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ชีวติ ความเป็ นอยู่ของแรงงานข้ ามชาติ
ปั จจุบนั มีแรงงานข้ามชาติได้เข้ามาทางานในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นกาลังสาคัญใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิ จในประเทศไทย ส่ วนใหญ่แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทยนั้น
หลัก ๆ คือ แรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ได้กลายเป็ นส่ วนสาคัญของแรงงานการผลิต ซึ่ งงาน
ประเภทเหล่านั้นส่ วนใหญ่คนไทยไม่ทาแล้ว เป็ นที่รับรู ้วา่ แรงงานข้ามชาติ มีการกระจายอยู่ทวั่ ประเทศใน
เขตเมืองและเขตชนบท ประเทศไทยจึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญของแรงงานข้ามชาติ ที่จะเข้ามาแสวงหางานทา
ความเป็ นอยู่ของแรงงานข้ามชาติน้ นั รู ้ ดีว่าส่ วนมากจะอยู่เป็ นกลุ่มในห้องเดี ยวอยู่แบบไม่มีเครื่ องอานวย
ความสะดวกและสภาพที่ อยู่ที่ไ ม่ส ะอาดทาให้เกิ ดปั ญหาทางด้านสุ ข ภาพจนกลายเป็ นปั ญหาชี วิตความ
เป็ นอยูข่ องแรงงานข้ามชาติ
จากการสารวจความเป็ นอยูข่ องแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทย ในอาชี พต่าง ๆ ทา
ให้พบเจอปั ญหาเรื่ องความเป็ นอยูข่ องแรงงานข้ามชาติดงั นี้
1. แรงงานในภาคประมงทะเล แรงงานข้ามชาติ ตอ้ งออกทะเลเป็ นเวลานาน นับตั้งแต่ 4 เดือนจนถึง
นานเป็ นปี โดยต้องทางานอย่างหนัก มี เวลาพักผ่อนวันละไม่กี่ชวั่ โมง สภาพความเป็ นอยู่ค่อนข้างลาบาก
รวมถึงเรื่ องอาหารและยารักษาโรคที่มี ไม่เพียงพอจนส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ ยังเสี่ ยงต่อการถู ก
ทาร้ ายร่ างกายและถู กฆาตกรรมจากหัวหน้างานหรื อไต้ก๋งเรื อ หากทางานไม่เป็ นที่พอใจหรื อเมื่อเกิ ดการ
ทะเลาะวิวาทกัน เรื่ องราวการทาร้ ายร้างกายมักจะเงี ยบหายไป ลูกเรื อที่ออกเรื อไปทาประมงในเขตแดน
ทะเลของประเทศอื่นยังเสี่ ยงต่อการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้น ๆโดยที่ตนเองไม่มีความผิด สิ่ งที่
เกิดขึ้นทาให้เกิดผลกระทบในด้านร้างกายและจิตใจของแรงงานข้ามชาติเป็ นอย่างมาก
2. งานรับใช้ในบ้าน แรงงานต้องทางานเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน บางรายทางานบ้านแล้วยังต้อง
ทางานในร้ านขายของหรื อทางานในบ้านญาติของนายจ้างโดยได้รับค่าแรงจากนายจ้างคนเดียว แรงงานที่
ทางานเป็ นคนรับใช้ในบ้านส่ วนใหญ่มกั ถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกับบุคคลภายนอก โดยนายจ้างจะอ้างเหตุผลว่า
กลัวแรงงานนัดแนะให้ค นข้า งนอกเข้า มาขโมยของในบ้าน รวมทั้งอาจจะถู กนายจ้างดุ ด่า ว่า กล่ า วอย่า ง
รุ นแรงรวมถึงการทาร้ายร่ างกายด้วย
3. แรงงานในสถานประกอบกิ จการขนาดเล็ก แรงงานข้ามชาติที่ถูกหลอกให้เข้าไปทางานสถาน
ประกอบกิจการขนาดเล็กจะถูกกักให้ทางานอยู่แต่เฉพาะในโรงงาน และต้องทางานอย่างหนักตั้งแต่เช้าไป
จนเกือบเที่ยงคืน โดยนายจ้างจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอาหารให้ ซึ่ งเป็ นอาหารที่ ไม่มีประโยชน์คุณค่าทางอาหาร
บางครั้งนาอาหารที่เกือบเน่าเสี ยแล้วมาให้แรงงานรับประทาน บางกรณี แรงงานได้รับ ประทานอาหารเพียง
วันละ 2 มื้อ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
4. แรงงานประเภทก่ อสร้ าง เป็ นประเภทงานที่ พบว่าแรงงานข้า มชาติ จะถู กโกงค่าแรงบ่อยที่ สุ ด
ปั ญหาค่าแรงนับเป็ นปั ญหาหลักที่อยู่คู่กบั แรงงานข้ามชาติต้ งั แต่อดีตจนปั จจุบนั และพบในแทบทุกกิจการ
โดยที่นายจ้างมักจะผัดผ่อนค่าแรงไปเรื่ อย ๆ เมื่ อแรงงานเข้าไปทวงค่าแรงมักจะได้รับคาตอบว่าหักเป็ น

นายณัฐกานต์ เครื อวัลย์
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม มหาลัยราชภัฎเชียงราย

ค่าใช้จ่า ยอื่ น ๆ หรื อหากเป็ นเงิ นจานวนมาก ๆ บางรายมักจะใช้วิธีแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ตารวจเข้าไปจับกุ ม
แรงงานเพื่อหลี กเลี่ ยงการจ่ายเงิ น ในขณะเดี ยวกันแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เมื่ อยังไม่ได้รับค่าแรงมักจะ
ดารงชีวิตโดยการหยิบยืมเงิ นหรื อเอาข้าวของจากร้ านค้าต่าง ๆ ด้วยการติดหนี้ สินไว้ก่อน เมื่อไม่มีเงิ นจ่าย
หนี้ ทาให้แรงงานอยู่ในภาวะยากลาบาก ในหลายกรณี แรงงานไม่ได้รับค่าแรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กาหนด คือ นายจ้างให้แรงงานทางานไปก่อน 25 วันและจ่ายเพียง 15 วัน โดยค่าจ้าง 10 วันที่เหลือ นายจ้าง
ใช้เป็ นกลวิธีควบคุมแรงงานไม่ให้คิดหนีหรื อไม่ทางาน
จากการศึกษาข้อมูลตามหลักของความเป็ นจริ งการคุม้ คลองสิ ทธิ แรงงานข้ามชาติดา้ นชี วิตความ
เป็ นอยูใ่ นด้านต่างๆกดังนี้
ด้านสวัสดิ การต่าง ๆ และการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติที่ได้ลงทะเบียนแรงงานอย่างถู กต้องตาม
กฎหมาย จะได้รับความสวัสดิการที่ มีความเท่าเทียมกันกับแรงงานไทย ในส่ วนของของการรักษาพยาบาล
นั้นแรงงานข้ามชาติก็ได้รับหลักประกันในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานด้วยแต่จะต้องมีบตั รประกันสุ ขภาพ
ที่ทางสาธารณสุ ขได้ทาให้หลังจากได้มีการซื้ อสิ ทธิ บตั รประกันสุ ขภาพแล้ว จะได้สิทธิ เท่ากับประชาชนคน
ไทยส่ วนกรณี ที่แรงงานข้ามชาติ ที่ไม่มีบตั รประกันสุ ขภาพก็มีสิทธิ เข้ารับการรั กษาจากโรงพยาบาลหรื อ
สถานีอนามัยได้เช่นกัน แต่วา่ จะเสี ยเงินเป็ นจานวนมากกว่าหลายเท่าตัว
ด้านการศึกษาของลูกแรงงานข้ามชาติน้ นั สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรี ยนได้ปกติเหมือนเด็กไทย
ทัว่ ไป นโยบายของรัฐบาลไทยที่ ดาเนิ นงานในการสร้ างความคุ ม้ ครองที่ เท่าเที ยมกันให้เกิ ดขึ้ นระหว่าง
แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติเป็ นการแสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยมีความเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนโดย
ไม่แบ่งชาติ
จากปั ญหาข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า ชี วิต ความเป็ นอยู่ข องแรงงานข้า มชาติ ค่ อนข้า งมี ค วามเป็ นอยู่ที่
ยากลาบาก ทั้งยังถูกละเมิดสิ ทธิ หลายอย่างเช่น การทางานเกินวันละ 8 ชัว่ โมงโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาและ
อีกหลายๆอย่างที่ตอ้ งได้รับการดูแล เพราะแรงงานข้ามชาติก็เป็ นมนุ ษย์ที่มีท้ งั ครอบครัว และบุคคลข้างหลัง
ต้องดูแล รัฐบาลควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ เช่น จัดหางานทาผิด
กฎระเบียบควรได้บทลงโทษ ด้วยการให้เจ้าพนักงานออกจากงานหรื อให้การตักเตือนหากทาผิดซ้ าก็จะให้
ออกจากงานโดยทันที
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ภาพการลงพื้นที่ดูความเป็ นอยูว่ ถิ ีชีวติ ของแรงงาน ชุมชนท่าจีน

ลงชื่อ………………………………..ผูต้ รวจ

