นาย อิทธิพฒั น์ ปันเขื่อนขัติ
นักศึกษาฝึ กงานสาขานวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“ แรงงานข้ ามชาติ คือความก้ าวหน้ าของประเทศไทย
ต้ องดาเนินการช่ วยเหลือด้ วยความยุติธรรม ”
ช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานข้ามชาติ ในจานวนที่สูงขึ้ น ปั จจัยส่ วน
หนึ่งเกิดจากปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีความจาเป็ นที่จะต้องรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้า
มาทดแทน เพื่ อ รั ก ษาไว้ซ่ ึ งการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาด้ า นอื่ น ๆ ทางสั ง คม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีจานวนแรงงานข้ามชาติ กว่า 4 ล้านคน(กระทรวงแรงงาน, 2560) และมีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่ทางานในภาคธุ รกิจอาหารแปรรู ปและกิ จการ
ประมงหรื อลูกเรื อประมง ซึ่ งประเทศไทยมีการเปิ ดรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางาน โดยแรงงานข้ามชาติ
ที่ เ ข้า มาท างานนั้ น มี ห ลายรู ปแบบทั้ง เด็ ก และผู ้ใ หญ่ รวมไปถึ ง การเข้า มาท างานแบบถู ก กฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย จึงทาให้แรงงานข้ามชาติจานวนมากที่เข้ามาทางานในประเทศไทยประสบปั ญหาใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับสิ ทธิ แรงงานและการค้ามนุษย์ ที่ยงั ถูกละเมิดถูกข่มขู่กนั อย่างไม่มีหยุดหย่อน
เมื่อปั ญหาดังกล่าวก็ได้เข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมาย โดยผ่านการดาเนิ นงานของมูลนิ ธิเครื อข่าย
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ แรงงานซึ่งเป็ นองค์กรที่ช่วยเหลือ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงาน ป้ องกันการถูกละเมิดสิ ทธิ
การค้า มนุ ษ ย์และดาเนิ นการหาความยุติธ รรมให้ก ับผูป้ ระสบปั ญหาที่ มาร้ องทุ กข์ โดยมู ลนิ ธิ เครื อข่ า ย
ส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิตแรงงานมี ก ารดาเนิ น งานตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย มี ก ารติ ดต่ อ
ประสานงานหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้มีการตรวจสอบและควบคุมดูแลสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิต่อ
แรงงานในทางมิชอบ เนื่องจากแต่ละเคสมีปัญหาที่แตกต่างกัน การดาเนิ นการก็ต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน
โดยขั้นตอนการดาเนิ นงานเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์ รวมถึงปั ญหาต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อ
ป้ องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ มูลนิธิฯ ยังมีดาเนิ นการช่วยเหลื อและการแก้ไข
ปั ญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานอย่างจริ งจังเพื่อให้เกิดผลชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาเมื่ อ แรงงานข้า มชาติ ย งั คงพบปั ญ หาต่ า ง ๆ อย่ า งมากมายและยัง เป็ นปั ญ หาใน
รู ปแบบเดิม ๆ เช่ น การเปลี่ ยนนายจ้าง การถูกยึดเอกสารประจาตัว ปั ญหาในการขึ้นทะเบียน การแสวงหา
ประโยชน์จากเหล่านายหน้า การประสบอุบตั ิเหตุจากการทางาน ปั ญหาในการเข้าถึงสิ ทธิ เรื่ องหลักประกัน

สุ ขภาพ การเข้าถึงระบบประกันสังคม อิทธิ พลจากนายจ้างและนายหน้า การถูกข่มขู่คุกคาม บังคับ ซึ่ งยังคง
ปรากฏให้เห็ นอย่างต่อเนื่ อง จนเป็ นหนึ่ งในสาเหตุที่ทาให้ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับการอยูใ่ นสถานการณ์
ของประเทศที่ตอ้ งเฝ้าระวังในการถูกละเมิดสิ ทธิแรงงานและการค้ามนุษย์

ภาพถ่าย : ห้องสอบสวน สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

เนื่ องจากปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องนั้นควรได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
จึง มี ขอ้ เสนอแนะให้ รั ฐบาลควรมี ก ารจัดทาระบบลงทะเบี ยนแรงงานข้า มชาติ โดยคานึ งถึ ง สิ ท ธิ ต่า ง ๆ
ที่แรงงานควรได้รับ เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการกับแรงงานที่ประสบปั ญหา โดยจัดระยะเวลาที่
เปิ ดจดทะเบียนให้เหมาะสม ประเภทกิจการที่เปิ ดให้จา้ งแรงงานข้ามชาติจดทะเบียน โดยต้องสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ งกั บ งานที่ แ รงงานข้ า มชาติ ท าอยู่ แ ละภาครั ฐ ควรขยายเวลาพิ สู จน์ สั ญ ชาติ ต่ อ ไปอี ก
เพื่อหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเตรี ยมงานและปฏิบตั ิงานได้และจัดระบบการจ้างงานชายแดนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และความต้องการจ้างแรงงานในรู ปแบบต่าง ๆ มากขึ้ น รั ฐบาลต้องก าหนดให้มีหน่ วยงาน
รับผิดชอบในทุกระดับ ต่อการบริ หารจัดการแรงงานข้ามชาติ ที่มีการย้ายถิ่ นในภูมิภาค ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้แรงงานและนายจ้างเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น รัฐบาลควรมีมาตรการเร่ งด่วนที่จะทา
ให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของแรงงานข้ามชาติ และแรงงานข้ามชาติควรได้รับสิ ทธิ ที่
เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับคนไทยตามหลักของสิ ทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะในเรื่ องการคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงาน
การร้องทุกข์ การได้รับข้อมูลข่าวสารความรู ้ เรื่ องสิ ทธิ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานอย่างรอบด้าน
รั ฐ บาลต้อ งมี ม าตรการในการขจัด ขบวนการนายหน้า หน้า ที่ แ สวงหาประโยชน์ จ ากแรงงานข้า มชาติ
และตรวจสอบป้ องกันปราบปราม และลงโทษนายหน้า ผูป้ ระกอบการ ผูส้ นับสนุนและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วน
ร่ วมในการทาความผิดฐานลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายหรื อการค้ามนุ ษย์อย่างเข้มงวด

และจริ งจัง อีกทั้ง รัฐบาลควรแก้ไขกฎหมายการกาหนดเกณฑ์ให้เกณฑ์อายุข้ นั ต่าของแรงงาน คือ อายุ 18 ปี
บริ บู ร ณ์ เพื่ อประโยชน์สู ง สุ ดของเด็ก พร้ อมทั้ง ป้ อ งกัน และปราบปรามการใช้แรงงานเด็ ก อย่า งจริ ง จัง
(ข่าวแรงงาน, 2559) สิ่ งที่สาคัญที่ควรคานึงถึงต่อแรงงานข้ามชาติ คือ การเคารพสิ ทธิ ของแรงงานตามหลัก
สิ ทธิ มนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ดาเนินงานให้แรงงานข้ามชาติปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย
และมีอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของการทางานที่ดีต่อสุ ขอนามัยของแรงงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้ องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุ ระหว่างการทางานและเปิ ดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ สามารถแสดงความคิดเห็ น หรื อร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับการถูกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการกระทาที่ไม่ถูกต้องในสถานที่ทางาน(Sahakol, ม.ป.ป.)

ผู้ตรวจ
นางสาวทิวาพร ฮีมสกุล (พี่ดาว)
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