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ย้อนมองสถานการณ์แรงงานข้ามชาตใินรอบปี 2558  
: ได้สิทธิแรงงานน้อยนิด อยู่อย่างปกปิด และมักถกูลืมในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเสมอ1 

 
บุษยรัตน์ กาญจนดษิฐ์ 

17 ธันวาคม 2558 
บทความเผยแพร่ในวันแรงงานข้ามชาตสิากลปี 2558 

 
อย่างน้อยมาถึงวนันีก็้ไม่จําเป็นต้องถกเถียงแล้วว่า “แรงงานข้ามชาติ” สําคญัอย่างไรกบัประเทศไทย 

เพราะกลุ่มแรงงานท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เพียงแค่แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบเท่านัน้ เคยมี
นกัเศรษฐศาสตร์คํานวณไว้ว่า ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับจากการจ้างแรงงานข้ามชาติในปี 
2555 ช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวม (GDP) ประเทศไทย ให้เพิ่มขึน้ประมาณ 0.5-1.2 % ของ GDP ทัง้หมดในปีนัน้ 
สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง “แรงงานข้ามชาติและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทย” ของ ศ.ดร.พิริยะ ผล
พิรุฬห์ เม่ือปี 2557 ก็ระบชุดัเจนวา่ “ถา้มีการจ้างแรงงานขา้มชาติไร้ทกัษะร้อยละ 10 จะสามารถประหยดัตน้ทนุ
ต่อเงินเดือนไดป้ระมาณ 5,746 บาทต่อคนต่อปี บริษัทจะมีกําไรเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 21 และจะลงทนุมาก
ข้ึนร้อยละ 8” 

ตวัเลขของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ระบุว่า ประเทศไทยมี
แรงงานข้ามชาติท่ีมาจากประเทศพม่า ลาว กมัพชูา ท่ีถกูกฎหมาย รวมทัง้สิน้ 2,388,782 คน (พม่า 1,499,679 
คน ลาว 204,335 คน และกมัพชูา 684,768 คน) โดยแยกเป็น 

 กลุม่ท่ีพิสจูน์สญัชาตเิดมิ ซึง่เป็นแรงงานท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยไมถ่กูต้องตามกฎหมายแตมี่
การปรับสถานะให้ถกูต้องผา่นการพิสจูน์สญัชาต ิจํานวน 1,042,674 คน  

 กลุม่ท่ีนําเข้าตาม MOU ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลพมา่ ลาว และกมัพชูา 281,315 คน  
 กลุม่ท่ีจดทะเบียนแบบ One Stop Service เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน- 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 

1,010,391 คน  
 กลุม่กิจการประมงทะเล จํานวน 54,402 คน  
แรงงานข้ามชาติใน 2 กลุ่มแรกได้กระจายตวัทํางานอยู่ในกิจการต่างๆ 10 อนัดบัแรก ได้แก่ ก่อสร้าง 

236,204 คน, การให้บริการตา่งๆ เช่น การซกัอบรีด การบริการท่ีพกั 221,870 คน, เกษตรและปศสุตัว์ 170,348 
คน, กิจการต่อเน่ืองการเกษตร 128,404 คน, ต่อเน่ืองประมงทะเล 97,132 คน, ผลิตหรือจําหน่ายเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป 79,800 คน, จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 56,768 คน, งานรับใช้ในบ้าน 44,302 คน, ผลิตหรือ
จําหน่ายผลติภณัฑ์พลาสตกิ 43,160 คน และค้าสง่ ค้าปลีก แผงลอย 34,909 คน 

โดยทํางานอยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการมากท่ีสดุ จํานวน 112,895 คน รองลงมาสมทุรสาคร 145,004 
คน ปทมุธานี 134,593 คน กรุงเทพมหานคร 109,701 คน และเชียงใหม ่81,625 คน ตามลําดบั2 

                                                            
1 ปรับมาจากคําโปรยบนแผน่ปก Forced Migration Review, April, 2009 
2 ตวัเลขดงักลา่วยงัไม่รวมยอดการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบ One Stop Service ทัว่ประเทศ ท่ีเพ่ิงสิน้สดุไปเม่ือเดือนมิถนุายน 2558 ซึง่
ให้อา่นในยอ่หน้าถดัมา ท่ีแจกแจงสถิติไว้แล้ว แตย่งัไมไ่ด้จําแนกจํานวนแรงงานในรายกิจการท่ีจดทะเบียน 
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สําหรับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบ One Stop Service ทัว่ประเทศ ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน- 
30 มิถนุายน 2558 เพ่ือให้แรงงานมารายงานตวัเพ่ือขอรับบตัรใหม่ รวมทัง้สิน้ 1,049,326 คน โดยเป็นแรงงาน
ข้ามชาติ 1,010,391 คน (พม่า 436,154 คน ลาว 135,150 คน และกัมพูชา 439,087 คน) และผู้ ติดตาม 
38,935 คน แรงงานข้ามชาติกลุม่นีถ้กูเรียกว่า “กลุม่บตัรสีชมพ”ู ได้รับสิทธิผ่อนผนัให้ทํางานอยู่ในประเทศไทย
ได้จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และอยูใ่นระหวา่งการพิสจูน์สญัชาตกิบัประเทศต้นทาง 

แรงงานกลุม่นีทํ้างานอยู่ในพืน้ท่ีตา่งๆของประเทศไทย 5 อนัดบัแรก คือ กรุงเทพมหานคร 220,749 คน, 
สมทุรปราการ 62,255 คน, ปทมุธานี 59,399 คน, สมทุรสาคร 59,547 คน และชลบรีุ 100,680 คน 

ส่วนกิจการประมงทะเล ท่ีจดทะเบียนใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีจํานวนทัง้สิน้ 54,402 คน (พม่า 
30,479 คน ลาว 1,159 คน กมัพชูา 22,764 คน) 

นอกจากนัน้แล้วในประเทศไทยยงัมีแรงงานข้ามชาติกลุ่มเด็กท่ียงัไม่สามารถทํางานได้แต่อาศยัอยู่ใน
ประเทศไทย จํานวนกวา่ 3 แสนกวา่คนท่ีเป็นการสํารวจขององค์กรพฒันาเอกชนด้านการศกึษาเดก็ตา่งชาติ3 

อีกทัง้ยงัมีแรงงานข้ามชาติกลุ่มอ่ืนๆท่ีไม่ได้มาจดทะเบียนให้ถกูต้องตามกฎหมาย และยงัหลบซ่อนตวั
อีกไมน้่อยทํางานอยู ่ปรากฏเป็นขา่วกรณีตํารวจเข้าจบักมุแทบทกุวนั ซึง่ยงัไมท่ราบจํานวนท่ีแท้จริง 

เม่ือพิจารณาแนวโน้มโครงสร้างประชากรไทยท่ีมีอตัราการเกิดต่ําและการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุจึงพบว่า
วนันีแ้รงงานข้ามชาติไม่ได้แค่ทํางานในครัวเรือนท่ีเป็นลกูจ้างทํางานบ้าน บนเรือประมง ในเรือกสวนไร่นาตาม
ภาคเกษตร บนตกึสงูนัง่ร้านไซท์ก่อสร้าง หรือในร้านอาหาร ท่ีเรียกวา่งานประเภท 3D Dangerous Difficult and 
Dirty เพียงเท่านัน้แล้ว แต่ยงัพบแรงงานข้ามชาติในภาคอตุสาหกรรมอีกจํานวนมาก อย่างน้อยกว่า 404,932 
คน ซึง่ไม่ใช่เพียงในภาคอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม แตย่งัพบในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น 
รวมถึงภาคไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

อ้างอิงจากสถิติผู้ประกนัตนท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติ 3 สญัชาติในระบบประกนัสงัคม ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2558 สํานกังานประกนัสงัคมระบวุา่ มีจํานวนผู้ประกนัตนตา่งชาตทิัง้หมด 489,914 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 4.81 ของจํานวนผู้ ประกันตนมาตรา 33 ส่วนใหญ่เป็นผู้ ประกันตนสัญชาติพม่า จํานวน 305,709 คน 
สญัชาตกิมัพชูา จํานวน 87,433 คน สญัชาตลิาว จํานวน 11,790 คน และสญัชาตอ่ืินๆ จํานวน 84,982 คน  

โดยทั่วไปแล้วเม่ือแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทย อย่างน้อยประโยชน์จากการเข้ามา
ทํางาน คือ ได้รับทกัษะทางอาชีพท่ีเป็นประโยชน์และสามารถสง่เงินรายได้กลบับ้านเป็นคา่ใช้จ่ายของครอบครัว 
ใช้ปรับปรุงบ้านเรือน ใช้ในการลงทนุค้าขาย ทําให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กและกระตุ้นเศรษฐกิจในชมุชนประเทศต้น
ทาง ส่วนใหญ่แล้วแรงงานข้ามชาติเกือบทัง้หมดมีพืน้ฐานมาจากภาคการเกษตร ในอนาคตแรงงานกลุ่มนีจ้ะ
คุ้นเคยกบัการทํางานในระบบอตุสาหกรรมมากขึน้ มีความรู้และมีฝีมือดีขึน้ พฒันาเป็นแรงงานก่ึงทกัษะและเป็น
หวัหน้างานในประเทศไทยเน่ืองจากมีประสบการณ์ทํางานเป็นเวลานาน  

อย่างไรก็ตามแรงงานข้ามชาติอีกสว่นหนึ่งกลบัไม่ได้รับประโยชน์เท่าท่ีควร ทัง้ไม่ได้รับทกัษะด้านอาชีพ
และไมส่ามารถเก็บเงินหรือสง่เงินกลบับ้านได้ ยิ่งไปกว่านัน้มีแรงงานสว่นหนึ่งท่ีตกเป็นเหย่ือของกระบวนการค้า
มนษุย์ ซึง่เกิดจากสาเหตขุองระบบการจ้างแรงงานของรัฐบาลไทยท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้ขบวนการ

                                                            
3 ข้อมลูในเร่ืองเด็กตา่งชาติ สามารถศกึษาเพ่ิมเติมได้จากมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท และเครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 
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ผิดกฎหมายลกัลอบส่งแรงงานเข้าเมือง มีการปลอมแปลงเอกสารเข้าเมือง และการเรียกเก็บค่าบริการสงูเกิน
จริง แม้จะเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้บอ่ย และมีผู้ถกูละเมิดสิทธิเป็นจํานวนมาก แตก่ารบริหารจดัการเพ่ือหยดุยัง้การค้า
มนษุย์เป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากจนกระทัง่บดันี ้เพราะมีขบวนการท่ีซบัซ้อนและมีผลประโยชน์มหาศาล4 

เม่ือแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทย ไม่ว่าแรงงานผู้ นัน้จะเป็นแรงงานถูกหรือไม่ถูก
กฎหมายก็ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายท่ีไม่ได้ยกเว้นการคุ้มครองบุคคลผู้นัน้เม่ือมี
สถานะเป็น “ลกูจ้าง” ท่ีจกัต้องได้รับสทิธิตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ทกุประการ เฉกเช่นเดียวกบัแรงงานไทย 

แต่กลบัพบว่าในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา บทบาทของกระทรวงแรงงานดําเนินการแค่เพียง 2 เร่ืองเท่านัน้ 
คือ 

(1) การขยายการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 3 สญัชาติ และผู้ติดตามท่ียงัไม่ผ่านกระบวนการ
พิสจูน์สญัชาติออกไปเป็นเวลาอีก 1 ปี (ซึง่ขณะนีไ้ด้เปิดให้มีการจดทะเบียนในกลุม่แรงงานเวียดนาม) โดยผ่าน
ศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานตา่งด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทกุจงัหวดั เพ่ือจดัทําทะเบียน
ประวตัิ ออกบตัรประจําตวั ตรวจสขุภาพ และออกใบอนญุาตทํางานชัว่คราวในระหว่างท่ีรอการพิสจูน์สญัชาต ิ
เม่ือเดือนเมษายน-มิถนุายน 2558  
 ซึง่ในขณะนีก็้พบวา่เกิดปัญหาในกลุม่ท่ีมีการจ้างงานครบ 4 ปี และ 6 ปี กลา่วคือ มีจดหมายลงวนัท่ี 16 
ธันวาคม 2558 (ท่ี รง 0307/ว133167) จากกรมจัดหางานถึงจัดหางานทุกจังหวัดว่า แรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศพม่าท่ีผ่านการพิสจูน์สญัชาติแล้ว และครบกําหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี หรือ 6 ปี นายจ้างต้องย่ืนคํา
ร้องขอนําแรงงานข้ามชาตเิข้ามาทํางานใหมภ่ายใต้ MOU เท่านัน้  

โดยมีเง่ือนไขว่า (1) ไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดานําเข้าแรงงานข้ามชาติ (2) ไม่อนุญาตให้ทํางานใน
ตําแหน่งผู้ รับใช้ในบ้าน (3) ในการนําเข้าแรงงานข้ามชาติเพศหญิง ต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 5 คน / ครัง้ (4) การ
ย่ืนคําร้องขอนําเข้าแรงงานข้ามชาติแต่ละครัง้ สามารถระบุจํานวนได้ไม่เกิน 400 คน/ครัง้ (5) การอนุญาตให้
แรงงานจากพมา่เข้ามาทํางานประเทศไทยนัน้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของประเทศพมา่ 
 อย่างไรก็ตามในช่วงนีห้ากนายจ้างมีความประสงค์จะจ้างแรงงานข้ามชาติกลุม่เดิมตอ่ไป ทางการพม่า
และทางการไทยได้มีการหารือเพ่ือผ่อนปรนเง่ือนไขดงักลา่ว โดยต้องรีบย่ืนคําร้องขอนําเข้าแรงงานข้ามชาติเข้า
มาทํางานภายใต้ MOU แทน  

นอกจากปัญหาดงักลา่วแล้ว ยงัพบปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักระบวนการพิสจูน์สญัชาตด้ิวยเช่นกนั5 
(2) ขยายเวลาการจดทะเบียนแรงงานประมง ณ ศนูย์ประสานงานแรงงานประมงในจงัหวดัชายทะเล 

22 จงัหวดั มีการออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  
แต่สาํหรับในเร่ืองการปกป้องและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาตแิล้ว พบว่ายังมีความย่อหย่อน

และไร้ประสิทธิภาพในการดาํเนินการเร่ืองนีอ้ย่างมาก จากการติดตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ทาํงานในสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านการรับเร่ืองร้องเรียน

                                                            
4 ข้อมลูในเร่ืองนีส้ามารถศกึษาเพ่ิมเติมได้จากนายสมพงษ์ สระแก้ว มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  และนางอภิญญา  
ทาจิตต์ รองผู้ อํานวยการศนูย์อภิบาลทางทะเล ศรีราชา 
5 ในเร่ืองนีข้้อมลูของนายแอนดี ้ฮอลล์ / นายอดิศร เกิดมงคล ได้วิเคราะห์ไว้อยา่งชดัเจนแล้ว ซึง่สามารถศกึษาในรายละเอียดได้ตอ่ไป 
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จากองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) มาตลอดปี 2558 พบปัญหาการ
เข้าไม่ถงึการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาํคัญมาก ดงันี ้

(1) ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน และภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
ในพืน้ที่อุตสาหกรรมโซนปริมณฑลและภาคตะวันออก เช่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
พบวา่ เม่ือเกิดสถานการณ์ความขดัแย้ง (พิพาทแรงงาน) ระหวา่งสถานประกอบการกบัสหภาพแรงงาน นายจ้าง
มกัจะมีการนําแรงงานข้ามชาตโิดยเฉพาะแรงงานจากประเทศกมัพชูา ทัง้ท่ีมีใบอนญุาตทํางานแตทํ่างานไม่ตรง
กบัท่ีได้จดทะเบียนกบักรมการจดัหางานไว้ กับกลุ่มท่ีไม่มีบตัรใดๆเลย เข้ามาทํางานทดแทนแรงงานประจําท่ี
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ท่ีถกูกดดนัจากบริษัทฯในรูปแบบต่างๆ เช่น ถกูปิดงานและไม่ให้เข้าไปทํางาน โดย
ผ่านการว่าจ้างจากบริษัทเหมาค่าแรงท่ีรับจดัหางาน เพ่ือไม่ให้บริษัทเกิดความล่าช้าในการผลิต ให้การผลิต
สามารถดําเนินตอ่ไปได้  
  ตราบใดท่ีมีการประท้วงหรือหยดุงานของสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัทก็จะหาแรงงานข้ามชาติมาเติม
เตม็เพ่ือทําให้กระบวนการผลติดําเนินได้ตอ่ไปอยูต่ลอดเวลา ซึง่ในกรณีนีไ้มมี่กฎหมายฉบบัใดๆในประเทศไทยท่ี
ห้ามดําเนินการในเร่ืองนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 แรงงานข้ามชาติกลุม่นีต้้องยอมปฏิบตัิตามท่ีบริษัทฯกําหนดเง่ือนไขทกุอย่าง โดยเฉพาะกลุม่ท่ีไม่มีบตัร
และไม่มีใบอนญุาตทํางาน ส่งผลตอ่การท่ีแรงงานต้องหลบซ่อนเวลามีแรงงานจงัหวดัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้ามาตรวจสถานประกอบการ รวมถึงการไม่ได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ โดยเฉพาะการไม่ได้รับคา่จ้าง
ขัน้ต่ําและค่าทํางานล่วงเวลา รวมถึงสวสัดิการขัน้พืน้ฐานตา่งๆ เช่น วนัหยดุพกัผ่อน เพราะไม่สามารถเรียกร้อง
สทิธิได้ มิฉะนัน้จะถกูแจ้งตํารวจข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย นํามาซึง่การถกูจบั ปรับ และสง่กลบัตดิตามมา 

มีโรงงานบางแห่งในกิจการดงักลา่วท่ีจ่ายคา่ทํางานลว่งเวลา (OT) เป็นรายเหมา คือ กําหนดเป็นจํานวน
ชิน้งานแทน สง่ผลให้แรงงาน 1 คน ต้องทํางานวนัละ 12-15 ชัว่โมง เพ่ือให้งานเสร็จตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดย
ไมไ่ด้รับคา่โอทีและไมมี่เวลาพกัผอ่นเพียงพอ 

บางสถานประกอบการแม้มีสหภาพแรงงานพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็พบว่ากลุ่มแรงงานข้าม
ชาติบางส่วนเองก็ยงัไม่ไว้วางใจสหภาพแรงงาน เพราะเกรงกลวัท่ีจะถูกนายจ้างเพ่งเล็ง กลัน่แกล้ง และไม่ให้
งานทํา กระทัง่อาจนํามาสู่การตกงานได้ในอนาคต มีกรณีตวัอย่างท่ีมีการรับเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว แต่สดุท้าย
เม่ือนายจ้างรู้ก็จะสง่แรงงานข้ามชาตกิลบัคืนบริษัทต้นสงักดัทนัที 

โดยปกติแล้วการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ ระหว่างพนกังานประจํากับพนกังานเหมา
ค่าแรงก็มีการเลือกปฏิบตัิอย่างชัดเจนอยู่แล้ว เช่น ไม่จ่ายโบนสั ไม่ปรับเงินขึน้ตามผลงานประจําปี ไม่ได้รับ
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ต้องซือ้ชุดทํางานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ค่ากะและค่าอาหาร ฯลฯ ทัง้ท่ี
พนกังานเหล่านีก็้มาทํางานในลกัษณะเดียวกนักบัพนกังานประจําในไลน์ผลิต สิ่งเหลา่นีจ้ะได้มาก็มกัเป็นการ
เรียกร้องของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

เม่ือแรงงานข้ามชาตผิา่นการจ้างงานจากบริษัทจดัหางาน ก็จะไมส่ามารถเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ 
ยิ่งนําไปสู่ความเหล่ือมลํา้ในเร่ืองค่าจ้าง สวสัดิการ และด้วยต้นทุนแรงงานท่ีต่ํากว่า สดัส่วนระหว่างพนกังาน
ประจําท่ีเป็นแรงงานไทยกบัแรงงานข้ามชาติท่ีเป็นพนกังานเหมาค่าแรงจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็น
ผลให้สดัส่วนการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานลดน้อยลง และส่งผลให้อํานาจการต่อรองของสหภาพแรงงานลด
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น้อยลงไปด้วยเช่นกัน โอกาสท่ีแรงงานทั่วไปจะได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงความเป็นธรรมจึงลดน้อยลงไป
เร่ือยๆ 

เน่ืองจากพ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 95 กําหนดไว้ว่า ผู้ ท่ีจะเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงานได้ จะต้องเป็นลกูจ้างของนายจ้างคนเดียวกนักบัผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเป็นลกูจ้างซึ่ง
ทํางานในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน แต่สําหรับบริษัทเหมาค่าแรงมักจด
ทะเบียนบริษัทเป็นกิจการประเภท บริการจดัหางานและการสรรหาบคุลากร มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือรับเหมาแรงงาน 
ดงันัน้ลกูจ้างของบริษัทเหลา่นีจ้งึไมใ่ช่ลกูจ้างของนายจ้างคนเดียวกนั หรือลกูจ้างซึง่ทํางานในกิจการเดียวกนั  
 กรณีท่ีเกิดขึน้นีส้่วนสําคัญเป็นผลจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มี
ประกาศเร่ืองการผ่อนผนัให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ซึง่ผ่อนผนัให้ใช้
แรงงานตา่งด้าวไร้ฝีมือ ได้ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทําให้กลายเป็นช่องว่างสําคญัมากในการท่ีผู้ประกอบการ
ในกิจการยานยนต์และชิน้ส่วน และภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเลือกจ้างแรงงานข้ามชาติมาทดแทน
แรงงานไทย เพราะไมจํ่าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานใดๆ อีกทัง้ไม่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงใดๆท่ีเป็นผล
มาจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงานอีกด้วย  

ในกิจการเหลา่นี ้พบว่า แรงงานจงัหวดัมกัไม่คอ่ยเข้ามาตรวจตราสภาพการจ้างงาน เพราะมองว่าถ้ามี
กฎระเบียบท่ีเข้มงวดมาก กลุม่ทนุอาจย้ายการลงทนุออกจากไทย และจะสง่ผลกระทบตอ่การจ้างงานในอนาคต
ได้ (ซ่ึงในเร่ืองนีย้งัไม่มีรูปธรรมใดๆทียื่นยนั) ยิ่งทําให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ง่ายขึน้ และโอกาสท่ี
บคุคลภายนอกจะทราบก็มีน้อย เพราะเป็นพืน้ท่ีเอกชน มีรัว้โดยรอบท่ีเข้าไปตรวจสอบเองได้ยาก6 

(2) แรงงานข้ามชาติเกิดอุบัติเหตุในการทาํงานสูง เน่ืองจากต้องมาทาํงานในไลน์ผลิตที่ต้อง
อาศัยทักษะและฝีมือการทํางานเฉพาะด้าน แต่ด้วยความไม่ชํานาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์และไม่
สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ จงึเส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุสูงกว่าพนักงานประจาํ  
 ปัญหาสําคญัในกรณีนีคื้อ เม่ือแรงงานข้ามชาตเิข้าเมืองไมถ่กูกฎหมาย นายจ้างจึงไม่ให้ความสําคญัใน
การต้องนําเข้าสู่ระบบการจ้างงาน จึงไม่เข้าสู่ระบบการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกันสงัคม พ.ศ.2533 และไม่
สามารถใช้สทิธิจากกองทนุเงินทดแทนได้ ทัง้ๆท่ีถือวา่เป็น “อบุตัเิหตใุนงาน”  

อีกทัง้สถานประกอบการก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบใดๆด้วย ไม่ต้องมีการรวบรวมเป็นสถิติอบุตัิเหตเุพ่ือ
แก้ไขปัญหา ไม่ต้องเยียวยาชดเชยใดๆตามท่ีกฎหมายกําหนด จากการเก็บข้อมลูของบริษัทแห่งหนึ่ง พบว่า มี
แรงงานข้ามชาตินิว้ขาดจากการทํางาน บริษัทจึงส่งกลบับริษัทรับเหมาค่าแรงทนัที เพ่ือไม่ให้ปัญหานีล้่วงรู้ถึง
องค์กรแรงงานภายนอก เป็นต้น  

สําหรับแรงงานข้ามชาตท่ีิเป็นเพศหญิงยิ่งมีโอกาสท่ีจะทํางานในสภาพงานท่ีไม่ปลอดภยัมากขึน้ เพราะ
ต้องทํางานกับเคร่ืองจกัรท่ีออกแบบมาสําหรับผู้ชาย ทํางานในท่าท่ีใช้มือซํา้ๆกัน อยู่ในท่าทางการทํางานท่า
เดียวตลอดเวลา เช่น ยืนนานเกินไป ตัง้แต่ 3 ชั่วโมงต่อวนัขึน้ไป ยกของหนกั ทํางานในท่าทางท่ีก้มๆเงยๆ
ตลอดเวลา เป็นต้น  

                                                            
6 ข้อมลูในเร่ืองนีส้ามารถสอบถามนายยงยทุธ เม่นตะเภา ประธานสมาพนัธ์แรงงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่ง
ประเทศไทย และนายชาลี ลอยสงู รองประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) 
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มีแรงงานหญิงบางคนท่ีต้องทํางานกบัสารเคมีประเภทตะกัว่หรือรังสีหรืองานท่ีสมัผสักบัความร้อนสงูยิ่ง
มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ เพิ่มขึน้ ไม่ว่าจะเป็นไม่สามารถมีบุตร ลดความสามารถในการสืบพันธุ์ ระบบ
ประจําเดือนผิดปกติ ภาวะแท้งบตุร ทารกคลอดก่อนกําหนด หรือไม่สามารถให้นมบตุรได้เพราะมีการปนเปือ้น
ในนํา้นม 

สถานการณ์เหล่านีย้ิ่งทําให้ภาครัฐไม่ทราบข้อมลูดงักลา่วมากขึน้จากสภาพความไม่ปลอดภยัจากการ
ทํางาน และปัญหาอุบัติเหตุจากการทํางานของแรงงานข้ามชาติก็ยังคงปรากฏบ่อยครัง้ พร้อมๆไปกับการ
สญูเสียทรัพยากรมนษุย์ในอนาคตท่ีสามารถป้องกนัได้ แตก่ลบัไมมี่ระบบป้องกนั 

(3) แรงงานข้ามชาติไม่สามารถรวมตัวและเรียกร้องสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดไว้ได้ 
เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 
รวมถึงข้อจํากัดของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ที่กําหนดให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถก่อตัง้
สหภาพแรงงานได้ สามารถเป็นได้แค่เพียงสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านัน้ 

ปัญหาท่ีตดิตามมาคือ ในสถานประกอบการจํานวนไม่น้อยท่ีมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในสดัสว่นท่ี
สงูมากกว่าคนไทยเกือบ 95-99 % เช่น ในโรงงานแปรรูปอาหารสด หรือโรงงานตดัเย็บเสือ้ผ้า ท่ีต้องทํางาน
ยาวนานติดต่อกันหลายชั่วโมงเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ถูกสุขอนามัย เม่ือ
แรงงานออกมาเรียกร้องด้วยตนเอง เน่ืองจากไม่สามารถก่อตัง้สหภาพแรงงานเพ่ือเป็นองค์กรแรงงานในการ
เข้าถึงสิทธิได้ แม้ว่าจะเป็นแรงงานถกูกฎหมายก็พบว่า มกัถกูนายจ้างห้ามปราม กดดนั ข่มขู่ แจ้งตํารวจ มีบาง
บริษัทฯถึงขัน้ยดึพาสปอร์ตและใบอนญุาตทํางานแรงงานไว้เพ่ือกนัไมใ่ห้หลบหนี  

หรืออีกมมุหนึ่งสําหรับแรงงานข้ามชาติในกลุม่ท่ีถกูกฎหมายท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ีมีสหภาพ
แรงงาน แตส่ว่นมากแล้วมกัถกูว่าจ้างผ่านบริษัทรับเหมาคา่แรงหรือซบัคอนแทรคเข้ามา ก็สง่ผลให้ไม่อาจสมคัร
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้เช่นเดียวกนั ทําให้อํานาจการตอ่รองยิ่งน้อยลงไปอีก 

ด้วยช่องว่างทางกฎหมายนีย้ิ่งทําให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิได้มากขึน้ไปกว่าเดิม เน่ืองจากกลไกการ
เข้าถึงความยุติธรรม การเรียกร้องสิทธิตามช่องทางท่ีกฎหมายกําหนดไว้ไม่สามารถกระทําได้ และเม่ือเข้าสู่
กระบวนการยตุธิรรมก็มีข้อจํากดัตัง้แตเ่ร่ืองการสื่อสาร ระยะเวลาในการพิจารณา ตลอดจนการไม่มีหลกัประกนั
ในการมีงานทํา ทําให้แรงงานข้ามชาตจิงึเลือกการไมมี่ปัญหากบันายจ้างแทน 

(4) แรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมยังเข้าไม่ถึงการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 แม้กฎหมายฉบับใหม่ปี 2558 จะเอือ้ประโยชน์ทดแทนเร่ืองบาํเหน็จชราภาพที่สามารถรับ
เงินได้ก่อนอายุครบ 55 ปีก็ตาม แต่จากการรับเร่ืองร้องเรียนจากกลุ่มย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จังหวัด
สมทุรสาครและองค์กรแรงงานข้ามชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัพบว่ามีนายจ้างบางรายไม่แจ้งแรงงานข้ามชาติ
ขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม หรือไมนํ่าสง่เงินสมทบ หรือสง่ไมต่อ่เน่ือง โดยมองว่าแรงงานข้ามชาติเหลา่นีทํ้างานได้
แค่เพียง 4 ปีเท่านัน้และมกัเปล่ียนงานบ่อย จะกลายเป็นต้นทนุภาระท่ีไม่จําเป็น บางส่วนก็มีเจตนาโดยตรงใน
การท่ีจะหลีกเล่ียงการขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม เพราะเจ้าหน้าท่ีไมเ่คร่งครัด ไมส่ามารถตรวจสอบได้  
 สําหรับสถานประกอบการใดท่ีมีสหภาพแรงงานก็จะกลายเป็นกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและเจรจา
กบันายจ้างแทน แตสํ่าหรับสถานประกอบการท่ีไม่มีสหภาพแรงงานหรือแรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ
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จากองค์กรแรงงานในกลุ่มย่านอุตสาหกรรมต่างๆ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ยิ่งทําให้แรงงานเข้าไม่ถึงการ
คุ้มครอง และอาจถกูนายจ้างหกัเงินไปแล้วแตไ่มมี่การนําสง่สํานกังานประกนัสงัคมแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนัน้แล้วอีกประเดน็หนึง่ท่ีสําคญัท่ีนํามาสูก่ารละเลยในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติมากขึน้ คือ 
สํานกังานประกันสงัคมได้มีความพยายามในการแยกผู้ประกนัตนกลุ่มแรงงานข้ามชาติในมาตรา 33 ออกมา
จดัการต่างหากจากกลุ่มแรงงานในระบบ โดยให้มีการคํานวณเร่ืองอตัราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนท่ีจะ
ได้รับใหม่ท่ีไม่ต้องครอบคลุมถึง 7 ประการตามท่ีแรงงานไทยได้รับ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นภาระของกองทุน
ประกันสังคมในการท่ีจะต้องแบกรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนต่างๆ ทัง้ๆท่ีว่าไปแล้วแรงงานข้ามชาติก็ถูก
นายจ้างหกัเงินสมทบเท่ากบัแรงงานไทย และยงัทํางานอยู่ในกิจการประเภทเดียวกันท่ีมีรูปแบบและลกัษณะ
งานท่ีไมแ่ตกตา่งกนัแม้แตน้่อย7 

(5) สําหรับในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้างทาํงานในบ้าน จาํนวนไม่น้อยก็ยังต้องเผชิญ
กับช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน ไม่แน่นอน ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับสวัสดิการขัน้
พืน้ฐาน ขาดอิสรภาพในการติดต่อกับสังคมภายนอก รวมถึงการถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ 
แม้ว่าวนันีก้ระทรวงแรงงานจะมีการออกกฎกระทรวงเร่ืองการคุ้มครองแรงงานทํางานบ้านมาบงัคบัใช้ แต่ก็
พบวา่แม้แตเ่ร่ืองพืน้ฐาน เช่น การได้รับคา่จ้างตามอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําท่ีกฎหมายกําหนดก็ยงัเป็นไปไมไ่ด้จริง การ
คุ้มครองการทํางานให้ไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง การลากิจธุระ ก็ยงับงัคบัให้เกิดขึน้ไม่ได้ นีร้วมถึงรัฐบาลก็ไม่มี
มาตรการท่ีชดัเจนเพ่ือให้แรงงานทํางานบ้านสามารถเข้าสู่ระบบประกนัสงัคมตามมาตรา 33 ได้จริง ไม่ใช่ผลกั
ภาระไปท่ีมาตรา 40 สําหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีไม่มีนายจ้างแทน ซึง่ประโยชน์ทดแทนจะน้อยกว่าหลาย
ประการ 

(6) แรงงานที่อยู่ ในภาคบริการโดยเฉพาะที่ทํางานในโรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ที่ ท่องเที่ยว 
เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี แรงงานข้ามชาติกลุ่มนีม้กัเป็นแรงงานไม่ถกูกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตทํางานใดๆ
ทัง้สิน้ สภาพการทํางานท่ีทําส่วนใหญ่มักอยู่ในแผนกซักรีด ทําความสะอาด ดูแลสวนหรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกของโรงแรม พบวา่ แรงงานเหลา่นีต้้องทํางานทกุวนัไมมี่วนัหยดุ ได้รับคา่จ้างท่ีต่ํากวา่อตัราคา่จ้างขัน้ต่ํา
เน่ืองจากโรงแรมอ้างเร่ืองการเป็นแรงงานเข้าเมืองไม่ถกูกฎหมาย อีกทัง้แรงงานต้องทํางานในสภาพแวดล้อมท่ี
ต้องเผชิญกบัอากาศร้อนในแผนกซกัรีดท่ีอยู่ด้านลา่ง/ด้านหลงัโรงแรมตลอดเวลา อีกหลายคนก็แพ้สารเคมีจาก
นํา้ยาซกัผ้า/รีดผ้า รวมถึงยาฆ่าแมลงท่ีต้องใช้บํารุงดแูลสวนให้สวยงาม แตไ่ม่สามารถเข้าถึงบริการสขุภาพท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภยัตอ่สภาพร่างกายท่ีเพียงพอ  

(7) ข้อกังวลจากการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายหลังจากที่รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10 จังหวัดชายแดนและมีการกาํหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น เช่น  เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ เฟอร์นิเจอร์ และเซรามิกส์  สิทธิ
พเิศษหน่ึงที่นักลงทุนจะได้รับ คือ การใช้แรงงานข้ามชาตซิึ่งเดนิทางเข้ามาทาํงานแบบไปเช้า-เยน็กลับ
หรืออยู่ได้ครัง้ละไม่เกิน 7 วัน สาํหรับการจ้างงานในพืน้ที่ดงักล่าวนัน้ได้ 

                                                            
7 ข้อมลูในเร่ืองนีส้ามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีนายบณัฑิต แป้นวิเศษ, นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ , ผศ.ทรงพนัธ์ ตนัตระกลู  
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 ปฏิเสธไม่ได้ว่านีเ้ป็นผลมาจากการผลักดนัของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิ่งท่ีอาจจะ
ติดตามมาในอนาคต คือ การออกกฎกระทรวงให้ลดอตัราค่าแรงขัน้ต่ําในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ต่ํากว่า
อตัราคา่จ้างขัน้ต่ํา เพ่ือดงึดดูนกัลงทนุในอนาคต รวมถึงอาจยกเว้นการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานฉบบัตา่งๆ 
เช่น พ.ร.บ.ประกนัสงัคม 2533 พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ 2518 พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 เป็นต้น 
  แม้อัตราค่าจ้างขัน้ต่ําปัจจุบันยังคงเท่ากับ 300 บาททั่วประเทศ แต่ก็ยังยกเว้นในแรงงานภาค
เกษตรกรรม ประมง แรงงานทํางานในบ้าน ไม่ต้องได้รับคา่แรงขัน้ต่ํา 300 บาทได้ หากภาครัฐออกกฎกระทรวง
ลกัษณะเดียวกนันีม้ายกเว้นให้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสง่ผลให้แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาทํางานในพืน้ท่ีถกูเอา
รัดเอาเปรียบหนกัขึน้กว่าการจ้างงานในภาคอตุสาหกรรมนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กรณีพืน้ท่ีอําเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก มีโรงงานหลายแห่งจ่ายคา่แรงเพียง 180-200 บาทตอ่วนัเท่านัน้  

จากที่กล่าวมาทัง้หมดจึงเห็นได้ว่า วันนีส้ถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติไม่ได้
เกิดขึน้ในภาคเกษตร ประมงทะเล หรือก่อสร้างเพียงเท่านัน้แล้ว แต่ยังเกิดขึน้ในภาคอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างงานเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ แต่กลับพบว่าการละเมิดสิทธิแรงงานมีความเข้มข้น
ไม่แตกต่างกัน ช่องว่างสําคัญ คือ ตัวบทกฎหมายด้านแรงงานไม่เอือ้ต่อการคุ้มครอง อีกทัง้ภาครัฐยัง
ออกระเบียบต่างๆเพื่อเอือ้ให้นายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาตไิด้มากยิ่งขึน้ เช่น กรณีประกาศของ 
BOI เป็นต้น 

นีไ้ม่นับว่ากลไกการตรวจแรงงานในสถานประกอบการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดต่างๆ ยังคงทํางานเชิงตัง้รับมากกว่าเชิงรุก ต้องรอให้มีการร้องเรียนก่อนถึงจะมีการเข้าไป
ตรวจสอบ และใช้ระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนานไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ปัญหาละเมิดสิทธิ
แรงงานที่เกิดขึน้ 

เหล่านีท้าํให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติยังคงเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ
ไทยในปี 2558 นีท้ี่กระทรวงแรงงานยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ที่กล่าวมาทัง้หมดเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานข้ามชาตเิกิดขึน้ได้จริงภายใต้ข้อจาํกัดของ
กฎหมายด้านแรงงานของประเทศไทยเอง จงึมีข้อเสนอแนะวา่  

(1) ในปัจจุบันอาเซียนได้มีการจัดทํามาตรฐานและมีการจัดตัง้กลไกเพื่อการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติในอาเซียนไว้แล้วหลายรูปแบบ ทัง้ในรูปของคําประกาศ เช่น ปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติหรือท่ีเรียกกนัในช่ือ “ปฏิญญาเซบ”ู หรือ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมบทบญัญัติทางกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทัง้ยงัมีการจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามปฏิญญาดงักล่าว 
รวมทัง้การหารือเก่ียวกบัแรงงานในการประชมุระดบัรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน  

กระทรวงแรงงานประเทศไทยสามารถหยิบยกเนือ้หาสาระจากมาตรฐานดงักลา่วมาปรับใช้ให้กลายเป็น
มาตรฐานร่วมของการคุ้มครองและสง่เสริมสทิธิแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยให้ได้จริง ไมว่า่งานท่ีทํานัน้จะอยู่
ในสภาพการจ้างแบบใดก็ตาม เพ่ือให้มีกลไกท่ีชดัเจนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติท่ีเกิดขึน้ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างละเอียด ซึ่งกฎหมายแรงงานไทยยงัมีข้อจํากัดในการ
คุ้มครองอยูม่ิใช่น้อย 
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(2) ถึงเวลาแล้วที่ รัฐบาลไทยต้องให้ความสําคัญต่อการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 เพ่ือนําไปสู่การรวมตวัและเจรจาต่อรองได้ถกูต้องตามกฎหมาย
ของแรงงานข้ามชาติท่ีอยู่ในสภาพการจ้างงานในงานท่ีไม่มีแรงงานไทยทํา ซึง่กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ประเทศ
ไทย ยงัจํากดัไม่ให้แรงงานข้ามชาติรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน อนสุญัญา ILO ทัง้ 2 ฉบบันี ้จะกลายเป็นกลไก
สําคญัในการปกป้องและคุ้มครองสทิธิแรงงานข้ามชาตไิด้ผา่นการรวมกลุม่ของตนเองอยา่งถกูกฎหมาย 
 รวมถึงการรับรองอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 97 ว่าด้วยการอพยพเพ่ือการมีงาน
ทํา และฉบบัท่ี 143 วา่ด้วยการอพยพในสภาพท่ีถกูกดข่ีและการสง่เสริมการมีโอกาสเท่าเทียมกนัและการปฏิบตัิ
ตอ่คนงานอพยพ ซึง่จะเป็นอีกกลไกในการปกป้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาตใิห้เข้าถึงสทิธิได้ 

(3) นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องยกเลิก
ประกาศ BOI เลขที่ สกท ป.2/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เร่ืองการผ่อนผนัให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือในโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผ่อนผนัให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 เน่ืองจากประกาศฉบบันีเ้ป็นช่องว่างสําคญัท่ีสถานประกอบการนํามาอ้างเร่ืองการขาดแคลนแรงงานไทย 
ทําให้ต้องมีการผ่อนผนัให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติในกิจการเหลา่นีโ้ดยเฉพาะในภาคยานยนต์และชิน้สว่นกบั
ภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ในความเป็นจริง คือ การทําลายสหภาพแรงานท่ีออกมาเรียกร้องสิทธิแรงงาน 
และนําแรงงานข้ามชาตท่ีิไร้สทิธิไร้สวสัดกิารเข้ามาทดแทน 

เน่ืองในโอกาสเวียนมาของวันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม 2558 วันที่ องค์การ
สหประชาชาติได้จัดทําอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ.1990 
(INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT 
WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES 1990) เพื่อให้แรงงานข้ามชาตใินประเทศต่างๆ
ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นมนุษย์ และการเป็นแรงงานที่มีส่วนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
โลก แม้ว่าปรากฏการณ์การย้ายถิ่นเพื่อแสวงหางานทําเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ทั่ วทุกมุมโลก แต่
พบว่าแรงงานข้ามชาติมักจะถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ อันเน่ืองมาจากการเป็นคนข้ามชาติ ข้าม
วัฒนธรรม ขาดโอกาสในการเข้าถงึกลไกการคุ้มครองของประเทศนัน้ๆ  

วันนีป้ระเทศไทยจะน่าอยู่ได้คงไม่ได้มีเพียงเฉพาะการคุ้มครองเฉพาะแรงงานกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด
เท่านัน้ แผ่นดนิไทยที่อยู่เยน็เป็นสุขต้องปกป้องชีวิตแรงงานทุกคนบนแผ่นดนิ เม่ือแรงงานทัง้ผอง คือ 
พี่น้องกัน การปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติในวันนี ้จึงคือ การปกป้องสิทธิแรงงานของคนงานทุกคน
ในประเทศไทยในวันข้างหน้านัน้เอง 
 

 


