิเศษจริงๆ เทานั้น เชน การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงสูงและสําคัญ โดยทั่วไป
แลวนิยมใชวิธีการสอบซึ่งเปนวิธีวัดคนไดดีที่สุดสะดวกที่สุด
และเปนธรรมที่สุดในขณะนี้
กกกกกกกก3. การสัมภาษณ เปนการเรียกผูสมัครมาพบพูดคุยเพื่อดูบุคลิกลักษณะ กิริยาทาทาง การ
พูดจา ตลอดจนดูไหวพริบและเชาวนปญญา การแกปญหาเฉพาะหนาและทัศนคติ บางตําแหนงอาจ
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ไมตองวัดความรูความสามารถเพียงแตเชิญมาสัมภาษณก็เพียงพอ แลว โดยเฉพาะผูผานงานมามาก
หรือผูที่จะบรรจุเขาทํางานในตําแหนงสูงๆ ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประวัติการ
ทํางาน
กกกกกกกก4. การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ กลั่นกรองเอาแตคนที่มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจโดยใหแพทยเปนผู ตรวจโดยตรง เชน ตรวจเลือด ตรวจโรคเอดส ปอด หัวใจ เปนตน เพราะ
ตําแหนงงานบางตําแหนงอาจตองการผูที่มีรางกายแข็งแรงสมบูรณเปนกรณี
พิเศษ การตรวจ
สุขภาพจะชวยใหคัดเลือกไดคนที่เหมาะสม
กกกกกกกก5. การใหทดลองปฏิบัติหนาที่ เปนขั้นสุดทายของกระบวนการเลือกสรร กลาวคือ เมื่อ
เลือกไดคนมาแลวก็ใหทดลองทํางานจริงๆ สักชั่วระยะเวลาหนึ่งกอน ถาพิสูจนตนเองวาทํางานได
ความประพฤติดี จึงจะรับไวเปนการถาวร
กกกกกกกก3.2 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการแรงงานต่ างด้ าวเข้ าเมืองผิดกฎหมาย
กกกกกกกก ในบรรดาความพยายามที่จะแกไขปญหาเขาเมืองผิดกฎหมาย หลายประเทศไดใช
มาตรการ 2 ดาน คือ ดานแรก โดยการเขมงวดตอการบังคับใชกฎหมายเพื่อจับกุมและผลักดันผูเขา
เมืองผิดกฎหมายกลับประเทศ และปองกันการลักลอบเขาเมืองตามชายแดนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อีกดานหนึ่งโดยการผอนปรนใหแรงงานที่ลักลอบเขาประเทศไปแลวสามารถทํางานได
กอนที่จะใชมาตรการผลักดันตอไปสําหรับผูที่ไมมารายงานตัว ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้
(กฤติยา อาชวนิชกุล 2545 : 22-26)
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.1 มาตรการในการจัดการแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย หลาย
ประเทศใชมาตร-การใหญ 2 ดานคือ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.1 การนิรโทษกรรม (Amnesty) อาจหมายถึงผูเขาเมืองผิด
กฎหมายที่เขาขายไดรับการผอนปรนสามารถขอสิทธิความเปนพลเมือง (Citizenship) ของประเทศ
ได หรืออาจใชศัพทนี้เพื่อหมายถึง การไมเอาโทษผูเขาเมืองที่มารายงานตัวกอนที่จะดําเนินการ
สงกลับประเทศ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1.2 การจดทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตตามกฎหมายที่ประกาศ
(Regularization) มีความหมายคลายคลึงกันคือ การออกใบอนุญาตทํางานไดชั่วคราวในประเภทงาน
ที่ไดรับการผอนปรนใหจางแรงงานตางดาวได
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.2 มาตรการการจัดการแรงงานตางดาวที่มีการใชอยูทั่วโลกมีอยูหลาย
มาตรการ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจใชมากกวาหนึ่งมาตรการในการจัดการที่สําคัญๆ 6 รูปแบบดังนี้ กก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.1 การปองกันการนําเขาแรงงานตางดาวที่ไมถูกกฎหมาย
โดยการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากมีกฎของคณะกรรมการองคกรการบินระหวางประเทศ
(Council of International Civil Aviation Organization: ICAO) กําหนดวา สายการบินทุกสาย
จะตองรับผิดชอบและมีหลักประกันวาผูโดยสารสายการบินทุกคนมีตั๋วโดยสารและมีเอกสารเดิน
ทางเขาเมืองหรือเขาประเทศปลายทางอยางถูกตอง มาตรการขางตนนี้ อาจทําใหคนเขาเมืองผิด
กฎหมายที่เดินทางโดยเครื่องบินลดจํานวนลง แตใชไมไดผลกับการลักลอบระหวางประเทศเพื่อน
บานที่มีพรมแดนติดกันยาว เพราะการลักลอบมาจากการเดินทางโดยเรือ และเดินขามพรมแดนเขา
มามากกวา แตเหมาะสมกับประเทศที่เปนหมูเกาะ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.2 การจัดการแบบผอนปรน การผอนปรนใหแรงงานตาง
ดาวทํางานไดแทนการถูกสงกลับประเทศ เนื่องจากสถานการณขาดแคลนแรงงานระดับลางที่คนใน
ประเทศไมตองการทํา มาตรการนี้มักใชกอนที่จะทําการผลักดันตอไป สําหรับผูไมมารายงานตัว
มาตรการมักเรียกปะปนกันวา การนิรโทษกรรม (Amnesty) หรือการจดทะเบียนแรงงานตางดาวเขา
เมืองผิดกฎหมาย (Regularization)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.3 การบังคับใชกฎหมายเขาเมืองและการควบคุมชายแดน
อยางเขมงวด โดยเฉพาะที่เปนชายแดน ติดตอระหวางประเทศ การลงโทษอยางจริงจังกับผูอํานวย
ความสะดวกหรือลักลอบนําเขาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะกลุมเจาของสถาน
ประกอบการที่ตองการแรงงานและพวกนายหนาจัดหางาน มาตรการใชไมไดผล ถาการบังคับใช
กฎหมายหยอนยาน หรือเจาหนาที่ที่ฉอฉล
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.4 การแกกฎหมายเพื่อลดแรงจูงใจในการเขาเมืองแบบไม
ถูกกฎหมาย ในหลายประเทศใชมาตรการนี้ในการแกปญหา เพื่อเพิ่มประเภทของบุคคลที่สามารถ
ขอถิ่นที่อยูและทํางานในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เพิ่มโทษแรงงานตางดาวเขา
เมืองผิดกฎหมายมากขึ้นดวย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2.5 การผลักดันแรงงานตางดาวกลับประเทศ ทุกประเทศที่
เผชิญกับปญหาการเขาเมืองผิดกฎหมาย จะมุงใชมาตรการนี้ผสมผสานกับมาตรการอื่น ๆ อยางเชน
ประเทศที่มีแนวชายแดนติดตอกันจะใชวิธีสงผูลักลอบเขาเมืองจากจุดที่ลักลอบเขามา
ทั้งนี้ผู
ลักลอบเขามามักตองโทษจําหรือปรับกอนเดินทางกลับ
สําหรับการเดินทางกลับทุกประเทศ
กําหนดใหผูเขาเมืองผิดกฎหมายตองเปนผูจายเอง ในกรณีที่ไมมีเงินพอ ประเทศตนทางเปนผูจาย
แทน หรืออยางบางประเทศอาจผอนปรนใหทํางาน รับจางทําความสะอาด ใหมีรายไดพอสําหรับ
เดินทางกลับประเทศของตนได
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3.2.2.6 การผสมกลมกลืนผูเขาเมืองโดยใหสิทธิที่อยูอาศัยและทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
โดยทั่วไปประเทศที่มีนโยบายเกี่ยวกับคนตางดาวเขาเมืองคอนขางเขมงวด การผสมกลมกลืนจะทํา
ไดยาก เหตุผลที่ผลักดันใหเกิดนโยบายนี้มักเปนเหตุผลทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ คนที่จะไดรับ
การอนุญาตใหทํางานอยางถูกตองมักเปนคนที่เคยอยูในประเทศ และไดรับอนุญาตทํางานชั่วคราว
อยูกอนแลว
กกกกกกกก3.3 แนวคิดเกีย่ วกับแรงงานต่ างด้ าวของประเทศไทย
กกกกกกกกประเทศไทยเพิ่งเริ่มรับแรงงานอพยพในตอนปลายทศวรรษที่ 80 ถึงตนทศวรรษที่ 90
เมื่อมีความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศมากกวาประเทศเพื่อนบาน แรงงานอพยพสวนใหญเขา
มาผิดกฎหมาย มาจากพมา จีนตอนใต ลาว และเขมร รัฐบาลไทยไดใชนโยบายตรวจคนเขาเมือง
อยางเขมงวด เนื่องจากเปนแรงงานอพยพบางกลุมซึ่งเปนอันตรายตอความมั่นคงของประเทศ แต
ขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง และงานกอสราง ทําใหนายจางตองรองขอใหรัฐบาลผอนคลาย
กฎหมายคนเขาเมือง ผลก็คือมีการใหใชแรงงานพมาใน 4 จังหวัด ในป ค.ศ.1995 ในขณะที่มี
นโยบายสนับสนุนการสงออกแรงงาน มีสํานักงานจัดหางานไปตางประเทศ ทั้งของรัฐที่ไมเก็บ
คาธรรมเนียมและของเอกชนที่เก็บคาธรรมเนียมสูงแตสวนใหญคนงานจะอพยพไปโดยผาน
สํานักงานจัดหางานเอกชน มีนักวิชาการและหนวยงานตาง ๆ ทําการศึกษาและไดมีการศึกษาเรื่อง
แรงงานอพยพจากตางประเทศและมีความเห็นวา
การที่มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับแรงงานอพยพจากพมา เชน กรมตํารวจ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กรม
ประมง กระทรวงการตางประเทศ สถาบันเอกชน ในรูปสมาคม และจังหวัดตาง ๆ กอใหเกิดปญหา
ดานการปฏิบัติในแตละพื้นที่ มีความแตกตางกัน ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงานในดาน
การบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ (เกษมสันต จิณณวาโส, 2538, หนา
41)
กกกกกกกกวิจัยปญหาเกี่ยวกับแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย ดังนี้
ปญหาจากการละเลยของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนฝายปกครอง เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
และกระทรวงแรงงาน ลวนเปนผลพวงมาจากความไมแนนอนของการกําหนดนโยบายจาก
สวนกลาง ทําใหเกิดชองทางในการประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่ในทองถิ่นและการเอาเปรียบ
แรงงานตางชาติอยางเห็นไดชัด ดังนั้น การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจากสวนกลาง รวมทั้งการให
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การสนับสนุนทั้งกําลังคน เครื่องมือ และงบประมาณ ก็สามารถนําแรงงานกลุมนี้เขาระบบไดไม
ยาก เนื่องจากผูประกอบการไดติดตามและรับรูแนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแรงงานเถื่อนและ
ไดมีการเรียกรองตอรองกับการประสานงาน การสั่งการ หรือ การแปลแนวนโยบายไปสูมาตรการ
ใน20 ฝายรัฐบาลในดานนี้มาโดยตลอด (ยงยุทธ แฉลมวงษ และคณะ, 2539, หนา 11-42)
การนําคนเถื่อนมาเขาระบบการจางงานนั้น จะตองมีหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับคนงานเถื่อน
เหลานั้นพอสมควร เพื่อใหสามารถตรวจสอบความเปนมาของคนงาน ลักษณะงานที่ขออนุญาตทํา
และแหลงจางงานได การเก็บประวัติคนงานเถื่อนเหลานี้ อาจจําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มาชวย เชนระบบคอมพิวเตอรอยางหลีกเลี่ยงไมได
ความพยายามของรัฐบาลในการกําหนดมาตรการการควบคุมแรงงานตางชาติ การปองกันสกัดกั้น
การขยายตัวของแรงงานตางชาติ ไมสามารถยับยั้งไดสําเร็จ เพราะกลไกภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งใน
สวนกลางและสวนทองถิ่น ยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการอยางเชื่อมโยงเปนระบบและ
ชัดเจน ประกอบกับมีขบวนการจัดหา จัดจาง โดยกลุมนายจางและนายหนาเถื่อน จึงทําใหมีแรงงาน
ตางชาติลักลอบกระจายเขามาทํางานในจังหวัดตาง ๆ เกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ประมง กอสราง เกษตรกรรม การรับใชในบาน เหมืองแร ขนสง
และบริการ
กกกกกกกกงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกชะนิกา ฤกษอินทรีย (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงงานตางดาว : แรงงานตางดาว
อาชีพกอสรางสัญชาติพมาอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวาเหตุผลสําคัญที่แรงงานตางดาว
เขามาทํางานในประเทศไทยคือ
กกกกกกกก1. การที่ประเทศของตนไมมีงานทํา เนื่องจากวาแรงงานเหลานี้ไมมีความรู
งานที่สามารถทําไดสวนมากก็เปนงานที่ใชกําลังกายที่บางครั้งเปนการทํางานเพื่อชวยเหลือกันไป
มาซึ่งไมไดรับเปนคาตอบแทนหรือไมบางครั้งก็ไมไดคาจาง และถาเปนงานทางดานเกษตรกรรมก็
จะเปนไปในลักษณะของการทําการเกษตรไวบริโภคเอง ไมไดเพื่อจําหนาย
กกกกกกกก2. คาจางแรงงานในประเทศไทยก็เปนปจจัยดึงดูดปจจัยหนึ่งที่ทําให
แรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย เพราะเมื่อเทียบกับคาจางของประเทศตนแลวคาจาง
แรงงานของประเทศไทยมีมูลคาสูงกวามาก เพราะ 1 บาทไทยจะมีคาเปน 6 เทาของประเทศพมา
กกกกกกกก3. การที่ตองดูแลคนในครอบครัว ทั้งพอ แม และยังมีลูกอีก ทําใหแรงงาน
ตางดาวตองขวนขวายหาวิธีทางที่จะหาเงินมาดูแลครอบครัว โดยอพยพเขามาหางานในไทยซึ่งได
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คาตอบแทนที่สูงกวาประเทศของตน ซึ่งบางครอบครัวอพยพกันเขามาทั้งครอบครัว ไมวาจะเปน
พอ แม พี่ นอง ซึ่งก็จะแยกยายกันไปทํางานซึ่งสวนมากทํางานดานการกอสราง
กกกกกกกก4. กลุมตัวอยางสวนใหญจะอพยพเขามาทํางานในประเทศไทยเองโดยไม
ผานนายหนา เพราะเนื่องจากวาบางคนมีญาติพี่นองหรือเพื่อน ทํางานอยูที่ประเทศไทยกอนแลว
จึงตามเขามาโดยที่ไมตองมีการจายคานายหนา ทําใหแรงงานตางดาวสนใจเขามาทํางานมาก
กกกกกกกกชาตรี รักขกฤตยา (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
แรงงานกับแรงงานตางชาติที่มิชอบดวยกฎหมาย พบวาแรงงานตางชาติเหลานี้สวนใหญเปน
แรงงานไรฝมือซึ่งไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา โดยมีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมาย
คุมครองแรงงานกําหนด ซึ่งเปนการฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานทั้งที่เปนการละเมิดหลักการที่
กําหนดไวในอนุสัญญาและขอเสนอขององคการแรงงานระหวางประเทศอีกดวย แตเนื่องจาก
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองแรงงานตางชาติที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายจะตองถูกสงตัวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรจึงทําใหแรงงานตางชาติเหลานี้ไมสามารถดําเนินการฟองรองเพื่อใหนายจาง
ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานได
กกกกกกกก กรมการจัดหางาน (2544 : 85-90) ไดรายงานการศึกษาวิจัยผลกระทบของการ
เคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศตอการจางงานในประเทศและภาวะเศรษฐกิจ ในสวนของความ
คิดเห็นของสถานประกอบการที่ขออนุญาตผอนผันนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานมากพบวา
เนื่องจากมีงานบางประเภทที่แรงงานไทยปฏิเสธที่จะทํางาน ไดแก งานกอสราง งานประมงทะเล
งานขนถายสินคาทางน้ําและงานในกิจการตอเนื่องประมงทะเล ซึ่งเปนงานประเภทงานหนัก งาน
สกปรก เสี่ยงอันตราย งานที่มีลักษณะซ้ําซาก จําเจ นาเบื่อ ทําใหสถานประกอบการมีความตองการ
แรงงานไทยประกอบกับแรงงานไทยในพื้นที่มีไมเพียงพอ สถานประกอบการจึงเลือกที่จะจาง
แรงงานตางชาติเขามาทํางาน ทั้งนี้เนื่องจากมีความจําเปนที่ตองใชแรงงานในการดําเนินธุรกิจ
ถึงแมวาสถานประกอบการจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แตสวนใหญยังตองการ
แรงงานตางชาติเนื่องจากขาดแคลนแรงงานในพื้นที่

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษา
กกกกกกกกเรื่อง การศึกษาถึงผลกระทบที่มีผลภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน
ในธุรกิจประมง ในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาและขั้นตอน
การศึกษาดังนี้
สถานทีด่ ําเนินการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการศึกษาในพื้นที่ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เหตุผลที่
เลือกทําการศึกษาผูประกอบการที่รับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจประมงในบริเวณนี้คือ
กกกกกกกก 1.ตําบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเปนยานธุรกิจประมงแหงใหญที่สุดและมีชื่อเสียง
แหงหนึ่งของประเทศ มีทั้งการดําเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจประมงที่ครบวงจร และมีธุรกิจประมง
ตอเนื่อง เชนโรงงานแปรรูปสินคาตางๆมากมาย
กกกกกกกก2.ปจจุบันมีชาวตางดาวเปนจํานวนมากที่ผูประกอบการตัดสินใจรับเขามาเปนลูกจางใน
ธุรกิจตางๆไมเวนแมแตอาชีพการบริการตางๆเชน รานอาหาร รานขายยา เปนตน ดังนั้นผูศึกษา
ตองการศึกษาสาเหตุที่แทจริงวาอะไรมีผลกระทบตอการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเหลานี้เขามา
ทํางาน
กกกกกกกก3.สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและสะดวกในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการศึกษา
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Information)
กกกกกกกก การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับประมง
และธุรกิจตอเนื่องประมงตางๆ ในเขตตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และเลือกรับแรงงานตาง
ดาวเขาทํางานและแรงงานเหลานั้นมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวอยางถูกตองจํานวน 10 ราย
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้คือ
กกกกกกกก1.การสัมภาษณ โดยผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลครั้งนี้เพื่อให
ไดขอมูลที่ละเอียด ครบถวน
กกกกกกกก2.กลองถายรูป ในการศึกษาครั้งนี้กลองถายรูปถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเก็บ
ภาพตางๆเพื่อมาใชในภาคผนวก
กกกกกกกก3.ปากกา สมุดและเครื่องอัดเสียง เพื่อใชสําหรับจดและบันทึกขอมูลตางๆที่สําคัญ เชน
จดบันทึกขอมูลการสัมภาษณของผูประกอบการ เปนตน
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกก1.ศึกษาและทําความเขาใจกับคําถามที่จะสัมภาษณ โดยทําความเขาใจใหถูกตองกอนจะ
ทําการเก็บขอมูล
กกกกกกกก 2.ติดตอสอบถามกับทางผูประกอบการ เพื่อขอนัดวันเวลาในการสัมภาษณและเก็บ
ขอมูล
กกกกกกกก3.ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและบันทึกภาพ
กกกกกกกก4.นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลความ สรุป และรายงาน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน ตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ.2553 จนถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2553

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ความเป็ นมาของธุรกิจประมงในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
กกกกกกกก การประมง เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชายฝงทะเลยาว 41 กิโลเมตร จึงมีการ
ประกอบอาชีพทําการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก ปจจุบันครัวเรือนที่ทําการ
ประมงมีจํานวน 5,628 ครัวเรือน เปนกิจการประมงน้ําจืด 3,769 ครัวเรือน และน้ํากรอย/น้ําเค็ม
1,859 ครัว เรือน ผลผลิตจากการประมงทะเลสวนใหญไดรับจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก บริเวณ
อาวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเลดานประเทศเวียดนาม ชาวประมง
สมุทรสาครมีความกระตือรือรนในการพัฒนาอาชีพ แสวงหาเทคนิคใหม ๆ เพื่อปรับปรุงกิจการอยู
เสมอ ทําใหสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก เปนแหลงธุรกิจประมงที่
สําคัญของประเทศ ทั้งในดานการจับปลาเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม และธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประมง เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน ซึ่งมีตลาดจําหนาย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จากขอมูลรายงานประจําป 2553 สํานักงานประมงจังหวัด ไดจําแนก
สภาพการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
กกกกกกกกด้ านการประมงทะเล มีครัวเรือนที่ทําการประมงทะเล 701 ครัวเรือน เรือประมงที่จด
ทะเบียนถูกตอง (การครอบครองเครื่องมือ , ทําการประมง) เรือทําการประมงในนานน้ําไทยมี
จํานวน 1,824 ลํา ลูกเรือประมง 9,019 คน สวนใหญเปนเรืออวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู อวนลอย
และอวนรุน
กกกกกกกก นอกจากนี้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ยังไดทําการประมงนอกนานน้ําไทย โดยมี
เรือประมงทะเล ที่เปนเรือประมงน้ําลึกหรือเรือแมจํานวน 12 ลํา และเรือบรรทุกหองเย็นขนถาย
สินคาสัตวน้ําจากเรือแมจํานวน 300 ลํา ที่ไปรวมทําการประมงในนานน้ําตางประเทศ อาทิ เชน
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไปจนถึงรัฐชายฝงในทวีปแอฟริกา โดยเรือบรรทุกขนถายสินคาสัตวน้ํา จาก
เรือแมจะนําสินคาสัตวนํากลับขึ้นฝง โดยมีทาเทียบเรือ และรถตูคอนเทรนเนอรตลอดจนแพปลา
จํานวนมากรองรับปริมาณสัตวน้ําทะเลที่จับได และจําหนายที่ทาเทียบเรือประมง อ.เมือง
สมุทรสาคร และสะพานปลา สวนใหญจะเปนปลาทู ปลาเลย ปลาหมึก กุง ป สําหรับสินคาสัตวน้ําที่
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นําเขาจากตางประเทศ โดยเรือบรรทุกสัตวน้ํามีปริมาณ 437,884 ตัน สวนใหญจะเปนปลาโอ ปลา
เกา ปลากะพง สวนปลาทูนา นําเขาจากตางประเทศทั้งหมดไมต่ํากวาปละ 10 - 12 ลาน ตัน โดยขน
ถายขึ้นที่ทาเทียบเรือกรุงเทพ บรรทุกคอนเทรนเนอรสงมายังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแปรรูปสง
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
แนวคําถามการสนทนากับผู้ประกอบการเกีย่ วกับผลกระทบทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจรับแรงงานต่ าง
ด้ าวเข้ าทํางาน
กกกกกกกก1.เหตุผลที่รับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
กกกกกกกก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
กกกกกกกก3.สวัสดิการที่นายจางใหตอแรงงาน
กกกกกกกก4.ผลดีที่มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก5.ผลเสียที่มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก6.ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนนั้นๆ
แนวคําถามเกีย่ วกับผลกระทบทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจรับแรงงานต่ างด้ าวเข้ าทํางาน
กกกกกกกก1.เหตุผลทีร่ ับแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางาน
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําใหรับแรงงานตางดาวเขาทํางานคือ ขาดแรงงานไทยที่จะ
มาเปนลูกจางในธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากเปนงานที่ตองใชความอดทนสูง ความอุตสาหะและตอง
ขยัน ซึ่งคนไทยในปจจุบันไมทํางานประเภทนี้แลวหันไปทํางานที่สะดวกสบายกวา เชนในโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ งานบริการเปนตน งานที่ทํานั้นตองทนอยูกับความเปยกชื้นและกลิ่นของสดจาก
ทะเล และการทํางานนั้นไมเปนเวลาเนื่องจากปริมาณสัตวทะเลที่ไดในแตละวันไมมีความแนนอน
เรือประมงก็ออกทะเลไมเปนเวลา ซึ่งบางเดือนออก 1-2 ครั้ง หรือทํางานเฉพาะเดือนมืดเทานั้น สรุป
คือเปนงานที่เหนื่อยและไมมั่นคงและคาจางที่ไดก็ถือวานอยสําหรับคนไทย แตสําหรับแรงงานตาง
ดาวนั้นถือวาเปนเงินจํานวนมากพอเพราะนายจางสวนใหญมีสวัสดิการใหลูกจางในหลายๆดาน
กกกกกกก
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ก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางาน
กกกกกกกก จากการศึกษาพบวาสวนใหญคนตางดาวจะเขามาเองโดยแบบปากตอปากแตการรับ
สมัครนั้นจะรับสมัครโดยตรงโดยไมมีการผานเอเยนตตางๆเพราะทําใหเกิดปญหาตามมาและถือวา
เปนเรื่องผิดกฎหมายเรื่องการคามนุษย ประเภทแรกคือแรงงานตางดาวที่มีบัตรประจําตัวเปนชาว
ตางดาวอยูแลวก็จะใหทํางานไดเลยแตตองมีการสอบถามจากโรงงานเกากอนวาออกมาจริงหรือไม
อีกประเภทหนึ่งคือแรงงานที่ยังไมมีบัตรก็จะใหทํางานไปกอนแตตองหลบๆซอนๆตํารวจนิดหนอย
เมื่อถึงเวลานายจางก็จะพาไปขึ้นทะเบียนเปนแรงงานตางดาว
กกกกกกกกอาชีพการทําประมงและการทํานากุงจะไมมีการปดประกาศหาคน แตจะบอกตอกันไป
ปากตอปาก สวนมากก็จะไดคนที่มีประสบการณจากที่อื่นมาแลว คนที่ไมมีประสบการณก็ไม
เปนไร เพราะเปนงานที่ตองการคนแข็งแรง ขยัน อดทน เทานั้น การประมงก็จะรับแตผูชาย นายจาง
จะไมใชบริการของสํานักจัดหางาน เพราะกลัวจะไดบุคคลไมดี และเสียคานายหนาอีกประมาณคน
ละ 2,000-3,000 บาท ซึ่งทุกคนคิดวาไมนาเสี่ยง บางคนเลาวาพอเปนงานก็หนีไปแลวไมรูเหตุผลใด
กกกกกกกกสวนที่แพกุง คัดเลือกกุง แกะกุง เขาจะปดประกาศวาเขาตองการแรงงานชายและหญิง
ไปทําอะไรเปนภาษาพมา และติดเบอรโทรศัพทใหเขาติดตอกลับมา เพื่อนัดวันเวลาที่จะขอดูตัวและ
สัมภาษณ เมื่อถึงวันนัดก็จะใหกรอกใบสมัคร ติดรูป ขอดูวามีบัตรตางดาวแลวหรือยัง ถามีก็ตกลง
เรื่องการทํางานและคาแรง ถาไมมีก็เจรจากันวาจะใหเจานายทําบัตรใหหรือจะทําบัตรเอง เมื่อพวก
เขาตกลงจะทํางานเจานายก็จะแจงเงื่อนไขใหทราบวาจะจายคาแรงเทาไหร อยางไร เวลาการทํางาน
เปนอยางไรบาง แลวตกลงเวลาในการฝกงาน เชน 10 วัน ครึ่งเดือน เปนตน ถาทําได ทําดี นายจางก็
จะรับเขาทํางาน แตถาฝายหนึ่งฝายใดไมถูกใจก็ยกเลิกการวาจางกัน สวนคาแรงพวกเขาจะไมมี
ปญหา
กกกกกกกก3.สวัสดิการทีน่ ายจ้ างให้ ต่อแรงงานต่ างด้ าว
กกกกกกกก จากการศึกษาพบวาตัวผูประกอบการจะมีสวัสดิการใหกับตัวลูกจางซึ่งเปนแรงงาน
ตางดาวในประเด็นตางๆดังนี้คือ ถาเปนธุรกิจที่เปนโรงงานที่ตองใชความสะอาดในการทํางานก็
จะมีชุดทํางานให มีการจายคารักษาพยาบาลใหกับตัวลูกจางเมื่อเจ็บปวย มีวันหยุดใหกับลูกจางใน
วันสําคัญตางๆ รวมทั้งจัดงานใหเมื่อถึงเทศกาลสําคัญ มีการจายคาโอทีใหเมื่อทํางานลวงเวลา
กกกกกก
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กก4.ผลดีทมี่ ีแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญมีความขยัน อดทนและเชื่อฟงคําสั่งของ
นายจางไดดีและมีระเบียบ(เฉพาะในโรงงานที่มีการตั้งกฎระเบียบขอบังคับตางๆไว) สามารถทํางาน
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเวลาและแรงงานตางดาวสวนใหญมีพัฒนาการในการทํางานที่ดี
สามารถปรับตัวเขากับนายจางที่เปนคนไทยไดอยางรวดเร็ว
กกกกกกกก5.ผลเสี ยทีม่ ีแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวาผลเสียที่เกิดขึ้นตอตัวนายจางที่เกิดจากการรับแรงงานตางดาว
เขามาทํางานในธุรกิจของตนนั้นแทบจะไมมีเลย มีการลักขโมยบางแตเกิดขึ้นนอยมากเพราะ
นายจางสวนใหญจะตองอบรมและตั้งกฎระเบียบไวอยางเครงครัดอยูแลว มีแตปญหาการ
ทํางานเพียงไมนานก็ยายออกไป เพราะปจจุบันแรงงานตางดาวมีโทรศัพทมือถือกันแทบทุก
คนซึ่งก็จะโทรตามกันใหยายออกไป แตปจจุบันเกิดขึ้นนอยมากเพราะกฎหมายใหมนั้นให
ลงทะเบียนขึ้นโดยตรงตอตัวนายจางเอง โดยระบุชื่อนายจางและชื่อโรงงานไวอยางชัดเจน
แตปญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากขาราชการเองหากินกันกับตัวผูประกอบการชาวไทย
ตํารวจรีดไถเงินจากคนไทย (เจาของเรือ) และแรงงานตางดาวโดยตรง
กกกกกกกก6.ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่ อชุ มชน
กกกกกกกก จากการศึกษาพบวา มีปญหาการจี้ปลนเพราะแรงงานที่เขามามีมากขึ้น รายรับที่ได
บางครั้งไมพอกับรายจาย เพราะปจจุบันการใชจายที่มากขึ้น แตงตัวทันสมัยมากขึ้น คานิยมตางๆที่
เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยอยูก็กลายเปนชุมชนแออัด เพราะอยูภายใน
หองเชาหนึ่ง 4-5 คนเนื่องจากสามารถหารคาเชาหองกันไดแตผลดีที่เกิดขึ้นตอชุมชนนั้นก็คือทํา
ใหรานคาตางๆ รานยา รานอาหาร เจาของหองเชา มีรายไดจากแรงงานตางดาวพวกนี้ ซึ่งอยูได
เพราะการถอยทีถอยอาศัยกัน
แนวคําถามการสนทนากับแรงงานต่ างด้ าว ตํารวจ และชุ มชนเกีย่ วกับผลกระทบทีม่ ีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจรับแรงงานต่ างด้ าวเข้ าทํางาน
กกกกกกกกแรงงานตางดาว
กกกกกกกก-สวัสดิการที่นายจางใหตอแรงงาน
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กกกกกกกกโรงพยาบาล
กกกกกกกก-การเขารับการรักษา
กกกกกกกก-โรคระบาดที่มาจากแรงงานตางดาว
กกกกกกกก-ปญหาจากการเขามารับการรักษา
กกกกกกกกตํารวจ
กกกกกกกก-ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว
กกกกกกกกชุมชน
กกกกกกกก-ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานตางดาวในชุมชน
แรงงานต่ างด้ าว
กกกกกกกกสวัสดิการทีน่ ายจ้ างให้ ต่อแรงงาน
กกกกกกกกการเดินทางเขามาในประเทศไทย จะมีแรงจูงใจจากพวกบานใกลเรือนเคียงที่สงเงินไป
ใหพอแม ญาติพี่นองใหกินดีอยูดี พวกเขาจึงมีพลังอยากเขามาทํางานในประเทศไทย ซึ่งบางคนก็เขา
มาทางเรือเขามาทางจังหวัดระนอง บางคนก็เดินเขามาแลวขึ้นรถที่ดัดแปลงใหแรงงานหลายสิบคน
นั่ง เชน รถกระบะบรรทุกผักผลไมแตมีแรงงานตางดาวซุกซอนเขามา บางคันก็เปนรถบรรทุกน้ํามัน
แตขางในไมมีน้ํามันเปนตน บางคนถูกจับแลวจับอีก ถูกสงตัวกลับ มาใหมอีกหลายครั้งกวาจะได
งาน สวนเรื่องงานพวกเขาไมเกี่ยงงาน สามารถทําอะไรก็ได ขอใหไดคาแรงตรงเวลา( แตกอนไม
เกี่ยงงาน แตปจจุบันมีงานตางๆมากมายใหเลือก จึงเปลี่ยนงานกันมากขึ้น) พวกเขาบอกวาออกไป
ขางนอกบานได ไปเที่ยวได เพราะมีบัตรตางดาว ซึ่งเดิมหามขามเขต ปจจุบันใหทําพาสปอรตซึ่ง
สามารถเดินทางไปไดทั่วราชอาณาจักรไทย แตกอนแรงงานตางดาวบอกวาตองคอยระแวงตํารวจ
เพราะจะมีบัตรหรือไมมีบัตรเขาก็จะโดนรีดไถประจํา นายจางสวนใหญของพวกเขาก็ใจดีอนุญาต
ใหพวกเขาสามารถอยูทํางานไดหลายๆป บางคนยังไมเคยเปลี่ยนเจานายเลย บางคนก็เปลี่ยนหลาย
เจานายหลายงานแลว เพราะจังหวัดสมุทรสาครมีงานใหทํามากมาย บางโรงไมมีแรงงานไทยเลย
ฝายผลิตทั้งหมดเปนแรงงานตางชาติ โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครก็เปดโอกาสให
เด็กลูกแรงงานตางดาวที่เกิดในระเทศไทย เขาเรียนได ถาเจ็บปวยก็สามารถเขารักษาตัวใน
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โรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือโรงพยาบาลประจําอําเภอได โรงพยาบาลเอกชนก็ได แตทุกคนตองมี
เงินจายคารักษาพยาบาล
กกกกกกกกสวัสดิการทีน่ ายจ้ างให้ ลูกจ้ าง(สั มภาษณ์ ลูกจ้ าง)
กกกกกกกก1.จายเงินคาจางเปนรายวัน รายสัปดาห ครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนแลวแตหนวยงาน ซึ่ง
แตกตางกันไปตามลักษณะงาน (คาแรงสวนใหญจะต่ําวาคนไทยแตพวกเขาสวนใหญยอมรับและ
ยินดี)
กกกกกกกก 2.จายเงินตามน้ําหนักกุงที่แกะได คัดเลือกขนาดกุงไดเร็ว ไดมาก ก็ไดคาแรงตาม
ความสามารถ
กกกกกกกก3.ทําโอทีก็มีเงินจายให เจานายบางคน มีไอศกรีม ขนมปง ขนมหวาน เครื่องดื่มเลี้ยงให
ขณะทํางานลวงเวลา
กกกกกกกก4.เจ็บปวยพาไปหาหมอ จายคารักษาพยาบาลให (บางราย)
กกกกกกกก5.พาไปเที่ยว พาไปทําบุญวันหยุดตามเทศกาลตางๆ
กกกกกกกก6.บางรายไดอยูบานเจานาย ไมตองใหเสียคาน้ําคาไฟ บางรายใหกินฟรีดวย
นายจ้ างเอาเปรียบลูกจ้ างหรือไม่
กกกกกกกกสัมภาษณนายจางเขาก็บอกวาพวกเขาไมเอาเปรียบลูกจาง ทุกคนที่เปนนายจางจะพูดวา
ถาแรงงานเปนคนดี มีศีลธรรม มีฝมือในการทํางาน ก็จะพยายามรักษาไวโดยใหสวัสดิการตางๆ
ตามเงื่อนไขที่กลาวไปแลว สวนคนไมดี ไมมีศีลธรรม ไมพัฒนาฝมือ เจานายจะเรียกมาอบรมถาไม
กาวหนาก็จะใหออก เพราะปจจุบันมีแรงงานตางชาติเยอะมาก
กกกกกกกก สัมภาษณลูกจางสวนใหญก็บอกเจานายดี หนวยงานดี สวนใหญทํางานที่เดิมยังไม
เปลี่ยนเจานาย เจานายที่เอาเปรียบ คือ จายเงินไมตรงเวลา ไมขึ้นเงินเดือนให ไมมีวันหยุด เจ็บปวย
ไมดูแล ไมแนะนําและไมปกปองเรื่องตํารวจ เปนตน
โรงพยาบาล
กกกกกกกกการเข้ ารับการรักษา
กกกกกกกก จังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลของรัฐ 3
โรงพยาบาลกระทุมแบน และโรงพยาบาลบานแพว

โรง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
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กกกกกกกกซึ่งทั้ง 3 โรงพยาบาลนี้ตองรับดูแลรักษาแรงงานตางดาวปละหลายหมื่นคน โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลประจําจังหวัดเมื่อปที่แลวมีสถิติวามีคนไขตางชาติถึงหนึ่งแสนคน แตผูมาใชบริการ
ตองมีบัตรตางดาวและมีคารักษาพยาบาล ขั้นตอนการตรวจรักษาก็เหมือนกับคนไทย คือ มาครั้ง
แรกก็มาทําบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล ซักประวัติวาเปนอะไร พยาบาลตรวจเบื้องตน
ตรวจความดัน ชั่งน้ําหนัก ถามวาเปนอะไรมา ถาผูปวยพูดไทยไมไดก็จะมีลามแปลให ซึ่งลามก็มี
ปญหามากเพราะคนไขอาจไมใชพมา เปนมอญ เปนกะเหรี่ยง ฯลฯ แตสวนใหญอยูไทยมานานก็
สามารถพูดได แลวสงเขาตรวจรางกายโดยละเอียดโดยนายแพทยเวร ถาโรงพยาบาลสามารถรักษา
ไดก็จะทําการรักษาจนหาย และตองจายคารักษาพยาบาลเปนเงินสด ถาผูปวยคนใดไมมีบัตรตาง
ดาวทางโรงพยาบาลก็จะเรียกตํารวจมารับตัวไปถือวาเปนแรงงานเถื่อน และมีแรงงานบางคนอยู
ในที่ทํางานที่มีกองทุนตางชาติ (เหมือนประกันสังคม) ก็สามารถเขามาใชบริการของโรงพยาบาล
ได
กกกกกกกกสิ่งที่ทั้ง 3 โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข คือ ตองตรวจ
รางกายคนทีเขามาทําบัตรใหมทุกคน ขั้นตอนการตรวจ คือ จะใหกินยา 8 เม็ด เจาะเลือด X-Ray
เพื่อดูวาพวกเขาเปนโรคเทาชางหรือเปลา เปนโรคพยาธิ และเปนมะเร็งหรือไม ตองตรวจอยาง
ละเอียด เพื่อพวกเขาจะไดไมเอาโรคติดตอรายแรงเขามาเผยแพรกับคนไทย ถาตรวจแลวไมพบ
โรคแข็งแรงดีก็ทําบัตรได อยูในไทยได แตถาพบโรครายแรงก็แจงตํารวจใหสงตัวกลับ
กกกกกกกกโรคระบาดทีม่ าจากแรงงานต่ างด้ าว
กกกกกกกกโรงพยาบาลสมุทรสาครเคยพบโรคเทาชางหลายปกอนก็จะแจงตํารวจแลวสงตัวกลับ
ประเทศพมาทันที สวนอีก 2 โรงพยาบาลพบแตโรคพยาธิและการทําคลอด โดยเฉพาะการทําคลอด
มีทั้ง 3 โรงพยาบาลเพราะพวกเขาไมรูจักการคุมกําเนิด แมทางโรงพยาบาลจะแนะนําไปเขาก็ไมทํา
หรือทําแลวก็ไมไดผลเพราะสื่อสารกันไมเขาใจ จึงเปนสิ่งที่นากลัวและอันตรายมาก เฉพาะจังหวัด
สมุทรสาครมีจํานวนคนตางดาวมากกวาคนไทยแลว และพวกเขาสามารถแจงเกิด ทําใบเกิดใหลูก
ไดถาพอหรือแมเปนคนไทย ทุกคนที่เกิดในเมืองไทยจะไดสัญชาติไทย ขั้นตอนก็เหมือนๆกับคน
ไทยคือ ฝากทองกอน บัตรฝากทองก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาพมาเพื่อแกปญหาการสื่อสรกันไมรู
เรื่อง (พยาบาลในหองคลอดเลาใหฟงวาบอกอีกอยางหนึ่งเขาก็จะทําอีกอยางหนึ่งซึ่งทําใหเหลา
พยาบาลและหมอปวดหัวและเครียดกันมาก เชน บอกวาอยารองก็รองกันเสียงดังหูดับตับไหม เปน
ตน) ทุกโรงพยาบาลก็ดําเนินโครงการรณรงคการคุมกําเนิดอยางเขมแข็ง ทุกโรงพยาบาลมีลามชวย
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แปลภาษาให ชวยบอกขั้นตอนการเขามารักษา และชวยสื่อภาษาใหเขาใจ และปจจุบันนี้ทาง
โรงพยาบาลยังมีปายบอกทางไปสูหองตางๆ เปนภาษาพมาควบคูไปกับภาษาไทยดวย
กกกกกกกกอีกโรคหนึ่งที่พบมาก คือ โรคพยาธิ เพราะพวกเขาชอบทานอาหารสุกๆดิบๆดื่มน้ําไม
สะอาด ทํางานสกปรกแลวไมลางมือ พยาบาลเลาวา มาตรวจเลือดก็จะทิ้งสําลีเช็ดแผลกันเกลื่อน
กลาดเต็มไปหมด เขาหองน้ําก็ไปทําใหหองน้ําสกปรก เปนตน
กกกกกกกกถาพวกเขาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในลักษณะที่มีอาการสาหัสมากที่ทั้ง 3 โรงพยาบาลไม
สามารถรักษาไดก็จะทําเรื่องสงตัวเขาไปรักษาในโรงพยาบาลใหญๆ ในกรุงเทพฯ แตที่สําคัญพวก
เขาตองมีบัตรและมีเงินพอที่จะจายคารักษาพยาบาลได
กกกกกกกกปัญหาจากการเข้ ามารับการรักษา
กกกกกกกกคุณหมอ พยาบาลและเจาหนาที่ธุรการในทุกโรงพยาบาลบอกวาในระยะแรกเครียดกัน
มากเพราะการสื่อสารที่ไมรูเรื่อง แตปจจุบันดีขึ้นเพราะรับลามที่สามารถชวยงานทางโรงพยาบาลได
ดีขึ้น
กกกกกกกกที่โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 (โรงพยาบาลเอกชน) อยูที่มหาชัย อําเภอเมือง ปจจุบันจะมีแต
คนไขตางดาวเทานั้น เพราะคนไทยรังเกียจ เกรงจะไมปลอดภัยและอาจติดโรคตางๆจากคนตางดาว
ได
กกกกกกกก สรุปวาคนไทยไมคอยพอใจนักที่แรงงานตางดาวเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ
เพราะไดรับการบริการที่ดีกวา (ตามความคิดของคนไทย) แตทั้งหมอและพยาบาลที่ดีเขาบอกวา
ผูปวยทุกคนคือพระเจา เขาตองทําหนาที่ของเขาใหดีที่สุด ไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะ “ผม
คิดวาถาพบโรคติดตอตั้งแตแรก ก็จะสามารถปองกันโรครายได ประเทศเราก็จะปลอดภัยจากโรค
ราย”
ตํารวจ
กกกกกกกกปัญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานต่ างด้ าว
กกกกกกกกมีแรงงานตางดาวทําผิดกฎหมายเรื่องตางๆ ดังนี้
กกกกกกกก1.อาชญากรรมกับคนไทย ไมเคยเกิดขึ้นเนื่องจากสวนใหญแรงงานตางดาวจะไมคอยจะ
มายุงกับคนไทย สวนใหญจะตางคนตางอยูและไมมีพฤติกรรมการกอเกตุอาชญากรรมรายแรงตางๆ
กกกกกกกก2.ทะเลาะวิวาทกันเอง ไมมีกับคนไทย สาเหตุสวนใหญเกิดจากปญหาการดื่มสุราแลว
ทะเลาะวิวาทกันเองภายในกลุมแรงงานตางดาว และปญหาเรื่องชูสาว
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กกกกกกกก3.ฆากันตาย 1 คดี สามีฆาภรรยาตาย (พมา) ที่ ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน เมื่อตนป2553
กกกกกกกก 4.คดีเสพยาเสพติด พบแรงงานตางดาวมีพฤติกรรมการเสพยาตางๆเชนเสพกัญชา
เฮโรอีน ดมกาว แตไมมีคดีการคาขายยาเสพติด
กกกกกกกกแตที่ สภอ.เมือง ก็มีคดีตางๆในประเภทเดียวกันเหมือนกระทุมแบนแตมากกวา เพราะมี
ชาวตางดาวอยูเปนจํานวนมาก แตที่ สภอ.บานแพว แทบจะไมมีคดีของพวกเขาเลย เพราะบานแพว
มีอาชีพทําสวนมากกวาอาชีพอื่นๆ
กกกกกกกก แตความเห็นของนายจางแประชาชนทั่วไปที่เห็นเหตุการณตางเลาวา ตํารวจไทยมี
พฤติกรรมที่อาจบีบคั้นใหแรงงานตางดาวบางคนตองมีพฤติกรรม การจี้ การปลน ชิงทรัพยใน
รูปแบบตางๆฯลฯ เพราะถูกตํารวจขูดรีดเอาเงินจากพวกเขาถาออกจากที่พัก แตตํารวจเขาก็จะ
ปฏิเสธวาที่เขาทํานั้นเพราะดูแลไมใหชาวตางชาติเขามาผิดกฎหมาย หรือมากอคดีตางๆ จะเห็นไดวา
ทําไมถึงไปกลาวหาตํารวจเชนนี้ แตเทาที่ไปสัมภาษณแรงงานตางดาวและคนรูจักนั้นตํารวจทํา
พฤติกรรมเชนนี้จริงๆ คนที่ผมรูจัก (ญาติผม) เขาก็เคยเห็น โดยเฉพาะแมของผมเคยไปประกันตัว
ลูกจางชาวพมาของนาชาย ที่ลูกจางนั้นไปเที่ยววัดพระแกวแลวโดนจับอยูโรงพักชนะสงคราม
เนื่องจากเขามีบัตรของจังหวัดสมุทรสาครแตเขาเขาไปเที่ยวในกรุงเทพ
ชุ มชน
กกกกกกกกผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานต่ างด้ าวในชุ มชน
กกกกกกกก พอคาที่เรขายของใชสวนตัว เชน แปง สบู ยาสีฟน ฯลฯ ขายตามตลาดนัดใหญใน
มหาชัย บอกวาตอนเย็นๆและวันอาทิตย แรงงานตางดาวพากันมาอุดหนุนสินคากันอยางคับคั่ง จึงมี
ความเห็นวา พวกแรงงานตางดาวไมไดเขามากอปญหาใดๆ มีแตทําใหพวกเขาขายดี มีรายได มีเงิน
เก็บ มีเงินสงลูกเรียน และที่สําคัญนั้นแรงงานตางดาวถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหเศรษฐกิจในจังหวัด
สมุทรสาครสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางดี
กกกกกกกก คนที่เปนเจาของบานเชา คอนโดมีเนียม เขาไดรับเงินคาเชารายเดือนจากแรงงานตาง
ดาวตรงเวลา ไมกอความเดือดรอนอะไร ถาไมมีครอบครัวจะอยูหองละประมาณ 3-4 คน หารเฉลี่ย
คาเชาหองกันทําใหจายนอยลง แตจะมีขอเสียคือ ชอบทิ้งขยะไมเลือกที่ ถาเปนหองน้ํารวมก็จะ
สกปรกมาก ตองตั้งกฎเรื่องความสะอาดอยางเขมงวด และชอบดื่มเหลาและทะเลาะกันเองภายใน
กลุมเดียวกัน ถาบานที่มีหองน้ําหองใครหองมันก็จะมีคนไทยอาศัยอยูรวมดวย
กกกกกกกก คนไทยที่ใชบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค นอยใจที่ทุกคนในโรงพยาบาลเอาใจแต
แรงงานตางดาว คนที่ไปใชบริการบอกวาโรงพยาบาลไดรับเงินจากเรานอยกวาจึงเปนเชนนี้
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กกกกกกกกคนไทยที่พักหองใกลกันบอกวาแรงงานตางดาวนั้นเขาขยันและประหยัด สงเงินไปให
พอแมที่ประเทศเขาทุกเดือน ใครมีอะไรเหลือกินเหลือใชใหเขาเขาก็ไมรังเกียจ
กกกกกกกก คนไทยทั่วไปกลาววา ตอนแรกก็คิดตอตานวาเอาตางชาติเขามาในประเทศทําไม แต
ปจจุบันเขาใจคนที่ประกอบกิจการตางๆวาเขาหาคนไทยมาทํางานไมได ก็จําเปนตองเอาตางดาวเขา
มาทํางานเพื่อเศรษฐกิจของไทยจะไดเจริญกาวหนา

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบที่มีตอการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานใน
ธุรกิจประมงในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา ถึงผลกระทบ
ตอผูประกอบการภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน ขั้นตอนการรับแรงงานตาง
ดาวเขาทํางาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตัวผูประกอบการเองและภายในชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการรายใหญที่ดําเนินธุรกิจประมงและธุรกิจประมงตอเนื่อง การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่
ศึกษาของตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการที่มี
ลูกจางสวนใหญเปนแรงงานตางดาว และมีแนวโนมในการจางงานแรงงานตางดาวเหลานี้เพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร ทําใหการเลือกพื้นที่ศึกษามีความ
นาสนใจเหมาะแกการเปนกรณีศึกษาอยางมาก ใชวิธีวิทยาแบบกรณีศึกษาโดยการศึกษาขอมูล
เบื้องตนจากเอกสาร และจากการสัมภาษณระดับลึก บุคคลผูใหขอมูลหลักคือผูประกอบการจํานวน
10 ราย ประกอบดวย ผูประกอบการธุรกิจประมงโดยตรง 5 คน และผูประกอบการธุรกิจประมง
ตอเนื่อง 5 คน
สรุปผลการศึกษา
กกกกกกกกผลการศึกษาสามารถสรุปไดตามประเด็นดังตอไปนี้
กกกกกกกก สรุปผลการสนทนากับผูประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบที่มีผลตอการตัดสินใจรับ
แรงงานตางดาวเขาทํางาน
กกกกกกกก1.เหตุผลที่รับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
กกกกกกกก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
กกกกกกกก3.สวัสดิการที่นายจางใหตอแรงงาน
กกกกกกกก4.ผลดีที่มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก5.ผลเสียที่มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก6.ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนนั้นๆ
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กกกกกกก1.เหตุผลทีร่ ับแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางาน
กกกกกกกกสาเหตุที่เปนผลกระทบที่ทําใหแรงงานตางดาวเขาทํางานคือ ขาดแรงงานไทยที่จะมา
เปนลูกจางในธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากเปนงานที่ตองใชความอดทนสูง ความอุตสาหะและตอง
ขยัน ซึ่งคนไทยในปจจุบันไมทํางานประเภทนี้แลวหันไปทํางานที่สะดวกสบายกวา เชนในโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ งานบริการเปนตน งานที่ทํานั้นตองทนอยูกับความเปยกชื้นและกลิ่นของสดจาก
ทะเล และการทํางานนั้นไมเปนเวลาเนื่องจากปริมาณสัตวทะเลที่ไดในแตละวันไมมีความแนนอน
เรือประมงก็ออกทะเลไมเปนเวลา ซึ่งบางเดือนออก 1-2 ครั้ง หรือทํางานเฉพาะเดือนมืดเทานั้น สรุป
คือเปนงานที่เหนื่อยและไมมั่นคงและคาจางที่ไดก็ถือวานอยสําหรับคนไทย แตสําหรับแรงงานตาง
ดาวนั้นถือวาเปนเงินจํานวนมากพอเพราะนายจางสวนใหญมีสวัสดิการใหลูกจางในหลายๆดาน
กกกกกกกก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางาน
กกกกกกกกสวนใหญคนตางดาวจะเขามาเองโดยแบบปากตอปากแตการรับสมัครนั้นจะรับสมัคร
โดยตรงโดยไมมีการผานเอเยนตตางๆเพราะทําใหเกิดปญหาตามมาและถือวาเปนเรื่องผิดกฎหมาย
เรื่องการคามนุษย ประเภทแรกคือแรงงานตางดาวที่มีบัตรประจําตัวเปนชาวตางดาวอยูแลวก็จะให
ทํางานไดเลยแตตองมีการสอบถามจากโรงงานเกากอนวาออกมาจริงหรือไม อีกประเภทหนึ่งคือ
แรงงานที่ยังไมมีบัตรก็จะใหทํางานไปกอนแตตองหลบๆซอนๆตํารวจนิดหนอยเมื่อถึงเวลานายจาง
ก็จะพาไปขึ้นทะเบียนเปนแรงงานตางดาว
กกกกกกกก3.สวัสดิการทีน่ ายจ้ างให้ ต่อแรงงาน
กกกกกกกกผูประกอบการจะมีสวัสดิการใหกับตัวลูกจางซึ่งเปนแรงงานตางดาวในประเด็นตางๆ
ดังนี้คือ ถาเปนธุรกิจที่เปนโรงงานที่ตองใชความสะอาดในการทํางานก็จะมีชุดทํางานให มีการจาย
คารักษาพยาบาลใหกับตัวลูกจางเมื่อเจ็บปวย มีวันหยุดใหกับลูกจางในวันสําคัญตางๆ รวมทั้งจัด
งานใหเมื่อถึงเทศกาลสําคัญ มีการจายคาโอทีใหเมื่อทํางานลวงเวลา
กกกกกกกก4.ผลดีทมี่ ีแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก แรงงานตางดาวสวนใหญมีความขยัน อดทนและเชื่อฟงคําสั่งของนายจางไดดีและมี
ระเบียบ(เฉพาะในโรงงานที่มีการตั้งกฎระเบียบขอบังคับตางๆไว) สามารถทํางานไดผลผลิตที่มี
คุณภาพตรงตามเวลาและแรงงานตางดาวสวนใหญมีพัฒนาการในการทํางานที่ดี สามารถปรับตัว
เขากับนายจางที่เปนคนไทยไดอยางรวดเร็ว
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กกกกกกกก5.ผลเสี ยทีม่ ีแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกกผลเสียที่เกิดขึ้นตอตัวนายจางที่เกิดจากการรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจของ
ตนนั้นแทบจะไมมีเลย มีการลักขโมยบางแตเกิดขึ้นนอยมากเพราะนายจางสวนใหญจะตองอบรม
และตั้งกฎระเบียบไวอยางเครงครัดอยูแลว มีแตปญหาการทํางานเพียงไมนานก็ยายออกไป เพราะ
ปจจุบันแรงงานตางดาวมีโทรศัพทมือถือกันแทบทุกคนซึ่งก็จะโทรตามกันใหยายออกไป แต
ปจจุบันเกิดขึ้นนอยมากเพราะกฎหมายใหมนั้นใหลงทะเบียนขึ้นโดยตรงตอตัวนายจางเอง โดยระบุ
ชื่อนายจางและชื่อโรงงานไวอยางชัดเจน แตปญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากขาราชการเองหากิน
กันกับตัวผูประกอบการชาวไทย ตํารวจรีดไถเงินจากคนไทย (เจาของเรือ) และแรงงานตางดาว
โดยตรง
กกกกกกกก6.ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่ อชุ มชนนั้นๆ
กกกกกกกก มีปญหาการจี้ปลนเพราะแรงงานที่เขามามีมากขึ้น รายรับที่ไดบางครั้งไมพอกับ
รายจาย เพราะปจจุบันการใชจายที่มากขึ้น แตงตัวทันสมัยมากขึ้น คานิยมตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป
ชุมชนที่มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยอยูก็กลายเปนชุมชนแออัด เพราะอยูภายในหองเชาหนึ่ง 4-5
คนเนื่องจากสามารถหารคาเชาหองกันไดแตผลดีที่เกิดขึ้นตอชุมชนนั้นก็คือทําใหรานคาตางๆ
รานยา รานอาหาร เจาของหองเชา มีรายไดจากแรงงานตางดาวพวกนี้ ซึ่งอยูไดเพราะการถอยที
ถอยอาศัยกัน
กกกกกกกกสรุปผลการสนทนากับแรงงานตางดาว ตํารวจ และชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบที่มีผลตอ
การตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน
กกกกกกกกแรงงานตางดาว
กกกกกกกก-สวัสดิการที่นายจางใหตอแรงงาน
กกกกกกกกโรงพยาบาล
กกกกกกกก-การเขารับการรักษา
กกกกกกกก-โรคระบาดที่มาจากแรงงานตางดาว
กกกกกกกก-ปญหาจากการเขามารับการรักษา
กกกกกกก
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กกกกกกกกตํารวจ
กกกกกกกก-ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว
กกกกกกกกชุมชน
กกกกกกกก-ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานตางดาวในชุมชน
สวัสดิการทีน่ ายจ้ างให้ ลูกจ้ าง(สั มภาษณ์ ลูกจ้ าง)
กกกกกกกก1.จายเงินคาจางเปนรายวัน รายสัปดาห ครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนแลวแตหนวยงาน ซึ่ง
แตกตางกันไปตามลักษณะงาน (คาแรงสวนใหญจะต่ําวาคนไทยแตพวกเขาสวนใหญยอมรับและ
ยินดี)
กกกกกกกก2.จายเงินตามน้ําหนักกุงที่แกะได คัดเลือกขนาดกุงไดเร็ว ไดมาก ก็ไดคาแรงตาม
ความสามารถ
กกกกกกกก3.ทําโอทีก็มีเงินจายให เจานายบางคน มีไอศกรีม ขนมปง ขนมหวาน เครื่องดื่มเลี้ยงให
ขณะทํางานลวงเวลา
กกกกกกกก4.เจ็บปวยพาไปหาหมอ จายคารักษาพยาบาลให (บางราย)
กกกกกกกก5.พาไปเที่ยว พาไปทําบุญวันหยุดตามเทศกาลตางๆ
กกกกกกกก6.บางรายไดอยูบานเจานาย ไมตองใหเสียคาน้ําคาไฟ บางรายใหกินฟรีดวย
โรงพยาบาล
กกกกกกกกการเข้ ารับการรักษา
กกกกกกกกจังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลของรัฐ 3 โรง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุมแบน และโรงพยาบาลบานแพว
กกกกกกกกซึ่งทั้ง 3 โรงพยาบาลนี้ตองรับดูแลรักษาแรงงานตางดาวปละหลายหมื่นคน โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลประจําจังหวัดเมื่อปที่แลวมีสถิติวามีคนไขตางชาติถึงหนึ่งแสนคน แตผูมาใชบริการ
ตองมีบัตรตางดาวและมีคารักษาพยาบาล ขั้นตอนการตรวจรักษาก็เหมือนกับคนไทย คือ มาครั้ง
แรกก็มาทําบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล ซักประวัติวาเปนอะไร พยาบาลตรวจเบื้องตน
ตรวจความดัน ชั่งน้ําหนัก ถามวาเปนอะไรมา ถาผูปวยพูดไทยไมไดก็จะมีลามแปลให ซึ่งลามก็มี
ปญหามากเพราะคนไขอาจไมใชพมา เปนมอญ เปนกะเหรี่ยง ฯลฯ แตสวนใหญอยูไทยมานานก็
สามารถพูดได แลวสงเขาตรวจรางกายโดยละเอียดโดยนายแพทยเวร ถาโรงพยาบาลสามารถรักษา
ไดก็จะทําการรักษาจนหาย และตองจายคารักษาพยาบาลเปนเงินสด ถาผูปวยคนใดไมมีบัตรตาง
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ดาวทางโรงพยาบาลก็จะเรียกตํารวจมารับตัวไปถือวาเปนแรงงานเถื่อน และมีแรงงานบางคนอยูใน
ที่ทํางานที่มีกองทุนตางชาติ (เหมือนประกันสังคม) ก็สามารถเขามาใชบริการของโรงพยาบาลได
กกกกกกกกสิ่งที่ทั้ง 3 โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข คือ ตองตรวจ
รางกายคนทีเขามาทําบัตรใหมทุกคน ขั้นตอนการตรวจ คือ จะใหกินยา 8 เม็ด เจาะเลือด X-Ray เพื่อ
ดูวาพวกเขาเปนโรคเทาชางหรือเปลา เปนโรคพยาธิ และเปนมะเร็งหรือไม ตองตรวจอยางละเอียด
เพื่อพวกเขาจะไดไมเอาโรคติดตอรายแรงเขามาเผยแพรกับคนไทย ถาตรวจแลวไมพบโรคแข็งแรง
ดีก็ทําบัตรได อยูในไทยได แตถาพบโรครายแรงก็แจงตํารวจใหสงตัวกลับ
กกกกกกกก โรคระบาดทีม่ าจากแรงงานต่ างด้ าว
กกกกกกกกโรงพยาบาลสมุทรสาครเคยพบโรคเทาชางหลายปกอนก็จะแจงตํารวจแลวสงตัวกลับ
ประเทศพมาทันที สวนอีก 2 โรงพยาบาลพบแตโรคพยาธิและการทําคลอด โดยเฉพาะการทําคลอด
มีทั้ง 3 โรงพยาบาลเพราะพวกเขาไมรูจักการคุมกําเนิด แมทางโรงพยาบาลจะแนะนําไปเขาก็ไมทํา
หรือทําแลวก็ไมไดผลเพราะสื่อสารกันไมเขาใจ จึงเปนสิ่งที่นากลัวและอันตรายมาก เฉพาะจังหวัด
สมุทรสาครมีจํานวนคนตางดาวมากกวาคนไทยแลว และพวกเขาสามารถแจงเกิด ทําใบเกิดใหลูก
ไดถาพอหรือแมเปนคนไทย ทุกคนที่เกิดในเมืองไทยจะไดสัญชาติไทย ขั้นตอนก็เหมือนๆกับคน
ไทยคือ ฝากทองกอน บัตรฝากทองก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาพมาเพื่อแกปญหาการสื่อสรกันไมรู
เรื่อง (พยาบาลในหองคลอดเลาใหฟงวาบอกอีกอยางหนึ่งเขาก็จะทําอีกอยางหนึ่งซึ่งทําใหเหลา
พยาบาลและหมอปวดหัวและเครียดกันมาก เชน บอกวาอยารองก็รองกันเสียงดังหูดับตับไหม เปน
ตน) ทุกโรงพยาบาลก็ดําเนินโครงการรณรงคการคุมกําเนิดอยางเขมแข็ง ทุกโรงพยาบาลมีลามชวย
แปลภาษาให ชวยบอกขั้นตอนการเขามารักษา และชวยสื่อภาษาใหเขาใจ และปจจุบันนี้ทาง
โรงพยาบาลยังมีปายบอกทางไปสูหองตางๆ เปนภาษาพมาควบคูไปกับภาษาไทยดวย
กกกกกกกกอีกโรคหนึ่งที่พบมาก คือ โรคพยาธิ เพราะพวกเขาชอบทานอาหารสุกๆดิบๆดื่มน้ําไม
สะอาด ทํางานสกปรกแลวไมลางมือ พยาบาลเลาวา มาตรวจเลือดก็จะทิ้งสําลีเช็ดแผลกันเกลื่อน
กลาดเต็มไปหมด เขาหองน้ําก็ไปทําใหหองน้ําสกปรก เปนตน
กกกกกกกกถาพวกเขาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในลักษณะที่มีอาการสาหัสมากที่ทั้ง 3 โรงพยาบาลไม
สามารถรักษาไดก็จะทําเรื่องสงตัวเขาไปรักษาในโรงพยาบาลใหญๆ ในกรุงเทพฯ แตที่สําคัญพวก
เขาตองมีบัตรและมีเงินพอที่จะจายคารักษาพยาบาลได
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ปัญหาจากการเข้ ามารับการรักษา
คุณหมอ พยาบาลและเจาหนาที่ธุรการในทุกโรงพยาบาลบอกวาในระยะแรกเครียดกันมาก
เพราะการสื่อสารที่ไมรูเรื่อง แตปจจุบันดีขึ้นเพราะรับลามที่สามารถชวยงานทางโรงพยาบาลไดดี
ขึ้น
กกกกกกกกที่โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 (โรงพยาบาลเอกชน) อยูที่มหาชัย อําเภอเมือง ปจจุบันจะมีแต
คนไขตางดาวเทานั้น เพราะคนไทยรังเกียจ เกรงจะไมปลอดภัยและอาจติดโรคตางๆจากคนตางดาว
ได
สรุปวาคนไทยไมคอยพอใจนักที่แรงงานตางดาวเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ เพราะ
ไดรับการบริการที่ดีกวา (ตามความคิดของคนไทย) แตทั้งหมอและพยาบาลที่ดีเขาบอกวาผูปวยทุก
คนคือพระเจา เขาตองทําหนาที่ของเขาใหดีที่สุด ไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะ “ผมคิดวาถา
พบโรคติดตอตั้งแตแรก ก็จะสามารถปองกันโรครายได ประเทศเราก็จะปลอดภัยจากโรคราย”
ตํารวจ

ปัญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานต่ างด้ าว
มีแรงงานตางดาวทําผิดกฎหมายเรื่องตางๆ ดังนี้
กกกกกกกก1.อาชญากรรมกับคนไทย ไมเคยเกิดขึ้นเนื่องจากสวนใหญแรงงานตางดาวจะไมคอยจะ
มายุงกับคนไทย สวนใหญจะตางคนตางอยูและไมมีพฤติกรรมการกอเกตุอาชญากรรมรายแรงตางๆ
กกกกกกกก2.ทะเลาะวิวาทกันเอง ไมมีกับคนไทย สาเหตุสวนใหญเกิดจากปญหาการดื่มสุราแลว
ทะเลาะวิวาทกันเองภายในกลุมแรงงานตางดาว และปญหาเรื่องชูสาว
กกกกกกกก3.ฆากันตาย 1 คดี สามีฆาภรรยาตาย (พมา) ที่ ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน เมื่อตนป2553
กกกกกกกก 4.คดีเสพยาเสพติด พบแรงงานตางดาวมีพฤติกรรมการเสพยาตางๆเชนเสพกัญชา
เฮโรอีน ดมกาว แตไมมีคดีการคาขายยาเสพติด
แตที่ สภอ.เมือง ก็มีคดีตางๆในประเภทเดียวกันเหมือนกระทุมแบนแตมากกวา เพราะมีชาวตางดาว
อยูเปนจํานวนมาก แตที่ สภอ.บานแพว แทบจะไมมีคดีของพวกเขาเลย เพราะบานแพวมีอาชีพทํา
สวนมากกวาอาชีพอื่นๆ
แตความเห็นของนายจางแประชาชนทั่วไปที่เห็นเหตุการณตางเลาวา ตํารวจไทยมี
พฤติกรรมที่อาจบีบคั้นใหแรงงานตางดาวบางคนตองมีพฤติกรรม การจี้ การปลน ชิงทรัพยใน
รูปแบบตางๆฯลฯ เพราะถูกตํารวจขูดรีดเอาเงินจากพวกเขาถาออกจากที่พัก แตตํารวจเขาก็จะ
ปฏิเสธวาที่เขาทํานั้นเพราะดูแลไมใหชาวตางชาติเขามาผิดกฎหมาย หรือมากอคดีตางๆ จะเห็นได
วาทําไมถึงไปกลาวหาตํารวจเชนนี้ แตเทาที่ไปสัมภาษณแรงงานตางดาวและคนรูจักนั้นตํารวจทํา
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พฤติกรรมเชนนี้จริงๆ คนที่ผมรูจัก (ญาติผม) เขาก็เคยเห็น โดยเฉพาะแมของผมเคยไปประกันตัว
ลูกจางชาวพมาของนาชาย ที่ลูกจางนั้นไปเที่ยววัดพระแกวแลวโดนจับอยูโรงพักชนะสงคราม
เนื่องจากเขามีบัตรของจังหวัดสมุทรสาครแตเขาเขาไปเที่ยวในกรุงเทพ
ชุ มชน
กกกกกกกก ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานต่ างด้ าวในชุ มชน
กกกกกกกก พอคาที่เรขายของใชสวนตัว เชน แปง สบู ยาสีฟน ฯลฯ ขายตามตลาดนัดใหญใน
มหาชัย บอกวาตอนเย็นๆและวันอาทิตย แรงงานตางดาวพากันมาอุดหนุนสินคากันอยางคับคั่ง จึงมี
ความเห็นวา พวกแรงงานตางดาวไมไดเขามากอปญหาใดๆ มีแตทําใหพวกเขาขายดี มีรายได มีเงิน
เก็บ มีเงินสงลูกเรียน และที่สําคัญนั้นแรงงานตางดาวถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหเศรษฐกิจในจังหวัด
สมุทรสาครสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางดี
กกกกกกกก คนที่เปนเจาของบานเชา คอนโดมีเนียม เขาไดรับเงินคาเชารายเดือนจากแรงงานตาง
ดาวตรงเวลา ไมกอความเดือดรอนอะไร ถาไมมีครอบครัวจะอยูหองละประมาณ 3-4 คน หารเฉลี่ย
คาเชาหองกันทําใหจายนอยลง แตจะมีขอเสียคือ ชอบทิ้งขยะไมเลือกที่ ถาเปนหองน้ํารวมก็จะ
สกปรกมาก ตองตั้งกฎเรื่องความสะอาดอยางเขมงวด และชอบดื่มเหลาและทะเลาะกันเองภายใน
กลุมเดียวกัน ถาบานที่มีหองน้ําหองใครหองมันก็จะมีคนไทยอาศัยอยูรวมดวย
กกกกกกกก คนไทยที่ใชบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค นอยใจที่ทุกคนในโรงพยาบาลเอาใจแต
แรงงานตางดาว คนที่ไปใชบริการบอกวาโรงพยาบาลไดรับเงินจากเรานอยกวาจึงเปนเชนนี้
กกกกกกกก คนไทยที่พักหองใกลกันบอกวาแรงงานตางดาวนั้นเขาขยันและประหยัด สงเงินไปให
พอแมที่ประเทศเขาทุกเดือน ใครมีอะไรเหลือกินเหลือใชใหเขาเขาก็ไมรังเกียจ
กกกกกกกก คนไทยทั่วไปกลาววา ตอนแรกก็คิดตอตานวาเอาตางชาติเขามาในประเทศทําไม แต
ปจจุบันเขาใจคนที่ประกอบกิจการตางๆวาเขาหาคนไทยมาทํางานไมได ก็จําเปนตองเอาตางดาวเขา
มาทํางานเพื่อเศรษฐกิจของไทยจะไดเจริญกาวหนา
อภิปรายผล
กกกกกกกกการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอผูประกอบการภายหลังการตัดสินใจรับแรงงานตาง
ดาวเขาทํางานในธุรกิจประมงในตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
กกกกกกกก จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่ผูประกอบการรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจ
ประมงเนื่องจากขาดแรงงานไทยมาทํางานในตรงจุดนี้ เนื่องจากเปนเปนงานที่คนไทยไมนิยมทํากัน
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เชน งานที่เปนแรงงานกรรมกร โดยเฉพาะงานในกิจการประมงและตอเนื่องประมง ซึ่งเรียกวา เปน
งานลักษณะ 3 D คือ
กกกกกกกก1.สกปรก (dirty) หมายถึง งานในลักษณะที่ตองอยูในที่ที่สกปรกมีกลิ่นเหม็น ซึ่งใน
กิจการประมงเปนงานที่ตองทํางานในโรงเรือนที่สกปรก มีกลิ่นคาวและชื้นแฉะเปนเวลายาวนาน
กกกกกกกก2.อันตราย (dangerous) หมายถึง งานในลักษณะที่มีอันตราย เชน การออกเรือประมง
ซึ่งเปนงานที่เสี่ยงกับสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย และการอยูในทะเลเปนเวลาที่ยาวนานเพราะการ
ออกเรือประมงนอกนานน้ําแตละ ครั้งใชเวลาประมาณ 3-5 ป หากเปนเรือชายฝงการออกเรือแตละ
ครั้งใชเวลา 1-2 เดือนเปนอยางนอย
กกกกกกกก3. ยากลําบาก (difficult) หมายถึง งานในลักษณะที่ยากลําบาก เชน งานที่ตองใชเวลาทํา
อยางตอเนื่องและยาวนาน งานในเหมืองแร การระเบิดหิน เปนกรรมกรขนยายอุปกรณ และงานไร
ฝมือตาง ๆ ที่ตองใชแรงงานคนมากกวาเครื่องจักร
กกกกกกกกผลกระทบในดานดีภายหลังจากการที่ผูประกอบการจัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขามา
ทํางานคือ แรงงานตางดาวมีความขยันและสามารถปรับตัวในการทํางานไดอยางรวดเร็ว และมี
ศักยภาพในการทํางานที่ดี เชน อดทน ขยันขันแข็ง สามารถทํางานในเวลาที่ไมสม่ําเสมอและ
สามารถทํางานลวงเวลาเปนเวลานานๆได อีกทั้งยังสามารถพัฒนาการทํางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ไดในชวงเวลาสั้นๆ
กกกกกกกกแรงงานตางดาวเปรียบเสมือนปจจัยหลักที่ทําใหเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาครมีความ
พัฒนาและกาวหนาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพราะถาขาดแรงงานตางดาวก็จะไมมี
บุคลากรในการผลิตอาหาร สินคาทางทะเลตางๆที่เปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด
สมุทรสาคร
กกกกกกกกทําใหชุมชนมีรายไดจากการขายสินคาใหกับแรงงานตางดาว รวมทั้งเจาของที่พักอาศัย
ดวยเชนกัน
กกกกกกกกสวนผลกระทบในดานลบภายหลังจากการตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานคือ
ปญหาการกออาชญากรรมตางๆ ที่แรงงานตางดาวกระทําตอตัวนายจางเอง และตอชุมชนนั้นๆ ที่
มักจะเกิดขึ้นนานๆครั้ง หรือไมเคยเกิดขึ้นกับคนไทยเลย แตจากการมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากแนวโนมการยายเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานตางดาวก็สูงขึ้นเชนกัน และ
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ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําคือการยายงานของแรงงานตางดาวภายหลังจากการทํางานในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ ที่สงผลตอผูประกอบการในการตองเสียเวลาในการสอนงาน และเสียรายได
บางสวนไป
กกกกกกกกปญหาโรคระบาดก็เปนปญหาที่รายแรงที่เกิดขึ้นจากการเขามาทํางานในประเทศไทย
ของแรงงานตางดาวเหลานี้ เชนโรคเทาชาง โรคพยาธิตางๆ ซึ่งปจจุบันนายจางและโรงพยาบาลก็
เขมงวดในการปองการโรคเหลานี้โดยนายจางจะเปนผูพาไปตรวจกอนการรับเขาทํางานทุกครั้ง
ปญหาการไมคุมกําเนิดสงผลเสียตอความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากกฎหมายไทยในตอนนี้ยัง
หละหลวม ถามีจํานวนประชากรตางดาวมากขึ้นก็อาจสงผลเสียตอประเทศไทยในภายหลังได
กกกกกกกก แตปญหาที่ไดนายจางไดรับนั้นปญหาใหญที่เกิดขึ้นอยูเสมอคือ ขาราชการไทยหรือ
ตํารวจนั้นมักจะมาหากินกับธุรกิจเหลานี้เนื่องจากกฎหมายไทยยังมีชองโหวอยูมาก เชนการขึ้น
ทะเบียนเปนแรงงานตางดาวจะมีระยะเวลาที่กําหนดทําใหแรงงานตางดาวที่เขามานั้นตองอยูอยาง
หวาดกลัวรวมทั้งผูประกอบการเองก็ตองจายเงินใหกับขาราชการเหลานี้เนื่องจากตองการอยูอยาง
สงบ ไมตองถูกรบกวนจากขาราชการไทย และปจจุบันมีการทําวีซาใหกับแรงงานตางดาวแลว จึง
เกิดปญหาที่ตามมาคือทําใหแรงงานตางดาวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดทั่วประเทศไทย และ
เกิดปญหาตามมาคือ การทํางานเพียงชั่วคราวแลวยายออกไป และการกออาชญากรรมตางๆที่มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช
กกกกกกกก ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อใหสามารถนําไปใชพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนที่ดีตอตัวผูประกอบการเอง ลูกจาง ชุมชน และระบบกฎหมายของ
ประเทศไทย
กกกกกกกก ควรจะออกกฎหมายใหแรงงานตางดาวทําเพียงบางอาชีพเทานั้น อยาใหทําทุกอาชีพ
เชนการคาขาย การใหบริการตางๆ ซึ่งควรเปนหนาที่ของคนไทย เปนตน
กกกกกกกกมีที่ทํางานใหเลือกมากเกินไป เชนโรงงานตางๆมีจํานวนมาก พวกเขาจึงไมใสใจ พอทํา
ที่โรงงานหนึ่งเบื่อหรืออิ่มตัวแลวเพื่อนชวนไปทําที่อื่นก็ไป เพราะยายไดสะดวกสบายอยางมากใน.
ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร โดยยกตัวอยางจากถนนเศรษฐกิจ1 ของอําเภอ
กระทุมแบน ซึ่งเปนอําเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก แตละโรงงานจะติดปายไวหนาโรงงานวา
“ตองการรับสมัครคนงานฝายผลิต ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เปนจํานวนมาก ” เปนตน จึงควรออก
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กฎหมายวาแรงงานตางดาวเมื่อเปนงานแลว ฝกงานเปนแลวจะตองอยูในโรงงานนี้เปนเวลาเทาไหร
จึงจะหมดปญหา”ฝกเปนแลวไป”
กกกกกกกก การเปดทําบัตรตองเปดใหเปนปจจุบันทําไดทุกวัน หรือทุกเดือนจะไดไมตองมี
ขาราชการไทยที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแตทําตัวผิดกฎหมายเสียเอง เชนตํารวจไทย หนวยงานตรวจคน
เขาเมือง เปนตน และขจัดปญหาแรงงานตางดาวเรรอนอีกดวย
กกกกกกกกการออกกฎหมายแตละอยาง ทําโดยผูเรียกตัวเองวานักกฎหมายแตไมรูปญหาที่แทจริง
ที่ผูประกอบการกิจการตางๆเขาไดรับอยู เชน การทําพาสปอรตใหแรงงานตางชาติที่แมสอดและ
จังหวัดระนอง ซึ่งนักกฎหมายเหลานี้ไมรูเลยวาเมื่อแรงงานตางดาวสามารถเดินทางไดทั่วประเทศ
ไทยแลว ปญหาอะไรจะเกิดขึ้นบาง ซึ่งเขานาจะเอาใจพวก NGO องคการที่มีชื่อเสียงของโลก
มากกวา แตกลับมาจับพวกผูประกอบการหลายรายแลว โดยอางเรื่องการคามนุษย
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาครั้งต่ อไป
กกกกกกกก ควรศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบตอผูประกอบการภายหลังการ
ตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจอื่นๆ และขอบเขตการศึกษาในบริเวณอื่นๆ แลว
นํามาเปรียบเทียบขอมูลของแตละพื้นที่วามีความแตกตางของผลกระทบตอผูประกอบการภายหลัง
การตัดสินใจรับแรงงานตางดาวเขาทํางานในธุรกิจตางๆหรือไม อยางไร เพื่อนําไปสูขอเท็จจริงและ
ปญหาดานตางๆ เชน กฎหมายที่รองรับตอผูประกอบการที่รับแรงงานตางดาวเขามาทํางานใน
ประเทศไทย เปนตน
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ภาคผนวก

แนวคําถามการสนทนากับผู้ประกอบการเกีย่ วกับผลกระทบทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจรับแรงงานต่ าง
ด้ าวเข้ าทํางาน
กกกกกกกก1.เหตุผลที่รับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
กกกกกกกก2.ขั้นตอนการรับสมัครแรงงานตางดาวเขามาทํางาน
กกกกกกกก3.สวัสดิการที่นายจางใหตอแรงงาน
กกกกกกกก4.ผลดีที่มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก5.ผลเสียที่มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในธุรกิจประมง
กกกกกกกก6.ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนนั้นๆ
แนวคําถามการสนทนากับแรงงานต่ างด้ าว ตํารวจ และชุ มชนเกีย่ วกับผลกระทบทีม่ ีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจรับแรงงานต่ างด้ าวเข้ าทํางาน
กกกกกกกกแรงงานตางดาว
กกกกกกกก-สวัสดิการที่นายจางใหตอแรงงาน
กกกกกกกกโรงพยาบาล
กกกกกกกก-การเขารับการรักษา
กกกกกกกก-โรคระบาดที่มาจากแรงงานตางดาว
กกกกกกกก-ปญหาจากการเขามารับการรักษา
กกกกกกกกตํารวจ
กกกกกกกก-ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว
กกกกกกกกชุมชน
กกกกกกกก-ผลกระทบโดยรวมจากการมีแรงงานตางดาวในชุมชน
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