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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง“การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในประชาคมอาเซียน:
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒ นาการของนโยบายในการ
จัดการกับการเข้าประเทศ และมาตรการในการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและ
การจ้างงานที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยและมาเลเซีย ตั้งแต่อดีต ปีพ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2559
และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
ที่ผิ ด กฎหมายในไทย และมาเลเซีย ส าหรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน การศึกษาครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนาม สาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ตัวแทนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาสังคม โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า ไทยมีการใช้นโยบายแบบผ่อนปรนตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ผ่านมาตรา 17
ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 2522 ในขณะที่มาเลเซียในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992 ) มาเลเซียในมีการออก
นโยบายคู่ขนานไปกับการใช้กฎหมายภายในเนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
หลบหนีเข้ามาเป็นจานวนมาก อาจกล่าวได้ว่าทั้งไทยและมาเลเซียถือเป็นประเทศปลายทางของแรงงานไร้
ทักษะ และแม้ว่าทั้งสองประเทศมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโดยการออก
มาตรการและแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ แต่ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักที่ทาให้กระบวนการบริหารและ
จัดการแรงงานข้ามชาติของทั้งสองประเทศยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดความต่อเนื่อง
ของการประกาศใช้นโยบายและขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการขาดแผนงานในระยะยาวเพื่อการ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The research titled “Immigration Management and the Irregular Employment in ASEAN: A
Case Study in Thailand and Malaysia” is divided into 2 objectives including 1) to study
policies’ development (from 1992 to 2016) in terms of labor management and immigration
and the measurements which treat to irregular migrant workers in Thailand and Malaysia 2)
to study problems and limitations regarding labor management and immigration particularly
on migrant workers who stay and/or work illegally in Thailand and Malaysia in order to be
part of ASEAN community. This research is based on both documentary and field research.
The key performances comprise of the representatives from several sectors namely
government; private entitle and civil societies. In order to obtain such significant information,
it requires to conduct an in-depth interview and focus groups to analysis all details.
The result illustrates that from 1992 onward, Thailand applies lessen policies which is
provided in Article 17 of Immigration Act BE 2522. Whereas in 1992 Malaysia ordered parallel
measures to cope with illegal migrant workers since in that period there were a number of
workers from its neighboring countries influx to Malaysia . It can be said that those two
countries consider as an origin and a destination country for unskilled workers especially
irregular migrant workers. Therefore, having sufficient labor management policies should be
established. Despite the fact that, Thailand and Malaysia implement several measures to
handle with those problems, the result shows that they fail to mitigate such difficulties.
There are several reasons why those laws and policies become unsuccessful namely the
lack of consistency implementation of those policies as well as a long term policies hardly
consideration.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำในกำรวิจัย
ในปี พ .ศ. 2558 ( ค.ศ. 2015) อาเซี ย นเสาประชาคมเศรษฐกิ จ (The ASEAN
Community : AEC) ได้ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อให้อาเซียนเป็นตลาดการค้าเดี่ยวรวมถึงกลายเป็นฐาน
การผลิต ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวก่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวคือการให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีของ
แรงงานมีทักษะ(skilled labor) โดยผ่านการปรับใช้ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตินักวิชาชีพ
(Mutual Recognition Arrangement : MRAs) ซึ่งข้อตกลงวิชาชีพดังกล่าวกาหนดรายละเอียดมา
ครอบคลุม 8 วิชาชีพได้แก่ 1) อาชีพวิศวกร 2) อาชีพสถาปนิก 3 ) อาชีพนักสารวจ 4) อาชีพนัก
บัญ ชี 5) อาชีพทันตแพทย์ 6) อาชีพแพทย์ 7) อาชีพบริการ/ท่องเที่ยว 8) อาชีพพยาบาล แต่
อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเสรีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี แบบมี
ทักษะซึ่งในทางความเป็ น จริงนั้ น การเคลื่ อนย้ายแรงงานแบบมีทักษะมีอัตราการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานในอาเซียนน้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือ
ว่ า เป็ น จ านวนที่ น้ อ ยมาก เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนแรงงานทั้ ง หมดในภู มิ ภ าค ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานภายในภู มิ ภ าคส่ ว นใหญ่ เป็ น การเคลื่ อ นย้ า ยก าลั ง แรงงานแบบไร้ ทั ก ษะ
(Unskilled labor) มากกว่ าร้ อ ยละ 87 นอกจากนี้ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานในสภาวะที่ ไม่ ป กติ
(Irregular migration) ยั ง คงถื อ ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ต้ อ งพิ จ ารณาเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ เช่ น กั น (Guntur
Sugiyarto and Dovelyn Rannveig Agunias,2014)
เมื่ อ พู ด ถึ งประเด็ น ของการเคลื่ อ นย้ ายแรงงานในภู มิ ภ าคอาเซี ยน เรายั งสามารถแบ่ ง
ประเภทของการเคลื่อนย้ายแรงงานออกเป็นลักษณะได้ดังนี้คือ สถานะของการเป็นประเทศผู้ส่ ง
(Sending country) และสถานะของการเป็ น ประเทศผู้ รับ (Receiving country) โดย พม่ า ลาว
กัมพูชา เวียดนาม ฟิ ลิป ปิน ส์และอินโดนีเซีย คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่าประเทศผู้ ส่งออกแรงงาน
ในทางกลับกันสิงคโปร์และบรูไนถือว่าเป็นประเทศผู้รับแรงงาน ส่วนไทยกับมาเลเซียคือกลุ่มประเทศ
ที่เป็น ทั้งผู้รับ และผู้ ส่งออกแรงงาน เนื่องจากปรากฎการณ์เคลื่ อนย้ายแรงงานซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ดังกล่าวนี้เอง ส่งผลให้คณะผู้วิจัยหยิบยกไทยและมาเลเซีย เป็นกรณีศึกษา โดยสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้คือ
ในส่วนของไทย กรณีประเด็นของการเป็น ประเทศผู้รับนั้น แรงงานส่วนมากที่เข้ามามักจะ
เป็ น แรงงานข้ า มชาติ ทั้ ง ลั ก ษณะปกติ (Regular Migrant Workers) และมี ลั ก ษณะไม่ ป กติ
(Irregular Migrant Workers) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง แรงงานจากพม่ า ลาว กั ม พู ช า (แรงงานสาม
สัญชาติ) โดยสาเหตุหลักของการอพยพเข้ามาของแรงงานกลุ่มประเภทดังกล่าวนอกจากปัจจัยทาง
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เศรษฐกิจแล้ว ปัญหาความไม่สงบของการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้
ไทยต้ อ งรั บ การเดิ น ทางเข้ ามาของกลุ่ ม แรงงานประเภทดั ง กล่ า วอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ผลของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไทยเริ่มจัดระบบการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติโดยผ่านทางการดาเนินการใช้
นโยบาย เปลี่ ย นสนามรบให้ เป็ น พื้ น ที่ ท าการค้ า ในระยะแรกเริ่ ม (Turning battlefields into
market places) ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านแรงงานในปี พ.ศ. 2531-2534 ( ค.ศ. 1988 - 1991 )
สาหรับไทยถือเป็นประเทศปลายทางของแรงงานสามสัญชาติ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ล้วนเป็น
แรงงานประเภท 3D ได้ แก่ “Dirty” “Difficult” “Dangerous” หรือ “สกปรก” “ยากล าบาก”
และ “อันตราย” อาจกล่าวได้ว่ารัฐไทยไม่เคยมีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานอพยพที่ผิดกฎหมายที่ชัดเจน
จนกระทั่งมีพระราชบัญญั ติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งพระราชบัญ ญัติดังกล่าวได้ระบุ
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะที่ไม่มีใบอนุญาตทางานในไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2539 ( ค.ศ. 1996)
รัฐไทยได้เริ่มการจัดการเกี่ ยวกับแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตการทางาน ให้มีการทางานได้ชั่วคราวซึ่ง
เป็นไปตามความในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม ผลของการ
ปรับใช้นโยบายดังกล่าวทาให้มีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานสูง ส่งผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจ้างแรงงานอย่างไม่เป็นทางการ และอัตราของแรงงานที่ผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้น ข้อตกลงทวิภาคี
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชาเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานอพยพ ก็เป็น
อีกหนึ่งวิธีที่ไทยนามาใช้เพื่อป้องกันปัญหาการเข้ามาทางานโดยผิดกฎหมายจากประเทศต้นทาง แต่
ข้อตกลงทวิภาคีดังกล่าวก็เกิดปัญหาหลายประการ เช่น กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง เป็นต้น
ข้อมูล ภาพรวมแรงงานต่างชาติใน พ.ศ. 2555 ( ค.ศ. 2012 ) พบว่า คนต่างชาติที่ ได้รับ
อนุญาตให้ทางานทั่วราชอาณาจักร อ้างอิงจากข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2555 ( ค.ศ. 2012 ) รวม
ทั้งสิ้นจานวน 1,085,100 คน ( ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เมื่อพิจารณาและ
จ าแนกประเภทของคนต่างชาติที่ ได้ รับ อนุ ญ าตท างานในไทยตามลั กษณะการเข้าเมืองสามารถ
จาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
กลุ่มคนต่างชาติที่เข้าเมืองถูกกฎหมายมีจานวนรวมทั้งสิ้น 961,826 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 ของ
จานวนคนต่างชาติที่ได้รั บ อนุ ญ าตท างานทั้ งหมด ส่ ว นกลุ่ มคนต่างชาติที่ เข้าเมืองผิ ดกฎหมายมี
จานวนรวมทั้งสิ้น 123,274 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของจานวนคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
ได้ทั่วราชอาณาจักร จากข้อมูลสานักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน ณ เดือนธันวาคม
2556 ( ค.ศ. 2013 ) พบว่า แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับอนุญาต
ทางานตามมาตรา 9 มีจานวนทั้งสิ้น 1,155,826 ( ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
คน โดยได้รับอนุญาตทางานใน 2 ตาแหน่งงาน คือ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน
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ในส่วนของมาเลเซีย อาจกล่าวได้ว่าแรงงานทักษะต่าถือเป็นปัญหาที่สาคัญของมาเลเซีย
เช่นเดียวกับไทย ซึ่งกลุ่มของแรงงานทักษะต่าดังกล่าวมาจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย อาจ
กล่าวได้ว่าแรงงานไร้ทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานที่อยู่ใ นสถานการณ์ไม่
ปกติ ทางานและอาศัย อยู่ในมาเลเชียเป็นจานวนค่อนข้างมากจึงทาให้รัฐบาลมาเลเซียพยายามออก
นโยบายเพื่อดาเนินการบรรเทาและแก้ปัญหาแรงงานอย่างต่อเนื่อง
นั บ ตั้ งแต่ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เป็ น ต้ น มา มาเลเซี ย เริ่ ม มี น โยบายเปิ ด รั บ แรงงาน
ต่ า งชาติ โดยเริ่ ม จากภาคการเพาะปลู ก และขยายมาที่ ภ าคการผลิ ต และภาคอุ ต สาหกรรม
ตามลาดับ ตามที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า ค.ศ.1970 (พ.ศ. 2513) รัฐบาลมาเลเซียเริ่มมีการเปิดรับแรงงาน
ต่างชาติแต่ ไม่ได้มีระบบการควบคุมการหลั่ งไหลเข้ามาของคนงานต่างชาติ ส่งผลให้การลักลอบเข้า
ประเทศของแรงงานข้ามชาติพร้อมกับผู้ติดตาม ถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นแรงงานที่พบได้ในการทางานในพื้นที่ชนบทและในอุตสาหกรรมภาคการเกษตร แต่เนื่ องจาก
จานวนของแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่ง ผลให้แรงงานเหล่านี้ย้ายมาทางานในเมือง โดยเข้ามา
ทางานในอุตสาหกรรมประเภทงานก่อสร้างและงานประเภทบริการบางประเภท ต่อมาในช่วงต้น
ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ตัวเลขโดยประมาณของแรงงานกลุ่มดังกล่าวประมาณห้าแสนคน ส่งผล
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆตามมาอีกหลายประการ ผลคือในปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ.
2527) รัฐบาลมาเลเซียจึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับอินโดนีเซีย ด้านการนาเข้าแรงงาน ด้วย
เหตุนี้นโยบายสาหรับการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงได้เริ่มขึ้นโดย
อยู่ ภ ายใต้การกากับ ดูแลของคณะกรรมการสภาเรื่องของแรงงานต่างชาติและการเข้าเมืองที่ ผิ ด
กฎหมาย (The cabinet Committee on Foreign Workers and legal Immigrations) (Azizah
Kassim and Reyayah Haji Mat Zin,2011,)
ในช่ ว งต้ น ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และเจ้ า ของโรงงานได้ พ ยายามน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานประเภทไร้ทักษะ เนื่องจากภาระ
ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรงค่อนข้างสูง แต่การใช้เทคโนโลยีแทนกาลังคนกลับ ต้องสะดุดหยุดลงเมื่อรัฐบาล
มาเลเซียอนุญาตให้ผู้ ผลิตจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น การออกนโยบายที่พึ่งพิงต่างชาติมากเกินไป
ก่อให้เกิดผลเสียต่อมาเลเซียเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นการแย่งงานคนท้องถิ่น และแม้ว่ามาเลเซียจะ
พยายามลดแรงงานต่างชาติลงเพื่อสงวนงานบางประเภทไว้ให้แรงงานท้องถิ่นทาก็ตาม แต่ในความ
เป็นจริงเศรษฐกิจของมาเลเซียนั้นเน้น ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติอย่างมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรม
การผลิต (ร้อยละ 39) การก่อสร้าง (ร้อยละ 19)ภาคการเพาะปลูก (ร้อยละ 14) และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การปลูกยางพารา การปลูกปาล์มน้ามัน ภาคงานบริการ (ร้อยละ 10) คนทางานบ้าน (ร้อยละ
12) ฯลฯ ลักษณะงานโดยงานทั่วไปที่แรงงานต่างชาติเข้ามาทานี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้แรงงานหนัก
โดยรวมคืองานที่มีลักษณะ 3D ซึ่งมีลักษณะเหมือนแรงงานสามสัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของ
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ไทย จะเห็นได้ว่าวิวัฒ นาการด้านการจัดการการเข้าประเทศและการจ้างแรงงานของมาเลเซียนั้น
เปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการผลิตภายในประเทศเป็น
หลัก อย่างไรก็ดี การลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติไร้ทักษะถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐก็ไม่ได้ละเลย
ประเด็นของแรงงานไทยที่เข้าไปทางานในมาเลเซียนั้นมีข้อพิจารณาที่น่าสังเกต คือ โดยมาก
คนไทยจะไปทางานในภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่นวดแผนโบราณ หรือเป็นพ่อครัวใน
ร้ า นอาหารภั ต ตาคาร ที่ มั ก เรี ย กกั น ว่ า “ร้ ำ นต้ ม ย ำ” ซึ่ ง ร้ า นต้ ม ย านี้ มี จ านวนไม่ น้ อ ยในกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์และเมืองอื่นๆ โดยที่กลุ่มของแรงงานไทยที่เข้าไปทางานในธุรกิจประเภทดังกล่าวนี้ มี
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึง่ สามารถพิจารณาได้จากตารางดังนี้คือ
ตำรำงที่ 1 แรงงำนไทยในมำเลเซียที่ถูกต้องตำมกฎหมำย จำแนกตำมอำชีพ
ปี 2549 – 2552 ( ค.ศ. 2006-2009 )
อำชีพ

แม่บ้าน
ก่อสร้าง
โรงงาน
อุตสาหกรรม
บริการ
เพาะปลูก(พืชไร่)
การเกษตร
(สวนยาง)
รวม

พ.ศ. 2549
จานวน
(คน)
432
1,122
824

ร้อยละ

พ.ศ. 2550
ร้อยละ

3.13
8.12
5.97

จานวน
(คน)
426
1,122
793

10,947
62
424

79.26
0.45
3.07

13,811

100

พ.ศ. 2551
ร้อยละ

2.31
6.08
4.30

จานวน
(คน)
394
1,185
756

15,532
53
530

84.16
0.29
2.87

18,456

100

พ.ศ. 2552*
ร้อยละ

1.88
5.65
3.60

จานวน
(คน)
332
550
565

18,017
71
563

85.85
0.34
2.68

3,638
45
408

65.69
0.81
7.37

20,986

100

5,538

100

ที่มา : สานักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย (http://malaysia.mol.go.th/trends_opportunities ณ 3 กรกฎาคม 2557
หมายเหตุ : ข้อมูล พ.ศ. 2552 เป็นข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2552

5.99
9.93
10.20
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ตำรำงที่ 2 แรงงำนไทยในมำเลเซียที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย จำแนกตำมอำชีพ ปี 2552 ( ค.ศ.
2009 )
อำชีพ
ร้านอาหารประเภทต้มยา
แม่บ้าน
ค้าขายชายแดน
เกษตรชายแดน
ประมง
อื่นๆ
รวม

จำนวน(คน)
150,000
5,000
10,000
15,000
5,000
10,000
195,000

ร้อยละ
76.92
2.56
5.13
7.69
2.56
5.13
100.00

ที่มา : สานักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย (http://malaysia.mol.go.th/trends_opportunities ณ วันที่ 3 กรกฎาคม
2557)
หมายเหตุ : ข้อมูล พ.ศ. 2552 เป็นข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2552

ลักษณะพิเศษของไทยและมาเลเซียที่น่าสนใจกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ เนื่องจากทั้ง
ส อ ง ป ร ะ เท ศ นี้ มี ทั้ ง ก ร ะ แ ส ก า ร เค ลื่ อ น ย้ า ย แ ร ง ง า น ต่ า ง ช า ติ เข้ า แ ล ะ อ อ ก (
Kaur,2010,Hugo,2004;Tsai&Tsay,2004 ) กล่าวคือ ไทยและมาเลเซียเป็นประเทศปลายทางของ
แรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นๆซึ่งเป็นกระแสการเคลื่อนย้ายเข้า ในทางตรงกันข้าม แรงงานไทย
และมาเลเซียก็เดินทางไปทางานต่างประเทศซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายออก ไทยและมาเลเซียมีลักษณะ
กระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเข้าและออกคล้ายคลึงกัน ประกอบกับแรงงานต่างชาติที่เข้า
มาทางานในประเทศทั้งสองส่วนใหญ่มาจากประเทศในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะแรงงานมาจาก
ประเทศเพื่ อนบ้ านที่ ลั กลอบเข้าเมืองและท างานอย่างผิ ดกฎหมาย แรงงานต่ างชาติของทั้ งสอง
ประเทศส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีระดับทักษะต่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาแรงงาน
และภาคบริ ก ารทั่ ว ไปด้ว ย ลั ก ษณะพิ เศษของการเคลื่ อ นย้ายแรงงานต่ างชาติ ร่ว มของไทยและ
มาเลเซียจึงเป็นที่น่าสนใจในการพิจารณาถึงแนวนโยบายในการจัดการแรงงานต่างชาติภายในไทย
และมาเลเซีย
นอกจากการกาหนดนโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติ การจัดการกับการเข้าประเทศของ
แรงงานข้ า มชาติ ที่ ผิ ด กฎหมายแล้ ว ประเด็ น เรื่ อ งก าหนดนโยบายไปปฏิ บั ติ ภ ายหลั ง จากการ
เคลื่ อ นย้ ายเข้ าของแรงงานข้ า มชาติ เข้ าประเทศที่ ได้ มี ก ารจ้ างงานทั้ งแบบถู ก กฎหมายและผิ ด
กฎหมาย ในส่วนของสิทธิประโยชน์ สวัส ดิการ และการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆของรัฐ เป็นอีก
หนึ่ งมิติที่สะท้อนให้ เห็น ถึงความแตกต่างด้านสิ ทธิประโยชน์ระหว่างแรงงานต่างชาติที่มีและไม่มี
ใบอนุ ญ าตท างาน เนื่ องจากแรงงานต่างชาติ ที่จดทะเบี ยนและมีใบอนุ ญ าตท างาน บัต รประกั น
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สุ ขภาพซึ่งเป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ช่วยให้ แรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการด้านสุ ขภาพจากสถานบริการ
ประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี โครงการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งอธิบายนโยบายการจัดการแรงงานต่างชาติของ
รัฐบาลไทยและมาเลเซีย เพื่อตอบคาถามว่าประเทศที่มีกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติใน
ประชาคมอาเซียนมีวิธีการในการจัดระเบียบการเข้าเมืองของแรงงานต่างชาติ และแก้ปัญหาแรงงาน
ต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศอย่างไร
โครงการวิจัยนี้จะศึกษาและวิเคราะห์ การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิด
กฎหมายของไทยและมาเลเซียตั้งแต่ พ.ศ.2535 ( ค.ศ.1992 ) ที่มีกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
ประเทศจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2559 ( ค.ศ. 2016 ) เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานภายในภู มิ ภ าคอย่ างชั ดเจนในระหว่างคริ ส ต์ศ ตวรรษ 1990 โดยกรอบการวิเคราะห์ จ ะ
พิจารณาจากพัฒนาการของนโยบาย มาตราการ และกรอบกฏหมายในการจัดการกับการเข้าเมืองที่
ผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของไทยและมาเลเซียว่ามีมาตรการที่จะจัดการกับการเข้า
เมืองและการจ้างงานแบบผิดกฎหมายอย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของนโยบายในการจัดการกับการเข้าประเทศ และมาตรการในการ
ปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของประเทศ
ไทยและของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่อดีต พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) จนถึง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในไทย และมาเลเซีย สาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กาหนดขอบเขตที่จะศึกษาใน (3) ด้าน ได้แก่
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงพัฒนาการของนโยบายแรงงานข้ามชาติ
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดการกับการเข้าประเทศ กฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติของไทยและมาเลเซีย รวมถึงมาตรการปฏิบัติต่อแรงงานข้าม
ชาติตามหลักสากลที่ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศและตามบริบทของการบริหาร
การปกครองภายในประเทศ และครอบคลุมประเด็นปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นด้วย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะใช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ แรงงานต่ า งชาติ ภ ายใต้ ข้ อ แนะน าของ
International labor Organization (ILO) เ รื่ อ ง Migrant Workers (Supplementary
Provisions) Convention, 1975 (No.143)
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2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ในส่วนของการวิจัยภาคสนามนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
(Key Informants) ซึ่งเป็ น ตั วแทนของประชากรเป้ าหมาย ได้แก่ 1) ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดหางาน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือ 2) ตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ นายจ้างแรงงานข้ามชาติ 3) ตัวแทนจากภาคสั งคม
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึง 4) ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ
3. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี ข อบเขตงานพื้ น ที่ งานวิ จั ย ของไทย เฉพาะด่ า น
ชายแดนไทยและมาเลเซียในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ด่ านสะเดา ด่านประกอบ และด่านปา
ดั ง เบซาร์ และในส่ ว นของมาเลเซี ย พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ ถนนก าปงบารู (ถนนต้ ม ย า) เมื อ ง
กัวลาลัมเปอร์ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ในทั้ง 2 ประเทศดังกล่าว มีรายงานการจ้างงานที่ผิด
กฎหมายของแรงงงานข้ามชาติและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือและยินดี
ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คณะผู้วิจัย
1.4 วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1) ศึ ก ษาจากเอกสารนโยบาย กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆที่ เป็ น เอกสารชั้ น ต้ น รวมถึ ง
พระราชบัญญัติต่างๆ มติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลสถิติ เกี่ ยวกับแรงงานข้ามชาติในไทยและมาเลเซีย
ร ว ม ถึ ง ข้ อ แ น ะ น า International Labor Organization (ILO) เรื่ อ ง Migrant Worker
(Supplementary Provisios) Convention,1975 (No.143) ซึ่ งเป็ น วิ ธีก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการของ
นโยบายสาธารณะนั้น สามารถดาเนินการได้โดยการวิเคราะห์เอกสารเป็นไปตามที่ Stewart, J,&
Headge,D.M. (2008) ได้ น ะ น าไว้ ใน ห นั งสื อ ต าราเรี ย น Public policy:An Evolutionary
Approach โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์นโยบาย
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้า
เมืองตามแนวชายแดน เจ้าหน้ าที่จัด หาแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ ความ
ช่ว ยเหลื อ นายจ้ า งแรงงาน นายหน้าแรงงาน แรงงานข้ามชาติที่ถูกจ้างงานในไทยและประเทศ
มาเลเซีย การสัมภาษณ์มีแนวคาถามประเด็นหลักๆ เป็นแนวทางสาคัญในการพูดคุย เพื่อตรวจสอบ
ข้อค้นพบจากข้อมูลทุติยภูมิ รวมถึงการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีแนวคาถามประเด็นหลักๆ
เป็นแนวทางสาคัญในการพูดคุย พร้อมทั้ง การสนทนากลุ่ม(Focus group) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
เจาะจงทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรพั ฒนาเอกชน ที่มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับการจัดการ
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็น “กลุ่มเจาะจง” (สมชาย ปรีชาศิลปกุล,2558) ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยการพูดคุย ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในประเด็นเชิงนโยบาย
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และสภาพของปัญ หา อุปสรรคในการจัดการกับการเข้าเมืองและการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย โดย
ประเด็นการอภิปรายในการสนทนาจะมีบันทึกระหว่างการนาเสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้พูดคุย
กันอย่างกว้างขวาง โดยหัวหน้าโครงการวิจัยทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการสนทนา แล้วนาข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
3) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของระบบการจ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ การจัดทา
หนังสือเดินทาง การจัดทาใบอนุญาตทางาน การประกันสังคม ในไทยและมาเลเซีย โดยทบทวน
วรรณกรรมระบบการจัดการแรงงาน จากข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4) เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของรูปแบบระบบการจัดการแรงงานต่างชาติที่
ผิดกฎหมายของไทยและมาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับก่อน ระหว่าง และหลังการย้ายถิ่น
5) การจัดประชุมกลุ่มย่อย/สนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่ทางานเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เครือข่ายองค์กรด้าน
แรงงานต่างชาติ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน และตัวแทน
นักวิชาการ
6) วิเคราะห์ปัญหาและข้อจากัดว่าด้วยหลักปฏิบัติทั่วไปของการจัดการการเข้าเมืองและการ
จ้างงานที่ผิดกฎหมาย เพื่อทาความเข้าใจข้อจากัด และสิทธิของแรงงานต่างชาติ

9

1.5 รูปแบบกำรวิเครำะห์งำนวิจัย
การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในประชาคมอาเซียน:
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
การวิเคราะห์ระดับมหภาค
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)

การวิเคราะห์ระดับจุลภาค
การวิจัยภาคสนาม (Field Research)

การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ สถิติ เอกสารวิจัย

การสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานวิชาการ ระเบียบ/กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

การสนทนากลุ่มของตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม

ปัญหาและข้อจากัดในการจัดการกับการเข้า
ประเทศและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ

พัฒนาการนโยบาย การจัดการกับการเข้าประเทศ
และมาตรการในการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ

1.6
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ กระบวนการการจัดการและมาตรการในการปฏิบัตติ ่อ
การเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของไทยและมาเลเซียตามหลักสากล

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ท าให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในนโยบายการเข้ า ประเทศและการจ้ างงานที่ ผิ ด
กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของไทยและมาเลเซีย และปัญหาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน สิทธิ
มนุษยชนของแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศปลายทาง และพัฒนารูปแบบการจัดการ
แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายที่เหมาะสมให้แก่ประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี 2558 ( ค.ศ. 2015 )
2) ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนการจัดการแรงงาน
ต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
กาหนดบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนภาคองค์กร
พัฒนาเอกชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ให้
สนับสนุนสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมต่อแรงงานต่างชาติที่ทางานในต่างประเทศ อันจะ
นามาซึ่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ และเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน
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3) ส่งเสริมความเข้าใจเชิงประจักษ์ที่จะใช้ชี้นาในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน สิทธิ
มนุษยชนตามหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศผ่านระบบการจัดการแรงงานต่างชาติที่ผิด
กฎหมายในประชาคมอาเซียน
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิจั ย เรื่ อ ง “การจั ด การกั บ การเข้ าประเทศและการจ้า งงานที่ ผิ ด กฎหมายใน
ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยเป็นลาดับ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเข้าประเทศ
2.3 รูปแบบและวิธีการในการจาแนกแรงงาน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรย้ำยถิ่นและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
การย้ายถิ่นถือเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพื้นที่หนึ่งไปตั้งถิ่นฐานพานักอาศัยในอีก
พื้นที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาใด คาว่า “ผู้ย้ายถิ่น” นี้ หมายถึง บุคคลซึ่งกระทาการและเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจการของรัฐซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของสัญชาติ ( a person who
is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a
State of which he or she is not a national.) ( International Convention on Migrant
Workers and its Committee 2005) อาจกล่าวได้ว่าการย้ายถิ่น คือ การย้ายถิ่นข้ามประเทศแต่
ไม่ได้หมายความรวมถึงการย้ายถิ่นภายในประเทศ นอกจากนี้ ลีLee ( 1966 ) ( อ้างถึงในสายสุดา
พานย้อย 2553) ได้เขียนทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้คือ 1. ปั จจัย
ทั้งหลายที่ เกี่ย วข้องกับ ประเทศต้น ทาง โดยสาเหตุห ลั กนั้น เกิดจากการผลั กออกจากพื้ นที่เดิม ที่
แรงงานอาศัยอยู่ อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการดารงชีพ 2. ปัจจัยทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องกับ
ประเทศปลายทาง เช่น สภาพการทางานที่ดึงดูดกว่า เป็นต้น 3. อุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างพื้นที่
ปลายทางและพื้นที่ต้น ทางทาให้การเคลื่อนย้ายก่อให้ เกิดสภาวะไม่คล่องตัวได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่สู ง
ระหว่างการเดินทาง 4. ปัจจัยสุดท้ายที่ลีอ้างถึงคือปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างกันในประเด็นเพศ
อายุ และการศึกษา เป็นต้น
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แนวคิดเรื่องบุคคลกับแรงงำนย้ำยถิ่น
ก.“บุ ค คล” (Persons) ตามหลั ก นิ ติ ศ าสตร์ปั จ จุ บั น หมายถึ ง ผู้ ท รงสิ ท ธิ ห น้ าที่ ในทาง
กฎหมาย (Subject of law) กล่ าวคื อ เป็ น สิ่ งที่ ส ามารถจะมี สิ ท ธิแ ละหน้ าที่ ต ามกฎหมาย เป็ น
เจ้าของทรัพย์สินได้ มีสิทธิทางนิติกรรมได้
ความเป็นนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การกาหนดสถานภาพบุคคลของรัฐๆ หนึ่งผ่านกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(private international law) ของแต่ละประเทศที่ได้บัญญัติองค์ประกอบของ “บุคคล” (person)
ไว้ โดยหลักสาคัญ บุคคลย่อมตกอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปของอานาจอธิปไตยเหนือบุคคล (Personal
Sovereignty) ทาให้รัฐมีสถานะเป็น “รัฐเจ้าของตัวบุคคล” และอันทาให้ตัวบุคคลธรรมดานั้นเป็น
“ประชากร” หรือ “ประชาชน” ของรัฐ เมื่อประชากร หรือประชาชนของรัฐนั้นได้รับความยินยอม
ของรั ฐ อธิ ป ไตย สถานะภาพของประชากรหรื อ ประชาชนของรั ฐ นั้ น ได้ ม าซึ่ ง “สั ญ ชาติ ”
(nationality) ของรัฐนั้น หรือเรียกว่าเป็น “คนชาติ” (national) ของรัฐนั้น สาหรับพลเมืองอื่นๆ
ของรัฐใดที่ปรากฎตัวอยู่จะมีสถานะเป็น “ต่างชาติ” (foreign) หรือ “ต่างด้าว” (alien) ในรัฐนั้นๆ
โดยทั่ ว ไป คนชาติ จะมี ส ถานภาพทางกฎหมายดีกว่าคนต่างด้ าว ส าหรั บหลั กสั ญ ชาตินั้ นอาจไม่
เพี ย งพอต่ อ การบอกได้ ว่ า บุ ค คลนั้ น เป็ น คนชาติ ในหลายๆ ประเทศจึ งน าหลั ก “ภู มิ ล าเนา”
(domicile) โดยรัฐยอมรับให้พลเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ในรัฐแต่มิได้ถือสัญชาติเป็นคนชาติของรัฐนั้นได้
สาหรับนิติบุคคล (juristic person) นั้นย่อมได้รับความยิน ยอมของรัฐอธิปไตยให้ได้รับสัญชาติเฉก
เช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดา หากได้มีการก่อตั้งตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ อีกกรณีหนึ่งสถานภาพ
ของคนไร้รัฐ (Stateless) สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High
Commissioner for Refugees - UNHCR) ให้ นิ ย าม “ ค น ไร้ รั ฐ ต าม ก ฎ ห ม าย ” (De Jure
Stateless) ว่าคือ ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็น “คนชาติ” (Nationals) โดยกฎหมาย และมีอีกประเภท
หนึ่งเรียกว่า “คนไร้รัฐตามข้อเท็จจริง” (De Facto Stateless) คือ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้พลัดถิ่นที่ไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้หรือไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติของตนเองได้ หรืออยู่ระหว่าง
การรอพิสูจน์สัญชาติ โดยบุคคลเหล่านี้โดยส่วนหนึ่งนั้นเป็น “คนไร้สัญชาติ” (Nationalityless) แต่
มิได้ไร้รัฐ ทั้งนี้เพราะภาวะไร้รัฐและไร้สัญชาติมักมาจากการเลือกปฏิบัติจากรัฐในการพิจารณาให้
สัญชาติต่อคนในรัฐตนเองโดยบุคลเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นบุคคลในทางระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เหตุแห่งการที่ต้องมีการกาหนดบุคคลในทางระหว่างประเทศนั้น อันเนื่องมาจากว่ารัฐ
ต้องการจากัดสิทธิบางประการกันไว้ให้กับ “คนชาติ” ของรัฐนั้น สังเกตได้ว่าคนชาติมักได้รับสิทธิ
เสรีภาพและอุปโภคสิทธิ ต่างๆ ตามที่อานาจรัฐได้กาหนดไว้ สาหรับ “คนต่างด้าว” และ “ผู้รอการ
พิสูจน์สัญชาติ” อันเนื่องมาจากบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อาจถูกจากัดสิทธิต่างๆ ไว้ เช่น สิทธิการเข้า –
ออกระหว่างประเทศ สิทธิการทามาหากัน สิทธิการตั้งถิ่นที่อยู่ ฯลฯ อันเป็นความยุ่งยากที่บุคคล
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เหล่านั้นที่มิใช่คนชาติอาจจะไม่ทัดเทียมกันกับคนชาติ บางสิทธินั้นรัฐอาจพึงตั้งข้อสงวนไว้หรือทา
ความตกลงเป็นเฉพาะเรื่องให้บุคคลเหล่านั้นที่มิใช่คนชาติปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติภายในรัฐ
ข.“แรงงำนย้ำยถิ่น ” (migrant Worker) การย้ายถิ่นฐานในปั จจุบันเป็นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในพลวัตรโลก การที่ตลาดเศรษฐกิจของโลกเร่งผสานรวมกันมากขึ้น พร้อม
กับระบบคมนาคมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน ทาให้คนจานวนมากสามารถ
เดินทางข้ามพรมแดนได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น แรงงานย้ายถิ่นจัดเป็นบุคคลซึ่งอาจมีสถานภาพเป็นคน
ชาติหรือต่างด้าว มีบทบาทในความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่ง เพื่อหางาน
หรือโอกาสในหน้ าที่การงานที่ดีกว่า เหตุแห่ งการที่แรงงานย้ายถิ่นส่วนใหญ่ เดินทางไปทางานใน
ต่างประเทศก็เพราะไม่สามารถหางานทาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้เพียงพอในประเทศของตน
อีกทั้งช่องว่างของรายได้ที่ขยายกว้างขึ้นและความแตกต่างด้านคุณ ภาพชีวิตภายในและระหว่าง
ประเทศยังเป็นแรงผลักดันเสริมให้เกิดการย้ายถิ่นอีกด้วย อย่างไรก็ดีมักมีความแตกต่างระหว่างคาว่า
“แรงงานย้ายถิ่น” และ แรงงานข้ามชาติ” ในบริบทที่ควรต้องความเข้าใจกล่ำวคือสาหรับแรงงำน
ย้ำยถิ่น (Migrant Workers) หมายถึง บุคคลที่ออกจากบ้านเพื่อหางานทานอกบ้านเกิดหรือนอก
ประเทศเกิดของตน บุคคลซึ่งย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทาภายในประเทศของตน ถือเป็นแรงงานย้ายถิ่น
“ภายในประเทศ” (Domestic) หรือ แรงงานย้ายถิ่น “ภายใน” (Internal) บุคคลซึ่งย้ายถิ่นฐานเพื่อ
หางานทาในต่างประเทศมักถูกเรียกว่า “แรงงานต่างด้าว” หรือ “แรงงานข้ามชาติ” ณ ที่นี้ จะใช้คา
ว่า “แรงงานย้ายถิ่น” (Migrant Workers) เมื่อกล่าวถึงแรงงานที่เดินทางออกจากบ้านไปทางานใน
ถิ่นอื่น ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกประเทศ
คาว่า “การย้ายถิ่น” (Migrant) นี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ให้คาจากัด
ความว่ า ปั จ จั ย แวดล้ อ มต่ า งๆซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การย้ า ยถิ่ น ของบุ ค คลโดยที่ เป็ น ไปโดยใจสมั ค ร
ปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก(a) should be understood as covering all cases
where the decision to migrate is taken freely by the individual concerned, for
reasons of ‘personal convenience’ and without intervention of an external
compelling factor (the UN Convention on the rights of Migrants Workers, article 1.1)
ส่ว นแรงงำนข้ำ มชำติ (international migrant workers) หมายถึง ทั้งแรงงานที่อพยพ
ย้ายถิ่นมาทางานในช่วงสั้นๆ หรือตามฤดูกาลและแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานมาเป็นการถาวรด้วย แรงงาน
เหล่านี้อาจย้ายที่อยู่โดย: ผ่านโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน ผ่านการจัดหางานของเอกชน (เช่น โดย
การจัดการของสานักจัดหางานเอกชน) หรือเดินทางมาเองเพื่อหางานทา
นอกจากนี้ บ างตารายั งให้ ค วามหมายว่าของคาว่า แรงงำนข้ ำมชำติ คือ บุคคลผู้ ซึ่งไม่ มี
สัญชาติไทย อีกด้วย โดยการอ้างอิงมากจากมาตรา 5 ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2551
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของแรงงานข้ามชาติไว้ในอนุสัญญาฉบับ
ที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการทางาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ในมาตรา 11 คือ
บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะทางานมากกว่าจะไปใช้จ่ายเงินของ
ตนเองและรวมถึงบุคคลใดๆๆที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อทางาน แต่ไม่รวมถึ ง
คนที่ ท างานตามบริ เวณชายแดน จิต รกรหรือ สมาชิ กของกลุ่ ม ผู้ ช านาญการที่ เข้ าเมื อ งระยะสั้ น
ชาวเรือและลูกเรือเดินทะเลต่างชาติ
สาหรับองค์การสหประชาชาติได้กาหนดความหมายของแรงงานข้ามชาติไว้ในอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิของบรรดาแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวเหล่ านั้นไว้ในมาตรา 2
หมายถึง บุ คคลซึ่งจะถูกว่าจ้ างให้ ทางาน กาลั งถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างให้ ทางาน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น
เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าความหมายของแรงงานข้ามชาติของสหประชาชาติมีความหมาย
กว้างกว่าความหมายแรงงานข้ามชาติข ององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาก ทั้งนี้เพราะได้รวมถึง
คนงานทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ คนงานที่ทางานตามบริเวณชายแดนคนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงาน
ที่ทางานในสถานที่ทางานนอกประเทศ คนงานที่ทางานโยกย้ายไปมา คนงานที่ทางานตามโครงการ
คนงานที่มีกิจการของตน และคนงานที่ได้รับว่ าจ้างพิเศษให้ไปทางานในประเทศที่ตนไม่ได้มีสัญชาติ
นั้ น อย่ างไรก็ต ามยั งไม่ รวมถึง บุ คคลที่ เดิน ทางข้ามประเทศเพื่ อท างานในฐานะที่ เป็ น นัก ลงทุ น
(Investor) ผู้ลี้ภัยหรือบุ คคลที่ไม่มีสัญชาติ (Refugees or Stateless Person) นักศึกษา นักเรียน
หรือผู้อบรม และผู้ที่ทางานภายใต้การจ้างขององค์การระหว่างประเทศ
แนวคิดเรื่องการอพยพเคลื่ อนย้ายถิ่นยังได้รับการอธิบายเพิ่มเติม โดย (สุ ทธิพร บุญ มาก,
2556) ในงานวิจัยเรื่องการส่งเงินกลับบ้านของผู้ประกอบการย้ายถิ่น:กรณีศึกษาร้านอาหารต้มยา
ประเทศมาเลเซีย โดยใจความสาคัญของงานนี้คือ ผู้เขียนได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์การย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศว่ามี ความส าคั ญ ต่ อ การขับ เคลื่ อ นพั ฒ นาประเทศอย่างต่อ เนื่ อง แต่ อย่ างไรก็ ดี
เนื่องจากมีจานวนผู้ย้ายถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีแนวคิดและทฤษฎีที่ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ การย้าย
ถิ่ น แรงงานระหว่ า งประเทศออกมาเป็ น จ านวนมากทั้ ง ในระดั บ มหภาค ( Macro level) ที่ ให้
ความส าคั ญ กั บ ตั ว แปรเชิ งโครงสร้ างของสั งคม และวัฒ นธรรมของทั้ งประเทศต้ น ทาง (Origin
country) และประเทศปลายทาง ( Destination-country) และ ในระดับจุลภาค ( Micro level) ที่
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล ( Individual) และครั ว เรื อ น (Household) ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น และทั้งนี้ได้มีนักคิดที่ พยายามเชื่อมโยงปัจจัยระดับมหภาคเข้ากับ
ปัจจัยระดับจุลภาคขึ้นเป็นระดับกลาง ( Meso level ) เพื่อพยายามทาความเข้าใจปรากฏการณ์การ
ย้ายถิ่นที่ดียิ่งขึ้นต่อสาเหตุของการย้ายถิ่นที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอทฤษฎีหลักของการ
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วิเคราะห์การย้ายถิ่น 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่และแนวคิดนีโอมาร์กซีสต์ มา
อธิบายเพิ่มเติมดังนี้
ก. ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์คลำสสิกใหม่ ( Neo-Classical Economic Theory)
เป็ น การวิเคราะห์ ในระดั บ มหภาค แบบแผนการย้ ายถิ่ น และปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การ
ตัดสินใจย้ายถิ่นอธิบายตามทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มคลาสสิกใหม่ เกี่ยวกับดุลยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยผลักดัน ได้ แก่ การขาดแคลนที่ดิน ความยากจน การมีประชากร
จานวนมากในประเทศต้นทาง และปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน โอกาสในการมีงานทารวมถึง
ความทันสมัยของประเทศปลายทาง นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่ให้ความสาคัญกับความแตกต่าง
และความไม่สมดุลในเงื่อนไขการจ้างงาน และค่าจ้างระหว่างประเทศ ผลของความไม่เท่าเทียมของ
ค่าจ้างแรงงานส่วนเกินของประเทศต้นทางนั้นจะเคลื่อ นย้ายไปสู่ประเทศปลายทางที่มีค่าจ้างที่สูง
กว่าหรือมีแรงงานไม่เพีย งพอ ผู้ ย้ ายถิ่นแต่ละคนจะทาการตัดสิ นใจเลือกว่าจะย้ายไปประเทศใด
ขึ้นอยู่กับการประเมินโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะนาไปสู่ความ
เท่าเทียมกันของค่าจ้างในระยะยาวและยังก่อให้เกิ ดดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต้นทาง
และประเทศปลายทาง การวิเคราะห์ระดับมหภาคของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่มีความสาคัญต่อ
การอธิบายการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่สาเหตุของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศไม่ได้
จากัดเฉพาะเรื่องของความแตกต่างด้านค่าจ้างแรงงาน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ก็
ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกระแสการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศอีกด้วย
กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์แนวนี้ได้แก่ บอร์จัส โดยได้อธิบายว่ามนุษย์ได้ย้ายถิ่นจากประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจน้อ ยไปยังประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากกว่า ซึ่งหลักการ
ของบอร์จัสนั้นจะเน้นถึงลักษณะของค้าจ้างซึ่งก็สอคล้องกับกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย
และมาเลเซีย กล่าวคือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามายังไทยนั้นโดยมากมาจากประเทศที่มีอัตราค่าจ้างใน
ประเทศที่ต่ากว่าไทย เช่น แรงงานจาก พม่า ลาว และกัมพูชาซึ่งสอดคล้องกับมาเลเซียที่แรงงานมา
จากประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ต่ากว่ามาเลเซีย อันได้แก่อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ เป็นต้น
ลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานของทั้งสองประเทศยังสอดคล้องกับแนวคิดของ คอสเตลโล่ และฟรี
แมน ที่ว่าการเลือกเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งของแรงงานขึ้นอยู่กลับความแตกต่างระหว่าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ (GNP)ของประเทศต้น ทางและ (GNP)ของประเทศผู้ รับ แรงงาน
ปลายทาง ในประเด็น ของการเคลื่ อนย้ ายแรงงานเข้าประเทศของแรงงานผิ ดกฎหมาย เทเลอร์
พยายามได้อธิบายว่าการลักลอบเข้ามาทางานผิดกฎหมายของแรงงานกลุ่มดังกล่าวเกิดจากค่าจ้างที่
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มีอัตราต่า รวมถึงผลการผลิตที่ตกต่าและอัตราการว่างงานสู่จากประเทศต้นทาง นอกจากนี้ปัจจัย
ดึงดูดทางเศรษฐกิจในประเทศผู้ รับของผู้ย้ายถิ่นจะพัฒ นาเป็นโครงสร้างตลาดแรงงานสองระดับ
ได้แก่ โครงสร้างแรงงานระดับประถม ซึ่ งเป็นระดับที่มีความก้าวหน้ามากก่อให้เกิดลักษณะงานแบบ
วิชาชีพเป็นงานใช้ทักษะและมีค่าตอบแทนสูง ในขณะเดียวกันก็มีโครงสร้างตลาดแรงงานระดับทุติย
ซึ่งเป็นตลาดแรงงาน 3D ได้แก่ งานสกปก อันตรายและยากลาบาก ผลของการมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี
ของประเทศผู้รับแรงงานประชากรของประเทศจะพยายามพัฒนาตนเองเข้าไปมีตาแหน่งในระดับ
ตลาดประถม ทาให้เกิดการขาดแคลนคนที่จะเข้าไปทางานที่ตลาดระดับทุติยนั้นเอง ผลของลักษณะ
ดังกล่าวทาให้ เกิดการย้ายถิ่น เข้ามาเพื่อแสวงหาตาแหน่งงานของประเทศที่ขาดแคลนแรงงานใน
ระดับทุติย ในกระบวนการนี้จึงการลักรอบเข้ามาทางานของแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ผลของ
คาอธิบายดังกล่าวทาให้ พลอร์และเทเลอร์เห็นว่าการย้ายถิ่นเชิงเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจากปัจจัยดึงดูด
ความต้องการแรงานระดับทุติยในประเทศผู้รับหรือในประเทศปลายทางเป็นสาคัญ ซึ่งคากล่าวทั้ง
พลอร์และเทเลอร์ก็สอดคล้องกับปรากฎการณ์เคลื่อ นย้ายแรงงานข้ามชาติของทั้งไทยและมาเลเซีย
นั้นเอง ( นายภูเขียว จันทร์สมบูรณ์, 2549)
อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าทั้งแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่มีลักษณะของการ
ส่งเสริมการย้ายถิ่นโดยมองถึงลักษณะเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ แต่ในความเป็นจริงนั้นการย้ายถิ่นเพื่อ
ไปทางานของแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแรงงานข้ามชาติมีลักษณะที่อาจสร้างข้อกังวลในส่วน
การก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อตัวแรงงานก็เป็นได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่า วได้รับการสนับสนุนโดย
กลุ่มของแนวคิดนีโอมาร์กซิสต์นั่นเอง
ข. แนวคิดกลุ่มนิโอมำร์กซิสต์ ( Neo-Marxist)
ลั ก ษณะส าคั ญ ของแนวคิ ด ดั ง กล่ า วคื อ เงื่อ นไขที่ ส าคั ญ ของการครอบง าสั ง คมนั้ น คื อ
อุดมการณ์ ทางการเมือง อุดมการณ์ ทางเศรษฐกิจ วัฒ นธรรมหรือความรู้ โดยมีลั กษณะของการ
ครอบงาทางอ้อมและการต่อสู้ของชนชั้นกลางก็ต่อสู้โดยทางอ้อม โดยการใช้การสร้างพลังขับ เคลื่อน
ผ่านกลุ่มตัวแทนต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งความยุติธรรม อย่างค่อยเป็นค่อยไป บริบทแวดล้อมที่
มีอิทธิพลต่อนิโอมาร์ซิส ได้แก่ ภาพของการปฏิเสธอานาจนิยมที่กดขี่ผู้ด้อยโอกาสอย่างไร้คุณธรรม
กลุ่มลัทธินิโอมาร์กซิสต์ และลัทธิที่สาคัญ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 1.ลัทธินิโอมาร์กซิสต์ แนวมนุษย์นิยม
โดยมีนักคิดคนสาคัญได้แก่ อดัมชาฟ และเลสเช็ก โคลาโกสกี้ แนวคิดสาคัญของลัทธินี้มุ่งที่มนุษย์ทุก
คนเป็นจุดหมายมิใช่มุ่งที่วัตถุ หรือมุ่งเฉพาะระบบเศรษฐกิจการเมืองด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุ
และระบบเศรษฐกิจการเมืองก็เพื่อความสุขของมนุษย์ 2.ลัทธินิโอมาร์กซิสต์ แนวซ้ายใหม่ โดยมีนัก
คิดคนสาคัญได้แก่ เฮอรเบอร์ต มาคูส ฮังเดร กอร์ หลุย ส์ อัลทูแซร์ แนวคิดของลัทธินี้เน้นการต่อสู้
ทางชนชั้นโดยที่ต้องการเป็นอิสระจากอานาจทางการ นายทุน รัฐบาลเผด็จการด้วยการขับเคลื่อน
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ของเยาว์ชน นักศึกษาและปัญญาชน 3.ลัทธินิโอมาร์กซิสต์ แนวเฮเกล แนวคิดนี้ได้เสนอหลักการสอง
ประการคือ การสร้างตัวตนทางความคิด และความสานึกที่ผิดพลาดทางชนชั้น นอกจากนี้นักคิดที่
สาคัญได้แก่ แอนโตนีโอแกมชี ได้กล่าวว่าการที่นายทุนและรัฐมีความสัมพันธ์กันเอื้อประโยชน์ให้กัน
และกัน ส่งผลให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงและทางอ้อม แนวคิดนีโอ มาร์ก
ซิสต์แฟิร์ต โดยมีนักคิดที่สาคัญได้แก่ เฮอร์เบอร์ต มาคูส อะดอร์โน เป็นต้น แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงความสาคัญกับโครงสร้างส่วนบน มากกว่าการให้ความสาคัญพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากแนวคิด
ทั้ง 4 ประการนั้นเอง ก่อให้เกิดสาระสาคัญ 3 ประการกล่าวคือ ประการแรก ภาพของชนชั้นที่มี
อิทธิพลเหนือกว่าชนชั้นที่อยู่ภายใต้อิทธิพลที่ชัดเจนซึ่งได้แก่ รัฐ นายทุนที่มีความสัมพันธ์กัน และ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ก็ส่งพลต่อการครอบงาชนชั้นที่อยู่ภายใต้อิทธิพลได้แก่ แรงงาน ชนชั้นกลาง
ปัญญาชน โดยผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจ ประการที่สอง การให้ความสาคัญกับมนุษย์ว่า
เป็นผู้กระทามากกว่าผู้ถูกกระทา และประการที่สาม ให้ภาพของชนชั้นที่มีอิทธิพลเหนือกว่าชนชั้นที่
อยู่ภายใต้อิทธิพลที่ไม่ชัดเจนโดยจะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ นายทุนโดยการครอบงาดังกล่าวผ่าน
อุดมการณ์ครอบงาวัฒ นธรรมเชิงพานิช (สาคร สมเสริฐ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมองการเคลื่อนย้าย
แรงงานตามแนวคิดของนิโอมาร์กซิสต์สามารถมองออกมาได้ในลักษณะปรากฎการณ์ที่รัฐของทั้งไทย
และมาเลเซียอยู่ในสถานะที่มีอิทธิพลเหนือกว่าแรงงานข้ามชาติทั้งในแง่ของการออกกฎหมายจัดการ
ควบคุมการเข้าประเทศ และการจ้างแรงงานผลคือก่อให้เกิดกรเอารัดเอาเปรียบแรงงานได้ค่อนข้าง
เสรี
ในด้านนโยบายการย้ายถิ่นของไทยนั้น ได้มีการอธิบายโดย Jerrold W. Huguet (2557)
ผ่านทางรายงานชื่อ การย้ายถิ่นของไทย โดยมีสาระสาคัญดังนี้ กล่าวคือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เชียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่มไทย พม่า ลาว และกัมพูชาหรือที่รู้จักกันในนามของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นฐานของแรงงานโดยไทยเป็นปลายทางหลักของการ
ย้ายถิ่นตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เนื่องจากเศรษฐกิจ
ของไทยมีการพัฒนาที่ก้าวไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า ลาว และกัมพูชาทาให้เกิดการย้าย
ถิ่นของประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้ข้ามชายแดนมาในไทยด้วยวิธีที่ไม่ปกติ เช่น การลักลอบเข้า
ประเทศโดยช่องทางที่ไม่ใช่รัฐกาหนด เช่น ช่องทางธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางน้า ตามแนวชายแดน
เป็นต้น เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าตลอดทั้งการเข้ามาของแรงงานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงทาให้เกิด
ขบวนการลักลอบขนแรงงานขณะที่ไทยเองกลับไม่มีนโยบายการย้ายถิ่นมารองรับ จนกระทั่ง พ.ศ.
2546 ( ค.ศ. 2003 ) ที่เริ่มอนุญาตให้แรงงานย้ายถิ่นฝีมือต่าเข้าประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยผ่ านการลงนามในบั น ทึกความเข้าใจ (MOU) หลายฉบับตลอดจนนาระบบการปรับเปลี่ ยน
สถานะแรงงานผิ ดกฎหมายให้ เป็ น แรงงานมีส ถานะถูกกฎหมายซึ่งเริ่มใช้ใน พ.ศ. 2549 ( ค.ศ.
2006 ) กับ แรงงานจากกัม พู ช าและลาว และในพ.ศ. 2552 ( ค.ศ. 2009 ) จึงได้เริ่มใช้กั บ พม่ า
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แรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามาในไทยจะเป็นแรงงานฝีมือต่าจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ผู้ย้ายที่
ถิ่นเหล่ านี้ ส่วนใหญ่ทางานประเภทที่เรียกว่า “งาน 3D” กล่ าวคือเป็นงานสกปรก อันตราย และ
ยากล าบาก เพราะตั้ งแต่ ในช่ ว ง พ.ศ.2530 ( ค.ศ. 1987 ) เป็ น ต้ น มามี ค วามเหลื่ อ มล้ ากั น ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชาประกอบกับเกิดความไม่
มั่นคงในทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านทาให้มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในไทยเพื่อต้องการแสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่าอีกทั้งไทยมีความต้องการแรงงานในจานวนมากเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่าง
รวดเร็วส่ งผลให้ เกิดกระแสการเคลื่ อนย้ายของแรงงานฝี มื อต่ าเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
แนวคิดเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทยได้รับการยืนยันและกล่าวอ้างย้าอีกครั้ง โดย
(นายปริตต์ วัฒ นาการ, 2556) ผ่ านทางงานวิจัย ชื่อ ผลกระทบของการเคลื่ อนย้ายแรงงานจาก
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดย
ใจความสาคัญของงานนี้กล่าวคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคล
ซึ่ ง เป็ น แรงงานจากประเทศหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง สาเหตุ ส าคั ญ ในการเคลื่ อ นย้ า ยนั้ น
ประกอบด้วยปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออก และปัจจัยดึงดูดจากประเทศที่
แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า ดังนี้
1.ปัจจัยผลักดันจำกประเทศต้นทำงที่แรงงำนเคลื่อนย้ำยออก
1.1 อัตราการว่างงาน (Unemployment) อยู่ในอัตราที่สูงและมีการทางานที่ ต่ากว่าระดับ
แรงงานส่วนเกินที่เกิดจากการว่างงานและการทางานต่ากว่าระดับในประเทศนั้น เป็นผลพวงมาจาก
การไม่สามารถหางานทาที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองได้ ขณะเดียวกันแรงงานบางส่วน
พยายามที่จะหางานทาในประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อไม่สามารถหางานที่ตรงกั บความ
ต้องการได้แล้ว ทาให้แรงงานส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายออกไปยังต่างประเทศเพื่อที่แรงงาน
เหล่านั้นจะได้งานทาที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน
1.2 ระดับค่าจ้างที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับรายได้ในต่างประเทศ และอาชีพที่มีลักษณะเดียวกัน
ถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับขณะทางานในประเทศ ถ้าค่าจ้างและเงินเดือน
ในต่างประเทศมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างประเทศย่อมมีมากกว่า
1.3 การขาดสิ่งจูงใจสาหรับความก้าวหน้าในอาชีพ แรงงานที่มีความรู้ความชานาญสูงแต่ไม่
สามารถมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของตนเองย่อมเกิดความรู้สึกอยากเคลื่อนย้ายไปทางาน
ในต่างประเทศเพื่อหาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทาให้
แรงงานกลุ่มนี้ต้องการเคลื่อนย้ายไปทางานยังต่างประเทศ
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1.4 นโยบายกาลังคนที่ไม่เหมาะสม การวางแผนกาลังคนที่เหมาะสมทาให้เกิดการพัฒนาไป
ตามระบบของงานเกิดความสมดุลระหว่างงานกับบุคลากร แต่ขณะเดียวกันประเทศด้อยพัฒนาไม่มี
การวางแผนพัฒ นากาลั งคนท าให้ เกิดปั ญ หา เป็นเหตุให้ แรงงานบางส่ ว นอาจกลายเป็น แรงงาน
ส่วนเกินสาหรับประเทศนั้น ๆ แต่บางประเทศอาจต้องการแรงงานที่เป็นส่วนเกินนี้ ทาให้แรงงาน
ดังกล่าวต้องการเคลื่อนย้ายออกไปยังนอกประเทศ
1.5 ปั จ จั ย ทางสั งคมและการเมื อ ง แรงงานบางส่ ว นอาจต้ อ งการอพยพเคลื่ อ นย้ ายไป
ต่างประเทศ สาเหตุมาจากความไม่เสถียรภาพในสภาพสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างในด้านความคิดของกลุ่มการเมืองอันก่อให้เกิดความวุ่นวายในประเทศแรงงานเหล่านั้น
จึงต้องการหลีกหนีปัญหาดังกล่าว
2. ปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงำนเคลื่อนย้ำยเข้ำ
2.1 ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงานสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ ได้แก่ ระดับค่าจ้างและเงินเดือนซึ่ง เป็นค่าตอบแทนของแรงงาน ถ้าแรงงานในอาชีพต่างๆ
พบว่าแรงงานประเภทเดียวกันกับเขาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีระดับค่าจ้างหรือเงินเดือนซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาก ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้แรงงานเหล่านั้นต้องการอพยพเคลื่อนย้ายออกไป
ทางานยังประเทศนั้นๆได้
2.2 โครงสร้างประชากรในประเทศ รวมถึงการขาดแคลนกาลังคนในบางสาขา ถ้าหากมีการ
เผยแพร่ข้อมูลกระจายข่าวสารความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ทาให้แรงงานที่อยู่นอกประเทศได้ทราบ
ถึงข่าวสารประเภทแรงงานที่ขาดแคลนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
2.3 โอกาสสาหรับความก้าวหน้าในอาชีพ สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่งที่อานวย
ความสะดวกแก่ ก ารปฏิ บั ติ งานได้ เป็ น อย่ างดี ประกอบกั บ มี ก ารวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรท าให้
ตอบสนองความต้องการของแรงงานโดยทั่วไป และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้แรงงานที่มีความรู้
ความชานาญจากประเทศด้อยพัฒ นา เคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศเพื่อโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพของตน
2.4 นโยบายที่เปิดกว้างต่อการฝึกอบรม หรือส่งเสริมอาชีพแก่แรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศ และมาตรฐานในการครองชีพที่ดี มีความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย เป็นปัจจัยดึงดูดที่ทา
ให้เป็นที่ปรารถนาของแรงงานส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามายังประเทศมากขึ้น
2.5 ปัจจัยทางการเมืองและสังคม ประเทศที่ไม่มีการปกครองแบบเผด็จการ คอมมิวนิตส์คือ
ประเทศที่มีการปกครองแบบเสรี และไม่มีการกีดกันทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือด้านอื่นๆ ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
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นอกจากนี้ ในงานวิจั ย ชื่อ “โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่ อนย้ายแรงงานสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซีย น (Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community) (ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน) โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้เสริมย้าในประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูด
และปัจจัยผลักดัน (Pull and Push Theory)
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก
ปัจจัยผลักดันหรือปัจจัยดึงดูดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในประเทศไทยปลายทางและประเทศต้นทาง โดยที่ในแต่ละประเทศอาจเกิดผลที่แตกต่าง
กันออกไป อันไปสู่ลักษณะของการปรับใช้แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้การย้ายถิ่นอาจจาแนกตามสาเหตุซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1.
การย้ายถิ่นอันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ 2. การย้ายถิ่นอันมีสาเหตุมาจากการกระทาหรือน้ามือของ
มนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นการย้ายถิ่นโดยสมัครใจและการถูกบังคับให้ย้ายถิ่น
ในขณะที่ปรากฏการณ์ การเคลื่อนย้ายแรงงานของมาเลเซีย ได้รับการอธิบายโดยผ่านทาง
งานของ(สุทธิพร บุญมาก,2552) เรื่อง นโยบายแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย (Malaysia’s Policy
on Foreign Workers) ในงานดังกล่าวของสุทธิพรได้พรรณนาถึงเรื่องดังกล่าวไว้ว่า หลังจากยุคล่า
อาณานิคมของอังกฤษ กระแสการย้ายถิ่นของมาเลเซียมีการเพิ่มจานวนแรงงานต่างชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะแรงงานจากอินโดนีเซียและฟิลิ ปปินส์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1971 ( พ.ศ. 2514 )
มาเลเซียออกนโยบายเศรษฐกิจใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออก การขยายโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณะ การพัฒนาเกษตรกรรม และการลดความยากจนท่ามกลางประชากรมลายูที่อยู่ใน
ชนบท ผลของการปรับใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ทาให้เกิดทาให้เกิดความต้องการแรงงานที่เพิ่มมาก
ขึ้นโดยเฉพาะแรงงานประเภท 3 D เพราะพลเมืองมาเลเซียปฎิเสธงานประเภทดังกล่าว ด้วยเหตุ
ประชากรในแถบพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจต่ากว่ามาเลเซียจึง
ย้ายเข้ามาทางานในมาเลเซีย และเนื่องด้วยความต้องการแรงงานประเภท 3 D เพิ่มมากขึ้นทาให้เกิด
ปรากฏการณ์ การจ้างแรงงานและเข้ามาทางานผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลมาเลเซียจึงได้
พยายามออกนโยบายและวิธีการเพื่อป้องกันปัญหาการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายเพื่อสร้างความ
สมดุลให้กับประเทศในช่วงแรกของการออกนโยบายรัฐบาลมาเลเซียได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
สรรหาแรงงานต่างชาติในขณะเดียวกันรัฐบาลมาเลเซียก็ออกข้อตกลงร่วมมือทวิภาคีกับประเทศผู้ส่ง
แรงงานเพื่อควบคุมแรงงานจากประเทศต้นทางโดยความตกลงแรกได้ทาความร่วมมือกับรัฐบาล
อินโดนีเซียต่อมารัฐบาลมาเลเซียได้ทาความร่วมมือกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เป็นต้น
อาจสรุปได้ว่าในปัจจุบันปัจจัยหลักและสาคัญที่ก่อให้ เกิดการย้ายถิ่นคือ การย้ายถิ่นด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็ น หลั ก ซึ่งปรากฏการณ์ ดังกล่าวก็สอดคล้ องกับแรงงานไร้ทักษะที่เข้ามา
ทางานทั้งในส่วนของไทยและมาเลเซียล้วนมีเหตุผลมาจากหลักการต้องการมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่
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ที่ดีขึ้น แต่อาจกล่าวได้ว่าแรงงานส่วนหนึ่งในมาเลเซีย คือแรงงานจานวนโรฮิงญานั้นปัจจัยหลักของ
การหนีเข้ามาอาศัยอยู่และทางานในมาเลเซียเนื่องมาจากผลของการที่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้รับการ
กระท าในลั กษณะโหดร้ ายทารุณ นั้ นเอง ส่ งผลให้ มาเลเซี ยในฐานะประเทศผู้ รับ ไม่ ส ามารถส่ ง
แรงงานกลุ่มนี้กลับไปยังประเทศต้นทางได้ โดยหลักการดังกล่าวรับการยืนยันได้รับการยืนยันภายใต้
หลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็คือหลักการห้ามส่งกลับไปเผชิญอันตราย
ปรากฏการณ์ ของการเคลื่ อ นย้ ายถิ่ น ของผู้ ค นนั้ น ถื อเป็ น เหตุ ก ารณ์ ป กติ ที่ มี ม านาน แต่
ประเด็น ของการอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาตินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานข้ามชาติใน
ลั กษณะไม่ ป กติ (Irregular Migration) ถือ เป็ น ประเด็น ที่ ต้อ งให้ ความส าคั ญ เป็ น พิ เศษเนื่ องจาก
แรงงานข้ามชาติในลักษณะไม่ปกตินั้นยากที่จะคานวณหรือทราบจานวนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะของความเป็นพลวัตรสูง เช่น แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายสามารถแปลงสภาพให้มีสถานะ
ถูกต้องตามกฎหมายได้ หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศมาโดยถูกต้องตามกฎหมายอาจกลายเป็น
แรงงานข้ามชาติที่อันมีลักษณะผิดกฎหมายเช่นกรณีการอยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
เป็ น ต้น จากตั ว เลขขององค์ การระหว่างประเทศว่าด้ ว ยการโยกย้ายถิ่ น ในปี ค.ศ. 2010 ( พ.ศ.
2553 ) พบว่า จานวนแรงงานข้ามชาติอันมีลักษณะไม่ปกตินั้นมีจานวนสูงถึง 50 ล้านคนทั่วโลก
นอกจากนี้ ใน ค.ศ. 2013 ( พ.ศ. 2556 ) มีจานวนแรงงานผิดกฎหมายในรัสเซียประมาณ 3 ล้านคน
และใน ค.ศ. 2014 ( พ.ศ. 2557 ) พบว่าจานวนแรงงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
อาศัยและทางานอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นจานวนสูงถึง 11.3 ล้านคน ในทวีปเอเซียโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาเลเซียพบว่ามีแรงงานแฝงตัวทางานในลักษณะผิดกฎหมายประมาณ 1 ล้านคน เป็นต้น
(International Organization for Migration, 2015)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศ
2.2.1.แนวคิดภำพรวมกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของไทยและมำเลเซีย
อาจกล่าวได้ว่า ทั้งไทยและมาเลเซียมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อส่งออกซึ่งมีความสัมพันธ์
กับการแข่งขัน กับเศรษฐกิจระดับโลกอุตสาหกรรมส่งออกของทั้งสองประเทศได้แก่ อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมทอผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร ( Tsai&Tsay,2004;Hugo,1993;Kassin,1997)ส่งผลให้การจะนาพาประเทศ
ไปสู่การพัฒนาของเศรษฐกิจจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาแรงงานระดับทักษะต่า การจ้างแรงงาน
ข้ามชาติถือเป็นอีกกลละวิธีหนึ่งที่ทาให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนการผลิต จากการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทางเศรษฐกิ จ ของทั้ ง สองประเทศส่ ง ผลให้ ก ารเคลื่ อ นย้ ายแรงงานข้ า มชาติ ก ลายเป็ น
กระบวนการและปรากฎการณ์ทางสังคมที่สาคัญอย่างยิ่งของทั้งไทยและมาเลเซียเนื่องจากทั้งสอง
ประเทศมีสถานะเป็นประเทศปลายทางของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในประชาคม
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อาเซียนและเป็นหน้าสังเกตุว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานส่วนใหญ่มีลักษณะของการลักลอบเข้า
เมืองและทางานอย่างผิดกฎหมาย (สุทธิพร บุญมาก, 2555)
ผลของการมีแรงงานข้ามชาติเป็นจานวนมากของทั้งสองประเทศทาให้รัฐบาลจาเป็นต้ องมี
ระบบการจัดการการแรงงานในประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการเข้ามาทางาน
อย่างผิดกฎหมายซึ่งการจัดการแรงงานแรงงานข้ามชาตินั้นในแง่โยบายมีการผสมผสานเข้ากับกรอบ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งระบบการจัดการการเข้าประเทศและการจ้าง
แรงงานของทั้งสองประเทศ คณะผู้วิจัยจะอธิบายตามรายละเอียดต่อไป
2.2.2 กำรจัดกำรกับกำรเข้ำประเทศไทย
การจัดการเข้าประเทศไทยนั้นกระทาโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 ซึ่งบทบาทของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะที่เป็นหน่วยงานคัดกรองบุคคลเข้าประเทศ
มีลั กษณะที่ ส าคั ญ โดยสะท้ อ นออกมาในรูป ของงานเขี ยนในรูป แบบต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น งานวิจั ย
บทความหรือเอกสารทางวิชาการประเภทอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยได้หยิบ ยกมาอธิบายดังนี้ คือ ได้แก่“งาน
ตรวจคนเข้าเมืองสาคัญอย่างไร”(ว.นิติศาสตร์ ฉบับพิเศษ วัน "รพี" ป.1 ฉ1, ส.ค., 2550 ) ได้อธิบาย
ความสาคัญของงานตรวจคนเข้าเมืองโดยผ่านบทความที่ชื่อ “งานตรวจคนเข้าเมืองสาคัญอย่างไร”
โดยที่ใจความสาคัญของบทความนี้ได้เน้นย้าถึงความสาคัญของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นด่านตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) ซึ่งจะตรวจสอบและทาการคัดกรองบุคคลก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร การให้ พ านั ก อยู่ ชั่ ว คราว การอนุ ญ าตให้ พ านั ก อยู่ ต่ อ การสื บ สวน
ปราบปรามและสอบสวนคดีต่างๆรวมไปถึงการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกประเทศ เหตุเนื่องจาก
บุคคลต่างด้าวเป็นบุคคลต้องห้ามหรือเข้ามาโดยผิดกฎหมายซึ่งภารกิจของงานตรวจคนเข้าเมืองถือ
ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นหน่วยงานด่านแรกของประเทศ หากไม่มีการคัดกรองที่ดี
แล้วอาจทาให้ คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาเข้าพานักอยู่ในประเทศและอาจส่งผลก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองมาทาหน้าที่รับผิดชอบทาหน้าที่รักษา
หน้าด่านของประเทศ
นอกจากนี้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งก็ ถื อ เป็ น
แนวความคิดที่อธิบายถึงความสาคัญของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรวมทั้งการให้บริการและอานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะใช้อานาจตามกฎหมาย
( ชมมณี สีหาบุตร, 2547 ) ได้สรุปเกี่ยวกับ “ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการ
ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ” ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีบ ทบาทต่อการ
ป้องกันและและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในระดับน้อยนอกจากนี้ยังพบว่าในการ
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ดาเนินการต่างๆใช้เวลาค่อนข้างนานรวมทั้งเจ้าหน้าที่แต่ละท่านก็มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่ามีการหลบหนีเข้าเมืองที่
ผิดกฎหมายเป็นจานวนมากซึ่งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศ โดย ( อนุสรณ์ นุชนนท์,
2546 ) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาปั ญ หาการป้ อ งกั น และปราบปรามการลั ก ลอบเข้ า เมื อ งที่ ผิ ด
กฎหมายของคนต่างด้าวชาวกัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษาพบว่าการทางานป้องกันและ
จัดการกับการเข้าเมืองมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีการทางานที่ซ้าซ้อน ต่างฝ่ายต่างทางาน
ขาดการประสานงานและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ าวสาร ขาดการติ ด ตามและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลาง ทาให้การทางานของเจ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้นและขาดความ
จริงจังต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
รูปแบบกำรเข้ำเมือง
รูปแบบกำรเข้ำเมืองโดยถูกกฎหมำย
1) กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรของคนต่ำงด้ำว
ประเท ศไท ย ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ค น เข้ า เมื อ ง พ .ศ. 2522 ซึ่ ง รั ฐ มน ตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ กาหนดว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง “บุคคล
ธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” มีสิทธิที่จะเดิ นทางเข้า-ออกไทยได้โดยจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์ คนต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือมีแต่ไม่ได้
รับการตรวจลงตราในหนังสือ หรือเอกสารใช้แทนหนังสือ เดินทางจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใน
ต่ า งประเทศจะถู ก ห้ ามมิ ให้ เข้ ามาในไทย มี เพี ย งคนต่ า งด้ าวบางประเภทเท่ า นั้ น ที่ ผ่ า นเข้ า มา
เพียงชั่วคราว เช่น ผู้ควบคุมเรือหรือเครื่องบินซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่าแล้วกลับออกไป หรือคน
สัญชาติประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยที่เดิน ทางข้ามพรมแดนไปมาชั่วคราว ที่กฎหมายได้
ยกเว้นให้ไม่จาเป็นต้องมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือใช้แทนหนังสือเดินทาง เป็นต้น
การที่บุคคลจะเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจะต้องมีเอกสารที่ยืนยันตัวบุคคล
สัญชาติ และเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ เอกสารดังกล่าวคือหนังสือเดินทาง (Passport) เนื่องจาก
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารหลักฐานเบื้องต้นที่รับรองความเป็นพลเมือง หรือสัญชาติและการระบุตัว
บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามหนังสือเดินทางไม่ใช่หลักฐานที่เด็ดขาด
ดังนั้นหากมีข้อสงสัยว่าผู้ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวไม่ใช่คนสัญชาติของรัฐที่แท้จริง ประเทศผู้รับก็
อาจปฎิเสธการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางนั้นได้เพราะขาดความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี
ประเทศผู้รับ ไม่อาจตัดสิน ชี้ขาดได้ว่าหนังสือเดินทางของรัฐอื่นถูกต้องสมบูรณ์ เพียงใด เว้นแต่รัฐ
เจ้าของหนังสือเดินทางจะได้ประกาศหรือแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหนังสือเดินทาง
ของรัฐนั้น
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2) กำรตรวจลงตรำ VISA
การที่คนต่างด้าวผู้ใดมีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องได้รับการ
ตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทย ณ ประเทศนั้นๆเสียก่อน ซึ่งการตรวจลงตราคือการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดอาจ
เป็นตราประทับหรือข้อความลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อแสดงว่า
ทางการไทยได้อนุญาตให้บุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางนั้นเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามประเภท
ของการตรวจลงตรา
การตรวจลงตรา มีความสัมพันธ์กับเรื่องการเข้าเมืองของคนต่างด้าวและอานาจการตรวจลง
ตราในปัจจุบันมีที่มาจากพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจ
พิจารณาในการตรวจลงตราให้แก่คนต่างด้าวตามกฎหมายที่มีอยู่ 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ
1)
กระทรวงการต่างประเทศ
2)
สถานทูต สถานกงสุลไทย รวมทั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย
3)
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ VISA
การยกเว้นการตรวจลงตราเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1)
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทาความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย
2)
ผู้ถือหนังสือเดินทางซึ่งเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่
ตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี
3)
ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1) มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และมีสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
นั้น ปัจจุบันประเทศคนชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้
สามสิบวันมีทั้งหมด 56 ประเทศ
3.2) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยพาหนะขนส่งคนโดยสารประเภท
เครื่องบินหรือเรือเดินทะเล รถไฟ รถขนส่งคนโดยสาร รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บริการทัศนาจร หรือ
รถจักรยานยนต์รับจ้างต้องมี
- ตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่ชาระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว สาหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ภายในกาหนดเวลา
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- เอกสารหลักฐานของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแสดง
การจองที่นั่งในพาหนะที่ชาระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว สาหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ภายในกาหนดเวลา
3) ระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศ
ไทยใช้ระบบการจัดการการเข้าประเทศโดยอาศัยหนังสื อเดินทางประกอบกับใบ ต.ม. 6
เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้มีการเดินทางเข้า -ออกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใน ใบ ต.ม. 6
จะมีรายละเอียดสาคัญที่นอกเหนือไปกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง เช่น รายละเอียดของเที่ยวบิน
ที่พักในประเทศไทย จานวนผู้ติดตาม เป็นต้น นอกจากนี้ระบบการจัดการการเข้าประเทศของรัฐไทย
ใช้ระบบแบบ PIBICS (Personal identification and Blacklist Immigration control System)
ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยใช้ตรวจผ่านหนังสือเดินทาง
ซึ่งด่านชายแดนต่างๆ จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการเข้าและออกทุกอย่างโดยการตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับแบล็กลิสต์ และใบหน้าคนที่เคยเข้ามา หรือรูปที่อยู่ในพาสปอร์ต รวมทั้งประวัติที่เคยเข้ามาใน
อดีต เพื่อป้องกันการสวมรอย ป้องกันการปลอมพาสปอร์ต เป็นต้น
นอกจากนี้ ไทยใช้ระบบ E –finger print อีกด้วย ซึ่งการทางานของโปรแกรมดังกล่าวจะ
ทาการบันทึกลายนิ้วมือลงในตัวเครื่องแสกนลายนิ้วมือ เป็นการใช้เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ตรวจสอบข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับบุคคลต้องห้ามกับระบบ Pibics และบุคคล
ตามหมายจับจากฐานข้อมูลในระบบของตารวจ ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหน่วยตรวจคน
เข้าเมืองต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าเพื่อให้ระบบการจัดการเข้าประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบ
ดังกล่าวมีการนามาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การลงเวลาทางานของพนักงานในองค์กร
ควบคุมการเข้า-ออกประตูสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการระบุตัวบุคคลผ่านเข้า-ออก
อย่างไรก็ดีในกรณีการเดินทางระยะสั้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านไทยได้ทาความร่วมมือ
ด้านการผ่านแดนชั่วคราวกับเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทยทั้งสี่ประเทศได้แก่
1.)ไทยและมาเลเซีย ใช้เพื่อเป็นบัตรที่ใช้สาหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการเดิน
ทางเข้า-ออก ออกโดยกรมการปกครอง มีอายุใช้งาน 1 ปี ส่วนระยะเวลาการพานักจะเพิ่มเป็น 30
วัน ซึ่งบุคคลที่จะใช้บัตรผ่านแดนนี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับชายแดนของอีก
ประเทศ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการพิจารณาความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ไทย-มาเลเซียเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 กาหนดให้หนังสือผ่านแดน สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชายแดน
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัด
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นราธิวาส และจังหวัดปัตตานี และครอบคลุมพื้นที่ 4 รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเกดาห์ รัฐกลันตัน
รัฐเปรัค (เฉพาะเมืองฮูลูเปรัค) และรัฐเปอร์ลิส
2.) บัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ใช้สาหรับไทยและลาว โดยที่บัตรผ่านแดนดังกล่าวสามารถเดิน
ทางเข้าลาว เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น และอยู่ได้ครั้งละ 3 วัน
3). บัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ใช้สาหรับไทยและพม่า การผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยพม่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย จะต้องมีหนังสือผ่านแดนชั่วคราวสาหรับคนที่มีสัญชาติและมีภูมิลาเนา
อยู่นอกเขต อ.แม่สาย ใช้สาหรับเดินทางไปพม่าได้ครั้งเดียว มีอายุ 7 วันนับแต่วันที่ยื่นขอ สามารถ
พานั กค้างคืน ในเขตท่าขี้เหล็กได้ไม่เกิน 1 สั ปดาห์ และให้พานักในเขตท่าขี้เหล็กได้ไม่เกินรัศมี 5
กิโลเมตร สามารถยื่นทาได้ ณ เขตที่ว่าการอาเภอแม่สายเท่านั้น ไม่สามารถทาที่ด่านได้ และ
4).บัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ใช้สาหรับไทยและกัมพูชา สามารถออกได้ที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งใช้
ผ่ า นไปได้ ถึ งจั งหวั ด เสี ย มราฐ กั ม พู ช า โดยสามารถอยู่ ได้ ไม่ เกิ น 7 วั น ถ้ า ต้ อ งการอยู่ น านกว่ า
ระยะเวลาดังกล่าวต้องนาหนังสือผ่านแดนมาประทับตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว ทุก 7 วัน
โดยสามารถทาได้ ณ ที่ทาการปกครองจังหวัดสระแก้ว หรือที่ว่าการอาเภออรัญประเทศ อาเภอตา
พระยา และอาเภอคลองหาด
นอกจากนี้การเดินทางเข้าประเทศไทยสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นประเทศไทยมีการ
ตรวจยกเว้นการลงตราให้ถ้าเดินทางในระยะสั้นตามตารางคือ
ตารางแสดง ข้อมูลยกเว้นการตรวจลงตราของประเทศไทยต่อประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ
ระยะเวลา
บรูไน
30 วัน
กัมพูชา
14 วัน
อินโดนีเซีย
30 วัน
มาเลเซีย
30 วัน
พม่า
14 วัน
ฟิลิปปินส์
30 วัน
สิงคโปร์
30 วัน
เวียดนาม
30 วัน
ลาว
30 วัน
ที่มา: www.asean.org
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กำรดำเนินคดีอำญำคนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
คนต่างด้าวซึ่งลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และถูกดาเนินคดีอาญาซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่น
บาทภายใต้มาตรา 62 โดยพนักงานสอบสวนมีอานาจในการควบคุมตัวภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ถูกนาตัวมายังสถานีตารวจ โดยผู้ต้องหาที่เป็นคนต่างด้าวจะถูกดาเนินการสอบสวนโดย
ผ่านล่ามแปลในชั้นสอบสวน
กำรส่งตัวคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
ประเด็นเรื่องการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ตกอยู่ภายใต้มาตรา
53-56 หมวด 6 ว่าด้วยการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ.2522 ดังนี้
(1) คนต่างด้าวประเภทที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงตามมาตรา
12(7)(8)หรือ(10) หรือนาเงินเข้ามาลงทุนโดยฝ่าฝืนมาตรา 43 วรรค 2 โดยการไม่แสดงฐานะการเงิน
ตามระเบียบที่กรรมการกาหนด หรือเป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือไม่
สามารถประกอบกิจการเลี้ยงชีพได้เพราะกายจิตพิการฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีโรคอย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา 44 หรือเป็นผู้ได้รับโทษฐานนาพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา
63 หรือมาตรา 64 ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 53 หมวด 6 ว่าด้วยการส่งคนต่างด้าวออกไปนอก
ราชอาณาจักร
“มาตรา 53 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็น
บุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 12 (7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12
(10) หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 หรือเป็นผู้ได้รับโทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอ
เรื่องไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป”
(2) คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง
หรือถูกเพิกถอนแล้ว ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 54 หมวด 6 ว่าด้วยการส่งคนต่างด้าวออกไป
นอกราชอาณาจักร
“มาตรา 54 คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ
อนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรก็ได้
ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่มีคาสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการ
ส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและ
หลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใด
ตามความจาเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2480 ใช้บังคับ”
ขัอสังเกต การปรับใช้หลัก (Non-Refoulement) คือหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย
อันตราย (Non-Refoulement) หลักการดังกล่าวนั้นได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีต
ประเพณี ร ะหว่างประเทศซึ่งหมายถึงการห้ ามผลั กดันไปเผชิญ อันตราย กล่ าวคือ รัฐผู้ รับ (Host
state)ที่เป็นประเทศปลายทางเมื่อรับผู้อพยพมาแล้วไม่สามารถผลักดันผู้อพยพ (Refugees) หรือผู้
แสวงหาแหล่งพักพิง หรือผู้ลี้ภัย ( Asylun seekers)กลับออกไปสู่ประเทศที่อพยพมาได้ทันที หากว่า
การผลั ก ดั น นั้ น จะเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต หรื อ เสรีภ าพ ของผู้ อ พยพนั้ น อย่ า งไรก็ ดี ห ลั ก (NonRefoulement) ไม่ ไ ด้ ก าหนดพั น ธะกรณี ในเชิ ง บวกกล่ า วคื อ รั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก (NonRefoulement) นั้นไม่จาเป็นจะต้องให้สถานะผู้ลี้ภัย กล่าวอีกในหนึ่ง หลัก (Non-Refoulement)
ไม่ ได้ก่ อให้ เกิ ดสิ ท ธิที่ ค วรจะได้แหล่ งพั ก พิ ง (Right to asylum) จากรัฐ ผู้ รับ แต่ อย่างไรก็ต ามก็ มี
ข้อยกเว้น กล่าวคือข้อยกเว้นของหลัก(Non-Refoulement)มีอยู่ในข้อบทที่33(2)ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสถานะภาพของผู้ลี้ภัย ค.ศ.1951 คือเรื่องความมั่นคงของรัฐ (National security)โดยกาหนดว่า
ผู้ลี้ภัยไม่อาจอ้างสิทธิประโยชน์ใดๆได้หากว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า (Reasonable grounds)เขาผู้นั้น
จะเป็นภัยแก่ความมั่นคงของรัฐ ต้องพิจารณาจากอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าจะ
พิจารณาจากการกระทาในอดีต แต่การกระทาในอดีตก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่ งที่นามาพิจารณาประกอบ
ได้ด้วยอาจเกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอย
สรุ ป การส่ งตั ว คนต่ างด้ าวออกนอกไทย นอกจากจะมี ก ฎหมายภายในประเทศอย่ า ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ใช้บังคับแล้วนั้น ก็ยังต้องพิจารณาในส่วนของพันธกรณีที่เป็น
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้เข้าเป็นภาคี ในความตกลงระหว่างประเทศต่างๆจานวนมากซึ่งมี
ผลให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพ ลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสั ญ ญาว่าด้ว ยการ
ต่อต้านการทรมานและการปฏิ บั ติห รือการลงโทษอื่นที่ โ หดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี
(CAT) และความตกลงอื่นๆอีกมากมายที่ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะส่งคนต่างด้าวออกไปนอก
ประเทศ เพื่อที่จะไม่ทาให้ไทยทาผิดพันธะกรณีอันเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเข้าผูกพัน
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แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้ เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสถานะภาพของผู้ลี้
ภัย ค.ศ. 1951 สถานะหลัก(Non-Refoulement)ที่อยู่ในข้อบทที่33มีสถานะเป็นกฎหมายประเพณี
ระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงผูกพันไทยด้วยที่จะต้องปฏิบัติตามหลัก (Non-Refoulement)
ด้วยเหตุนี้เองถ้ามีการสืบสวนหรือพิสูจน์ได้ว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองมาด้วยการลี้ภัยจากรัฐเพื่อน
บ้านหรือรัฐต่างๆในลักษณะที่ไม่สามารถกลับไปยังประเทศต้นทางได้ไทยจะต้องมีหน้าที่รับและดูแล
บุคคลดังกล่าวในลักษณะของสิ่งอานวยความสะดวกให้ตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน
2.2.3 กำรจัดกำรกับกำรเข้ำประเทศของประเทศมำเลเซีย
การจัดการกับการเข้าประเทศของมาเลเซียมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 1959/63 และ
พระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง 1969 เป็นตัวกาหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าประเทศแต่อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 1959/63 มีการบัญญัติกฎหมายและการลงโทษผู้ลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองที่มีอัตราโทษสูงจนเกินไปจนนามาสู่ข้อเรียกร้องให้นามาปรับแก้กฎหมายและลดโทษในที่สุดนั้น
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการจ้างงาน ค.ศ.1955 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ปรับใช้ในการควบคุม
การเข้าประเทศ ประเทศมาเลเซียนั้นแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นหลายรัฐบาลท้องถิ่น ส่งผลให้
ประเทศปรับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีคณะผู้วิจัยทาการอธิบายภาพรวมการจ้างงานของ
มาเลเซียเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียฝั่งตะวันตก ซึ่งไม่รวมถึงรัฐซาบาร์ Sabah ซารา
วัค Sarawak และรัฐลาบวน Labuan ทั้งนี้เนื่องจากรัฐทั้งสามรัฐไม่ได้ให้มีการยกเว้นการตรวจลง
ตราการเข้าเมือง (Visa) สาหรับสมาชิกอาเซียน
ตาราง 2.1 รายการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรัฐบาลมาเลเซีย
ประเทศ
ระยะเวลำพำนักในประเทศ
บรูไน
14 วัน
กัมพูชา
30 วัน
ลาว
30 วัน /แต่ 60 วันสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของทางราชการ
อินโดนีเซีย
30 วัน
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

21 วัน
14 วัน
15 วัน
30 วัน
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การประทับ ตรา Visa คือการประทับ ตราลงใน Passport หรือหนั งสื อเดินทางอื่นๆของ
ชาวต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับทางราชการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหนังสือเดินทางนั้นได้ขออนุมัติเข้า
มาเลเซีย และได้รับการอนุมัติแล้วชาวต่างชาติซึ่งต้องขออนุญาตการประทับตรา Visa เข้ามาเลเซีย
ต้ อ งขอยื่ น ค าร้ อ งในการท า Visa ล่ ว งหน้ า และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ ก่ อ นการเดิ น ทางเข้ า ประเทศ
ข้อกาหนดในการขอประทับตรา Visa แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
กำรขอประทับตรำ Pass
นอกเหนือจากการขอเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อเหตุผลทางสังคมและธุรกิจแล้ว ผู้เดินทางเข้า
ประเทศมาเลเซี ย ต้ อ งขออนุ ญ าตประทั บ ลงตรา “Pass” ซึ่ ง มี อ ยู่ ห ลายประเภท ขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ ได้แก่ Visit Pass ระยะสั้นและระยะยาว Employment
Pass,Professional Pass,Dependent Pass และ Student Pass ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติก่อนเข้า
ประเทศ
Pass คือ การประทับตราในหนังสือเดินทาง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับอนุมัติให้อยู่ประเทศ
มาเลเซียเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ชาวต่างชาติต้องได้รับประทับตราPassนี้ ต้องมีผู้ รับรองในประเทศ
มาเลเซีย โดยผู้รับรองยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ(ถ้ามี)
ในประเด็นการจัดการกับการเข้าประเทศของมาเลเซียนั้นสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของ
มาเลเซียได้ใช้ระบบ (Biometric fingerprint) เป็นระบบที่ใช้เพื่อตรวจสอบคนเข้าเมืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนเข้าเมื องที่ผิ ดกฎหมายเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบดังกล่ าวเป็นระบบที่ปรับใช้เป็นระบบ
เดียวกันทั่วทุกด่าน นอกจากนี้มาเลเซียไม่มีการใช้หรือการให้กรอกเอกสารเหมือนอย่างเช่น ใบตม.6
ที่ไทยใช้
2.3 รูปแบบและวิธีกำรในกำรจำแนกแรงงำน
2.3.1กำรจำแนกแรงงำนข้ำมชำติในไทย
“แรงงานข้ามชาติ” ที่อภิปรายในบทนี้ ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทั้งปกติและไม่ปกติซึ่ง
สามารถแยกได้เป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้ กล่าวคือแรงงานข้ามชาติอันมีลักษณะปกติที่ผ่านกระบวนการ
ตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานในไทย อาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ แรงงานข้ามชาติที่เข้าถูกกฎหมายและแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้ กล่าวคือ
ประเภทที่ 1 แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย (Regular Migrant Worker)
แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทได้แก่
ประเภทตลอดชีพ คือ แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทางานตามประกาศคณะปฎิวัติฉบับ
ที่ 322 พ.ศ. 2515 ( ค.ศ. 1972 ) ตามความในข้อ 10 (1) ของประกาศฉบั บ หนึ่งซึ่งกาหนดให้
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ใบอนุญาตทางานแบบตลอดชีพนี้ใช้ได้ตลอดชีพของแรงงานข้ามชาติตามอาชีพที่แรงงานข้ามชาติเคย
ทาอยู่ก่อนขอออกใบอนุญาตทางาน เว้นแต่แ รงงานข้ามชาติจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ แม้พระราชบัญญัติ
การทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 จะถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 ใช้บังคับแทนแต่เงื่อนไขนี้เหล่านี้ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่
อาจกล่าวได้ว่าแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทางานตลอดชีพประกอบด้ วยกลุ่มแรงงาน
ดังต่อไปนี้ 1) แรงงานข้ามชาติผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและทางานอยู่ก่อน
วันที่ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 ใช้บังคับก่อนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ( ค.ศ. 1972 )
และได้ยื่นคาขอใบอนุญาตทางานภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 ใช้
บังคับ และหากใบอนุญาตทางานออกให้แล้วแต่แรงงานข้ามชาติยังไม่ได้รับใบอนุญาตและยังทางาน
อยู่ จ นถึงวัน ที่ พระราชบั ญ ญั ติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ใช้บังคับ (พระราชบัญ ญั ติการ
ทางานของคนต่างด้าวใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2521) ก็ต้ องปรากฏว่าแรงงานข้ามชาตินั้นได้
ไปรับใบอนุญาตทางานตลอดชีพแต่ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่
เหตุผลของการเข้ามาทางานในไทยของแรงงานข้ามชาติที่ขอและได้รับใบอนุญาตทางาน
แบบตลอดชีพนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงงานข้ามชาติประเภทนี้เป็นแรงงานข้ามชาติที่มีถิ่นที่อยู่ ใน
ประเทศไทยและทางานอยู่ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ( ค.ศ. 1972 ) (วันที่ประกาศใช้
คณะปฎิวัติฉบับที่ 322) ซึ่งขณะที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เดินทางเข้ามาทางานที่ไทยนั้น ไทยยังไม่มี
กฎหมายกาหนดให้ แ รงงานข้ามชาติ ขออนุญ าตการท างาน เมื่อต่ อมาไทยตรากฎหมายกาหนด
ควบคุมการทางานของคนต่างด้าว โดยการให้ต้องขออนุญาตทางานตามประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่
322 (กฎหมายที่ใช้ในขณะนั้น) ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 จึงให้อานาจอธิบดีกรมแรงงานออก
ใบอนุญาตทางานประเภทตลอดชีพให้แก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ได้ ซึ่งถือว่าแรงงงานข้ามชาติกลุ่มนี้
ถือเป็นแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ประเภทชั่วครำว คือ แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ใบอนุญาตทางานแบบชั่วคราวจะออกให้แก่แรงงานข้ามชาติที่เข้า
เมืองถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยถื อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant
Visa) หรือแรงงานข้ามชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในไทยแล้วยื่นใบขออนุญาตทางาน การอนุญาตให้แรงงานข้าม
ชาติได้รับใบอนุญาตทางานประเภทชั่วคราวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามมาตรา 9 ดังนั้น หากงานใดมิได้กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงหรื อ เป็ น งานที่ ก าหนดห้ ามคนต่ างด้ าวประกอบอาชี พ ตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราช
กฤษฎี กา คนต่างด้ าวนั้ น ไม่ส ามารถขออนุญ าตท างานดังกล่ าวในไทยได้ ส าหรับ งานในอาชีพ ที่
แรงงานข้ามชาติจะขออนุญาตทางานในไทยได้นั้นก็ยังคงต้องมีกฎเกณฑ์ กาหนดว่า การพิจารณาออก
ใบอนุ ญ าตท างานให้ แก่แรงงานข้ามชาตินั้ นให้ เจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุญ าตเท่าที่ จาเป็น ทั้ งนี้โดย
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คานึ งถึงทางเศรษฐกิจ การแย่งอาชีพคนไทย ความมั่นคงของประเทศและหลั กมนุษยธรรมตาม
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาขออนุญาตทางานคนต่างด้าว พ.ศ.
2537 ( ค.ศ. 1994 )
โดยปกติการขออนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทางานในไทยตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ทางาน
แบบชั่วคราวจะกาหนดให้แรงงานข้ามชาติทางานในไทยไม่เกิน 2 ปี แต่แรงงานข้ามชาติสามารถขอ
ต่อใบอนุญาตได้
ประเภทส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น (BOI) คื อ แรงงานข้ า มชาติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบัญญัติเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติในลักษณะเดียวกัน เช่นพระราชบัญญัติปิโตเลียม พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม
เป็ น ต้ น ใบอนุ ญ าตประเภทนี้ อ าจเรี ย กอย่ า งย่ อ ได้ ว่ า ใบอนุ ญ าตประเภทส่ ง เสริ ม การลงทุ น
หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตทางานประเภทส่งเสริมการลงทุนนี้จะออกให้แก่แรงงานข้ามชาติที่
เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมาย โดยถือวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และได้รับ
อนุญาตให้ทางานได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นที่
รั ฐ ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง ได้ แ ก่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการปิโตเลียมแห่งประเทศ พ.ศ. 2521 เป็นต้น สาหรับ
ระยะเวลาในการอนุญาตให้ทางานนั้นจะเป็นไปตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ แต่
ละฉบั บเสนอไปโดยขออนุ ญาตให้ มากกว่า 1 ปีก็ได้ และสามารถขอต่อใบอนุญาตได้เช่นเดียวกับ
ใบอนุญาตทางานทางานประเภทชั่วคราว
แต่อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยฉบับนี้จะมุ่งเน้นการอธิบายแรงงานข้ามชาติดังนี้ ได้แก่
(1)
ในกรณี แรงงำนข้ำมชำติจำกพม่ำ ลำว และกัมพูชำ อาจกล่าวได้ว่าก่อน พ.ศ.
2531 ( ค.ศ. 1988 ) ไทยไม่มีประสบการณ์การหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างมหาศาลของแรงงานข้าม
ชาติจากทั้งสามประเทศ แต่หลังจาก พ.ศ. 2535 ( ค.ศ. 1992 ) เป็นต้นมา รัฐบาลไทยประสบกับ
ปัญหาการเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากเกินไปจนทาให้รัฐบาลไทยมีนโยบายผ่อนผัน
ให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองสามารถขอใบอนุญาตทางานได้ โดยอาศัยช่องทางในมาตรา
17 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยมาตรา 17 ระบุว่ารัฐบาลสามารถผ่อนผันให้
แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารการเดินทางสามารถขออนุญาตทางานได้อย่างถูกกฎหมายชั่วคราวใน
ประเทศไทย แต่ต้องผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามการขึ้น
ทะเบียนเป็นจริงเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมใน พ.ศ. 2539 ( ค.ศ. 1996 ) โดยผ่านมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อจัดทากรอบการจดทะเบียนตามกฎหมายของแรงงานเหล่านี้เป็นรายปี โดยแรงงานข้ามชาติได้รั บ
อนุญาตให้ ทางานได้ชั่วคราวในระหว่างการรอถูกส่งกลับประเทศ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น การ
อนุญาตชั่วคราวนี้ถูกขยายระยะเรื่อยมาตลอดทุกปี เนื่องจากภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
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และแรงงานเหล่านี้มีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย ในปัจจุบันแรงงาน
สามประเทศนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มย่อยคือ
(ก) แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียน หมายถึง แรงงานที่จดทะเบียนเพื่อได้สิทธิอาศัยอยู่
ชั่วคราว (ท.ร. 38/1) และได้รับหมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก จากกระทรวงมหาดไทย
โดยเริ่ ม ที่ ห มายเลย 00 แรงงานเหล่ า นี้ จ ะต้ อ งผ่ านการตรวจสุ ข ภาพก่ อ น จึ งจะสามารถขอ
ใบอนุ ญ าตท างานจากกระทรวงแรงงานได้โดยได้รับ หลั ก ฐานจากหน่ ว ยงานของรัฐ 3 ฉบั บ คื อ
ใบอนุญาตให้พานักอาศัยชั่วคราว (ท.ร.38/1) บัตรประกันสุขภาพ และใบอนุญาตทางาน
(ข) แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน หมายถึง แรงงานที่ทางานโดยไม่มีใบอนุญาต
ไม่ว่าจะมีเอกสารการพานักชั่วคราว (ท.ร.38/1) หรือไม่ก็ตาม จานวนแรงงานข้ามชาติใต้ดินนี้ไม่มี
ตัวเลขชัดเจน แรงงานเหล่านี้มักอยู่ด้วยความหวาดระแวงที่จะถูกจับกุม ถูกข่มขู่และถูกส่งกลับ
(ค) แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเนื่องจากตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ( ค.ศ. 2006 )
เป็นต้นมา รัฐบาลได้วางมาตรการที่จะปรับสถานะของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นแรงงาน
ที่ถูกกฎหมายโดยผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ การพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติจากลาวและ
กัมพู ชา เริ่มดาเนิ น การตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ( ค.ศ. 2004 ) โดยแรงงานข้ามชาติจากลาวจะได้ รับ
หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศลาว ขณะที่
แรงงานชาวกั ม พู ช าจะได้ เอกสารรับ รองตัว บุ ค คล (Certification of ldentification) ออกโดย
กระทรวงแรงงานของกัมพูชา แต่สาหรับแรงงานจากพม่า กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเริ่มขึ้นใน พ.ศ.
2552 ( ค.ศ. 2009 ) โดยมีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานและเมื่อแรงงานข้ามชาติผ่าน
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเท่ ากับว่าเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุม
หรือส่งกลับได้ รวมทั้งยังสามารถเดินทางได้ทั่วไทยนอกจากนี้ยังสามารถเดินทางกลับประเทศของ
ตนได้ (แต่ ถ้าต้ อ งเดิ น ทางกลั บ เข้ ามาไทย ต้ อ งยื่ น ค าร้อ งขอกั บ เจ้ าหน้ าที่ กองตรวจคนเข้าเมื อ ง
หลังจากที่กลับออกไปแล้ว ) ทั้งนี้แรงงานกลุ่มนี้ต้องรายงานตัวต่อสานั กงานตรวจคนเข้าเมืองทุก
90 วัน และสามารถขอกลับเข้ามาทางานในประเทศได้อีกครั้งหลังจากระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาตให้
ทางานสิ้นสุดลง
(ง) แรงงานข้ามชาติ เข้าประเทศผ่ านบั นทึ ก ข้อตกลงความร่ว มมือ บั น ทึ กข้ อตกลงความ
ร่วมมือได้แก่บันทึกความตกลงร่วมมือระหว่ างรัฐบาลไทย - รัฐบาลกัมพูชา ไทย – พม่า - และไทย
- ลาว ในพ.ศ. 2545 ( ค.ศ. 2002 ) และ 2546 ( ค.ศ. 2003 ) ได้จัดทากรอบการทางานสาหรับ
แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ ที่จะเข้ามาและทางานในไทยอย่าง “ถูกกฎหมาย”ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้
แรงงานจะได้รับ สวัสดิการสังคม สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
เช่น เดีย วกับ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่ผ่ านการพิสู จน์ สัญ ชาติ มีแ รงงานจากลาว และ
กัมพูชาที่เข้ามาในไทยผ่านบั นทึกข้อตกลงความร่วมมือตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ( ค.ศ. 2005 ) เป็นต้นมา
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แต่สาหรับแรงงานจากพม่า ต้องใช้เวลาถึง 7 ปีในการปฏิบัติบันทึกข้อตกลง และเพิ่งเริ่มมีแรงงาน
ข้ามชาติชาวพม่าจานวนไม่มากเข้าไทยผ่านกระบวนการดังกล่าว
(2) ชนกลุ่มน้อย
ตามกฎหมายไทย ชนกลุ่มน้ อยจัดว่าเป็นกลุ่ม “คนต่างด้าว” หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แม้ว่าจานวนไม่น้อยจะเกิดบนผืนแผ่นดินไทยก็ตาม ใน พ.ศ. 2535 ( ค.ศ.1992 ) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยได้จัดระบบการจาแนกชนกลุ่มน้อย โดยการออกบัตรประจาตัวในสีที่แตกต่ าง
กันพร้อมเลขรหัส 13 หลักให้กับชนกลุ่มน้อยที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปในเลขบัตรประจาตัว
สาหรับรุ่นที่เริ่มทาบัตรรุ่นแรกไม่ว่าจะเกิดในไทยหรือไม่ก็ตาม จะเริ่มด้วยเลข “6” ขณะที่บุตรหลาน
กลุม่ ที่ได้เลข “6” ที่เกิดในไทยจะเริ่มด้วยเลข “7” ตามระเบียบ
(3) คนไร้รัฐ/ไร้สัญชำติ
“คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ” หมายถึง ผู้ที่อาศัยในไทยแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย คน
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเกิดในแผ่นดินไทยนานมาแล้ว แต่ตกสารวจจากกรมการปกครอง
2.3.2 กำรจำแนกแรงงำนข้ำมชำติในมำเลเซีย
มาเลเซียได้เปิดประเทศเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ.2500 ) เป็นต้น
มา แต่ปั ญ หาหลั กที่ มาเลเซีย เผชิญ อยู่คือปัญ หาแรงงานอพยพในสถานการณ์ ไม่ปกติ (Irregular
Migrant Worker) ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดในบริเวณมาเลเซียที่เป็นบริเวณคาบสมุทรและบริเวณรัฐซา
บาร์ โดยอาจกล่าวได้ว่าแรงงานผิดกฎหมายโดยมากเป็นแรงงานที่มาจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
คานิยามคาว่าแรงงานอพยพในสถานการณ์ไม่ปกติได้แก่ 1) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่หรือการจ้าง
งานที่ไม่ได้รับอนุญาต 2) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางาน 3) กลุ่มคนที่ใบอนุญาต
ทางานสิ้นสุดลง 5) กลุ่มผู้ลี้ภัย 6) กลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานที่เข้าเมืองมาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
เด็กที่เกิดจากพ่อและแม่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย 7) กลุ่มแรงงานที่เข้ามาทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางนายหน้า
เถื่อน และรวมถึงกลุ่มนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่เกินสิทธิตามที่รัฐกาหนด เป็นต้น
พัฒนาการเรื่องการจ้างงานและการจัดการการเข้าออกมาเลเซียแบ่งออกเป็น 3 ยุคดังนี้คือ
ยุคปี ค.ศ. 1950 ( พ.ศ. 2493 ) ถึงต้นปี ค.ศ. 1980 ( พ.ศ. 2523 ) ยุคดังกล่าวถือว่าเป็นยุคแรก
ของการจัดการแรงงานซึ่งทางมาเลเซียยังไม่มีกฎหมายที่เข้มงวด ในยุคนี้นั้นมีกฎหมายเพียงแค่ 2
ฉบับที่ออกมาควบคุมการทางานของคนต่างด้าวได้แก่ พระราชบัญญัติการจ้างงาน ค.ศ. 1968 ( พ.ศ.
2511 ) และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง แต่หลักใหญ่ใจความสาคัญของกฎหมายทั้งสองฉบับคือ
เพื่อบังคับใช้กับแรงงานประเภทมีทักษะและอาศัยวิชาชีพในการทางาน Expatriates เท่านั้น ต่อมา
ยุคกลางเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ( พ.ศ. 2523 ) ถึง ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540 )โดยรัฐ บาลได้เริ่มออก
นโยบายผ่อนปรนเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าว เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสาหรับการจ้างงาน การเริ่ม
ใช้โปรแกรมนิรโทษกรรมและการขึ้นทะเบียนแรงงาน รวมถึงการกาหนดระเบียบเรื่องค่าธรรมเนีย ม
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การจ้างงาน เป็นต้น ยุคสุดท้ายคือยุคตั้งแต่ค.ศ. 1997 (พ.ศ.2540 ) เป็นต้นไป โดยในยุคดังกล่าว ถือ
ว่ารัฐมีนโยบายเข้มงวดในการจับกุมแรงงานต่างด้าว เช่นการตั้งอาสาสมัครตารวจเพื่อทาหน้าที่คอย
ตรวจสอบและดูแลเกี่ยวกับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการเข้ ามาท างานในมาเลเซี ย นั้ น แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
ประเภทแรงงานมีทักษะโดยในที่นี้จะใช้คาว่า Expatriate และกลุ่มประเภทแรงงานกึ่งทักษะหรือไร้
ทักษะ โดยจะใช้คาว่า Foreign Workers กล่าวคือ
1. กลุ่ม Expatriate คือกลุ่มของแรงงาน 3 ประเภทดังที่จะอธิบาย กล่าวคือ
1.1.1 กลุ่ ม Key post อั น ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ด ารงต าแหน่ ง ของ
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งรับผิดชอบในการดูผลประโยชน์ของบริษัทและการลงทุนโดย
ภาพรวม รวมทั้งทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทางและนโยบายของบริษัท
1.1.2 กลุ่ ม Executive post อันได้แก่บุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริห าร
งานของบริษัทโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยที่บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้นานโยบายของ
บริษัทไปปฏิบัติ
1.1.3 กลุ่ ม Non-Executive Post ได้แก่กลุ่ มบุคคลที่ ใช้ทักษะระดับสูงในการ
ทางานโดยอาศัยประสบการณ์ทางเทคนิคและวิชาชีพ
2.
กลุ่มแรงงานต่างชาติ Foreign Workers คือ กลุ่มประเภทบุคคลที่รัฐบาลมาเลเซีย
อนุญาตให้ทางานได้ในภาคการจ้างงานดังต่อไปนี้ 1. ภาคการผลิต 2. ภาคการก่อสร้าง 3. ภาคการ
เพาะปลูก 4. ภาคการเกษตร และ5. ภาคบริการ โดยรัฐบาลมาเลเซียกาหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะ
จ้างแรงงานต่างชาติต้องไปขอโควตาจากทาง Ministry of home affair และ One Stop Service
Center นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้กาหนดอายุสาหรับบุคคลที่จะเข้ามาทางานประเภทกล่าวคือต้อง
มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี จนถึง 45 ปีในวันที่ยื่นใบสมัคร นอกจากนี้ตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย
นั้นยังกาหนดให้คนต่างชาติจาต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทางอีกด้วย
นโยบายการให้ ใ บอนุ ญ าตท างานในมาเลเซี ย มี 3 รู ป แบบคื อ 1) A Visit Pass for
Temporary Employment 2) A Visit Pass for Skilled Workers 3) An Employment Pass
ทั้ งนี้ ในการสมั ครขอใบอนุ ญ าตนั้ น นายจ้างจะต้อ งพิ สู จ น์ ได้ว่ามี ความจาเป็ น ในการจ้างแรงงาน
ต่างชาติในลั กษณะงานพิ เศษ แต่ไม่ได้ห มายความว่าแรงงานต่างชาติจะเป็นใครมาจากไหนก็ได้
แรงงานต่างชาติที่จะได้รับใบอนุญาตให้ทางานในประเทศจะถูกกาหนดตามสัญชาติ และอายุ
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1) A Visit Pass for Temporary Employment แรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือได้รับสิทธิใน
การเข้ารับเลือกสาหรับใบอนุญาตทางานในช่วงเวลาสั้นๆจนถึงหนึ่งปีแรงงานฝีมือมีสิทธิในการเข้ารับ
เลือกใบอนุญาตนี้เช่นกัน
2) A Visit Pass for Skilled Workers แรงงานทั กษะที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น วิช าชี พ สามารถ
ขอรับการพิจารณาใบอนุญาตทางานประเภทนี้ได้ จะได้รับใบอนุญาตให้ทางานในช่วงสั้นซึ่ งจะออก
ให้ทางานสูงสุด 12 เดือน แต่จะไม่อนุญาตให้นาครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
3) An Employment Pass แรงงานมีทักษะฝีมือได้รับสิทธิในการขอรับใบอนุญาตประเภท
นี้ในระยะเวลา 2 ปี แต่ไม่มีเงื่อนไขในการจากัดประเภทการทางาน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนแรงงำนข้ำมชำติ
อาจกล่าวได้ว่าทุกประเทศย่อมมีอานาจในการกาหนดว่าจะให้ใครเข้ามาในเขตแดนของตน
ได้และกาหนดตลาดแรงงานของตน แต่เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้อานาจอธิปไตยจะไม่สวนทางกลับหลัก
ปฏิบัติโดยเท่าเทียมตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่กาหนดไว้ และเพื่อให้ มีการคุ้มครอง
แรงงานในช่วงที่จากบ้านมาทางานได้รับการปกป้องอย่างเป็นธรรม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
จึงได้รับรองมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานข้ามชาติไว้เป็นจานวนห้าฉบับ ประกอบด้วย
อนุสัญญา 2 ฉบับ และข้อแนะนา 3 ฉบับ ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ ได้แก่
• อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการอพยพเพื่ อ การท างาน (ฉบั บ แก้ ไข) พ.ศ.2492ฉบั บ ที่ 97 และ
ข้อเสนอแนะ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ.2492 ฉบับที่ท8ี่ 6
• ข้อเสนอแนะว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอพยพ (ประเทศด้อยพัฒนา) พ.ศ.2498 ฉบับที่
100
• อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานอพยพ (บทบัญญัติเสริม) พ.ศ.2518 ฉบับที่143และข้อแนะว่า
ด้วยแรงงานอพยพ พ.ศ.2518 ฉบับที1่ 51
ข้อสังเกต แรงงานอพยพที่กล่าวมาตามมาตรฐานเหล่านี้ หมายถึง เฉพาะแรงงานต่างชาติ
หรือแรงงานจากนอกประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงแรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศ นอกจากนี้อนุสัญญา
ว่าด้วยแรงงานอพยพทั้งสองฉบับในข้างต้น เป็นอนุ สัญญาที่กล่าวถึงสิทธิของลูกจ้างข้ามชาติ มิได้
คุ้มครองถึงสิทธิของชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทางานในกิจการของตนเอง
อนุสัญญาฉบับที่ 97 และ 143 ได้มีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้วจานวน 47 ประเทศและ 23
ประเทศตามล าดับ (เมื่อวันที่ 1 ส.ค พ.ศ.2550) ในภูมิภ าคเอเชียและแปซิ ฟิกโดยมีประเทศที่ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 97 แล้ว มีเฉพาะนิวซีแลนด์ ซาบาร์(มาเลเซีย)และทาจิกิสถานเท่านั้น
และอนุสัญญานี้มีผลในทางปฏิบัติต่อ ฮ่องกง เนื่องจากเป็นเขตปกติพิเศษของจีนในสมาชิกประเทศ
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เอเชียแปซิฟิก 31 ประเทศแต่เป็นที่สังเกตได้ว่าอนุสัญญาฉบับที่ 143 มีเพียงฟิลิปปินส์และทาจิกิ
สถานที่ได้ให้สัตยาบัน
ทุกๆประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวพันกับระบบแรงงานอพยพไม่ว่า
จะเป็นบทบาทของรัฐผู้ส่ง ( sending countries) หรือรัฐผู้รับ ( receiving countries)หรือเป็นทั้ง
รัฐผู้รับและผู้ส่งในเวลาเดียวกันอย่างเช่นมาเลเซียและไทย ด้วยเหตุนี้เองเพื่อให้การปฏิบัติด้าน
แรงงานที่มีมาตรฐานเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติขั้น
พื้นฐานไว้อนุสัญญารวมทั้งข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้นมุ่งหวังที่จะให้บังคับ
ใช้กับแรงงานทุกคนไม่ว่าสัญชาติใด หรืออาจจะกล่าวได้ว่า มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีผล
บังคับใช้กับแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกันกับที่บังคับใช้กับแรงงานที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้น ซึ่ง
โดยหลักการแล้ว มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทุกฉบับมีความสาคัญต่อแรงงานย้ายถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกับแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากเป็นการกาหนดมาตรฐานแรงงานขั้นต่าซึ่งเป็น
ที่ยอมรับตามหลักสากล การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติจาเป็นต้องมีฐานทางกฎหมายที่มั่นคงและ
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ และต้องอาศัยความร่วมมืออย่างแข็งขัน
ระหว่างรัฐบาล องค์กรแรงงาน และภาคประชาสังคม
ไทยและมาเลเซียในฐานะสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงมีพันธกรณีทาง
ระหว่างประเทศเพื่อปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทางานและอาศัยในประเทศของตนดังที่จะกล่าวต่อไป
2.4.1แนวคิ ด กำรคุ้ ม ครองแรงงำนข้ ำ มชำติ ต ำมกรอบขององค์ ก ำรแรงงำนระหว่ำ ง
ประเทศ (The Protection of Migrant Workers under ILO’s Conventions)
สาหรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1919
(พ.ศ.2462) ซึ่งแง่ของการปกป้อง และคุ้มครองแรงงานนั้นไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
เรื่องแรงงาน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ อนุสัญญาหลักทั้งหมด5ฉบับได้แก่ 1. อนุสัญญาว่าด้วยการ
เกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ (C029 forced labour convention,1930) 2. อนุสัญญาว่าด้วย
ค่ า ตอบแทนที่ เท่ า เที ย มกั น (C100- Equal remuneration convention,1930) 3. อนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ผู้ติดตามและครอบครัว(C105- Abolition forced
labour convention,1957) 4. อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก
(C138- Minimum age convention,1973) 5. อนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุด
(C182- worst forms of child labor convention,1999)
ในขณะที่ ม าเลเซี ย ได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น 5 อนุ สั ญ ญาจาก 8 อนุ สั ญ ญาหลั ก ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1 .
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 (C098 Right to Organize
and Collective Bargaining Convention, 1949) 2. อนุสัญ ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
(C029 Forced Labor Convention, 1930) 3. อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ.
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1951 (C100 Equal Remuneration Convention, 1951) 4. อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยอายุ ขั้ น ต่ า ค.ศ.
1973 (C138 Minimum Age Convention, 1973) 5. อนุสั ญ ญาว่าด้ว ยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุ ดใน
การใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (C182 Worst Forms of Child Labor Convention), 1999
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่างก็ลงนามในอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ได้กาหนดเรื่องสิทธิพื้นฐานการทางานไว้ดังเช่น เสรีภาพในการ
สมาคม และการรับรองที่มีผลจริงจังสาหรับสิทธิในการต่อรองร่วมและยังมีการบัญญัติถึงการขจัด
การใช้เเรงงานบั งคับ ทุกรูปแบบ รวมถึงหลักการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการขจัดการเลือก
ปฎิบัติในด้านการมีงานทาและการประกอบอาชีพ
ในประเด็นของการเท่าเทียมในการทางานนั้นสามารถอธิบายได้ว่าแรงงานจะต้องสามารถ
ได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมรวมถึงความมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทางานตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่
นอกจากนี้ความเท่าเทียมกันยังรวมหลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอีกด้วย ประเด็นการเลือกประเด็นก็
เป็นประเด็นที่น่าสนใจกล่าวคือ ในการทางานนั้น ถ้าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติในเรื่องงานแตกต่าง
ไปจากบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลที่เป็นวัตถุวิสัยหรือเหตุผลทางกฎหมายมาสนับสนุนได้ ภาวะดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ ในประเด็นของการเลือกปฏิบัติมีข้อสังเกตุว่าทั้งประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียต่างก็ไม่ได้ลงนามยอมรับรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและ
อาชีพ)พ.ศ.2501 ค.ศ.1958 ฉบับที่111 ซึ่งประเด็นดังกล่าวคณะผู้วิจัยมีข้อกังวลเนื่องจากผลของ
การไม่ลงนามของประเทศทั้งสองทาให้การเลือกปฏิบัติต่อตัวแรงงานข้ามชาติยังคงพบได้

ประเด็นเรื่องของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับข้องกั บเรื่องของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจ้างงานประกอบด้วยอนุสัญญาหมายเลข 66 97 และ 143 แต่คณะผู้วิจัยจะเน้นอธิบาย C 143
ดังนี้คือ หลักการและความจาเป็นของการให้สัตยาบันอนุสัญญา 143 ว่าด้วยการอพยพสภาพที่ถูก
กดขี่ แ ละการส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มและการปฏิ บั ติ ต่ อคนงานอพยพ (Convention 143:
Convention concerning Migration in Abusive Conditions and the Promotion of
Equality and Treatment of Migrant Workers, 1975 (พ.ศ. 2518 ) มีสาระสรุปพอสังเขปดังนี้
คือ เมื่ อกล่ าวถึงการคุ้ม ครองและปกป้ อ งแรงงงานข้ ามชาติ ในสถานการณ์ อัน ไม่ ป กติ อนุ สั ญ ญา
หมายเลข 143 ได้มีข้อบทในลักษณะของการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ดี
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้รับการยอมรับหรือการให้สัตยาบันโดยรัฐน้อยมาก คือมีเพียงแค่ 23 รัฐ
เท่านั้นที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว โดยที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีเพียงแค่ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเดียวเท่านั้นที่ให้สัตยาบัน
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อาจกล่าวได้ว่าอนุสัญญาหมายเลข 143 ได้กล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติโดย
ไม่คานึงถึงสถานะว่าแรงงานดังกล่าวจะมีลักษณะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย กล่าวคือ ในข้อ 1
ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวระบุ ไว้ว่า “รัฐสมาชิกแต่ละรัฐที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ จะต้องเคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของแรงงานอพยพ” และในส่วนที่หนึ่งของอนุสัญญาหมายเลข 143 ได้
ยอมรับว่าทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางจะต้องให้ความมั่นใจต่อแรงงานว่ามีการเคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยรวมถึงกลุ่มของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานการณ์อันไม่ปกติ หลักการ
ดังกล่าวได้รับการยอมรับและอธิบายไว้ในข้อ 1 ดังข้างต้น แม้ในความจริงรัฐแต่ละรัฐจะมีอานาจใน
การควบคุมการไหลเวียนของการอพยพแรงงาน แต่ข้อ 1 ก็สะท้อนให้เห็นว่าสิทธิของแรงงานอพยพ
จาต้องได้รับการคุ้มครองโดยไม่คานึงถึงสถานะทางกฎหมายของตัวแรงงานรวมถึงไม่คานึงถึงว่าจะมี
เอกสารแสดงตัวที่ถูกหรือไม่ก็ตาม
คานิยามจากัดความของเรืองสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานสาหรับแรงงานอพยพในสถานการณ์
อันไม่ปกตินั้นไม่ได้ถูกนิยามไว้ชัดในข้อ 1 ของอนุสัญญาหมายเลข 143 แต่อย่างไรก็ตามอาจตีค วาม
ได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอ้างถึงนั้นตามข้อ 1 นั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้ถูกบรรจุในตราสาร
ระหว่างประเทศซึ่งได้รับ การรับ รองและยอมรับโดยองค์การสหประชาชาติ และนอกจากนี้ สิท ธิ
ดังกล่าวยังอาจตีความขยายถึงสิทธิพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการทางานที่บรรจุในอนุสัญญาพื้นฐานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศทั้ง 8 ฉบับรวมถึงสิทธิที่อยู่ใน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทางาน ค.ศ. 1998
นอกจากอาจกล่าวได้ว่ายังมีตราสารระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคหลายฉบับก็ได้
ยอมรับและพูดถึงสิทธิของแรงงานขั้นพื้นฐานไว้ ซึ่งตราสารเหล่านั้นได้แก่ (1) ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.
1966 (3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ค.ศ. 1966 (4)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องแรงงานอพยพและครอบครัว ค.ศ. 1990
ซึ่งอนุสัญญาที่กล่าวมาดังข้างต้นประเทศไทยเข้าเป็นภาคีทุกฉบับ แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้คณะ
ผู้เขีย นขอตั้งข้อสั งเกตในประเด็นที่ว่าประเทศมาเลเซียยังไม่ได้ล งนามเป็นภาคีในกติการะหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ค.ศ. 1966 ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ น ประเด็ น ที่
วิพากษ์วิจารณ์โดยองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งจากภายใน
และนอกประเทศมาเลเซีย
ประเด็นข้อพิจารณาต่อมาในเรื่องของสิทธิที่เกิดขึ้นจากการทางานที่ผ่านมาแล้วได้ถูกรับรอง
และกล่าวอ้างถึงในข้อที่ 9(1) ของอนุสัญญาหมายเลข 143 ดังนี้คือ “ ปราศจากมาตรการที่เป็นอคติ
ต่อการออกแบบเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานอพยพในการแจ้งงานโดยให้การประกันว่า
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แรงงานอพยพจะเข้าสู่อาณาเขตแห่งชาติและยอมรับในเรื่องการจ้างงานโดยเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่กาหนดไว้ แรงงานอพยพจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทั้งตัวของแรงงานเองและ
ต่อตัวครอบครัวรัฐสมาชิก แม้ว่ากฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้ไม่ได้ให้การยอมรับสถานะของบุคคล
ดังกล่าว” นอกจากนี้สิทธิดังกล่าวยังได้รับการยืนยันเพิ่มเติมในวรรคที่ 34 ของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ แรงงานอพยพหมายเลข 151 ( The Migrant Workers Recommendation, 1975
(No.151) ได้กาหนดไว้ว่า (1) แรงงานข้ามชาติผู้ซึ่งเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการจ้างงานโดยไม่
คานึงถึงสถานะทางกฎหมายของตัวแรงงานดังกล่าว โดยที่แรงงานจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ในประเด็นไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากความบาดเจ็บเนื่องจากการทางาน
และประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางปฏิบัติโดยทั่วไปของรัฐนั้นๆ เช่น ค่าชดเชยสาหรับการทางาน
ในช่วงวันหยุด เป็นต้น
อาจกล่ าวโดยสรุ ป ได้ ว่าข้ อ 9(1) ของอนุ สั ญ ญาหมายเลข 143และข้ อ บทเสริม แนะน า
หมายเลข 151 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะให้การการรันตีว่าแรงงานข้ามชาติในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ
นั้ น รวมถึงแรงงานที่ได้รับ การจ้ างงานที่ ไม่ได้ถูกตามกฎหมายนั้ นจะต้องไม่มีใครพรากไปซึ่งสิ ท ธิ
สาหรับการทางาน นอกจากนี้หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น แรงงานข้ามชาติก็สามารถใช้สิท ธิตามกฎหมาย
ที่เขาพึ่งจะมีได้
จากหลักการดังกล่าวคณะผู้เขียนจึงเกิดข้อพิจารณาในแง่ที่ว่าสิทธิของประโยชน์ในแง่ของ
การประกัน สังคมมักจะยึ ดโยงกับสถานะอันชอบด้วยกฎหมายของการจ้างงานและการเข้ามาอยู่
อาศัย โดยชอบด้ว ยกฎหมาย แต่ ข้อ 9 (1) ถื อเป็ น หลั กปฏิ บั ติในแง่ของการเน้ น ย้ าในหลั ก การที่
สถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมาย ( Legal status ) ของตัว
แรงงานข้ามชาติ
2.4.2 กำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงชำติในประชำคมอำเซียน
ประเทศไทยและมาเลเซี ย มี โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับ การแข่ งขันกับเศรษฐกิจระดับโลก อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกของทั้งสอง
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมทอผ้าและเครื่อง
นุ่ มห่ ม รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อ เนื่องจากการเกษตร (Tsai &Tsay, 2004; Hugo, 1993; Kassin,
1997) การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศจึงมีความจาเป็นที่ต้องพึ่งพาแรงงานระดับทักษะต่า ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ การจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ เป็ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนในการผลิต และตอบสนองการขาดแคลนแรงงานระดับทักษะ
ต่าได้ เนื่องจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้นทาให้พลเมืองของประเทศมีโอกาสใน
การจ้างงานที่ดีกว่า จึงปฏิเสธการจ้างงานในงานระดับล่างที่มีค่าจ้างและสถานภาพต่า อาจกล่าวได้
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ว่า การจ้างแรงงานต่างชาติมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปลายทางแรงงานต่างชาติในการ
แก้ไขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานที่ มี ค วามส าคั ญ ส าหรับ ประเทศที่ ต้ องมี การพึ่ งพาแรงงานใน
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออกในฐานะเป็นเศรษฐกิจที่นารายได้เข้าประเทศและเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง
กระบวนการการจ้างแรงงานของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย คณะผู้วิจัยจึงขอแบ่งประเภท
การอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติเป็นดังนี้คือ
2.4.3 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงชำติของรัฐบำลไทย
ไทยกลายเป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติระดับไร้ฝีมืออย่างเข้มข้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2530
( ค.ศ.1987) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการเกษตรกรรมเพื่อส่งออก
การส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งออกของประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เขต
ชายแดนของประเทศไทยกับพม่า กัมพูชา และลาว ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศปลายทาง
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติจากในกลุ่ ม
ประเทศแถบลุ่มน้าโขง ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว โดยที่รัฐบาลไทยเริ่มมีการจดทะเบียนและขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยใช้พระราชบัญญัติการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2521 เป็นเครื่องมือในการควบคุมแรงงานต่างชาติในระยะต้น
ปัจจุบั น รัฐบาลไทยอนุญ าตให้มีการจ้า งแรงงานต่างชาติที่มาจากประเทศพม่า ลาว และ
กัมพูชาให้สามารถทางานในประเทศไทยชั่วคราว ภายใต้ระบบการผ่อนผันในทุกจังหวัด โดยเฉพาะ
กิจ การที่ได้รั บ อนุ ญ าต ได้แก่ เกษตรกรรม การก่อสร้าง ประมงทะเล อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ประมงทะเล การขนถ่ายสินค้าทางน้า เหมืองแร่ เหมืองหิ น อุตสาหกรรมการผลิต และคนรับใช้ใน
บ้าน และอนุญาตให้จดทะเบียนแรงงานต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายให้สามารถทางานได้
ชั่วคราวเป็นรายปี รวมถึงรัฐบาลไทยกาหนดให้แรงงานต่างชาติซึ่งมีภูมิลาเนาและเป็นคนสัญชาติ
ของประเทศที่มีช ายแดนติดกับ ประเทศไทยที่มีเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง ได้รับ อนุญ าตให้
ทางานบางประเภทเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กาหนด เฉพาะท้องที่ที่อยู่ติด
กับชายแดน เช่นกัน
ปัจจุบันระบบการบริหารการทางานของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยดาเนินการภายใต้
พระราชบั ญญั ติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ให้อานาจไว้มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติ
การเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั้งนี้การทางานของแรงงานต่างชาติจาแนกใบอนุญาตทางานเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1.ใบอนุญาตทางานสาหรับแรงงานต่างชาติระดับฝี มือหรือความชานาญการ และ2.แรงงาน
ต่างชาติระดับมิใช่ช่างฝีมือหรือชานาญการ
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นอกจากการจัดการแรงงานต่างชาติ โดยการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานต่างชาติที่หลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นรายปีแล้ว รัฐบาลไทยมีการเริ่มจัดทาบันทึกข้อตกลง(The Memoranda
Of Understanding; MOU) ว่าด้วยการจ้างงานแรงงานกับประเทศคู่ภ าคี 3 สั ญ ชาติ ได้แก่ ลาว
กัมพูชาและพม่า ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์สัญชาติของ
บุคคลลักลอบเข้าเมืองมาทางาน สาหรับแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการพิสูจน์สัญชาติ
และได้รับหลักฐานเอกสารรับ รองสถานภาพเป็นคนข้ามชาติที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ได้แก่ หนังสือ
เดินทางชั่วคราว (temporary passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (certificate of identity) จาก
เจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง (original countries) โดยนาเอกสารดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการ
ขอใบอนุญาตทางาน ผลการพิสูจน์สัญชาติทาให้สามารถปรับสถานภาพแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้า
เมืองให้เป็นแรงงานต่างชาติเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และต่อมา รัฐบาลไทยมีแนวนโยบาย
เชิงรุกในการจัดการแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติ โดยให้มีการนาเข้าแรงงานต่างชาติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายจากประเทศต้ น ทางตามข้อ ตกลงว่าด้ว ยการจ้ างงานกับ ประเทศคู่ภ าคี 3 สั ญ ชาติ ที่ มี
นายจ้างแจ้งความประสงค์ขอนาเข้าตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติกับประเทศคู่ภาคี
ตาราง 2.2 จานวนแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน จาแนกตามสัญชาติ
ปี พ.ศ. 2553
ประเภท
จำนวนรวม
พม่ำ
ลำว
กัมพูชำ
การผ่ อ นผั น และ
932,235
812,984
62,792
56,479
อนุญาตให้ทางาน
พิสูจน์สัญชาติ
210,044
122,751
36,097
51,196
การนาเข้า
26,525
4,641
7,066
14,818
ที่มา: สานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2553
2.4.4 กฎหมำยกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงชำติของรัฐบำลมำเลเซีย
อาจกล่าวได้ว่ามาเลเซียมีแรงงานต่างชาติมากที่สุดเนื่องจากกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างชาติในมาเลเซียเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแรงงานจาก
อินโดนิเชีย และฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผลของนโยบายเศรษฐกิจฉบับใหม่ (the new economic policy:
NEP) ซึ่งเริ่มปรับ ใช้ในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) นโยบายนี้มีเป้าหมายการผลิตเพื่อส่งเสริมการ
ส่งออก การขยายโครงสร้างพื้น ฐานสาธารณะ การพัฒ นาเกษตรกรรม และการลดความยากจน
ท่ามกลางประชากรชาติพัน ธุ์มลายูที่อยู่ในชนบท (Pillai 1992;Wong 2006) รัฐบาลมาเลเซียให้
ความสาคัญต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการใช้แรงงานที่เข้มข้น และการส่ งออก
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สิน ค้าการเกษตรกรรม เพื่ อการแข่งขันในการส่ งออกทาให้ การพัฒ นาประเทศตามแนวทางของ
นโยบายเศรษฐกิจ ฉบั บ ใหม่ น าไปสู่ ปั ญ หาการขาดแคลนตลาดแรงงานภายในประเทศ ส่ งผลให้
มาเลเซียต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติที่มีต้นทุนต่าในการผลิต และการแข่งขัน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อส่งออก
ตาราง 2.3 การอนุญาตแรงงานต่างชาติทางานในประเทศมาเลเซีย จาแนกตามประเภทงานและ
สัญชาติของแรงงานต่างชาติระดับไร้ฝีมือ
ประเภทของงำน
ประเทศต้นทำง (original country)
ก่อสร้าง
ฟิลิปปินส์(เฉพาะชาย) อินโดนิเชีย กัมพูชา ลาว พม่า เนปาล ไทย
เวียดนาม บังกลาเทศ คาซัคสถาน อุซเบกิ เติร์กเมนิสถาน
โรงงานอุตสาหกรรม
ฟิลิปปินส์ (เฉพาะชาย) อินโดนิเชีย (เฉพาะหญิง) กัมพูชา ลาว
พม่า เนปาล ไทย เวียดนาม บังกลาเทศ คาซัคสถาน อุซเบกิ
เติร์กเมนิสถาน
เกษตรกรรม
ฟิลิปปินส์(เฉพาะชาย) อินโดนิเชีย (เฉพาะหญิง) กัมพูชา อินเดีย
ลาว พม่า เนปาล ไทย เวียดนาม บังกลาเทศ คาซัคสถาน อุซเบกิ
เติร์กเมนิสถาน
ภาคบริการทั่วไป
ทุกประเทศยกเว้นอินเดีย
เฉพาะแรงงานรับใช้ในบ้าน ศรีลังกา อินโดนิเชีย ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินเดียเวียดนาม
และลาว
ที่มา: Immigration Department of Malaysia
การจ้างแรงงานต่างชาติในมาเลเซียอาจทาได้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง การทา
สวนขนาดใหญ่ การเกษตร ภาคการบริการและแม่บ้าน ในส่วนของภาคการบริการ ประกอบด้วย 11
ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร บริการทาความสะอาด การจัดการด้านสินค้าจานวนมาก บริการซักรีด
บริการในสโมสรกอล์ฟ ช่างตัดผมผู้ชาย ผู้ค่าส่งหรือผู้ค้าปลีก สิ่งทอ กิจกรรมเศษเหล็ก หรือเศษของ
ทิ้งแล้ว หรือรีไซเคิล บ้านสงเคราะห์ และโรงแรมหรือรีสอร์ทบนเกาะ ทั้งนี้มาเลเซียมีการกาหนด
แรงงานเฉพาะจากบางประเทศเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สามารถมาทางานในมาเลเซียได้ในบาง
ประเภทธุรกิจ
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การออกใบอนุญาตทางานขึ้นอยู่กับพื้นฐานเหตุผลในแต่ละกรณีและเงื่อนไขซึ่งเปลี่ยนแปลง
ได้เป็นระยะๆ การยื่นขอใบอนุญาตการทางานเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติจะได้รับการพิจารณาในกรณี
ที่ไม่สามารถหาแรงงานจากชาวมาเลเซียในประเทศได้หรือผู้มีพานักถาวรที่มีคุณสมบัติตามต้องการ
ได้ โดยแรงงานต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Levy) ต่อปี
ประเภทธุรกิจที่มาเลเซียอนุญาต
 อุตสาหกรรม
 การก่อสร้าง
 การเพาะปลูก
 เกษตรกรรม
 แม่บ้าน
การบริการ
 บ้านสงเคราะห์
 รีสอร์ทบนเกาะ
 อื่นๆ
ที่มา: www.moha.gov.my

อัตราค่าธรรมเนียมประจาปี (ริงกิต) ในการขอ
ใบอนุญาตการทางาน
1,250
1,250
590
410
410
600
1,200
1,850

2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนของไทยผ่ำนข้อตกลงทวิภำคี
ด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน
จากการที่ได้กล่าวไปแล้วยังข้างต้นว่ากระบวนการศึกษาระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติ
ของรัฐไทยโดยผ่านทาง MOU นั้ นถือเป็นปรากฎการณ์ ที่ เกิดขึ้นมาเกือบทศวรรษ แต่สิ่งที่ผู้ เขียน
ตระหนั กและสามารถกล่ าวอ้างได้คือมาตรการดังกล่ าวยังไม่ป ระสบความสาเร็จเท่าที่ควรในการ
แก้ปั ญ หาแรงงานข้ามชาติที่ผิ ดกฎหมาย ซึ่ งข้ออ้างเหล่ านี้ ส ะท้อนออกมาในรูปของงานเขียนใน
ลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย บทความ และเอกสารทางวิชาการประเภทอื่นๆ ซึ่งผู้เขียนจะหยิบ
ยกมาอธิบายพอสังเขปต่อไป แต่เพื่อให้เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้เขียนขอกล่าวอ้างแนวคิด
หลักสองแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารจัดการแรงงาน ได้แก่ 1) แนวคิดเสรีนิยมใหม่ ( Neoliberalism) อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายเสรีของทุนและแรงงาน ถือเป็นวิวัฒนาการและ
ผลของการเกิดขึ้นของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ เนื่องจากแนวคิดพื้นฐานของหลักดังกล่าวคือการเข้าไป
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จากัดบทบาทของรัฐพร้อมกับการส่ งเสริมบทบาทของตลาด ทั้งภาคเอกชนควบคู่ไปกับกระบวนการ
จั ด สรรและควบคุ ม ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ระบบเศรษฐกิ จ สามารถดาเนิ น ไปได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในนโยบายพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าวคือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า เงินทุน และแรงงาน อันมีลักษณะข้ามพรมแดน (ตฤณ ไอยะรา,
2556 )ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสามสัญชาติของไทยส่วน
หนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่นั่นเอง
แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ได้กล่าวไปแล้วดังข้างต้นว่าแรงงานสามสัญชาติที่เข้ามาทางานใน
ไทยส่วนใหญ่มักจะมีสถานะผิดกฎหมายด้วยเหตุจึงนาไปสู่แนวคิดประการที่ 2) ได้แก่แนวคิดเรื่อง
การคุ้ม ครองแรงงาน ตามรายงานขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Organization) (ต่อไปนี้เรียกว่า ILO) ระบุว่าสถานการณ์ทั่วโลกมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 175
ล้านคนแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นเรื่องการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติในฐานะที่เป็นสิทธิ
มนุษยชนพึ่งได้รับการพิจารณาเมื่อไม่นานนี้ อาจกล่าวได้ว่าสิทธิของแรงงานนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการ
จัดตั้ง ILO โดยเริ่มในปี ค.ศ. 1919 ( พ.ศ. 2465 ) แต่สิทธิดังกล่าวพึ่งได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่
เป็ น รูป ธรรมในช่วงปี ค.ศ. 1970 ( พ.ศ. 2513 ) โดยตัวเลขของแรงงานข้ามชาติที่มีส ถานะผิ ด
กฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในทวีปยุโรปและภูมิภาคต่างๆของโลก รวมทั้งทวีปเอเชีย เนื่องด้วยสถานะ
อันไม่ปกติ (Irregular status) ของแรงงานข้ามชาติประเทศดั งกล่าว ส่งให้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้การปกป้องคุ้มครอง เหตุเพราะการเลือกปฏิบัติหรือการถูกใช้ประโยชน์จนเกินสมควรยัง
พบเห็ น อยู่โดยทั่วไป ประเด็นเรื่องของอนุสั ญญาที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่มี
สภาวะไม่ปกตินั้นอยู่ภายใต้บริบทของอนุสัญญาหมายเลข 143 ว่าด้วยการอพยพสภาพที่ถูกกดขี่และ
การส่ งเสริ ม ความเท่ าเที ย มและการปฏิ บั ติ ต่ อ คนงานอพยพ (Convention 143: Convention
concerning Migration in Abusive Conditions and the Promotion of Equality and
Treatment of Migrant Workers, 1975 (พ.ศ. 2518 ) โดยที่อนุสัญญาฉบับดังกล่าว มุ่งเน้นการ
คุ้มครองและปกป้องแรงงงานข้ามชาติโดยไม่แบ่งสถานะของแรงงาน ผลคือการปกป้องและคุ้มครอง
สิ ท ธิของแรงงานรวมไปถึงแรงงานในสถานการณ์ อั น ไม่ ป กติ ด้ ว ย แต่ อ ย่ างไรก็ ดี อ นุ สั ญ ญาฉบั บ
ดังกล่ าวได้รั บ การยอมรั บ หรือ การให้ สั ต ยาบั น โดยรัฐ น้ อ ยมาก คื อมี เพี ยงแค่ 23 รัฐ เท่ านั้ น ที่ ให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว โดยที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีเพียงแค่ฟิลิปปินส์ประเทศเดียวเท่านั้น
ที่ให้สัตยาบัน ประเด็นดังกล่าวนามาสู่ข้อกังวลในส่วนของไทยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีแรงงานผิด
กฎหมายอาศัยและทางานอยู่เป็นจานวนค่อนข้างมาก
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หลักการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐนั้ นสะท้อนออกมาหลายลักษณะ แต่งานวิจัย
ฉบับนี้จะมุ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการแรงงานผ่านทาง MOU โดยผ่านทางวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ คือ พฤกษ์ เถาถวิล, ( สุธีร์ สาตราคม, 2554) ได้อธิบายกระบวนการจ้างแรงงานตาม MOU
ของภาครั ฐ โดยผ่ านทางงานวิ จั ย ชื่ อ “MOU การจ้ างแรงงานข้ ามชาติ : เสรี นิ ยมสมั ยใหม่ การ
คุ้มครองแรงงานและการปรับยุทธศาสตร์การกากับ ดูแลของรัฐ (MOU for Transnational Labors
Employment Neoliberalism, Labor Protection and Adjustment of State’ s Regulation
Strategy) โดยที่ ใจความส าคัญ ของงานนี้ ได้เน้ น ย้ าถึงความส าคั ญ ขององค์ก ารแรงงานระหว่ าง
ประเทศ (ต่อไปนี้ เรียกว่า ILO) เนื่องจากไทยก็ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การดังกล่าว โดยที่
เครื่ อ งมื อ การท างานที่ ส าคั ญ ของ ILO คื อ อนุ สั ญ ญา (Convention) และอนุ สั ญ ญาที่ ส าคั ญ ที่
เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานข้ ามชาติคืออนุสัญญาฉบับที่ 97 (ค.ศ. 1949) ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายเพื่อ
การทางานและอนุสัญญาฉบับที่ 143 (ค.ศ. 1975) ว่าด้วยการย้ายถิ่นในสภาพมิชอบ อาจกล่าวได้ว่า
งานวิจัยของผู้เขียนนั้นใช้อนุสัญญาฉบับที่ 143 เป็นฐานสาหรับการคิดวิเคราะห์ด้วย เนื่ องจากเป็น
การศึกษาถึงแรงงานข้ามชาติอันมีลักษณะผิดกฎหมายนั่นเอง
นอกจากนี้ แนวความคิ ด พหุ ภ าคี ว่ า ด้ ว ยแรงงานข้ ามชาติ ข อง ILO (ILO Multilateral
Framework on Labor Migration) ก็ถือเป็นข้อเสนอให้ร่วมมือกันด้านทั้งทวิภาคีและพหุภาคีใน
ด้านการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งการเกิดขึ้นของ MOU ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก็ถือได้
กระทาตามกรอบแนวคิดที่ ILO วางไว้นั่นเอง ในประเด็นการบริ หารจัดการแรงงาน (สุทธิพร บุญ
มาก,2555) ได้สรุปเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว ผ่านทางบทความชื่อ การจัดการแรงงานข้ามชาติ :
กรณี ศึ ก ษานโยบายของประเทศไทยและมาเลเซี ย จากบทความดั งกล่ า วผู้ เขีย นได้ ส รุป ว่าจาก
นโยบายความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและมาเลเซีย ส่งผลให้ไทยและมาเลเซียมีความ
จาเป็นต้องพึ่งแรงงานข้ามชาติทักษะต่าเป็นจานวนมาก ผลคือปัญหาการไหล่บ่าของแรงงานและ
กระบวนการลักลอบการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายถือเป็นปรากฎที่มาพร้อมกับการพัฒนาที่ทั้งสอง
ประเทศต้องเผชิญหน้าและหาหนทางในการบรรเทาจนกระทั่งนาไปสู่การการปัญหา ผลสืบเนื่องการ
พัฒ นาและขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รัฐ บาลไทยและมาเลเซียจึงเปิดโอกาสให้
แรงงานข้ามชาติระดับ ทักษะสู ง ( Skilled labor) เข้ามาท างานอย่างไม่เข้ม งวด ในทางกลั บกั น
รัฐบาลทั้งสองมีแนวนโยบายในการควบคุมแรงงานข้ามชาติทักษะต่า ( unskilled labor) อย่าง
เข้มงวด ปัจจุบันรัฐบาลของทั้งสองประเทศมีนโยบายเชิงรุกในการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ระดับ ทักษะต่าโดยผ่ านกระบวนการจัดทาบันทึกข้อตกลงทวิภ าคกับประเทศต้น ทางเพื่อนาเข้า
แรงงานข้ามชาติตามสัญญาจ้างแรงงงาน
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อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐไทยพยายามสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ (ประชา วสุป ระสาท,2553) ได้กล่ าวไว้ในบทความชื่อว่า วาระนโยบายแรงงานข้ามชาติของ
ประเทศไทย : เส้นทางสู่ความสามารถในการแข่งขันยาว โดยที่งานวิจัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบทที่ 6 ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค ของการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติในไทย ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการนาเข้าแรงงานข้ามชาติโดยผ่านทาง MOU นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และมี
ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนทั้งในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง ส่ งผลให้ตั้งปี พ.ศ.
2549 ( ค.ศ. 2006 ) จนถึงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 ( ค.ศ. 2010 ) มีแรงงานข้ามชาติจดทะเบียน
จากกัมพู ชาเพี ยงร้อยละ 57 ได้ผ่ านการพิสู จน์สั ญ ชาติ ในขณะที่การพิสู จน์สัญ ชาติของแรงงาน
กัมพูชาถือว่าได้ผลที่สุด เนื่องจากมีการจัดพื้นที่ให้มีการจัดทาการพิสูจน์สัญชาติได้ตลอดทั้งปี ในทาง
ตรงข้ามการพิสูจน์สัญชาติของชาวลาวไม่กระทาตลอดทั้งปีส่งผลให้มีแรงงานข้ามชาติชาวลาวได้จด
ทะเบียนและได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวในช่วงปี พ.ศ. 2549 ( ค.ศ. 2006 ) ถึงเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2553 ( ค.ศ. 2010 ) เพียงร้อยละ 53 เท่านั้น
นอกจากนี้งานของประชา วสุประสาทก็สอดคล้องกับงานของ Jerrold W. Huguet เรื่อง
การย้ายถิ่นของประเทศไทยฉบับปี 2557 โดยรายงานดังกล่าวได้เสริมว่า มีจานวนแรงงานย้ายถิ่น
เพียงแค่ 1 ใน 10 ของแรงงานย้ายถิ่นทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการจ้างงานตาม MOU โดยตัวเลขใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ( ค.ศ. 2013 ) มีแรงงานย้ายถิ่นเพียงแค่ 139,000 คนเท่านั้นที่ได้เข้า
มายังไทยโดยผ่านกระบวนการดังกล่าว ซึ่งปัญหาที่พบก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายและกระบวนการที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
อีกทั้ง ( กรรณภัทร ชิตวงศ์และคณะ,2558) ได้เสนอถึงปัญหาของการนาเข้าแรงงานตาม
MOU โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมง ผ่านทาง รายงานวิจัย มาตรการกฎหมายกับปัญหา
การขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา กล่าวคือ รายงานวิจัยฉบับดังกล่าวได้กล่าว
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประมง จังหวัดสงขลา โดยอ้างว่ากระบวนการจัดหาแรงงานโดย
ในรูปแบบของ MOU ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เนื่องจากบริษัทที่เป็นตัวแทนประสบปัญหาการนาเข้า
แรงงานหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจ้างงานตาม MOU เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และ
ใช้ เวลาค่ อ นข้ า งนาน นอกจากนี้ ก ระบวนการน าเข้ า แรงงานตาม MOU โดยหลั ก ทั่ ว ไปไม่
เฉพาะเจาะจงแรงงานประมงเพียงอย่างเดี ยว โดยรวมถึงงานประเภทกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน
ด้วย ส่งผลให้แรงงานเลือกที่จะทางานประเภทกรรมกรและคนรับใช้ในบ้านมากกว่าเลือกที่จะทางาน
บนเรือประมง
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นอกจากยังมีรายงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่ได้วิเคราะห์ประเด็นการบริหารจัดการแรงงาน เช่น
นิสกา ม่วงพัฒน์ (2558) ได้อธิบายการจัดการแรงงานข้ามชาติผ่านทางรายงานชื่อ การขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว: อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงหลักการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลูกจ้างจะ
เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายสามารถเข้าถึงประกันสังคมได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ
ภายในรัฐตามหลักมนุษยธรรม และสามารถทาให้ทราบจานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาซึ่งสัมพันธ์กับ
ด้านความมั่น คงและเศรษฐกิจของประเทศ แต่ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่ขึ้นทะเบียน
เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกค่าใช้จ่ายแพง ขั้นตอนที่ยุ่งยากไม่เข้าใจและเนื่องจากนายจ้างไม่พา
แรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนและแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายและการ
ปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
( ยงยุทธ แฉล้มวงษ์และคณะ,2550) ได้เสริมประเด็นกระบวนการอธิบายจัดการแรงงาน
ข้ามชาติของรัฐไทยผ่านทางรายงานชื่อ โครงการศึกษาความต้องการแรงงานที่แท้จริงและการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมงและก่อสร้าง โดยรายงาน
ฉบับนี้มีใจความสาคัญว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ( ค.ศ. 1996 ) ไทยได้มีการผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่าง
ด้าวจากสามประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา ในเชิงเศรษฐกิจอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก
ก็ทาให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาทางานในไทยมากขึ้นทุกปี โดยที่ส่วนหนึ่งของ
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ นายจ้างจะนามาขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตทางานถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ยังมีอีกจานวนมากที่อาศัยและทางานอยู่กับนายจ้างอย่างผิดกฎหมาย ผลคือตลอด
ระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดให้จดทะเบียน
โดยไม่เอาผิดกับผู้หลบหนีเข้าเมืองสามสัญชาติดังกล่าว ผลของนโยบายจัดการแรงงานดังกล่าว ทา
ให้ ทราบจานวนแรงงานต่างด้าว จากปัญ หาดังกล่ าวจึงได้กาหนดให้ มีการศึกษาถึงปริมาณความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวจากสามประเทศเพื่อนบ้านในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง
และก่อสร้างเพื่อที่จะ ได้นาไปใช้ในการกาหนดแนวทาวการบริหารจัดการกับคนต่างด้าวและพัฒนา
รูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.5.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดกำรเข้ำประเทศและบริหำรแรงงำนของ
มำเลเซีย
ปั จ จุ บั น นี้ ก ารเคลื่ อ นย้ ายของแรงงานเป็ น ลั ก ษณะปรากฏการณ์ ป กติ จากรายงานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่าจานวนแรงงานข้ามชาติทั่วโลกมีจานวนโดยประมาณ 175
ล้านคนแต่การปกป้องแรงงานข้ามชาตินั้นได้เสนอเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อไม่นานมานี้ ใน
ส่วนของมาเลเซียนั้ นถือเป็ นประเทศที่มีปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายอยู่เป็นจานวนมาก
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ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาอย่างเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลมาเลเซียจะต้องทาการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของทางประเทศที่ได้กล่าวย้าไว้ว่าในปี ค.ศ.2020 ( พ.ศ. 2563 ) มาเลเซีย
จะก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใต้นโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนาจิบ
ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายนั้ นมีเอกสารต่างๆที่ออกมายืนยันถึงปัญหาดังกล่าว
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ได้ แ ก่ ผลงานของ (Vijayakumari Kanapathy ,2008) เรื่ อ งกระบวนการจั ด การ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนของมาเลเซียสองทศวรรษของการจัดการนโยบาย ซึ่งจากแรงงาน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานที่อพยพเข้ามาในมาเลเซี ยโดยส่วนใหญ่คือแรงงานไร้ทักษะ ซึ่งถือ
ว่าเป็นตัวผลักดันที่ก่อให้เกิดการดึงดูดและการการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ กล่าวคือในช่วงปลายปี
1970 ( พ.ศ. 2513 ) แรงงานไร้ทักษะส่วนใหญ่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในลักษณะชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหา
แรงงานขาดแคลนและรั ฐ ได้ป รั บ ใช้น โยบายการจ้ างแรงงานไร้ทั กษะจนกระทั่ งปี 1984 ( พ.ศ.
2527 ) ตัวเลขของแรงงานต่างชาติในมาเลเซียนั้นได้เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งในการท าการเกษตรในภาคชนบท กระบวนการในการจั ดการเคลื่ อนย้ายแรงงานเป็ น
กระบวนซั บ ซ้อนและท้าทายเป็ น อย่างมากโดยเฉพาะมาเลเซีย สาเหตุเนื่องมาจากลั กษณะทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ของมาเลเซี ย และปั จ จั ย ทางด้ านวัฒ นธรรมก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาในการตรวจตราบริ เวณ
ชายแดนซึ่งสามารถอธิบายได้คือมาเลเซียมีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่ยาวรวมทั้งมีการแบ่งพื้นที่ชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นไทยเป็นต้น รวมถึงการที่มีลักษณะเป็นชาติ พันธุ์ส่งผลให้เกิดการเข้ามา
ของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจานวนมาก การจ้างแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายนั้นส่วนใหญ่จะ
อยู่ในบริเวณห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการเพาะปลูก การเกษตร การป่าไม้ เนื่องจาก
ยากต่อการติดตาม
นอกจากนี้ งานของ (Vijayakumari Kanapathy ,2008) ก็ ได้ ก ล่ า วถึ งเรื่ อ งการควบคุ ม
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายผ่านประสบการณ์ของมาเลเซียโดยที่รายงานฉบับดังกล่าวนั้นต้องการ
แสดงให้ เห็ น ถึงปั ญ หาและวิธีการจัดการกระบวนการควบคุมแรงงานที่ผิ ดกฎหมายโดยผ่านทาง
นโยบายทั้งแบบเข้มงวดและแบบผ่อนปรน หลังจากสองทศวรรษมาเลเซียประสบกับปัญหาการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายแม้ว่ามาเลเซียจะมีความพยายามควบคุมการเข้ามาโดยผ่าน
ทางการจ้างงานแบบสัญญาและผ่านทางระบบบริห ารจัดการนาเข้าแรงงานต่างชาติแต่เนื่องจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของตลาดแรงงานส่งผลให้เกิดเป็นการพัฒนาการจ้างงานโดยผ่าน
กระบวนการช่องทางที่ ไม่ป กติและก่อให้ เกิดการละเมิดสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ ด้วยเหตุนี้ เอง
รัฐ บาลจ าเป็ น จะต้ องใช้ ม าตรการที่ แ ข็งกร้าวเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาแรงงานข้ามชาติ ที่ ผิ ดกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น นโยบายการตรวจตราเป็นวงกว้างและมาตรการควบคุมชายแดนอย่างรัดกุม เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามด้วยค่าใช้จ่ ายที่ต้องรับภาระสูงส่งผลให้นโยบายดังกล่ าวปรับใช้ได้เพียงแค่ชั่วคราว
เท่านั้ น และไม่ใช่เป็ น การแก้ปั ญ หาของต้น ตอที่ แท้ จริง อาจกล่ าวได้ว่านโยบายของมาเลเซีย ใน
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ประเด็นเรื่องแรงงานมีความขัดแย้งกัน กล่าวคือขณะที่รัฐบาลใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุม
ตลาดแรงงานข้ามชาติแต่ตลาดแรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ที่ต่อเนื่อง
อาจกล่าวได้ว่าแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายส่วนหนึ่งก็มีแรงงานไทยปนอยู่ด้วยซึ่งประเด็น
ดังกล่าวได้รับการยืนยันโดนงานเขียนของ (Suttiporn Bunmak ,2011) ภายใต้วรรณกรรมที่ชื่อว่า
เครือข่ายแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายชาติพันธุ์ของคนมลายูปัตตานีแรงงานนายู แรงงานนายูจาก
ไทยถือ ว่าเป็ น หนึ่ งในแรงงานข้ามชาติผิ ดกฎหมายในมาเลเซียซึ่ งโดยหลั กแล้ ว แรงงานประเภท
ดังกล่ าวนี้ จ ะท างานในร้านอาหารที่ ชื่อว่าร้านอาหารต้ม ยา ซึ่งการเข้ าไปท างานของคนกลุ่ มคน
ประเภทดั งกล่ าวเข้าไปโดยผ่ านการติ ดต่อกันโดยรู้จักจากความสั มพั นธ์ส่ ว นตัว มากกว่าตัว แทน
นายหน้า ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันอีกครั้งในงานเขียนที่ชื่อว่าความหมายของร้านอาหาร
ต้มยาในมาเลเซีย (Suttiporn Bunmak, 2012) วรรณกรรมดังกล่าวได้สะท้อนให้ เห็นว่าร้านอาหาร
ต้มยาซึ่งเปิดดาเนินการโดยคนไทยเชื้อสายนายูโดยเปิดมาตั้งแต่ต้นปี 1970 ( พ.ศ. 2513) ซึ่งในปี
2002 ( พ.ศ. 2545 ) จานวนร้านอาหารต้มยาบริเวณคาบสมุทรมาเลมีประมาณ 5,000 ร้าน ด้วย
เหตุนี้เองทาให้เกิดกระบวนการทางานที่ผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติกลุ่มนายู อีกทั้งยังมีงาน
เขียนที่ชื่อว่า เป็นหรือไม่เป็นชาวสยามของกลุ่มชาติพันธุ์ปัตตานีมลายูในบริบทแรงงานข้ามชาติใน
ร้านอาหารต้มยาของมาเลเซีย (Suttiporn Bunmak ,2010) งานเขียนดังกล่าวได้สะท้อนออกมาว่า
สาเหตุที่ทาให้ร้านอาหารต้มยาในมาเลเซียเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคชาวมาเลเซียเนื่องจาก
ความเชื่อของชาวมาเลเซียที่ว่าแรงงานที่มาจากไทยชาวนายูมีวัฒนธรรม และภาษา ศาสนาเดียวกับ
ชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงในการทาอาหารประเภทต้มยาที่มีรสชาติอร่อย
ถูกปากคนมาเลเซีย
จากงานเขียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทาให้เห็นถึง ความสาคัญของกระบวนการควบคุมการ
จัดการกับการเข้าของมาเลเซียที่ว่าในลักษณะของความจาเป็นที่จะต้องออกกฎหมายที่เข้มงวด ด้วย
เหตุนี้เอง ในปี 2013 ( พ.ศ. 2556 ) ภายใต้การรายงานของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซีย
ได้ออกมากล่าวย้าถึงวัตถุประสงค์ของรัฐบาลมาเลเซียในประเด็นการจัดการกับการเข้าประเทศ โดย
สามารถอธิบายได้ 3 ลักษณะกล่าวคือ 1.กระบวนการในการจัดการเข้าประเทศนั้นจะต้องจัดทา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการรับแรงงานต่างชาติเข้ามา
ท างานและการลดการพึ่ งพาแรงงานดั งกล่ าวโดยไม่ ก ระทบถึ งความเจริญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ
ประการต่อมาคือ 2.การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมดูแลแรงงานต่างชาติในประเทศเพื่อป้องกัน
ปั ญ หาการลั กลอบการเข้าเมื องโดยผิดกฎหมาย และประการสุ ดท้ายคือ 3.การท าให้ มาเลเซียมี
ลักษณะเป็น ประเทศที่เป็ นมิตรต่อแรงงานต่างชาติรวมทั้งนายจ้างจะต้องทาตามกฎระเบียบด้ าน
แรงงานและการจั ด การการเข้าประเทศที่ ว างไว้ และจากแรงงานดังกล่ าวนั้น สามารถสรุป ได้ว่า
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กระบวนการจัดการการเข้าประเทศที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์ต่อกระบวนการจ้างงาน แต่อย่างไรก็
ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันทุกภาคส่วนส่งผลให้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพไม่
สามารถแก้ปั ญ หากระบวนการดังกล่ าวได้ แรงงานไร้ทั กษะสั ญ ชาติม าเลเซี ยประสบปั ญ หาการ
ว่างงานเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากต่างประเทศเป็นหลักถือ
เป็นหนึ่งกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่มีช่องว่างเป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าแรงงานต่างชาติไร้
ทักษะที่มาทางานในมาเลเซียส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย เนปาล และบังคลาเทศ แต่ในช่วงสองสาม
ปีที่ผ่านมาพบว่าเริ่มมีแรงงานสัญชาติพม่า และกัมพูชาทยอยเข้ามาทางานในมาเลเซีย แรงงานชาว
ฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน ไทย จีน และศรีลังกา ก็เข้ามาทางานแต่ก็มีจานวนน้อ ยเมื่อ
เทียบกับแรงงานกลุ่มที่ได้อธิบายไปข้างต้นได้แก่อินโดนีเซีย เนปาล บังคลาเทศ
ข้อสังเกต รูป แบบการบริหารจัดการแรงงานในรัฐ ซาบาห์ และซาราวัค แตกต่างไปจาก
บริเวณคาบสมุทรมาเล กล่าวคือ บริเวณคาบสมุทรมาเลจะต้องการแรงงานในภาคการผลิตในขณะที่
รัฐซาบาห์ และซาราวัคต้ องการแรงงานภาคเพาะปลูก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีในรัฐซาบาห์และซารา
วัคยังมีความต้องการแรงงานต่างชาติแบบมีทักษะอยู่ เช่น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ครู เป็นต้น
กระบวนการบริการจัดการแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานที่ผิดกฎหมายในมาเลเซีย
ได้ รั บ การอธิ บ ายโดย ผ่ า นงานของ (Azizah Kassim และ Ragayah Haji Mat Zin,2011)
ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียนั้นเริ่มต้นจากการหลั่งไหลเข้ามาใน
ฐานะผู้ลี้ภัยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณรัฐซาบาห์ แต่อย่างไรก็ตามก็มีประชากรชาวเวียดนาม
หลั่งไหลเข้ามาในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 รวมถึงชาวกัมพูชาเนื่องจากสงครามกลางเมือง แต่ในช่วงปี
ค.ศ.1980 ( พ.ศ. 2523 ) เป็นต้นมาตัวเลขของแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในมาเลเซียเริ่มปรากฎ
ตัวชัดเจนในลักษณะของผู้อพยพลี้ภัยทางเศรษฐกิจซึ่งโดยมากมาจากอินโดนีเซีย ซึ่งแรงงานชาว
อินโดนีเซียส่วนใหญ่จะทางานในภาคก่อสร้ างและการบริการ การศึกษากระบวนการการเข้าเมืองที่
ผิ ด กฎหมายของแรงงานมี วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ไปไม่ ว่ า จะเป็ น ศึ ก ษาผ่ า นมุ ม มองของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้การศึกษาถึงกระบวนการการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
เน้นถึงกระบวนการนโยบายของรัฐและมองในเรื่องของความมั่ นคงและผลประโยชน์ของชาติเป็น
หลัก ผลของการใช้มุมมองดังกล่าวในการกาหนดนโยบายก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในกระบวนการ
แก้ปัญหาเนื่องจากไม่ได้พิจารณาภาพรวม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง“การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในประชาคม
อาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ” ได้ออกแบบการวิจัยจากการทบทวนองค์
ความรู้ แน วคิ ด และรายงาน วิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง การวิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ ใช้ ร ะเบี ยบ วิ ธี วิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
3.1 กำรออกแบบกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูล
โดยแบ่งลักษณะข้อมูลออกเป็นสองชนิด คือ ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ รายละเอียดดังนี้
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการ รายงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ กฎหมาย
พระราชบัญญัติต่างๆ มติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลสถิติ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ทั้งกรณีศึกษาของไทยและมาเลเซีย สาหรับวิธีการศึกษาพัฒนาการของนโยบายสาธารณะ
นั้น สามารถดาเนินการได้โดยการวิเคราะห์เอกสารตามที่ (Stewart, J., & Headge, D.M. ,2008)
ได้แนะนาไว้ในหนังสือตาราเรียน Public policy: An Evolutionary Approach โดยเฉพาะในส่วน
ของการวิเคราะห์นโยบาย
2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary data) เพื่อให้ส อดคล้องและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านสะเดา
และด่านปาดั งเบซาร์ เจ้ าหน้ าที่ จั ดหาแรงงาน และเจ้าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือ นายจ้างแรงงาน และแรงงานข้ามชาติที่ถูกจ้างงานในไทยและมาเลเซีย โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีแนวคาถามประเด็นหลักๆ เป็น
แนวทางส าคัญ ในการพู ดคุย พร้อมทั้ง การสนทนากลุ่ ม (Focus group) กลุ่ มผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องที่
เจาะจงทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับการ
จัด การแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็ น “กลุ่ มเจาะจง” (สมชาย ปรีช าศิ ล ปกุ ล , 2558) ได้มีป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกัน โดยการพู ด คุย ร่ ว มอภิ ป ราย แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และแสดงความคิ ด เห็ น ใน
ประเด็นเชิงนโยบายและสภาพการณ์ของปัญหา อุปสรรคในการจัดการกับการเข้าเมืองและการจ้าง
งานที่ผิดกฏหมาย โดยประเด็นการอภิปรายในการสนทนาจะมีบันทึกระหว่างการนาเสนอเพื่อให้
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ผู้เข้าร่วมสนทนาได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง โดยหั วหน้าโครงการวิจัยทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ
สนทนา แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออก เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบ
งานวิจัยข้างต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 ตอนที่ 1 กำรวิจัยเอกสำร
สาหรับการวิจัยเอกสารนั้น ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประกาศคณะปฏิวัติคา
แถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับ
นโยบายแรงงานข้ามชาติ รวมถึง กฎหมายต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง
แผนแม่บทแรงงาน เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยจากวารสาร
พร้อมทั้ง รายงานการวิจัยที่เกี่ย วข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การจัดการ และมาตรการในการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่
เข้าประเทศผิดกฎหมายและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะดาเนินการค้นคว้า
ข้อมูลทั้งแบบ online และ offline ตามเงื่อนไขคาสาคัญที่ใช้สาหรับการสืบค้น ดาเนินการโดยใช้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูนั้น ดาเนินการด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อการเป็นการอธิบายพัฒ นาการนโยบาย
กระบวนการบริห ารจั ดการและมาตรการต่างๆ รวมถึงการสั งเคราะห์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศผิดกฎหมายและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของ
ไทยและมาเลเซีย
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทาการวิจัย มีดังนี้
 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
- อนุสัญญาว่าด้วยการอพยพสภาพที่ถูกกดขี่และการส่งเสริมการเท่าเทียมและการปฏิบัติต่อ
คนงานอพยพ 143 (Convention concerning Migrations in Abusive Conditions
and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant
Workers 1975)
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 กฎหมำยไทย
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
-

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

-

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

-

พระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

-

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2540

-

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าวพ.ศ. 2554

-

มติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2559

 กฎหมำยมำเลเซีย
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ. 1959/63 (Malaysia immigration Act 1959/63)
-

พระราชบัญญัติการจ้างงาน ค.ศ. 1955 (Malaysia Employment Act 1955)

-

พระราชบัญญัติหนังสือเดินทางมาเลเซีย (Malaysia Passport Act 1966)

 บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of understanding: MOU)
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานตามความตกลงทวิภาคีด้านความร่วมมือด้านการ
จ้างแรงงานระหว่างประเทศไทย – ลาว
-

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานตามความตกลงทวิภาคีด้านความร่วมมือด้านการ
จ้างแรงงานระหว่างประเทศไทย – พม่า

-

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานตามความตกลงทวิภาคีด้านความร่วมมือด้านการ
จ้างแรงงานระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา
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3.2.2 ตอนที่ 2 กำรวิจัยภำคสนำม
สาหรับการวิจัยสนามนั้น มีเทคนิคการดาเนินการวิจัย 2 รูปแบบ คือ
3.2.2.1 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
1) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามนั้ น ด าเนิ น การเก็ บ จากผู้ ให้ ข้ อ มู ล (Key
Informants) การคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลด้วยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธี การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคม และตัวแทนแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ จานวนผู้ให้สัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งรายละเอียดผู้ให้ข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำง 3.1 ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กรณีศึกษำประเทศไทย
ผู้ให้ข้อมูล
จำนวน (คน)
1. ตัวแทนภาครัฐ
6
1.1 เจ้าหน้าที่สานักงานจัดหางานจังหวัด จ.สงขลา
(1)
1.2 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
(1)
1.3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา
(2)
1.4 เจ้าหน้าที่การท่าเรือ จ.สงขลา
(2)
2. ตัวแทนภาคเอกชน
2
2.1 ผู้จัดการโรงงานแห่งหนึ่ง จ.สงขลา
(1)
2.2 ตัวแทนสมาคมประมงจังหวัดสงขลา
(1)
3. ตัวแทนภาคประชาสังคม
3
3.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล จ.สงขลา
(2)
(บ้านสุขสันต์)
(1)
3.2 ตัวแทนนักวิชาการ
4. ตัวแทนของแรงงานข้ามชาติ (ชาวกัมพูชาในไทย)
1
รวม
12

ร้อยละ
50

16.67

25

8.33
100
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จากตาราง ผู้ให้ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กรณี ศึกษาประเทศไทยนั้น มีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน ดังนี้ ตัวแทนภาครัฐ จานวน 6 คน ตัวแทน
ภาคเอกชน จานวน 2 คน และตัวแทนภาคประชาสังคม จานวน 3 คน และตัวแทนแรงงานข้ามชาติ
ชาวกัมพูชาที่เข้ามาทางานอย่างถูกกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ตำรำง 3.2 ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กรณีศึกษำประเทศมำเลเซีย
ผู้ให้ข้อมูล
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1. ตัวแทนภาครัฐ
1
14.29
1.1 กงสุลใหญ่ สถานกงกุลใหญ่มาเลเซีย
2. ตัวแทนภาคเอกชน
2
28.57
2.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารต้นไผ่ รัฐกาปงบารู
3. ตัวแทนภาคประชาชน/ประชาสังคม
1
14.29
4. ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ (ชาวไทยในมาเลเซีย)
3
42.85
รวม
7
100
จากตาราง ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กรณีศึกษาประเทศมาเลเซียนั้น จานวน
รวมทั้ งสิ้ น 7 คน ซึ่ งประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากทุ ก ภาคส่ ว น ดั งนี้ ตั ว แทนภาครัฐ จ านวน 1 คน
ตัวแทนภาคเอกชน จ านวน 2 คน และตัวแทนภาคประชาชน/ประชาสั งคม จานวน 1 คน และ
ตัวแทนแรงงานข้ามชาติชาวไทยที่เต็มใจให้สัมภาษณ์ที่ทางานอยู่ในมาเลเซีย โดยเป็นผู้ได้รับการจ้าง
งานอย่างถูกกฎหมายในธุรกิจร้านอาหาร รัฐกาปงบารู
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure
Interview Protocol) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ส่วนคือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน และ (2) ปัญหาและ
ข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในไทย
และมาเลเซี ย ส าหรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง (3) ข้ อ เสนอแนะด้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการและมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นชุดคาถามชุดเดียวกันเพื่อสอบถามมุมมอง
ประเด็นเดียวกันจากประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย
3) การเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้ว ย ขั้นตอนที่ (1) การติดต่อประสานงานเพื่อ
ขอความร่วมมือและการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลพร้อมดาเนินการขอหนังสือแนะนาตัวผู้วิจัยเพื่อการเข้า
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่ (2) การดาเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยแนะนาตนเองพร้อม
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ทั้ งชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และขออนุ ญ าตบั น ทึ ก เสี ย งระหว่ า งการสั ม ภาษณ์ แล้ ว จึ ง
ดาเนินการสัมภาษณ์ ขั้นตอนสุดท้าย (3) นั้น ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมขออนุญาตการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่องานวิชาการต่อไป
4) การวิเคราะห์ข้อมูล การจดบันทึกและบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมูล สรุปข้อมูลที่ได้จาก
การถอดเทปสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก แล้ ว จึงดาเนิ น การวิเคราะห์ เนื้อ หา (Content Analysis) โดยการ
จาแนกข้อมูลออกเป็นรายหมวดหมู่ตามประเด็นที่กาหนดเป็นเกณฑ์ไว้ เพื่อการนาเสนอข้อมูล
3.2.2.2 กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)
1) ผู้เข้าร่ว มสนทนา (Participants) ซึ่งได้รับการคัดเลื อกจากคณะผู้วิจัยให้ เป็ น
ตั ว แทนจากภาคส่ ว นต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด ที่ มี ลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอ
เชิ ญ ตั ว แทนประชากรเป้ าหมาย เพื่ อ เข้ าร่ ว มการสนทนากลุ่ ม จานวน 7 คน ซึ่งการสุ่ ม จานวน
ผู้เข้าร่วมสนทนาดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559) ได้แนะนา
ไว้ ให้มีการกาหนดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประมาณ 6 – 10 คน ซึ่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนามีดังนี้
ตำรำง 3.3 ข้อมูลของผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม กรณีศึกษำประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมสนทนา
จำนวน (คน)
1. ตัวแทนภาครัฐ
4
1.1 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านประกอบ
(1)
1.2 เจ้าหน้าที่สืบสวน
(1)
1.3 เจ้าหน้าที่ด่านท่าเรือ
(1)
1.4 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(1)
2.ตัวแทนภาคประชาสังคม
3
3.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
(2)
3.2 ตัวแทนนักวิชาการ
(1)
รวม
7

ร้อยละ
57.15

42.85

100

จากตาราง รายละเอียดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม กรณีศึกษาประเทศไทยนั้น จานวน
รวมทั้ งสิ้ น 7 คน ซึ่ งประกอบด้ ว ย ตัว แทนภาครัฐ จานวน 4 คน และตั ว แทนภาคประชาสั งคม
จานวน 3 คน
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2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แนวทางประเด็ น ค าถามหลั ก ๆที่ มี ข้ อ ค าถาม
คล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์ เชิงลึก รวมถึงข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อยืนยันเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ผิด
กฎหมายในไทยและมาเลเซีย สาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนที่ (1) คณะผู้ วิ จั ย ได้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือทางโทรศัพท์และส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการไปยังองค์กรต่างๆ
ถึงผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมสนทนา และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ หลังจาก
นั้นในขั้นตอนต่อมา (2) การดาเนินการจัดการสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ดาเนินการสนทนา
(Moderator) และคณะผู้วิจัยเป็นทีมผู้จดบันทึก (Note takers) ข้อเท็จจริงจาการสนทนากลุ่มโดย
ปราศจากอคติและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้ร่วมสนทนากลุ่มด้วย โดยเริ่มต้นมี
การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง
การจดบันทึกในแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ระหว่างการสนทนา ภายหลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุ่ม (3)
ผู้ดาเนิ น การสนทนาน าเสนอสรุป ผลการสนทนากลุ่ ม มีการมอบของที่ ระลึ ก และกล่ าวขอบคุณ
ผู้ เข้าร่ วมสนทนา พร้อมทั้ง การขออนุญ าตใช้ป ระโยชน์ข้อมู ล ที่ได้จากการสนทนากลุ่ มเพื่ องาน
วิชาการในลาดับต่อไป
4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปการสนทนากลุ่มของ
ผู้ ส นทนากลุ่ ม ทุ กคนอย่ างละเอี ย ด มาประกอบกั บ แผ่ น บั น ทึ กข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ ท าการบั น ทึ ก
ประเด็นระหว่างการสนทนาและอภิปรายมาประกอบการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจาแนกข้อมูลออกเป็นรายหมวดหมู่ตามประเด็นที่กาหนดเป็น
เกณฑ์ไว้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
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บทที่ 4
นโยบำย กำรจัดกำรกับกำรเข้ำประเทศ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งข้อมูลมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและ
การวิจัยภาคสนาม โดยมีเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 พัฒนาการของนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติของ
ไทยและมาเลเซีย
4.2 การจัดการกับการเข้าประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยและมาเลเซีย
โดยทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของนโยบายและระเบียบกฎหมายใช้วิธีการเชิง
อรรถาธิบาย/พรรณนาตามกรอบของเงื่อนเวลาสากลโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา กล่าวคือ
1) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 1990 (1991 – 2000) / พ.ศ.2534 - 2543
2) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2000 (2001 – 2010) / พ.ศ.2544 - 2553
3) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2010 (2011 – 2016) / พ.ศ.2554 – 2559
4.1 พัฒ นำกำรของนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนแรงงำนข้ำมชำติของไทยและ
มำเลเซีย
4.1.1 กรณีศึกษำประเทศไทย
สาหรับกรอบแนวทางการวิเคราะห์พัฒนาการของนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจ้าง
งานแรงงานข้ามชาติที่กาหนดขึ้นโดยรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษ 1990 หรือ
พ.ศ.2535 จนถึง ช่ว งคริส ต์ศตวรรษ 2010 ในปั จจุ บัน คือ พ.ศ.2559 นั้น จะมีขอบเขตเนื้ อหาที่
วิเคราะห์ครอบคลุมรายละเอียดนโยบายโดยการพิจารณาถึงแก่นสาระ (Substance) เป็นสาคัญ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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ตำรำง 4.1 พัฒนำกำรด้ำนนโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่ เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติของไทย
ในระหว่ำงปี พ.ศ.2534 – 2559 ( ค.ศ. 1991-2016 )
ปี
นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของประเทศไทย
1) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 1990 (1991 – 2000) / พ.ศ.2534 - 2543
1992
พ.ศ.2535 - รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน กาหนดให้มี “นโยบาย
ผ่อนผัน” ที่อนุญาตให้มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติจากพม่า
1993
พ.ศ. 2536 - ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการประมงไทย โดยได้มีการ
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถทางานในเรือประมงของไทยในจังหวัด
ชายฝั่ง 22 จังหวัดเมื่อนายจ้างมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
1996
พ.ศ.2539 - การดาเนิน “นโยบายผ่อนผัน” อย่างต่อเนื่องและได้มีขยาย
การผ่อนผันไม่เกิน 2 ปี ให้แก่แรงงานข้ามชาติทเี่ ป็นพม่า ลาว และกัมพูชา
2) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2000 (2001 – 2010) / พ.ศ.2544 - 2552
2001
พ.ศ. 2544 มติคณะรัฐมนตรีเดือนสิงหาคม 2544 ภายใต้รัฐบาลของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้า
เมืองสามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกจังหวัดในทุกประเภทกิจการและเป็นครั้ง
แรกที่แรงงานที่ไม่ได้ทางานประจากับนายจ้างคนใดคนหนึ่งสามารถมาขอ
ขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง
2002 - 2003
พ.ศ. 2545-2546 รัฐบาลประกาศนโยบายเชิงรุกโดยการใช้ MOU หรือ
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (Memorandum of
Understanding on Employment Corporation) ระหว่างไทยกับเพื่อน
บ้าน ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการแรงงานข้าม
ชาติของไทยจากประเทศต้นทางที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
กล่าวคือการมีแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
2004
พ.ศ. 2547 มีการผ่อนปรนให้แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้มีการจ้างงานแบบงาน
ประจาสามารถมาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง และการขึ้นทะเบียนให้
ผู้ติดตาม โดยผ่านกระบวนการจดทะเบียนเลข 13 หลัก ภายใต้ ทร.38/1
* มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและออกใบอนุญาตทางานสาหรับ
แรงงานสามสัญชาติที่หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งออกร่างกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมการทางานคนต่างด้าว
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ปี

นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของไทย
2) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2000 (2001 – 2010) / พ.ศ.2544 – 2552 (ต่อ)
2004
พ.ศ. 2547 เกิดระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นโดยแบ่งเป็น
2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 คือการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ
อาศัยอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี
ระยะที่ 2 ปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานข้ามชาติให้เป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยให้รัฐบาล พม่า ลาว และกัมพูชาดาเนินการพิสูจน์
สัญชาติและรับรองสถานะโดยการออกหนังสือเดินทางชั่วคราว
2006
รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 20 ธันวาคม 2548เปิดให้มีการรายงานตัวขึ้นทะเบียน
แรงงานและผู้ติดตามกลุ่มใหม่ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2549 ด้วยผล
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทาให้มีการเสีย
ค่าประกันตนเป็นค่าใช้จ่าย
2008
พ.ศ.2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
โดยผ่อนผันให้แรงงานสามารถทางานได้ใน 19 กิจการ
3) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2010 (2011 – 2016) / พ.ศ.2554 – 2559
2011
พ.ศ.2554 เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง รวมถึง
ผู้ติดตามให้อยู่ในราชอาณาจักรให้รอส่งกลับเกิน 1 ปี และจัดทาทะเบียน
ประวัติราษฎรต่างด้าว รวมทั้งบุตรเป็นผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 15 ปี โดยใช้
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการผ่อนผันให้
อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี และ
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
2012
พ.ศ.2555 กาหนดค่าธรรมเนียมวีซ่าของแรงงานสามสัญชาติที่นาเข้าตาม
MOU เหลือ 500 บาทและมีการบังคับการตรวจสุขภาพหลังจากพิสูจน์
สัญชาติแล้ว
2013
พ.ศ.2556 มีมาตราผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติ พม่า ลาว และ
กัมพูชาให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน1ปี
และจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (เฉพาะในกิจการ
ประมง)

62

ปี

นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของไทย
3) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2010 (2011 – 2016) / พ.ศ.2554 – 2559 (ต่อ)
2013
พ.ศ.2556 มีการผ่อนผันให้มีแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิด
กฏหมาย 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชาที่ลักลอบทางานอยู่กับ
นายจ้างในไทยอยู่แล้วรวมบุตรของแรงงานต่างด้าวในข้างต้นที่
อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน
โดยมิให้นาบัญญัติใน มาตรา 12(3) มาบังคับใช้กับกลุ่มแรงงาน
3 สัญชาติได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา
2014
พ.ศ.2557 คณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)และรัฐ บาลของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการประกาศนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การ
แก้ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองและการทารุณกรรมแรงงานข้ามชาติ
* มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
* มีคาสั่ง คสช ฉบับที่ 60/2557 ตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service)
2015
พ.ศ.2558 แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงระยะสั้น ปรับระยะเวลาการ
เข้ามาทางานใหม่ของแรงงานสามสัญชาติหลังทางานครบ4ปี ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมในการจ้างแรงงาน จากเดิมกาหนดไว้ 3 ปี
ให้ลดเหลือ 30 วัน
* หัวหน้าคาสั่งรักษาความสงบแห่งชาติออกคาสั่งที่ 10/2558
เรื่อง การแก้ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม
2016
พ.ศ.2559 กระทรวงแรงงาน มีการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน
(พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ
อย่างต่อเนื่อง
* คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้มีการ
ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 2 กลุ่มคือ 1.แรงงานข้ามชาติที่
ถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 2.กลุ่มที่ประเทศต้นทางออก
เอกสารให้ (กลุ่มที่ผ่านพิสูจน์สัญชาติแล้ว)กลุ่มดังกล่าวอยู่อาศัยและทางาน
ในไทยได้อีก 2 ปี (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
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ช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษ 1990 (1991 – 2000) / พ.ศ.2534 – 2543 ส าหรั บ ไทยนั้ น ได้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์จลาจลทางการเมืองในพม่าทาให้มีประชาชนจากพม่าเดินทางลี้ภัยเข้ามา
ในไทยจานวนมากประกอบผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก อันเนื่องมาจากสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นยุคเริ่มต้นของเศรษฐกิจฟองสบู่ การขยายตัวของภาคการ
ก่อสร้างและประมง จนเกิดความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจานวนมาก ทาให้เกิดนโยบายผ่อนผันในปี
พ.ศ.2535 ( ค.ศ.1992 ) โดยแรงงานข้ามชาติจากพม่าที่ได้รับการผ่อนผัน คือ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร ในไทยได้ชั่วคราวเท่านั้น จึงเกิดการจ้างงานแรงงาน
ข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติพม่า ในพื้นที่ผ่อนผัน คือ จังหวัดชายแดนพม่าทั้ง 9 จังหวัดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติจากพม่าเข้าสู่ไทยจานวนมาก โดยมีลักษณะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เช่น
กรรมกร เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายผ่อนผันการเข้าเมืองและทางานผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติใน
ระบบการประกันตัวแรงงานดังกล่าวนั้นไม่ประสบความสาเร็จนัก เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่า
ประกันตัวแรงงานมีอัตราสูงเกินไป และมีการใช้ “มติคณะรัฐมนตรี” ประกาศการผ่อนผันและวาง
แนวทางการปฏิบัติการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเป็นรายปี โดยในช่วง พ.ศ.
2539 – 2543 ( ค.ศ.1996-2000 ) มีมติครม. จานวนถึง 4 ครั้ง
ต่ อ มาช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษ 2000 (2001 – 2010) / พ.ศ.2544 – 2553 สภาพแวดล้ อ มทาง
การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยการกระจายอานาจสู่ประชาชนมากขึ้นและทิศทางการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ประสบกับปัญหาการลอยตัวของค่าเงินบาท ทา
ให้ เกิ ด แรงกดดั น จากภาคเอกชนที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ แ รงงานข้ า มชา ติ ใ ห้ เกิ ด การผ่ อ นปรน
ภาคเอกชนมีการปรั บ ตัว โดยนายจ้างในส่ วนของงานประมงทะเล ทาสวนทาไร่ คนรับใช้ในบ้าน
ก่อสร้ าง เลี้ ย งหมูเลี้ ย งกุ้ง จะต้อ งน าแรงงานข้ามชาติ ไปจดทะเบีย นให้ เรียบร้อย ท าให้ มีการจด
ทะเบียนเฉพาะตัวแรงงาน ทาให้ทราบอัตราการจ้างงานข้ามชาติที่มีแนวโน้มขยับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ในปีแรกที่ผ่อนผันให้ทั้ง 3 ประเทศ จากพม่า ลาวและกัมพูชา พบว่า พ.ศ.2539 ( ค.ศ.1996 ) มี
จานวนแรงงานข้ามชาติ ที่มาจดทะเบียนถึง 293,654คน โดยกระทรวงแรงงานมีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายผ่อนผันดังกล่าวและจะต้องดูแลการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
เป็นภาระงานประจาปี ข้อสังเกต คือ ระบบการเรียกเก็บค่าประกันตนปี 2539 ( ค.ศ.1996 ) ได้
ลดลงเนื่องจากความกดดันจากภาคธุรกิจเอกชน
นอกจากนี้ยังมีการใช้ นโยบายเชิงรุกในการบริหารการจัดการแรงงานที่รัฐไทยใช้ในการนาเข้า
แรงงานจากประเทศต้ น ทางให้ มี ส ถานะถูก กฎหมายแต่ ต้ น คื อ การปรับ ใช้ ข้ อ ตกลงทวิ ภ าคี ซึ่ ง
ข้อตกลงดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการจ้างแรงงาน 3 สัญชาติ
(MOU) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (Memorandum of Understanding
on Employment Corporation) ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2545-2546 ( ค.ศ. 2002-2003 )เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยที่
เรื้อรังมานาน คือการมีแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย และทางานผิดกฎหมายอยู่ในไทยจานวนมาก
MOU มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการนาเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้นายจ้างขอ
อนุญาตนาเข้าแรงงานตามความจาเป็น เมื่อได้รับอนุญาตก็ติดต่อให้บริษัทจัดหางานในประเทศต้น
ทาง จัดหาแรงงานและดาเนินการทางเอกสารให้ครบถ้วน กระทั่งนาพาแรงงานมาทางานในสถาน
ประกอบการที่ปลายทาง ในข้อตกลงนี้มุ่งหวังจะสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน การ
ส่งกลับเมื่อครบสัญญาจ้าง และการป้องกันปราบปรามการข้ามแดน การค้าแรงงาน และการจ้ าง
แรงงานโดยผิดกฎหมาย ในปี 2559 ( ค.ศ. 2016 ) มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตาม MOU รวม
ทั้งสิ้ น 323,270 คน เป็ น สั ญ ชาติ พม่า 155,835 คน เป็นสั ญ ชาติลาว 33,899 คน เป็นสั ญ ชาติ
กัมพูชา 133,536 คน ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาทางานโดยได้รับอนุญาตมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1. การ
บริการต่างๆ 2. กิจการก่อสร้าง 3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 4. ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
5. ต่อเนื่องประมงทะเล
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ามติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2550 ( ค.ศ. 2004 - 2007 )
ก็ยังคงยึดหลักการจากัดอาชีพที่ให้แรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านทาได้เพียงงานกรรมกร
และคนรับใช้ในบ้าน ซึ่งจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานต่างชาติ และ
ไม่สอดคล้องกับการจ้างงานจริงๆที่เกิดขึ้น แม้มีการเปิดช่องให้คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
ระดับจังหวัด พิจารณาผ่อนผันประเภทกิจการเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว แต่ลักษณะงานก็ยังต้องเป็นงาน
ที่ใช้แรงงานเท่านั้น
ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2010 (2011 – 2016) / พ.ศ.2554 – 2559 สืบเนื่องจากนโยบายในปี
พ.ศ.2553 ที่อนุญาตให้แรงงานสามสัญชาติผ่อนผันอยู่ในราชอาณาจักรอีก 2 ปีซึ่งสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ต่อมามีการทา MOU ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าแรงงานสามารถทางานในไทยได้ 4 ปี
ต้องไม่มีผู้ติดตามและต้องกลับประเทศ 3 ปีจึงมาทางานใหม่ ได้อีกครั้ง โดยจากฐานข้อมูลแรงงาน
ข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชาและลาว ที่มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้ าวนั้ น มี จ านวน 1,626,235 คน (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 31 ตุล าคม 2557) นอกจากนี้ ยั งมี จัด ตั้ ง
“ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย” (Command Center for Combating
illegal Fishing - CCCIF) เรียกโดยย่อว่า ศปมผ. เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมี
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
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โดยในปี พ.ศ.2559 ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อดูแลแรงงาน
ในภาคการประมง โดยมีแรงงานต่างด้าวมาแจ้งต่ออายุใบอนุญ าตทางานจานวน 1,201,546 คน
(แรงงาน 1,176,667 คน ผู้ติดตาม 24,879 คน) (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559) และมี
ระบบการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒ นาระบบบริหารจัดการด้าน
แรงงานข้ามชาติจะเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังรายละเอียดปรากฎ
ตามแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) ของกระทรวงแรงงาน
4.1.2. กรณีศึกษำประเทศมำเลเซีย
อาจกล่าวได้ว่าแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะผิดกฎหมายเข้ามาและอาศัยอยู่ในมาเลเซียมาเป็น
เวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยที่แรงงานส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาโดยเรือ โดยเข้าสู่ช่องทางต่างๆ สัดส่วน
ของแรงงานที่เข้ามาสองในสามอาศัยเอกสารทางกฎหมายที่ถูกต้องเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดทา
เอกสารราคาไม่แพง เร็วและง่ายเนื่องจากกระทาโดยผ่านทางตัวแทน ผลคือแรงงานเหล่านี้มีสถานะ
ถูกกฎหมายตอนเข้ามาแต่จะมีสถานะผิดกฎหมายหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในมาเลเซียแล้ว เนื่องจากมี
การอาศัยและทางานเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น แรงงานที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย ฟิลิ ปปินส์และพม่า กรณีของพม่านั้นจะเข้ามาในลักษณะ
ของการเป็นผู้ลี้ภัย แต่อย่างไรก็ดีในประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายสาหรับการเข้ามาทางานในมาเลเซีย
ของแรงงานจากบังคลาเทศและปากีสถานนั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากและค่าธรรมเนียมที่ลูกจ้าง
ต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดหางานจากประเทศต้นทางนั้นมีลักษณะที่สูงกว่าประเทศปลายทางอยู่เป็น
จานวนพอสมควร ผลคือแรงงานจากสองประเทศนิยมเข้ามาแบบผิดกฎหมายมากกว่าถูกกฎหมาย
กระบวนการทาให้แรงงานเหล่านี้มีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายนั้นได้เริ่มพัฒนาขึ้นเป็น
ลาดับขั้นดังนี้กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1985 ( พ.ศ.2528) รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มมีการลงนามในข้อตกลง
เมดานกั บ อิ น โดนี เ ซี ย (Medan agreement with Indonesia) และความร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาล
ฟิลิปปินส์โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือของทั้งสองรัฐบาลนั้นคือรัฐบาลอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ต้องการให้มีการจ้างแรงงานภาคเกษตร ในขณะที่ความร่วมมือกับฟิลิปปินส์เพื่ออนุญาตให้แรงงาน
ฟิลิปปินส์เข้ามาทางานเป็นคนรับใช้ในบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า
วัตถุประสงค์หลักของการทาความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาลมาเลเซียนั้นมี
วัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1. เพื่อให้กระบวนการสรรหาแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นการวางข้อจากัดและอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทางานได้เฉพาะสาขาอาชีพที่รัฐกาหนดไว้
เท่านั้น 3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของมาเลเซียและปัญหาความต้องการขายแรงงาน
ของประเทศเพื่อนบ้าน
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แต่อย่ างไรก็ ตามความร่ว มมือ ระดับ ทวิภ าคี ระหว่างรัฐ บาลมาเลเซียกับ ประเทศส่ งออก
แรงงานถือว่าไม่ประสบความสาเร็จในการควบคุมจานวนแรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย (Unauthorized Foreign Worker) ทั้งนี้เนื่องจากสถิติของจานวนแรงงานที่ มีใบอนุญาต
ทางานอย่างถูกต้องภายใต้การจ้างงานของความร่วมมือทวิภาคีมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับแรงงงาน
ผิดกฎหมายที่อยู่ในตลาดแรงงงานภายในประเทศ ผลคือนโยบายความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศ
เพื่อนบ้านดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานได้ เหตุเพราะแรงงานโดยส่วนใหญ่ถูกว่าจ้างโดย
ผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นและนายหน้าในการจ้างงานนอกระบบอันไม่เป็นธรรม
ส่งผลให้ในปีค.ศ. 1989 ( พ.ศ.2532 ) รัฐบาลมาเลเซียออกนโยบายใหม่เพื่อจัดการแรงงานต่างชาติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกาหนดให้นายจ้างที่จ้างแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรมมาขึ้นทะเบียน แต่นโยบายดั งกล่าวก็ถูกปฎิเสธจากนายจ้างเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่
นายจ้างต้องแบกรับและตัวนายจ้างเองก็ไม่เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการแรงงานภายใต้นโยบาย
ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกนโยบายคู่ขนานการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติเพื่อป้องกันการเข้า
เมื อ งของแรงงานต่ างชาติ ที่ เข้ า มาใหม่ ซึ่ งนโยบายดั งกล่ า วประกอบด้ ว ย1) Ops Nyah I (The
Operation Go Away I) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 1991 ( พ.ศ.2534) Ops Nyah I กาหนดขึ้นมาเพื่อ
ตรวจจั บ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและรุนแรง โดยเน้นการตรวจจับบริเวณแนว
ตะเข็บชายแดนและอาณาเขตน่านน้าต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยปฎิบัติการทางบก
(The General Operation Force (GOF) และทางน้ า (The Marine Operation Force (MOF)
รวมถึ งหน่ ว ยงานภายใต้ สั งกั ด หน่ ว ยบั งคั บ ทางทะเลของมาเลเซี ย (The Malaysian Maritime
Enforcement Agency (MMEA) และ ผลจากความเข้มงวดของมาตรการดังกล่าวทาให้มีแรงงาน
ต่างชาติมาขึ้นทะเบียนเป็นจานวนมาก ซึ่งตัวเลขโดยประมาณได้แก่ 442,276 คน และเพื่อผลของ
ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ระบบการบริห ารจัดการแรงงานต่างด้าวภายใต้
แบบ2) Ops Nyah 2 ได้เริ่มปรับใช้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1992 ( พ.ศ.2535) โดยมีวัตถุประสงค์
คือเพื่อตรวจจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายภายในประเทศโดยอาศัยกองกาลังต่างๆ องค์กรตั้งต้นที่
จัดทานโยบายดังกล่าวคือ แผนกบังคับการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองซึ่งสนธิกาลังกับหน่วยอื่นๆเช่น
ตารวจ ฝ่ายสานักทะเบียนแห่งชาติ (National Registration Department NRD)
หลักการดาเนินการจับกุมภายใต้หลัก Ops Nyah 2 คือนโนบายดังกล่าวปรับใช้กับการให้
อานาจเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปยังสถานที่ ทางานของแรงงานได้ เช่น ค่ายของคนงานก่อสร้าง สถาน
บันเทิง เช่นอาบอบนวด เป็นต้น รวมถึงย่านที่พักต่างๆ แหล่งรวมสินค้าและร้านอาหารต่ างๆอีกด้วย
โดยมากแล้วนั้นสาเหตุที่แรงงานถูกจับนั้นเนื่องมาจากสาเหตุของการละเมิดพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง 1959/63 และพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง เป็นต้น
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ผลของการปรับใช้นโยบายอันเข้มงวดของนโยบายทั้งสองส่งผลให้จานวนแรงงานต่างชาติที่
ไม่ถูกกฎหมายมีจานวนลดลง โดยการปฏิบัติการเริ่มทาที่ละส่วนโดยเริ่มจากงานรับใช้ขยายไปสู่งาน
ภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดีอาจกล่ าวได้ว่าการปรับใช้นโยบายดังกล่าวยังมี
ข้อ บกพร่อ งเพราะไม่ ส ามารถด าเนิ น การจั บ แรงงานผิ ดกฎหมายที อ ยู่ในประเทศได้ เพื่ อให้ ก าร
แก้ปัญหาแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐได้ออกนโยบายให้มีความเข้มงวดขึ้นมากกว่า Ops
Nyah I และ Ops Nyah 2 ซึ่งคือ 3) Ops Tegas ( Strongly Operation)
นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1992 ( พ.ศ.2535) รัฐบาลมาเลเซียได้ริเริ่มการปรับใช้นโยบายการ
ทางานของคนต่างชาติอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบนาไปสู่การออกหลักการที่ 4) คือการนิรโทษกรรม
ซึ่ งเริ่ ม ปรั บ ใช้ ในปี ค.ศ. 1996,1997,1998,2002 ( พ.ศ.2539,2540,2541,2545) และ ปี ค.ศ.
2004-2005 ( พ.ศ.2547-2548) ทั้งในระดับรัฐ และในระดับภูมิภ าค ส าหรับหลั กเกณฑ์ภ ายใต้
นโยบายนิรโทษกรรมดังกล่าวนั้นจะมีการกาหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ อพยพเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง แต่ถ้าฝ่าฝืนโดยไม่ออกจาก
ดินแดนภายในเวลาที่กาหนดแรงงานจะถูกจับดาเนินคดีและส่งออกนอกประเทศ
ในปี ค.ศ. 2005 ( พ.ศ.2548) ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ต ารวจอาสาสมั ค รประชาชนมาเลเซี ย
(Malaysian’ s People’s Voluntary Cops) หรือรู้จักกันในนามของ “เรลา” โดยที่หน่วยดังกล่าว
มีขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัย “เรลา”ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพ
ได้แก่ ทนายความ ครู หมอ นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล โดยที่อานาจหน้าที่ของ “เร
ลา” ได้รับความคุ้มครองและปฎิบัติเหมือนกับตารวจ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ “เรลา” มีอานาจในการ
ค้นหาและจับกุมแรงงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตการทางาน
นอกเหนื อจากการปรับ ใช้วิธีการบริห ารจัดการแรงงานตามรูปแบบดังกล่าวแล้ว รัฐบาล
มาเลเซียได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติต รวจคนเข้าเมือง โดยการเพิ่มโทษแก่บุคคลที่ละเมิด
กฎหมายดั งกล่ าว แต่ เป็ น ที่ น่ าสั งเกตว่ าบทลงโทษที่ เพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ ให้ เกิ ด การวิ จ ารณ์ อ ย่ างหนาหู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน และเพื่อก่อให้เกิดระบบการจัดการที่เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้นรัฐบาลมาเลเซียจึงจัดตั้งศาลพิ เศษเฉพาะเพื่อดาเนินการจัดการต่อการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
(Mahkamah PATI) ในช่วงปลายปี 2005 ( พ.ศ.2548) แต่ศาลดังกล่าวถือว่าไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควรเนื่องจากขาดการประสานการทางานกันระหว่างหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆส่งผลให้ความ
ล่าช้าในการดาเนินคดีประเภทดังกล่าวยังคงมีอยู่
ในเดือนกรกฎาคม 2011 ( พ.ศ.2554) รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มปรับใช้นโยบาย 6 P และเริ่ม
ใช้ระบบลงทะเบียนแบบ Biometric System ซึ่งระบบทั้งสองถือว่าเป็นระบบที่ประสบความสาเร็จ
ในการใช้ งานเป็ น อย่ างยิ่ งเนื่ อ งจากจ านวนแรงงานผิ ด กฎหมายจ านวน 89,278 คน ได้ รับ การ
ตรวจสอบในประเด็นสถานะความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียดที่ปรากฎ ดังนี้
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ตำรำง 4.2 พัฒ นำกำรด้ำนนโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติของ
มำเลเซีย ในระหว่ำงปี พ.ศ.2534 – 2559 ( ค.ศ.1991-2016)
ปี
นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของมำเลเซีย
1) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 1990 (1991 – 2000) / พ.ศ.2534 - 2543
1991
พ.ศ.2534 ได้จัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติเริ่มนโยบายการ
จัดเก็บภาษีรายปีสาหรับแรงงานต่างชาติ
* ได้ออกนโยบาย Ops Nyah I และ Ops Nyah II
1992
พ.ศ.2535 รัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้นายจ้างจ้างงานแรงงานที่มาจาก
อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ และปากีสถาน สาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
1993 - 1994 พ.ศ.2536 – 2537 ห้ามไม่ให้จ้างแรงงานไร้ทักษะสาหรับอุตสาหกรรม
ภาคการผลิต
1995
พ.ศ.2538 จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Special Task Force on Foreign
Labor ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดหา
แรงงานและดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการคนเข้าเมือง
1996
พ.ศ.2539 หยุดการนาเข้าแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือยกเว้นในภาคการ
ผลิตและภาคสันทนาการรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีการออก
โปรแกรมนิรโทษกรรมสาหรับแรงงานผิดกฎหมายชาวอินโดนีเซีย
1996 - 1997 พ.ศ.2539 – 2540 ได้ระงับการนาเข้าแรงงานส่งผลให้นายจ้างจะต้อง
ดาเนินการติดต่อโดยตรงกับศูนย์ immigration detention depots
1997
พ.ศ.2540 ยกเลิกคาสั่งห้ามซึ่งกระทาโดยหน่วยงานที่เรียกว่า The Foreign
Workers Division of the immigration Department
* นโยบายการควบคุมแรงงานครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นโดยปรับใช้แรงงานจาก
อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศและปากีสถาน
1998
พ.ศ.2541 อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างงานสาหรับแรงงานเพิ่มขึ้นต่อปี
เป็น 1,500 ริงกิตมาเลย์ สาหรับงานในภาคการก่อสร้างการผลิตและการ
บริการในขณะที่อุตสาหกรรมการเพาะปลูกและคนรับใช้ในบ้านยังคงเดิมคือ
360 ริงกิตมาเลย์ และมีการบังคับจ่ายค่าชดเชยให้กับแรงงานต่างชาติซึ่ง
นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินส่วนแบ่งรายปีและต้องมีการบังคับตรวจร่างกาย
สาหรับแรงงานต่างชาติ
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ปี

นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของมำเลเซีย
1) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 1990 (1991 – 2000) / พ.ศ.2534 – 2543 (ต่อ)
1998
พ.ศ.2541 แก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 1998 และเพิ่มโทษสาหรับการ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการจ้างแรงงานโดยผิดกฎหมาย
* แก้ไขพระราชบัญญัติการจ้างงาน 1995 โดยเพิ่มข้อบทเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างชาติภายใต้หมวด XIIB
* ยกเลิกการห้ามนาเข้าแรงงาน ส่งผลให้ใบอนุญาตการทางานอนุญาตให้
แรงงานจานวน 120,000 คน ในภาคการเพาะปลูกและภาคการผลิตมีผล
ใช้บังคับ
1999
พ.ศ.2542 ลดอัตราภาษีสาหรับการทางานในทุกประเภทจาก 1,500 ริงกิต
มาเลย์ เป็น 1,200 ริงกิตมาเลย์ ยกเว้นงานรับใช้ในบ้าน
2) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2000 (2001 – 2010) / พ.ศ.2544 – 2552
2001
พ.ศ.2544 การทางานแบบชั่วคราวกาหนดให้ลดจาก 5 ปีเป็น 3 ปี
(Temporary work pass)
2002
พ.ศ.2545 อนุญาตขยายใบอนุญาตการทางานเป็น 3+1+1 ยกเว้นงานในภาค
คนรับใช้ในบ้านห้ามนาเข้าแรงงานใหม่จากอินโดนีเซีย เพิ่มแรงงานจาก
ประเทศอื่นเพื่อลดการพึ่งพิงจากอินโดนีเซีย มีการใช้โปรแกรมนิรโทษกรรม มี
การจ้างคนงานจากกัมพูชาในภาคการเพาะปลูก การผลิตและภาคการก่อสร้าง
2003
พ.ศ.2546 ลงนามความตกลงทวิภาคีระหว่างมาเลเซียและจีนสาหรับแรงงาน
ประเภทเซรามิคและเฟอร์นิเจอร์
* มีการแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ปี 2002 โดยการเพิ่มโทษสาหรับ
คนหลบหนีเข้าเมือง
2004
พ.ศ.2547 ลงนามในความตกลงทวิภาคีระหว่างมาเลเซียและเวียดนามและ
เพิ่มเงื่อนไขใหม่ให้แรงงานต่างชาติเข้าเรียนภาษามาเลเซียและวัฒนธรรม
มาเลเซีย
2005
พ.ศ.2548 อนุญาตให้แรงงานผู้ซึ่งหมดสัญญาสามารถเปลี่ยนตัวนายจ้างได้
แม้ว่าจะทางานในประเภทเดียวกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่าใบอนุญาตการทางานยัง
มีผลใช้บังคับ และลงนามในความตกลงร่วมมือระหว่างมาเลเซียและปากีสถาน
มีการจัดตั้ง RELA คือตารวจอาสาสมัครที่มีอานาจจับกุมแรงงานต่างด้าว
ที่ผิดกฎหมาย
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ปี

นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของมำเลเซีย
2) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2000 (2001 – 2010) / พ.ศ.2544 – 2552 (ต่อ)
2005
พ.ศ.2548 อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างงานสาหรับแรงงานทบทวนใหม่
อีกครั้งโดยใช้อัตรา 1,200 ริงกิตมาเลย์ สาหรับอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
การก่อสร้างในบริเวณพื้นที่มาเลเซียตะวันออกส่วนภาคการเพาะปลูกอัตรา
ภาษีอยู่ที่ 540 ริงกิตมาเลย์และ 1,800 ริงกิตมาเลย์ สาหรับอุตสาหกรรมที่
ไม่ใช่เกี่ยวกับการรับใช้ในบ้าน
2006
พ.ศ.2549 MOHA อนุญาตให้บริษัทจานวน 270 จ้างจัดหาและจัดจ้างแรงงาน
จากประเทศแถบเอเชียใต้เกิดกระบวนการ Electronic Labor Exchange
โดยบังคับให้นายจ้างในภาคการเพาะปลูก การก่อสร้างการผลิตรวมถึงภาค
บริการจะต้องลงโฆษณาตาแหน่งงานว่างใน Electronic Labor Exchange
ก่อนที่จะไปจ้างแรงงานดังกล่าว ในประเด็นการจ่ายค่านายหน้าโดยนายจ้าง
ชาวมาเลเซียต้องจ่ายเงินจานวน 2,415 ริงกิตมาเลย์ให้แก่นายหน้า
2007
พ.ศ.2550 ได้เริ่มต้นใช้ระบบไม่จาเป็นต้องให้ใบอนุญาตการทางานระบุถึง
นายจ้างโดยเฉพาะเจาะจงในปี
* ได้สั่งห้ามนาเข้าแรงงานชาวบังคลาเทศเพราะปัญหาเกิดจากตัวนายหน้า
2008
พ.ศ.2551 ไม่อนุญาตต่อหนังสือเดินทางแก่แรงงานต่างชาติไร้ทักษะที่อาศัยอยู่
ในประเทศมาเลเซีย 5 ปีหรือมากกว่านั้น
2009
พ.ศ.2552 ระงับการออกใบอนุญาตสาหรับบริษัทการนาเข้าแรงงานรวมถึง
ระงับการนาเข้าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้อัตราการ
ค่าธรรมเนียมการจ้างงานสาหรับแรงงานผลักภาระให้แก่นายจ้างแทนลูกจ้าง
2010
พ.ศ.2553 ลงนามในจดหมายแสดงความจานงระหว่างมาเลเซียและ
อินโดนีเซียโดยนายจ้างชาวมาเลเซียมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจานวน 700 ริงกิต
มาเลย์ต่อเดือนรวมทั้งไม่อนุญาตให้ยึดหนังสือเดินทางและอนุญาตให้หยุดได้
1 วันต่อสัปดาห์และบังคับให้ตรวจสุขภาพยกเว้นคนรับใช้ในบ้าน
* ยุติการต่อใบอนุญาตการทางานสาหรับแรงงานชาวบังคลาเทศ
3) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2010 (2011 – 2016) / พ.ศ.2554 – 2559
2011
พ.ศ.2554 การเริ่มใช้นโยบาย 6P ต่อมาวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2011 เริ่มใช้
ระบบลงทะเบียนแบบ Biometric System ซึ่งแรงงานใช้ระบบดังกล่าว 2.2
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ล้านคนโดยแรงงานผิดกฎหมายจานวน 1.3 ล้านคน

ปี

นโยบำย กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ
ของมำเลเซีย
3) ช่วงคริสต์ศตวรรษ 2010 (2011 – 2016) / พ.ศ.2554 – 2559 (ต่อ)
2011 - 2012 พ.ศ.2554 – 2555 เริ่มกระบวนการการทาให้แรงงานมีสถานะถูกต้องตาม
กฎหมายและปรับใช้นโยบายนิรโทษกรรมแรงงานที่ผิดกฎหมาย
2012
พ.ศ.2555 แรงงานผิดกฎหมายจานวน 89,278 คนได้รับการตรวจสอบภายใต้
นโยบาย6P ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 1.การลงทะเบียน initiativeregistration (Pendaftran) 2.การทาให้ชอบด้วยกฎหมาย legalization
(Pemutihan) 3.การนิรโทษกรรม amnesty (Pengampunan) 4.การ
ควบคุม monitoring (Pemantauan) 5.การบังคับใช้ enforcement
(Penguatkuasaan) 6.การส่งกลับ deportation (Pengusiran)
*ที่มำ หน้ำ233-235 Immigration in Malaysia: Assessment of its Economic Effects, and a
Review of the Policy and System

ข้อสังเกตประกำรที่ 1 นโยบายใหม่สาหรับทาให้แรงงานที่ถูกกฎหมายมีสถานะโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือที่เรีย กว่านโยบาย 6P ต่อมาตัวโปรแกรม 6P เริ่มปรับใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน
2011 ( พ.ศ.2554) ในช่ ว งการปรั บ ใช้ ก ารลงทะเบี ย นแบบ Biometric ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
กรกฎาคมวันที่ 13 เดือนกรกฎาคมถึง 31 เดือนสิงหาคม 2011 ( พ.ศ.2554) พบว่าแรงงานที่ถูก
กฎหมายต่างชาติเป็นจานวน 1,016,908คน และ ผิดกฎหมายเป็นจานวน 1,303,126คนภายใต้ 6P
แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายจะถูกทาให้ถูกต้องโดยกฎหมายหรือการส่งกลับออกนอกประเทศโดย
ไม่ได้รับการลงโทษ
ข้อ สั งเกตประการที่ 2 ระบบการสแกนนิ้ ว มือ หรือ ที่ เรียกว่า Biometric fingerprint ได้
พัฒนาขึ้นซึ่งสามารถใช้ประโยชน์กับการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ซึ่งจากการสแกนลายนิ้วมือปรากฎว่า
50% ของแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายมาจากอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าแรงงาน
ต่างชาติที่มาพร้อมกับครอบครัวและลูกๆมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าร่วม 6P เนื่องมาจากกลัวว่าจะถูกส่ง
ตัวผลักดันกลับนอกประเทศโดยเหตุผลหลายประการ
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เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปรับใช้นโยบายและการออกนโยบายต่างๆในการจัดการ
แรงงานข้ามชาติในมาเลเซีย Azizah Kassim and Ragayah 2011,and MOHA อธิบายความสาเร็จ
ดังกล่าวออกมาในรูปของตารางดังที่จะปรากฎดังนี้
ตำรำง 4.3 จำนวนแรงงำนต่ำงชำติผิดกฎหมำยที่ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆในกำรแก้ปัญหำ
ระหว่ำงปี ค.ศ.1992 ถึง 2011 ( พ.ศ.2535 ถึง 2554) ของมำเลเซีย
ปี
Ops Nyah Ops Nyah
กำรขึ้น
กำรนิรโทษ
กำร
I
II
ทะเบียน
กรรม
หลบหนี
1992
483,784
1996
554,941
1997
413,812
1998
187,486
2000
72,528
2002
439,727
Oct2004398,758
feb2005
2006
129,746
909,473
2007
175,282
2008 (31 Aug161,747
31 octPhase1)
2009(27 July151,090
31oct Phase2)
2010
30,000
2011
1,303,126
*ที่มา Azizah Kassim and Ragayah 2011,and MOHA
4.2 กำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศและกำรจ้ำงงำนของประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย: กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 กำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของไทย
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ในการจัดการการเข้าประเทศไทยนั้นคณะผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการจัดการออกเป็น 2 ลักษณะ
ดังนี้ กล่ าวคือ ก.กรณีระบบการจัดการการเข้าประเทศและ ข. กรณีกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการและการเข้าประเทศของไทยซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ก. กรณีระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศ
ในประเด็นการจัดการการเข้าประเทศของไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้ คือ
ระบบการจัดการผ่านการปฏิบัติของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่
1.ระบบสำรสนเทศ สตม.(PIBICS) (Personal Personal ldentification and
Blacklist Immigration control System) แต่อย่างไรก็ดี ระบบสารสนเทศ (Personal
Identification Secure Comparison and Evaluation System ; PISCES) เป็นที่ซึ่งระบบได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศ
สตม.(PIBICS) คือ เป็นระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ให้บริหารจัดการคนเข้าเมือง
โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passpost) ในการเดินทางตามชายแดนต่างๆ
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ซึ่งระบบสารสนเทศ สตม.(PIBICS) นั้นจะมีหน้าที่บันทึกข้อมูลใน
การเดินทางเข้าออก มีการควบคุมการทางานโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบ
เปรียบเทียบกระบวนการต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบรูปใน (Passpost) กับตัวจริง เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันการสวมรอย และป้องกันการปลอมแปลง
2.ระบบ (E-finger print) หมายถึง ระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นการควบคุมตรวจสอบ
บุคคลที่เดินทางเข้า-ออก โดยใช้ควบคู่กับ (Border Pass) หรือบัตรผ่ำนแดนชั่วครำว ซึ่งบุคคลที่
จะใช้บัตรผ่านแดนนี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีพื้นที่บริเวณชายแดนติดกับชายแดนของประเทศหนึ่งคือ
ในบริเวณพื้นที่ติดชายแดน ได้แก่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นต้น
ในการใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวนั้น บุคคลที่จะใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวได้จะต้องเป็นบุคคลที่
มีพื้นที่บริเวณติดกับชายแดน ซึง่ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 13
(2) โดยหลักกฎหมายบัญญัติว่า คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย
เดินทางข้ามพรมแดนไปมาชั่วคราวโดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศนั้นซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการพิจารณาความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้าม
แดนไทย-มาเลเซียเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กาหนดให้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวใช้ได้ในพื้นที่
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5 ชายแดนได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
ครอบคลุมไปถึง 4 รัฐของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเคดาห์ รัฐกลันตัน รัฐเปรัค (เฉพาะเมืองฮูลู
เปรัค) และรัฐเปอร์ลิส ในการเดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวมีเฉพาะบริเวณชายแดนที่เป็น
ภาคพื้นดิน ระบบ (E-finger print) จึงมีใช้แค่ภาคพื้นดินเท่านั้น
3.ใบตม. 6 คือเอกสารสาคัญสาหรับการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดิน
ทางเข้าออกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบตม. 6 ใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประกอบ
กับหนังสือเดินทาง Passpost โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ บัตรเดินทางขาออก (Departure
card) สาหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเก็บไว้ตอนขาออกจากประเทศ ต่อมาคือบัตรเดินทางขา
เข้า (Arrival card) สาหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเก็บไว้ตอนขากลับเข้าประเทศ และเฉพาะ
ชาวต่างชาติ (For non-thai resident only) เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
อายุ เพศ ที่อยู่ เป็นต้น ใบตม. 6 เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าออกประเทศโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 18 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่ามาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตาม
แบบที่กาหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้า
เมืองประจาเส้นทางนั้น
ในการเดินทางเข้าออกต้องใช้ใบ ตม.6 และหนังสือเดินทางโดยหลักการดังกล่าวตีความ
ตามระเบียบกฎกระทรวงหากปราศจากหลักฐานในการเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถเดิน
ทางเข้าออกประเทศได้
ข.กรณีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและกำรเข้ำประเทศของไทย
ในประเด็นเรื่องการจัดการกับการเข้าประเทศของรัฐไทยนั้น กฎหมายหลักที่ประเทศไทยใช้
ในการควบคุมและเข้ามาของคนต่างด้าวคือ 1.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หมวด 2 มีทั้งหมด 4 มาตราประกอบด้วยมาตรา 11 12 13 17 18 หมวด 6 มีทั้งหมด 2
มาตรา ประกอบด้วย 54 55 2.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2540 มี
ทั้งหมด 5 มาตราประกอบด้วย 5 7 8 10 11 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้ คือ
หมวด 2 กำรเข้ำและออกนอกรำชอำณำจักร โดยปกติแล้ วบุคคลจะเดินทางเข้ามาใน
ประเทศหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องใช้ช่องทางปกติ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า
สถานี หรือที่อื่นๆตามรัฐมนตรีกาหนดรวมทั้งกาหนดเวลาเข้าออกให้เป็นไปตามรัฐมนตรีกาหนดอีก
ด้วยซึ่งหลักการดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา 11 นอกจากนี้ในมาตรา 12 ยังได้กล่าวถึงบุคคลที่ห้าม
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เข้ามาในราชอาณาจักรโดยแบ่งออกเป็น ลักษณะที่สาคัญดังนี้ อาทิเช่น 1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการ
ต่างประเทศตาม 2) ไม่มีปัจจัยในการดารงชีพตามสมควรในการเข้ามายังราชอาณาจักร 3) เข้ามา
เพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทางานด้วยกาลังกายในลักษณะของแรงงานไม่มีฝีมือ
ตามข้ อ ห้ า ม 4) ไม่ เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาของศาลไทยหรื อ ค าพิ พ ากษาของศาล
ต่างประเทศตาม 5) ต้องไม่มีพฤติการณ์ เป็น ที่น่าเชื่อว่าเป็น บุคคลที่เป็น ภัยต่อสั งคม หรือจะก่อ
เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนตาม 6) ต้องไม่มีพฤติการณ์
เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบ
หนีภาษีศุลกากร ฯลฯ 7) หรือ ต้องไม่ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศหรือถูกเพิกถอน
สิทธิการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
เป็ น ที่ น่ า สั งเกตว่ามีก ลุ่ ม บุ ค คลบางประเภทที่ ได้ รับ ยกเว้น ไม่ ต้ องมีห นั งสื อ เดิ น ทางหรือ
เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางถูกต้องเช่น บุคคลที่อยู่ติดชายแดนไทยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศไทยกับ ประเทศนั้ น ซึ่งเป็ นไปตามหลักกฎหมายคือหลั กในมาตรา 13 (2) (3) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนีค้ ือ
“มาตรา 13 คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ให้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง
(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมา
ชั่วคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น
(3) คนโดยสารรถไฟผ่ า นแดนซึ่ งถือ ตั๋ ว โดยสารทอดเดี ยวตลอดเพี ยงแต่ ผ่ านอาณาเขต
ประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น ๆ และ
รวมตลอดถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจาพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั้นด้วย”
ข้อควรพิจำรณำ
ข้อยกเว้นตามมาตรา 13(2) สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการพิจารณาความตกลงว่า
ด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซียเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยมีมติดังนี้
1. อนุมัติให้จัดทาร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเชีย โดยที่ประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มาเลเซีย (JC) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2546
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทั้งของไทยและมาเลเซียเพื่อร่วมกันปรับปรุงความตกลงว่าด้วย

76

การจราจรข้ามแดนระหว่างมลายูของอังกฤษกับประเทศไทย ค.ศ. 1940 เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติใน
การเดินทางข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
2. ความตกลงดังกล่าวในข้างต้น ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดระเบียบบุคคลข้ามแดน เพื่อเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้เจริญเติบโต และเพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนสามารถ
เดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกขึ้น โดยใช้ความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดนระหว่ างมลายู
ของอังกฤษกับประเทศไทย ค.ศ. 1940 เป็นพื้นฐาน โดยความตกลงฯ ครอบคลุมสาระสาคัญของการ
เดินทางข้ามแดน ดังนี้
2.1 ทาให้วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้า -ออก มีความชัดเจนและครอบคุลมมากขึ้น ได้แก่
การท่องเที่ยว การกีฬา การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน การเข้าร่ว มประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากเดิมได้กาหนดให้เข้ามาเพื่อเยี่ยมเยือนได้เท่านั้น
2.2 กาหนดให้หนังสือผ่านแดนมีอายุใช้งานเพิ่มเป็น 1 ปี จากเดิมมีอายุ 6 เดือน
2.3 เพิ่มระยะเวลาการพานักเป็น 30 วัน จากเดิม 7 วัน
2.4 พื้นที่ชายแดน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี และครอบคลุมพื้นที่ 4 รัฐ
ของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเกดาห์ รัฐกลันตัน รัฐเปรัค (เฉพาะเมืองฮูลูเปรัค) และ
รัฐเปอร์ลิส ซึ่งจากเดิมสามารถเข้าได้เพียง 25 กิโลเมตรนับจากชายแดนของทั้งสองประเทศ
2.5 ผู้ขอเอกสารข้ามแดน ประชาชนไทยและมาเลเซียที่มีภูมิลาเนาอยู่พื้นที่ชายแดนเป็น
การถาวรที่ระบุในความตกลง
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประการต่อมาคือหลักการในมาตรา 17 และ 18 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
หัวใจสาคัญของนโยบายการจัดการแรงงานของประเทศไทยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต
ให้ทาได้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการบังคับใช้มาตรา 17 นั่นเอง โดยที่เนื้อความตามมาตรา 17 สามารถ
พิจารณาได้ดังนี้คือ กฎหมายอนุญาตให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจออกนโยบายให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขหรือข้อยกเว้นที่ ทางรัฐมนตรีกาหนดได้ทั้งนี้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัตินี้เหตุเพราะเป็นผลมาจากความจาเป็นในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ด้านแรงงานของประเทศเพื่ อปรับใช้กับแรงงานสามสั ญ ชาติซึ่งได้แก่ล าว พม่า และ
กัมพูชา
“มาตรา 17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คน
ต่างด้าวผู้ใดหรือจาพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จาต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้”
“มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร
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เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ประจาเส้นทางนั้น”
เป็นบทบัญญัติที่ให้อานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจบุคคลซึ่งเดิ นทางเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักร

หมวด 6 กำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
“มาตรา 54 วรรคแรก คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือการอนุญ าตนั้ นสิ้ นสุ ดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้”
การผลักดันคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองประกอบกับการใช้หลัก “ดุลพินิจ” ในบางกรณีได้แก่ มาตรา 12(7) โดยมีพฤติการณ์เป็นที่
น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความ
ปลอดภั ย ของประชาชนหรื อ ความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก ร หรื อ บุ ค คลซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาล
ต่างประเทศได้ออกหมายจับ และตามมาตรา 12(8) ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้า
ประเวณี การค้ าหญิ ง หรื อเด็ ก การค้ายาเสพติด ให้ โทษ การลั กลอบหนี ภ าษี ศุ ล กากร หรือเพื่ อ
ประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยก่อนการผลักดัน
กลับได้มีการแยกบุคคลดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มแรกเป็นกลุ่มแรงงานสามสัญชาติได้แก่
ลาว พม่า กัมพูชา ให้ดาเนินการผลักดันกลับประเทศทันที ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาล
ไทยได้ทาไว้ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และกลุ่มที่สองได้แก่ คนต่างด้าวที่อยู่นอกเหนือจากสาม
สัญชาติในข้างต้น ให้ดาเนินการตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนผลักดันออกนอก
ประเทศ โดยคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้น
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้วให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไป
ยังนอกราชอาณาจักรก็ได้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคแรก
การใช้อานาจดุลพินิจ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการใช้หลักกฎหมายนั้นไม่อาจเคร่งครัดจน
ปิดกั้นการใช้ดุลพินิจและปฏิเสธถึงการมีอยู่ของดุลพินิจทางปกครองได้เนื่องด้วยเพราะความมุ่งหมาย
ที่ต้องการจะตอบสนองความต้องการของประโยชน์สาธารณะการใช้วิธีที่เหมาะสมแก่กรณีปัญหา
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนบทบาทของรัฐที่เข้าไปแทรกแซงวิถีชีวิ ตของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมมากขึ้น กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองใช้อานาจดุลยพินิจได้ (วรพจน์ พืชผล, 2545,
น.28-29)
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“มาตรา 55 การส่ งคนต่ า งด้ าวกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก รตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ จ ะส่ งตัว กลั บ โดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พ นักงานเจ้าหน้าที่ จะ
พิจารณาเห็นสมควร”
และอีกพระราชบัญญัติที่คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงก็คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ.2540 ได้แก่
“มำตรำ 5 ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงหรือเด็ก ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจาก
หรือส่งไปยังที่ใด รับ หน่ วงเหนี่ยว หรือกักขัง ซึ่งหญิงหรือเด็ก หรือจัดให้หญิงหรือเด็กกระทาการ
หรือยอมรับการกระทาใด เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เพื่อการอนาจาร หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าหญิงหรือเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
กฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน หรือพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”
อาจกล่าวได้ว่ามาตรา 5 ถือเป็นหัวใจสาคัญในการกาหนดนิยามของการค้าประเวณีและ
เด็กซึ่งองค์ประกอบหลักของการกระทาความผิดคือ ไม่ว่าหญิงหรือเด็กจะยินยอมในการกระทาอันมี
ลักษณะเข้าข่ายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่ก็ตาม ถือว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้ว
“มำตรำ 7 ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุใน
มาตรา 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทาความผิดตามที่ได้สมคบกันไปแล้ว ผู้
ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย
ในกรณีที่ความผิดได้กระทาถึงขั้นลงมือกระทาความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบที่
กระทาการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรค
หนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะมีการกระทาความผิดตามที่ได้
สมคบกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้”
“มำตรำ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราสอดส่องดูแลตามท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานี
รถไฟ สถานีขนส่ง สถานบริการ โรงงาน และสาธารณสถานต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดการกระทาความผิด
ตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา 5ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้บุคคล
ใดช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตราดังกล่าวเป็นการให้อานาจแก่เจ้าพนักงานที่มีอานาจในการตรวจส่องดูแลตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานและบริเวณแนวเขตชายแดน เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบการค้ามนุษย์
เกิดขึ้น
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“มำตรำ 10 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามกฎหมาย
ที่ระบุในมาตรา 5 หรือเพือช่วยเหลือหญิงหรือเด็กซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิด
ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกักตัวหญิงหรือเด็กเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบ
เอกสารหรือพยานหลักฐาน แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินครึ่งชั่วโมง ในกรณีมีเหตุจาเป็นจะต้องใช้เวลา
เกินนั้น เมื่อได้จดแจ้งการกักตัวไว้ในรายงานแล้ว ให้กักตัวหญิงหรือเด็กไว้ได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่
ต้องแจ้งให้อธิบดีกรมตารวจสาหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับในเขต
จังหวัดอื่นทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีเหตุจาเป็นจะกักตัวหญิงหรือเด็กไว้เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ไม่เกิด
สิบวันก็ได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมตารวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณีการกัก
ตัวหญิงหรือเด็กตามมาตรานี้ ต้องจัดให้หญิงหรือเด็กนั้นอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือ
สถานคุมขังการจัดให้มีรายงาน การจดแจ้ง และการอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อหญิงหรือเด็กได้เบิกความต่อศาลตามความในมาตรา 12 แล้ว
ให้ถือว่าเหตุในการกักตัวหญิงหรือเด็กนั้นสิ้นสุดลง”
“มำตรำ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่หญิง
หรือเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระในมาตรา 5 ในเรื่องอาหาร ที่พัก
และการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลาเนาของผู้นั้นในการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจจัดให้หญิงหรือเด็กไปรับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับเด็กตามกาหมายว่าด้วยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน หรือ
สถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบว่าด้วย
การช่วยเหลือตามมาตรานี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้การส่งผู้เสียหายซึ่งมีถิ่นที่อยู่ใน
ต่างประเทศให้เป็นไปตามพันธกรณีที่มีตามสนธิสัญญากับประเทศคู่สัญญาหรือเป็นไปตามอนุสัญญา
ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นภาคี”
อานาจของเจ้าพนักงานในการจัดสวัสดิการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น อาหาร ที่พัก แก่ผู้เสียหาย
ในการกระทาความผิดเพื่อรอการส่งกลับภูมิลาเนาเดิมของเหยื่อซึ่งถ้าเป็นเด็กก็จะอยู่ในกากับดูแล
ของสถานแรกรับเด็ก เป็นต้น
ซึ่งประเด็นต่อไปผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของรัฐไทยดังนี้
4.2.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนของรัฐไทย
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของรัฐไทย ประกอบด้วยพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้
คือ 1 .พระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 2 . พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
ซึ่งคณะผู้วิจัยจะอธิบายดังนี้คือ
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พระรำชบัญญัติกำรทำงำนคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดย
รั ฐ บาลรั ก ษาการณ์ ที่ ม าจากการรัฐ ประหารเมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2549 ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากบริบ ท
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปประกอบกับในช่วง
ดั งกล่ า วแรงงานข้ ามชาติ ก ลายเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ของไทย โดย
พระราชบัญญัติฉบับปี พ.ศ.2551 ได้มีการเพิ่ม บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าวและ
ปรับปรุงบทบัญญัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ การเคลื่อนย้ายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่ง
สามารถแบ่งแยกเป็นหมวดการอธิบายได้ดังนี้
หมวด 1 การทางานของคนต่างด้าวประกอบไปด้วยมาตราที่สาคัญ ดังนี้คือ มาตรา 7 9
13 และมาตรา 60
“มาตรา 7 งานใดที่ ค นต่ างด้ า วอาจท าได้ ในท้ อ งที่ ใดเมื่ อ ใดให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะกาหนดให้แตกต่างกันระหว่างคน
ต่างด้าวทั่วไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 12”
“มาตรา 9 ห้ามมิให้คนต่างด้าวทางานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองเพื่อทางานอันจาเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทางานไม่เกินสิบห้ าวัน แต่คนต่างด้าวจะ
ทางานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกาหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
อธิบ ดีจ ะวางระเบี ย บเพื่ อก าหนดแนวทางในการก าหนดเงื่อ นไขตามวรรคสอง ให้ น าย
ทะเบียนต้องปฏิบัติก็ได้”
“มาตรา 13 คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพราะเหตุดังต่อไปนี้ อาจ
ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบ
ต่อสังคม
(1).ถูกเนรเทศว่าด้ว ยกฎหมายการเนรเทศและได้รับการผ่ อนผั น ให้ ไปประกาศ
อาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
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(2). เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับการอนุ ญาตว่าด้วยกฎหมายคนเข้า
เมื อ งแต่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ในราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ รอการส่ ง กลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง”
แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองมาไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามซึ่งมีสถานะเป็นแรงงานผิด
กฎหมาย ถ้าไปดาเนินการขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสุขภาพแล้วก็จะได้รับใบอนุญาตทางานที่มี
ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 1 ปี สามารถอาศัยและทางานในประเทศไทยได้ชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดที่ขออนุญาตหรือเดินทาง
กลับบ้ านเกิดได้ แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางาน
ของคนต่างด้าวพ.ศ. 2554 ที่อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนั้นแรงงานอาจ
ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทางานตามประเภทคณะรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง การกาหนดงาน 27 อาชีพที่ให้คนต่างด้าวมาตรา 13 ทาได้ พ.ศ.
2552อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 13 แห่ ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกาหนดให้งานต่อไปนี้เป็นงานที่แรงงานข้ามชาติ
สามารถทาได้
ดังนั้นแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยและทางานในไทยได้ชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับประเทศสามารถทางานใน 27 อาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งนี้
แรงงานที่มีส ถานะเป็ น แรงงานที่ได้รับ การผ่ อนผั นไม่ต้องดาเนิน การขอใบอนุญ าตตามมาตรา 9
เพราะเหตุเป็นแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้
กำหนดงำนที่ห้ำมแรงงำนข้ำมชำติทำ
มาตรา 60 “บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่ง
ของรัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึ่งได้ออกหรือสั่งโดยอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการทางานคน
ต่างด้าว พ.ศ.2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว (ฉบับที่2) พ.ศ.2544
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือเสมือนเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งของรัฐมนตรีหรืออธิบดีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้”
แม้จ ะมีพ ระราชบั ญ ญั ติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ออกมาบั งคับ ใช้แล้ ว แต่การ
กาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดในอาชีพและ
วีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522 ยังสามารถใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และให้ถือเสมือนเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออก
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ตามความในพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เนื่องจากพระราชบัญญัติการทางาน
คนต่างด้าว พ.ศ.2551 มีเพียงกาหนดงานที่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันนั้นสามารถทาได้ 27
อาชีพที่ออกโดยประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอาศัยอานาจตามความในมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งกาหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวทาบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522
ก าหนดให้ งานต่ อ ไปนี้ แ รงงานข้ ามชาติ ไม่ ส ามารถท าได้ แ ต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรี มีการอนุญาตผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่ า ลาว และกัมพูชา) สามารถ
ทางานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน
พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
การที่แรงงานข้ามชาตินั้นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน แรงงานข้าม
ชาติย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ในเรื่องนี้สานักงานประกันสังคมได้กาหนด
แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางาน เพื่อให้ สานักงานประกันสั งคมจังหวัดและสานักงานประกันสั งคมเขตพื้นที่ถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดีย วกัน โดยให้ รายละเอียดไว้ในหนังสื อเวียนที่ รส0711/ว 751 เกี่ ยวกับการให้ ความ
คุ้ม ครองแรงงานต่างด้ าวที่ ป ระสบอั น ตรายหรือ เจ็บ ป่ ว ยเนื่ องจากการท างาน ซึ่งมีส าระส าคั ญ
ดังต่อไปนี้ คือ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานเป็นลูกจ้างในประเทศไทยย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และในกรณีที่แรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ต้องมีหลักฐานดังนี้แรงงานข้ามชาติต้องมีหลักฐานการจดทะเบียน
และมีใบอนุ ญาตให้ ทางาน (Work Permit) ที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งต้องมีห นังสื อเดินทาง
(Passport) หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว รวมถึงนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนเงินทดแทน
ในอัตราที่ไม่ต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่าทั้งนี้แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้ กับ ประเทศไทยแต่อย่างไรก็ดีในกรณี ที่แรงงานข้ามชาติประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ย
เนื่องจากการทางานให้นายจ้างแต่ไม่มีหลักฐานข้างต้น มาแสดงนายจ้ างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงิน
ทดแทนแก่ลูกจ้างเองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
4.2.3 บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน (MOU) (Memorandum
of Understanding on Employment Corporation)
เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาแรงงานข้ ามชาติ ผิ ด กฎหมายจากประเทศต้ น ทางซึ่ งถื อ เป็ น
มาตรการเชิ ง รุ ก ประเทศไทยจึ ง ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจความร่ ว มมื อ ด้ า นการจ้ า งแรงงาน
(Memorandum of Understanding on Employment Corporation) ระหว่างไทยกับ ประเทศ
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เพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชาโดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2545-2546
( ค.ศ. 2002-2003 ) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยที่เรื้อรังมานาน คือการมี
แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย และทางานผิดกฎหมายอยู่ในไทยจานวนมาก MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดระบบการนาเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้นายจ้างขออนุญาตนาเข้าแรงงานตาม
ความจ าเป็ น เมื่อได้รับ อนุ ญ าตก็ติดต่อให้ บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง จัดหาแรงงานและ
ดาเนินการทางเอกสารให้ครบถ้วน กระทั่งนาพาแรงงานมาทางานในสถานประกอบการที่ปลายทาง
ในข้อตกลงนี้มุ่งหวังจะสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน การส่งกลับเมื่อครบสัญญาจ้าง
และการป้องกันปราบปรามการข้ามแดน การค้าแรงงาน และการจ้างแรงงานโดยผิดกฎหมาย ใน
2559 ( ค.ศ. 2016 ) มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตาม MOU รวมทั้งสิ้น 323,270 คน เป็น
สัญชาติพม่า 155,835 คน เป็นสัญชาติลาว 33,899 คน เป็นสัญชาติ กัมพูชา 133,536 คน ส่วน
ใหญ่เป็นการเข้ามาทางานโดยได้รับอนุญาตมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1. การบริการ 2. กิจารก่อสร้าง
3. การเกษตร 4. ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 5. ประมง ซึ่งความตกลงด้านการจ้างแรงงาน
ของไทยนั้นได้ทากับประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติได้แก่
1)บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน ระหว่ำงไทยกับลำว พ.ศ. 2545
( ค.ศ. 2002 ) โดยวัตถุประสงค์ของ MOU ที่สาคัญ มี 4 ประการคือ 1. เพื่อให้เกิดกระบวนการที่
เหมาะสมในการจ้างแรงงานข้ามชาติ 2.เพื่อส่งแรงงานข้ามชาติที่ครบวาระการจ้างงานกลับประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม และ 4.ป้องกันการข้ามแดน
ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างผิด เมื่อกล่าวถึง MOU อันเป็นความ
ร่วมมือระหว่างประเทศลาว และประเทศไทยในรายละเอียดนั้น เราจะเห็นอิทธิพลของ “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ถูกกฎระเบียบ”ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2542 จากการประชุม
นานาชาติของประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก ปฏิญญานี้เป็นแนวคิดการเคลื่อนย้ายเสรีอย่างชัดเจน และ
การคุ้มครองแรงงาน และต่อมาได้เกิด MOU อันเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อน
บ้านด้านการจ้างแรงงาน ในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของ MOU นี้ยังตอบสนองต่อปัญหาการจัดการ
แรงงานข้ามชาติของลาว และไทยซึ่งขาดกลไกที่ทันสมัย สาหรับประเทศลาวในฐานะที่เป็นประเทศที่
ส่งออกแรงงานแม้จะมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอยู่แล้ว แต่เมื่อแรงงานข้ามชาติได้กลายเป็น
ปัญหาที่สาคัญพร้อมๆกับปัญหาการค้ามนุษย์ MOU ที่เกิดขึ้นจึงนับว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งของการพยายาม
จัดระเบียบใหม่ในเรื่องของการจัดการแรงงานข้ามชาติของลาวให้เป็นระบบมากขึ้น
2) บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน ระหว่ำงไทยกับพม่ำ พ.ศ. 2546
( ค.ศ. 2003 ) อาจกล่าวได้ว่านับแต่ปี 2552 ( ค.ศ. 2009 ) เป็นต้นมาแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่
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เดินทางเข้ามาทางานในไทยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้าสู่กระบวนการ พิสูจน์สัญชาติ
เพื่อที่จะทาให้พวกเขาได้มีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ MOU ถือเป็น
กรอบการดาเนินการที่ จะทาให้แรงงานทักษะต่า (low-skilled) สามารถเดินทางเข้ามาทางานใน
ไทย ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยมีนัยสาคัญของ MOUความ
ตกลงทางด้านแรงงานจะมี2 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน มีผลบังคับใช้มีระยะเวลา 5 ปี และ 2 ปี ตามลาดับ ได้แก่
(1.) ฉบับแรก “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน”ถือเป็น ทั้งสองฝ่ายจะ
ยอมรับ ในหลั กการของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มพูนความสั มพันธ์ ประโยชน์
ระหว่างกันในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุน พั ฒนา
ความร่วมมือในด้านแรงงาน พร้อมมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
เพื่อปรับปรุงศักยภาพและความสามารถของทั้งสองประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดส่ง
และรับแรงงานระหว่างกัน ให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเพื่อป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์เพื่อการจ้างงาน พร้อมร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับทักษะ
ฝีมือของกาลังคน และเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วย นอกจากนี้ จะทางานเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ
ทางวิชาการ เช่น การเจรจาต่อรองร่วม การร้องทุกข์และการบังคับใช้กฎหมาย การระงับข้อ พิพาท
แรงงาน การประกันสังคม และการคุ้มครองแรงงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ ความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย การทางานในเรือเดินทะเล การประกันการว่างงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ และ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และผู้เชี่ยวชาญ สาระสาคัญในบันทึกความเข้าใจ จะเน้นคุ้มครองแรงงานข้ามชาติไม่ให้ถูกเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม ที่กาหนดระยะเวลาจ้างงานคราวละ 2 ปี ให้ขยายไปได้อีก 2 ปี ส่วนแรงงานพม่าที่
ทางานจนครบสัญญา ต้องกลับไป 3 ปี จึงจะกลับมาทางานได้ใหม่ ก็ให้เปลี่ยนเป็นเพี ยง 30 วัน และ
เน้นทาความตกลงส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐ ไม่ต้องผ่านนายหน้าเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และมี
(2.) ฉบับที่ 2 “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาและ
ขยายความร่วมมือระหว่างกันในการจัดทากรอบการดาเนินการเพื่ออานวยความสะดวกในการจ้าง
แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสม
สาหรับการจ้างงาน มีกระบวนการส่งกลับแรงงานที่ครบกาหนดระยะเวลาการจ้างงานตามเงื่อนไขให้
กลับ ประเทศต้นทางอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศภาคี โดย
บันทึกนี้จะครอบคลุมทั้งกระบวนการส่งและรับ การคุ้มครอง สัญญาจ้าง การรับรองเอกสาร การ
อบรมและการให้ความรู้แรงงานก่อนการเดินทาง การตรวจลงตรา อนุญาตทางาน บริการสุขภาพ
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การส่งกลับประเทศต้นทาง การระงับข้อพิพาท หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งความร่วมมือใน
การป้องกัน และปราบปรามการข้ามแดนผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์เพื่อการจ้างงาน และการจ้าง
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในกระบวนการส่งและรับจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ มีระบบการลงทะเบียนคนงานเพื่อไปทางานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการสรรหาและการตรวจร่ างกาย และจะได้รับการเสนอสัญญาจ้างก่อนการเดินทาง มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ขั้นตอน และระยะเวลา ในการคุ้มครองแรงงานคนงาน
พม่าจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกับแรงงานไทย บนหลักพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง กฎหมายแรงงานและระเบียบอื่นๆ ที่บังคับใช้ใน
ประเทศไทย ประการสาคัญ พม่าจะต้องจัดให้มีการอบรมก่อนการเดินทางให้กับคนงาน โดยไม่เรียก
เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าคนงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกาหนดและเงื่อนไขของการ
จ้างงานและมีการประกันสุขภาพตามที่กาหนด และหากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง อันเนื่องมาจากการจ้างงานจะได้รับการระงับตามกฎหมายและระเบียบของไทย สาหรับ
สัญญาจ้างและเอกสารอื่น ๆ จะต้องจัดทาเป็นภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ และรับรอง
โดยสถานเอกอัครราชทูตพม่าซึง่ ตัง้ อยูใ่ นไทย
ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้มีระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน
จะมีระยะเวลา 2 ปี
3) บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน ระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ พ.ศ.
2558 ( ค.ศ. 2015 ) ซึ่งหัวใจสาคัญของกระบวนการความร่ วมมือด้านทวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านแรงงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการในด้านการบริหาร
จัดการต่างๆนอกจากนี้คู่ภาคีทั้งสองประเทศมีความพยายามที่จะส่งเสริมก่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพระหว่างกระบวนการรับ และกระบวนการส่ งคนงานของทั้ ง 2 ประเทศซึ่ ง
กระบวนการจัดส่งแรงงานตามความตกลงทวิภาคีฉบับนี้นั้นก่อให้เกิดสิทธิในการปฏิบัติที่เป็นธรรมใน
สถานที่จ้างงานภายใต้กฎหมายภายใน กฎระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของประเทศผู้รับอีกด้วยซึ่ง
ระยะเวลาของ MOU นี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีและอาจตกลงต่อใหม่ได้โดยความตกลงยินยอม
ของคู่ภาคีทั้งสองฝ่าย
4.2.4 กำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของมำเลเซีย
ก. กรณีระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของมำเลเซีย
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อาจกล่าวได้ว่ามาเลเซียใช้ระบบจัดการการเข้าประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางรวมทั้งหนังสือ
ผ่านแดนตามความตกลงที่ได้ทาไว้กับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่อินโดนีเซียและไทย นอกจากนี้การเข้า
มายังประเทศมาเลเซียนั้นจะใช้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่เรียกว่า Biometric fingerprint โดยที่
ระบบดังกล่าวคือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพกับทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดย
การตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ลักษณะของมือหรือดวงตา และทาง
พฤติกรรม เช่น การพิมพ์ การเดิน เสียง การเซ็นชื่อ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล โดยคุณลักษณะ
จะมีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล เพื่ออานวยความสะดวกและเป็นระบบเดียวกันในการจัดการการเข้า
ประเทศ นอกจากนี้มาเลเซียยังมีการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับคนต่างชาติที่มีสัญชาติสมาชิก
อาเซียนในกรณีที่เข้าประเทศโดยมีรายละเอียดที่กาหนดไว้ในตาราง 2.1 เรื่องรายการยกเว้นการ
ตรวจลงตราสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรัฐบาลมาเลเซีย
ข้อสังเกต
หนังสือผ่านแดน กาหนดให้พลเมืองมาเลเซียที่อยู่ในรัฐที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของไทย
แต่ เดิ ม ได้ แ ก่ รั ฐ กลั น ตั น เปอร์ ลิ ส เคดา เปรั ค สามารถเดิ น ทางเข้ า ออกในระยะเวลาสั้ น ได้
นอกจากนี้ ในส่ วนของชายแดนมาเลเซียที่ติดต่อกับอินโดนีเซียนั้น ได้กาหนดให้ มีการอนุ ญาตใช้
หนังสือผ่านแดนมีอายุ 6 สัปดาห์ ได้แก่ จังหวัด Pensiangan,Tenom,Sipitang,Tawau รัฐซาบา
และ จั ง หวั ด Lundu,Bau,Kuching,Serian,Simanggang และ Lukba รั ฐ ซาราวั ก (Immigration
department of Malaysia.2559)
4.2.5 กฎหมำยและนโยบำยในประเด็ น กำรจ้ ำ งแรงงำนข้ ำ มชำติ ที่ ผิ ด กฎหมำยของ
มำเลเซีย
มาเลเซียถือว่ามีวิวัฒนาการจ้างแรงงานข้ามชาติม าหลายทศวรรษโดยกระบวนการดังกล่าว
สะท้อนออกมาในรูปของกฎหมายและนโยบาย ดังนี้ คือมาเลเซียใช้กฎหมาย 2 ตัวหลักเป็นเครื่องมือ
สาหรับการควบคุมการเข้าประเทศและจัดระเบียบการจ้างงาน ได้แก่
1.พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง ค.ศ. 1959/63 หมวด 6 (1)(c) แต่มาตราดังกล่าวได้รับการ
วิจารณ์เป็นวงกว้างเนื่องจากโทษของการไม่ถือเอกสารถูกต้องของการเข้าประเทศมาเลเซียถือว่า
รุนแรงเกินไปเนื่องจากผู้กระทาความผิดจะต้องระวางโทษปรับเป็นจานวน 10,000 ริงกิตมาเลย์ หรือ
จาคุกสูงสุด 5 ปี นอกจากนี้ยังจะต้องถูกเฆี่ยนตีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง (ปัจจุบั นนี้โทษได้รับการแก้ไขให้
น้อยลงแล้ว)
2.พระรำชบัญญัติกำรจ้ำงงำน 1955 ( พ.ศ. 2538 ) แก้ไขในปี 1998 ( พ.ศ. 2541 )
ได้บัญญัติข้อความเพิ่มเติมในหมวด XIIB ซึ่งในหมวดดังกล่าวเป็นการระบุถึงการห้ามไม่ให้นายจ้าง
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กระทาการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีบทบัญญั ติ ที่ปกป้องแรงงานต่างชาติเช่น การที่
จะต้องให้ข้อมูลแก่แรงงานข้ามชาติต่อกรมแรงงาน นอกจากนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้อานาจ
หน้าที่ของผู้อานวยการของกรมแรงงานในการสืบสวนข้อร้องเรียนจากแรงงานข้ามชาติได้อีกด้วย
ในประเด็นด้านนโยบายนั้นสามารถอธิบายรูปแบบการจัดระเบี ยบแรงงานต่างชาติได้ดังนี้
กล่ าวคือ มาเลเซีย ถือว่าเป็ น ประเทศที่น าเข้าแรงงานจากต่างประเทศเป็น จานวนมากเนื่ องจาก
ต้องการกระตุ้น การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และแม้ว่ามาเลเซียจะมีระบบการจัดการการเข้า
ประเทศที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มาในมาเลเซียอยู่อาศัยอย่างถาวร แต่ข้อมูลจากทะเบียน
ราษฎร์ ในปี ค.ศ. 2010 ( พ.ศ. 2553) แสดงให้ เห็ น ว่า 8 เปอร์เซ็น ต์ ของประชากรมาเลเซี ยคื อ
ต่างชาติ จากตัวเลขดังกล่ าวสะท้อนให้เห็ นถึงการขัดกันทางนโยบายกับความเป็นจริงเนื่องจาก
นโยบายการเข้ าประเทศของมาเลเซีย ได้อ อกแบบมาเพื่ อให้ ต่างชาติ เข้ ามาอาศั ยอยู่ในลั ก ษณะ
ชั่วคราวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นของการปรับใช้นโยบายดังนี้คือ แรงงาน
ต่างชาติส ามารถขอสิ ทธิการอยู่ อาศัยแบบถาวรได้ภ ายหลั งจากที่ได้อยู่อาศัยมาโดยต่อเนื่ องเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ผลของการปรับใช้นโยบายดังกล่าวทาให้มาเลเซียมีประชากรต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ในที่นี้ผู้วิจัยจะอธิบายถึงระบบการจัดการการเข้า
ประเทศของมาเลเซียได้ดังนี้คือ
การลงทะเบียนแรงงานต่างชาติ ( Registered Foreign Workers) ระบบการลงทะเบียน
แรงงานต่ างชาติของมาเลเซีย สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ ซึ่งในแต่ล ะรูป แบบก็จะมีวิธีก ารที่
แตกต่างกันออกไป ได้แก่ แรงงานจาพวกที่ทางานอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน (Expatriates) ซึ่ง
แรงงานประเภทนี้ เรี ย กว่า 1. แรงงานทั ก ษะ ( Skilled Workers) แรงงงานวิช าชี พ หรือ พวก
แรงงานที่เป็นช่างเทคนิคประเภทต่างๆ โดยระยะเวลาอาศัยอยู่ในประเทศจะสั้นหรือยาวก็ได้ โดย
แรงงานในกลุ่มนี้ก็จะมีกฎระเบียบและเอกสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป 2. แรงงานต่างชาติ ( Foreign
Workers) แรงงานประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานกึ่งทักษะ ( Semi-skilled) หรือแรงงานไร้ทักษะ (
Unskilled Workers) หรือเรียกว่าแรงงานข้ามชาติ อาจกล่าวได้ว่าแรงงานพวกนี้เข้ามาประเทศใน
ฐ า น ะ ข อ ง ผู้ ที่ ม า จ า ก ป ร ะ เท ศ ย า ก จ น แ ล ะ เข้ า ม า ท า ง า น ใน ป ร ะ เท ศ ที่ ร ว ย ก ว่ า
( Guest workers) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างไปจากแรงงานประเภทแรก เกณฑ์ในการ
แบ่งลักษณะของแรงงานนั้นได้ดูจากฐานของเงินเดือนเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
ก. แรงงำนจำพวกที่ทำงำนอยู่ในต่ำงประเทศเป็นเวลำนำน (Expatriates) โดยที่แรงงาน
กลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มของแรงงานที่มีทักษะและมีวิชาชีพ โดยมีรายได้ขั้นต่า 8000 ริงกิตมาเลย์ ซึ่ง
แรงงานประเภทดังกล่าวนี้จะได้รับเอกสารคือ Employment passes ในตัวเอกสาร Employment
passes กาหนดสิทธิให้แรงานมีสิทธิ์ที่จะนาผู้ติดตาม เช่นคู่สมรส มาได้ นอกจากนี้เอกสารดังกล่าว
ยังระบุให้ผู้ติดตามสามารถที่จะทางานได้ถ้าผู้ติดตามถือครองเอกสารที่เรียกว่า Dependent Pass
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เอกสารต่อมาที่แรงงงานจาพวก Expatriate ถือครองคือ Visit pass. Visit pass คือเอกสาร สาหรับ
การจ้างงานวิชาชีพในเวลาชั่วคราวเท่านั้นประมาณ 12 เดือน โดยจะออกให้กับแรงานต่างชาติที่มี
ทักษะ ซึ่งรายชื่ออาชีพก็จะเป็นไปตามที่แผนกตรวจคนเข้าเมือง ( Department of Immigration )
กาหนดไว้
นอกจากนี้ถ้าสัญญาจ้างแรงงานมีอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี แรงงานจะได้รับเอกสารที่
เรียกว่า Passes for professional employment เป็นที่น่าสังเกตว่าจานวนของ แรงงานจาพวก
ที่ทางานอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน (Expatriates) มีประมาณ 43,172 คน (จานวน ณ เดือน
ตุลาคม 2011)
ข. แรงงำนต่ำงชำติ(Foreign Workers) เงื่อนไขของการจ้างแรงงานต่างชาตินั้นประเทศ
มาเลเซียกาหนดให้แรงงานต่างชาติสามารถทางานได้ในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ ภาคการผลิต
ภาคการก่อสร้าง ภาคการเพาะปลูก ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ ซึ่งจานวนโควตาของจานวน
แรงงานต่างชาติจานวนตัวเลขดังกล่าวจะต้องได้รับจากตัวนายจ้างหรือจากบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของ Ministry of Home Affairs และศูนย์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด One Stop Center
ตำรำง 4.3 ประเทศที่อนุญำตให้แรงงำนไร้ทักษะเข้ำมำทำงำนในประเทศมำเลเซีย
ประเทศ
ชำย หญิง
งำนที่อนุญำตให้ทำ
ไทย





กัมพูชา





เนปาล





พม่า





ลาว





เวียดนาม





ฟิลิปปินส์



-

ปากีสถาน





ศรีลังกา





เติร์กเมนิสถาน





ภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง ภาคการเพาะปลูก
ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ

89

อุซเบกิสถาน
ประเทศ





ชำย หญิง

งำนที่อนุญำตให้ทำ

คาซัคสถาน





อินเดีย





การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคเบิ้ล ภาคบริการทาได้ในกรณีของ
การขายปลีก ขายส่ง ในร้านอาหารได้เฉพาะคนทาอาหาร
เท่านั้น และอุตสาหกรรมรีไซเคิล การทอผ้า ช่างตัดผมผู้ชาย
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็ก ขยะ และช่างทอง งานในภาค
เกษตรกรรม การเพาะปลูก

อินโดนีเซีย





แรงงานผู้ชายทางานได้ในทุกภาคยกเว้นการผลิต

บังคลาเทศ





ทางานในภาคเพาะปลูกโดยผ่านทางความร่วมมือระดับรัฐบาล

*ที่มาImmigration department of Malaysia จาก http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html

แรงงานกึ่งทักษะหรือแรงงานต่างชาติไร้ทักษะมีจานวนมากถึง 98 เปอร์เซ็นต์ของแรงงาน
ต่างชาติทั้งประเทศ แรงงานประเภทดังกล่าวมักจะขาดทักษะด้านการศึกษา และแรงงานดังกล่าวจะ
มีรายได้ที่ต่ากว่า 3,000 ริงกิตมาเลย์ต่อเดือน โดยที่แรงงานจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า Visit Passes
for Temporary Employment (VPTE) แรงงานประเภทดังกล่ าวนี้นั้นได้รับอนุญาตให้ ทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง ภาคการเกษตร ภาคบริการ และคนรับใช้ใน
บ้ าน โดยประเทศต้น ทางมาจากประเทศ 15 ประเทศดังต่อไปนี้ คือ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม
กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ลาว เนปาล ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ จีน ปากีสถาน เตริ์ก คาซักสถาน และ
อุซเบกิสถาน นอกจากนี้ในแต่ละประเทศก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในประเด็นการทางานที่แตกต่าง
กันออกไป เช่นแรงงานสัญชาติอินโดนีเซีย แบ่งลักษณะการทางานได้ดังนี้คือ แรงงานเพศชายจะ
อนุญาตให้ทางานทุกส่วนยกเว้นภาคการผลิต ในขณะที่แรงงานเพศหญิงสามารถทางานได้ทุกภาค
ส่วน นอกจากนี้แรงงานสัญชาติบังคลาเทศจะเข้ามาทาได้เฉพาะอุตสาหกรรมการเพาะปลูกโดยความ
ตกลงแบบระหว่างรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางที่อธิบายตามข้างต้น
แรงงานต่างชาติประเภทนี้ นั้นมีเอกสารใบอนุญาตการทางานระยะเวลา 12 เดือน โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่จากัด แรงงานประเภทนี้นั้นไม่ได้รับสิทธิในการนาพาผู้ติดตามมาด้วย แต่ในทาง
ปฏิบั ติกลั บ พบว่ามีการลักลอบน าพาผู้ ติดตามมาอยู่ด้วยเป็นจานวนมาก การเริ่มต้นจ้างแรงงาน
ต่างชาตินั้นได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ( พ.ศ. 2535 ) ใน 5 ภาคการผลิตได้แก่กลุ่มการเพาะปลูก
คนรับใช้ในบ้าน การบริการโดยทั่วไป ภาคการก่อสร้างและการผลิต ต่อมาในปี 1996 ( พ.ศ. 2539 )
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ได้เพิ่มภาคการผลิ ต ภาคการเกษตรโดยรวมถึงการประกอบธุรกิจด้านการเกษตรขนาดเล็ก การ
ประมง การเลี้ยงสัตว์
อาจกล่าวได้ว่าตั้งปี ค.ศ. 2005 ( พ.ศ. 2548 ) อุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นอุตสาหกรรม
ที่ต้องการใช้แรงงานจากต่างชาติมาก และในปี ค.ศ. 2007 ( พ.ศ. 2550 ) ตัวเลขดังกล่าวก็ได้เพิ่ม
สูงสุ ดถึง 733,372 คน รองลงมาคืออุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับการเพาะปลู ก ซึ่งในปี 2010 ( พ.ศ.
2553 ) อุตสาหกรรมการเพาะปลูกได้ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจานวน 266,196 คน
ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตนั้นมี 13 ประเทศที่อนุญาตให้ทาได้และในบางประเทศก็มีเรื่อง
ข้อจากัดในเรื่องเพศ เช่น แรงงานจากประเทศอินโดนีเซียทาได้แต่ต้องเป็นเพศหญิ งเท่านั้น ไทย
เวีย ดนาม กัมพูช า ฟิลิป ปิ น ส์ แรงงานเพศชายเท่านั้น เป็นต้น ในทางกลั บกันภาคการเพาะปลู ก
แรงงานต่างชาติจาก 14 ประเทศได้รับอนุญาต นอกจากนี้แรงงานชายเป็นที่ต้องการมากกว่าแรงงาน
หญิง ในภาคบริการนั้นจะมีข้อจากัดด้านการทางานมากกว่าหน่วยงานด้านอื่น เช่นการทางานใน
ร้านอาหาร โดยแบ่ งเป็น การทางานประเภททั่ว ไปหรือการทางานเป็นพ่อครัว พนักงานทาความ
สะอาดในบริษัท พนักงานส่งของตามท่าเรือ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติตัวเลขของแรงงานต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและขนาด
ของธุรกิจ แรงงานจากบังคลาเทศไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานในภาคบริการ ส่วนในแรงงานภาคการ
ก่อสร้างนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่านายจ้างจะต้องจดทะเบียนและได้รับการอนุมัติต่อคณะกรรมการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง The Construction Industry Development Board (CIDB)
นอกจากนี้จานวนของแรงงานก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ซึ่งในอุตสาหกรรมภาคการผลิตดังกล่าว
แรงงานจากบังคลาเทศก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานเช่นกัน
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บทที่ 5
ปัญหำและข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศ
และกำรจ้ำงแรงงำนที่ผิดกฎหมำย
ส าหรับ รายละเอีย ดผลการศึกษาจากทั้ งการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กและการสนทนากลุ่ มแบบ
เฉพาะ พบว่า ปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการบริหารจัด การด้านแรงงานข้ามชาติ การจัดการการ
เข้าประเทศของไทยนั้น สามารถจัดแบ่งออกเป็น ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานข้ามชาติและประเด็นการบริหารจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ สาหรับการศึกษาปัญหาและ
ข้อจากัดเกี่ยวกับ การจัดการการเข้าประเทศและการจ้างแรงงานที่ผิ ดกฎหมายนั้น คณะผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาโดยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) โดยมี แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งมี โครงสร้างเป็ น เครื่อ งมื อ วิจั ย และ 2) การ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนจากภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยการนาเสนอผลการศึกษาจะได้นาเสนอตามลาดับกรณีศึกษา
คือไทยและมาเลเซียโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการการเข้าประเทศและการจ้างแรงงานที่
ผิดกฎหมายของไทย
5.2 ปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการการเข้าประเทศและการจ้างแรงงานที่
ผิดกฎหมายของมาเลเซีย
5.3 เปรียบเทียบการจัดการการเข้าประเทศและการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายของ
ไทยและมาเลเซีย
5.1 ปัญหำและข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศและกำรจ้ำงแรงงำนที่ผิดกฎหมำย
ของไทย
5.1.1 ปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการการเข้าประเทศตามพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522
(1) กำรจัดกำรคนเข้ำเมืองที่ผิดตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 สำมำรถ
แบ่งเป็นประเด็นพิจำรณำออกได้ดังนี้
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ก.พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ใน มำตรำ 17 ได้ อธิบายว่า “ในกรณีพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ให้คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจาพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้
โดยให้ยกเว้นไม่จาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ให้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ” ซึ่งผล
จากการบังคับใช้มาตราดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคนเข้าเมือง สามารถพิจารณาได้
จากมติคณะรัฐมนตรีดังที่ได้อธิบายในข้างต้นตามข้อที่ 4.1.1 ว่าพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 มาตรา
17 ถือเป็นหัวใจหลักในการอนุญาตให้แรงงานสามสัญชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย สามารถอาศัย
อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐกาหนด ผ่านการปรับใช้นโยบายในลักษณะ
ผ่อนผัน โดยวางแนวทางการปฏิบัติการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเป็นรายปีนับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยเริ่มจากการจ้างงานผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าหรือผู้หลบหนีการเข้าเมืองจาก
พม่าที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้ชั่วคราวเท่านั้น และเฉพาะเขต 9 จังหวัดชายแดนซึ่งมีแรงงาน
จากพม่าเข้ามาทางานอยู่ก่อน อย่างไรก็ดี การผ่อนผันการทางานและอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
ถูกดาเนิ น การปรับ ใช้ครั้ งแรกโดยผ่ านทางมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2539 ซึ่งนโยบายปีดังกล่ าว
อนุญ าตให้ แรงงาน 3 สัญชาติสามารถจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเป็นรายปี ใน 37
จังหวัด แต่อย่ างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันอนุญ าตให้ แรงงานสามสั ญชาติ อนุญาตให้
สามารถจดทะเบียนได้ทุกประเทศ ภายใต้ลักษณะของงานกรรมกรใน 24 ประเภทกิจการเท่านั้น
และงานคนรับใช้ในบ้านในลักษณะของการควบคุมจานวนแรงงงานที่ได้รับอนุญาตและผ่อนผัน
อาจกล่าวได้ว่าหลักการในมาตรา 17 นั้นยกเว้นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรา 12 (1) และ
12 (3) และหลักการตามมาตรา 54 ในการเข้าประเทศ การทางาน รวมถึงการผลักดันกลับประเทศ
กล่าวคือ ผู้เดินทางที่ประสงค์จะเข้ามายังประเทศไทยนั้นจะต้องมีเอกสารดั งต่อไปนี้ คือ 1.หนังสือ
เดินทาง 2 ใบตม.6 โดยจะต้องยื่นรายการดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
18 ซึ่งหากไม่มีเอกสารดังกล่ าวในข้างต้นย่อมถือได้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศตามมาตรา
12(1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ ต ามมาตรา 12(3) เช่ น มติ
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 มกราคม 2556 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
สามสัญชาติ ที่ลักลอบทางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยสามารถอยู่และทางานแล้วรวมทั้งบุตร
ของแรงงานต่างด้าวในข้างต้นที่อายุไม่เกิน 15 ปี ในระยะเวลา 120 วั น และได้รับอนุญาตให้เป็น
บุคคลผู้เดินทางเข้าประเทศโดยถูกกฎหมาย (กระทรวงแรงงาน (2559). และดาเนินการให้ได้รับ
หนั งสื อเดิน ทางชั่ว คราว หรือเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศต้น ทางตามสั ญ ชาติ โดยมิให้ น า
บทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 มาบังคับใช้กับแรงงานต่าง
ด้าว 3 สั ญชาติดังกล่ าว และไม่ต้องผลักดันกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 54 แห่ ง
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยสามารถนาเอาหลักฐานดังกล่าว เพื่อยืนยันขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว โดยให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี สามารถขออยู่ใน
ราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี โดยสามารถประกอบอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทางาน
ด้วยกาลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการตามมาตรา 12(3) ได้
ทั้งนี้ จะเห็ น ได้ว่าการตราบทบั ญ ญั ติมาตรา 17 ในพระราชบัญ ญั ติคนเมือง พ.ศ. 2522
สะท้อนถึงการเห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาการจัดการคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของรัฐไทยใน
กรณีพิเศษเฉพาะเรื่องซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามยุคสมัย แต่อย่างไรก็ดี การบังคับใช้
มาตรา 17 อาจเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคม กล่าวคือ ประเทศไทยได้มีการแก้ปัญหาแรงงานที่ผิด
กฎหมายโดยผ่านทางมติของคณะรัฐมนตรีในประเด็นด้านการจ้างแรงงานข้ามชาติตั้งแต่ปี 2535
เป็นต้นมา ทาให้แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีสิทธิอาศัยและทางานอยู่ในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราวได้ แต่เนื่องด้วยความต้องการใช้แรงงานของผู้ประกอบการในประเทศไทยในแรงงาน
ประเภท 3 D มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ประกอบกับกระบวนการจัดการภายในของประเทศ
ไทยในการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติยั งมี ความล่ าช้าและการทั บซ้อนกันของกระบวนการทางานของหลาย
หน่ วยงาน ทาให้ แรงงานประเภทดังกล่าวยังคงอาศัยและทางานอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนไม่
สามารถผลักดันกลับสู่ประเทศต้ นทางเพื่อให้กลับเข้ามาใหม่ตามกระบวนการที่ถูกกฎหมายภายใต้
ความตกลงด้ านการจ้ างแรงงานทวิภ าคี (MOU) ระหว่างประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน 3
สัญชาติ ซึ่งได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนามได้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะ
ดังกล่าวสะท้อนถึงการแก้ปัญหาการจัดการแรงงานที่ผิดกฎหมายที่ปลายเหตุ จึงทาให้ปัญหาการจ้าง
งานแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
จากการที่ได้อธิบายไปแล้วดังข้างต้นว่ามาตรา 17 เปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีกาหนดนโยบาย
ด้านการแรงงานเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และความเป็นจริงในแต่ละช่ วงเวลาซึ่งแบ่งออกเป็น
4 ยุค ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
1. ยุคช่วงก่อนปี พ.ศ.2535 การผ่อนผันให้แรงงานผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าหรือผู้หลบหนีเข้า
เมืองสัญชาติพม่าทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยภายนอกคือ เกิดเหตุจลาจลในการเมืองภายในพม่าทาให้ชาว
พม่าหลบหนี เข้ามาในไทยเป็ น จ านวนมาก ปัจจัยภายในได้แก่ ความต้องการแรงงานไร้ฝี มือของ
กิจการภาคก่อสร้างและประมง
2. ยุคต่อมาตั้งแต่ พ.ศ.2535-2545 หลักสาคัญในยุคดังกล่าวคือ การจดทะเบียนเฉพาะตัว
แรงงานอนุญาตให้แรงงานทางานได้เฉพาะในบางจังหวัดและบางภาคการจ้างงาน นโยบายที่ปรับใช้
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เป็นลักษณะของนโยบายผ่อนปรน แต่อย่างไรก็ดีในช่วงปีพ.ศ.2544 มีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้
แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ในทุกจังหวัดและเป็นครั้งแรกที่แรงงาน
สามารถมาขอขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเอง
3. ยุค พ.ศ. 2546-2552 ในช่วงปีพ.ศ. 2547 ให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานรวมผู้ติดตามด้วย
โดยผู้ติดตามมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนคือเพื่อให้สถานการณ์ตัวเลขตรง
กับความเป็นจริง การขึ้นทะเบียนในที่นี้คือขึ้นทะเบียนเพื่อรับบัตรประชาชน 13 หลัก ประการต่อมา
เนื่ อ งด้ ว ยประเทศไทยไม่ ป ระสงค์ไม่ ให้ มี แรงงานที่ ผิ ด กฎหมายอีก ต่ อไปจึ งให้ มี ก ารปรับ สถานะ
แรงงานที่ เข้ าเมื องผิ ด กฎหมายให้ เป็ น แรงงานที่ เข้ าเมื อ งและท างานอย่ างถูก กฎหมายโดยผ่ า น
ข้อตกลงทวิภ าคี ระหว่างประเทศได้ แก่ ไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัม พู ช า เพื่ อเป็ นการยืน ยัน ว่า
แรงงานเดินทางมาจากประเทศต้นทางที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติมาแล้ว
4. ยุค ปีพ.ศ.2553-2559 มีการจัดตั้งหน่วยบริหารด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
รวมทั้งมีการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายโดยผ่านทางออกคาสั่งภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ อาจกล่าวได้ว่าในยุคนี้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคประมงได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากสภาวะกดดันจากองค์กรภายนอกเช่น สหภาพยุโรป
และรายงานการค้ามนุษย์จากประเทศอเมริกา เป็นต้น
ข.กรณีกำรปรับใช้พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 ในลักษณะกำรปรับใช้กับทุก
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองโดยไม่มีกำรแบ่งแยกกำรใช้ไม่ว่ำจะเป็นทำงบก ทำงน้ำหรือทำงอำกำศ
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ปรับใช้มาเป็นระยะเวลา
เกือบ 4 ทศวรรษ แม้ว่าจะมีการแก้ไขล่าสุด ตอนปี พ.ศ. 2542 แต่ประเด็นที่แก้ไขนั้นเป็นเรื่อง
ค่าธรรมเนี ย มเท่านั้ น หาใช่ส าระส าคัญ ในประเด็นการจัดการการเข้าประเทศไม่ ผลคือกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สอดรับกับการทางานของเจ้าหน้าที่แต่ละด่าน ซึ่งสามารถอธิบายและยืนยันจากได้ดังนี้
เจ้าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา) เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ที่ด่านตรวจคนเข้า
เมืองสะเดา ได้ให้ข้อมูลว่า “เนื่องด้วยตัวบทกฎหมายมีลักษณะเก่าแก่ คร่าครึ ซึ่งใช้มาเป็นระยะ
เวลานานกว่า 40 ปี ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ามากขึ้น และก้าวไปสู่โลกาภิวัตน์ สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ตัวบทกฎหมายยังคงอยู่กับที่ แม้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว
แต่โดยภาพรวมก็ยังคงมีรูปแบบเดิม ยังไมได้มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย ยกตัวอย่างเช่น ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองทั้ งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ ใช้พ ระราชบั ญ ญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ฉบั บ
เดียวกันทั้งหมด โดยที่ทั้ง 3 ทางมีสภาพทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน”
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่30 กันยายน พ.ศ.2559 ห้องดร.
สมคิด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ให้ข้อมูลว่า “กฎหมายการจัดการ
การเข้าประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ กฎหมายสาหรับควบคุมและการจัดการการเข้าประเทศ
แยกจากทางบกและทางน้า ซึ่งประเทศไทยควรเอาเป็นแบบอย่าง”
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้วิ จัยเห็นว่า ผลของการไม่มีกฎหมายเฉพาะในแต่ละ
ด่าน ทาให้การปรับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายของเจ้าหน้าทีไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลายข้อบทที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจจนบางครั้งทาให้เกิด
การท างานที่ ไม่เป็ น เอกภาพ นอกจากนี้ แม้ จะมี การปรับ ปรุงพระราชบั ญ ญั ติ พ.ศ. 2522 แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2542 แต่ก็เป็นเพียงการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของค่าธรรมเนียมเท่านั้น ไม่รวมถึงวิธีการ
จัดการคนเข้าเมือง โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังมีวิธีการจัดการคนเข้าเมืองที่มีลักษณะไม่ทันสมัย
และใช้ ม าเป็ น ระยะเวลานานแล้ ว เนื่ อ งจากสถานการณ์ ในปั จ จุ บั น เปลี่ ย นแปลงไปก้ า วสู่ ยุ ค
โลกาภิ วัฒ น์ จึ งเกิ ด ปั ญ หาว่า ประเทศไทยยั งคงมี ก ารใช้ก ฎหมายเดิ ม ซึ่ งไม่ อ าจสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ในแต่ละด่านตีความกฎหมาย ไม่ตรงกัน เกิดปัญหาในการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ค.ปัญหำควำมล้ำหลังของพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่าปัญหาเรื่องความล้าหลังของข้อระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดการการเข้าประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจัดการคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่
มีการประกาศใช้มาอย่างยาวนาน โดยยังไม่ได้มีการปรับแก้ไขให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง
การเข้าสู่ ของประชาคมอาเซีย นตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็ นต้นมา (Post-ASEAN 2015) รวมถึงการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย Thailand 4.0 นั บ เป็ น ประเด็ น ที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งหลายฝ่ า ยทั้ ง จากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมีความเป็นห่วง ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับการยืนยัน ดังนี้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ได้ให้ข้อมูลว่า ) เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559
ณ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ “พรบ.คนเข้าเมือง 2522 ซึ่งเห็นว่า พ.ศ.นี้ ค่อนข้างเก่าใน
การแก้ไขมากๆ ถ้าจาไม่ผิดนี้แก้มา 3 ครั้ง.....แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกฎหมายลูกออกมาเยอะแล้วก็เก่า
อีก”

96

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. ควรจะมีการปรับแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองให้มีการยกเลิกการปรับใช้ ใบ
ตม.6 ด้วยเหตุผลและความจาเป็นตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
2. ออกกฎหมายแยกระหว่างภาคพื้นดิน พื้นน้า และอากาศในประเด็นเรื่องการจัดการคน
เข้าเมืองเนื่องมาจากแต่ละด่านมีลักษณะพิเศษและความจาเป็นของการปรับใช้กฎหมายที่มีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป
3. ควรมี การก าหนดให้ มีเจ้าหน้ าที่ล่ ามอยู่ป ระจาแต่ล ะด่านโดยเฉพาะอย่ างยิ่งพื้น ที่ติ ด
ชายแดน
4. ควรออกกฎหมายให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดใน
ประเด็นของการออกเอกสารสาคัญในการเดินทางเข้าออกประเทศเนื่องจากในปัจจุบันนี้อานาจหลัก
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีเพียงแค่ตรวจเอกสารที่หน่วยงานอื่นทามาซึ่งขาดความเป็นเอกภาพ
ในการทางาน
(2) ระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
ก.ระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศผ่ำนทำงรูปแบบ PISCES ( Personal Identification
Secure Comparison and Evaluation System) และE – finger print
อาจกล่าวได้ว่าระบบการจัดการคนเข้าเมืองนั้ นไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 ว่าจะต้องทาอย่างไร แต่ประเด็นดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากทางปฏิบัติที่อธิบายไป
แล้วข้างต้นในบทที่ 2 และ3 กล่าวคือ มีการใช้ระบบการเข้าผ่านและเข้าออกราชอาณาจักรกระทา
การโดยผ่ านทางระบบที่เรีย กว่า PISCES ( Personal Identification Secure Comparison and
Evaluation System) ซึ่งระบบดังกล่าวเหลื อใช้อยู่ส นามบินนานาชาติของประเทศไทยและด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองบางด่านเท่านั้ น แต่ในปัจจุบันใช้ระบบ PIBICS (Personal Identification and
Blacklist Immigration Control) คือลักษณะการทางานที่เชื่อมต่อกันหมดในการตรวจสอบ ซึ่งทั้งสี่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ลงพื้นที่ใช้ระบบแบบ PIBICS ในการจัดการคนเข้าเมือง นอกจากระบบที่
กล่ าวมาดั งกล่ าวต้ น แล้ ว ยั งมี ร ะบบ E – finger print เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บุ ค คลต้ อ งห้ ามกั บ ระบบ
PIBICS และบุ คคลตามหมายจับจากฐานข้อมูลในระบบ POLIS ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ
ตามหน่ ว ยตรวจคนเข้ า เมื อ งต่ า งๆ อาจกล่ า วได้ ว่ า เพื่ อ ให้ ร ะบบการจั ด การเข้ า ประเทศให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารปรั บ ใช้ ร ะบบ e – finger print ควบคุ ม กั บ ระบบ PIBICS โดย
ประเด็นดังกล่าวได้รับการยืนยัน ดังนี้คือ
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ที่ด่านตรวจคน
เข้าเมืองสะเดา ให้ข้อมูลว่า “มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือที่เรียกว่าระบบ PIBICS และ มีระบบเพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง คือ ระบบ E-finger print เป็นระบบ
สแกนนิ้วมือ เพื่อให้การดาเนินการจัดการคนเข้าประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”
นอกจากกระบวนการท างานของระบบ PIBICS สามารถอธิ บ ายได้ จ ากบทสั ม ภาษณ์
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ที่ด่านตรวจคนเข้า
เมืองปาดังเบซาร์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “PIBICS เป็นระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไว้สาหรับตรวจอนุญาต
บันทึกข้อมูลเข้าและออก แจ้งจับกุม หรือขออยู่ต่อ มันเป็นระบบพื้นฐานของสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง จะมีขั้นตอนว่าถ้าได้รับหนังสือเดินทางมานี่ก็จะทาการ scan เป็นเครื่อง scan อันเล็กๆ อ่าน
หนังสือเดิน ทาง เพื่อตรวจสอบ จากนั้นก็ทีการถ่ายรูปหน้าไว้เป็นหลักฐานด้วย ระบบนี้จะมีการ
บันทึกข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะใช้กันทั่วประเทศ เมื่อก่อนเราใช้ของอเมริกา ซึ่งเขาให้ทุนเรามา ซึ่งถ้า
เครื่องเสียเราก็ต้องทาหนังสือส่งไปถึงอเมริกาก่อนจึงจะแก้ได้ ทางผู้ ใหญ่ เลยมีโครงการทาข้อมูล
สาหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะ และอีกระบบหนึ่งคือ ระบบตรวจหนังสือบัตรผ่านแดน ก็คือ
border pass คือด่านนี้ใช้อยู่ 2 ระบบ”
อย่างไรก็ดี แม้ในทางปฏิบัติด่านตรวจคนเข้าเมืองจะพยายามนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการคนเข้าเมืองก็ตาม แต่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ได้แก่ การปรับใช้ใบตม.6
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ กล่าวคือ
ข.ระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศผ่ำนกำรปรับใช้ใบ ตม. 6
ถือเป็นหลักฐานสาคัญในการเดินทางเข้าออกประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปรับใช้ ใบ
ตม 6 นั้นเป็นไปตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยที่ สาระสาคัญของใบ
ตม 6. คือเพื่อให้รู้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง เช่น รายละเอียดเที่ยวบิน และ
สถานที่พักในประเทศไทย เป็นต้น โดยยื่นแนบพร้อมกับหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยปกติแล้วใบ ตม.6 มี
ไว้เพื่อแจกฟรีให้กับผู้ที่เดินทางเข้า -ออก แต่ปัญหาคือคนบางกลุ่มนาใบ ตม.6 ไปจาหน่ายให้กับผู้ที่
เดิน ทางเข้าออกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่ องเที่ยว เป็นการนาเอาเอกสารราชการมา
จาหน่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334
ซึ่งความดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื องในเวทีสนทนากลุ่ม (Focus) กลุ่ม
ดังนี้
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ที่ด่านตรวจคนเข้า
เมืองสะเดา ได้ให้ข้อมูลว่า “ใบ ตม.6 ที่นามาจาหน่ายในราคาใบละ 1 บาทที่จาหน่ายให้กับทัวร์จีน
นั้นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสื บ สวนได้ เมื่ อ วั น ที่ 3 0 กั น ยายน พ.ศ.2559 ณ ห้ อ ง ดร.สมคิ ด คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้ข้อมูลว่า “แจ้งยกเลิก ตม.6 ถามว่าเคยนาเสนอ
มั้ย ผมก็เคยนาเสนอ นั่งคุยกับผู้ว่าที่เป็นปลัดกระทรวง ว่า ตม.6 เลิกดีกว่า เพราะเป็นใบ ตม.6 เก่า
เอา พรบ.คนเข้าเมืองมาตรา 18 ให้เขาดูว่าท่านต้องแก้ตรงนี้ ท่านเป็นปลัดกระทรวงให้ท่านไปเสนอ
แก้เลย สุดท้ายเรื่องยังเงียบอยู่เลย เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ตม.ไม่มีอานาจเดี๋ยวนี้มาเลเซีย
เขาพัฒนาการเข้าประเทศไม่ต้องเก็บ”
จากข้อเท็จจริงที่ได้ลงพื้นที่คณะผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาของการที่ประเทศไทยยังมีการ
ปรับใช้ใบ ตม.6อยู่ได้ออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ กล่าวคือ
1. ประเด็นปัญหาการคอรัปชั่นเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากใบตม.6 อันเนื่องมาจาก
โดยปกติแล้วนั้น ใบตม.6นั้นเป็นเอกสารที่แจกฟรีให้กั บผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าขาเข้าหรือ
ขาออกแต่สาหรับกรณีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะจาหน่ายใบละ
1 บาทเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเนื่องด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เองทาให้บางครั้งมี
การทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในกรณีของการจาหน่ายใบตม.6ให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่สูง นอกจากนี้
ยังมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีการปลอม
แปลงใบตม.6 เพื่อนาไปจาหน่ายให้กับผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศ
2. ความยุ่ งยากและล่ า ช้ า ในขั้ น ตอนการเข้ า และออกประเทศเนื่ อ งมาจากในบางครั้ ง
นักท่องเที่ยวไม่มีความเข้าใจและไม่สามารถกรอกเอกสารได้ผลคือเจ้าหน้าที่ต้องคอยอานวยความ
สะดวกซึ่งก่อให้เกิดเป็นภาระและความล่าช้าในการดาเนินงานต่อตัวเจ้าหน้าที่เอง
3. ปัญหาการสิ้นเปลืองงบประมาณในด้านการจัดการใบตม.6
ซึ่งในประเด็นดังกล่าวคณะผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลควรออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิก
เอกสารใบ ตม.6 และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกับของประเทศมาเลเซีย นั่นคือ ระบบ
Biometric –fingerprint มาใช้แทนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากเอกสารใบ ตม.6 และก่อให้เกิดความรวดเร็วและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองในการผลิตเอกสารดังกล่าวอีกด้วย อันจะนาไปสู่ระบบการจัดการการเข้าประเทศที่
อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
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ค.ประเด็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรตรวจคนเข้ำเมืองกับหน่วยงำนที่จัดทำเอกสำร
กำรเข้ำ-ออกประเทศอยู่คนละส่วนกัน
สาหรับประเด็นเรื่องการขาดการบูรณาการในเรื่องของอานาจการจัดทาเอกสารการเข้าออก
ประเทศกล่าวคือในทางปฏิบัติ พบว่า หน่วยงานรับผิดชอบในการทาหนังสือเดินทาง และเอกสาร
ผ่านแดน ออกจากคนละหน่วยงาน กล่าวคือ หนังสือเดินทางออกโดยกรมการกงสุลอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะที่เอกสารผ่านแดนอยู่ในความดูแลของทางอาเภอซึ่ง
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งผลทาให้ยากต่อการตรวจสอบเนื่องจากใช้ระบบฐานข้อมูลที่ต่างกัน ต่าง
จากของมาเลเซียที่การออกเอกสารสิทธิดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ
แต่เพี ย งหน่ ว ยงานเดีย ว ซึ่งทางปฏิ บัติดั งกล่ าวได้รับ การยืนยั นจากการลงพื้ นที่ สั มภาษณ์ บุคคล
ผู้ปฎิบัติดังนี้คือ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เมื่อวันที่30 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง ดร.สมคิด คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาได้ให้ข้อมูลว่า “การแก้กฎหมายต้องเอาความจริงเป็นหลัก ต้อง
ให้ การทาหนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน ใบอนุญาตการทางานอยู่ในอานาจของสานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง แต่ปัจจุบัน การออกหนังสือผ่านแดนอยู่ในของอาเภอ ในขณะที่หนังสือเดินทาง
กระทรวงการต่างประเทศเป็นคนออก สานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอานาจเพียงแค่ตรวจเท่านั้น”
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าและเห็นกระบวนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายได้ตาม
โครงการด่านล่าง กล่าวคือ
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แผนภำพ 5.1 องค์กรภำครัฐและภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกับกำรเข้ำประเทศ

จากแผนภาพดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้คือ ประเด็นเรื่องของการทาหนังสือเดินทาง
และหนังสือผ่านแดนคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าต้องให้อยู่ในความรับผิดชอบของตารวจตรวจคนเข้า
เมื องโดยตรงเนื่ องจากส านั ก งานตรวจคนเข้าเมื อ งเป็ น หน่ ว ยงานในสั งกัด ของส านั กงานต ารวจ
แห่ งชาติ เพราะว่าง่ายต่อ การตรวจสอบฐานข้อ มูล แต่ ในปั จจุ บั น หนั งสื อผ่ านแดนอยู่ในความ
รับผิดชอบของอาเภอ ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใช้ระบบฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ต่างจาก
สานักงานตารวจแห่งชาติ อีกทั้งหนังสือเดินทางอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศ
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบก็ต่างจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทย
ส่งผลให้ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลด้านการจัดการคนเมืองและประเทศมีความแตกต่างกัน
ออกไป ทาให้ การทางานขาดการบูรณาการส่งผลต่อความเป็นเอกภาพอีกทั้งยังก่อให้ เกิดปัญ หา
ในทางปฏิบัตินั่นคือฐานข้อมูลไม่ตรงกันทาให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเกิดความล่าช้า ซึ่ง
ปัญหาหลักมีสาเหตุมาจากกฎหมายไม่ได้มอบอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไว้เพียงหน่วยงานเดียว ผลคือ
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แต่ละหน่วยงานก็ทาหน้าที่แยกส่วนกันออกไปและแม้ว่าจะมีการเสนอจากผู้ปฏิบัติงานจริงให้มีการ
แก้กฎหมายแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข
นอกจากนี้ ป ระเด็นเรื่อ งการแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมายก็มีประเด็นที่น่าสั งเกต ดังนี้
ในทางความเป็นจริงฝ่ายนิติบัญญัติทาหน้าที่ตรากฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนเข้า
เมืองเช่น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองคือ เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองเป็ นผู้บั งคับใช้ ทาให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวกฎหมายในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติ เนื่องจากผู้ออกกฎหมายไม่ได้เป็นผู้บังคับใช้ ส่วนตัวผู้บังคับใช้ ไม่ได้เป็นคน
ออกกฎหมายเอง
(3) กำรปรับใช้พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2540
อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพระราชบัญญัติที่ทางสานักงานตรวจคน
เมืองนามาพิจารณาประกอบควบคู่กับการใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ในประเด็นคนเข้าประเทศนั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ กล่าวคือ ประเภทแรกคือกลุ่มคนที่เอกสาร
ในการเดินทางเข้าประเทศไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบตามที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งถ้าเป็นกรณีดังกล่าว
พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ.2522 ก าหนดไว้ คื อ การไม่ ให้ ค นเหล่ า นั้ น เดิ น ทางเข้ า มาใน
ราชอาณาจั ก ร ประเภทต่ อมาคือ กลุ่ ม คนที่ ห ลบหนี เข้าประเทศโดยมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ จ ากประเทศปลายทางกรณี ดั ง กล่ า วส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งจะปรั บ ใช้ 2
พระราชบัญญัติที่สาคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522และ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ าประเวณี พ.ศ. 2540 ซึ่งผลของการปรับ ใช้ กฎหมายทั้ งสองฉบั บ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังนี้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองปาดังเบซาร์ได้ให้ข้อมูลว่า “คือในการจับกุม ตอนนี้ปัจจุบัน การหลบหนีเข้าเมือง เค้าต้อง
มีสหวิชาชีพเข้ามาสอบถามเรื่องค้ามนุษย์ก่อน ว่าเกี่ยวข้องรึป่าว มันจะไปเกี่ยวกับกฎหมายค้ามนุษย์
อีก คือการจับ กุมจะต้องมีการสอบปากคาก่อน ว่าเข้าค้ามนุษย์รึป่าว ถ้ามันมีกระบวนการในการ
กระทาความผิดเนี่ย ถ้ามีตัวการในการนาพาเข้ามา ซึ่งถ้าเค้าตกเป็นเหยื่อเค้าก็ไม่ต้องรับโทษ แต่เค้ า
ต้องไปอยู่ที่ พัฒนาสังคม ก่อนเค้าก็จะยอมรับว่าหลบหนีเข้าเมืองดีกว่า เพราะหลบหนีเข้าเมืองเมื่อ
คดีสิ้นสุดแล้วจะผลักดันได้เร็วกว่า แต่ถ้าเข้าค้ามนุษย์ก็ต้องเข้าอยู่ประมาณ 3เดือน คือมันจะไปโยง
กับกฎหมายอื่นด้วยไง ไม่เฉพาะแต่ พรบ.คนเข้าเมือง”
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ผลคือในทางความเป็น จริงผู้เสียหายมักจะปฏิเสธกระบวนการการเยียวยาในเรื่องการค้า
มนุษย์เนื่องมาจากมีกระบวนการที่ซับซ้อนตัวเหยื่อมักจะยอมรับโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
แทน แต่อย่างไรก็ตามหากมีการพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเป็นเหยื่อของกระบวนการการค้ามนุษย์ก็จะส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประเด็นการส่งตัวผู้กระทาความผิดกลับไปยังประเทศต้นทางแบ่งออกเป็นข้อพิจารณา 3
ประการดังนี้
1. กรณีผู้กระทาความผิดเป็นแรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) กระบวนการพิสูจน์
สั ญ ชาติ ถือ เป็ น หนึ่ งในกระบวนการที่ จะต้อ งกระท าก่อ นจะส่ งตั ว บุ ค คลกลุ่ ม ดังกล่ าวกลั บ ไปยั ง
ประเทศปลายทางซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังนี้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่30 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง ดร.
สมคิด คณะนิ ติศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ วิท ยาเขตสงขลา “ถ้าไม่จ่ายก็ ดาเนิ น คดี ถือว่าผิ ด
กฎหมาย จริงๆแค่อยู่เกินก็ผิดแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีชุดสืบ ถ้าเจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอก็จับ ขึ้นศาลใน
คดีอาญา แต่ถ้าเขาเดินมามอบตัวก็ปรับวันละ 500 บาท ถ้าสมมตเดินไปเจอพม่า เอ้ย พม่าตอนนี้
เค้ายกเว้นอยู่ ก็ 3 สัญชาติไงตอนนี้ สามสัญชาติที่ว่าคือ ลาว พม่า กัมพูชา ตามกฎกระทรวงมั้ง เค้า
ผ่อนผันให้คน 3 สัญชาตินี้ยังไม่ต้องจับกุมรอระหว่างส่งตัวกลับ คือ ช่วงระหว่างพิสูจน์สัญชาติ”
2. กลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับใช้
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กล่าวคือ มาตรา 62 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา
18 วรรคสองต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาทซึ่งผลของการปรับใช้
มาตราดังกล่าวคือผู้กระทาความผิดจะต้องรับโทษก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทาง
3. กรณีพิสูจน์ได้ว่าผู้กระทาความผิดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ก็มีกระบวนการคัดกรองผู้เสียหายโดยผ่านทางสหวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งได้รับการยืนยันจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังนี้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์เมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองปาดังเบซาร์ ได้ให้ข้อมูลว่า “สหวิชาชีพ ก็อาจจะมี นักกฎหมาย นักอัยการ พัฒ นาสังคม
ตม. ตร. แพทย์ อะไรงี้ รวมกันหลายคนแล้วก็สัมภาษณ์เค้าก่อน แล้วให้เค้าวินิจฉัยว่าเป็นเหยื่อค้า
มนุษย์หรือป่าว ถ้าเป็นเหยื่อก็ให้ พัฒนาสังคมรับผิดชอบไป”
4. แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองซึ่งถือเป็นการละเมิด
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจริงแต่หากมีข้อเท็จจริงเป็นปรากฎชัดว่าบุคคลประเภทดังกล่าวหลบหนี
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เข้ามาเนื่องด้วยเหตุไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้เพราะสงคราม หรือความไม่สงบอื่นใด
ผลคือ ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ อยู่ภายในประเทศโดยการจัดหาสิ่งสาคัญ
จาเป็ น พื้ น ฐานให้ แก่กลุ่ มบุ คคลเหล่ านั้นจนกว่าภัยพิบัติห รือเหตุการณ์ ดังกล่ าวจะสงบลงภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศเรื่องหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายซึ่งจากข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้
แล้วในหลายกรณีว่าประเทศไทยปฏิบัติตามหลักดังกล่ าวซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองดังนี้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อวันที่30 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง ดร.สมคิด คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ให้ข้อมูลว่า “ก็เกิดภัยพิบัติ อย่างโดนระเบิด เรา
ก็จะอนุ ญ าตให้ เป็ น เคสๆไป มั น เป็ นอานาจของผู้ บั ญ ชาการตารวจตรวจคนเข้าเมื องใช่ซึ่งเค้าไม่
สามารถเดินทางได้เราก็จะอนุโลมผ่อนผันให้ ถือว่าไม่ผิดเพราะเขามีเหตุสุดวิสัยใช่ซึ่งเค้าไม่สามารถ
เดินทางได้เราก็จะอนุโลมผ่อนผันให้ ถือว่าไม่ผิดเพราะเขามีเหตุสุดวิสัย”
5.1.2 ปัญหำและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนของไทย
ในประเด็นของการจ้างงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางานนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ คือ 1.พระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
2537 และ 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานตามความตกลงทวิภาคีด้านความร่วมมือด้านการ
จ้างแรงงาน MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ เป็นต้น โดยคณะผู้วิจัยขออธิบายรายละเอียด
และตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวรวมถึงเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับ ดังนี้
(ก)พระรำชบัญญัติกำรทำงำนคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กาหนดรายละเอียดการทางานของคนต่างด้าว รวมทั้งหลักความ
จาเป็นของการมีใบอนุญาตทางาน อีกทั้งกาหนดบทลงโทษทั้งกรณีลูกจ้างและนายจ้างผู้ซึ่งฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย อาจกล่าวได้ว่าสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 มีการปรับเปลี่ยนไปจากกฎหมายฉบับเดิมหลายประการไม่ว่าจะเป็น การกาหนดให้มีกองทุน
เพื่อส่งคนต่างด้าวกลับนอกราชอาณาจักร มีคณะกรรมการพิจารณาการทางานของคนต่างด้าวและ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทางานของคนต่างด้าวรวมทั้งกาหนดค่าธรรมเนียมการจ้างงาน
และในส่ วนการท างานของคนต่ างด้าวนั้ นมีการปรับเปลี่ ยนให้ คนต่างด้าวอาจทาได้โดยจากเดิ ม
กาหนดงานที่คนต่างด้าวห้ามทาโดยต้องแบ่งไปเป็นตามหลักการ 3 ประการ คือ 1.การคานึงถึงความ
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มั่นคงของชาติ 2. โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย 3. และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจ้าง
งานแรงงานที่ผิดกฎหมาย ดังนี้
คำนิยำมของกำรจ้ำงแรงงำนที่ผิดกฎหมำย อาจกล่าวว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มี
การกาหนดนิยามไว้แต่ประการใด ทั้งนี้ แรงงานที่ผิดกฎหมายอาจจะมีหลายกรณีอย่างเช่น กรณีแรก
คือ แรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่มีหนังสือเดินทางและไม่ได้ไปดาเนินการขึ้นทะเบียน กรณีที่สอง
คือเมื่อแรงงานได้เข้าดาเนินการขึ้นทะเบียนแล้วและได้รับใบอนุญาตทางานแล้ว เมื่อครบกาหนดอายุ
การทางานแล้วไม่ไปดาเนินการต่อใบอนุญาตทางานถือว่าเป็นแรงงานที่อยู่เกิน เป็นต้น ซึ่งหากมีการ
จ้างงานบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งหลักการดังกล่าวก็สอดรับการลงพื้นที่
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ตัวแทนจากหน่ ว ยงานของรัฐ เมื่ อวัน ที่30 กัน ยายน พ.ศ.2559 ณ ห้ อง ดร.สมคิด คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิท ยาเขตสงขลา ซึ่ งก็ ได้ ให้ ค านิ ย ามของการจ้ างแรงงานที่ ผิ ด
กฎหมายไว้ว่า “การจ้างงานที่ผิดกฎหมายคืออะไรไม่รู้ รู้แต่เพียงว่า การที่กฎหมายบังคับคนที่เข้ามา
ทางานในประเทศไทยนั้นต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย”
หน่วยงานเอกชน (สมาคมประมง จังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ สมาคม
ประมงจังหวัดสงขลา ได้ให้ นิ ย ามของการจ้างแรงงานที่ ผิดกฎหมาย ไว้ว่า “แรงงานที่ เข้ามาใน
ประเทศโดยไม่ได้จดทะเบียน และแรงงานที่รัฐบาลไม่ได้รับรองให้ทางาน เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย
และแรงงานที่ผิดกฎหมายยังหมายความถึง ลักษณะการเข้าเมืองมาโดยวิธีการลักลอบหรือหลบหนี
เข้ามา รวมทั้งแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยแม้จะเข้ามาทางานโดยมี พาสปอร์ตก็ตาม”
ทั้ งนี้ จากการศึ ก ษาจากเอกสารทางกฎหมายและการลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ อาจกล่ าวได้ว่ า
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารท างานคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 เป็ น กฎหมายที่ บั งคั บ คนที่ เข้ ามาท างานใน
ประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
จะไม่ได้กาหนดคานิยามของคาว่าการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายเอาไว้ แต่สามารถสรุปได้จากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานว่า การจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายคือการจ้างแรงงานที่เข้าเมืองมาโดยไม่มี
เอกสารใดๆ หรือเอกสารหมดอายุ และแรงงานที่ผิดกฎหมายยังหมายความถึง ลักษณะการเข้าเมือง
มาโดยวิธีการลักลอบหรือหลบหนีเข้ามา รวมทั้งแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยแม้จะเข้ามาทางานโดย
มีหนังสือเดินทางก็ตาม
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จากการที่ได้กล่าวอ้างตามข้างต้นในประเด็นการขาดไร้ซึ่งคานิยามของการจ้างแรงงานที่ผิด
กฎหมายเอาไว้คณะผู้วิจัยจึงได้นาพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51
มาปรับโดยสามารถสรุปความได้ว่า การเข้ามาทางานโดยถูกต้องตามกฎหมายสามารถอธิบายได้ดังนี้
“บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย (คนต่างด้าว) เมื่อเข้ามาทางานในประเทศไทยไม่ว่าจะเข้า
มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับใบอนุญาตในการทางาน หากว่าไม่มีใบอนุญาตใน
การทางาน จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย”
กำรกำหนดงำนที่คนต่ำงด้ำวสำมำรถทำได้ โดยสาระสาคัญอยู่ในมาตรา 7 กล่าวคือ คน
ต่างด้าวสามารถทางานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยคานึงถึงความมั่นคงของชาติเป็นเกณฑ์ โอกาส
การทางานของคนไทยและประเด็นความต้องการของนายจ้างซึ่งแตกต่างจากรายละเอียดก่อนแก้ไข
เนื่องมาจากที่กาหนดถึงอาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทา
โดยในปัจจุบันอาชีพที่คนต่างด้าวสามารถทาได้มีทั้งสิ้น 27 อาชีพ ตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัส ดิก ารสั งคมเรื่อ ง การกาหนดงาน 27 อาชีพ ที่ให้ คนต่างด้าวมาตรา 13 ดั งนั้ น
แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยและทางานในประเทศไทยได้ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ
ประเทศสามารถทางานใน 27 อาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งนี้แรงงาน
ที่มีสถานะเป็นแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องดาเนินการขอใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพราะเหตุ
เป็นแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี มีการอนุญาตผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และ
กัมพูชา) สามารถทางานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน รายละเอียดปรากฏตาม
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28มิถุนายน 2554
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทางาน การจ้างงานตามพื้นที่ชายแดนอาจเข้ามาได้
ตามเอกสารอื่นแทนหนังสือเดินทางได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับการลงพื้นที่บริเวณด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็น
ชายแดนไทยและมาเลเซียโดยได้รับการยืนยันข้อมูลดังกล่าวจาก เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปา
ดังเบซาร์เมื่อวัน ที่9 กัน ยายน พ.ศ.2559 ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ ว่า “มีการตรวจ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง คือจะออกเป็น Border pass ก็ได้ สาหรับคนใน
พื้น ที่อ าเภอสะเดา เพื่ อไปมาหาสู่ กัน เมื่ อก่อนเค้าจะอนุ ญ าตแค่ 7 วัน แต่ตอนนี้เค้ าให้ สิ ท ธิเท่ า
หนังสือเดินทางแล้ว คือได้ 30 วัน เข้ามาเลเซียได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่า” ( มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 11
ธันวาคม 2555 ว่าด้วยข้อตกลงระหว่างไทย-มาเลเซียซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2 และ 4 )
ส่ว นในประเด็น การจ ากัดการทางานของคนต่างด้าวนั้น พระราชบั ญ ญั ติฉบับนี้ได้มีการ
กาหนดค่าธรรมเนียมการจ้างงานเพื่อจากัดคนต่างด้าวที่ไม่ใช่ช่างฝีมือเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
แต่อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เช่น ประเด็นนายจ้างต้องรับ ภาระค่าใช้จ่ายที่
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เพิ่มขึ้น ระบบการบริห ารจัดการเงินค่าธรรมเนียมยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรตัวอย่างการเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มการจ้ า งงานเพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น เช่ น กรมจั ด หางานได้ เสนอให้ จั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจ้างต่าสุด 200 บาทและสูงสุด 600 บาทแบ่งตามพื้นที่และประเภทกิจการ เช่น
กิจ การประมงในทุ กพื้ น ที่ เก็ บ ค่ าธรรมเนี ยม 200 บาทต่อ คน ประเภทงานอุต สาหกรรมในพื้ น ที่
ชายแดน 300-400 บาทต่อคน แต่งานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 600 บาทต่อคน
เป็นต้น
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติดังกล่ าวยังเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไ ม่ได้รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทย สามารถขอรับใบอนุญาตการทางานได้ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 13 วรรค 4 และวรรค 5 ให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม
ประการสุดท้าย พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีการกาหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าว
ออกนอกราชอาณาจักร โดยนายจ้างมีหน้ าที่ในการหักค่าจ้างและนาเงินเข้าสู่กองทุนหลักเกณฑ์การ
ส่งเงินเข้ากองทุนมีดังนี้ คือกาหนดให้ลูกจ้างต้องส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อประกันเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งกลับโดยนายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างและนาส่งเข้ากองทุน เจ้าหน้าที่จะออกใบรับซึ่งระบุชื่อ เลข
ประจาตัวของลูกจ้าง และจานวนเงินให้นายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างเป็นหลักฐาน หากนายจ้างไม่นาเงินส่ง
ต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนให้ลูกจ้างเป็นผู้จ่ายเงินประกันตน และหากแรงงานเดินทางกลับด้วย
ตนเองสามารถขอเงินคืนได้โดยยื่นเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และจะได้รับคืนเงินโดยเร็ว ภายใน
30 วัน หากเกินจากนี้จะได้ดอกเบี้ย 7% ต่อปีหากส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบให้นายจ้างจ่ายให้ครบ (ดู
มาตรา 18 19 20) ซึ่งการกาหนดหักเงินค่าจ้างแรงงานข้ามชาติดังกล่าวมีผลใช้เฉพาะกับแรงงาน
จากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชาเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบั ติและก่อให้เกิด
ภาระเกินควรแก่แรงงานข้ามชาติซึ่งมีรายน้อยในบางกรณี
(ข) พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดวางหลักเกณฑ์คุ้มครองแรงงานจากกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทางาน กล่าวคือ การที่แรงงานข้ามชาตินั้นประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน แรงงานข้ามชาติย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
ในเรื่องนี้สานักงานประกันสังคมได้กาหนดแนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่
ประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากการท างาน เพื่ อ ให้ ส านั ก งานประกั น สั งคมจั งหวัด แล ะ
สานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้รายละเอียดไว้ในหนังสือเวียน

107

ที่ รส0711/ว751 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน 1
ผลของหนังสือเวียนดังกล่าว คณะผู้วิจั ยตั้งข้อสังเกตว่ามีขั้นตอนและระเบียบที่จากัดสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ ในกรณี ที่แรงงานข้ามชาติมีสถานะภาพเป็นแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันให้
อาศัยและทางานในประเทศไทยได้ชั่วคราว เพราะแรงงานดังกล่าวมีเพียงใบอนุญาตทางานเพียง
อย่างเดียวแต่ไม่ได้มีหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเหตุให้แรงงานข้ามชาติต้องเสียสิทธิในเงินส่วน
นี้ไปทั้งที่สิทธิดังกล่าวแรงงานสมควรที่จะได้รับซึ่งมุมมองของกฎหมายดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537แม้ไม่มีเกณฑ์ใดๆ ที่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ แต่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายภายใต้แนวปฏิบัติของหนังสือเวียนรส.0711/ว.751 ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อ
หลักการของกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าหนังสือเวียน รส.0711/ว.751กาหนดเงื่อนไขที่เกินสมควรและ
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม ในกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาลฎีกา
ข้อสังเกต การฟ้องเป็นคดีปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนแนวปฏิบัติของสานักงานประกันสังคม
หนังสือเวียนที่ รส0711/ว751 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 2
1หนังสือเวียนที่ รส0711/ว751 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานเป็น

ลูกจ้างในประเทศไทยย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และในกรณีที่แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนต้องมีหลักฐานดังนี้ คือ แรงงานข้ามชาติต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้
ทางาน (Work Permit) ที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งต้องมีหนังสือเดินทาง(Passport) หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว อีกทั้งตัว
นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไม่ต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่าทั้งนี้แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทยแต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่แรงงานข้ามชาติประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน
ให้นายจ้างแต่ไม่มีหลักฐานข้างต้น มาแสดงนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างเองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537

2 การฟ้องเป็นคดีปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนแนวปฏิบัติของสานักงานประกันสังคมหนังสือเวียนที่ รส0711/ว751 ลงวันที่

25 ตุลาคม 2544 ถือว่าขัดต่อหลักการของกฎหมายเงินทดแทนที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างทุกคนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางานให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนจากการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจากกองทุนเงินทดแทนได้โดยตรง โดย
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ หรือสถานการณ์เข้าเมือง โดยศาลปกครองสูงสุดได้รับรองหลักการของกฎหมายเงิน
ทดแทน วินิจฉัย รับรองสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็ นแรงงานต่างด้าวที่เข้ าเมืองไม่ถูกกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้ อาศัยและได้รับ
อนุญ าตให้ ทางานในประเทศไทยที่จ ะได้รับ ความคุ้มครองตามพระราชบั ญ ญั ติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และเพิก ถอนหนังสือ ของ
สานักงานประกันสังคมที่ รส0711/ว751 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ในส่วนที่กาหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน จะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่า และแรงงานต่าง
ด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย หลักการของกฎหมายเงินทดแทนที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างทุกคนซึ่ง
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(ค) บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนตำมควำมตกลงทวิภำคีด้ำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน (MOU)
MOU ถือเป็นมาตรการที่สาคัญของไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานจากประเทศต้นทางใน
เรื่ องแรงงานข้ามชาติ ห ลบหนี เข้ าเมือ งมาทางานของแรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้ านของไทย 3
สัญชาติ ซึ่งการลงนามด้านการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามสัญชาติได้
เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545-2546
อาจกล่าวได้ว่าก่อนที่จะมี MOU ไทยได้จัดการแรงงานข้ามชาติโดยรัฐบาลได้ออกนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรีเพื่อควบคุมแรงงานข้ามชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้จะเห็น
ความแตกต่างได้ชัดในระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยก่อนมี และ หลังมี MOU ดังตัวอย่าง
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ
ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ(สานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่10 กันยายน พ.ศ.
2559 ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา “แตกต่างกันแน่นอน เพราะ MOU ทางรัฐบาลต้นทาง
จะดูสภาพการทางานก่อน ก่อนที่จะส่งแรงงานเข้ามา แต่ก่อนมี MOU แรงงานได้เข้ามาโดยที่มาหา
งานเอาข้างหน้า เมื่อมี MOU แล้วทาให้ดีกว่าก่อนมี MOU ซึ่งมันเป็นระบบมากขึ้น”
ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชน (ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา) เมื่อวันที่3 กันยายน พ.ศ.
2559 ณ ศู น ย์ อ ภิ บ าลผู้ เดิ น ทางทะเลสงขลา“ก่อ นเรามี MOU เหมื อ นไม่ มีค วามต่ อเนื่ อ งในเชิ ง
นโยบาย เหมื อนนโยบายการจั ดการตามสถานการณ์ คือสถานการณ์ ช่ว งนี้ ป ระมงถูกจั บ ตาจาก
หน่วยงานภายนอกเยอะ รัฐบาลก็จะมาแก้ไขปัญหาของภาคการประมงอย่างเดียว หลังมี MOU ถ้า
เป็นในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม มันก็ไม่ได้ดีไปสักเท่าไร แต่แรงงานที่เข้ามาตาม MOU จะเป็น
ระบบกว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายในเรื่องของการจัดการ”
แต่อย่างไรก็ดีการนาเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MOU แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้
วิธีดังกล่าวเนื่องจากการนาเข้าตาม MOU นั้นมีค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาการดาเนินการนานแรงงาน
ข้ามชาติจึงใช้วิธีลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทาให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติลักลอบเข้าเมื่อได้อย่างเด็ดขาด ดังตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคคลดังต่อไปนี้

รวมทั้งแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนได้โดยตรงนั้นยังได้รับการยืนยันโดยคาพิพากษาศาลฎีกาผ่านการฟ้องคดี
ต่อศาลแรงงานโดยตัวแรงงานเอง
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ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชน (ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา) เมื่อวันที่3 กันยายน พ.ศ.
2559 ณ ศูน ย์อภิบ าลผู้เดิน ทางทะเลสงขลา ตอบว่า“ข้อเสี ยของ MOU ก็คือเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
เสียเวลา แรงงานส่วนใหญ่ก็อยากเข้ามาทาง MOU แต่ MOU มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าแรงงานนั้นมีทุนดี
ก็จะได้คิวก่อน บางคนก็อาจจะรอสองปีสามปี ทาให้แรงงานที่เข้ามาทางธรรมชาติหรือลักลอบเข้ามา
บางทีพอสมัครแล้วเขาก็ยกเลิกเท่ากับเสียเงินฟรี เขาก็เลยยอมเสียเงินจากตรงนี้ไป แล้วลักลอบเข้า
มาจะรวดเร็วกว่า” ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์จาก
ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชน บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่26 ตุลาคม
พ.ศ.2559 ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา“ทุกอย่างมันต้องมีปัญหา เช่น
เวลา ผลิตอยากได้คน ภายใน 20 วัน แต่ถามว่าเอาแรงงานเข้ามาได้เลยไหม ไม่ได้ เพราะว่าต้องใช้
เวลาในการดาเนินการ 60 วัน เร็วสุดได้แค่ 45 วัน เรื่องของจานวนแรงงานที่เข้ามาเยอะแล้วเกิดการ
แย่งงานของคนไทย เรื่องของโรคระบาดที่มาจากแรงงาน แรงงานเข้ามาโดยไม่มีสุขอนามั ย นี้คือ
ข้อเสีย โรคไข้เลือดออกแต่ก่อนไม่เคยระบาดขนาดนี้ ตอนนี้ระบาดหนัก ไข้รากสาดไม่เคยเจอมาก่อน
แต่ตอนนี้ เจอ อหิวาตกโรคหายไปนานแล้ว ตอนนี้ก็เจอ โรคเท้าช้าง ไม่ใช่เอาแรงงานเข้ามาตาม
MOU ทาถูกต้องแล้วแต่ผลเสียที่ตามมันก็เยอะ และนี้คือข้อเสีย อีกข้อคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงมี
แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อคนไทยไม่ทางานนี้ บริษัทก็ต้องรับภาระส่วนนี้ไป”
ตัวแทนจากผู้ประกอบด้านการประมง เมื่อวันที่6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ สมาคมประมง
จั งหวัดสงขลา “ในส่ ว นของแรงงานประมงเราต้องการแรงงานมี ทักษะเรื่องการประมงบ้าง แต่
แรงงานที่เข้ามาบางคนยังไม่เคยเห็นทะเลเลย ถ้า MOU เลือกได้เค้าก็ไม่เอาแรงงานประมงหรอก ไป
เอาแรงงานก่ อ สร้ า ง ลั ก ษณะของแรงงานประมงจะมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งจากแรงงานทั่ ว ไป
เพราะฉะนั้นแรงงานประมงยังไม่มีแรงงานที่เข้ามาทาง MOU มาสักคนเดียว เพราะทาให้เกิดความ
ไม่แน่ใจกับนายจ้าง หากเอาเข้ามาแล้ว เค้าจะสามารถใช้แรงงานกับคนนี้ได้ตลอดมั้ย แรงงานหนีบ้าง
อะไรบ้ าง เช่ น อายุ สั ญ ญา 1 ปี แรงงานจะอยู่ ได้ ถึ ง มั้ ย MOU แก้ ไขแรงงานขาดแคลน ภายใต้
ข้อกาหนดที่ว่าแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทาง MOU ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้นเงื่อนไข
4 ประการ สามารถจะเปลี่ยนนายจ้างได้ คือ 1. นายจ้างตาย 2. นายจ้างเลิกกิจการในกรณีที่เป็นนิติ
บุคคล 3. นายจ้างละเมิดสิทธิก็คือ นายจ้างทารุณกรรม 4. นายจ้างละเมิดสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน และแรงงานที่จะเข้า MOU ได้ คือแรงงาน 24 กิจการ ทั้ง 4 ประเทศ รวมทั้งเวียดนามด้วย
ในแรงงานประมงมีสัญชาติพม่าแสนกว่าคนแล้ว ลาว 30000 กว่าคน กัมพูชาก็แสนกว่าคน”
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ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการนาเข้าแรงงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีวิธีการคือให้นายจ้างขออนุญาตนาเข้าแรงงานตามความจาเป็น โดยการ
ไปแจ้งความประสงค์ไว้ต่อกรมการจัดหางาน เมื่อได้รับอนุญาตก็ติดต่อให้บริษัทจัดหางานในประเทศ
ต้นทางจัดหาแรงงานตามความประสงค์ของนายจ้าง และให้นายจ้างนาบัญชีรายชื่อแรงงงานที่ได้มา
เพื่อยื่นขออนุญาตการทางานแทนคนต่างด้าว สุดท้ายแรงงานที่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพเข้ามา
ทางานในสถานประกอบการที่ปลายทาง ในปี 2559 เดือนกันยายน มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน
ตาม MOU รวมทั้งสิ้น 323,270 คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ 155,835 คน เป็นสัญชาติลาว 33,899
คน เป็นสัญชาติ กัมพูชา 133,536 คน ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาทางานโดยได้รับอนุญาตมากที่สุด 5
อันดับ คือ 1. การบริการ 2. กิจารก่อสร้าง 3. การเกษตร 4. ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 5.
ประมง (กรมการจัดการงาน, 2559)
นอกจากนี้ MOU ยั งคงเป็ น มาตรการในการจัดการกับ แรงงานข้ามชาติทั้ งสามารถช่ว ย
แก้ปัญหาการลักหลบเข้าเมืองและทาให้ประเทศไทยมีระบบการควบคุมแรงงานข้ามชาติที่เ หมาะสม
ต่ อ สถานการณ์ ในประเทศ โดยกระบวนการบริ ห ารจั ด การแรงงานโดยผ่ า นทาง MOU นั้ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการนาเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งหวังจะสร้างความ
ร่ ว มมื อ ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ รงงาน รวมถึ ง การส่ ง กลั บ เมื่ อ ครบสั ญ ญาจ้ า ง และการป้ อ งกั น
ปราบปรามการข้ามแดน การค้าแรงงาน และการจ้างแรงงานโดยผิดกฎหมาย
แม้ ว่าระบบการบริ ห ารจัด การแรงงานของรัฐ ไทยโดยผ่ านกระบวนการของ MOU นั้ น
สามารถสื่อออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยการค้นคว้าจากเอกสารและ
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ เชิงลึก พร้อมกับการจัดสนทนากลุ่มจากตั วแทนของหน่วยงานภาคเอกชน
ตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า กระบวนการจ้างตาม MOU นั้นก่อให้เกิดข้อดีและข้อด้อย
หลายประการดั งนี้ คือ ข้อดี คือการน าเข้าแรงงานตาม MOU สามารถจัดระเบี ยบแรงงานให้ มี
ประสิ ทธิภ าพมากขึ้น และสร้ างสิ ทธิประโยชน์ให้ กับตัว แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากเป็นการจัดระเบียบแรงงานจากประเทศต้นทาง แต่อย่างไรก็ดี
MOU ยังมีจุดบกพร่องหลายประการ ดังนี้คือ
1) ปัญหำระยะเวลำควำมยุ่งยำกและซับซ้อนในกำรดำเนินกำร
ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการลงพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
กรณีขององค์กรพัฒ นาเอกชนจังหวัดสงขลาโดยตัวแทนแรงงานชาวกัมพูชา) เมื่อวันที่3
กัน ยายน พ.ศ.2559 ณ ศูน ย์อภิบาลผู้ เดินทางทะเลสงขลา ได้ให้ ข้อมูล ว่า “แรงงานบางคนขึ้น
ทะเบียนไว้ที่ประเทศต้นทางที่จะมาทางานตาม MOU ไว้แล้วแต่ต้องรอถึง 2 – 3 ปี กว่าจะได้มา ซึ่ง
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ในบางครั้ งได้ส มัครแล้ วเขาก็ย กเลิ กเท่ ากับ เสี ยเงินฟรี แรงงานก็ เลยยอมเสี ยเงิน ตรงนี้ไป แล้ ว ก็
ลักลอบเข้ามาจะรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะตามเส้นทางธรรมชาติ”
กรณีนายจ้างจากบริษัทเอกชน) เมื่อวันที่26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง
จากัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า “ในส่วนของการทางานนั้นถ้าทางบริษัทเกิดปัญหาขาด
แคลนแรงงานด้านการผลิต ทางบริษัทต้องการนาแรงงานเข้ามาแต่ในการดาเนินการนาแรงงานเข้า
มาตาม MOU นั้น ต้องใช้เวลาในการดาเนินการถึง 60 วัน เร็วสุดได้แค่ 45 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่ช้าไม่
ทันต่อความต้องการในการใช้แรงงานของบริษัท”
ตัวแทนภาคเอกชน) เมื่อวันที่6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่า“ตราบใดที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตลอดก็จะเป็นไป
ทางที่ถูกกฎหมายและสามารถควบคุมได้ เราต้องการให้ภาครัฐเปิดให้มีการจดทะเบียนเรื่อยๆเหมือน
บัตรประชาชนเพราะถ้าเข้ามาในระยะช่วงที่ไม่ทาการให้จดทะเบียนเขาจะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย
ทันที”
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนและระยะเวลาในการนาแรงงานต่างชาติเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
ผ่านการดาเนินตาม MOU ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านความ
ต้องการของนายจ้างได้ โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคประมง เนื่องจากการเข้าทางานตาม MOU นั้น
ได้กาหนดให้มีการจ้างงานได้ 2 ประเภท คือ กรรมการและคนรับใช้ในบ้าน ซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่มัก
เลือกทางานในภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมมากกว่าจะสมัครทางานเป็นลูกเรือประมง
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่างานในภาคการประมงนั้นเป็นงานที่อันตราย ยากลาบาก และมีระยะเวลา
ทางานหรือเวลาหยุดไม่ปกติจึงส่งผลให้กระบวนการนาเข้าแรงงานตาม MOU ไม่สามารถนามาปรับ
ใช้ได้กับ แรงงานในภาคประมง (กรรณภัท ร ชิตวงศ์ และคณะ,2558) จึงทาให้ นายจ้างเลื อกจ้าง
แรงงานนอกเหนือกระบวนการ MOU
2) ปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำย
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แรงงานข้ามชาติต้องจ่ายเพื่อที่จะได้เข้ามาทางานในไทยตาม MOU
ซึ่งปัญหานี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นปัญหาหลักที่ทาให้แรงงานบางส่วนต้องหลบหนีเข้าเมืองมาทางานโดยผิด
กฎหมาย โดยไม่ได้เดินทางเข้ามาตาม MOU เพราะว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีความยากจนไม่มี
ทุนที่จะดาเนินการที่จะเข้ามาทางานในไทยได้เลยเลือกที่จะหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
และนี้คือปัญหาหนึ่งที่ MOU ยังไม่สามารถจัดการแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายได้ทั้งหมดโดยที่
ข้ออ้างดังกล่าวได้รับการยืนยันผ่านทางการลงพื้นที่สัมภาษณ์ดังนี้คือ
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ตัวแทนนักวิชาการที่ว่า) เมื่อวันที่30 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องดร.สมคิด คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา “ค่าใช้จ่ายมันจะมีอยู่สองส่วน หากเข้ามาโดยส่วนของ MOU
จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของลูกจ้าง และในอีกส่วนจะเป็นค่าใช้จ่ายของนายจ้ างที่ต้องเสีย จริงๆ แล้ว
นโยบายนี้เกิดจากนโยบายที่รัฐบาลบอกว่าจะประหยัด สะดวก โดยเฉพาะแรงงานประมง ในจังหวัด
สงขลา ตอนนี้ ยังไม่มีแรงงานที่เข้ามาโดย MOU แม้แต่คนเดียวเพราะค่าใช้จ่ายแพง ในส่วนของ
นายจ้างก็หมื่นกว่าบาทแล้ว และมันยุ่งยากหลายขั้นตอน เฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรการ”
3) ปัญหำกำรทุจริต
การที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงของการนาเข้าแรงงานตาม MOU นั้นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสาเหตุคือ
กระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการจัดระเบียบที่เข้มงวดของรัฐบาลประเทศต้นทาง
ตัวอย่างเช่นใน พ.ศ. 2557 ( ค.ศ. 2014 ) มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนาเข้าแรงงานที่สูงกว่า
ความเป็นจริง กล่าวคือรัฐบาลกัมพูชากาหนดอัตราไว้ประมาณ 1,500 บาท ต่อคน แต่บริษัทจัดหา
กลับเรียกในอัตราที่สูงถึง 7,800 บาท ( Southeast Asia-Migration News,Oct 2014 ) เป็นต้น
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการจัดการแรงงานข้ามชาติที่ ผิดกฎหมายโดยกระบวนการบริหาร
จัดการผ่านทาง MOU พบว่า MOU นั้นยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการแรงงานข้ามชาติที่
ผิดกฎหมายได้เท่าที่ควร โดย MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการนาเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยให้น ายจ้างขออนุ ญาตนาเข้าแรงงานตามความจาเป็น เมื่อได้รับอนุญ าตก็ติดต่อให้
บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจัดหาแรงงานและดาเนินการทางเอกสารให้ ครบถ้วน กระทั่ง
นาพาแรงงานมาทางานในสถานประกอบการที่ปลายทาง แต่จากข้อมูลที่ได้รับพบปัญหาว่าในการเข้า
มาของแรงงานข้ามชาติตาม MOU นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีระยะเวลาที่นาน ทาให้แรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่ต้องหลบหลีกการเข้ามาตาม MOU เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการเข้า
มาและแรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถรอเวลาที่จะมาได้เนื่องจากต้องการที่จะเข้ามาทางานให้เร็วที่สุด
เพราะเรื่องความจาเป็นในการใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงต้องยอมทิ้งเงินส่วนที่ใช้ไปในการเข้ามาตาม
MOU ไม่ได้ และต้องหาวิธีการอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการที่จะเข้ามาทางานในไทยซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวพบว่าการที่แรงงานข้ามชาติเข้ามานั้นจะเข้ามาโดยวิธีทางธรรมชาติตามแนวตะเข็บชายแดน
ซึ่งหมายความได้ว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายทาให้ในไทยยังมีแรงงานข้ามชาติที่
ผิดกฎหมายในประเทศอยู่เรื่อยๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบก่อนที่จะมี MOUแรงงานจะอยู่กันไม่เป็นระบบ
ไม่มีความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย ไม่มีสวัสดิการมารองรับและแรงงานจะต้องอยู่กับนายจ้างตลอดไม่
สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ หากจะออกนอกพื้นที่ต้องดาเนินการหลายอย่างซึ่งมันหลายขึ้นตอน
พอหลังจากมีการใช้การนาแรงงานเข้ามาตาม MOU แรงงานเป็นระบบมากขึ้นเริ่มมีสิทธิสวัสดิการ
มารองรับทาให้แรงงานมีสิทธิเช่นเดียวกับแรงงานไทย และเวลาจะออกนอกพื้นที่ไม่ต้องทาเรื่องขอ
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ออกนอกพื้นที่สามารถไปได้เลยและอีก หนึ่งปัญหาที่สาคัญคือ ในเรื่องของเวลาที่ช้าแรงงานบางคน
ขึ้นทะเบี ยนไว้ที่ป ระเทศต้น ทางเพื่อที่จะมาทางานตาม MOU ไว้แล้วแต่ต้องรอถึง 2 – 3 ปีซึ่งใน
ระยะเวลาที่แรงงานรอเพื่อที่จะเข้ามาทางานนั้นพวกเขาล้วนจาเป็นต้องใช้เงินหากรอเวลาอาจจะทา
ให้เขาเดือดร้อนในหลายๆอย่างจึงทาให้เกิดการลักลอบเข้ามาทางานเพราะมันรวดเร็วกว่าหรือสมัคร
แล้วเขาก็ยกเลิกไม่ไปทาง MOU เท่ากับเสียเงินฟรี
5.2 ปัญหำและข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศและกำรจ้ำงแรงงำนที่ผิดกฎหมำย
ของมำเลเซีย
5.2.1 ปั ญ หำและข้ อ จ ำกั ด เกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรกำรเข้ ำ ประเทศของมำเลเซี ย ตำม
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (1959/1963)
(1) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของมำเลเซีย ได้แก่
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (1959/1963) ถือเป็นหนึ่งในกฎหมายเพื่อควบคุมการเข้ามา
ของคนต่างด้าว ซึ่งก่อนที่จะมีการแก้ไขในปี 1998 และปี 2002 บทบัญญัติดังกล่าวได้ลงโทษเฉพาะ
แรงงานต่างชาติที่ ไม่มี เอกสารสิ ทธิ โดยไม่รวมถึงนายจ้างผู้ เป็ น เจ้าของบ้ านให้ เช่า หรือตัว แทน
นายหน้า ต่อมาได้มีการพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแก้ไขในปี 2002 ให้กระบวนการจัดการแรงงาน
ต่างชาติที่ผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ ประการที่ 1 ได้แก้ไ ขพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง 1959/1963 ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นของการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติซึ่งการ
ปรับแก้ไขนั้นคือการเพิ่มโทษสาหรับแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายรวมถึงตัวนายจ้างที่จ้างแรงงาน
ดังกล่าว โดยมีโทษปรับระหว่าง 5,000 ริงกิตมาเล จนถึง 10,000 ริงกิตมาเล รวมทั้งโทษจาคุกจาก
1 ถึง 5 ปีถ้ามีความผิดแรงงานต่างชาติที่เป็นผู้หญิงถ้าถูกจับจะได้รับการยกเว้นโทษจาคุก ประเด็น
ข้อท้าทายอีกประการหนึ่งสาหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศมาเลเซีย คือ ข้อจากัดการนาผู้ติดตาม
หรื อ คู่ ส มรสมายั ง ประเทศมาเลเซี ย และแม้ ว่ า นโยบายดั ง กล่ า วจะก าหนดชั ด แต่ แ รงงานจาก
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็ยังละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าวเช่นให้ครอบครัวของตนเองทาทีเข้ามาเยี่ยม
โดยใช้เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายในฐานะนักท่องเที่ยวและอยู่เกินระยะเวลาที่กาหนดและเมื่อเด็ก
เกิดขึ้นเด็กก็ไม่ได้รับการจดทะเบียนเนื่องมาจากว่า พ่อหรือแม่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียไม่ถูกต้อง
ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาเด็กไร้สัญชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ Sabah
แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ซึ่ ง ม า เล เซี ย เรี ย ก ว่ า “ Illegal immigrants”
(PendatangAsingTanpaIzin or PATI ) or “ illegal workers” (PekerjaAsingTanpaIzin) ค า
สองค าดังกล่ าวเป็ น ค าเชิ งเทคนิ ค สามารถใช้ แทนกั น ได้ คาว่ าแรงงานต่ างชาติ ผิ ดกฎหมายไม่ มี
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มาตรการกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองส่งผลให้หากพวกเขาโดนจับจะถูกส่งตัวไปยังห้องกักเพื่อ
เตรียมตัวส่งกลับประเทศ ซึ่งทั่วทั้งมาเลเซียนั้นมีทั้งหมด 17 ห้องกักสามารถควบคุมตัวบุคคลได้
ทั้งหมด 11,000 คน นอกจากนี้คนต่างชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยละเมิดพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง (The immigration act)1959/63 ซึ่งจะต้องถูกดาเนินคดีและถูกส่งกลับเช่นกัน การเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานรวมถึงการละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคนเข้าเมืองหรือ
กฎหมายการทางานของคนต่างด้าวพบได้หลายรูปแบบ เช่น คนต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองหรือเด็ก
ต่างชาติที่เกิดในประเทศมาเลเซียโดยไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดหรือคนต่างชาติที่ทางานโดย
ใบอนุญาตทางานสิ้นสุดลงหรือสัญญาจ้างหมดลงหรืออยู่เกินโดยกาหนดเวลาที่กฎหมายให้อยู่และคน
ต่างชาติที่ถือหลักฐานใบอนุญาตทางานปลอมหรือการยึดถือเอกสารถูกต้องแต่ได้รับมาโดยกลฉ้อฉล
เป็นต้น
นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่าแรงงงานที่ผิดกฎหมายในมาเลเซียนั้นมีมากกว่าจานวนแรงงานที่
ถูกกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นแรงงานไร้ทักษะทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางภู มิศาสตร์และ
ปัจจัยแวดล้อมด้านอื่นๆ ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ดังนี้คือ
นั ก วิ ช าการเมื่ อ วั น ที่ 1 2 กั น ยายน พ.ศ.2559 ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. ได้ให้ข้อมูลว่า“ส่วนของมาเลเซียนโยบายของมาเลมันก็มี
ปัญหาเหมือนกัน คือ ประเทศมาเลเซียมันมีความต้องการแรงงานเพื่อไปส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ทางานในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในการส่งออกในการผลิตบริการก็เหมือนกับของไทยก็มันมี
การขาดแคลนแรงงานพอมีการขาดแคลนแรงงานปุบมันต้องอาศัยเนื่องจากแรงงานภายในประเทศมี
จานวนไม่เพียงพอ เมื่อมีจานวนไม่เพียงพอมันก็ต้องอาศัยแรงงานจากนอกประเทศ แรงงานอันดับ
แรกที่สุดคือแรงงานเพื่อนบ้าน แรงงานเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดและต้องถูกด้วย ทาไมต้องถูกด้วยเพราะ
มันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดต้นทุนในการผลิตของมันเอง เพื่อนบ้านที่มีแรงงานราคาถูกและ
ใกล้สุดก็คืออินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียมี 2 ฟาก ก็คือฟากแผ่นดินใหญ่ ก็ยุคที่เศรษฐกิจมันรุ่งเรือง
ประมาณสัก 1970 ก็ใกล้ที่สุดก็ประเทศเพื่อนบ้านก็คือแรงงานหลักก็คืออินโดนีเซียมันก็เข้ามา เข้า
มาเพราะว่ามันมีความต้องการสูงแต่สมัยนั้นมันไม่มีการจัดการใดๆเพราะมันมีความต้องการเมื่อเรามี
ความต้องการเราก็อยากใช้แรงงานจะจดถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเขาไม่ค่อยสนใจกันเท่าไรหนัก
แล้วตัวต่อมาปุบมันมากขึ้นมากขึ้นแรงงานมันไม่เหมือน คนเรามันไม่เหมือนกับก๊อกน้าที่จะปิดหรือ
จะเปิดเมื่อไรก็ได้ พอช่วงระยะเวลาหนึ่งเศรษฐกิจมันบูม มันก็มีความต้องการจะผิดกฎหมายหรือถูก
กฎหมายมันไม่สนใจหรอกมันก็ใช้แรงงาน”
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กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจาประเทศไทย เมื่อวันที่25 กันยายน พ.ศ.2559 ณ. กงสุลใหญ่
มาเลเซีย ประจาประเทศไทย. ไทยได้ให้ข้อมูลว่า “แรงงานต่างชาติในประเทศมีประมาณ 2-4 ล้าน
คน มากกว่า 1 ล้านคนคือแรงงานผิดกฎหมาย ประเด็นดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ เช่น ไทย
-พม่า มาเล – ไทย แชร์พื้นที่ร่วมกัน แตกต่างจาก สิงคโปร์ ที่ไม่ค่อยร่วมกับประเทศใด และขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ เช่น มาเลย์มีมาตรการกระตุ้นการทางานของต่างชาติ เพราะมีสภาพการณ์เมืองและ
เศรษฐกิจที่เสถียรภาพ ประเด็นหลักเลย”
ข้อสังเกต
อาจกล่าวได้ว่าในกระบวนการจัดการคนเข้าเมืองของมาเลเซียนั้นได้มีการออกนโยบาย
คู่ ขนานในการป้ อ งกั น และปราบปรามการเข้ าเมื อ งที่ ผิ ด กฎหมายรวมทั้ งการอาศั ย อยู่ อ ย่ างผิ ด
กฎหมายโดยผ่านการปรับใช้นโยบายดังต่อไปนี้
สามารถพิจารณาเป็นประเด็นได้ดังนี้ กล่าวคือ มาเลเซียมีนโยบายและระบบในการจัดการ
การเข้าประเทศที่มีลักษณะ ดังนี้ ซึ่งในที่นี้คณะผู้ วิจัยจะเริ่มต้นอธิบายในยุคปี ค.ศ. 1992 ( พ.ศ.
2535 ) ซึ่งก็ตรงกับไทยที่ได้เริ่มมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งสามารถอธิบายได้
เป็นตารางดังต่อไปนี้
1) รั ฐ บาลมี ก ารออกนโยบาย Ops Nyah (the Operation Go Away I) ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
ธัน วาคม 1991 ( พ.ศ. 2534 )การปฏิ บัติ การนี้เป็ นการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่ อ
ป้ องกั น การเข้ าเมื องของแรงงานต่างชาติที่ เข้ามาใหม่ รอบพื้ น ที่ ช ายฝั่ งตามชายแดนที่ เป็ นช่ อ ง
ทางการเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะช่องทางของแรงงานอินโดนีเซียที่เข้าเมืองผิด
กฎหมาย นโยบายนี้ถูกนามาปฏิบัติจนกระทั่งสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายในประเทศ ทาให้นโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง
ต่ อ มาในปี 1992(2535) ได้ อ อกนโยบาย Ops NyahII (the Operation Go Away II) ซึ่ ง เริ่ ม ใช้
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1992 ซึ่งนโยบายในช่วงนี้ เป็นนโยบายการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ
โดยนโยบายแรกเป็ น การนิ ร โทษกรรมกับ แรงงานต่างชาติที่ ไม่ถู กต้อ งตามกฎหมายด้ ว ยการขึ้ น
ทะเบียนแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2) รัฐบาลมาเลเซียประกาศนิรโทษกรรมสาหรับแรงงานต่างชาติโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วง
29 ตุลาคมถึง 28 กุมภาพันธ์ 2005 ( พ.ศ. 2548) ซึ่งบุคคลที่ได้ประโยชน์คือตัวของแรงงานเท่านั้น
ในทางกลับกันครอบครัวและสมาชิกของพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ได้รับประโยชน์ นอกจากนี้การที่ ได้
ทาให้ ตั ว เองมีค วามถู กต้อ งตามกฎหมายนั้ นแรงงานจะต้ องมี ใบอนุญ าตการท างานโดยการจ่าย
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ค่าธรรมเนี ยมการทางานแบบรายปีรวมทั้งต้องมีวีซ่าและเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกัน
ออกไป และเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างและผลักภาระให้นายจ้าง ในทางตรงข้าม การนิร
โทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานข้ามชาติอันมีสถานะไม่ปกติสามารถเดินทางกลับบ้านได้โดย
ไม่ต้องได้รับการลงโทษ หลายครั้งหลายคราวที่รัฐบาลปรับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์แบบ
เฉพาะเจาะจงในบางช่วงเวลาเท่านั้นซึ่งบางครั้งระยะเวลาดังกล่าวอาจน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ
อาจจะปรับใช้โดยมีระยะเวลาที่นานเป็นปีก็ได้ เช่นในช่วงปี ค.ศ. 2004-2005 มีการออกกฎหมายนิร
โทษกรรมให้กับแรงงานสัญชาติอินโดนีเซีย สาเหตุเนื่องจากแรงงานสัญชาติอินโดนีเซียมีจานวนมาก
อาจกล่าวได้ว่าการปรับใช้นโยบายการนิรโทษกรรมให้กับแรงงานต่างด้าวนั้นถือเป็นนโยบาย
การปรับ ใช้ให้กับ แรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยที่แรงงานดังกล่าวถูก
กากับดูแลโดยนโยบายการทางานของคนต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตามสาหรับแรงงงานทีเข้ามาและตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศมาเลเซียมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ เช่นแรงงานอพยพด้วยวัตถุประสงค์ทาง
เศรษฐกิจเช่นแรงงานจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่อยู่รัฐซาบาร์แรงงานประเภทดังกล่าวยากที่จะ
ปรับ ใช้ห ลักเกณฑ์การทานิ รโทษกรรม เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจทาให้ แรงงานจากประเทศ
ดังกล่าวไม่อยากกลับ บ้านรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้แรงงานประเภท
ดังกล่าวจึงไม่เข้าร่วมนโยบายตามที่รัฐกาหนด นอกจากนี้เนื่องจากแรงงานข้ามชาติอันมีลักษณะอันมี
ลักษณะไม่ปกติ ไม่มีทักษะด้านอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้เข้าไม่ถึงกระบวนการทาให้ตัวเองมีสถานะ
ถูกกฎหมายและตัวแรงงานประเภทดังกล่าวก็มักจะอยู่อย่างหลบๆๆซ่อนเพราะกลัวการถูกจั บกุมทา
ให้ ย ากต่ อ การเข้ า ถึ ง ในการให้ ข้ อ มู ล ตั ว นายจ้ า งเองก็ คั ด ค้ า นแนวนโยบายดั ง กล่ า วเนื่ อ งจาก
กระบวนการที่ซับซ้อนและภาระค่าใช้จ่ายซึ่งล้วนเป็นผลก่อให้เกิดสภาวะการผลิตที่ชะงักงันได้ การ
เข้าสู่กระบวนการทาแรงงานให้ถูกกฎหมายยังก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยเช่ นค่าประกัน
สุขภาพ เป็ นต้น นอกจากตามกฎหมายแรงงานของมาเลเซีย แรงงานต่างชาติย่อมได้รับสิทธิการ
ได้รับเงินแม้ว่าหยุดงาน และการจ่ายค่าล่วงเวลาทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของมาเลเซีย ส่งผล
ให้ ก ารคงไว้ ซึ่ งสถานะของการเป็ น แรงงานผิ ด กฎหมายก่ อ ให้ เกิ ด หลายประการต่ อ ตั ว นายจ้ าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเงินค่าจ้างและสภาพการทางาน
3) การน าเข้าแรงงานต่างชาติ มีก ารปรับใช้นโยบายข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล
(G to G) ที่ กาหนดขึ้น ในวัน ที่ 6 กุมภาพัน ธ์ 2005 ( พ.ศ. 2548 ) แรงงานต่างชาติที่จะน าเข้าได้
เฉพาะสาขาที่ขาดแคลนโดยมีระยะเวลา 3+1+1 รวมเป็น 5 ปี ปัจจุบันนี้มีแรงงานนาเข้าตาม MOU
ได้แก่ แรงงานจากบั งคลาเทศ ซึ่งอนุญาตให้ทางานได้เฉพาะภาคการเพาะปลูก ส่วนแรงงานจาก
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ประเทศจีน อนุญาตให้ทางานได้เฉพาะเซรามิกและเฟอนิเจอร์ ส่วนแรงงานจากประเทศเวียดนาม
กาหนดให้ทางานได้บางสาขาอาชีพเท่านั้น เป็นต้น
4) การบังคับให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติเพื่อป้องกันการเป็นพาหะนาโรค เช่น
วัณโรคและโรคเรื้อน โดยให้มีการตรวจสุขภาพทุกปี ส่วนแรงงานที่เข้ามาใหม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ
ภายใน 1 เดือนเมื่อมาถึงประเทศมาเลเซีย พบว่าร้อยละ 4 ของแรงงานที่เข้ามาใหม่ที่มีใบประกัน
สุขภาพจากประเทศของตนแต่ปรากฎว่าไม่ผ่านการตรวจสุขภาพในประเทศมาเลเซีย
5) นโยบายด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ประกาศใช้เมื่ อวัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2005 ( พ.ศ.
2548 ) ให้ทุกประเทศยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย แรงงานต่างชาติต้องได้รับการเรียนรู้ข้อกฎหมาย
และวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในประเทศมาเลเซีย มิเช่นนั้นจะมิได้รับวีซ่าและใบอนุญาตให้เข้าทางาน
6) ก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงาน One stop center ขึ้ น มาเมื่ อ วั น ที่ 1 สิ งหาคม 2005 ( พ.ศ.
2548 ) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่ด่าน และทา
หน้าที่ในการเก็บ ค่าธรรมเนียมการจ้างงาน ด้วย ซึ่งสามารถลดเวลาการทางานเหลือเพียง 1 วัน
จากเมื่อก่อนใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ โดยอยู่ในความดูแลของMinistry of Internal Affairs (MIA) ส่วน
Immigration Department ให้ทาหน้าที่ในการออกวีซ่า
7) ในปี 2005 ( พ.ศ. 2548) รั ฐ บาลยั ง ได้ จั ด ตั้ ง ต ารวจอาสาสมั ค รพลเมื อ งมาเลเซี ย
(Malaysia’s People’s Voluntary Cops) หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในนาม “เรลา (Rela)” ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร
อาสาสมัครที่ช่วยค้นหาและจับกุมแรงงานต่างชาติที่ไม่มีใยอนุญาตทางาน เพื่อลดจานวนแรงงาน
ต่างชาติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
8) มีการออก Program 6P เป็นนโยบายใหม่สาหรับทาให้แรงงานที่ถูกกฎหมายมีสถานะ
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือที่เรียกว่านโยบาย 6P ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
1.การลงทะเบียน initiative-registration (Pendaftran)
2.การทาให้ชอบด้วยกฎหมาย legalization (Pemutihan)
3.การนิรโทษกรรม amnesty (Pengampunan)
4.การควบคุม monitoring (Pemantauan)
5.การบังคับใช้ enforcement (Penguatkuasaan)
6.การส่งกลับ deportation (Pengusiran)
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โดยภายหลังตัวโปรแกรม 6P เริ่มปรับใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2011 ในช่วงการปรับใช้การ
ลงทะเบียนแบบ Biometric ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมวันที่ 13 เดือนกรกฎาคมถึง 31 เดือน
สิงหาคม 2011 ส่งผลให้ตรวจพบแรงงานที่ถูกกฎหมายต่างชาติเป็นจานวน 1,016,908 คน และ ผิด
กฎหมายเป็นจานวน 1,303,126 คน ภายใต้ 6P แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายจะถูกทาให้ถูกต้อง
โดยกฎหมายหรือการส่งกลับออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับการลงโทษ
โดยระบบการจัดการดังกล่าวนั้นถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมากเนื่องจาก 6 P มีขึ้น
เพื่อช่วยให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ระหว่างกระบวนการ รัฐบาลอนุญาตให้ลูกจ้าง
ผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนได้ นโนยายดังกล่าวถือว่าประสบผลสาเร็จเนื่องจาก แรงงานประมาณ มาก
ว่า 2.8 ล้ านคนมาขึ้น ทะเบีย น อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าแรงงานทุกคนสามารถเข้ากระบวนการดังนี้ได้
เนื่องจากจะต้องมีการผ่านการตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมอีกด้วย
กระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและการปรับ ใช้ น โยบายนิ รโทษกรรม
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัตินั่นคือ กระบวนการขึ้นทะเบี ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงแก่ตัวแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ไม่มีการพิจารณาถึงสมาชิกในครอบครัว
ที่อาจติดตามแรงงานดังกล่าวมาด้วย นอกจากนี้กระบวนการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น
แรงงานจาเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตการทางานโดยผ่านกระบวนการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี การ
ทาวีซ่า และการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆผลคือ แรงงานบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
ได้ เนื่ อ งจากก่ อ ให้ เกิด ภาระค่ าใช้ จ่ ายต่ อ ตัว แรงงานที่ สู งเกิน ไปแม้ ว่ าในปี 2010 รัฐ บาลจะออก
กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจ้า งงานแทนลูกจ้าง นอกจากนี้กระบวนการนิร
โทษกรรมให้กับแรงงานที่ผิดกฎหมายทุกประเภทให้ไม่ต้องถูกดาเนินคดีทางอาญาภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
แรงงานดังกล่าวจะต้องเดินทางกลับไปสู่ประเทศต้นทางซึ่งปัญหาที่ซ้อนออกมาคือ แรงงานที่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางได้นั้นคือแรงงานชั่ว คราวที่ทางานในประเทศมาเลเซียโดยผิดกฎหมาย
แต่ ในประเทศมาเลเซี ย นั้ น มี แ รงงานกลุ่ ม หนึ่ งที่ อ พยพมาจากประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และประเทศ
อินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในรัฐซาบาร์นั้นไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางได้
เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ต้นทุนในการกลับประเทศต้นทางนั้นสูงมากเนื่องจากตัวแรงงาน
มีผู้ติดตามมาอยู่อาศัยหลายคนรวมทั้งแรงงานดังกล่าวได้มีการซื้อที่อยู่อาศัยและมีรายได้ที่มั่นคงจาก
การประกอบธุรกิจ เล็ กๆ จากเหตุผ ลดังกล่าวนี้เองทาให้ การปรับใช้กระบวนการนิรโทษกรรมไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้เป็นที่ น่าสังเกตว่านายจ้างจานวนมากปฏิเสธการปรับใช้
กระบวนการขึ้นทะเบียนและการนิรโทษกรรมเนื่องด้วยทาให้กระบวนการผลิตของนายจ้างต้องชะงัก
หยุดลง และแม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียได้มีการจัดตั้งศาลที่พิจารณาแรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะแต่
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ศาลก็ ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เนื่ อ งจากคดี เป็ น จ านวนมากและกระบวนการพิ จ ารณาคดี ก็ ล่ า ช้ า
นอกจากนี้นโยบายแก้ปัญหาของมาเลเซีย เช่น การออกนโยบายควบคุมตามแนวชายแดนที่เรียกว่า
Ops Nayah 1 และ Ops Nayah 2 ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาจากต้นตอของปัญหาทั้งที่ความเป็นจริง
แล้วตัวนายจ้างและตัวนายหน้าถือเป็นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการก่อให้เกิดการเข้าเมืองมา
แบบผิดกฎหมาย ผลคือการปรับใช้นโยบาย 6 P ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นลักษณะการบูรณาการ
กระบวนการต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทาให้แรงงานมีสถานะถูกกฎหมายโดยการขึ้นทะเบียน
แรงงานหรือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมรวมทั้งการส่งแรงงานกลับ ไปยังประเทศต้นทางถือว่าเป็น
รู ป แบบหนึ่ ง ของกระบวนการจั ด การแรงงานที่ ผิ ด กฎหมายในประเทศมาเลเซี ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
และเพื่ อ ให้ เห็ น พั ฒ นาการและช่ ว งเวลาที่ เป็ น ระบบคณะผู้ วิ จั ยจึ งขอน าเสนอนโยบาย
ออกเป็นรูปแบบของตาราง ดังนี้
ปี
1991-1992
2005

มาตรการ
 ออกนโยบาย Ops Nayah 1 และ Ops Nayah 2 เพื่อสกัดแรงงานตาม
แนวชายฝั่งและชายแดน
 มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ช่วงที่1 และ
 ออกนโยบายให้แรงงานต่างชาติต้องเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมมาเลเซีย
 ตั้งศูนย์บริการ Service เพื่อลดขั้นตอนการตรวจแรงงาน
 มีการจัดตั้งตารวจอาสาสมัครตารวจมาเลเซีย

2011

 มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม

2012

 ออกนโยบาย 6P

(2)ระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำประเทศของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
ระบบการจั ด การการเข้าประเทศผ่ านทางรูป แบบระบบการสแกนนิ้ ว มือ หรือที่ เรียกว่า
Biometric fingerprinting ได้พัฒ นาขึ้นซึ่งสามารถใช้ประโยชน์กับการเข้าเมืองผิด กฎหมายได้ซึ่ง
จากการแสกนลายนิ้ ว มื อ ปรากฎว่ า 50% ของแรงงานต่ า งชาติ ที่ ผิ ด กฎหมายมาจากประเทศ
อินโดนีเซีย ระบบการปฎิบัติการแบบดังกล่าวนี้เองทางมาเลเซียเห็นว่าจาเป็นมากที่ทาให้แรงงาน
นอกระบบเข้าสู่กระบวนการโดยที่ประเด็นดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
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กงสุ ล ใหญ่ ม าเลเซีย ประจาประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กัน ยายน พ.ศ.2559 ณ . กงสุ ล ใหญ่
มาเลเซีย ประจาประเทศไทย.ได้ให้ข้อมูลว่า “ระบบ biometric finger เพื่อควบคุมแรงงานทั้งระบบ
เพื่อการทาบันทึก และเป็นประโยชน์สาหรับอาชญากรรมและความมั่นคงด้วย ฐานข้อมูลสาคัญมาก
เพราะได้ประโยชน์หลายภาคส่วน ผลประโยชน์ต้องได้แก่นายจ้างและลูกจ้าง”
แต่อย่างไรก็ดีจากการไปลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารชาวต่างชาติในแถบหนึ่งของ
ประเทศมาเลเซียได้ความว่าระบบการจัดการคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซียยังไม่ค่อยมีความ
เข้มงวดเท่าที่ควร กล่าวคือ
นายจ้างร้านอาหารเมื่อวันที่15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ. ถนนกาบงปาลู ประเทศมาเลเซียได้
ให้ข้อมูลว่า “หน่วยงานทางภาครัฐของมาเลเซียจะไม่เข้ามาจับกุมหรือสอดส่องดูแลในกรณีที่รู้ว่า
ร้านอาหารประกอบการโดยคนไทยเนื่องจากทัศนคติภาครัฐเชื่อว่าคนไทยมีความซื่อสัตย์และทามา
หากินโดยสุจริตส่งผลให้การปรับใช้นโยบายอะลุ่มอล่วย แม้ว่าจะเข้ามาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตแต่
รัฐจะเลือกปฏิบัติในกรณีที่แรงงานเป็นคนสัญชาติอินโดนีเซีย”
ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นลูกจ้างในร้านอาหารแถบนั้นส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตมา
จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้กระทั่งเจ้าของร้ านเองยังไม่มีใบอนุญาตการทางานที่ถูกต้องส่งผล
ให้จะต้องจดทะเบียนร้านโดยให้คนมาเลเซียเป็นเจ้าของดาเนินการแทน สาเหตุที่นายจ้างไม่ยอมพา
ลูกจ้ างไปจดทะเบี ย นที่ถูกต้องได้ความว่า เป็นการลงทุนที่ ไม่คุ้มเพราะลู กจ้างไม่ได้มีลั กษณะอยู่
ประจา นอกจากนี้จากคากล่าวอ้างจากเจ้ าของร้านได้รับการยืนยันว่าลูกจ้างในร้านจะต้องเป็นคน
ไทยเท่านั้ นไม่รับคนสัญชาติอื่น เนื่องจากคนมาเลเซียจะเชื่อมั่นการปรุงอาหารของคนไทยเท่านั้น
นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่าในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายยังคงมีข้อสงสัยอยู่ จากการยืนยันของ
กงสุลใหญ่มาเลเซีย
กงสุ ล ใหญ่ ม าเลเซีย ประจาประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กัน ยายน พ.ศ.2559 ณ. กงสุ ล ใหญ่
มาเลเซีย ประจาประเทศไทย.ได้ให้ ข้อมูลว่า “ร้านอาหารต้มยา รู้กันดีว่าทางานโดยไม่มีเอกสาร
โดยเฉพาะใบอนุญาตการทางาน โดยส่วนมาเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว รัฐบาลพยายามให้เจ้าของ
ร้ า นมาขึ้ น ทะเบี ย น รั ฐ บาลพยายามให้ ม าขึ้ น ทะเบี ย นและพยายามแก้ ไขบ่ อ ยครั้ ง ปั ญ หาคื อ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย คือมีกระบวนการที่ยาวนาน คือจะต้องไปนอนคุก ไปศูนย์ detain
นายจ้ า งควรจะให้ ลู ก จ้ างมี ใบอนุ ญ าตการท างาน แต่ ค นงานเข้ ามาได้ ห ลายทาง เพราะฉะนั้ น
กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายจะต้องทาให้มีประสิทธิภาพ”
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5.2.2 ปัญหำและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนของมำเลเซีย
(ก)พระรำชบัญญัติกำรจ้ำงงำน ค.ศ. 1955 (Employment Act 1955)
แม้ว่าพระราชบัญญัติการจ้างงานได้บัญญัติหลักการเรื่องการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไว้สาหรับ
แรงงานทุกคน แต่การบั งคับ ใช้พระราชบัญ ญั ติดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อแรงงาน
ต่างชาติยังถือว่าการบังคับใช้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เช่น แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายจะยื่นจดหมาย
ร้องเรี ยนต่อผู้ อานวยของกรมแรงงงาน (Director Department of labor (DOI) ภายใต้ข้อ 60L
ของพระราชบั ญ ญั ติการจ้ างงาน แม้ว่ามาตราดังกล่ าวอนุญ าตให้ แรงงานสามารถฟ้ องคดีได้ แต่
แรงงานมักจะโดนนายจ้างกระทาการในลักษณะข่มขู่ เช่น การไล่ออกหรือการเลิกจ้าง เพราะปัญหา
ดังกล่าวรัฐบาลเลยออก Special pass ให้แรงงาน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาและเงินที่แรงงานต้องเสีย
เพื่อเข้ากระบวนการท าให้ แรงงานมักไม่ได้ รับ สิท ธิดังกล่ าว นอกจากนี้ห ลั กการดังกล่ าวไม่ใช้กับ
แรงงานประเภทคนรับใช้ในบ้าน เนื่องจากงานประเภทดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจ้าง
งาน (Employment Act 1955)
ข้อสังเกตประเด็นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจ้ำงในงำนแต่ละประเภท
จากการที่ ได้กล่ าวไปแล้ ว ยังข้ างต้ น ค่าธรรมเนีย มการท างานถือเป็ น หนึ่ งในปั จจัย การ
ควบคุมการเข้ามาทางานของแรงงงานต่างด้าว ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สาหรับการทางานในบางประเภทตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2011 อัตราภาษีสาหรับ
แรงงานต่างชาติได้ปรับสูงขึ้น 50 ริงกิตมาเลย์ เช่น อัตราภาษีสาหรับภาคบริการได้เพิ่มเป็น 1800
ริงกิตมาเลย์ในปี 2005 ยกเว้นงานรับใช้ในบ้านประมาณ 600 ริงกิตมาเลย์และทางานรีสอร์ทบน
เกาะราคา 1200 ริงกิตมาเลย์ ในปีเดียวกันอัตราภาษีสาหรับภาคการเพาะปลูกเพิ่มจาก 360 ริงกิต
มาเลย์เป็น 540 ริงกิตมาเลย์ เป็น ต้น อาจกล่าวได้ว่าอัตราการจัดเก็บภาษีนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณคาบสมุทรนับแต่ปี ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นปีที่เริ่มมีการปรับใช้รูปแบบ
การจัดเก็บภาษีภาคการก่อสร้างได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อจาก 360 เป็น 1850 ริงกิตมาเลย์ในปี ค.ศ.
2011 ซึ่งอัตราภาษี ที เพิ่มขึ้น นั้ น เพื่อป้ องกันการนาเข้าแรงงานเข้ามาใหม่ในช่ว งภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย ซึ่งถือเป็นโนบายการจากัดการเข้าทางานนั้นเอง
ในปี 2016 จะเห็ น ว่าค่ าธรรมสู งขึ้น เนื่ องจากเศรษฐกิจของประเทศถดถอยท าให้ ความ
ต้ อ งการแรงงานน้ อ ยลง กล่ า วคื อ ก าหนดให้ แ รงงานต่ า งชาติ ไ ม่ ต้ อ งจ่ า ยภาษี แต่ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการจ้างงานทุกปี แรงงานต่างชาติในสาขาเกษตรและแม่บ้าน จ่ายค่าธรรมเนียมการ
จ้างงาน 360 RM ในขณะที่สาขาการผลิต สาขาการบริการ และสาขาก่อสร้าง จ่ายค่าธรรมเนียมการ
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จ้างงาน 1850 RM นอกจากนี้ การเพาะปลูก เกษตรกร จ่ายค่า ค่าธรรมเนี ยมการจ้างงาน 640 RM
(ข้อมูลล่าสุด 18 มีนาคม 2559 อัตรานี้ใช้เฉพาะพื้นที่ Peninsular เท่านั้น)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรกำหนดสำขำที่เข้ำมำทำงำนของแรงงำนข้ำมชำติ
จากการที่ได้อธิบายในบทที่ 2 นั้น ในประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียกาหนด
สาขาและประเภทของแรงงานที่สามารถเข้าทามาทางานได้ชัดเจนกล่าวคือรัฐบาลมาเลเซียอนุญาต
ให้ แรงงานจากประเทศดังต่อไปนี้ เท่านั้ น รวม 15 ประเทศ สามารถเข้ามาทางานในประเทศได้
เท่านั้นซึงได้แก่ 1.ประเทศไทย 2. กัมพูชา 3. เนปาล 4. เมียนมาร์ 5. ลาว 6. เวียดนาม 7. ฟิลิปปินส์
8. ปากีสถาน 9. ศรีลังกา 10. เตริ์กมานิสถาน 11. อุซเบกิสถาน 12.คาซักสถาน 13. อินเดีย 14.
อินโดนีเซีย 15. บังคลาเทศ นอกจากนี้ยังกาหนดอาชีพเฉพาะด้วยกล่าวคืออนุญาตให้แรงงานทั้ง
15 สัญชาติเข้ามาทางานได้ในเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้าง ภาคการเพาะปลูก
ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักที่รัฐบาลได้ออกนโยบายดังกล่าวคือเรื่อง
ของความมั่ น คง เนื่ อ งจากในช่ ว งระยะแรกนั้ น แรกที่ เข้ ามามี บ ทบาทหลั ก คื อ แรงงานสั ญ ชาติ
อินโดนีเซีย ทาให้เกิดการแย่งงานคนท้องถิ่น ทาให้รัฐบาลต้องกาหนดนโยบายการกระจายการจ้าง
แรงงานในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการมีกาหนดเพศที่สามารถทาได้
กล่าวคือเฉพาะแรงงานเพศหญิงเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเน้นความต้องการของนายจ้างเป็นหลัก ซึ่ง
ท่านกงสุลใหญ่มาเลเซีย ก็ได้ยืนยันกล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวดังนี้
ท่านกงสุลใหญ่มาเลเซียเมื่อวันที่25 กันยายน พ.ศ.2559 ณ. กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจา
ประเทศไทย.ได้ให้ข้อมูลว่า “การกาหนดการนาเข้า ตาม MOU จะดูตามความต้องการเท่านั้น เช่น
ในภาคการผลิ ต นายจ้ างต้องการแรงงานเพศหญิ งมากกว่า แต่ส าหรับ ภาคการก่อสร้างต้องการ
แรงงานชายมากกว่า เนื่องจากความตั้งใจและความระมัดระวังในการทางานมากกว่า และมองว่าการ
กระทาดังกล่ าวไม่ใช่การเลื อกปฎิบัติ มาเลเซียมองว่าเป็นเรื่องของความต้องการ ไม่ใช่การเลือก
ปฏิบัติ เช่น เป็นประเด็นในเรื่องของสภาพการณ์ที่เหมาะสมมากกว่า เช่น ภาคการก่อสร้างผู้ชาย
ทางานดีกว่า แต่ในภาคบริการ ต้องการผู้หญิงมากกว่า เป็นการสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงมากกว่า”
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ข้อสังเกต
แรงงานต่างด้าวสัญชาติอินโดนีเซียถือว่ามีสถานะผิดกฎหมายมากที่สุดในมาเลเซียเนื่องด้วย
เหตุผล 5 ประการดังนี้ ประกำรแรก ประเด็นค่าใช้จ่ายคือค่าทาเอกสารที่ถูกต้องมีลักษณะค่อนข้าง
แพง ประเด็นที่สองเรื่องระยะเวลาการดาเนินการ ประเด็นที่สำม ความซับซ้อนของกระบวนการ
ประเด็นที่สเี่ รื่องของกระบวนการที่ไม่เป็นระบบ ประเด็นที่ห้ำ ประเด็นเรื่องสภาพทางานและ
อุปนิสัยของนายจ้าง รวมถึงปัญหาการขาดการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารอีกด้วย
อาจกล่าวได้ว่า แม้โดยข้อเท็จจริงนั้นการเข้ามาทางานโดยถูกต้องตามกฎหมายจะปลอดภัย
กว่าแต่การหลบหนีเข้ามาเอื้อประโยชน์ต่อพวกเขาหลายประการไม่ว่าจะเป็น กระบวนการที่รวดเร็ว
กว่า ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าและไม่ต้องไปยุ่งยากกับกระบวนการ และตั้งแต่กฎหมายคนเข้าเมืองของ
มาเลเซียกาหนดให้แรงงานต่างชาติจะต้องมีนายจ้างที่เฉพาะเจาะจงส่งผลให้แรงงานข้ามชาติที่ผิด
กฎหมายใช้ประโยชน์จากช่องทางที่ผิดกฎหมายในการเลือกนายจ้างและประเภทของงานที่ทา ใน
กรณีที่แรงงานข้ามชาติเข้ามาในลักษณะที่ถูกกฎหมายสภาพการทางานที่ไม่ปกติ การทาร้ายร่างกาย
และจิตใจการไม่จ่ายค่าจ้างทาให้แรงงานดังกล่าวยากที่จะหานายจ้างใหม่เนื่องจากตัวเอกสาร
อนุญาตการทางานระบุตัวนายจ้างไว้ชัดเจน
(ข)ปัญหำกำรนำแรงงำนข้ำมชำติตำม MOU ของมำเลเซีย
อาจกล่าวได้ว่ามาเลเซียได้เริ่มมีการนาเข้าแรงงานตาม MOU ตั้งปี ค.ศ. 1984 โดยเกิด
ความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลมาเลเซี ย กั บ อิ น โดนี เซี ย ชื่ อ ว่ า ข้ อ ตกลง (Medan Agreement) ซึ่ ง มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้ อ งการแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคการเพาะปลู ก และคนรับ ใช้ ในบ้ า น
นอกจากนี้ ใ นปี เดี ย วกั น ยั ง มี ก ารลงนามในความตกลงสองฝ่ า ยกั บ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจ้างคนงานรับใช้ในบ้าน และปัจจุบันก็ได้บังคับใช้เรื่อยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
กาหนดแรงงานน าเข้าจากประเทศบังคลาเทศ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการนาเข้าแรงงานตาม
MOU นั้น ก็ป ระสบปัญหาเหมือนอย่างประเทศไทยกล่าวคือระยะเวลาที่ค่อยข้างนาน รวมถึงการ
ค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งในประเด็นดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากนักวิชาการดังนี้
นั ก วิช าการได้ ให้ ข้ อ มู ล ว่า ) เมื่ อ วั น ที่ 3 0 กัน ยายน พ.ศ.2559 ณ ห้ องดร.สมคิ ด คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา ได้ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “โดยหลั ก แล้ ว ไม่ ว่าไทยหรื อ
มาเลเซียนี่อะมันมีกฎหมายที่ใหญ่กว่านั้นในการเป็นแม่แบบในการจัดการมันคือสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้ MOU ที่มันมีอยู่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของแรงงานข้ามชาติและตัวนั้นมันเป็น
เหมือนกับมาตรฐานให้แต่ละประเทศพยายามที่จะจัดการให้สู่ระดับของสวัสดิการที่ดีในการคานึงถึง
สิ ท ธิ เสรี ภ าพของความเป็ น มนุ ษ ย์ ข องความเป็ น แรงงาน ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ น ไม่ ว่ าไทยหรือ มาเลเซี ย ก็ มี
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เป้ า หมายเดี ย วกั น ก็ คื อ พยายามที่ จ ะบั งคั บ ให้ เป็ น ไปตามสิ ท ธิ ต ามข้ อ ตกลงในสนธิ สั ญ ญา แต่
ความสามารถในการจัดการก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศและห้ วงเวลา อีกอย่างนึงที่เราใช้กันใน
ประเทศไทยที่ใช้กันก็คือ MOU ไทยก็เริ่มมี MOU ไทยทาการจัดการแรงงานอีกอย่างหนึ่งคือ MOU
กับประเทศต้นทางและพยายามที่จะกาหนดโควตากับประเทศต้นทาง ก็คือพม่า พม่า ลาว กัมพูชา
แล้วให้ตรงนั้นรับรองสัญชาติ ทาพาสปอสต้นทาง แล้วให้โควตาไป ซึ่งไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่า
แรงานที่ผิดกฎหมายมีในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วมันก็เลยมาทาที่ปลายทางไม่ใช่ต้นทาง ซึ่งสัดส่วน
การทาต้นทางน้อย อันนี้ประเทศไทยทาทีหลังมาเลเซีย มาเลเซียทาก่อน นอกจากนี้ประเด็นในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายถือเป็นประเด็นที่สาคัญมาก”
วิธี ก ารจั ด การการแก้ ปั ญ หาการลั ก ลอบเข้ ามาท างานของประเทศแถบเพื่ อ นบ้ า นของ
มาเลเซียเริ่มขยายตัวขึ้นโดยประเทศมาเลเซียได้ขยายตลาดของแรงงานออกไปยังประเทศที่ไ กลเช่น
ประเทศเติร์กเมนิสถาน อุสเบกิสถาน คาซักสถาน ศรีลังกา ปากีสถานและเนปาล ซึ่งรัฐบาลมาเลเซีย
ได้ทาความตกลงทวิภาคีกับรัฐบาลดังกล่าวนั้น ตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคมปี 2003 มาเลเซียได้ลง
นามความตกลงทวิภาคีกับประเทศศรีลังกา ต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ.เดียวกันรัฐบาลมาเลเซียได้
ลงนามกับประเทศจีน และต่อมากับประเทศไทย ปากีสถาน และบังคลาเทศในเดือนตุลาคม และ
ประเทศมาเลเซียในปี 2004
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตกลงทวิภาคีระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซียในปี 2006 นายจ้างจะต้อง
จ่ายเงินให้นายหน้าเป็นจานวนเงิน 2,415 ริงกิตมาเล สาหรับการหาคนงานรับใช้ในบ้านขณะที่ตัว
แรงงานเองจะต้อ งจ่ ายเงิน ให้ กั บ ตั ว แทนจากอิน โดเป็ นจ านวนเงิน 1,228 ริงกิตมาเล MOU ถู ก
วิจารณ์เนื่องมาจากว่าอนุญาตให้นายจ้างยึดหนังสือเดินทางของตัวลูกจ้างและใน MOU ก็ไม่ได้ระบุ
ชัดเรื่องของค่าจ้างหรือระยะเวลาในการพักด้วยเหตุนี้เองในเดือนมิถุนายน 2009 ส่งผลให้ประเทศ
ต้น ทางบางประเทศออกกฎหมายห้ ามส่ งแรงงานหญิ งมาท างานเป็ น คนรับ ใช้ ในบ้ านที่ ป ระเทศ
มาเลเซีย เพื่อป้ องกัน ปั ญหาการเอาเปรียบ เป็นต้น ซึ่งในเดือนเมษายน 2010 ได้มีการแก้ปัญ หา
ดังกล่าวโดยทางรัฐบาลมาเลเซียได้กาหนดให้คนรับใช้ในบ้านมีวันหยุด 1 วัน และได้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งได้ค่าชดเชยในการเดินทางนอกจากนี้ลูกจ้างยังมีสิทธิเก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวตลอดอายุ
สัญญาจ้างและได้รับค่าจ้างขั้นต่ารายเดือน 700 ริงกิตมาเลย์

125

5.3 เปรี ยบเที ยบกำรจั ด กำรกำรเข้ำ ประเทศและกำรจ้ ำงแรงงำนที่ ผิด กฎหมำยของไทยและ
มำเลเซีย
5.3.1. ประเด็นนโยบำย
อาจกล่ าวได้ว่าระบบการจัดการการเข้าประเทศของมาเลเซียใช้เอกสารหนังสื อเดินทาง
รวมทั้งระบบการตรวจลงตราเหมือนกรณีประเทศไทย แต่แตกต่างกันในประเด็นของระยะเวลาที่
อนุญาตให้อยู่ อย่างไรก็ดีหากคนต่างด้าวเข้ามาทางานจาต้องได้รับการตรวจลงตราและมีหนังสือ
อนุญาตประกอบ นอกจากนี้ระบบการเข้าประเทศของมาเลเซียใช้ระบบ Biometric และยกเว้นการ
กรอกเอกสารสาคัญเช่นใน ต.ม. 6 โดยที่กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน
การเข้ามาเลเซีย ทั้งนี้เห็นได้จากการที่คณะผู้วิจัยได้ใช้บริการระบบการจัดการการเข้าประเทศโดย
ผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานขาออกจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียยังต้องมี
การกรอกใบ ต.ม. 6 ในขณะที่การเดินทางเข้ามาเลเซีย คณะผู้วิจัยไม่จาเป็นต้องใช้การตรวจลงตรา
เนื่องจากเป็นการเดินทางไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลระยะเวลาสั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงด้า นการยกเว้น
การตรวจลงตราสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่ 4 รวมทั้งไทยนั้นใน
ระบบการจัดการการเข้าประเทศนั้นจะใช้ระบบ PIBICS และ ระบบ E-Fingerprint ในการควบคุม
การเข้ า ประเทศของส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งในขณะที่ ม าเลเซี ย นั้ น ใช้ ร ะบบ Biometric
fingerprint ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกภาพและเป็นระบบเดียวทั่วทุกด่านในขณะที่ไทยนั้นยังขาดความ
เป็นเอกภาพในเรื่องการใช้ระบบจัดการการเข้าประเทศ ในประเด็นของนโยบายในเรื่องของการปรับ
ใช้แรงงานข้ามชาตินั้นไทยนั้นใช้ระบบการผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานสาม
สั ญ ชาติ ได้เข้ามาอยู่ โดยผ่ านทางมาตรา 17 ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ จ ะเห็ น ได้ว่าไทยเริ่ม มี แ รงงาน
ต่างชาติเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2535 แต่พ ระราชบัญ ญั ติคนเข้าเมืองนั้ นมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายผ่อนผันและผ่อนปรนด้านแรงงานของไทยในขณะที่นโยบายด้านแรงงาน
ของมาเลเซียมีลักษณะที่เข้มข้น โดยสังเกตได้จากนโยบายคู่ขนานที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง
หน่ ว ยตรวจตราเข้ม ข้ น ตามแนวตะเข็ บ ชายแดน Ops Nayah 1 และ Ops Nayah 2 การจั ด ตั้ ง
ตารวจอาสาสมัครเฉพาะกิจให้มีอานาจเข้าไปตรวจสอบและจับกุมแรงงานที่มีลักษณะต้องสงสัยว่า
เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายตามสถานที่ต่างๆได้ซึ่งหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว เรียกว่า “เรลา” นั่นเอง
แต่เรลานี้เองก็ได้รับการวิจารณ์อย่างหนาหูเนื่องจากการกระทาบุกจับตัวแรงงานของเรลานั้น ในบาง
กรณีมีลักษณะที่รุนแรงเกินไปซึ่งถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผลของการออกนโยบายทั้งไทยและมาเลเซียนั้นสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
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แต่อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่านโยบายการจัดการการเข้าประเทศของไทยนั้นมีลักษณะผ่อนปรน
และรุนแรงน้อยกว่าของมาเลเซียจากการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
มาเลเซียใช้กฎหมายหลัก 2 ตัวในการกาหนดการเข้าเมืองได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
และพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง ส่วนไทยนั้นกฎหมายหลักที่ใช้คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2522 อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของมาเลเซี ยนั้นได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ทั้งนี้
เกิดจากการเรียกร้องขององค์กรพิทักษ์สิทธิเนื่องจากมีการกาหนดโทษของผู้กระทาความผิดด้านการ
หลบหนีเข้าเมืองมีลักษณะที่เข้มงวดและรุนแรงเกินไป ในขณะที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของไทย
นั้นบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2522 โดยมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อปี 2543 ในเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใน
การเข้าเมืองเท่านั้ น ซึ่งข้อเท็จ จริงดังกล่าวได้ก่อให้ เกิดปัญ หาในทางปฏิบั ติตามที่ได้กล่ าวมาแล้ ว
ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความล้าหลังของกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่
ออกกฎหมายคนละหน่วยงานกันส่งผลให้เกิดการทางานที่ไม่มีลักษณะเป็นเอกภาพ
5.3.2. ประเด็นกฎหมำยเข้ำเมือง
ประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ถือเป็นกฎหมายสาคัญที่ถือเป็นด่าน
แรกในการจัดการกับการเข้าประเทศแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวก็ยังเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
หลายประการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ล้าหลังจนเกินไปจนบางครั้งไม่สามารถปรับใช้ได้กับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงทาของการลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดฐานเข้าเมือง
โดยผิ ด กฎหมายพบว่าอั ต ราโทษยังอยู่ ในลั ก ษณะที่ มี เหตุมี ผ ลและยืด หยุ่ น ได้ต ามดุล ยพิ นิ จของ
เจ้าหน้าที่แตกต่างกับมาเลเซียที่ว่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของมาเลเซีย ค.ศ.1959/1963 นั้น
กาหนดโทษของการฝ่ าฝื น การเข้ าประเทศค่ อ นข้างที่ จ ะร้ายแรงและสู งเกิ น สมควรและผลจาก
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียกร้องจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นของการ
ละเมิดเกิดขึ้นสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปราบปรามและป้องกันที่เข้มงวดของรัฐบาลมาเลเซีย
ต่อการป้องกันและปราบปรามการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั่นเอง
5.3.3 ประเด็นกำรจ้ำงงำน
ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายหลักใน
การควบคุมและการทางานของคนต่างด้าวซึ่ งจากที่ ได้กล่ าวไปแล้ วข้างต้นจะเห็ นได้ว่ากฎหมาย
ดังกล่าวได้ให้การคุ้มครองแก่ตัวแรงงานต่างชาติมากขึ้น เช่น มีการจัดตั้งกองทุนสาหรับส่งแรงงาน
ออกนอกประเทศมีกาหนดเรื่องของมาตรการการชาระค่าธรรมเนียมการจ้างงานเพื่อจากัดคนต่าง
ด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจั กรในงานประเภทต่างๆรวมถึงหลั กการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ใน
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ขณะเดียวกันมาเลเซียก็มีการปรับใช้พระราชบัญญัติการจ้างงาน 1955 ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้เพิ่มเติมในประเด็นของการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานทุกคน
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่าหลักการดังกล่าวยังประสบปัญหาในการปรับใช้
ข้อสังเกต ค่าธรรมเนียมการจ้างงานนั้นถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐออกมาเพื่อควบคุมการ
ทางานของคนต่างด้าวซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการหลักของมาเลเซีย ในขณะที่การเก็บค่าธรรมเนียม
การจ้างงานของไทยนั้นยังไม่มีลักษณะที่ชัดเจนเหมือนอย่างเช่นมาเลเซีย
อาจกล่าวได้ว่านโยบายการจ้างแรงงานของชาวต่างชาติของประเทศมาเลเซียนั้นสามารถทา
ได้โดยใช้ระบบการออกใบอนุญาตทางานเป็นหลักและการกาหนดค่าธรรมเนียมการจ้างงานก็ถือเป็น
อีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลมาเลเซียใช้ในการควบคุมการจ้างงานโดยภาคงานที่คนต่างชาติสามารถเข้า
มาทาได้นั้ น คืองานประเภทภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ยังมีการ
กาหนดเพศเฉพาะแรงงานที่ทาด้วยในขณะที่ประเทศไทยพระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 ได้ ก าหนดอาชี พ ที่ ค นต่ า งด้ าวสามารถท าได้ ไว้ ซึ่ ง แรงงานสามสั ญ ชาติ นั้ น สามารถท าได้
เฉพาะงานในภาคกรรมกรและคนรับใช้ในบ้านเท่านั้นแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไทยนั้นไม่ได้มีการกาหนด
เรื่องเพศมาเกี่ยวโยงเป็นเงื่อนไขในการจ้างงานเหมือนอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งกลุ่มของคณะผู้วิจัยเห็นว่า
ประเด็นในเรื่องเพศก็ถือว่ามีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิงอาจจะ
ได้รับผลกระทบในงานบางประเภทที่ไม่ปลอดภัยได้ เช่น การทางานประเภทที่ได้รับสารตะกั่วหรือ
รังสีบางประเภทอาจจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ได้
5.3.4 ประเด็นกำรเลือกปฏิบัติ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คมพ.ศ.2533 ให้ ก ารรั บ รองและคุ้ ม ครองในด้ า นสิ ท ธิ แ ละ
สวัสดิการเฉพาะแรงงานที่เข้าเมืองมาถูกกฎหมายหรือเข้าเมืองมาผิดกฎหมายแต่ขึ้นทะเบียนให้ถูก
กฎหมายเท่ านั้ น ส่ งผลให้ ถ้ าแรงงานเข้ าเมื อ งผิ ด กฎหมายแต่ ต้ น และไม่ ได้ ม าขึ้ น ทะเบี ย นตามที่
กฎหมายกาหนดก็ไม่ได้ใช้สิ ทธิตามพระราชบัญ ญัติประกันสั งคม แม้ว่าไม่ใช่เป็นการเลื อกปฏิบัติ
เนื่องจากการใช้สิทธิประกันสังคมเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของรัฐสวัสดิการแต่การที่นายจ้าง
ไม่ให้ความสาคัญในการนาแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบส่งผลให้ลูกจ้างไม่สามารถใช้สิทธิจากกองทุน
เงิน ทดแทนได้ ทั้ งๆที่ ถื อ เป็ น อุ บั ติ เหตุ ในงานรวมทั้ งบางครั้ง สถานประกอบการก็ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่ลูกจ้างด้วยประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดข้อกังวลแก่คณะผู้วิจัยเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ประเด็นที่ผู้เขียนจะนาเสนอและตั้งข้อสังเกตคือประเด็นในแง่ของการเท่าเทียม
กันในการปฏิบัติระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายซึ่งจากการที่ได้กล่ าวไปแล้ว
ข้างต้นในกรณีของการใช้สิทธิเรื่องของการคลอดบุตรของหญิงต่างด้าวแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว
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จะให้สิทธิในการได้รับเงินดังกล่าวแต่เนื่องจากในทางปฏิบัติสร้างกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
เกินสมควรของตัวแรงงานต่างด้าวผลคือแรงงานจึงไม่ใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ในประเด็น ของมาเลเซีย นั้น การเลื อกปฏิบั ติและการบังคับ ใช้กฎหมายมีข้อพิ จารณาคือ
แม้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นจะระบุหลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานต่างชาติและ
แรงงานที่ เป็ น คนชาติ ม าเลย์ แต่ ก ารปรั บ ใช้ กฎหมายยั ง คงไม่ เท่ า เที ย มกั น ตั ว อย่ า ง เช่ น
พระราชบัญญัติการจ้างงาน ค.ศ. 1955 กล่าวคือ แม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีข้อบทที่สาคัญ
ในประเด็นของการปกป้องแรงงานที่เป็นคนชาติ แต่ข้อบทดังกล่าวก็มีลักษณะบางประการที่ไม่ขยาย
การครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรม คือ
การยื่นอุทธรณ์ร้องทุกข์ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย การจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม
หรือการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดของคนงานต่างชาติในประเด็นสิทธิใน
การรวมตัวกันหรือการเข้าร่ วมองค์การแรงงานโดยข้อกาหนดดังกล่าวออกโดย Ministry of Home
Affairs (MOHA) เป็นต้น
ตำรำง 5.1 เปรียบเทียบนโยบำยและกำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติของประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซีย
ประเด็น/ปัจจัย
ประเทศไทย
ประเทศมำเลเซีย
แนวนโยบายและเอกสารทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายผ่อนปรน
นโยบายเชิงรุกโดยการใช้ MOU
การขึ้นทะเบียนให้ผู้ติดตาม
แผนแม่บทแรงงาน
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

พระราชบัญญัติการทางาน
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522

นโยบายปราบปราม
นโยบาย Ops Nyah I และ
Ops Nyah II
นโยบายผ่อนปรน
นโยบายนิรโทษกรรมแรงงาน
ที่ผิดกฎหมาย
นโยบายควบคุม
นโยบายจัดการทั้งระบบ (6P)
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
1959/63
พระราชบัญญัติการจ้างงาน
1995
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ประเทศต้นทางของแรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่
กลไกการแก้ปัญหา

พม่า ลาว กัมพูชา

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลา
เทศ
มีคณะกรรมการนโยบายจัดการ
จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
Special Task Force on
* มีคาสั่งแต่งตั้ง
Foreign Labor ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการประสานงาน หน่วยงานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน
การจัดการปัญหาแรงงานต่าง
การจัดหาแรงงานและ
ด้าวผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ดาเนินการเกี่ยวกับ
(One Stop Service)
กระบวนการจัดการคนเข้า
เมือง
มีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดี
แรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของกำรเข้ำเป็นภำคีของไทยและมำเลเซียภำยใต้บริบทของอนุสัญญำ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 143 ว่ำด้วยกำรอพยพในสภำพที่ถูกกดขี่และกำร
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมและกำรปฏิบัติต่อคนงำนอพยพ
จากการที่ได้อธิบายในบทที่ 4 ว่าอนุสัญญาฉบับที่ 143 ถือเป็นอนุสัญญาที่วางกรอบคิดใน
การปกป้องแรงงานข้ามชาติโดยไม่คานึงถึงสถานะว่าแรงงานดังกล่าวจะมีสภาพถูกกฎหมายหรือผิด
กฎหมาย เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ งไทยและมาเลเซียต่างก็ไม่ได้ลงนามรับรองในอนุสัญญาฉบับดังกล่าว
ซึ่งประเทศในอาเซียนมีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ให้ การลงนามรับรองคือฟิลิปปินส์ ในประเด็น
ดังกล่าวจากการลงพื้นที่ทาการวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สาเหตุที่มาเลเซียไม่ลง
นามเนื่องจาก ความเกรงกลัวต่อการที่จะต้องผูกพันในแง่ของการถูกจับตามองเป็นพิเศษจากองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ เนื่องจากมาเลเซียถือว่ามีแรงงานข้ามชาติไร้ทักษะผิดกฎหมายอาศัยอยู่ใน
ประเทศเป็นจานวนมาก แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่ามาเลเซียถือว่ามีความพยายามในการ
แก้ปั ญ หาดั งกล่าวโดยผ่ านทางนโยบายและกฎหมาย เช่นการออกระบบการนิ รโทษกรรมให้ แก่
แรงงานหรือแม้กระทั่งการแก้ไขบทลงโทษทื่หนักเกินสมควรในกรณีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น
ส่วนกรณีของไทยนั้น ไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสู่กรอบปฏิบัติสากลดังเจตนารมณ์พื้นฐานที่แสดง
ทิศทางต่อการเข้าเป็น ภาคีอนุสัญ ญาดังกล่าว ดังปรากฏในแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 –
2564) ( ค.ศ.2017 -2021)เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ
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5.3.5 กำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ หมำยเลข 143
ในบทก่อนหน้านี้คณะผู้เขียนได้กล่าวอ้างว่าอนุสัญญาฉบับที่ 143 นั้นมีรัฐให้สัตยาบันน้อยมากและ
ในภูมิภาคอาเซียนมีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นคือประเทศฟิลิปปินส์ ผลคือนามาสู่การวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการที่อนุสัญญาได้กล่าวไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากสาเหตุดังนี่คือ
1) อนุสัญญา 143 ให้สิทธิการปกป้องที่เท่าเทียมระหว่างแรงงานที่มีสถานะถูกกฎหมายกับ
แรงงานที่มีสภาพไม่ปกติ ผลจากการบัญญัติชัดในประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดข้อกังวลต่อรัฐที่จะเข้า
เป็นภาคีและให้สัตยาบัน แม้ว่าในทางความเป็นจริงรัฐสามารถตั้งข้อสงวนในอนุสัญญาได้ แต่การที่
รัฐตั้งข้อสงวนในประเด็นของการให้การปฏิบัติ ที่ไม่เท่าเทียมกันรัฐอาจโดนตาหนิจากองค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนได้
2) จากการที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งประเทศและมาเลเซียก็ให้สัตยาบันในอนุสัญญาด้านแรงงาน
รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ผลคือ สามารถตีความโดยสรุปได้ว่ า
รัฐไทยและมาเลเซียให้การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติโดยได้อย่างมีมาตราฐานสากล 3) ประเด็นใน
เรืองของความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากเราไม่สามารถปฎิเสธข้อเท็จจริงได้ว่า แรงงานที่อยู่สภาพ
ผิดกฎหมาย ยากแก่การเข้าถึงและตรวจสอบได้นั่นเอง โดยหลักการดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบสัมภาษณ์กงสุลใหญ่มาเลเซียได้ว่าความว่า
“อนุสัญญา 143 มาเลย์ ทาไมไม่สัตยาบัน เพราะไม่ต้องการให้การเกิดข้อผูกพัน เนื่องจาก
ถ้าจาไม่ผิดจะต้องมีการส่งรายงานประจาปี จะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ILO มาทาวิจัยและมา
ตรวจสอบ เป็นต้น แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ พวกเราจะต้องทาให้คนมาเลเซียมีความมั่นคงก่อน เนือง
จากแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายพวกนี้ก็มีผลต่อความมั่นคงและปลอดภัยก่อน แต่ถ้า ILO มาบังคับ
ให้มาเลย์จะต้องอยู่ใต้ ILO มาเลเซียไม่เอา ตอนนี้มาเลเซียไม่พร้อมจะให้ใครมาตรวจสอบคือรัฐบาล
ต้องทาตัวเองให้พร้อมก่อน มันดีนี้ที่จะมองว่าเราให้การสนับสนุน ILO แต่ถ้าเราไม่สามารถเติมเต็ม
กฎระเบียบของ ILO ได้ มาเลเซียจะโดนติง”
นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องการปกป้องแรงงานในอาเซียนนั้นประกอบด้วยตราสารที่สาคัญ
ดังนี้ คือ 1.) ปฏิญ ญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริ มสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ (The
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers
(2007) โดยที่ใจความสาคัญของตราสารดังกล่าวได้ระบุไว้ดังนี้คือ ตราสารดังกล่าวกาหนดและวาง
หลักการความรับผิดชอบของรัฐผู้รับและรัฐผู้ส่งในประเด็นเรื่องการปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ เช่น
หลั กการจ่ายค่าจ้ างที่เป็ น ธรรม การจัดให้ มีสภาพการทางานและสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
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รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในรัฐผู้รับ อีกทั้งยังกาหนดให้รัฐผู้ส่งมีหน้าที่ออกกฎหมาย
ควบคุมดูแลในการจัดงานโดยผ่านกระบวนการนายหน้าอีกด้วย
ในส่ วนบทน าของปฏิ ญ ญาได้อ้ างถึงตราสารการคุ้มครองสิ ท ธิมนุ ษยชนในทางระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการยอมนรับโดยสมาชิกแห่งรัฐอาเซียนทั้งปวงอันประกอบด้วย ปฎิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights) UN Child อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Rights Convention CRC) และอนุ สั ญ ญาว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฎิบั ติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(UN Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women
( CEDAW) แต่อย่างไรก็ดีตามหลักการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวแตกต่างกันออกตามนโยบายของ
แต่ละประเทศ
แต่อย่างไรก็ดี ปฏิญญาฉบับดังกล่าวถือว่าเป็นตราสารที่มีความคลุมเครือเนื่องจากไม่ได้มี
การกล่าวถึงแรงงานงานไม่มีเอกสารและสมาชิกผู้ติดตามแรงงานดังกล่าวนั้นเอง ส่งผลให้มีความ
พยายามร่าง Draft ASEAN Agreement on the Protection and Promotion of the Rights of
Migrant workers ขึ้น มาเพราะตราสารดังกล่าวพูดถึงแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายด้วย 2) ร่าง
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิคนทางาน (Draft ASEAN Agreement on
the Protection and Promotion of the Rights of Migrant workers) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
ร่างข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงานทุกคนให้ได้รับการปกป้องอย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้มาตรฐานขั้น ต่าที่กาหนดซึ่งการการปกป้ องและคุ้มครองขยายไปยังแรงงานข้ามชาติที่ มี
สถานะไม่ปกติด้วย
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจั ยเรื่องการจั ดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ ผิดกฎหมายในประชาคม
อ า เซี ย น : ก ร ณี ศึ ก ษ า ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ ป ร ะ เท ศ ม า เล เซี ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ
1) ศึกษาพัฒ นาการของนโยบายในการจัดการกับการเข้าประเทศ และมาตรการในการปฏิบัติต่อ
แรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของไทยและมาเลเซีย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการกับ
การเข้าประเทศและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในไทยและมาเลเซีย สาหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเอกสารและ
การวิจัยภาคสนาม โดยใช้เทคนิคสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ที่เป็ นตัวแทนของประชากรเป้าหมายจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยคณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะได้ดังนี้
6.1 สรุปผลกำรวิจัย
ในการนาเสนอผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย
กล่าวคือ ส่วนแรก ได้แก่ พัฒนาการของนโยบายในการจัดการกับการเข้าประเทศ และมาตรการใน
การปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายของไทย
และมาเลเซีย และส่วนที่สอง ได้แก่ ปัญหาและข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการกับการเข้าประเทศและ
การจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในไทยและมาเลเซีย
ซึ่งสามารถแบ่งการอธิบายได้เป็น ดังนี้ ได้แก่
6.1.1 ประเทศไทย
สาหรับประเทศไทยนั้นมีนโยบายการจัดการการเข้าประเทศและการจ้างแรงงานที่ผิด
กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคโดยคานึงถึงความต้องการด้านแรงงาน
เป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการด้านนโยบายแรงงานของประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งปี พ.ศ. 2535
( ค.ศ. 1992 ) โดยกระทาการภายใต้นโยบายผ่อนผัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่านโยบายหลักในเรื่องของการ
จัดการแรงงานข้ามชาตินั้นกระทาการภายใต้กรอบของมาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 โดยการเปิดระบบผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
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สามารถมีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว และทางานได้ในไทยโดยไม่ได้รับการลงโทษ แม้จะเป็นการละเมิด
และฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งกลุ่มของแรงงานข้ามชาติได้แก่กลุ่มพม่า
กัมพูชาและลาว อย่างไรก็ดีนโยบายดังกล่าวนั้นแม้ว่าจะออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
แรงงานของประเทศ ซึ่งเน้นเพื่อประโยชน์ให้ทั้งผู้ประกอบการและตัวแรงงานสามสัญชาติ ในแง่ของ
เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นก่อให้เกิดภาวะความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจอันนาผลไปสู่การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวต่อไป แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าการกระทาภายใต้ มาตรา 17 จะมีลักษณะผ่อนปรนแต่ แต่
นโยบายบางรัฐบาลกับได้รับเสียงวิจารณ์จากนายจ้างว่าเป็นนโยบายที่ออกมาเน้นการควบคุม
แรงงานมาตราที่เน้นการควบคุมแรงงานมากกว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวแรงงาน
ซึ่งขัดกับ
หลักการผ่อนผันที่กาหนดไว้ในมาตรา 17 เช่น การเรียกเก็บค่าประกันตนที่แพงเกินไป เป็นต้น
ในประเด็นการปรับใช้นโยบายของรัฐไทยนั้น เน้ นมาตรการผ่อนปรนไม่ว่าจะเป็นการทาให้
สถานะของแรงงานข้ามชาติจากผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายหรือการที่เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ
มาขึ้น ทะเบี ย นโดยไม่ มี การลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ การท างานคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แต่ผลของนโยบายการบริหารจั ดการแรงงานดังกล่าวถือว่า
ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนในกระบวนการแก้ปัญหา อีกทั้ง
บางนโยบายจะมีลักษณะเข้มงวดและไปเป็นธรรมต่อนายจ้างและลูกจ้างผลคือ การปรับใช้จริงไม่
ได้ผล นโยบายไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
ในทางกลับกันระบบการบริหารจัดการแรงงานของมาเลเซียนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนปี 2535
แต่ในช่วงปี 2535 ถือว่ามาเลเซียมีความก้าวหน้าในการบริหารจัดการแรงงานเนื่องจากมาเลเซียได้
ออกนโยบายคู่ขนานในการสกัดแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ควบคู่ไปกับกระบวนการของการ
ทาให้แรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมายให้มีสิทธิทางานและอยู่ในมาเลเซีย ได้อย่างถูกกฎหมายโดยผ่าน
กระบวนการที่ทางรัฐบาลกาหนด ไม่ว่าจะเป็น การขึ้นทะเบียน การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งมี
ลักษณะที่คล้ายนโยบายบริหารจัดการแรงงานของไทย ซึ่งการออกนโยบายคู่ขนานควบคู่ไปกับการ
ใช้นโยบายบริหารการจัดการแรงงานโดยทั่วๆไป นโยบายคู่ขนานดังกล่าว ได้แก่ นโยบายที่เรียกว่า
Ops Nyah 1 & 2 (the Operation Go Away I) โดยที่ ระบบดังกล่ าวถื อเป็ น ระบบการปฏิ บั ติ ที่
รักษาความมั่น คงตามแนวชายแดน ผลของการออกนโยบายคู่ขนานดังกล่ าว ทาให้ นโยบายขึ้น
ทะเบี ยนแรงงานต่างชาติป ระสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแรงงานผิดกฎหมายเข้ามามี
จานวนลดลง เนื่องจากมาเลเซียมีลักษณะทางโครงสร้างที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภูมิศาสตร์
และสัญชาติของแรงงานที่เข้ามาทางาน ผลคือการบริหารจัดการแรงงานของมาเลเซียจึงมีลักษณะที่
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ชัดเจน ซึ่ งอธิบ ายได้ต ามกระบวนการในการบริห ารจัด การแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายได้ดังนี้
1. การทาให้แรงงานมีสถานะถูกกฎหมาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้เริ่มบังคับใช้ในลักษณะ
ของการเรียกร้องให้ลูกจ้างและนายจ้างที่มีลูกจ้างผิดกฎหมายทางานอยู่ด้วยให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อให้
แรงงานดังกล่าวมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นกระบวนการแรกสุดที่
บังคับใช้ในลักษณะของนโยบายการจัดการแรงงานต่างชาติที่มีสถานะที่ผิดกฎหมายในมาเลเซียซึ่ง
เริ่มต้นปรับใช้ในช่วงระหว่างปี 1987 ( พ.ศ. 2530 ) และ 1989 ( พ.ศ. 2532 ) และนอกจากนี้ยังมี
การปรับใช้เรื่อยมาโดยคานึงถึงความจาเป็นและลักษณะของสถานการณ์ด้านแรงงานเป็นหลัก
2. กระบวนการนิรโทษกรรม คือกระบวนการให้ลูกจ้างที่หลบหนีเข้าเมืองหรือมีสถานะที่ผิด
กฎหมายสามารถมาขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยจะไม่มีการกาหนดโทษ กระบวนการ
นี้ได้เริ่มปรับใช้ในช่วงปี 1966 1997 1998 2002 และ 2004-2005 ( พ.ศ. 2509,2540,2541,2542,
และ 2547-2548 ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับใช้ที่ไม่ต่อเนื่องโดยคานึงถึงสภาวการณ์ด้านแรงงาน
ของประเทศเป็นหลัก
3. กระบวนการสอดส่องดูแลบริเวณแนวชายแดนหรือที่เรียกว่า Ops Nayah 1 ซึ่งได้ปรับ
ใช้ในปี 1992 (2535) ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นการควบคุมโดยทหารและหน่วยปฏิบัติการณ์ทั่วไป
ตามแนวชาวแดนรวมถึงการดูแลโดยหน่วยปฏิบัติการณ์เฉพาะกิจด้านภาคพื้นทะเลอีกด้วย แต่เนื่อง
ด้วยนโยบายที่กล่าวมาทั้ง 3 ข้างต้นไม่สามารถหยุดปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้ส่งผลให้
รัฐบาลมาเลเซียจึงออกนโยบายที่ 4 ได้แก่
4.นโยบาย Ops Nayah 2 ซึ่งการบังคับใช้กระบวนการนี้เริ่มต้นในปี 1992 ( พ.ศ. 2535 )
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ต่อมา
5. นโยบายที่ 5 คือการปรับแก้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ในบทที่เพิ่มโทษในกรณีที่ละเมิด
กฎหมายคนเข้าเมือง
6. นโยบายต่อมาคือการจัดตั้งศาลชานาญพิเศษในประเด็นของการเข้าเมืองผิดกฎหมายขึ้น
ในปี 2005 ( พ.ศ. 2548 ) เพื่อใช้แก้ปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น
7. นโยบายสุดท้ายที่รัฐบาลมาเลเซียถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การปรับใช้นโยบาย 6
P ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เริ่ม ปรับใช้ในปี 2011 ( พ.ศ. 2554 ) และมีการขยายปรับใช้เรื่อยมาโดย
นโยบายนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะผิดกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบูรณาการครบถ้วน
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ในขณะที่ไทยมีนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติแม้ว่าจะมีฐานคิดอิงกับนโยบายความมั่นคงและ
เน้ น เป็ น เชิงควบคุม แต่ก็ได้มี การประกาศ “นโยบายผ่ อนผั น ” และ “นโยบายการแก้ ไขปั ญ หา
แรงงานข้ามชาติ” มาเป็นระยะเวลานาน โดยจากผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มชี้ให้เห็นถึง
ทัศนคติเชิงบวกและสนับสนุนทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีต่อนโยบายดังกล่าว แต่ยัง
มีปัญหาของการดาเนินการตามนโยบายมีความไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องในขั้นตอนการนานโยบายไป
ปฏิบัติอยู่บ้าง และแสดงความกังวลถึงแนวการกาหนดนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลยังคงเน้นการ
แก้ปั ญ หาแบบเฉพาะหน้ าหรือ ระยะสั้ น เท่ านั้น นอกจากนี้ ยังมี ผ ลการศึ กษาจากการสั มภาษณ์
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มเติมในประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวยังไม่ได้มีการสื่อสารทิศทางและ
รายละเอี ย ดการขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ มี ข อบเขตครอบคลุ ม การพั ฒ นาระบบงานทั้ ง ระบบที่ มี
รายละเอียดสาคัญที่เชื่อมโยงแรงงานข้ามชาติตามแผนแม่บทแรงงานให้ชัดเจนแก่ภาคส่วนต่างๆ
นอกจากกระบวนการด้ า นนโยบายแล้ ว ไทยยั งใช้ ก ฎหมายมาควบคุ ม ด้ ว ยโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เก่าและล้าหลัง ขาดการบูรณาการ และเพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าใจคณะผู้วิจัยจึงสรุปออกมาได้เป็นประเด็นปัญหาและข้อจากัดของนโยบายและวิธีการจัดการ
ปัญหาของรัฐไทย ดังนี้
1. นโยบายของไทยมีลักษณะเฉพาะหน้าและไม่มีนโยบายระยะยาว
2. สืบเนื่องจากไทยมีการพึ่งพิงแรงงานไร้ทักษะโดยนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้
นโยบายของแต่ล ะรั ฐ บาลมีลั กษณะเป็ น เชิ งรับ มากกว่าเชิงรุก (Proactive Policy) ซึ่ งท าให้ ก าร
แก้ปัญหาการจัดการแรงงานเข้าประเทศเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสภาวการณ์เท่านั้น
3. นโยบายการจัดการการเข้าประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบบริเวณติดชายแดนไทยและ
มาเลเซี ย จะให้ เอกสารอย่ างอื่ น แทนหนั งสื อเดิ น ทางเช่ น ใบผ่ านทาง อั น มี ลั ก ษณะค่อ นข้ างจะมี
ลั ก ษณะอะลุ่ ม อล่ ว ย กล่ าวคื อ กระบวนการตรวจสอบไม่ ค่ อ ยเข้ ม งวดและรั ด กุ ม เท่ า ที่ ค วร จึ ง
ก่อให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองและทางานโดยผิดกฎหมายเป็นจานวนมาก
4. ความเชื่องช้าในการนานโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากการขาดประสานงานและการบูรณา
การอย่างเป็นระบบ
5. รัฐบาลของไทยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและขาดเสถียรภาพทางการเมือง
6. ขาดการเรียนรู้นโยบาย (Policy Transfer) และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
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ข้ อ สั ง เกต ในแง่ ป ระเด็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานข้ า มชาติ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติการทางานของต่างด้าว พ.ศ. 2551 นั้นคณะผู้ วิจัยเห็ นว่า การปรับปรุงดังกล่าว
ส่งเสริมหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติ มให้มีการอนุญาตให้แรงงานที่
เกิด ในราชอาณาจั กรแต่ ไม่ได้สั ญ ชาติไทยสามารถขอออกใบอนุ ญ าตการทางานได้อีก ด้ว ย หรือ
แม้กระทั่งการออกหลักเกณฑ์ให้นายจ้างทาหน้าที่หักเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกนอก
ราชอาณาจักรก็ถือเป็นบทบัญญัติที่ออกมาเพื่อเสริมสิทธิของลูกจ้า งด้วยเช่นกัน แต่จะต้องมีการใช้
บังคับหลักเกณฑ์ดังกล่าวกับนายจ้างอย่างจริงจังและเข้มงวด

6.2 ข้อเสนอแนะในทำงปฏิบัติของทั้งสองประเทศ
 ด้านการส่งเสริมความรู้
หน่วยงานทางภาครัฐของทั้งสองประเทศควรจะมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยการจัด
อบรมให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติ เพื่อที่จะให้แรงงานข้ามชาติรู้ถึงสิทธิต่างๆที่เขาควรจะได้รับ เช่น
เรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารต้องอธิบายให้แรงงานทราบว่าเอกสารและสัญญาการจ้างงานสาคัญ
มากแค่ไหน ตลอดถึงให้ความรู้ในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายว่าการเข้ามาผิดกฎหมาย
มีผลเสียต่อตัวแรงงานมากขนาดไหน ไม่ว่าจะทาให้ตัวแรงงานตกอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ ตลอด
ถึงแรงงานไม่มีสิทธิใดๆและต้องถูกจับดาเนินคดีอีกด้วย
 ด้านความต่อเนื่องของการปรับใช้นโยบาย
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลตั้งแต่ปี
2544-ปั จ จุ บั น ในเรื่ อ งของการเปิ ด ให้ จ ดทะเบี ยนแรงงานข้ ามชาติ ที่ เข้ ามาโดยผิ ด กฎหมายให้
กลายเป็น แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดถึงการพิสูจน์สัญชาติในปี 2547 เป็นต้นมา พบว่า
รัฐบาลเปิดให้แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองมาผิ ดกฎหมายขึ้นทะเบียนให้ เป็นแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายปีละ 1 ครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในไทยโดยผิดกฎหมาย
นั้นมิได้เข้ามาปีละ 1 ครั้ง แต่แรงงานดังกล่าวเข้ามาทุกวัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทางภาครัฐควร
จะเปิดให้แรงงานข้ามชาติมาขึ้นทะเบียนมากกว่านี้หรือตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดการปรับใช้นโยบายที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นมาเลเซียได้ออกนโยบายและแก้ไขกฎหมายหลายครั้งเพื่อทาให้ปัญหาแรงงงานข้าม
ชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศบรรเทาลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายนิรโทษกรรม หรือการทาให้แรงงานมี
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สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และล่าสุดนโยบายที่ทางรัฐบาลมาเลเซียปรับใช้คือนโยบาย 6 P ซึ่ง
ทางรัฐบาลกล่าวอ้างว่าเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการปรับใช้
ส่งผลให้เกิดการปัญหาการบังคับใช้ที่ไม่ค่อยจริงจังและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 ไทยควรมีการออกนโยบายคู่ขนานตรวจจับแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดนและ
น่านน้าเหมือนอย่างเช่นมาเลเซียทั้งนี้เนื่องจากถือเป็นการป้องกันปัญหาและการสกัดกั้นไม่ให้เข้ามา
ในไทยได้อีกทางหนึ่ง ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในไทยส่วนหนึ่งผ่านเข้ามาตามช่องทางของ
นายหน้าโดยการหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะในการดูแลเรื่องแรงงาน
ทางภาครัฐควรจะจัดตั้งศูนย์เฉพาะในเรื่องของการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เป็น
ศูนย์ในเรื่องของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ
 การแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผ่านทางความตกลงทวิภาคี
การจั ด การแรงงานข้ า มชาติ ที่ ผิ ด กฎหมายโดยผ่ า นทางMOU นั้ น ยั ง ตอบโจทย์ ได้ ไม่ ดี
เท่าที่ควรจากข้อมูลที่ได้รั บพบว่าในการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติตาม MOU นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง
และระยะเวลาที่นานและขั้นตอนต่างๆยังซับซ้อน ทาให้แรงงานข้ามชาติบางส่วนต้องหลบหลีกการ
เข้ามาตาม MOU คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐผู้ส่ง
และรัฐผู้รับปลายทางจะต้องมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 การแก้ปัญหาในเชิงระหว่างประเทศ
เพื่อให้ความสาคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติไทยและมาเลเซียควรให้
การยอมรับและรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 143 ว่าด้วยการอพยพในสภาพที่ถูกขดขี่และการส่งเสริม
การมีโอกาสเท่าเทียมกันและการปฏิบัติต่อแรงงานอพยพ เนื่องจากอนุสัญญาฉบับดังกล่าวให้การ
คุ้มครองแรงงานที่เท่าเทียมโดยไม่คานึงว่าถึงสถานะที่ถูกต้องของแรงงานข้ามชาติ แต่อย่างไรก็ดี
ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทามาตรฐานและกลไกเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติใน
อาเซียนไว้หลายรูปแบบ เช่น ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ข้ า มชาติ (The ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of
Migrant Workers (2007) เนื่ องจาก ปฏิญญาฉบับดังกล่าวถือว่าเป็นตราสารที่มีความคลุ มเครือ
เพราะไม่ได้มีการกล่าวถึงแรงงานงานไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายและสมาชิกผู้ติดตามแรงงาน
ดังกล่าวนั้นเอง ส่งผลให้มีความพยายามร่าง Draft ASEAN Agreement on the Protection and
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Promotion of the Rights of Migrant workers ขึ้นมาเพราะตราสารดังกล่าวพูดถึงแรงงานข้าม
ชาติที่ผิดกฎหมายด้วย
 การเปิดช่องให้แรงงานไร้ทักษะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ซึ่ง การเปิด AEC
แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานประเภท
มีฝีมือ (Skilled labor) เป็นผลจากวรรคที่ 33 ของแบบพิมพ์เขียว AEC กล่าวคือ
“การอนุญาตสาหรับการบริหารการเคลื่อนย้ายหรืออานวยความสะดวกสาหรับการ
เคลื่อนย้ายเสรีของบุคคลธรรมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ตาม
บริบทการควบคุมของประเทศผู้รับ อาเซียนกาลังดาเนินการ คือการอานวยความสะดวกในเรื่องการ
ออกวีซ่าและใบอนุญาตการจ้างงานสาหรับการประกอบวิชาชีพต่างๆในอาเซียนรวมถึงแรงงานมีฝีมือ
ผู้ซึ่งดาเนินกิจการในการค้าข้ามพรมแดนและกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุน.
เมื่อพิจารณาตามรายละเอียดที่ปรากฏในวรรคที่ 33 ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการ
จัด ตั้ง AEC อาจกล่ าวโดยสรุป ได้ว่า ตราสารดังกล่ าวอนุ ญ าตให้ เฉพาะแรงงานมีทั กษะเท่านั้น ที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี ประเด็นดังกล่าวคณะผู้เขียนจึงขอตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าอัตราการ
เคลื่ อนย้ ายของแรงงานมีทักษะจะเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภ าคอาเซียน แต่โดยผลของข้อบท
ดังกล่าวก่อให้เกิดข้อพิจารณาที่สาคัญดังนี้คือ ในภูมิภาคอาเซียนนั้นกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ทักษะต่าหรือกึ่งทักษะถือเป็นกลุ่มการเคลื่อนย้ายแรงงานหลักในภูมิภาคอาเซียน. แต่ด้วยเหตุที่ AEC
จากัดเฉพาะให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเฉพาะแรงงานมีทักษะเท่านั้น ผลคือแรงงานไร้
ทักษะหรือกึ่งทักษะซึ่งถือเป็นสัดส่วนเกิน ครึ่งของแรงงานในอาเซียนมีแนวโน้มอยู่ในสภาวะแรงงาน
อพยพในลักษณะไม่ป กติ ( Irregular Migrant Workers) เนื่องด้วยช่องทางการเคลื่อนย้ายตัวเอง
อย่างเสรีโดยถูกต้องตามกฎหมายมีข้อจากัด และเนื่องด้วยสภาวการณ์อันไม่ปกติในสถานะของ
แรงงานกลุ่ มดังกล่าว ส่ งผลก่อเกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบโดย
นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้ เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว คณะผู้เขียนเล็งเห็นว่ามี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนหรือช่องทางให้แรงงานกลุ่มไร้ทักษะสามารถย้ายถิ่นเข้าไป
ท างานโดยชอบด้ว ยกฎหมาย อย่างไรก็ต าม ประชาคมสั งคมวัฒ นธรรมและอาเซีย นได้มี ค วาม
พยายามสนั บสนุ นการเคลื่อนย้ายของแรงงานในระดับภูมิภ าคเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานย้ายถิ่นต่อไป
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ภำคผนวก 1 – In-depth Interview
ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ณ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย

ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์ แรงงานไทยในมาเลเซีย – ถนนกาปงบารู กรุงกัวลาลัมเปอร์
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ภาพการลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
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ภาพการลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา
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ภาพการลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ
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ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวแทนศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)
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ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวแทนสมาคมประมงสงขลา
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ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมจัดหางาน
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ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวแทนบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
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ภำคผนวก 2
ภาพการจัดโฟกัสกรุ๊ป ณ ห้องประชุมดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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