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พื้นที่ในการแสดงออกถึงปัญหาแรงงานกัมพูชา
เมื่อกล่าวถึ งแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะนึ กถึงแรงงานชาวพม่ามาเป็ นอันดับ
แรก แต่ในความเป็ นจริ งแล้วนั้นยังมีแรงงานอีกสัญชาติ หนึ่ งที่ มีสัดส่ วนไม่แพ้กบั แรงงานชาวพม่าแต่กลับยัง
ไม่ได้ถูกกล่าวถึ งมากนักในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับแรงงานกัมพูชา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้
มีการขึ้นทะเบียนประชากรแรงงานกัมพูชา ในปี ๒๕๖๐ ที่มีจานวนมากกว่า ๖๙๐,๐๐๐ คน แต่ยงั คงมีแรงงานอีก
มากมายที่ยงั ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนแรงงาน (Migrant Working Group, ๒๕๖๐) จึงเป็ นหนึ่ งในสาเหตุที่ทาให้
กลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องตกเป็ นเป้ าหมายของผูท้ ี่ ตอ้ งการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่ งมีแรงงานชาวกัมพูชาจานวน
มากต้องเผชิ ญกับ สถานการณ์ ที่ ถู ก กดขี่ ด้า นแรงงาน ถู ก จ ากัดสิ ท ธิ ด้านต่ า ง ๆ และถึ งแม้จะมี องค์ก รหลาย
ภาคส่ วนเข้ามาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ดีข้ ึน แต่ปัญหาเหล่านั้นกลับยังไม่ได้ถูกพูดถึง
ในสังคมวงกว้างมากนัก อีกทั้งการละเมิดสิ ทธิ แรงงานกัมพูชาก็ยงั คงปรากฏให้เห็นอยูใ่ นสังคมอย่างต่อเนื่อง
จากสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น นั้นแสดงให้เห็ นว่า แรงงานกัม พู ช าได้กลายเป็ นกลุ่ ม บุ คคลหนึ่ ง ที่ มี ความ
เปราะบางทางสังคมมากที่สุด เนื่องจากแรงงานส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับ
สิ ทธิ ในด้านต่ างๆที่ค วรจะได้รับ การเข้าไม่ ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการป้ องกันตนจากการถู ก ละเมิ ดสิ ทธิ
อีกทั้งยังขาดความเข้มแข็งในระดับกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเมื่อยามที่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหา ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าว
เป็ นข้อสังเกตที่ได้จากการลงพื้นที่ ร่วมดาเนิ นงานภายใต้โครงการ MIG - RIGHT โดยทางมู ลนิ ธิเครื อข่าย
ส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงานได้มีการพัฒนาความร่ วมมือกับองค์กรฝั่ งประเทศกัมพูชา เพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิ ของ
แรงงานกัมพูชาให้เข้าถึ งบริ การทางสังคมและได้รับการคุ ม้ ครองตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนที่มนุ ษย์ทุกคนควร
จะได้รับ ป้ องกันการถู กละเมิดสิ ทธิ และการค้ามนุ ษย์ ซึ่ งกิ จกรรมที่สาคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพให้แรงงาน
กัมพูชาสามารถรวมกลุ่มเพื่อช่ วยเหลือกันและกันในยามมีปัญหา สามารถพึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ด
พื้นที่ให้แรงงานได้แลกเปลี่ยนปั ญหาที่ไม่ใช่เพียงแค่ในระดับครัวเรื อน แต่เป็ นในระดับกลุ่ม ชุมชน และร่ วมกับ
องค์กรที่เกี่ ยวข้องเช่ นมูลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตแรงงาน เพื่อสร้ างพื้นที่ให้แรงงานได้แสดงออกถึ ง
ปั ญหาและพัฒนาความเข้มแข็ง ระดับกลุ่ มเพื่อร่ วมมื อกันแก้ไขปั ญหา โดยที่ ตวั แรงงานเองได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการแก้ไขนั้นด้วยเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งโครงการ MIG - RIGHT ได้ดาเนิ นการในพื้นที่จงั หวัดตราดและ
สมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานกัมพูชาเป็ นจานวนมาก หากแต่พวกเขายังคงขาด
พื้นที่ในการพูดและแสดงออกถึงปั ญหาเหล่านั้น

การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้แรงงานข้ามชาติได้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครื อข่ายแรงงานเป็ นการเปิ ด
พื้นที่ เพื่อให้แรงงานได้มีการแสดงออกถึ งปั ญหา ได้เล่าถึ งประสบการณ์ ที่พวกเขาได้พบเจอ ได้แลกเปลี่ ยน
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริ งของแรงงาน เกิดการตระหนัก
ถึงปัญหาที่แรงงานต้องเผชิญอย่างแท้จริ ง และสามารถนาเอาสิ่ งที่ตวั แรงงานต้องการไปประยุกต์เป็ นแนวทางใน
การดาเนินการเพื่อสร้างขั้นตอนหรื อรู ปแบบการแก้ไขปั ญหาให้ตรงจุดและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น

ภาพที่ ๑ ชุมชนวัดคลองเพชร ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ถึงแม้การเปิ ดพื้นที่ให้แรงงานได้แสดงออกถึงปั ญหานั้นอาจจะไม่ได้เป็ นการยืนยันว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นจะ
มลายหายไป แต่ในขณะเดียวกันนั้นคาว่า “พื้นที่” คือ การให้ความหมายและเป็ นสัญลักษณ์ของการได้แสดงออก
ที่ไม่ใช่เพียงแค่การได้พูดถึง แต่คือการได้ทาให้ผคู ้ นได้เข้าใจกับสิ่ งที่แรงงานกัมพูชากาลังเผชิ ญ ได้รวมพลังกัน
เพื่ อเป็ นกระบอกเสี ย งร่ ว มผลัก ดันให้สั ง คมเกิ ดความตระหนัก และความเข้า ใจในตัวพวกเขามากขึ้ น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ทางฝ่ ายรัฐบาลควรมีการเปิ ดพื้นที่เพื่อให้แรงงานกัมพูชาได้แสดงความคิดเห็ น และร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหา โดยการเปิ ดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยน
เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิ ทธิ ผา่ นทางหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยตรง และส่ งเสริ มให้แรงงาน
มีการรวมกลุ่มหรื อสร้ างเครื อข่ายเพื่อช่ วยเหลื อและป้ องกันการถู กละเมิดสิ ทธิ ของตัวแรงงานในระดับชุ มชน
เพื่อให้แรงงานสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมไปถึงเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรื อพัฒนาระบบข้อมูลให้
แรงงานได้เข้าถึงข่าวสารได้อย่างง่ายดาย ในรู ปแบบภาษาของแรงงานเอง เพื่อส่ งเสริ มให้แรงงานได้มีการพัฒนา
ศักยภาพในการป้ องกันตนจากการถูกละเมิดสิ ทธิ และเข้าถึงบริ การทางสังคมได้
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