
ความสำ�คัญและที่มาของปัญหางานวิจัย

	 จากการท่ีประเทศไทยได้พยายามท่ีจะขยายกิจการในภาคอุตสาหกรรม	

ต่างๆ		ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ			ปี	พ.ศ.	2505		และการรวมกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนเป็นสาเหตุที่ทำาให้มีความจำาเป็นต้องใช้แรงงานจำานวนมาก

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	แรงงานถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตท่ีมีความสำาคัญ

ต่อการเพิ่มกำาลังการผลิตในประเทศ	 	 โดยเฉพาะในห้วงที่ขาดแคลนแรงงาน

ท้องถิ่นในการทำางานบางประเภทที่เป็นแรงงานระดับล่าง	 และมีความเสี่ยงสูง	

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อโครงการ	 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน	

	 กับการเข้าประชาคมอาเซียน

ชื่องานวิจัยภาษาไทย	 สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม	

	 ของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน:	กรณีศึกษา	

	 นโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติ	

	 สัญชาติพม่า

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ	 Labour	Rights	and	Social	Protection		

	 of	Migrant	Workers	in	ASEAN:	A	Case		

	 Study	of	Thailand’s	Policy	towards		

	 Unskilled	Burmese	Migrant	Workers.

ชื่อผู้วิจัย	 สุทธิลักษณ์	แสงสุวรรณ

ก
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เช่น	 	 ภาคการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและอุตสาหกรรม	

การส่งออกสินค้าทางการเกษตรจำานวนมาก			ทำาให้แรงงานเป็นที่ต้องการใน	

ภาคงานนี้	 	 ภาคประมงทะเลที่การส่งออกสินค้าทะเลแช่แข็งของไทยเป็นที่

ยอมรับในต่างประเทศ	มีการจับสัตว์ทะเลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก	

การทำางานในภาคประมงทะเล	 นับว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและเสี่ยง	

ต่อสภาพภูมิอากาศ	 หรือสภาพแวดล้อมการทำางานภาคงานรับใช้ในบ้านที่มี	

ความสำาคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระการทำางานบ้านของนายจ้างท่ีต้องออกไป	

ทำางานนอกบ้าน	และมีหลายกรณีที่งานรับผิดชอบรวมไปถึงการดูแลเด็ก	คนสูง

อายุหรือผู้พิการ		ทำาสวน	เลี้ยงสัตว์และช่วยธุรกิจของนายจ้าง	ภาคแรงงานห้อง

แถวที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ	 โดยเฉพาะสถานประกอบการ

ขนาดเล็กและขนาดกลาง	และภาคแรงงานก่อสร้างท่ีจำาเป็นต่อการขับเคล่ือน	ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย		ซึ่งแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า	เป็นแรงงาน

ข้ามชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำางานในเมืองไทย	 	 เพราะปัจจัยดึงดูดทางเศรษฐกิจ

ของไทย	และปัจจัยผลักด้านการเมืองในพม่าที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน

เข้ามาในไทย	 อีกทั้งพรมแดนที่อยู่ติดกับไทยทำาให้แรงงานสัญชาติพม่าเข้ามา

ทำางานในประเทศไทยเป็นอันดับต้นของจำานวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาใน

ประเทศไทยทั้งหมด

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 	 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติ	

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมตามเสาหลัก	3	ประการ

ของเจตนารมณ์อาเซียนคือ	ประชาคมการเมืองและความม่ันคง	 (ASEAN	Security	

Community-ASC)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	

-	AEC)		และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน		(ASEAN		Socio-Cultual-

Community-ASSC)	 ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือทำาให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ	

ข
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โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 ในส่วนของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

(ASSC)	นั้นมีเป้าให้อาเซียน	เป็นประชาคมที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	มีความ

อยู่ดีกินดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน	

	 การปกป้องสิทธิและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานเป็นพื้นฐาน

ของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน	 	 การคุ้มครองและ

สวัสดิการสังคม	(Social	Welfare	and	Protection)	และสิทธิและความยุติธรรม

ทางสังคม	(Social	Justice	and	Rights)	น้ัน	เป็น	2	ด้านความร่วมมือหลักในแผน	

พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ท่ีถูกระบุในแผนปฏิบัติเวียงจันทร์	การจัดการ	

แรงงานต้องคำานึงถึงนโยบายให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

รับประโยชน์ร่วมกัน	มีสันติปราศจากความขัดแย้ง	สิทธิมนุษยชนเป็นหลักสากล	

ท่ีประชาชนไม่ว่าเช้ือชาติ	ศาสนาหรือเพศใดก็ย่อมได้รับความคุ้มครอง		อาเซียน	

ได้เห็นความสำาคัญของแรงงานข้ามชาติในภูมิภาค	 ดังเห็นได้จากการมี	 “ปฏิญญา	

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริม	

สิทธิของแรงงานข้ามชาติ”	 	 (ASEAN	 	Declaration	on	 the	Protection	and		

Promotion	of	the	Rights	of	Migrant	Workers)	ซ่ึงเน้ือหาว่าด้วยการให้ประเทศ	

ผู้รับและประเทศผู้ส่งสร้างพ้ืนฐานหลักการการเมือง	 เศรษฐกิจสังคมของประชาคม	

อาเซียนให้มีความแข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพสูงสุดและศักดิ์ศรีของแรงงาน

ข้ามชาติในภูมิภาค	ในสภาพแวดล้อมที่มีเสรีภาพ	ความยุติธรรม	ความมั่นคง				

โดยสอดคล้องกับกฎหมาย	 และนโยบายของประเทศสมาชิก	 นอกจากนี้ยังมี	

สนธิสัญญาและปฏิญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่ได้รับรองสิทธิแรงงาน		

อาทิ	ประกาศสิทธิมนุษยชนสากล	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ท่ี

ได้ระบุถึงการคุ้มครองสิทธิแรงงานในมาตรา	4,	23,	24,	25	กล่าวถึงขอบข่ายสิทธิ	

เพื่อความปลอดภัยทางสังคม	และการคุ้มครองทางสังคมสากลของมนุษยชาติ	

ค
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ในทุกสถานการณ์	 รวมไปถึงรายได้ค่าครองชีพ	 เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐาน

การดำารงชีพขั้นต่ำา	 และสิทธิในการใช้บริการและความปลอดภัยทางสังคม	 ใน

กรณี	ตกงาน	ป่วย	ไร้สรรถภาพ	การสูญเสียชีวิตคู่	ชราภาพ	และภาวะการมีบุตร		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (The	

Covenant	on	Economic	Social	and	Cultural	Rights)	ที่ได้บัญญัติว่า	สิทธิใน	

สภาพการจ้างท่ียุติธรรมและหลักประกันสำาหรับลูกจ้าง	 (ข้อ7)	 สิทธิในการจัดต้ัง	

สหภาพแรงงาน	 การต่อรองและการนัดหยุดงาน	 ความปลอดภัยและชีวอนามัย	

(ข้อ8)	สิทธิในสวัสดิการและการประกันสังคม	(ข้อ9)	ปฏิญญาแรงงานระหว่าง

ประเทศฟิลลาเดเฟีย	(ILO	Declaration	of	Philadelphia)	ท่ีระบุถึงความคุ้มครอง	

ความปลอดภัยทางสังคม	 โดยเน้นย้ำาว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า	 และมนุษย์ทุกคน	

ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด	เพศใด	หรืออยู่ในสถานะใด	ก็ต้องได้รับอิสรภาพ	มีศักดิ์ศรี	

มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสที่เท่าเทียม	เป็นต้น	

	 แม้ประเทศไทยจะมีพันธกรณีระหว่างประเทศ	 ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิ	

สัญญาระหว่างประเทศและข้อตกลงในอาเซียน	 และแม้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	

2541	 ท่ีระบุว่า	 แรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทย

ทุกประการ	แต่ในทางปฏิบัติแรงงานข้ามชาติยังไม่ได้สิทธิเท่าท่ีควร	 ดังน้ัน	 เป็นเร่ือง

จำาเป็นที่รัฐบาลไทยและสังคมไทย	ต้องตระหนักถึงการให้ความสำาคัญ	และการ	

ต่ืนตัว	ในเร่ืองการให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจัง	งานวิจัยเร่ืองสิทธิแรงงาน

และความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน	 กรณีศึกษานโยบาย	

รัฐไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า	 จึงมุ่งเน้นศึกษาสิทธิและสวัสดิการของ	

แรงงานข้ามชาติในอาเซียน	 เนื่องจากปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาระดับ	

ภูมิภาค	 ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องตระหนัก	 และร่วมมือในการแก้ปัญหา	

เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่อยู่รอดอย่างยั่งยืน	มีความมั่นคง	 โดยผลักดัน	

การดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	และบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียน

ง
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การนำ�ไปใช้ประโยชน์

	 1.	 เพ่ือให้ทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคมและสิทธิของแรงงาน	

ข้ามชาติระดับนานาชาติและอาเซียน	 ซึ่งการให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ	

ของแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน	เป็นสิ่งสำาคัญในการผลักดัน	ให้มีความ

ก้าวหน้าในเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานในอาเซียนเพ่ือท่ีจะรองรับการเปิด

ประชาคมอาเซียน

	 2.	 เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลไทยด้านสิทธิแรงงานและการ	

คุ้มครองทางสังคมที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ	 เพื่อนำาไปสู่การศึกษาและแนวทาง	

ในการดำาเนินมาตรการต่างๆ	ในการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของแรงงานข้ามชาติ	

ต่อไป

	 3.	เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติและนโยบายของรัฐบาลไทย	

ในด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมที่มีต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติ	

พม่า	 ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกอาเซียนภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ

	 4.	ช่วยผลักดันการปรับแก้นโยบายหรือกฎหมายให้รองรับกับสถานการณ์	

ของแรงงานหลังจากเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	 เพื่อประสิทธิภาพและสิทธิ

ประโยชน์ของแรงงานในอาเซียน	 ในฐานะท่ีเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจในภูมิภาค

ผลการวิจัย�

	 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	3	ส่วนคือ	1.	สิทธิแรงงานและความคุ้มครอง	

ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทยโดยแยกออกตามสิทธิ	 คือ	

จ
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สิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	 สิทธิที่จะได้รับความ

คุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม	สิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาจากการละเมิด	

สิทธิที่ควรได้รับ	 	 สิทธิในชีวิตทรัพย์สินและร่างกาย	 เสรีภาพในการเดินทาง	

การรักษาพยาบาล	สิทธิในการศึกษา	สิทธิแรงงาน	ค่าจ้าง	ค่าทำางานล่วงเวลา		

และสิทธิการได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยในการทำางาน		2.	สิทธิ	

แรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทย

แยกตามประเภทแรงงาน	คือ	ภาคการเกษตร	ภาคประมงทะเล	ภาคงานรับใช้

ในบ้าน	ภาคแรงงานห้องแถว	และภาคแรงงานก่อสร้าง	และ	3.	การวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคท่ีทำาให้แรงงานสัญชาติพม่าไม่ได้รับสิทธิและความคุ้มครอง	

แรงงานจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี	2547-2557

	 ผลการวิจัยโดยแยกออกตามสิทธิพบว่า	 คือแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่ม

ที่ถูกเลือกปฏิบัติ	แม้ว่าตามกฎหมายแรงงานข้ามชาติจะได้รับสิทธิ	และความ

คุ้มครองทุกประการเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น	เช่น	มีความแตกต่างระหว่าง

การให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ที่ให้บริการคนไทยกับแรงงานข้ามชาติ	

และถูกละเมิดจากนายจ้างเร่ืองการทำางานเกินเวลา	 การยึดบัตรอนุญาตทำางาน	

และเอกสารแสดงตน	การได้รับการปฏิบัติด้วยวาจาและกิริยาท่ีไม่สุภาพ	 เป็นต้น	

ในส่วนของสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพบว่า	กลไกในการคุ้มครอง	

ทางกฎหมายของรัฐบาลสามารถคุ้มครองแรงงานได้	แต่ไม่สามารถคุ้มครองได้	

อย่างครอบคลุม	 เนื่องจากบางข้อกฎหมายไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลที่ไม่มี

สัญชาติไทย	 เช่น	 การจัดตั้งสหภาพแรงงานในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ	 หรือ	

จัดตั้งตัวแทนเจรจากับนายจ้างและการร้องทุกข์	อนึ่ง	การที่แรงงานเข้าไม่ถึง	

กระบวนการยุติธรรม	 แม้จะเป็นแรงงานขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็น

สาเหตุมาจากความหวาดกลัวและไม่มั่นใจในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่	

ของรัฐ	 สำาหรับสิทธิในชีวิตและร่างกาย	 เสรีภาพในการเดินทาง	 การรักษา	
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พยาบาล	สิทธิแรงงาน	ค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	และสิทธิการได้รับความคุ้มครอง

และความปลอดภัยในการทำางานพบว่าแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทย	

ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับแรงงานไทยแต่ในทางปฏิบัติยังถูกจำากัดสิทธิและไม่มี

เสรีภาพในการเดินทาง	ไม่ได้ใช้สิทธิทางระบบสาธารณสุขที่พึงมี	ยังถูกละเมิด

โดยนายจ้าง	สำาหรับสิทธิในการศึกษาพบว่า	บุตรของแรงงานข้ามชาติ	มีสิทธิ	

เข้าถึงการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กไทย	 	 แต่แรงงานบางส่วนเลือกที่จะส่งบุตร	

กลับไปเรียนในประเทศต้นทางโดยให้เหตุผลเรื่องความแตกต่างของระบบ	

การศึกษาและปัญหาด้านการสื่อสาร	

	 ส่วนที่สอง	คือ	ผลการวิจัยสิทธิแรงงาน	และความคุ้มครองทางสังคม

ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทยแยกตามประเภทแรงงาน	ซึ่งการศึกษา	

พบว่าแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่ทำางานในภาคเกษตรได้รับสิทธิด้านวันหยุด	

สิทธิด้านสวัสดิการสุขภาพท่ีค่อนข้างเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายได้กำาหนด	

แต่ถูกละเมิดสิทธิในการได้รับค่าแรงขั้นต่ำาตามที่กฎหมายกำาหนด	 ในส่วนของ	

แรงงานข้ามชาติชาวพม่าภาคประมง	 พบว่าแรงงานได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำากว่า	

กฎหมายกำาหนดเช่นกัน	และไม่มีวันหยุดท่ีแน่นอน	แต่ในด้านของสิทธิสวัสดิการ	

สุขภาพ	ส่วนใหญ่แล้วแรงงานยังได้รับการคุ้มครองและสามารถใช้สิทธิ	แต่แรงงาน	

ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ	 เนื่องจากคิดว่าการเดินทางไปยังสถานพยาบาล

ทำาให้เสียเวลา	 เมื่อเจ็บป่วยจึงหาซื้อยาจากคลินิกมาทาน	 กลุ่มของแรงงาน	

ข้ามชาติสัญชาติพม่าภาครับใช้ในบ้านท้ังหมด	 ไม่ได้รับสิทธิให้มีวันหยุดท่ีแน่นอน	

เพราะอาศัยอยู่บ้านกับนายจ้างจึงทำางานทุกวัน	และมักถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกับ	

ภายนอก	ยกเว้นในบางกรณีที่ต้องการไปทำาธุระข้างนอก	ก็มีการขออนุญาต

เป็นกรณีพิเศษ	 ค่าจ้างได้รับต่ำากว่าที่กฎหมายกำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา	 แต่

ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอาศัย	 สำาหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมห้องแถวและ	

แรงงานภาคก่อสร้างได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน	บางวันได้รับ	300	บาท	ตามท่ีกฎหมาย	
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กำาหนด	แต่บางวันได้ต่ำากว่าท่ีกำาหนดเล็กน้อย	 ข้ึนอยู่กับช่ัวโมงการทำางานและ	

ลักษณะงานในแต่ละวัน	แต่ได้รับความคุ้มครองสิทธิวันหยุดและสิทธิสวัสดิการ	

ประกันสุขภาพ	 จากการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติทั้ง	 5	 กลุ่มพบว่า	 เมื่อ

แรงงานถูกละเมิดสิทธิที่ไม่ได้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	

ก็มักจะไม่เรียกร้องทางกฎหมายเพราะไม่ต้องการเสียเวลาทำางานและ	

เสี่ยงต่อการสูญเสียงาน	

	 ผลการวิจัยในส่วนที่สาม	 เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการได้รับสิทธิ	

และความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทย	พบว่า	

รัฐบาลไทยได้มีแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ	

ให้เป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น	 เริ่มจากการจดทะเบียนแรงงาน

ขา้มชาติ	เพือ่นำาไปสูก่ารรบัรองสถานะแรงงานทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและเพือ่

ใหไ้ด้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่อยู่บนหลัก

มนุษยธรรม	โดยรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ	 (One	Stop	

Service	Centres)	ข้ึนท่ัวประเทศ	ซ่ึงรวมถึงศูนย์ประสานงานแรงงานประมงและ	

ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อลดความเสี่ยง	

ปัญหาแรงงานด้านอ่ืนและปัญหาการค้ามนุษย์	 อย่างไรก็ตามแรงงานข้ามชาติ	

ยังไม่ได้รับสิทธิและความคุ้มครองอย่างเต็มท่ี	 จากผลการศึกษาพบว่า	 นโยบาย	

ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลไทย	 เป็นอุปสรรคต่อการได้รับสิทธิของ	

กลุ่มประชากรตัวอย่างแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทย	 โดยแบ่ง	 4			

นโยบายด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมท่ีเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ	

คือ	(1)	นโยบายด้านสิทธิแรงงานของไทย	ที่เกี่ยวข้องในด้านการรับแรงงาน	

ข้ามชาติ	 (2)	 นโยบายด้านสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน	 (3)	 นโยบาย	

การรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ	และ	(4)	นโยบายด้านคุณภาพชีวิตได้

ถูกนำามาศึกษาถึงเนื้อหาของเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละ	
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นโยบาย	และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เป็นเหตุแห่งอุปสรรคในการได้รับสิทธิและ

ความคุ้มครองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทย	ซึ่งเหตุของปัญหาหลัก	

มาจากการละเลย	ละเว้น	และความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติเพ่ือสนองจุดประสงค์	

ของนโยบายของรัฐบาล	ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิและความคุ้มครองแรงงาน

ข้ามชาติ	บุคคลผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังนายจ้าง	หน่วยงานของรัฐ	และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

เป็นกลไกสำาคัญหลักต่อการนำาปฏิบัติในกระบวนการดำาเนินงาน	เพื่อให้สิทธิ

และการคุ้มครองตามกฎหมาย	ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้เป็นอุปสรรคต่อการได้รับ	

สิทธิและความคุ้มครองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทย	อีกทั้งยังส่งผล	

ต่อการรับรู้สิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ถูกจำากัดการเข้าถึง	 และการรับรู้สิทธิ

แรงงานข้ามชาติของตนเอง	โดยส่วนใหญ่การเข้าถึงการได้รับสิทธินี้ขึ้นอยู่กับ	

การให้ข้อมูลของนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และการสื่อสารก็เป็นอีก	

หน่ึงปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้เพ่ือความเข้าใจ	 ในสิทธิท่ีแรงงานข้ามชาติ	

เหล่านี้พึงได้รับ	

	 ปัญหาและอุปสรรคในการได้รับสิทธิและความคุ้มครองของแรงงาน

ข้ามชาติสัญชาติพม่าในไทยที่เป็นผลจากการละเลยสิทธิแรงงานข้ามชาติของ	

นายจ้างน้ัน	เกิดจากความเพิกเฉยต่อการนำาลูกจ้างแรงงานข้ามชาติไปข้ึนทะเบียน	

ตามกฎหมายตามนโยบายด้านการรับแรงงานข้ามชาติเพราะมองว่าเสียเวลา	

ทำางานและไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสูงในการดำาเนินการขึ้น

ทะเบียนแรงงานข้ามชาติ	การละเลยของนายจ้างต่อการจ่ายเงินสมทบ	หรือ

ไม่ส่งเงินสมทบให้แก่แรงงานข้ามชาติเพ่ือประโยชน์สิทธิด้านการสวัสดิการทาง	

ด้านสุขภาพยังเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการได้รับบริการด้านสุขภาพ	

ตามสิทธิที่แรงงานข้ามชาติควรได้รับ	 จากการสรุปการศึกษายังพบว่า	 ระบบ

การทำางาน	 กระบวนการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้สิทธิและ	

ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในไทยมีความล่าช้า	ยุ่งยาก	และการถูกแทรกแซง	
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ของกลุ่มนายหน้าท่ีหวังผลประโยชน์จากการดำาเนินการ	 ทำาให้เป็นอุปสรรค	

ต่อการขอได้รับสิทธิและการคุ้มครองที่เชื่อมโยงถึงนโยบายอื่นๆ		ในส่วนของ	

รัฐบาลพบว่า	 ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติเพื่อสนองนโยบายในด้าน	

คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในเรื่องของการสนับสนุนการ

สื่อสารเพื่อชี้แจงสิทธิของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติอย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะ

สิทธิการศึกษาของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ	 และในท่ีสุดเม่ือเกิดปัญหาเหล่าน้ี	

ขึ้น	 แรงงานข้ามชาติไม่สามารถรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิในรูปแบบของ	

สหภาพแรงงานได้	 เนื่องมาจากกฎหมายที่จำากัดสิทธิด้านสัญชาติที่เป็น

อุปสรรคต่อการดำาเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายด้านสวัสดิการและการ

คุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึง	 แม้ว่ารัฐบาลไทยได้การผลักดันการได้รับการ

อนุญาตทำางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า	

ในไทยอย่างจริงจัง	 และการออกกฎหมายอีกทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้

สิทธิและความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติได้อย่างครอบคลุม
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

	 รัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะจัดระบบเรื่องแรงงานข้ามชาติในช่วง	

10	 ปีที่ผ่าน	 เห็นได้จากการออกพระราชบัญญัติ	 ออกกฎหมาย	 กฎระเบียบ

และมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานข้ามชาติ	 และทั้งส่งเสริมเรื่องสิทธิ	

แรงงานและการคุ้มครองทางสังคม	 แต่ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคใน	

ทางปฏิบัติ	จากผลการวิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลดังนี้

	

	 ข้อเสนอด้านนโยบายรับแรงงานข้ามชาติของรัฐไทย	รัฐบาลควรเปิดการ

ลงทะเบียนผ่อนผันทุกปี	และตลอดท้ังปี	เพราะแรงงานอาจจะมีเหตุจำาเป็นท่ีทำาให้	

ไม่สามารถมาผ่อนผันในระยะเวลาที่กำาหนด	 และให้ข้อมูลข่าวสารแก่แรงงาน	

ข้ามชาติอย่างทั่วถึงอย่างละเอียด	เช่น	เรื่องขั้นตอน	ผลทางกฎหมายและสิทธิ	

หน้าที่และความคุ้มครองที่ควรได้รับ	 ต้องขจัดช่องทางท่ีทำาให้เกิดกระบวนการ	

นายหน้า	 ในการจดทะเบียนพิสูจน์สัญชาติพร้อมท้ังประสานกับรัฐบาลประเทศ	

ต้นทางเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ	 โดยให้คำานึงถึงความปลอดภัยและเคารพต่อ

หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	รับรองพลเมืองและรับรองสิทธิของพลเมืองตาม	

กฎหมาย	

	 สำาหรับด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ	

ท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน	 ขอความร่วมมืออย่างจริงจัง	

จากสถานประกอบการและนายจ้าง	 ในการให้คุ้มครองสิทธิด้านสังคมต่อแรงงาน	

ข้ามชาติ	หากหน่วยงานของรัฐบาลตรวจสอบว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย	

กำาหนดจะต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาด	เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการให้	

สิทธิคุ้มครองแรงงานข้ามชาติชาวพม่า	เช่น	ดำาเนินการเชิงรุกในการตรวจตรา	

ควบคุมและดูแลสถานประกอบการให้มีสภาพทำางานที่ถูกสุขอนามัยและ
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ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	เป็นต้น	สนับสนุนการทำางาน

ของกลไกสิทธิ	 และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้เอื้อต่อการใช้สิทธิทาง	

กฎหมายของแรงงานข้ามชาติ	 สิทธิที่จะมีล่ามในกระบวนยุติธรรม	 ซึ่งรวมถึง	

ขั้นตอนร้องทุกข์และอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอยู่	

เมืองไทยเป็นการช่ัวคราว	 เพ่ือประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมและช่วยเหลือ	

ทางกฎหมายแก่แรงงานที่ถูกละเมิดให้ได้รับค่าชดเชย	 ค่าเสียหาย	 หรือ	

การเยียวยาอื่นๆ	ตามกฎหมาย	

	 ในการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ	หน่วยงาน

ของรัฐทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 กรมควบคุมโรคติดต่อ	 กรมอนามัย	 กรม

สุขภาพจิต	กรมการแพทย์	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	และสำานัก	

นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข	 เป็นต้น	 ต้องร่วมมือทำางานแบบบูรณาการ	

ในการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับแรงงานข้ามชาติ	 จัดระบบสาธารณสุข	

เรื่องการให้บริการมีขั้นตอนที่สะดวกขึ้น	 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สามารถ	

ส่ือสารกับแรงงานข้ามชาติ	 หรือจัดล่ามอาสาสมัครคอยให้บริการท่ีโรงพยาบาล	

หรืออนามัย	 และส่งเสริมให้ความรู้กับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ	 ให้เห็น

ความสำาคัญของการรักษาโรคท่ีโรงพยาบาลหรือพบแพทย์	 มากกว่าท่ีจะซ้ือยา	

รับประทานเองเพื่อเป็นการควบคุมโรค

	 ข้อเสนอด้านนโยบายคุณภาพชีวิต	รัฐบาลควรส่งเสริมให้บุคลากรเขา้

อบรมทางด้านภาษา	 เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมถึงผลัก

ดันให้เยาวชนเรียนภาษาท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติ	 และสนับสนุนผู้ท่ีมี	

ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาพม่า	 ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าหน้าท่ี	

อาสาสมัคร	 เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ	 ในการทำางาน	
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พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีอาสาสมัครในแต่ละพ้ืนท่ีหรือในแต่ละหมู่บ้าน	 เพ่ือเป็น	

ตัวกลางให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานข้ามชาติ	 โดยการส่งเสริมให้อาสาสมัคร

ลงพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่	และให้คำาปรึกษาต่อแรงงานข้ามชาติเป็นประจำา	

ทุกเดือน	และมีการบันทึกการข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ	เพื่อจัดทำา	

รายงานส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 เพื่อสรุปเป็นประจำาปีและ	

ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ	

แรงงานข้ามชาติในแต่ละท้องถิ่นให้ดีขึ้น	อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มช่องว่าง	 ใน

การแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้แรงงานข้ามชาติถูกละเมิดสิทธิการคุ้มครองทางสังคม

รัฐบาลต้องส่ังการให้ทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติ	 ร่วมมือทำางาน	

กันอย่างเป็นระบบ	 เพราะการรับแรงงานข้ามชาติไม่สามารถผลักภาระให้กับ	

กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงได้	 ต้องเป็นการทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง	

กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง

มหาดไทย	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	และกระทรวงการต่างประเทศ	เพื่อสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่เป็น	

ส่วนสำาคัญในเศรษฐกิจไทย	 ได้รับสิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม	

ตามหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	และปฎิญญาอาเซียน	ที่เกี่ยวกับสิทธ	ิ

แรงงงานและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียน	

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
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