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การท างานเชิงสิทธิ: กระบวนการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 

  

 “ด้วยสภาพบริบทแห่งความหลากหลายกับส่ิงท่ีถูกกลืนกลายในสังคม” ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีก าลังมีแนวโน้มด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยจะเห็นได้จาก 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ปี 2560 เป็นขยายตวัร้อยละ 3.9 
จากท่ีคาดไว้ร้อยละ 3.8 และขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้ชดัเจน
ขึน้และสูงกว่าท่ีคาดการณ์กันไว้จากหลายฝ่าย โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศท่ีค่อย ๆ 
ปรับตวัขึน้1 อีกทัง้ “กระทรวงพาณิชย์" เผยส่งออกเดือน ธ.ค.60 โต 8.6% ส่วนท้ังปีขยายตัว 9.9% 

สูงสุดในรอบ 6 ปี ประเมินปีน้ีส่งออกโต 5-7%” โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรขยายตวั
ในระดบัสงูตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 โดยเฉพาะข้าว ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง
และแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป มีการขยายตวัในระดบัสูงจากด้านราคาเป็นหลกั ส าหรับกลุ่มสินค้า
อตุสาหกรรมขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 102 จากการเจริญเติบโตขึน้ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบ้านนัน้ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอสุาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แรงงานภาคอุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จึงเป็นปัจจยัดึงดดูท่ีส าคญัให้แรงงานจากประเทศท่ีด้อย
กวา่ทางด้านเศรษฐกิจ เดนิทางเข้ามาเพ่ือเตมิเตม็ชอ่งว่างของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย    จาก 
สถานการณ์แรงงานข้ามชาติของกระทรวงแรงงานเม่ือเดือนมีนาคม 2561 ระบวุ่า จ านวนแรงงานข้ามชาติ
ท่ีถูกกฎหมายมีจ านวนทัง้สิน้ 3,214,800 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพิสูจน์สัญชาต ิ
จ านวน 1,313,615 คน กลุ่มน าเข้าตาม MOU จ านวน 637,770 คน กลุ่มแรงงานตามฤดกูาล จ านวน 
61,068 คน กลุ่มแรงงาน one stop service จ านวน 1,178 ,678 คน และกลุ่มผู้ติดตาม จ านวน 23,669 
คน 

จงัหวดัสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพทัง้ทางด้านการอุตสาหกรรม การประมง 
และการเกษตรกรรมจากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจงัหวดั (GPP) ประจ าปี ของส านกังานคณะกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาคร
ชะลอตวัจากปีก่อน เน่ืองจากวิกฤตการณ์การเงินโลกท่ีส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าและบริการ
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีลดลง แตอ่ย่างไรก็ดี จงัหวดัสมทุรสาครยงัเป็นจงัหวดั 1 ใน 10 ของ

จังหวัดท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงตลอดมา3 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีมีแรงงาน 
                                                 
1หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 พาดหวัขา่วเร่ือง “จีดีพีไทยปี 2561 มีโอกาสเติบโต 4%” 
2 หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 22 มกราคม 2560 พาดหวัข่าวเร่ือง “กระทรวงพาณิชย ์ เผยส่งออกเดือน ธ.ค.60 โต 

8.6% ส่วนทั้งปีขยายตวั 9.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี ประเมินปีน้ีส่งออกโต 5-7%” 
3 https://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดัสมุทรสาคร 
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ข้ามชาติ อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งแรงงานข้ามชาติท่ีได้รับอนญุาตให้ท างานหลกั ๆ นัน้จะประกอบไป
ด้วยแรงงานสญัชาต ิเมียนมา ลาว และกมัพชูา อีกทัง้ยงัพบวา่มีแรงงานน าเข้าเมืองแบบถกูกฎหมายหรือท่ี
เรียกวา่ (MOU) โดยสว่นมากก็มกัจะเป็นแรงงานสญัชาต ิเมียนมา ลาว และกมัพชูา เช่นกนั ในจ านวนนีย้งั
มีเด็กข้ามชาติท่ีติดตามเข้ามากับครอบครัวผู้ ปกครอง และเกิดในประเทศไทยอีกจ านวนมาก  จาก
สถานการณ์แรงงานข้ามชาติข้างต้นนัน้ ปัญหาส าคญัท่ีจะตามมา คือ ปัญหาแรงงานถูกละเมิดสิทธิ หาก
พดูค าว่า สิทธิมนุษยชน ใครหลาย ๆ คนย่อมมกัจะได้ยินกนัเป็นอย่างคุ้นหู แต่ทว่า ในหลกัพืน้ฐานของ
ความเป็นจริงแล้วนัน้ ค าท่ีดคูุ้นหูมกัจะถกูมองข้ามและถกูละเลยให้ห่างออกไปจากสงัคมไทยมากขึน้ อยู่
เป็นเนือง ๆ โดยสิทธิแรงงานท่ีถกูละเมิดและพบอยูบ่อ่ยครัง้นัน้ก็ คือ การถกูสิทธิเร่ืองคา่จ้าง-คา่แรง รัฐบาล
ไทยได้ออกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น พระราชบญัญัติ พระราชก าหนด กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ท่ี
ออกมาเพ่ือเป็นมาตรการส าหรับใช้คุ้มครองแรงงาน แต่ในทางปฏิบตัินัน้ ยงัพบว่าปัญหาข้างต้นยังเป็น
ปัญหาส าคญัและยงัพบอยู่บอ่ยครัง้ในระดบัพืน้ท่ีตา่ง ๆ  การถกูละเมิดสิทธิ ได้รับอบุตัิเหตจุากการท างาน 
ในการเข้าถึงหลกัประกนัด้านตา่ง ๆ ท่ีรัฐบาลไทยได้จดัให้กบัเพ่ือนพ่ีน้องแรงงานนัน้ แรงงานยงัขาดความรู้
ความเข้าใจถึงสิทธิท่ีตนเองควรจะได้รับ กล่าวคือ ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิท่ีจะได้รับอะไร ไม่รู้ว่าตนเองควรต้อง
ท าอย่างไร (ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและขัน้ตอนการเข้าถึงสิทธิ) จึง เป็นช่องทาง
แสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องให้ละเลยการชดเชยในการสญูเสียท่ีเกิดขึน้ ยงัคงมี
ปัญหาอีกหลายหลากท่ีคงยงัรอการแก้ไขจากทางภาครัฐ ซึ่งภาครัฐยงัคงเฝ้าดสูถานการณ์ปัญหาแรงงาน
อีกทัง้ยงัมีการปรับปรุงในส่วนของข้อกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมกับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน แต่การ
แก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงั และการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกยงัไม่เกิดขึน้มากในระดบัโครงสร้างนโยบาย 
และระดบัพืน้ท่ี การเผชิญปัญหาหลกั ๆ ท่ีส าคญัของแรงงานข้ามชาติคือ การถกูสร้างให้มีความหวาดกลวั
ตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีคอยก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบบงัคบัตา่ง ๆ มาบงัคบัและควบคมุแรงงานมิให้มีการ
กระท าผิดเม่ือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย แต่มีน้อยมากท่ีแรงงานข้ามชาติจะมีความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายตา่ง ๆ สว่นใหญ่มกัจะถกูการก ากบัโดยกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในเชิงนโยบาย4 

อยา่งไรก็ตาม สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีตา่งเชือ้ชาติ ศาสนา เผา่พนัธุ์ สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนั
อยา่งสนัต ิจนกลมกลืนกลายเป็นหนึง่เดียวในความเป็นไทยโดยไมมี่การแตกแยก ยอมรับความ
หลากหลาย มีจิตใจเอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนั จงึไมมี่การละเมิดสิทธิมนษุยชนในเร่ืองการแบง่ชนชัน้ หรือเผา่พนัธุ์ 
แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังปรากฏอย่างต่อเน่ือง เชน่ การค้ามนษุย์ การแสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศ การถกูละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิลกูจ้างนายจ้าง ปัญหาอบุตัเิหตจุากการท างาน ปัญหาในเร่ืองท่ี

                                                 
4

 สมพงค์ สระแก้ว แรงงานขา้มชาติจงัหวดัสมุทรสาครกบัการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย ประชาไทย 9 ธนัวาคม 
2555 
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ข้องข้องกบัสถานะบคุคล เอกสารประจ าตวั ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเด็ก ไปกระทัง่ถึงภยัร้ายในโลกยดุ
ปัจจบุนั) การล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ดังนัน้ ทุกภาคส่วนจึงควรให้ความส าคัญและ
ตระหนกัถึงกระบวนการป้องกัน การละเมิดสิทธิ
ของแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาขัน้ตอนและ
กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือแรงงานท่ี
ก าลังเผชิญกับปัญหา จากผู้ ท่ีต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์จากแรงงาน เป็นต้น กล่าวคือ
กระบวนการ (Process) ในด าเนินการอย่างเป็น
ขัน้ตอนของแต่ละหน่วย และประสานกันเป็น
ล าดบัภายในระบบ อาจเพิ่มระบบท่ีเช่ือมโยง
ถึง กันในแต่ละภาคส่วนและการติดต่อ
ประสานงานระหว่างรัฐต่อรัฐ  

 
เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ   เช่น กระบวนการสอบ  
ข้อเท็จจริง  กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา  
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ กระบวนการให้ความคุ้มครอง กระบวนการฟื้นฟู เยียวยา กระบวนการ
ตดิตามผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ท้ายท่ีสดุนวตักรรมใหม่ ๆ 
ยงัคงเป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จะเห็นได้ว่ารูปแบบของปัญหาในยุด
ปัจจบุนัเร่ิมมีความตา่งและเปล่ียนแปลงจากอดีตอยู่เป็นจ านวนมาก สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุของการพฒันาต้อง
เร่ิมต้นจากปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ีท างานด้านการคุ้มครองหรือผู้ประสบปัญหาย่อมต้องพฒันาให้
สอดคล้องกัน คือ  ผู้ ท่ีท างานด้านการคุ้มครอง ก็ต้องพัฒนาเคร่ืองมือ รูปแบบ ขัน้ตอน กระบวนการให้
ความช่วยเหลือท่ีทนัยคุทนัสมยัอยู่เป็นสม ่าเสมอเพ่ือจดัการปัญหาตามสถานการณ์ ส่วนผู้ประสบปัญหา
นัน้ยอ่มควรได้การพฒันาศกัยภาพให้เพิ่มสงูขึน้เพ่ืออนาคตจากผู้ประสบปัญหา เขาจะกลายเป็นเพ่ือนเพ่ือ
ชว่ยเหลือพ่ีน้องในอนาคตวนัข้างหน้าตอ่ไป 

“การพัฒนากระบวนการช่วยเหลืออย่างเตม็ประสิทธิภาพ น าสู่ การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
 
 
 

 

 

 

ภาพถ่ายโดย:นายณฐัพร เกิดนิยม วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561 
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