นายจักราวุฒิ ภักดีขนั ท์ (หลิว)
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปัญหาการละเมิดสิ ทธิของแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ป ระสบปั ญหาจากการที่ มี ผูล้ ัก ลอบหนี เ ข้าเมื อ งโดยผิด กฎหมาย ผู ้
ลักลอบหนีเข้าเมืองที่ผดิ กฎหมายส่ วนใหญ่ เข้ามาเป็ นผูใ้ ช้แรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว
กัมพูชา เนื่ องจากความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิ จของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความ
มัน่ คงปลอดภัยทางทางการเมือง จึงเป็ นปั จจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน และลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของ
ประชากรเพื่อมาหางานทาในประเทศไทย ซึ่ งสามารถกระทาได้โดยง่ายเนื่ องจากประเทศเพื่อนบ้านมีพ้ืนที่
อาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยมีระยะทางยาวไกล
ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานที่จะเข้ามาทางาน โดยเฉพาะแรงงานในสายการผลิต จานวน
มาก เพื่อนาไปทางานในธุ รกิจประเภทต่าง ๆ เช่น กิจการด้านประมง การก่อสร้าง เกษตรกรรม และโรงงาน
อุตสาหกรรมทัว่ ๆ ไป
จากกรณี ศึ ก ษา ปั ญ หาที่ ถู ก เผยแพร่ เ ป็ นข่ า วของแรงงานข้า มชาติ ที่ เ ราพบเห็ น ตามสื่ อ ต่ า งๆ
แม้กระทัง่ เวทีวิชาการที่ออกมาแสดงจุดยืนในการแก้ไขปั ญหาแรงงานข้ามชาติน้ นั ต่างแสดงให้เห็นถึงการ
ละเมิดสิ ทธิ แรงงาน การเอารัดเอาเปรี ยบของนายจ้างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ดังนี้
คือ การเข้า มาของแรงงานข้า มชาติ เพื่ อ มาแสวงหาอาชี พ จะต้องพบกับ กระบวนการขอพิสู จน์
สัญชาติที่บางครั้ง แรงงานข้ามชาติมีนายหน้าติดต่อสถานที่ทางานให้แล้วโดยแรงงานข้ามชาติ จะต้องให้
นายหน้าหรื อผูป้ ระกอบการของตนเองเป็ นผูด้ าเนินการให้ ในเรื่ องเอกสาร แต่สิ่งที่แรงงานข้ามชาติประสบ
ปั ญหา คื อ อัตราค่า ใช้จ่า ยในการขอพิสู จน์ สัญชาติ รวมถึ งการขอใบอนุ ญาตและเอกสารต่า ง ๆ โดยให้
นายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน เมื่ อเรามองดู แล้ว เหมือนจะเป็ นแนวทางที่ดีในการช่ วยเหลื อแรงงาน แต่
ในทางตรงกันข้า ม นายจ้า งกลับ คิ ดดอกเบี้ ย จากเงิ นที่ ออกค่ าใช้จ่ายให้กบั แรงงาน และยังมี กรณี ก ารยึด
ใบอนุญาตไว้ที่นายจ้าง เพื่อไม่ให้แรงงานข้ามชาติยา้ ยไปทางานในสถานที่ที่ดีกว่า แต่ก็มีผปู ้ ระกอบการหรื อ
นายจ้างบางราย ที่ดาเนินการตรงไปตรงมาและให้ความยุติธรรมกับแรงงานข้ามชาติ

จากประเด็นปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็ นปั ญหา
ที่แรงงานต้องประสบพบเจอ ไม่วา่ จะมีการออกกฎหมายคุ ม้ ครอง การเข้ากากับดู แลของหน่ วยงานภาครัฐ
หรื อภาคี ที่เกี่ ยวข้อง แต่ถ้าผูป้ ระกอบการยังไม่ปรั บเปลี่ ยนแนวคิ ดของการเอารั ดเอาเปรี ยบเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์จากการละเมิดสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ ปัญหาแรงงานข้ามชาติก็จะยังคงพบเจออยูต่ ่อไป

ที่มา : ภาพการอบรมให้ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ แรงงานขั้นพื้นฐานชาวเมียนมา ของมูลนิธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ แรงงาน LPN (พ.ศ.๒๕๖๑)
พื้นที่ ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แนวคิดและข้อเสนอแนะ
เราควรจะสร้างกฎระเบียบหรื อบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่ควรมี
สิ ทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกัน และเห็นว่าทุกคนล้วนมีส่วนสาคัญที่เป็ นองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศให้ดีข้ ึนอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน การแก้ไขปั ญหาแรงงานข้ามชาติจากการถูก
ละเมิ ด สิ ท ธิ จะสามารถยุติ ปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาได้น้ ัน ควรจะได้รั บ ความร่ ว มมื อ กัน ทุ ก ฝ่ ายไม่ ว่า จะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผูป้ ระกอบการที่นาแรงงานข้ามชาติเข้ามาประกอบกิจการทาง
ธุ รกิ จฯ โดยการออกนโยบายการ เช่ น การจดทะเบียนได้ตลอดทั้งปี เพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานตาม
ความต้องการแรงงานในตลาดเข้าสู่ ระบบเพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามแรงงานข้ามชาติ และดูแลสิ ทธิ ของ
แรงงานข้ามชาติ ไ ด้อย่า งทัว่ ถึ ง ต้องมี ม าตรการทางสั ง คม และกฎหมายเพื่อให้เป็ นข้อยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ข อง
ผูป้ ระกอบการและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการคุม้ ครองสิ ทธิ ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง
ได้รับความยุติธรรมของความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

https://www.labour.go.th
แหล่งที่มา : พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ลงชื่อ...................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจ
(ชัยรัตน์ ราชปักษี)

