
บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก ส่วนที่สองเป็นงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1  การทบทวนวรรณกรรม 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
 2.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
 
 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวแบ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมคนต่างด้าวเข้า
มาท างานและการคุ้มครองคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 
 1)  การควบคุมคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  
 (1)  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัตินี้ก าหนดความหมายของคนต่างด้าง คนเข้าเมือง และหลักเกณฑ์การเข้า
เมืองของคนต่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมายหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
จัดการและควบคุมการเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวให้ดีและรัดกุมขึ้น โดยก าหนดให้คนต่าง
ด้าวที่จะเดินทางเข้าเมืองจะต้องเดินทางตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่
และตามก าหนดเวลา ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีจะได้ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 กฎหมายคนเข้าเมืองได้ก าหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 และต้องเข้ามาตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
และวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองต้องเพ่ือการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 34 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กฎหมายเข้าเมืองได้ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ตามมาตรา 12 บัญญัติห้ามคนต่างด้าว
เข้ามาประกอบอาชีพเป็นกรรมกร หรือรับจ้างใช้ก าลังกาย เมื่อเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว โดย
มาตรา 37 ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
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 - ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถ้ากรณีที่ใดที่กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น 
 - พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่
สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง 
 (2)  พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 ในพระราชบัญญัติก าหนดนิยามความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 5 ว่า บุคคล
ธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ข้อก าหนดในกฎหมายนี้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาท างานใน
ราชอาณาจักร มีข้อยกเว้นเฉพาะบุคคลตามที่พระราชบัญญัตินี้ยกเว้นไว้ เช่น บุคคลในคณะทูต บุคคล
ในคณะกงสุล ผู้แทนของคณะสมาชิกและพนักงานองค์การสหประชาชาติและทบวงช านาญพิเศษ คน
รับใช้ของบุคคลซึ่งกล่าวมาแล้ว รวมทั้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงของรัฐบาล
ไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์ของการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ การกีฬา หรือกิจการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ 
 พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ก าหนดประเภทงานที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวท าได้ เพียงแต่
ก าหนดความหมายของการท างานไว้อย่างกว้างๆ ตามมาตรา 5 ว่า “ท างาน” หมายถึง การท างาน
โดยใช้ก าลังความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม แต่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า มี 39 ประเภท และส าหรับคนต่างด้าวประเภทที่ได้รับการผ่อน
ผันให้ประกอบอาชีพได้ตามมาตรา 13 นั้น สามารถขออนุญาตท างานได้เฉพาะงาน 27 ประเภทตามที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 คนต่างด้าวทั่วไปจะขออนุญาตท างานได้ทุกประเภท ยกเว้นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า 39 
ประเภท ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ส่วนคนต่าง
ด้าวที่ขออนุญาตท างานตามประเภทที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 13 จะขออนุญาตท างานได้
เฉพาะงานที่ก าหนดให้คนต่างด้าวบางประเภทท าได้รวม 27 ประเภทงาน ตามที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศไว้ว่า กฎหมายการท างานของคนต่างด้าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการท างานของคนต่าง
ด้าวไม่ว่าจะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และจะมีกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น พระ
ราชกฤษฎีกาและประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดงานจ ากัดอาชีพไว้เฉพาะเท่านั้น 

(3)  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก

บุคคล เช่น การน าบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงานบริการ
หรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอ่ืน และเพ่ือให้
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สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพ่ือ
ป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

กฎหมายก าหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้
ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่อง
อาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น การ
ด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยให้ค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย การให้ความช่วยเหลืออาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการ
ดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 
 
 2)  การคุ้มครองคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 (1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยและท างานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่
หนึ่งคนขึ้นไป ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ก ากับดูแลสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท่าเทียมกับแรงงานไทย ไม่ว่าบุคคลต่างด้าวนี้จะเข้าเมืองโดยถูกหรือผิดกฎหมาย ซึ่ง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้จะคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของแรงงานต่างด้าวในเรื่องต่างๆ เช่น เวลา
ท างานปกติ เวลาพัก วันหยุด การท างานล่วงเวลา การท างานวันหยุด วันลาป่วย ลากิจ ค่าตอบแทน
ในการท างาน อัตราค่าจ้าง ค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง เป็นต้น (สาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปรากฏในภาคผนวก 1)  
 (2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
 เป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง 
ลูกจ้าง เพื่อหาวิธีประสาน ระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทแรงงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันใน
การท างาน กฎหมายก าหนดให้ลูกจ้างหรือนายจ้างมีสิทธิยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ตามความ
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ประสงค์ของแต่ละฝ่ายเรื่องที่เรียกร้องอาจจะเป็น ค่าจ้าง เงินเดือน การจัดรถรับส่ง ชุดท างาน วัน
เวลาท างาน หรือสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายแล้ว ทั้งสอง
ฝ่ายต้องตั้งผู้แทนเพ่ือท าการเจรจาและต่อรอง หากสามารถตกลงกันได้ถือว่าประสบความส าเร็จทั้ง
สองฝ่ายจัดท าข้อตกลงที่เรียกว่า ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
 การจัดท าข้อเรียกร้อง 
 ข้อเรียกร้องที่จะยื่นต่อกันต้องท าเป็นหนังสือ กรณีลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้อง ต้องมีลูกจ้างที่
เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องลงชื่อและลายมือชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของลูกจ้าง
ทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง หากสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องแทนลูกจ้าง สหภาพแรงงาน
นั้นต้องมีลูกจ้างเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการ โดยไม่
ต้องแนบรายชื่อของสมาชิกระบุชื่อผู้แทนในการเจรจาจ านวนไม่เกิน 7 คน 
 การเจรจาต่อรอง 
 การเจรจาต่อรองจะต้องเริ่มเจรจากันครั้งแรกภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันที่รับข้อ
เรียกร้องโดยฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องต้องแจ้งชื่อผู้แทนในการเจรจาและเริ่มต้นเจรจาต่อรองกัน ถ้าตกลง
กันได้ให้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และผู้แทนของทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อร่วมกัน ให้นายจ้างปิด
ประกาศให้ลูกจ้างทราบ และน าข้อตกลงไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่ตกลงกนัได ้
 การระงับข้อพิพาทแรงงาน 
 เมื่อเจรจากันแล้ว ตกลงกันไม่ได้ หรือไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน ให้ฝ่ายที่ยื่น    ข้อ
เรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบโดยด่วนภายใน  24 ชั่วโมง 
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะนัดผู้แทนทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ ยโดยเร็วที่สุดโดยมีระยะเวลา 5 
วัน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ห้ามนัดหยุดงานหรือปิดงาน ถ้าลูกจ้างนัดหยุดงาน
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาจถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย และถ้านายจ้างปิดงานก็เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายอาจมีโทษทางอาญาได้ ถ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยให้ตกลงกัน
ได้ให้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้นายจ้างน าไปจดทะเบียนต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ภายใน 15 วัน 
 ส าหรับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการที่ส าคัญ เช่น การผลิตจ าหน่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง ลูกจ้างไม่มีสิทธินัดหยุดงาน และนายจ้างไม่มีสิทธิปิดงาน พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานจะส่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัย และหาก
คู่กรณีไม่พอใจค าวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ เมื่อรัฐมนตรีฯ วินิจฉัย
อุทธรณ์แล้วถือเป็นยุติทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม 
 การปิดงานหรือนัดหยุดงาน 
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 หากพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยแล้วทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกัน
ได้นายจ้างมีสิทธิปิดงาน ลูกจ้างมีสิทธินัดหยุดงาน เพ่ือกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเรียกร้องของ
ตน ส าหรับนายจ้างที่ต้องการปิดงาน หรือลูกจ้างที่ต้องการนัดหยุดงานต้องท าหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่ง
และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบ ภายหลังจากที่ได้แจ้งดังกล่าวแล้วระยะเวลาผ่านพ้นไป 
24 ชั่วโมง จึงนัดหยุดงาน หรือปิดงานได้  
 ในกรณีที่สหภาพแรงงานเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้องและจะหยุดงานต้องจัดประชุมใหญ่
ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ เพื่อขอความเห็นชอบจากสมาชิกและต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนจึงจะหยุดงานได้ ระหว่างการนัดหยุดงานหรือการปิดงาน 
ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง เนื่องจากไม่มีการท างานเกิดข้ึน  
 แต่หากไม่ต้องการปิดงานหรือนัดหยุดงาน ทั้งสองฝ่ายจะเจรจากันต่อไป หรือแจ้ง
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าไกล่เกลี่ยเกลี่ยต่อไปจนกว่าจะตกลงกันก็ได้หรืออาจใช้วิธีการ
ตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานก็ได้ 
 (3)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 เป็นกฎหมายที่ก าหนดการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย คลอดบุตรทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ กรณีว่างงาน โดยก าหนดให้รัฐบาล 
นายจ้างและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่าๆ กันตามอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ประโยชน์ทดแทน 
 ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่

เนื่องจากการท างาน โดยจะได้รับต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 
ลูกจ้างได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกจ้างจะได้รับค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ าบัดทาง
การแพทย ์ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาลหรือค่า
พาหนะรับส่งผู้ป่วยและค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น หากผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาล
ตามค าสั่งของแพทย์ ก็มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได ้

2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยา หรือ

ส าหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย โดยจะได้รับต่อเมื่อภายใน
ระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
7 เดือน ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลูกจ้างแต่ละคนมีสิทธิได้รับ ส าหรับการคลอดบุตรไม่
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เกินสองครั้ง เงินที่ได้จะเป็นค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบ าบัดทางการแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
ค่าท าคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรก
เกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น ลูกจ้างซึ่งต้องหยุดงานเพ่ือการ
คลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรด้วย 

3. ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน โดย

จะได้รับต่อเม่ือภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนทุพพลภาพผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เดือน ลูกจ้างจะได้รับค่าตรวจวินิจฉัยโรค ลูกจ้างจะได้รับค่าบ าบัดทางการแพทย์  ค่ายาและค่า
เวชภัณฑ์ ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพล
ภาพ ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น และในกรณีที่ลูกจ้าง
ทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ ท างานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 
ของค่าจ้างตลอดชีวิต 

4. ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ

ท างาน ถ้าภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 เดือนลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้ 

1) เงินค่าท าศพตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 เท่า
ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างข้ันต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้จ่ายให้แก่ 
ผู้จัดการศพ สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของลูกจ้าง บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการ
ศพ 

2) เงินสงเคราะห์กรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างท า
หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าลูกจ้างมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่าย
ให้แก่สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของลูกจ้างในจ านวนที่เท่ากัน ดังนี้ 

(ก) ถ้าก่อนถึงแก่ความตายลูกจ้างได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้
คูณด้วย 3 

(ข) ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 50 ของ ค่าจ้างรายเดือนที่ค านวณได้ตามคูณด้วย 10 

5. ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยจะได้รับต่อเมื่อ

ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและได้รับสงเคราะห์ในจ านวนบุตรไม่เกิน 2 คน 
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ลูกจ้างจะได้ค่าสงเคราะห์ความเป็นอยู่ของบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลบุตร และค่า
สงเคราะห์อ่ืนที่จ าเป็น 

6. ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเมื่อลูกจ้างได้จ่ายเงินสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปีไม่ว่าระยะเวลา 10 ปีนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม และผู้ประกันตนนั้นต้องมี
อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป โดยประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพให้จ่ายโดยค านวณตามส่วน แห่ง
จ านวนและระยะเวลาการส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

7. ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันได้จ่ายเงินสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานและจะต้องเป็นผู้ที่
อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้มีความสามารถในการท างาน พร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานและได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส านักจัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่
น้อยกว่าเดือนละ1 ครั้ง 

2) การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริต ต่อหน้าที่หรือ
กระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืน
ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการท างานหรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือละทิ้ง
หน้าที่เป็นเวลา 7 วันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้าง
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3) ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กฎหมายก าหนด 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจาก

การท างานกับนายจ้างรายสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่
ก าหนดเงื่อนไขการท างานของคนต่างด้าวในลักษณะการให้สิทธิ และการจ ากัดลักษณะของงานโดย
คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายและขึ้นทะเบียนสามารถท างานตามประเภทที่
กฎหมายก าหนดให้ท าได้  นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงานที่ก าหนดให้การคุ้มครองแก่แรงงานไทยอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม  
 อาจสรุปเปรียบเทียบกฎหมายทั้งที่เป็นการควบคุมและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเป็น
ตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
 

กฎหมาย มาตรฐานแรงงานต่างด้าว 
1.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522  

-ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าเมืองของคนต่างด้าวเพ่ือเข้ามาท างาน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
-ก าหนดห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพเว้นแต่ได้รับอนุญาต  

2.พระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

-ก าหนดบังคับส าหรับการท างานของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร  
-ก าหนดการขออนุญาตการท างานโดยยกเว้นประเภทงานที่ห้ามคน
ต่างด้าวท า  

3.พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2551 

-ก าหนดความผิดส าหรับการกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบจากบุคคล เช่นการบังคับใช้แรงงาน 

4.พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  

-ก าหนดคุ้มครองแรงงานสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าวถูก
กฎหมาย ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่วัน-เวลาท างาน 
เวลาพัก วันหยุด วันลา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานวันหยุด 
สวัสดิการ ค่าชดเชย การเลิกจ้าง การใช้แรงงานหญิง แรงงานเด็ก 

5.พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ 

-ก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง 
ลูกจ้างที่เก่ียวกับสภาพการจ้าง ในการแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา 
การระงับข้อพิพาท การปิดงาน นัดหยุดงาน การรวมตัวกันเป็น
สหภาพแรงงาน 

6.พระราชบัญญัติประกันสังคม -ก าหนดประโยชน์ทดแทนให้แก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย 
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 
ว่างงาน  

 
2.1.2  มติคณะรัฐมนตรีในการควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

 
รัฐบาลมีนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้า

เมืองมาท างานในประเทศไทย อันเป็นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสภาพสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง
ภายในประเทศเป็นหลัก แต่ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นของนายจ้างที่ยังมีความต้องการใช้แรงงาน
ต่างด้าวท าให้รัฐบาลต้องให้การผ่อนผันส าหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนั้นท างานได้ในระยะเวลา
ที่ก าหนด และช่วงเวลาดังกล่าวก็พยายามให้แรงงานต่างๆ เหล่านั้นเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการกับแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายได้  

นอกจากนี้จากการศึกษามติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเพ่ือควบคุมและบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวท าให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ละเลยและนิ่งนอนใจต่อการท างานของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากในแต่ละ
ปีรัฐบาลได้หยิบยกและน าปัญหาแรงงานต่างด้าวขึ้นพิจารณาและก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการให้ความส าคัญต่อนายจ้างที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการต่างๆ  ในส่วนของการ
คุ้มครองแรงงานรัฐบาลก็ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพและประกันสังคมให้แก่แรงงานต่าง
ด้าวด้วย 
 อาจสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้เป็นตาราง 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 มติคณะรัฐมนตรีในด้านแรงงานต่างด้าว 
 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายด้านแรงงานต่างด้าว 

พ.ศ. 2535 มุ่งแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทย ก าหนดพื้นที่ และ
ผ่อนผันให้ท างานเท่าท่ีจ าเป็น  

พ.ศ. 2539 ก าหนดให้มีการจัดระเบียบเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศ 
ขณะเดียวกันก็ป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาใหม่ 

พ.ศ. 2540 รัฐมีนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการสกัดก้ัน ป้องกัน
และปราบปรามการเข้ามาใหม่ โดยตรวจจับแรงงานต่างด้าวตามสถาน
ประกอบการ ก าหนดโทษนายจ้าง 

พ.ศ. 2541 มีนโยบายในการด าเนินงานอย่างจริงจังกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มี
การจัดระเบียบ ควบคุม สกัดกั้นและป้องกันการเข้ามาใหม่ ตรวจจับและเอาผิด
กับนายจ้างที่ลักลอบจ้างงานโดยผิดกฎหมาย มีการก าหนดพ้ืนที่และกิจการที่มี
การร้องขอเพ่ือใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันและอยู่ระหว่าง
รอการส่งกลับ  

พ.ศ. 2542-2543 มีนโยบายเข้มงวดกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและก าหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพ มีมาตรการในการออกใบอนุญาต จับกุม และส่งกลับแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายให้ออกนอกราชอาณาจักร มีการเอาผิดกับผู้ลักลอบน าต่างด้าวเข้ามา
โดยผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ให้ที่พัก ซ่อนเร้น หรือให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
เหล่านั้น 
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มติคณะรัฐมนตรี นโยบายด้านแรงงานต่างด้าว 
พ.ศ. 2544 มีนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนด

กฎหมายส าหรับแรงงานต่างด้าว โดยเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ... 

พ.ศ. 2545 เห็นชอบให้มีการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยมีกระทรวง
แรงงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต จัดท า
ทะเบียนประวัติ กระทรวงมหาดไทยดูแลการผ่อนผันและส่งกลับ กระทรวง
สาธารณสุขดูแลด้านการตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ การป้องกันรักษาและ
ควบคุมการระบาดของโรคและก าหนดค่าธรรมเนียมเพ่ือการดังกล่าว นอกจากนี้
กระทรวงแรงงานฯ ได้ก าหนดประเภทงาน อาชีพ และเงื่อนไขที่ให้คนต่างด้าว
สามารถท างานได้  

พ.ศ. 2546-2548 ยังคงเป็นนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยหน่วยงานต่างๆ ที่
รับผิดชอบด าเนินงานอย่างจริงจังตามยุทธศาสตร์และแผนงานด้านแรงงาน 
ต่างด้าว 

พ.ศ. 2549-2553 มีนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยถูก
กฎหมาย การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ท างานแบบเช้าไป -เย็นกลับ หรือไป-
กลับ หรือท างานตามฤดูกาล สกัดก้ันการเข้ามาใหม่ของแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองอย่างจริงจัง 

พ.ศ. 2554 ให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันเข้าสู่
ระบบประกันสุขภาพ แทนระบบประกันสังคมและเงินทดแทน รวมถึงใช้ระบบ
ประกันภัยในการได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับเงินทดแทน 

พ.ศ. 2555 นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้ก าหนดให้มีการเร่งรัดพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา แรงงานต่างด้าวที่
พิสูจน์สัญชาติแล้วสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ 

 

 รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในตารางนี้ปรากฏในภาคผนวก 2 
 

ข้อก าหนดส าหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จากมติคณะรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการในการควบคุมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย กรณีแรงงานต่างด้าวที่
หลบหนีเข้ามาท างานในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่อนผันการท างานของแรงงานต่างด้าวนั้น
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อกิจการของผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวนั้นอยู่ ในภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มี
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มติในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล และส่งกลับแรงงานต่างด้าวเพ่ือสงวน
รักษาอาชีพให้กับคนไทย และป้องกันอาชญากรรมภายในประเทศท่ีอาจเกิดขึ้นได้  
 

2.1.3  กฎระเบียบและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าว 

ค าว่าแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมายไว้ใน
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวไว้ว่า หมายถึงบุคคล
ซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ท างาน ก าลังถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างท างาน โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตน
ไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น 
 กฎระเบียบระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

1)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 
ตามกฎบัตรสหประชาชาติประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีมีความผูกพันในการที่จะต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อันเป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติ และย่อมได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคือ  

(1) ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก
การแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน 
พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอ่ืน นอกเหนือจากนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกใด
บนพ้ืนฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศ หรือ
ดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่
ภายใต้การจ ากัดอธิปไตยอ่ืนใด  

(2) ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย
เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจาก
การเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าว  

ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามปฏิญญาฯ ก าหนดว่า  ทุกคนมีสิทธิใน
การท างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการท างาน และในการ
คุ้มครองต่อการว่างงาน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส าหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อ
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การประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ส าหรับตนเองและครอบครัว และหากจ าเป็นก็
จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย  

จากข้อก าหนดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเป็นการรับรองต่อสิทธิและ
เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะด ารงในรัฐอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสิทธิและ
เสรีภาพในการท างาน การเลือกงาน การได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน จากการท างานโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เพราะความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ผิว เพศ ศาสนา ภาษาเช่นเดียวกัน 

 
2)  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) 
 
เป็นกติกาที่มีข้อก าหนดให้รัฐภาคีกติกาได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติชนิดใดๆ ที่เกี่ยวกับ

เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืน ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มา
ดั้งเดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน และประกันถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงใน
สิทธิทั้งปวงดังที่ ได้ระบุไว้ในกติกานี้  

รัฐภาคีมีความผูกพันตามพันธกรณี ในที่นี้หมายความว่า การผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้อย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายที่เป็นหลักการของกฎหมายนั้น ด้วยวิธี
เหมาะสมกับทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด และควบคู่กันไปกับการพัฒนาประเทศ และถ้า
จ าเป็นต้องร่วมมือ และรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิคได้ 
และที่ส าคัญต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม แต่ก็มีข้อยกเว้นเพ่ือให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศ
ก าลังพัฒนาที่จะก าหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกติกาฯ ให้แตกต่างไปได้ส าหรับคนชาติอ่ืน ด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนตามสมควร เพ่ือไม่ให้ประเทศที่เจริญกว่าเอาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้รัฐภาคีอาจควบคุมและจ ากัดสิทธิที่ก าหนดไว้ในกติกาฯ ได้ ถ้าเป็นการ
สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิและเพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของสังคม 

สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมมีทั้งหมด 9 ประการดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิที่จะท างาน ก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกท างานได้โดยอิสระเสรี  
(2) สิทธิที่จะมีสภาวะการท างานที่ยุติธรรมและเหมาะสม โดยก าหนดให้การคุ้มครอง

สิทธิต่างๆ ที่เก่ียวกับการท างาน การได้ค่าจ้างท่ีเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง มีสภาวะการท างาน
ที่ปลอดภัยและถูกพลานามัย  
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(3) สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ก าหนดรับประกันสิทธิที่
จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้เพ่ือเป็น การส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์
ของตนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(4) สิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม ก าหนดรวมถึงการที่จะได้รับความช่วยเหลือทาง
สวัสดิการสังคม  

(5) สิทธิครอบครัว ก าหนดเป็นสิทธิที่เน้นไปทางด้านผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ 
เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม รัฐควรให้ความคุ้มครองตั้งแต่ชายหญิงรักกัน อยู่
กินกัน เมื่อหญิงตั้งครรภ์ก็ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สิทธิได้รับวันลาและเงินเดือน เด็กควรได้รับ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุ้มครองจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ  

(6) สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ก าหนดรับรองสิทธิของทุกคนที่จะ
ปลอดจากความหิวโหย และมีมาตรฐานการครองชีพที่พอเพียง รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่
อาศัย  

(7) สิทธิที่จะมีมาตรฐานแห่งสุขภาพที่ดี ก าหนดรับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีมาตรฐาน
แห่งสุขภาพทั้งทางกายและทางใจที่ดีที่สุด เท่าที่จะท าได้ในการนี้รวมถึงการลดอัตราการตายของ
ทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิด ป้องกันบ าบัดและควบคุมโรคระบาด โรคประจ าถ่ิน และอ่ืนๆ  

(8) สิทธิในการศึกษา ก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา รัฐต้องจัดการศึกษาขั้น
ประถมให้เป็นการศึกษาภาคบังคับและเป็นแบบให้เปล่า ถ้ารัฐใดไม่สามารถจัดให้มีการศึกษาขั้นต่ านี้ 
ในเมืองส าคัญๆ ได้ รัฐภาคีนั้นต้องหาทางจัดท าแผนเตรียมการให้มีการศึกษาประถมภาคบังคับแบบ
ให้เปล่า 

(9) สิทธิที่จะมีชีวิตทางด้านวัฒนธรรม ก าหนดรับรองสิทธิของทุกคนที่จะใช้ชีวิตทางด้าน
วัฒนธรรม และได้รับประโยชน์จากการคุ้มครอง ประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุที่เกิดจาก
การผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะซึ่งตนเป็นเจ้าของ  
 
 3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Right-ICCPR) 

 
กติกานี้ถือเป็นพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร สหประชาชาติ รวมทั้งหน้าที่

ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นกติกาที่มีข้อก าหนดว่าให้รัฐภาคีรับที่จะด าเนินการอย่าง
เต็มก าลังความสามารถเพ่ือที่จะ ให้บุคคลในอาณาเขตของตนได้รับสิทธิต่างๆ ที่ได้รับรองไว้ใน 
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กติกาฯ นี้ โดยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากการแบ่งแยกใดๆ เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน 
ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน และก าหนดประกันถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในสิทธิทั้งปวง 
ทั้งทางแพ่งและทางการเมือง ตามกติกานี้ 

เมื่อมีบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่กติกานี้ให้การรับรอง สามารถร้องเรียนต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกระบวนการยุติธรรมที่ก าหนดไว้ภายในรัฐนั้นๆ ได้ โดยต้องมีการปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ความผูกพันของรัฐที่ก าหนดให้รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้แต่ละรัฐรับที่จะเคารพและ
ให้ความมั่นใจ ในสิทธิต่างๆ ที่ยอมรับแล้วในกติกา ในทางปฏิบัติรัฐภาคีจะบัญญัติกฎหมายหรือแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศตนให้สอดคล้องกับกติกาที่ก าหนดไว้ ไม่ให้ขัดแย้งกับกติกาฯ และ
หน่วยงานด้านบริหารและตุลาการ ซึ่งต้องตระหนักถึงพันธกรณีของรัฐภาคีตามกติกาในอันที่จะให้
เกิดผลตามนี้ 

นอกจากนี้กติกาฯ ได้มีข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามได้ คือ ในภาวการณ์ฉุกเฉินอันมีมา
เป็นสาธารณะ ซึ่งคุกคามความอยู่รอดปลอดภัยของชาติรัฐภาคี สามารถด าเนินมาตรการหลีกเลี่ยง
พันธะที่มีอยู่ตามกติกาฯ ฉบับนี้ได้เพียงเท่าที่จ าเป็นอย่างแท้จริงต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่การ
หลีกเลี่ยงพันธกรณีที่มีอยู่ตามกติกาฯ นี้จะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอ่ืน ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีรัฐภาคีนั้นผูกพัน และจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  

ในกติกานี้ไม่ยินยอมให้รัฐภาคีหลีกเลี่ยงในการกระท าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่ส าคัญ 
บางประการ คือ สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน สิทธิที่จะไม่เป็นทาส สิทธิที่จะไม่ถูกจ าคุกเพราะ
ไม่สามารถช าระหนี้ตามสัญญาได้ สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษย้อนหลัง  สิทธิที่ถือว่าเป็นบุคคล และสิทธิใน
เสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา  

รัฐภาคีใดใช้สิทธิหลีกเลี่ยง รัฐภาคีนั้นมีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งแก่รัฐภาคีอ่ืนๆ แห่งกติกาฉบับ
นี้โดยทันที โดยอาศัยเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงบทบัญญัติที่ตนได้
หลีกเลี่ยงและเหตุผลอันก่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ตลอดจนวันที่รัฐนั้นยุติการหลีกเลี่ยงดังกล่าว 

 
4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD)  
 

อนุสัญญานี้ให้ค าจ ากัดความ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ว่าหมายถึงการจ าแนก การกีด
กัน การจ ากัด หรือการเอ้ืออ านวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก าเนิด หรือเผ่าพันธุ์ 
โดยไม่รวมถึงการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง นโยบายของรัฐภาคี
และการด าเนินมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ เช่น การห้ามการโฆษณา
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ชวนเชื่อ การประกันสิทธิประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย  ทั้งในด้านสิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด การ
ให้ความส าคัญด้านมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรม และข้อมูลเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

 
5) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

หรือย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment - CAT) 

 
อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการระงับ และยับยั้งการทรมาน โดยในเนื้อหาของ

อนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดความหมายของ การทรมาน ว่าหมายถึงการกระท าใดก็ตามโดยเจตนาที่
ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์ เพ่ือให้ข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การ
ลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท า 
รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระท าหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคล
อ่ืน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ1  

 
 6) มาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Core Labour 
Standard) 

 
อนุสัญญาที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

International Labour Organization, ILO) ตราขึ้นเพ่ือให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
ในการท างาน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาประเทศ มีข้อก าหนดด้านแรงงาน
บังคับ การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม และแรงงานเด็ก ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว อันได้แก่ แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม ดังนี้ 

(1) แรงงานบังคับ  
ค าว่า “แรงงานบังคับ” หมายถึง งานหรือบริการใดๆ ที่ได้มาภายใต้การขู่บังคับ ลงโทษ 

โดยที่บุคคลผู้นั้นมิได้สมัครใจ  

                                                 
1
 http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/print_content.php?id=21 
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อนุสัญญาหลักที่ว่าด้วยแรงงานภาคบังคับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์
แรงงานหรือแรงงานบังคับ และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ มีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

(1.1) อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 
(Convention No.29 Concerning Forced Labour, 1930) 

 1) อนุสัญญานี้มุ่งขจัดแรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบโดยเร็วที่สุด  
 2) ความหมายของการใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานในอนุสัญญานี้ไม่

รวมถึง  
2.1) งานบริการใดๆ ซึ่งเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ

ต้องเป็นงานตามลักษณะการทหารอย่างแท้จริง 
2.2) งานที่ท าตามหน้าที่พลเมือง 
2.3) งานหรือบริการใดๆ ซึ่งเกณฑ์จากบุคคลใดๆ เพราะเนื่องจากการถูก

ลงโทษโดยศาลยุติธรรม และภายใต้การควบคุมโดยรัฐ และมิให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเอกชน
ใดๆ  

2.4) งานที่ท าในกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อการด ารงชีพ หรือความกิน
ดีอยู่ดีของประชากรทั้งหมดหรือบางส่วน 

2.5) งานเบาเพื่อบริการชุมชนโดยสมาชิกในชุมนุมนั้นเพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกในชุมชนนั้น 

(1.2) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (Convention 
No.29 Concerning Abolition of Force Labour, 1957) 

1) อนุสัญญานี้มุ่งยกเลิกหรือระงับมิให้มีการใช้การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ
ในรูปแบบใดๆ เพ่ือประโยชน์บางประการ  

2) ประเทศท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาต้องด าเนินการเพ่ือยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ 
หรือเกณฑ์แรงงานใน 5 รูปแบบต่อไปนี้โดยเคร่งครัด 

2.1) เกณฑ์แรงงานเพ่ือเป็นการท าโทษหรือเพ่ือการอบรม อันเนื่องจากบุคคลมี
ข้อคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น 

2.2) เพ่ือระดมแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.3) เพื่อลงโทษทางวินัย 
2.4) เพื่อลงโทษเพราะสาเหตุที่เข้าร่วมในการนัดหยุดงาน 
2.5) เป็นวิธีการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ สังคม สัญชาติหรือศาสนา 
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 (2) การเลือกปฏิบัติ 
 ค าว่า “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) หมายความว่า ความแตกต่างใดๆ การกีด
กันหรือการให้สิทธิพิเศษ อันเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง การแบ่งแยกเชื้อ
ชาติหรือสังคม (หรือด้วยเหตุอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐก าหนด)  
 อนุสัญญาหลักที่ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่
เท่ากัน และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยโอกาสที่ทัดเทียมกัน (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) มี
สาระส าคัญ ดังนี้  

(2.1) อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน (Convention No.100 
Concerning Equal Remuneration, 1951) 

1) อนุสัญญาฉบับนี้มุ่งคุ้มครองให้คนงานหญิงได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันกับ
คนงานชายที่ท างานที่มีค่าเท่ากันในทุกกรณี 

2) ส าหรับอัตราค่าตอบแทนที่ต่างกันระหว่างคนงานซึ่งท างานที่มีค่าเท่ากัน แต่
ไม่มีสาเหตุจากเลือกปฏิบัติโดยถือเรื่องเพศเป็นมูลฐานนั้นถือว่าไม่ขัดกับหลักการที่บัญญัติไว้ใน
อนุสัญญานี้ 

3) ค่าตอบแทนรวมถึงค่าจ้างเงินเดือน รายได้เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ในรูปของเงินเดือน
หรือสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือการว่าจ้างคนงาน 

4) ค าว่า งานที่มีค่าเท่ากัน ครอบคลุมถึงงานที่มีลักษณะง่านที่แตกต่างกัน งาน
ในต่างสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้พิจารณาเนื้องานเป็นหลัก 

5) ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันต้องด าเนินการส่งเสริมการประเมินต าแหน่ง
งานที่มีประสิทธิภาพ 

6) ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันต้องให้หลักประกันในการบังคับใช้กฎหมายว่า
จะสามารถให้อนุสัญญานี้บังคับเกิดผลได้อย่างครบถ้วน 

(2.2) อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) 
ค.ศ. 1958 (Convention No.111 Concerning Discrimination (Employment and 
Occupation), 1958) 

1) มุ่งส่งเสริมโอกาสและการปฏิบัติอันเท่าเทียมกันในการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพ 

2) ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันประกาศและด าเนินนโยบายของประเทศเพ่ือมุ่ง
ขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

3) โอกาสและการปฏิบัติที่ทัดเทียมกันตามอนุสัญญานี้ หมายรวมถึง 
3.1) การเข้าถึงการแนะแนวอาชีพและการจัดหางานให้ท า 
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3.2) การเข้าถึงการฝึกอบรมและการท างานตามที่ตนเลือกเองได้โดยเสรี 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในเรื่องการฝึกอาชีพและการท างาน 

3.3) ความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความขยัน 
3.4) ความมั่นคงในการท างาน 
3.5) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานท่ีท า 
3.6) สภาพการจ้างซึ่งรวมถึงชั่วโมงการท างาน เวลาพัก วันหยุดประจ าปี 

โดยได้รับค่าจ้าง ความปลอดภัยในงานรวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ได้จากการท างาน 
4) ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกกฎหมายภายในประเทศที่ขัดต่อหลักการนี้ และ

ต้องออกกฎหมายหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ซึ่งเหมาะสมกับสภาพและแนวภายในประเทศของตน
เพ่ือน าอนุสัญญานี้มาใช้บังคับให้เกิดผล 

(3) เสรีภาพในการสมาคม 
องค์การแรงงานเห็นว่าสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะไปสู่การ

คุ้มครองสิทธิด้านอื่นๆ อันจะน ามาซึ่งความก้าวหน้าของสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเสมอภาคและ
การต่อต้านความยากจน อนุสัญญาหลักได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและ
การคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วมเจรจา
ต่อรอง มีสาระส าคัญดังนี้ 

(3.1) อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตัว ค.ศ. 1948 (Convention No.87 Concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize, 1948)  

1) มุ่งให้คนงานและนายจ้างมีสิทธิในการรวมตัว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
และสามารถใช้สิทธินี้ได้อย่างเสรีเพ่ือส่งเสริมและป้องกันผลประโยชน์ของตน 

2) หลักการรวมตัวที่ส าคัญ  3 ประการคือ 
2.1) การรวมตัวกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ หมายถึง การรวมตัว

กันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในอาชีพ ผิว เพศ เชื้อชาติ หรือลัทธิความเชื่อม่ันทางศาสนาและ
การเมือง 

2.2) การรวมตัวกันโดยปราศจากการแทรกแซงหรือการรับรองของรัฐ 
หมายความว่ากฎหมายภายในประเทศจะต้องให้อิสระแก่สมาคม สหภาพแรงงานในการบริหารงาน
ของตนปรอดจากการตรวจสอบการบริหารกิจการภายในโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2.3) สิทธิและเสรีภาพในการเลือกผู้แทนของตนหรือองค์กรที่ตนพอใจได้ 
หมายถึง การมีสิทธิและเสรีภาพในการคัดเลือกตั้งผู้แทนของตน ได้โดยอิสระและสามารถจัดตั้งหรือ
เข้าร่วมในองค์กรที่ตนพอใจได้โดยเสรี 
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3) อนุสัญญานี้ใช้บังคับกับคนงานทุกคนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคนงานที่ได้รับ
เงินเดือนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ บุคคลทุกสัญชาติ ข้าราชการ คนงานในภาคเกษตรกร คนงานใน
เขตการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่ไม่ใช่บังคับการทหารและต ารวจ 

(3.2) อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 
1949  (Convention No.98 Right to Organize and Collective Bargaining, 1949)  

1) มุ่งให้การคุ้มครอง 3 ประการคือ 
1.1) คุ้มครองคนงานจากการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกระท าโดยไม่เป็นธรรม 

โดยมีสาเหตุจากการที่คนงานนั้นใช้สิทธิในการรวมตัวกัน การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเข้าร่วม
ในกิจการของสหภาพแรงงาน  

1.2) คุ้มครองให้ปลอดจากการแทรกแซงซึ่งกันและกันระหว่างองค์การ 
นายจ้างและคนงาน 

1.3) คุ้มครองการเจรจาต่อรอง หมายถึง การส่งเสริมการเจรจาต่อรอง
ร่วมกันโดยสมัครใจระหว่างองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

2) อนุสัญญานี้ใช้บังคับกับคนงานทุกประเภท เช่นเดียวกับอนุสัญญาฉบับที่ 87 
แต่ไม่ใช้บังคับกับทหาร ต ารวจ และข้าราชการในระดับบริหาร 
 ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่  98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วม
เจรจาต่อรองอนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากันอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการ
ยกเลิกแรงงานบังคับแล้ว 
 
 7) ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการ
ส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and 
Promotion of the Rights of Migrant Workers) หรือปฏิญญาเซบู (Cebu)  
 
 ปฏิญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกิดจากที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อ
เดือนมกราคม 2550 ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของแรงงานต่างด้าว
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งเสริมสวัสดิการและศักดิ์ศรีของแรงงานต่างด้าว โดยจะมีมาตรการที่ชัดเจน
ในการจัดการกับการลักลอบขนย้ายและการค้ามนุษย์ มีการน าบทลงโทษขั้นรุนแรงมาใช้กับผู้กระท า
ความผิด รวมทั้งประเทศที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวต้องให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ ถูกแสวงหา
ประโยชน์และละเมิดสิทธิ 
 เนื้อหาปฏิญญาประกอบด้วย 4 ส่วนคือหลักการทั่วไป พันธกิจของประเทศผู้รับ พันธกิจของ
ประเทศผู้ส่ง และพันธกิจของอาเซียน 
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 หลักการทั่วไป 
(1) ทั้งประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องสร้างพ้ืนฐานหลักทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมของประชาคมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งโดยการส่งเสริมศักยภาพสูงสุดและศักดิ์ศรีของ
แรงงานข้ามชาติในสภาพแวดล้อมที่มีเสรีภาพ ความยุติธรรม และความมั่นคงโดยที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ 

(2) ด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดในการที่จะแก้ปัญหาของกรณีแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดย
ไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขา 

(3) ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีของแรงงานข้าม
ชาติและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งพ านักอยู่กับแรงงานเหล่านั้นอยู่แล้ว โดยที่ไม่เป็นการท าความ
เสียหายต่อการที่ประเทศผู้รับจะบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของตน 

(4) จะไม่มีสิ่งใดในปฏิญญาฉบับปัจจุบันที่จะถูกตีความโดยนัยในการแปลงสถานภาพทาง
กฎหมายของแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยปราศจากเอกสารที่ถูกต้อง 
 พันธกิจของประเทศผู้รับ 

(5) เพ่ิมความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษย์ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสวัสดิการ และด ารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ 

6) ด าเนินการเพ่ือที่จะบรรลุถึงความสามัคคีปรองดองและความอดทนอดกลั้นระหว่าง
ประเทศผู้รับกับแรงงานข้ามชาติ 

(7) อ านวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและหนทางแก้ไข 
จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมและการศึกษา การได้รับความยุติธรรมตลอดจนการบริการ
ด้านสวัสดิการสังคมตามที่เหมาะสม และโดยที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้รับ ทั้งนี้โดยที่
บุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่ใช้บังคับอยู่
ของประเทศนั้นๆ ตลอดจนข้อตกลงทวิภาคี และสนธิสัญญาพหุภาคี 

(8) ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างที่
เหมาะสมและยุติธรรม และมีโอกาสเพียงพอในการได้ท างานที่มีคุณค่าและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

(9) จัดให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ การละเมิด การถูก
แสวงประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง ได้รับโอกาสอย่างเพียงพอในการที่จะเข้าถึงระบบ
กฎหมายและระบบศาลของประเทศผู้รับ 

(10) อ านวยความสะดวกในการใช้การด าเนินงานด้านกงสุล โดยเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
เจ้าหน้าที่ด้านการทูตของประเทศต้นทาง เมื่อแรงงานข้ามชาติถูกจับกุมหรือจะถูกจ าคุก หรืออยู่
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ภายใต้อารักขา หรือถูกกักตัวไว้ในลักษณะใดก็ตาม ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศ
ผู้รับและโดยที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล 
 พันธกิจของประเทศผู้ส่ง 

(11) ส่งเสริมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 
(12) ด าเนินการให้มั่นใจได้ว่าประชากรของตนมีโอกาสที่จะมีงานท าและโอกาสในการ

ด ารงชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นทางเลือกท่ียั่งยืนแทนการย้ายถิ่นของคนงาน 
(13) ก าหนดนโยบายและกระบวนการในการที่จะอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ซึ่งรวมไปถึงการสรรหา การจัดเตรียมการเพ่ือส่งแรงงานไปยัง
ต่างประเทศและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเมื่ออยู่ต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งกลับประเทศและ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือกลับคืนถิ่นฐานเดิม 

(14) จัดตั้งและส่งเสริมวิธีปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการที่จะก ากับดูแลการสรรหาแรงงาน
ข้ามชาติและการรับเอากลไกในการที่จะลดวิธีปฏิบัติในการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่ถูกต้องไปใช้ 
โดยการใช้สัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์ การก ากับดูแลและการรับรองตัวแทนจัดหา
แรงงานและนายจ้าง รวมไปถึงการท าบัญชีด าส าหรับตัวแทนจัดหาแรงงานที่ละเลยหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 พันธกิจของอาเซียน 

(15) ส่งเสริมให้มีการท างานที่มีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีผลิตผล มีศักดิ์ศรี และมีค่าตอบแทน
ส าหรับแรงงานข้ามชาติ 

(16) จัดตั้งและด าเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือคืนถ่ินฐานเดิมส าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง 

(17) ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะป้องกันหรือลดอัตราการลักลอบขนคนข้าม
ประเทศและการค้ามนุษย์ โดยการก าหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรงมากข้ึนส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมเหล่านั้นนอกเหนือจากมาตรการอ่ืนๆ  

(18) อ านวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติเพ่ือประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติทั้งใน
ประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ 

(19) ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถโดยการแบ่งปันข้อมูล วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจน
โอกาสและปัญหาต่างๆ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มอาเซียนต้องประสบในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ 

(20) ขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้
ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้งหรือในสถานการณ์วิกฤตินอกเขตอาเซียนในกรณีที่มีความจ าเป็น และ
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โดยที่ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและก าลังของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดถือตามการปรึกษาหารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่างๆ  

(21) สนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ คู่เจรจาอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ให้ยอมรับนับถือ
หลักการเหล่านี้และให้การสนับสนุนตลอดจนความช่วยเหลือในการที่จะน ามาตรการต่างๆ ใน
ปฏิญญานี้ไปด าเนินการ 

(22) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนท าการติดตามเกี่ยวกับปฏิญญานี้และ
พัฒนาเครื่องมือของอาเซียนในการที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ โดยที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการที่เป็นประชาคมที่ห่วงใยและร่วมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจน
สั่งการให้เลขาธิการอาเซียนส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับความคืบหน้าของการน าเอาปฏิญญาไป
ด าเนินการในการประชุมสุดยอดโดยผ่านทางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
 

2.1.4  สหภาพยุโรปกับแรงงานต่างด้าว 
 

1)  ภูมิหลัง 
สหภาพยุโรปเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศในยุโรป 27 ประเทศ บนพื้นฐานของการเคารพ

ประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยการรวมอ านาจอธิปไตยในนโยบายเศรษฐกิจสังคมไว้ที่ 
“ประชาคมยุโรป (European Community)” และการประสานงานอย่างใกล้ชิดด้านการต่างประเทศ 
ความมั่นคง และด้านมหาดไทย ในระหว่างประเทศสมาชิก องค์กรสหภาพยุโรป หรือ  European 
Union – EU ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (3 pillars) คือ 1) เสาหลักที่ 1 : European Community 
เป็นการรวม”อ านาจอธิปไตย” ของประเทศสมาชิกไว้ในประชาคม และบริหารอธิปไตยร่วมกัน ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ นโยบายตลาดร่วม เช่นการค้าต่างประเทศ การแข่งขัน เศรษฐกิจและการเงิน  การ
คุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐานสุขอนามัย นโยบายอ่ืนๆ เช่น เกษตร ประมง เครือข่ายขนส่ง และมิติ
ด้านการต่างประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา/มนุษยธรรม/ภัยพิบัติ (อ านาจหน้าที่
ในส่วนนี้กระท าโดยคณะกรรมาธิการยุโรป –European Commission ประเทศสมาชิกไม่สามารถมี
นโยบายภายใต้ pillar นี้โดยอิสระ  2) เสาหลักที่ 2 : Common Foreign and Security Policy 
เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกในนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง เช่น สิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตย และการลดอาวุธ  3) เสาหลักที่ 3 : Police and Judicial Cooperation in 
Criminal Matters เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านมหาดไทย ต ารวจ และยุติธรรม 
เช่น ในเรื่องการต่อสู้กับการก่อการร้าย การต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมต่อเด็กและ
การค้ามนุษย ์(pillar ที่ 2 และ 3 ประเทศสมาชิกมีอิสระในการด าเนินการ แต่จะมีการร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลในการประสานท่าทีอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน) 
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2)  สมาชิก EU  
ประกอบด้วย 27 ประเทศ ได้แก่ 1) สมาชิกก่อตั้ง (ตามสนธิสัญญาโรม เพ่ือก่อตั้งประชาคม

เศรษฐกิจยุโรป ปี 1957 – พ.ศ. 2500) ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม 
เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก  2) ปี 1973 เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร  3) ปี 1981 กรีซ  4) 
ปี 1986 สเปน โปรตุเกส  5) ปี 1995 ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน (15 ประเทศข้างต้นเรียกว่าเป็น
กลุ่ม EU-15 หรือ EU ดั้งเดิม)  6) ปี 2004 ฮังการี โปแลนด์ เอสโตเนีย เช็ค สโลวีเนีย ไซปรัส สโลวัค 
ลัตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา  7) ปี 2007 บัลกาเรีย โรมาเนีย ประเทศที่สมัครเข้าร่วมและรอการรับรอง 
ได้แก่ โครเอเชีย ตุรกี และมาซีโดเนีย ประเทศท่ีมีศักยภาพจะเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ บอสเนีย-เฮอเซโก
วีนา มอนเตนีโกร อัลแบเนีย เซอร์เบีย และโคโซโว ส าหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีความ
พยายามจากรัฐบาลและพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมสหภาพยุโรปเช่นกัน แต่ไม่ผ่านการลงมติเสียงส่วน
ใหญ่ของประชาชน 

 
3) ข้อตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) กับ EU 
ในปี พ.ศ. 2528 กลุ่มประเทศ EU 5ประเทศ ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 

และลักเซมเบิร์ก ได้ลงนามข้อตกลงเชงเกน เพ่ือก่อตั้งชายแดนร่วมกัน คือการมีเขตแดนที่ไม่มีการตั้ง
จุดตรวจ ณ เขตชายแดนประเทศสมาชิก เพ่ือให้ทุกคน (ทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง)มีสิทธิที่
จะเดินทางได้อย่างเสรีภายในบริเวณเชงเกน แต่ต่อมาได้มีประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป สหภาพ
ยุโรป และประเทศยุโรปอ่ืนๆ ทยอยเข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าว และต่อมาพบว่าการมีชายแดน
ร่วมกันจ าเป็นต้องมีความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการมีวีซ่าท่องเที่ยวร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายด้านการอพยพลี้ภัย ความร่วมมือด้านต ารวจและศาล เป็นต้น ดังนั้นจึงได้ย้ายกรอบงานและ
มาตรการส่วนใหญ่ของข้อตกลงเชงเกนมาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป ปัจจุบันมีสมาชิก 25 
ประเทศ สาระของข้อตกลงเชงเกนครอบคลุมสาระส าคัญ 5 ประการ คือ  

(1) การควบคุมดูแลชายแดนร่วมกัน การยกเลิกจุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศ
สมาชิก(แต่ยังสามารถสุ่มตรวจได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย)   

(2) การมีวีซ่าร่วมกัน ทั้งนี้เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 3 เดือน (Schengen Visa)  
(3) การมีนโยบายด้านผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยร่วมกัน  
(4) ความร่วมมือด้านต ารวจและตุลาการ เช่นต ารวจของประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะ

ตรวจตราและไล่ล่าผู้ต้องสงสัยในประเทศสมาชิกอ่ืนได้ 5) การมีระบบฐานข้อมูลร่วมกัน (Schengen 
Information System – SIS)  
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4)  แรงงานอพยพจากประเทศสมาชิกใหม่ในยุโรป 
จากความร่ ารวยและมาตรฐานการด ารงชีวิตของกลุ่มประเทศ EU ดั้งเดิม (EU-15) และการ

อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของ EU ท าให้มีแรงงานจากประเทศสมาชิก EU ใหม่ (ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก) ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า จ านวนมาก
เคลื่อนย้ายเข้าไปหางานท าในกลุ่มประเทศร่ ารวย ซึ่งได้น าปัญหาต่างๆ ไปด้วย ท าให้กลุ่มประเทศ EU 
ดั้งเดิมจึงต้องน ามาตรการ “ข้อจ ากัดในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition Period)” เรื่องการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี มาใช้เพ่ือสกัดการทะลักเข้ามาของแรงงานไร้ฝีมือและประชาชนอันไม่เป็นที่ต้องการของ
ประเทศ EU ดั้งเดิม โดยก าหนดแผนออกเป็น 3 ระยะ (2+3+2 ปี) คือ ประเทศ EU-15 จะต้อง
ประกาศเมื่อเวลาสมาชิกใหม่เข้าร่วมครบ 2 ปีว่าจะเปิดตลาดแรงงานของตนให้สมาชิกใหม่หรือไม่ 
จากนั้น เมื่อครบ 3 ปี ก็ต้องประกาศเช่นนี้อีก แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการข้อจ ากัดในระยะเปลี่ยนผ่าน
จะมีอายุเพียง 7 ปี นับจากวันที่ประเทศเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งข้อจ ากัดด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีจะต้องจบลง แต่สมาชิก EU หลายประเทศก็ยังลังเลที่จะเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีให้กับ
ประเทศสมาชิกใหม่ 2 ประเทศ คือ บัลกาเรียและโรมาเนีย (โดยเฉพาะประเทศโรมาเนียซึ่งมีกลุ่มชน
ยิปซีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและรัฐบาลโรมาเนียได้ให้สิทธิพลเมืองแก่กลุ่มชนดังกล่าวแล้ว) 

 
5)  ปัญหาผู้อพยพเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
ปัญหาที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่นเข้า ประกอบด้วย 2 ประการ

ส าคัญคือ ผู้อพยพเพ่ือลี้ภัยปัญหาทางการเมือง และปัญหาแรงงานอพยพจากประเทศสมาชิกใหม่ใน
ยุโรป  

ปัญหาผู้อพยพจากประเทศสมาชิกใหม่ในยุโรป ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะปัญหาแรงงานอพยพ
จากประเทศสมาชิกยุโรปเท่านั้น 

ประเทศสมาชิกดั้งเดิมที่ร่ ารวยของสหภาพยุโรปจ านวนหนึ่งยังคงจ ากัดการเข้าถึง
ตลาดแรงงานของตนโดยแรงงานของประเทศสมาชิกใหม่จากยุโรปตะวันออก โดยเยอรมนีและ
ออสเตรียเป็นสองประเทศท่ียังคงก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตท างานจนถึงปี พ.ศ. 2554 

- ในเชิงพัฒนาการ ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศสหภาพยุโรปดั้งเดิม (EU-15 ได้แก่ 
ออสเตรีย เยอรมนี เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ กรีซ ไอร์แลนด์ 
อิตาลี โปรตุเกส สเปน สวีเดน และอังกฤษ) ได้ขยายรับอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปกลางและ
ยุโรปตะวันออกอีก 8 ประเทศ (EU-8) พร้อมกับไซปรัสและมอลตาเข้าเป็นสมาชิก ท าให้สหภาพยุโรป
มีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 โรมาเนียและบัลแกเรียเข้าร่วมด้วยท าให้สหภาพ
ยุโรปมีสมาชิกท้ังสิ้น 27 ประเทศ  
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- ในความพยายามจัดการกับความซับซ้อนที่ตามมาจากการขยายสมาชิกสหภาพยุโรป
รอบปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ประเทศกลุ่ม EU-15 หลายประเทศ จึงน า “ข้อจ ากัดในระยะ
เปลี่ยนผ่าน” (Transition Period) เรื่องการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานมาใช้กับประเทศสมาชิกใหม่ 
เนื่องจากการเคลื่อนที่โดยเสรีของแรงงานเป็นสิทธิพ้ืนฐานในสหภาพยุโรปและเสรีภาพในการเดินทาง
ของบุคคลก็เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นประชากรสหภาพยุโรป ดังนั้นข้อจ ากัดเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจึงสามารถคงไว้ได้นานที่สุดเจ็ดปี ส าหรับประเทศสมาชิกรอบ พ.ศ. 2547 นั้น
สมาชิก สหภาพยุโรปเก่าอาจจ ากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ตามแผนการ 2+3+2 ปี โดยค่อยๆ 
ยกเลิกข้อจ ากัดทั้งหมดภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ข้อจ ากัดต่อแรงงานของโรมาเนียและ
บัลแกเรียที่เข้าร่วมในรอบ พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกไปทั้งหมดภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
อย่างไรก็ดี การจ ากัดการเคลื่อนที่ของแรงงานอาจมีการน ามาใช้หากมีประเทศใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว 

- สัญญาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Accession Treaty) อนุญาตให้มีการ
น ามาตรการระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ ซึ่งมักเรียกกันในแวดวงสหภาพยุโรปว่า แผนการ 2+3+2 ปี 
กล่าวคือ ประเทศสมาชิกเก่าจะต้องประกาศเมื่อเวลาผ่านไป 2 ปีนับจากประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วม 
สหภาพยุโรปว่าจะเปิดตลาดแรงงานของตนแก่ประเทศสมาชิกใหม่ดังกล่าวหรือไม่ หรือจะยังคง
ข้อจ ากัดไว้ จากนั้นอีก 3 ปี ก็ต้องประกาศเช่นนี้อีก แต่อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดต่อการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานจะต้องยกเลิกไปหมดสิ้นในเวลา 7 ปี 

- อย่างไรก็ดี รายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปในปี พ.ศ. 2549 เปิดเผยว่ามีพลเมือง
ของประเทศสมาชิกใหม่รอบปี พ.ศ. 2547น้อยมากที่ย้ายมายังประเทศสมาชิกดั้งเดิม 15 ประเทศ ซึ่ง
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรวัยท างานในประเทศสมาชิกเก่า ยกเว้นกรณีของออสเตรียและ
ไอร์แลนด์ 

- นโยบายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปดั้งเดิม 15 ประเทศในเรื่องการเคลื่อนที่
เสรีของแรงงานจากประเทศสมาชิกอดีตคอมมิวนิสต์ 8 ประเทศ (สมาชิกรอบ พ.ศ. 2547) อาจแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท 

1) ยังคงข้อจ ากัดไว้ภายหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้แก่ ออสเตรีย และ
เยอรมนี ซึ่งทั้งสองประเทศนี้อ้างถึงแนวโน้มที่ไม่ดีของตลาดแรงงานและอัตราการว่างงาน 

2) ค่อยๆ ยกเลิกข้อจ ากัดช้าๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 ได้แก่ เบลเยียม 
เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ 

3) เปิดตลาดแรงงาน/ยกเลิกข้อจ ากัด ได้แก่ ฟินแลนด์ กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี 
โปรตุเกส สเปน สวีเดน และอังกฤษ  
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- ส าหรับสมาชิกใหม่รอบ พ.ศ. 2550 อย่างโรมาเนียและบัลกาเรียนั้น ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปหลายประเทศยังลังเลที่จะเปิดตลาดแรงงานของตน โดยกลุ่มประเทศสมาชิกดั้งเดิม 15 
ประเทศเกือบทั้งหมด (ยกเว้นสวีเดนและฟินแลนด์) ตัดสินใจจ ากัดการเข้าถึงตลาดแรงงานของตนโดย
แรงงานบัลกาเรียและโรมาเนีย ส่วนอิตาลีพิจารณาว่าอาจเปิดตลาดแรงงานตนแก่แรงงานบัลกาเรีย
และโรมาเนียหากสหภาพยุโรปมีข้อตกลงต่อต้านอาชญากรรมจัดตั้ง ขณะที่ฝรั่งเศสประกาศจะรวม
แรงงานของสองประเทศนี้เข้าในแผนการลดอุปสรรคตามภาคเศรษฐกิจ ส่วนประเทศสมาชิกใหม่รอบ 
พ.ศ. 2547ทั้ง 10 ประเทศ ตัดสินใจเปิดตลาดแรงงานของตนแก่แรงงานโรมาเนียและบัลกาเรียยกเว้น
มอลตาที่จ ากัดการเข้าถึงและฮังการีที่ก าหนดเงื่อนไขบางอย่าง 

- หลายฝ่ายได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งข้อจ ากัดส าหรับการอพยพของ
แรงงานจากประเทศสมาชิกใหม่สหภาพยุโรป โดยประธานของ European Citizen Action Service 
(ECAS) ซึ่งเป็นอดีตกรรมาธิการเรื่องการแข่งขัน ระบุว่า ข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานควรยกเลิก
ไปโดยเร็วที่สุด เนื่องจากไม่ได้เกิดการหลั่งไหลย้ายถิ่นของแรงงานจ านวนมากขึ้น ตามข้ออ้างการ
ก าหนดโควตาประจ าชาติและข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติก็เป็นการท าลายตลาดที่ยืดหยุ่นและแรงงานมี
ฝีมือท่ีเคลื่อนย้ายได้เสรีตามยุทธศาสตร์ลิสบอน ด้านองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(International Organization for Migration - IOM) ก็ออกมาระบุว่า ผลกระทบจากการอพยพ 
เนื่องจากการขยายสมาชิกสหภาพยุโรปมีแนวโน้ม “น้อยกว่า" ที่คาดการณ์ และเชื่อว่ารัฐสมาชิกใหม่
เองต่างหากจะตกเป็นเป้าของผู้อพยพเข้าเมือง เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและบูรณาการ
เข้ากับยุโรป รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพที่ดีข้ึน 

 
6)  แรงงานต่างชาติที่ EU ต้องการ 
ถึงแม้ว่าพลเมืองและรัฐบาลของสมาชิก EU หลายประเทศมองว่า การเข้ามาของแรงงานต่าง

ด้าวเป็นการเบียดเบียนทรัพยากร สวัสดิการ และโอกาสการมีงานท าซึ่งจ ากัดอยู่แล้ว แต่ในข้อเท็จจริง
ที่ว่า ยุโรปก าลังประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากร เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว แต่อัตราการเกิดต่ าลงเรื่อยๆ โดยคาดการว่า ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ยุโรปจะมีสัดส่วน
คนท างานเพียง 2 คน ต่อผู้รับบ านาญ 1 คน (ปัจจุบัน 4 : 1) นอกจากนั้น ยุโรปยังประสบภาวการณ์
ขาดแคลนแรงงานในบางภาค โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ท าให้ยุโรปมีความเสี่ยงที่จะล้า
หลังในการพัฒนาด้านนวัตกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งยุโรปถือว่าเป็นคู่แข่ง
ส าคัญอันดับต้น (ในขณะที่แรงงานต่างด้าวในยุโรปปัจจุบันร้อยละ 85 จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือจากยุโรป
ตะวันออกและจากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากอาฟริกา) ดัวยสภาพการณ์ดังกล่าว 
ท าให้ EU ต้องการก าลังแรงงานจากประเทศนอกกลุ่ม EU อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แรงงานต่างด้าวที่ 
EU ต้องการจะต้องไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือ แต่เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูง (professional/ highly-
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qualified/ highly skilled) เพ่ือช่วยให้ยุโรปสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับ
มหาอ านาจคู่แข่งเช่นสหรัฐอเมริกาและจีนได้ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่ดี 

ในปี 2007 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างระเบียบว่าด้วยการรับแรงงานทักษะสูงจาก
ประเทศที่สาม (draft direction on admission of highly qualified migrants) หรือที่เรียกสั้นๆ 
ว่า EU Blue Card และร่างระเบียบว่าด้วยกระบวนการเบ็ดเสร็จในการสมัครเข้าพ านักและขอ
ใบอนุญาตท างานด้วยสิทธิโดยชอบของแรงงานจากประเทศที่สามที่พ านักอยู่ใน EU อย่างถูกกฎหมาย 
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า the Single Permit เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของแรงงานทักษะสูงที่จะเข้าไปท างานใน
สหภาพยุโรปได้  

ส าหรับแรงงานระดับทักษะฝีมือต่ า สหภาพยุโรปได้จัดท าข้อแนะน าส าหรับแรงงานระดับ
ทักษะฝีมือต่ าเม่ือเข้ามาท างานตามฤดูกาล และในขณะเดียวกันก็ได้ลดหย่อนข้อบังคับในการที่บริษัท
ข้ามชาติที่จะน าบุคลากรเข้าไปท างานในกลุ่มสหภาพยุโรปอีกด้วย 
 
ที่มา : สรุปจากการเคลื่อนย้ายแรงงานของสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย อาทิตยา 
นวลศรี 
 
2.2  งานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในส่วนนี้จะแบ่งเนื้อหาของงานวิจัยที่รวบรวมมาทั้งหมดออกตามประเด็นของการศึกษาหลัก 

ดังนี้ 
 

 2.2.1  สภาพการท างาน สภาพปัญหาการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 
นิติภูมิ นวรัตน์ (2554) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่าง

ด้าวในประเทศไทยและ แนวทางแก้ไข มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจ้างงาน สภาพการท างาน 
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของประเภทกิจการที่มีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวท างานจ านวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ  และเพ่ือก าหนด
แนวทางและมาตรการเพ่ือลดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศในด้านการคุ้มครอง
แรงงาน ต่างด้าว มีข้อค้นพบทีส่ าคัญ ดังนี้  

1) ปัญหาด้านมาตรการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย  โดยประเด็นส าคัญ
ประกอบด้วย  
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(1) มาตรการในเรื่องรูปแบบการจ้างแรงงาน ซึ่งในประเด็นเรื่องรูปแบบการจ้างนี้ผลการ
ศึกษาวิจัย ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานต่างด้าว และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบมีสัญญาจ้างจะมีการ
ดูแลและปฏิบัติได้ดีกว่านายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบไม่มีสัญญาจ้าง  

(2) มาตรการคุ้มครองแรงงานบางเรื่องยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ใน
กิจการบางประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการประมง เกษตรกรรม และผู้รับใช้ในบ้าน ในประเทศไทย
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบางเรื่อง อาทิ ชั่วโมงท างาน การได้รับวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุด
ตามประเพณี ค่าท างานล่วงเวลา เป็นต้น ยังไม่อยู่ในข่ายบังคับกับกิจการบางประเภท ได้แก่ กิจการ
ประมง เกษตรกรรมและผู้รับใช้ในบ้าน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปท างาน
นอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลาที่แน่นอนได้  แต่ส าหรับประเทศที่
เป็นตลาดเป้าหมายส าคัญของไทยและประเทศที่เป็นคู่แข่งการค้าส าคัญของประเทศไทยในหลาย
ประเทศ มีการบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่แรงงานที่ท างานอยู่ในกิจการ
ประเภทดังกล่าว และในบางประเทศกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีขอบข่ายบังคับครอบคลุมถึงกิจการ
ประเภทที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย  

2) ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบกิจการ ยังมี
ประเด็นปัญหาส าคัญในด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ทั้งในสภาพการจ้างงาน สภาพการท างาน
และสิทธิประโยชน์ๆ ของแรงงานต่างด้าวที่ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง  ผลการศึกษา
พบว่า นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว  ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีเพียงส่วนน้อยที่ละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ละเมิดในเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการ โดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย  
 
 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และสุปราณี เชยชม (2550) ในการศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดน และแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์ข้อ
ขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดน และแรงงานต่างด้าว 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1) การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ทางการไทยอนุญาตให้แรงงานเพียงสามสัญชาติคือ พม่า ลาว และกัมพูชามาขึ้น

ทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ นายจ้างบางรายอาจสั่งให้คนต่างด้าวสมอ้างกรอกข้อมูลว่าเป็นคนสาม
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สัญชาตินี้เพ่ือให้ขึ้นทะเบียนได้ ในขณะที่การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและครอบครัวต้องใช้
เวลานานเพราะต้องให้ประเทศต้นทางยอมรับด้วย 

2) การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท างานได้ในช่วงรอส่งกลับประเทศ 
การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา สามารถท างานได้ในช่วงรอ

ส่งกลับประเทศตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ท าให้แรงงานต่างด้าว
สามารถขอใบอนุญาตท างานต่อได้ตามมาตรา 12 (2) ของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2521 การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานได้ในช่วงรอส่งกลับประเทศนี้ดูเหมือนเป็นมาตรการ
ชั่วคราว แต่ก็เป็นมาตรการชั่วคราวที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเกือบกลายเป็นมาตรการถาวรไป
แล้ว ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองเป็นจ านวนมากถือโอกาสไม่มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

3) แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิไม่เท่ากับแรงงานไทย 
แม้รัฐไทยจะถือหลักการให้สิทธิแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานเท่ าเทียมกับ

แรงงานไทยตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และข้อ 6 แห่งปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ยกเว้นในเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงาน) แต่ในความเป็นจริงแล้ว แรงงาน
ต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และยังต้องกระท าการภายใต้อ านาจของ
นายจ้างและตัวแทนจัดหางาน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกับคนไทยนั้น แม้ว่า
ไทยจะมีกฎหมายก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าไว้ในแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็พบว่าแรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างต่ ากว่า
แรงงานไทยมาก เช่น กรณีที่แรงงานพม่าในอ าเภอแม่สอดได้รับค่าจ้าง 50-90 บาทต่อวัน ในขณะที่
ค่าจ้างข้ันต่ าก าหนดไว้ที่ 139 บาทต่อวัน เป็นต้น 

4) เสี่ยงต่อการถูกส่งกลับประเทศ 
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองไม่ว่าจะมีใบอนุญาตท างานหรือไม่ก็ต้องเผชิญกับการ

เสี่ยงต่อการถูกส่งกลับประเทศตลอดเวลา หากแรงงานเหล่านี้เรียกร้องให้มีการจ่ายค่าแรงตาม
กฎเกณฑ์และให้มีการปรับปรุงสภาพการท างาน นายจ้างก็อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองและต ารวจในท้องที่มาจับกุมและส่งตัวไปสถานกักกันแรงงานต่างชาติเพ่ือรอการส่งกลับประเทศ
ตามมาตรา 53 และมาตรา 12 (7) ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายจ้างจึงสามารถ
ปลดคนงานได้ง่ายมากโดยไม่ต้องเสียค่าชดเชย และแรงงานต่างด้าวก็จะถูกส่งกลับประเทศทันที 

อย่างไรก็ตาม นโยบายการส่งแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้ก่อ
ความไม่สงบกลับประเทศยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากหลายกรณี เช่น รัฐบาล
พม่าไม่ยอมรับแรงงานพม่าบางคนกลับประเทศของตน หรือแรงงานต่างด้าวบางคนไม่มีหลักฐาน
แสดงตนว่าเป็นคนสัญชาติใด หรือกรณีที่แรงงานถูกเจ้าหน้าที่ตัดสินว่าเป็นชาวอินเดีย แต่แท้จริงแล้ว
มาจากประเทศพม่า หากแรงงานไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นชาวพม่าก็อาจถูกส่งไปประเทศอินเดีย 
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องมาตรการส่งแรงงานหญิงข้ามชาติที่ก าลังตั้งครรภ์กลับ
ประเทศของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าที่
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน
หญิงย้ายถิ่นอย่างร้ายแรง ทั้งๆ ที่ได้มีการก าหนดสิทธิเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายระหว่างประเทศ 

5) ความไม่สอดคล้องของสถานภาพการท างาน 
แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวอย่างถูกกฎหมายต้องขอการ

ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (non-immigrant visa) ซึ่งต้องใช้หนังสือเดินทางที่ถูกต้องในการ
ยื่นขอ แรงงานต่างด้าวตามชายแดนที่เข้ามารับจ้างเป็นฤดูกาลระยะสั้น เช่น แรงงานในภาคเกษตรไม่
สามารถด าเนินการตามระบบนี้ได้ แม้แรงงานเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงเก็บเกี่ยวและ
ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก แต่ก็ไม่สามารถจดทะเบียนเข้าระบบได้เนื่องจากไม่มีหนังสือเดินทาง  ซึ่งถ้า
ต้องการก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงมาก 

6) ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย (ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีทักษะระดับสูง) 

ได้รับการผ่อนผันให้ผู้ติดตามหรือครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยได้ แต่แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (ส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง) ที่ได้รับการผ่อนผันให้จดทะเบียนมี
สภาพ “กึ่งถูกกฎหมาย” เมื่อพ้นสภาพแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานแล้วก็จะกลายเป็น
แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าเมืองทันที จึงท าให้ครอบครัวหรือผู้ติดตามกลายเป็นผู้ลักลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับก็จะเปลี่ยนไป เช่น ไม่มีสิทธิได้รับ
การรักษาพยาบาลหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเหมือนตอนที่อยู่ในช่วงของการผ่อนผัน เป็นต้น 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้กล่าวถึงปัญหาที่สืบเนื่องจากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว คือ 
1.  การเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพ 
แม้จะมีการบังคับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่มาขึ้นทะเบียนซื้อบัตรประกันสุขภาพเพ่ือ

ควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ตลอดจนลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของผู้ใช้แรงงาน รวมถึงเป็นการประกัน
ค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลผู้ให้การรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย  แต่ในความเป็นจริง
นายจ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้เก็บใบอนุญาตท างานและบัตรประกันสุขภาพไว้เพ่ือป้องกันคนงานหนีหรือ
ย้ายงาน ท าให้แรงงานไม่สามารถไปรับบริการสาธารณสุขจากรัฐ ส่งผลให้การติดตามและควบคุมโรค
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
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ปัญหาเรื่องมาตรฐานในการออกบัตรประกันสุขภาพก็นับว่ามีความส าคัญกล่าวคือ  ข้อมูลที่
กรอกลงในบัตรของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกันจนอาจท าให้เกิดความลักลั่นในการ
ตรวจสอบ ในส่วนของบุคคลบนพ้ืนที่สูงและชนกลุ่มน้อยที่ถือบัตรสีนั้น บางส่วนถูกปลดการประกัน
สุขภาพโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นคนต่างด้าว ต่างจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานซึ่งได้รับ
บัตรประกันสุขภาพเพราะถูกบังคับซื้อ จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงสถานพยาบาล 

ในด้านการระบาดของโรคในกลุ่มแรงงาน พบว่า สาเหตุส าคัญมาจากนายจ้างไม่ยอมปรับปรุง
สภาพการท างานให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของแรงงาน และไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไป
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แรงงาน 

นอกจากนี้ยังพบว่า เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางแห่ง (โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่
ชั้นในของประเทศไทย) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวผู้ไม่มีบัตรอนุญาตท างาน
ที่มาขอรับการรักษาพยาบาลหรือขอรับบริการด้านสาธารณสุขเนื่องจากกลัวว่าการให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวที่ไม่มีบัตรอนุญาตท างานจะเป็นการท าผิดกฎหมาย แม้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจะยืนยันว่าไม่ผิด
เพราะเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ คือปฏิเสธที่จะรักษาไม่ได้ แรงงานต่างด้าว
บางส่วนที่เจ็บป่วยจึงไม่กล้าเข้ารับการรักษาพยาบาล 

2.  การเข้าถึงความยุติธรรม 
แรงงานต่างด้าวเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ยากมาก เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้

เดินทางออกนอกพ้ืนที่ที่จดทะเบียน หากไม่มีศาลตั้งอยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนก็ไม่สามารถไปขึ้นศาล
ได ้หรือหากสามารถด าเนินคดีได้ถึงชั้นศาลก็มักจะใช้เวลายาวนาน ในขณะที่แรงงานเหล่านี้อาจไม่ได้
รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจนคดีถึงที่สุด 

นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวชาวพม่าส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ เมื่อต้องขึ้นศาลก็ไม่มีล่าม
แปลภาษาให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวด้วย หรือแม้จะมีการจัดเตรียมล่ามแปลภาษาไว้ให้ แรงงาน
ต่างด้าวก็ไม่ไว้ใจล่ามของทางราชการไทยว่าจะแปลได้อย่างเป็นกลาง ส่วนล่ามที่องค์กรพัฒนาเอกชน
ให้การสนับสนุนหรือล่ามที่แรงงานต่างด้าวจัดหามากันเองก็ต้องเสี่ยงต่อการถูกด าเนินคดีเพราะไม่มี
สถานะรับรองทางกฎหมาย เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวท างานได้เฉพาะงาน
กรรมกรที่ใช้แรงงานและงานรับใช้ในบ้านตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
และมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ท าให้การท างานเป็นล่าม
แปลภาษาผิดกฎหมายและถูกจับในที่สุด 

3.  การละเมิดทางเพศ 
การละเมิดทางเพศต่อแรงงานหญิงและเด็กเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่ง  รายงานหลายฉบับ

กล่าวถึงการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจและนายจ้างกระท าการละเมิดทางเพศต่อแรงงานต่างด้าวหญิงที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทย เช่น ในปี 2546 เคยเกิดกรณีท่ีเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งแจ้งให้ต ารวจทุบตีและส่ง
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คนงานที่ก าลังก่อการประท้วงกลับประเทศ และยังให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชายลวนลาม
ทางเพศแรงงานต่างด้าวหญิงก่อนที่จะลาออกด้วย หรือกรณีที่นายจ้างละเมิดทางเพศแรงงานต่างด้าว
หญิงที่มาท างานเป็นคนรับใช้ในบ้านของตนและยึดบัตรประจ าตัวไว้ การกระท าดังกล่าวนับเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของคนงานเหล่านี้ 

ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาการละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและ
เด็กในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัญหานี้มีความละเอียดอ่อนจึงยากต่อการป้องกันและ
แก้ไข เช่น อาจจะแอบแฝงมาในรูปแบบขบวนการค้ามนุษย์ที่มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลก  หรือมีการ
เปลี่ยนรูปแบบการค้ามนุษย์ให้ดูเหมือนถูกกฎหมายมากข้ึนจึงยากต่อการจับกุม 
 
 2.2.2  กฎระเบียบนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 

 
ศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่องการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : 

ภาพลักษณ์บนเวทีโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบและปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยอนุญาตให้ท างาน 2 ประเภท คือ งาน
กรรมกรและงานผู้รับใช้ในบ้าน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาต
ท างานและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ถือเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่เป็นปัญหาต่อภาพลักษณ์การคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมากที่สุด ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และมีความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ ในการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการผลิตและทดแทนการขาดแคลน
แรงงานไทยได้ แต่การที่มีนโยบายผ่อนผันการจดทะเบียนเป็นนโยบายระยะสั้น และไม่มีการบริหาร
จัดการ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ดีพอ แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่างๆ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความม่ันคง  

ในด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย 3 
สัญชาติ ทั้งท่ีได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด  รัฐบาล
ได้ด าเนินการให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทยตามหลักการเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยด าเนินการตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด แต่จากการที่
นโยบายการผ่อนผันการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  จ านวนแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาข้ึนทะเบียนมีสถิติลดลงทุกปี และจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมี
จ านวนเพ่ิมขึ้น จึงมีผลท าให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ยิ่งเข้าถึงได้ยากหรือไม่อาจเข้าถึงได้ เพราะ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการปกปิดซ่อนเร้น เนื่องจากกลัวถูกจับด าเนินคดี 
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รวมทั้งการไม่สนใจปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของนายจ้างผู้ประกอบกิจการ ท าให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิแรงงาน ปรากฏตามสื่อต่างๆ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในเรื่องการให้
ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด เพ่ือให้ทัน
สถานการณ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และไม่เป็นเหตุให้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า 
โดยในด้านนโยบายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะ  
แต่ได้ถือปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็น
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หากเป็นลูกจ้างตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานไทย จึงกล่าว
ได้ว่านโยบายการคุ้มครองแรงงานได้หมายรวมถึงนโยบายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวด้วย แต่ในการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เพราะปัจจัยส าคัญอยู่ที่ตัวลูกจ้าง โดยเฉพาะ
ลูกจ้างต่างด้าวกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ให้ความร่วมมือและนายจ้างผู้ประกอบกิจการขาดจิตส านึก  
นอกจากนั้นเรื่องมาตรฐานแรงงาน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด โดยได้ประกาศใช้
มาตรฐานแรงงานไทย (มทร. 8001-2546) ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานสิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงาน
ขั้นต่ าตามแนวมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  และได้มีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการน าไปปฏิบัติและให้การรับรอง อันเป็นการผลักดันให้ระบบการ
จัดการแรงงานต่างด้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการคุ้มครองแรงงานซึ่ง
รวมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย อย่างไรก็ตามภาพรวมของปัญหา ได้แก่ ด้าน
นโยบายไม่มีความชัดเจนต่อเนื่อง ด้านบริหารจัดการยังไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เป็นภาพรวมใน
ลักษณะของการบูรณาการการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และในด้านการคุ้มครอง
แรงงาน การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ไม่มีคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ 
 
 2.2.3  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้แรงงานต่างด้าว 

 
ฟิลลิป มาร์ติน (2550) เรื่อง คุณูปการของแรงงานข้ามชาติต่อประเทศไทย : แนวทางสู่การ

พัฒนานโยบาย หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Economic Contribution of Migrant Workers to 
Thailand: Towards Policy Development ได้เน้นให้เห็นถึงคุณูปการของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อ
ประเทศไทย รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเพ่ือยกระดับบทบาทของแรงงานข้ามชาติ ในการเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดการมีงานท าที่เหมาะสมทั้งในประเทศไทยและประเทศที่แรงงานได้อพยพออกมา 
โดยทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) เห็นว่า การอพยพของแรงงานข้ามชาติเป็น
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แรงผลักดันที่ดีท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศที่รับเอา
แรงงานเข้ามาและประเทศบ้านเกิดของแรงงานเหล่านี้ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนากรอบแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดงานท าที่เหมาะสมส าหรับทุกฝ่าย 
(ILO, 2004, 2006) 
 การอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาตินั้นท าให้ปริมาณแรงงานในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น 
การจ้างงานและผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นและค่าจ้างลดต่ าลง และถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติมักจะกระจุกตั ว
กันอยู่ในพ้ืนที่ประเภทอุตสาหกรรม และสาขาอาชีพหนึ่งๆ แต่แรงงานข้ามชาติก็มีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมเม่ือผลผลิตที่แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วมในการผลิตได้เคลื่อนย้ายออกไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ 
และเมื่อกลุ่มแรงงานไทยได้มีปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ในหลายกรณี พบว่ าแรงงานข้าม
ชาติได้เข้ามาเสริมการท างานให้กับแรงงานไทย เช่น การมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติมาท างานใน
เรือประมง ท าให้ความสามารถในการผลิตของหัวหน้าเรือ คนต่อเรือ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ กับ
อุตสาหกรรมเรือทั้งต้นน้ าและปลายน้ าที่เป็นคนไทยสูงขึ้นแต่ก็อาจมีกรณีที่แรงงานข้ามชาติเข้ามา
ท างานแทนที่แรงงานไทย เช่น ในกรณีบริษัทก่อสร้างที่มักจ้างแรงงานข้ามชาติมากกว่าแรงงานไทย
เพราะแรงงานข้ามชาติยินดีจะท างานหนัก และยังเรียกค่าจ้างต่ ากว่าแรงงานไทย โดยงานศึกษาส่วน
ใหญ่มองว่า แรงงานข้ามชาติมักเข้ามาท างานที่คนไทยไม่ต้องการท า เพราะแรงงานไทยมีทางเลือก
มากขึ้นที่จะท างานอ่ืนในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศก าลังเติบโตหรือแม้กระทั่งเลือกที่จะออกไป
ท างานในต่างประเทศและในบางกรณีก็พบว่า งานที่แรงงานข้ามชาติท านั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ผ่านเงิน
อุดหนุนที่มาจากการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมและสิ่ง
ทอในพ้ืนที่จังหวัดตามแนวชายแดนพม่า 
 แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักเป็นคนในวัยหนุ่มสาว ที่ปกติแล้วต้องเป็นผู้เสียภาษีมากกว่าที่จะ
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐ มีรายงานจ านวนมากชี้ตรงกันว่า แรงงานข้ามชาติที่แม้จะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ก็กลับไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ าของคนไทยซึ่งเป็นค่าจ้างที่ควรจะ
ได้รับแล้วในการเข้าถึงบริการของภาครัฐที่แรงงานข้ามชาติได้จ่ายไป เช่น การบริการด้านสาธารณสุข 
ก็เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียม เพราะแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่มีความรู้ว่า จะสามารถเข้าถึงการบริการได้
อย่างไร และผู้ให้บริการสาธารณสุขก็ไม่สามารถพูดจาสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้ และจาก
ผลการส ารวจยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแรงงานข้ามชาติท างานหนัก 
 ในประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กที่เป็นบุตรหลานของแรงงานอพยพและปัญหาอาชญากรรม
เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ มีแรงงานข้ามชาติจ านวนหนึ่งที่อพยพมากันเป็นคู่พร้อม
กับบุตรหรือมาคลอดบุตรที่เมืองไทย โดยที่บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีสิทธิ์จะเข้าเรียนใน
โรงเรียนของไทย แม้ว่าจะไม่มีการตรวจนับจ านวนเด็กต่างด้าวที่เข้าเรียนนี้อย่างเป็นทางการก็ตาม ซึ่ง
ในเมืองไทยมีอัตราการเกิดท่ีต่ ากว่าอัตราการตาย ถ้าประเทศไทยต้องการจะเพ่ิมจ านวนประชากรและ
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ก าลังแรงงานเด็กต่างด้าวที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนไทยเหล่านี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนต่างชาติที่ง่ายต่อ
การรวมเข้ามามากท่ีสุด 
 แม้ว่าที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติจะลักลอบเข้าเมืองโดยมิได้รับอนุญาตหรือเข้ามาท างานอย่าง
ผิดกฎหมาย แต่การที่สื่อมวลชนรายงานการก่อคดีอาชญากรรมที่กระท าโดยแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยได้ท าให้คนไทยเข้าใจไปว่า แรงงานข้ามชาติก่อปัญหาอาชญากรรมในสัดส่วนที่สูงเมื่อ
เทียบกับแรงงานไทย ทั้งๆ ที่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาเพ่ือหารายได้ในประเทศไทย ความขุ่น
ข้องหมองใจที่เกิดขึ้นมีผลให้คนไทยโยงแรงงานข้ามชาติเข้ากับปัญหาสังคมและอาชญากรรม ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้สามารถท าให้ลดน้อยลงได้โดยการให้การศึกษาโดยใช้ภาษาถิ่นกับแรงงานข้ามชาติถึง
สิทธิและความรับผิดชอบที่พึงมี 
 
 สุรพล ศรีเฮือง (2555) ในงานศึกษาเรื่องความเสี่ยงการขาดแคลนปัจจัยแรงงานในภาคการ
ผลิตของไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ความต้องการแรงงานในระยะ 10 ปี 
ข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2568) ความต้องการแรงงานในระบบการผลิตสูงรวม 46.52 ล้าน เป็นแรงงาน
ไทย 41.16 ล้านคน และเมื่อเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ท าให้แรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน
เหล่านี้ที่เคยท างานอยู่ในประเทศไทยบางส่วนเคลื่อนย้ายกลับประเทศตามผลตอบแทนปัจจัยแรงงาน
เหล่านั้นที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากระบบการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มีความเป็นประชาธิปไตย
มากขึ้น มาตรการที่จ ากัดการลงทุนจากประเทศผู้ถือเงินทุนเริ่มผ่อนคลาย ท าให้เงินทุนไหลเข้า
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนในส่วนของค่าแรง
สูงขึ้น ช่องว่างระหว่างค่าแรงงานในประเทศไทยและประเทศต้นทางนั้นๆ ลดลงมาก ประกอบกับ
แรงงานย่อมต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ เช่น สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม
ที่เคยชิน นับเป็นอุปสรรคการเคลื่อนย้ายแรงงานมาสู่ประเทศไทย และท าให้แรงงานที่เคยอยู่ใน
ประเทศไทยบางส่วนเดินทางกลับประเทศของตน ส่งผลให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการของไทยที่
มีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจะต้องประสบปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 ชมนาท รัตนมณี (2547) เรื่องแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายกับปัญหาความมั่นคง
แห่งชาติ สาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลจากการประกาศใช้นโยบาย
ผ่อนผันให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน 6 ประเภทกิจการ พ.ศ. 2545 และศึกษาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่าผลการประกาศใช้นโยบายผ่อนผันให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน
กิจการ 6 ประเภท พ.ศ. 2545 มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสามารถท างานอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อได้อีก 1 ปี โดยมีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ท างานทั้งสิ้น 
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409,339 คน เป็นพม่า 340,029 คน ลาว 32,492 คน และกัมพูชา 36,818 คน แต่ได้อนุญาตให้
ท างานเหลือเพียง 6 ประเภทกิจการ คือ 1) กรรมกรในกิจการประมงทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
2) คนงานในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ า 3) คนงานในแปลงเพาะปลูกพืช 4) คนรับใช้ในบ้าน 5) 
กรรมกรทั่วไป กรรมกรในโรงงาน และ 6) โรงงานทั่วไป  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า นโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีความล่าช้า ท าให้การ
ตรวจสุขภาพล่าช้า แต่ละจังหวัดมีการเตรียมตัวน้อย มีแรงงานต่างด้าวเข้ามารอก่อนระยะเวลาจด
ทะเบียนเป็นจ านวนมาก  

ในด้านผลกระทบของแรงงานต่างด้าวที่มีต่อความมั่นคง สาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ 
พบว่า  

ด้านความม่ันคง  
1. ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีต่อความมั่นคงจะเป็นความกลัว

และความหวาดระแวงของประชาชน เนื่องจากไม่ทราบแน่ชัดว่าแรงงานต่างด้าวมีจ านวนเท่าไรและ
อาศัยอยู่ที่ใดบ้าง  

2. การเข้ามาอาศัยของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือหารายได้  ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายทางการเมือง จึงค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากว่ากลุ่มแรงงานเหล่านี้จะมาก่อความไม่สงบขึ้น
ในประเทศ  

3. การจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนไม่มีผลต่อการได้รับสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
หากไม่ได้จดทะเบียนเมื่อเจ็บป่วยก็มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาล  หรือหากจดทะเบียนแล้วก็มี
โอกาสถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เช่นกัน จึงเป็นสาเหตุให้จ านวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน
ลดลงเรื่อยๆ และการที่เจ้าหน้าที่รับสินบนก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มีช่องทางหลีกเลี่ยงในการจดทะเบียนเพราะไม่ได้มาจดทะเบียนก็สามารถท างานได้  นอกจากนี้ ยัง
พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนายจ้างจะเก็บบัตรตัวจริงของแรงงานต่างด้าวไว้เอง และให้แรงงานต่างด้าว
เก็บส าเนาเอกสารไว้ เหตุที่นายจ้างไม่ให้บัตรตัวจริงแก่ลูกจ้างเพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเปลี่ยนงาน
ของลูกจ้าง แต่ในทางกฎหมายนั้นหากต ารวจพบว่าแรงงานต่างด้าวใช้ส าเนาเอกสารจะถือว่าเป็นบัตร
ปลอม ต้องถูกด าเนินคดีจากต ารวจ และสถานประกอบการได้มีการส ารองจ านวนแรงงานต่างด้าวที่
ไม่ได้จดทะเบียนไว้ ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนงานหากทราบช่องทางว่าแหล่งอ่ืนได้ค่าแรงที่สูง
กว่า จึงจ าเป็นต้องส ารองจ านวนแรงงานไว้เพ่ือป้องกันการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวจะให้ประโยชน์ในด้านการรักษาความมั่นคง เพ่ือให้สามารถประมาณจ านวนของ
แรงงานต่างด้าวที่มีอยู่จริงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจดทะเบียน รู้แหล่งที่พักพิง สามารถดูแลและ
ควบคุมแรงงานต่างด้าวได้ในระดับหนึ่ง  
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4. ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่รัดกุมพอที่จะสกัดกั้นมิให้แรงงานต่างด้าวเล็ดรอดเข้ามา
ตามแนวเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา  

5. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจะมีกระบวนการของบางกลุ่มท่ีน าแรงงาน
ต่างด้าว เหล่านี้เข้ามาโดยผิดกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ก าลังปราบปรามอยู่  

6. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมีความไม่แน่นอน ขาดความยืดหยุ่นและมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของรัฐบาล  

ด้านสาธารณสุข  
1. แรงงานต่างด้าวมีความเป็นอยู่อย่างแออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการดูแลด้านสุขอนามัย

บริเวณท่ีพักคนงาน  
2. แรงงานต่างด้าวเป็นพาหะในการน าโรคระบาดต่างๆ มาแพร่ เช่น โรคมาลาเรีย วัณโรค 

และในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่มาจดทะเบียนจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านั้น
จะเป็นโรคติดต่ออะไรบ้างหรือไม่ โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่มาจดทะเบียนจะไม่ค่อยกล้าเข้ามา
รักษาพยาบาลเพราะเกรงว่าจะถูกจับ ส่วนที่เข้ามารักษาจะเป็นแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยจนอาการ
หนักแล้ว  

3. แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะประเทศพม่ามีทัศนคติและความต้องการมีบุตรหลายคน 
ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก าลังด าเนินการในเรื่องการวางแผนครอบครัวแรงงานต่างด้าวเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว  

ด้านสังคม  
1. เด็กที่เกิดจากครอบครัวแรงงานต่างด้าวจะเป็นเด็กไร้สัญชาติและยังไม่มีนโยบายในการ

จดัระบบครอบครัวของแรงงานต่างด้าว  
2. นโยบายการให้การศึกษาแก่เด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวยังมีความขัดแย้งในแนวคิด 

สถานศึกษาบางแห่งยอมรับให้เข้าเรียนแต่บางแห่งยังไม่ยอมรับ และมีความกังวลว่าเด็กเหล่านี้จะมา 
ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในภายภาคหน้า  

3. อาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การกินเหล้าเมาอาละวาด ชิงทรัพย์และ
ปล้น ท าร้ายคนต่างด้าวด้วยกันเอง เมื่อเปรียบเทียบสถิติแรงงานต่างด้าวที่กระท าความผิดเทียบกับ
คนไทยแล้ว พบว่าคนไทยกระท าความผิดมากกว่า ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวค่อนข้างจะเก็บ
เนื้อเก็บตัว ไม่อยากมีปัญหากับคนไทยเพราะกลัวถูกต ารวจจับ  

4. แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนจะสร้างภาระให้รัฐบาลในการจัดปัจจัยพ้ืนฐาน  ค่า
รักษา พยาบาล แต่ปัจจุบันเงินที่ได้จากการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ สามารถ
ที่จะรองรับแรงงานต่างด้าวที่จะมารับการรักษาพยาบาลฟรีได้  



การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

| 2-38 

5. แรงงานต่างด้าวถูกเอาเปรียบจากนายจ้างและโดนโกงค่าแรง โดยใช้วิธีเรียกต ารวจมาจับ
ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเพื่อตนเองจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง  

ด้านเศรษฐกิจ  
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวด้านเศรษฐกิจ  และผู้ประกอบการยัง

จ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว เนื่องจากงานบางอย่างเป็นงานที่คนไทยไม่ท า โดยเฉพาะงานสกปรก 
งานแสนหนัก และงานเสี่ยง ดังเช่นงานในกิจการประมงและกิจการต่อเนื่องประมง และการรับคน
ไทยเข้าท างานมีเงื่อนไขมากและไม่อดทนเท่ากับแรงงานต่างด้าว  

 
ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ (2548) เรื่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงาน

ต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาในครั้งนี้ ได้เลือกท าการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า มีการรวมตัวกันของแรงงานต่างด้าวเพ่ือพักอาศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะ
ของชุมชม โดยได้ท าการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ สภาพการท างานตลอดจนทัศนคติของแรงงานต่าง
ด้าวในเรื่องการอยู่อาศัยร่วมกันกับคนไทยในพ้ืนที่ รวมไปถึงการศึกษาทัศนคติของนายจ้างและคน
ไทยในพ้ืนที ่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการหารูปแบบที่
เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยและแรงงานต่างด้าว 

ผลการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปคนไทยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เคยชินกับการมีแรงงานต่ างด้าวเป็น
จ านวนมากในชุมชน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่หวาดระแวงกลัวภัยจากแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้คนไทยใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับแรงงานต่างด้าวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการสื่อสารระหว่าง
คนไทยในพ้ืนที่กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะสื่อสารกันด้วยภาษาไทย เนื่องจากแรงงานต่างด้าว
ส่วนใหญ่เข้ามาท างานเป็นระยะเวลานาน จึงสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีท าให้ข้อขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารกันไม่เข้าใจมีน้อย แรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมดเคยมีปฏิสัมพันธ์กับคน
ไทยในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเคยซื้อสินค้ากับร้านค้าคนไทย ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย 
ไคร์สแควร์พบว่า ระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าวจะสูงขึ้นเมื่อแรงงานต่างด้าวสามารถ
สื่อสารกับคนไทยได้ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ การจะท าให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างคนไทยในพ้ืนที่กับแรงงานต่างด้าวนั้น จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย 
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 2.2.4  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 
 นิติภูมิ นวรัตน์ (2544) ได้เสนอแนวทางและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน
การศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข  
แนวทางและมาตรการในด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว คือ   

1) ควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานในบางมาตราที่มีความแตกต่างไปจาก
บทบัญญัติและขอบข่ายความคุ้มครองในกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย
และประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าส าคัญของไทย เพ่ือป้องกันการน าเอาประเด็นดังกล่าวไปเป็น
ข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า  

2) ปรับปรุงแนวทางและมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในกลุ่มผู้
ประกอบกิจการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ (2551) ได้เสนอการแก้ไขปัญหาในการศึกษาเรื่อง การคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ภาพลักษณ์บนเวทีโลก 
(1) ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา

รับผิดชอบโดยตรง และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิด 
โดยเฉพาะนายจ้างผู้ประกอบกิจการ  

(2) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายให้มีความชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และพิจารณาให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน  

(3) ปรับปรุงกลไกด าเนินงานในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส โดยการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  

(4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกนายจ้างผู้ประกอบกิจการรวมทั้งผู้บริโภคให้
ตระหนักถึงสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญท่ีทุกฝ่ายในสังคมควรร่วมมือกันแก้ปัญหา  

(5) อบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ่งที่แรงงานต่างด้าวควรรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  
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(6) ปรับปรุงและอ านวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการ
พิจารณาให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้บ่อยขึ้น และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน
การข้ึนทะเบียนให้น้อยที่สุด  

(7) ก าหนดมาตรการจูงใจให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียน เช่น การลดหรืองดการ
เก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครั้งแรก และมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลตาม
โครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพ่ือเป็นการง่ายแก่ภาครัฐในการเข้าไปดูแลคุ้มครองสิทธิ  

(8) ขึ้นทะเบียนนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้มีบัตรประจ าตัวนายจ้างที่
มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และก าหนดการเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงเกินไป  

(9) กวาดล้างจับกุมและลงโทษแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนายจ้าง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องจริงจัง เพ่ือลด
จ านวนแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ลง เป็นการสร้างความชอบธรรมแก่นายจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 
และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียน  

(10) เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการจัดตั้งหน่วยตรวจ
แรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะกิจหรือโดยเฉพาะ และจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการตรวจแรงงานต่าง
ด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

(11) สร้างเครือข่ายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยการเสาะหาแรงงานต่างด้าวที่มี
บุคลิกลักษณะเป็นผู้น าเข้ามารับการอบรม เพ่ือกลับไปท าหน้าที่เครือข่ายให้แก่ภาครัฐในการดูแล
คุม้ครองสิทธิแรงงานต่างด้าว  

(12) ปลุกกระแสสังคมให้ร่วมกันต่อต้าน ประณาม แจ้งเบาะแสนายจ้างที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการกดขี่ ทารุณ กักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับใช้แรงงาน  

(13) ควบคุมไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะการเข้ามาโดยขบวนการน าเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในลักษณะของการค้ามนุษย์  

(14) ขยายโครงการการน าเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า รวมทั้งโครงการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็น
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย  

(15) ให้การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดแก่แรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานการ
คุ้มครองแรงงานของแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย จะขึ้น
ทะเบียนหรือไม่ก็ตาม  

(16) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานตามมาตรฐานของ
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อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทยบนเวทีโลก  

 
ฟิลลิป มาร์ติน (2550) ในงานศึกษาเรื่องคุณูปการของแรงงานข้ามชาติต่อประเทศไทย : 

แนวทางสู่การพัฒนานโยบาย 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อเสนอแนะว่า การอพยพของแรงงานข้ามชาติเป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไป
ควบคุมดูแล ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าการที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับการเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านและมีการจ้างงานเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จของเศรษฐกิจไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และจากประสบการณ์แสดงให้
เห็นว่า ไม่มีวิถีทางที่เป็นสากลในการจะควบคุมการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ แต่มีหลักการ
สากลที่สามารถจะปกป้องสิทธิมนุษยชนของทั้งแรงงานข้ามชาติและแรงงานในประเทศได้นโยบายที่
ยึดมั่นในหลักการดังกล่าวและมีความยืดหยุ่นมากพอต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปรไป น่าจะเป็น
นโยบายที่มีโอกาสจะเป็นไปได้มากที่สุด นั่นหมายความว่า ถ้ารัฐบาลไทยจะยอมรับว่า เศรษฐกิจไทย
ยังมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติต่อไปในช่วงระยะปานกลางนี้ แล้วสร้างกลไกความร่วมมือกับ
กลุ่มพันธมิตรทางด้านสังคมอ่ืนๆ ในการก าหนดนโยบายแรงงานข้ามชาติที่โปร่งใส และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือกับประเทศบ้านเกิดของแรงงานเหล่านั้น ก็จะท าให้ประเทศไทยสามารถได้รับ
ผลประโยชน์จากการน าเข้าแรงงานข้ามชาติอย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องสิทธิ
ของทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นมีการก าหนดนโยบายและแรงงานข้ามชาติได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด้านแรงงานข้ามชาติให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีการก าหนดนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละภาคอุตสาหกรรม และการจัดหาและจัดจ้างแรงงานเข้ามา
ท างานภายใต้บันทึกข้อตกลงย่อมดีกว่าการอพยพเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมาย เพราะจะช่วยให้
รัฐบาลไทยสามารถจัดการกับการอพยพของแรงงานข้ามชาติและในขณะเดียวกันก็สามารถให้การ
คุ้มครองแรงงานเหล่านี้ได้2 
 

                                                 
2

 เร่ืองส าคัญที่ต้องเน้นคือการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติถือเป็นการคุ้มครองแรงงานไทยด้วย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก
หลักและมีแรงงานข้ามชาติจ านวนมากท างานอยู่ในภาคการผลิตที่มีสัดส่วนการส่งออกสูง ดังนั้นประเทศผู้น าเข้าสินค้าบางประเทศ
อาจจะต่อต้านสินค้าจากไทยได้ หากประเทศไทยได้ชื่อว่ามักมีการใช้แรงงานเด็กหรือมีการกดค่าจ้างแรงงานข้ามชาติ 
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 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และสุปราณี เชยชม (2550) ในงานศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดนและแรงงานต่างด้าว เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1. ต้องด าเนินการตามกฎหมายกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มาจดทะเบียนเพ่ือให้เป็นธรรมกับ
นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวที่ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติกับผู้ลักลอบเข้าเมืองและท างานอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้  
ตลอดจนช่วยลดภาระทางด้านทรัพยากรของรัฐที่ต้องน ามาใช้กับคนกลุ่มนี้ด้วย 

2. การจดทะเบียนกลุ่มผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) ที่
ได้รับการผ่อนผันให้ท างานมีความเสี่ยงในการก ากับ ติดตาม และดูแลยากที่สุด แม้จะมีนายจ้างมาจด
ทะเบียนไว้ แต่เมื่อแรงงานเหล่านี้พ้นสภาพการผ่อนผันผู้ติดตามก็จะกลายเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายไปด้วย ตามหลักการแล้วถ้ารัฐไทยถือปฏิบัติอย่างไรกับแรงงานต่างด้าวมีฝีมือก็ควรจะถือ
ปฏิบัติกับแรงงานไร้ฝีมือในลักษณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามนัยของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 แรงงานไร้ฝีมือเหล่านี้นับเป็นผู้เข้าเมืองอย่าง “กึ่งถูกกฎหมาย” การปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้จึง
ควรอาศัยหลักสมานฉันท์มากท่ีสุด 

3. ในกรณีแรงงานต่างด้าวตามชายแดนที่เข้ามารับจ้างเป็นฤดูกาลระยะสั้น เช่น แรงงานใน
ภาคเกษตรไม่สามารถขอ non-immigrant visa ได้นั้น ก็หาทางออกโดยการให้แรงงานเหล่านี้เข้ามา
ท างานเป็นรายวันแบบมาเช้า-เย็นกลับภายใต้ความรับผิดชอบของนายจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
แนวชายแดน แม้แนวปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชากรตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศใน
ระดับหนึ่ง แต่ในระยะยาวก็ควรจะคิดหาหนทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

4. ประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนมีดังต่อไปนี้ 
- การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยยังไม่เท่าเทียมและทั่วถึง 
- ปัญหาด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (รวมถึงกลุ่มคนไทยที่เข้าไป

เกี่ยวข้องด้วย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศอ่ืนๆ  
- ปัญหาการศึกษาและการใช้แรงงานเด็กและสตรี รวมถึงปัญหาการค้าแรงงานทาสซึ่ง

ส่วนใหญ่เกิดข้ึนบริเวณชายแดน 
- ปัญหาการสมรู้ร่วมคิดระหว่างนายจ้างกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเพ่ือน าเข้าและ

เอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว 
- การขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างราชการส่วนกลางและราชการ

ส่วนท้องถิ่น 
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 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2548) ในงานศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน
กับแรงงานต่างด้าว ได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
คือ 

1) เนื่องจากแรงงานต่างด้าวคุ้นเคยกับนายจ้างคนไทยและคนไทยในชุมชนเป็นส่วนใหญ่
และได้อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายจะช่วยป้องกันมิให้
แรงงานต่างด้าวกระท าผิดต่อคนไทยที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้ 

2) ควรท าความเข้าใจถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มคนไทยที่ยังมีความรังเกียจ การ
ร่วมกิจกรรมทางประเพณีและการให้บุตรหลานเข้าเรียนร่วมกับแรงงานต่างด้าวด้วยการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน การจัดสัมมนา และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  

3) จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระดับความสามารถในการสื่อสารระหว่างแรงงานต่างด้าว
กับคนไทยในชุมชนส่งผลต่อระดับการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการเรียน
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่จึง
เป็นแนวทางหนึ่งจะท่ีช่วยสร้างความสมานฉันท์ระหว่างคนไทยในพื้นท่ีและคนต่างด้าวได้มากขึ้น 

4) เพ่ือบรรเทาภาระงบประมาณของประเทศไทยในด้านสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวทุกคน
ที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทยต้องได้รับการตรวจโรคก่อน และจะต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพที่
ครอบคลุมต้นทุนเฉลี่ยการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยโดยไม่ดึงทรัพยากรไปจากคนไทย 

5) การจดทะเบียนแยกแยะระหว่างคนพม่า (มอญ) ที่แท้จริงออกไปจากชนกลุ่มน้อยฝั่งพม่า 
จะช่วยให้การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท าได้ง่ายขึ้น 

6) การจ้างแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีฐานะเศรษฐกิจต่ ากว่า
ประเทศไทย มีความรู้และทักษะต่ ากว่าประเทศไทย มาใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
นั้นเป็นเรื่องของ win-win กล่าวคือ ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์ ปัญหาทางสังคมอันเกิดจาก
แรงงานต่างด้าวน้อยมาก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านให้ปัญหาความยากจนและขาด
แคลนลดลงไปพร้อมๆ กัน 
 

ชมนาถ รัตนมณี (2547) ศึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายกับปัญหาความ
มั่นคงแห่งชาติ สาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ 

1. รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องการให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าว  ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์พบว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะให้มีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย  และได้มีการ
จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน  (Memorandum of 
Understanding: MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา  
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2. เป้าหมายแรกของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว คือ จัดแรงงานต่างด้าวให้ 
เข้าสู่ระบบ  

 
ในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว จะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 

ประเทศในเบื้องต้น ประเทศลาวและกัมพูชาไม่มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สัญชาติเนื่องจากมีฐานข้อมูล
แรงงานจากระบบทะเบียน แต่ประเทศพม่ายังมีปัญหาการพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจากพม่ามีหลาย
สัญชาติและ บางสัญชาติรัฐบาลพม่ายังไม่ยอมรับ ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้ด าเนินการเจรจาเพ่ือจัดท า
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานในระยะหลัง รัฐบาลของพม่ามีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของ
ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปในทางท่ีดี  

โดยหลักใหญ่ของแนวทางด าเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวคือต้องการรู้จ านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่แท้จริงและวิธีการที่จะจัดแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ โดยทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและอาศัยความร่วมมือจากประเทศต้นทาง ในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวนั้น นอกจากจะ
สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้ว ยังให้ประโยชน์กับประเทศต้นทางในการสร้างรายได้จากการ
เก็บค่าธรรมเนียมแรงงานของตนเอง แรงงานต่างด้าวเองก็ได้รับสวัสดิการคุ้มครองเพ่ิมขึ้น 
ผู้ประกอบการก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกด าเนินคดีจากการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  คือ
ทุกๆ ฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

ในการจ้างแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานจะส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวไปให้ทางประเทศ
ต้นทางพิสูจน์รับรองสถานะ และส่งเอกสารรับรองมายังประเทศไทย ประเทศไทยก็มีการจ้างและท า
สัญญาจ้าง โดยใน MOU แรงงานสามารถท างานได้ 2 ปี ต่อสัญญาได้ 2 ปี คือสามารถท างานใน
ประเทศไทยได ้4 ปี จากนั้นต้องกลับมาประเทศต้นทาง 3 ปี จึงจะกลับมาท างานในประเทศไทยได้  
ในยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบนั้น จะเข้าไปควบคุมโรงงานตั้งแต่การ จดทะเบียน
นายจ้าง โดยก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องไปขอจดทะเบียนนายจ้างกับ
กรมการจัดหางาน โดยนายจ้างต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่อยู่หรือ
ที่ตั้งส านักงาน สถานที่ที่ประสงค์จะให้คนต่างด้าวท างาน ประเภทกิจการ จ านวนความต้องการจ้าง 
อัตราค่าจ้าง ลักษณะงานที่จะให้คนต่างด้าวท า ระยะเวลาและช่วงเวลาที่ต้องการจ้างคนต่างด้าว 
จ านวนคนต่างด้าวที่มีอยู่แล้ว และสถานที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ
จัดหาให้ หากนายจ้างหรือสถานประกอบการใดที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานจะไม่
อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และหากแรงงานต่างด้าวขอเปลี่ยนนายจ้างก็จะต้องเปลี่ยนไป
ท างานเฉพาะกับนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานแล้วเท่านั้น  รวมทั้งมีการตรวจสอบ
สถานะของแรงงานต่างด้าว ท าให้การจ้างงานมีความชัดเจนและมีระบบมากขึ้น  
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การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างานได้มีการด าเนินการจัดตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด
กั้นตามช่องทางส าคัญบริเวณแนวชายแดน เพ่ิมความถี่และความเข้มข้นในการลาดตระเวนบริเวณ
พ้ืนที่ล่อแหลม และช่องทางส าคัญตามแนวชายแดนและน่านน้ าของประเทศทั้งทางบกและทางทะเล
แล้ว ยังให้ชุมชนรวมพลังกัน ใช้บทบาทชุมชนในการดูแลกันเอง  

การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้น ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการเข้าไปช่วยพัฒนา
ประเทศเพ่ือนบ้าน และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้เป็น
ฐานในการผลิตสินค้า ซึ่งใช้แรงงานระดับล่าง ซึ่งเป็นการช่วยลดจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทย  

นอกจากนี้ การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้มีข้อเสนอแนะให้ลดการประชาสัมพันธ์หรือการ
น าเสนอข่าวในด้านผลการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวให้ประชาชนทราบ ไม่ว่า
จะเป็นสถิติในการจับกุม ผลการจับกุม เนื่องจากจะมีผลต่อความหวาดกลัวภัยที่เกิดจากแรงงานต่าง
ด้าว เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบจะประสบความส าเร็จหรือไม่
นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ทุจริต คอรัปชั่น 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และด าเนินตามยุทธศาสตร์อย่าง
จริงจัง เข้มข้น และต่อเนื่อง  

การด าเนินการตามแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลไทยได้
ด าเนินการเจรจาเพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 
ดังนี้  

1. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่เหมาะสมในการจ้างแรงงานต่างด้าว  
2. ก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการส่งกลับแรงงานต่างด้าว  
3. ให้ความคุ้มครองอันสมควรแก่แรงงานของทั้งสองฝ่าย  
4. ก าหนดวิธีการป้องกันและปราบปรามการข้ามแดนผิดกฎหมายและการค้าแรงงานเถื่อน  
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อาจสรุปผลการศึกษาวิจัยข้างต้นตามประเด็นหลักของการศึกษา ได้ดังนี้ 
ประเด็นหลักของ

การศึกษา 
ชื่องานศึกษาและ 

ผู้ศึกษา (ปีการศึกษา) 
ผลการศึกษา 

1. สภาพการท างาน 
สภาพปัญหาการ
คุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว 

สภาพปัญหาด้านการ
คุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย
และแนวทางแก้ไข 
นิติภูมิ นวรัตน์  
และคณะ (2554) 

1. ปัญหามาตรการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ไม่
ครอบคลุมแรงงานในกิจการบางประเภทที่มี
แรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ประมง 
เกษตร และผู้รับใช้ตามบ้าน 

2. ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบกิจการ ในด้านสภาพการ
จ้างงาน สภาพการท างาน และสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานต่างด้าว 

 การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์กับกลุ่มชน
ตามแนวชายแดนและ
แรงงานต่างด้าว 
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  
และสุปราณี เชยชม 
(2550) 

1. ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การ
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท างานได้ในช่วงรอ
ส่งกลับประเทศ แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิไม่
เท่ากับแรงงานไทย เสี่ ยงต่อการถูกส่ งกลับ
ประเทศ ปัญหาผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 

2. ปัญหาที่สืบเนื่องจากการเข้ ามาท างานของ
แรงงานต่างด้าว คือ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
การเข้าถึงความยุติธรรม การละเมิดทางเพศ 

2. กฎระเบียบ
นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว 

การคุ้มครองแรงงาน 
ต่างด้าวในประเทศ
ไทย : ภาพลักษณ์บน
เวทีโลก  
ศิริกาญจนา  
พัฒนาศักดิ์ (2551) 

1. นโยบายด้านการจัดการแรงงานต่างด้าวยังไม่
ชัดเจนและต่อเนื่อง ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ภาพรวมที่บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท า
ให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ที่ดีพอก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ 

2. นโยบายการผ่อนผันการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ท าให้การ
คุ้มครองแรงงานต่างด้าวไม่อาจเข้าถึงได้ 

3. การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่มีคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเป็นการ
เฉพาะ 
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ประเด็นหลักของ
การศึกษา 

ชื่องานศึกษาและ 
ผู้ศึกษา (ปีการศึกษา) 

ผลการศึกษา 

3. ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมจากการใช้
แรงงานต่างด้าว 

คุณูปการของแรงงาน
ข้ามชาติต่อประเทศ
ไทย : แนวทางสู่การ
พัฒนานโยบาย 
ฟิลิป  มาร์ติน 
(2550) 

1. แรงงานข้ามชาติ เป็นแรงผลักดันให้ เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2. แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานที่คนไทยไม่ต้องการ
ท าเป็นการอุดช่องว่างการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศไทย 

3. การเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐของแรงงาน
ต่างด้าวท าได้ยาก บุตรของแรงงานต่างด้าว
บางส่วนขาดโอกาสการศึกษา 

 ความเสี่ยงการขาด
แคลนปัจจัยแรงงานใน
ภาคการผลิตของไทย
หลังเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
สุรพล  ศรีเฮือง 
(2555) 

ความต้องการแรงงานใน 10 ปีข้างหน้า (2558-
2568) จะเพ่ิมขึ้น ในขณะที่แรงงานต่างด้าวบางส่วน
กลับประเทศตนตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต้นทางที่ดีขึ้นจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ท าให้อัตราค่าจ้างของประเทศ
เหล่านั้นเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลต่อระบบการผลิตสินค้าและ
บริการของไทยที่พ่ึงพาแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก 

 แรงงานต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมายกับ
ปัญหาความม่ันคง
แห่งชาติ สาธารณสุข 
สังคมและเศรษฐกิจ 
ชมนาถ รัตนมณี
(2547) 

1. ด้านความมั่นคง ได้แก่  ความหวาดกลัวของ
ประชาชน ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่รัดกุม
พอที่จะสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน 
กระบวนการน าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
นโยบายของรัฐที่ไม่แน่นอน 

2. ด้านสาธารณสุข ได้แก่ แรงงานต่างด้าวมีความอยู่
ที่แออัด ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นพาหะของโรค
ระบาด และการมีบุตรเป็นจ านวนมากที่เป็นภาระ
ของรัฐบาลไทย 

3. ด้านสังคม ได้แก่ การมีเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจาก
แรงงานต่างด้าว และรัฐยังไม่มีนโยบายจัดระบบ 
อาชญากรรมจากแรงงานต่างด้าวบางส่วน การถูก
เอาเปรียบจากนายจ้าง 
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ประเด็นหลักของ
การศึกษา 

ชื่องานศึกษาและ 
ผู้ศึกษา (ปีการศึกษา) 

ผลการศึกษา 

  4. ด้านเศรษฐกิจ ไทยได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
จากแรงงานต่างด้าว 

 รูปแบบที่เหมาะสมใน
การอยู่ร่วมกันกับ
แรงงานต่างด้าว : 
กรณีศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร 
ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ 
(2548) 

1. คนไทยในพ้ืนที่คุ้นชินกับแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่
เป็นส่วนใหญ่ การสื่อสารที่ใช้ภาษาไทย ระดับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนต่างด้าวสูงขึ้น
เมื่อคนต่างด้าวพูดภาษาไทยได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

2. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนไทยและ
แรงงานต่างด้าวจ าเป็นต้องบริหารจัดการโดย
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไป 

4. แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการ
คุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว 

สภาพการท างาน 
สภาพปัญหาการ
คุ้มครองแรงงาน 
ต่างด้าว 
นิติภูมิ นวรัตน์  
(2554) 

1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพ่ือ
ป้องกันการน าเอาประเด็นแรงงานต่างด้าวไปเป็น
ข้ออ้างในการกีดกันการค้า 

2. ปรับปรุงมาตรการการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานในกลุ่มผู้ประกอบกิจการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศ
ไทย : ภาพลักษณ์บน
เวทีโลก 
ศิริกาญจนา พัฒนา
ศักดิ์ (2551) 

1. การก าหนดนโยบาย การบริหารแรงงานต่างด้าวที่
ผิดกฎหมายที่ชัดเจน การก าหนดปัญหาที่เป็น
วาระแห่งชาติ การแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักสากล การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย การมีมาตรการจูงใจให้แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนและการลงโทษ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
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  3. การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
การขยายโครงการน าเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย 
การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานต่างด้าว
ตามมาตรฐานการเผยแพร่การคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวตามมาตรฐานของไทยไปสู่เวทีโลก 

 คุณูปการของแรงงาน
ข้ามชาติต่อประเทศ
ไทย : แนวทางสู่การ
พัฒนานโยบาย 
ฟิลลิป มาร์ติน  
(2550) 

1. รัฐบาลไทยยอมรับความจ าเป็นต้องใช้แรงงานข้าม
ชาติ และสร้างกลไกความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ใน
การก าหนดนโยบายที่โปร่งใส และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติให้
มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแต่ละประเภทแรงงาน
และอุตสาหกรรมจะช่วยให้การบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น 

 การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์กับกลุ่มชน
ตามแนวชายแดน 
และแรงงานต่างด้าว 
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  
และสุปราณี เชยชม  
(2550)  

1. การด าเนินการตามกฎหมายกับแรงงานต่างด้าวที่
ไม่มาจดทะเบียน การจดทะเบียนกลุ่มผู้ติดตาม
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

2. การแก้ไขปัญหา การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว
อย่างทั่วถึง ปัญหาด้านสาธารณสุขการศึกษาของ
แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ การเอาเปรียบแรงงาน
ต่างด้าว การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างหน่วยราชการส่วนกลางและท้องถิ่นใน
การแก้ไขปัญหา 

 รูปแบบที่เหมาะสม 
ในการอยู่ร่วมกันกับ
แรงงานต่างด้าว 
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 
(2548) 

แนวทางการบริหารจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าว 
คือ 
1. ท าให้เกิดการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตาม

กฎหมาย 
2. ท าความเข้าใจสิทธิความเป็นมนุษย์ของแรงงาน

ต่างด้าวในกลุ่มคนไทย 
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  3. การส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเรียนรู้ /เข้าใจ
ภาษาไทยวัฒนธรรมประเพณีไทย 

4. การให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องซื้อบัตรประกัน
สุขภาพ 

 แรงงานต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมายกับ
ปัญหาคว ามมั่ น ค ง
แห่งชาติ สาธารณสุข 
สังคมและเศรษฐกิจ 
ชมนาถ รัตนมณี 
(2547) 

1. รัฐบาลควรมีนโยบายชัดเจนด้านแรงงานต่างด้าว
ในด้านความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว การน า
แรงงานเข้าโดยถูกกฎหมาย การท า MOU กับ
ประเทศเ พ่ือนบ้ านที่ มี วัตถุประสงค์ ในการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสมกับการจ้างแรงงานต่าง
ด้าว การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว การป้องกัน/
ปราบปรามการข้ามแดนผิดกฎหมาย การค้า
แรงงานเถื่อน 

2. ยุทธศาสตร์แรกของการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวคือการน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ 

 




