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หุ้นส่ วนความเจริญของประเทศไทย
“แรงงานข้ามชาติ” ในมุมมองของ “ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ”

หากจะกล่ าวถึ ง หุ ้นส่ วนความเจริ ญ จะต้องคิ ดถึ ง กลุ่ ม
แรงงานข้า มชาติ ที่ เ ข้า มามี ส่ ว นช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยสามารถ
ขับเคลื่ อนการทางานภาคอุ สาหกรรมไปในทางที่ ดี ถ้าหากไม่ มี
กลุ่ ม แรงงานเหล่ า นี้ ก็ จ ะท าให้ ก ารเจริ ญเติ บ โตของโรงงาน
ภาคอุ ตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการต่างๆไม่มีการเคลื่ อนที่
ไปข้างหน้า
รู ปภาพที่ ๑
ที่มา : ชุมชนไทยยูเนี่ยน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การเจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็ นจานวน
มาก อีกทั้งยังมีภาพรวมจากสถานการณ์การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ เริ่ มมีสัญญาณการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิ จได้ชัดเจนขึ้น และค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ 1GDPจะขยายตัวที่ 3.8 % GDP
(Gross Domestic Product) คือผลิ ตภัณฑ์รวมในประเทศเป็ นมูลค่าของสิ นค้าและบริ การขั้นสุ ดท้ายของ
ประเทศนั้น ๆ และการเจริ ญ เติ บ โตของอุ ต สาหกรรม อาจจะเห็ น ได้ว่า จากการขยายตัว ของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้มีการหลัง่ ไหลเข้ามาทางานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
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รู ปภาพที่ ๒ ที่มา : สะพานมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ ติดกับชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ าท่าจี น ซึ่ งเชื่ อมต่อและไหลลงสู่
ทะเลอ่าวไทย เมื่อแม่น้ ากับน้ าทะเลมาบรรจบกันจึงกลายเป็ นน้ ากร่ อย จากสภาพทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัด
สมุ ทรสาคร ผูค้ นในพื้นที่ ส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชี พการประมงเป็ นหลัก และในปั จจุ บนั อุ ตสาหกรรม
อาหารทะเลได้แผ่ข ยายไปในวงกว้า ง และมี ค วามต้องการแรงงานค่อนข้า งสู ง ซึ่ ง จะเห็ นได้ว่า ปั จจุ บ นั
อุตสาหกรรมอาหารทะเล มีอตั ราการจ้างงานมากว่า 600,000 คน ซึ่ งนับเป็ นครึ่ งหนึ่ งของจานวนสัดส่ วน
แรงงานข้ามชาติท้ งั หมดในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากเมียนมาร์ และกัมพูชา แรงงานข้ามชาติเหล่านี้
ได้รับการจ้างงานครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลตั้งแต่บนเรื อประมง ท่าเรื อ บนแพกุง้ และแพปลา
ฟาร์ ม ตลอดจนอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่ องต่าง ๆ และประเทศไทยซึ่ งเป็ นผูส้ ่ งออกอาหารทะเลรายใหญ่
ของโลก ในปี 2560 ประเทศไทยส่ งออกอาหารทะเลสู่ ตลาดโลก 1.1 ล้านเมตริ กตัน เป็ นมูลค่า 5.9 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่ วนร้ อยละ 2.5 ของมูลค่าการส่ งออกทั้งหมดของประเทศในปี เดี ยวกัน (แดเนี ยล
เมอร์ฟี,2561)
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็ นการทางานของแรงงงานข้ามชาติ ที่ มี ส่ วนส าคัญที่ ช่ วยขับเคลื่ อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และทุ ก วัน นี้ ประเทศเรายัง ประสบปั ญ หาขาดแรงงาน
พอสมควรเพราะแรงงานไทยมีการเลื อกงาน มองว่าตนเองมีการศึกษาที่สูงกว่าที่จะมาเป็ นแรงงานลู กจ้าง
และเมื่อใคร ๆ ก็ตอ้ งการที่จะเป็ นเจ้าของกิจการตนเอง ไม่มีใครเป็ นลูกจ้างหรื อแรงงาน ถ้าหากไม่มีแรงงาน
หรื อลู กจ้าง โดยส่ งผลให้อุตสาหกรรม เศรษฐกิ จไม่มีการเจริ ญเติบโต เมื่อมีแรงงานข้ามชาติ เข้ามาเข้ามา
ทางานเป็ นแรงงาน เป็ นลูกจ้างเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้แรงงานไทยมองว่ากลุ่มแรงงานเหล่านนี้ เข้ามาแย่ง
งานคนไทยแต่ในความเป็ นจริ งแล้วคนไทยเลือกงาน
ข้อเสนอแนะ รัฐควรจัดให้มีสวัสดิการคุม้ ครองเเรงงานอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มแรงงาน โดยจะ
เห็ นได้ว่า แรงงานบางกลุ่ ม เข้า ถึ ง สวัส ดิ ก ารของทางภาครั ฐ เช่ นแรงงานที่ อยู่ก ลุ่ ม อุ ตสาหกรรมแปรรู ป
สามารถเข้าถึ งสวัสดิ การต่างๆที่รัฐจัดให้ได้ แต่แรงงานในบางกลุ่มเช่ น กลุ่มแรงงานที่เป็ นลู กเรื อประมง/
กลุ่ ม แรงงานตามไร่ -สวน/กลุ่ ม แรงงานตามบ้า น ยัง ไม่ ส ามารถเข้า สวัส ดิ ก ารที่ รั ฐ จัด ให้ ไ ด้อ ย่า งเต็ ม
ประสิ ทธิภาพ
โดยสรุ ปแล้วจะทายังไงเพื่อให้แรงงานในทุกกลุ่มเข้าถึ งบริ การสวัสดิ การของทางภาครัฐได้อย่าง
ครอบคลุมและได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม

นางสาว ปริ นทร ตาอ้อน
นักศึกษาฝึ กงานสาขา นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
...อย่ างไรก็ตาม คนทั่วไปมองว่ าแรงงานเหล่ านีเ้ ข้ ามาแย่ งงานบางส่ วนไปจากคนไทย แต่ ฝ่ายที่ไม่
เห็นด้ วยตั้งคาถามว่ า แรงงานเหล่ านีเ้ ข้ ามาแย่ งงานคนไทยจริ งหรื อไม่ หรื ออาจจะเป็ นเพราะงานที่พวกเขาทา
ส่ วนใหญ่ มักเป็ นงานที่ต้องใช้ แรงงานหนักและเป็ นงานที่คนไทยส่ วนใหญ่ อาจไม่ คิดจะทา…

เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจ
(นายณัฐพร เกิดนิยม)
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