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การทางานเชิงสิทธิ: กระบวนการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
“ด้ วยสภาพบริ บทแห่ งความหลากหลายกั บสิ่งที่ถูกกลืนกลายในสั งคม” ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ ก าลัง มี แนวโน้ ม ด้ า นการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ ที่ สูง ขึน้ อย่า งต่อเนื่ องโดยจะเห็นได้ จ าก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรื อ Gross Domestic Product (GDP) ปี 2560 เป็ นขยายตัวร้ อยละ 3.9
จากที่คาดไว้ ร้อยละ 3.8 และขยายตัวร้ อยละ 3.9 ในปี 2561 ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ชดั เจน
ขึน้ และสูงกว่าที่คาดการณ์ กันไว้ จ ากหลายฝ่ าย โดยได้ ปัจ จัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่ ค่อย ๆ
ปรับตัวขึ ้น1 อีกทัง้ “กระทรวงพาณิชย์ " เผยส่ งออกเดือน ธ.ค.60 โต 8.6% ส่ วนทั้งปี ขยายตัว 9.9%
สูงสุดในรอบ 6 ปี ประเมินปี นี้ส่งออกโต 5-7%” โดยกลุ่มสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
ในระดับสูงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะข้ าว ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง อาหารทะเลแช่ แข็ง กระป๋ อง
และแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป มีการขยายตัวในระดับสูงจากด้ านราคาเป็ นหลัก สาหรับกลุ่มสินค้ า
อุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 102 จากการเจริ ญเติบโตขึ ้นทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศไทย
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ านนัน้ ส่งผลให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แรงงานภาคอุสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล จึงเป็ นปั จจัยดึงดูดที่สาคัญให้ แรงงานจากประเทศที่ด้อย
กว่าทางด้ านเศรษฐกิจ เดินทางเข้ ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย จาก
สถานการณ์แรงงานข้ ามชาติของกระทรวงแรงงานเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ระบุว่า จานวนแรงงานข้ ามชาติ
ที่ถูกกฎหมายมีจานวนทังสิ
้ น้ 3,214,800 คน แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ประกอบด้ วย กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ
จานวน 1,313,615 คน กลุ่มนาเข้ าตาม MOU จานวน 637,770 คน กลุ่มแรงงานตามฤดูกาล จานวน
61,068 คน กลุ่มแรงงาน one stop service จานวน 1,178 ,678 คน และกลุ่มผู้ติดตาม จานวน 23,669
คน
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพทังทางด้
้
านการอุตสาหกรรม การประมง
และการเกษตรกรรมจากข้ อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจาปี ของสานักงานคณะกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาคร
ชะลอตัวจากปี ก่อน เนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อความต้ องการสินค้ าและบริ การ
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดสมุทรสาครยังเป็ นจังหวัด 1 ใน 10 ของ
จังหวัดที่มีมูลค่ าผลิตภัณฑ์ มวลรวมสูงตลอดมา3 จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นหนึ่งในจังหวัดที่มีแรงงาน
1

หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2560 พาดหัวข่าวเรื่ อง “จีดีพีไทยปี 2561 มีโอกาสเติบโต 4%”

2

หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 มกราคม 2560 พาดหัวข่าวเรื่ อง “กระทรวงพาณิ ชย์ เผยส่ งออกเดือน ธ.ค.60 โต

8.6% ส่วนทั้งปี ขยายตัว 9.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี ประเมินปี นี้ส่งออกโต 5-7%”
3

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสมุทรสาคร
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ข้ ามชาติ อาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งแรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับอนุญาตให้ ทางานหลัก ๆ นันจะประกอบไป
้
ด้ วยแรงงานสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา อีกทังยั
้ งพบว่ามีแรงงานนาเข้ าเมืองแบบถูกกฎหมายหรื อที่
เรี ยกว่า (MOU) โดยส่วนมากก็มกั จะเป็ นแรงงานสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เช่นกัน ในจานวนนี ้ยัง
มี เ ด็ ก ข้ า มชาติที่ ติด ตามเข้ า มากับ ครอบครั ว ผู้ป กครอง และเกิ ด ในประเทศไทยอี ก จ านวนมาก จาก
สถานการณ์แรงงานข้ ามชาติข้างต้ นนัน้ ปั ญหาสาคัญที่จ ะตามมา คือ ปั ญหาแรงงานถูกละเมิดสิทธิ หาก
พูดคาว่า สิทธิมนุษยชน ใครหลาย ๆ คนย่อมมักจะได้ ยินกันเป็ นอย่างคุ้นหู แต่ทว่า ในหลักพื ้นฐานของ
ความเป็ นจริ งแล้ วนัน้ คาที่ดคู ้ นุ หูมกั จะถูกมองข้ ามและถูกละเลยให้ ห่างออกไปจากสังคมไทยมากขึ ้น อยู่
เป็ นเนือง ๆ โดยสิทธิแรงงานที่ถกู ละเมิดและพบอยูบ่ อ่ ยครัง้ นันก็
้ คือ การถูกสิทธิเรื่ องค่าจ้ าง-ค่าแรง รัฐบาล
ไทยได้ ออกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ที่
ออกมาเพื่อเป็ นมาตรการสาหรับใช้ ค้ มุ ครองแรงงาน แต่ในทางปฏิบตั ินนั ้ ยังพบว่าปั ญหาข้ างต้ นยังเป็ น
ปัญหาสาคัญและยังพบอยู่บอ่ ยครัง้ ในระดับพื ้นที่ตา่ ง ๆ การถูกละเมิดสิทธิ ได้ รับอุบตั ิเหตุจากการทางาน
ในการเข้ าถึงหลักประกันด้ านต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ จดั ให้ กบั เพื่อนพี่น้องแรงงานนัน้ แรงงานยังขาดความรู้
ความเข้ าใจถึงสิทธิที่ตนเองควรจะได้ รับ กล่าวคือ ไม่ร้ ูว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้ รับอะไร ไม่ร้ ูว่าตนเองควรต้ อง
ทาอย่างไร (ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนการและขัน้ ตอนการเข้ าถึง สิทธิ ) จึง เป็ นช่องทาง
แสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้ างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องให้ ละเลยการชดเชยในการสูญเสียที่เกิดขึ ้น ยังคงมี
ปั ญหาอีกหลายหลากที่คงยังรอการแก้ ไขจากทางภาครัฐ ซึ่ง ภาครัฐยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ปัญหาแรงงาน
อีกทังยั
้ งมีการปรับปรุ งในส่วนของข้ อกฎหมายเพื่อให้ ครอบคลุมกับการแก้ ไขปั ญหาด้ านแรงงาน แต่การ
แก้ ไขปัญหาอย่างจริงจัง และการเข้ าถึงการแก้ ไขปั ญหาเชิงรุกยังไม่เกิดขึ ้นมากในระดับโครงสร้ างนโยบาย
และระดับพื ้นที่ การเผชิญปั ญหาหลัก ๆ ที่สาคัญของแรงงานข้ ามชาติคือ การถูกสร้ างให้ มีความหวาดกลัว
ต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐ ที่คอยกาหนดกฎเกณฑ์หรื อระเบียบบังคับต่าง ๆ มาบังคับและควบคุมแรงงานมิให้ มีการ
กระทาผิดเมื่อเข้ ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย แต่มี น้อยมากที่แรงงานข้ ามชาติจะมีความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ ส่วนใหญ่มกั จะถูกการกากับโดยกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเชิงนโยบาย4
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยเป็ นสังคมที่ตา่ งเชื ้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่วมกัน
อย่างสันติ จนกลมกลืนกลายเป็ นหนึง่ เดียวในความเป็ นไทยโดยไม่มีการแตกแยก ยอมรับความ
หลากหลาย มีจิตใจเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลกัน จึงไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่ องการแบ่งชนชัน้ หรื อเผ่าพันธุ์
แต่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังปรากฏอย่ างต่ อเนื่อง เช่น การค้ ามนุษย์ การแสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศ การถูกละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิลกู จ้ างนายจ้ าง ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการทางาน ปัญหาในเรื่ องที่

4

สมพงค์ สระแก้ ว แรงงานข้ามชาติจงั หวัดสมุทรสาครกับการส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย ประชาไทย 9 ธันวาคม
2555
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ข้ องข้ องกับสถานะบุคคล เอกสารประจาตัว ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเด็ก ไปกระทัง่ ถึงภัยร้ ายในโลกยุด
ปัจจุบนั ) การล่อลวงทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
ดัง นัน้ ทุก ภาคส่ว นจึง ควรให้ ความส าคัญ และ
ตระหนักถึงกระบวนการป้องกัน การละเมิดสิทธิ
ของแรงงาน ซึ่ง ในปั จ จุบัน ยัง คงเป็ น สิ่ ง ส าคัญ
และจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพัฒนาขันตอนและ
้
กระบวนการในการให้ ความช่วยเหลือแรงงานที่
กาลังเผชิญกับปั ญ หา จากผู้ที่ต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ จ ากแรงงาน เป็ นต้ น กล่ า วคื อ
กระบวนการ (Process) ในดาเนินการอย่างเป็ น
ขัน้ ตอนของแต่ล ะหน่ว ย และประสานกัน เป็ น
ลาดับภายในระบบ อาจเพิ่มระบบที่เชื่ อมโยง
ถึ ง กั น ในแต่ ละภาคส่ วนและการติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่ างรัฐต่ อรัฐ
ภาพถ่ ายโดย:นายณัฐพร เกิดนิยม วันที่ 13 มิถุนายน 2561
เพื่ อ ง่ า ยต่อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการส่ง ต่อ ข้ อ มูล ในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ เช่น กระบวนการสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง กระบวนการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กระบวนการประเมิ น ระดับ ความรุ น แรงของปั ญ หา
กระบวนการให้ ความช่วยเหลือ กระบวนการให้ ความคุ้มครอง กระบวนการฟื ้นฟู เยียวยา กระบวนการ
ติดตามผล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหา ท้ ายที่สดุ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ยังคงเป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหา จะเห็นได้ ว่ารู ปแบบของปั ญหาในยุด
ปั จจุบนั เริ่ มมีความต่างและเปลี่ยนแปลงจากอดีตอยู่เป็ นจานวนมาก สิ่งที่สาคัญที่สดุ ของการพัฒนาต้ อง
เริ่ มต้ นจากปั จเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่ทางานด้ านการคุ้มครองหรื อผู้ประสบปั ญหาย่อมต้ องพัฒนาให้
สอดคล้ องกัน คือ ผู้ที่ทางานด้ านการคุ้มครอง ก็ต้องพัฒนาเครื่ องมือ รู ปแบบ ขัน้ ตอน กระบวนการให้
ความช่วยเหลือที่ทนั ยุคทันสมัยอยู่เป็ นสม่าเสมอเพื่อจัดการปั ญหาตามสถานการณ์ ส่วนผู้ประสบปั ญหา
นันย่
้ อมควรได้ การพัฒนาศักยภาพให้ เพิ่มสูงขึ ้นเพื่ออนาคตจากผู้ประสบปั ญหา เขาจะกลายเป็ น เพื่อนเพื่อ
ช่วยเหลือพี่น้องในอนาคตวันข้ างหน้ าต่อไป
“การพัฒนากระบวนการช่ วยเหลืออย่ างเต็มประสิทธิภาพ นาสู่ การพัฒนาอย่ างยั่งยืน”
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