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 การวจิยัคร้ังน้ีมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาสภาพการเอารดั

เอาเปรยีบแรงงานพมา่ในโรงงานแกะกุง้ขนาดเลก็ ในจังหวดั

สมทุรสาคร ผู้ศกึษาใชก้รอบกระบวนการวจิยัเชงิคณุภาพเปน็

แนวทางในการศกึษาโดยเลอืกศึกษาแบบเจาะจงเฉพาะกรณี

โรงงานแกะกุง้ขนาดเลก็ท่ีมีการเอารดัเอาเปรียบแรงงานและ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ 

 ผลการวิจยัพบวา่บริบทและเง่ือนไขการเข้าสูว่งจรการ

ถูกเอารดัเอาเปรยีบของแรงงานขา้มชาต ิเกดิจาก ปญัหาความ

ยากจนการไมม่งีานทําและปัญหาความไมม่ัน่คงทางการเมือง

เป็นปจัจยัทีผ่ลักดนัในประเทศตน้ทาง ขณะเดยีวกนัในภาค

อุตสาหกรรมกุง้ของไทยขาดแคลนแรงงานในอตัราทีส่งูและ

เป็นลักษณะงานที่แรงงานท้องถิ่นปฏิเสธที่จะทําเนื่องจาก

เป็นงานสกปรก ค่าตอบแทนน้อยและมีชั่วโมงการทํางานที่

ยาวนาน จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ขา้มชาตเิขา้มาทาํงานในประเทศไทย ขบวนการนายหน้าเป็น

ตัวการสําคัญของการนําพา การจ้างงานแรงงานเถื่อน และ

เข้าสูก่ระบวนการ การเอารดัเอาเปรยีบ จากการศกึษากรณี

ตัวอยา่งพบว่ากิจการโรงงานแกะกุ้งขนาดเลก็ หรอื “ลง้” ใน

พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน เช่น 

นายจ้างไม่ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานและไม่มีมาตรฐาน

การจดัสวสัดกิารใหกั้บแรงงาน มกีารบังคบัใช้แรงงานเพือ่ให้

ทาํงานใชห้นี ้มสีภาพการทํางานทีไ่มเ่หมาะสมชัว่โมงทํางาน

ที่ยาวนานถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน และต้องทํางานต่อเนื่องโดย

ไมม่วีนัหยดุ การจา้ง (แกะกุง้) แบบเหมารายชิน้เปน็ชอ่งวา่ง

ใหน้ายจา้งเอารดัเอาเปรยีบคนงานโดยการหกันํา้หนกักุง้ ไม่

บอกราคาแกะกุง้ทีแ่ทจ้รงิใหค้นทาํงานทราบ ยดึบตัรเอกสาร

การข้ึนทะเบียน หกัเงนิหนีสิ้นคา่เดนิทางพรอ้มดอกเบ้ียท่ีสงู 

ทีม่ากกวา่นัน้คอืการใชกํ้าลังขม่ขูค่วบคมุบงัคบัใหแ้รงงานตอ้ง

ทาํงานใช้หนี ้โดยท่ีแรงงานตอ้งอดทนทาํงานในสภาพดงักลา่ว

เปน็เวลานานกวา่จะหมดหนีส้นิ จากการศกึษายงัพบดว้ยวา่

นายจา้งบางรายใช้ระบบบุญคุณควบคมุคนงาน โดยอา้งเรือ่ง

บญุคณุหรอืบุญกรรมทีม่แีตช่าตปิางกอ่น นายจา้งบางรายใช้

ระบบวา่จ้างเหมาคา่แรงกับนายหน้าหาแรงงานเปน็ผูจ้ัดหา

แรงงานพร้อมกับทําหน้าท่ีจัดการการทํางานของแรงงาน

ภายในล้ง เพื่อลดภาระความรับผิดชอบการจ่ายค่าแรงและ 

ความเสี่ยงอื่นๆ เช่น คนงานหลบหนี คนงานไม่ทํางาน และ

เพือ่หลบเลีย่งความรบัผดิชอบทางกฎหมาย จากสถานการณ์

ของปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือ การสะสมของ

ปัญหาการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและกระบวนการ

เอารดัเอาเปรยีบแรงงานข้ามชาต ิและขยายวงกวา้งออกไป

สูป่ญัหาสงัคมอืน่ เชน่ ปญัหาความมัน่คงของมนษุยจ์ากการ
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ละเมิดสิทธิและการบังคับใช้แรงงาน ปัญหาและวิกฤติด้าน

ความมั่นคงและความเชื่อมั่นต่อการจัดการของรัฐจากการ

คอรัปชัน่ของเจา้หน้าทีแ่ละการรีดไถ รวมไปถึงปญัหาความ

ABSTRACT

 This research aims to investigate exploitation 

of Burmese labour force in small shrimp processing 

factories in Samut Sakhon Province. The author 

applied qualitative research framework through a 

case study specifically focusing on factories where 

labour exploitation existed and data was collected 

by interview and participative notification; 

 Findings from the research indicated that con-

texts and conditions for entering into exploitation 

cycle of immigrate workforce resulted from range 

of problems including poverty, unemployment and 

political instability, all of which are considered driv-

ing force in their own country. At the same time, 

shrimp processing industry in Thailand has been 

still in need of labour force and thus attracting im-

migrant labour into Thailand. Labour broker plays a 

vital role in carrying and employing illegal workers 

which lead to labour exploitation. From the case 

study, labour exploitation was found in some small 

shrimp processing factories or alternately called 

“Loang” in Samut Sakhon Province such as the 

employer failed to comply with labour laws and 

provide no labour welfare standards, workers were 

forced to work in order to repay the debts, work-

ing condition was poor and working hour could be 

มัน่คงทางเศรษฐกจิซึง่ประเทศคูค่า้อาจจะยกเลกิการนําเขา้

สินค้าท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ีกดข่ีขูดรีดแรงงานซ่ึงส่ง 

ผลกระทบต่อทั้งสังคมท้องถิ่นและสังคมประเทศโดยรวม

คำาสำาคัญ:  สภาพการเอารดัเอาเปรยีบ แรงงานพม่า แรงงานข้ามชาติ ปัจจยัทีม่ผีลตอ่การดงึดูดหรอืผลักดนั ความมัน่คง 

 ของมนุษย์

as long as 16 hours a day without holiday as they 

had to work on pieces or weight of product basis. 

The employer took advantage of those workers by 

falsely indicating wrong weight of shrimp or refusing 

to declare the actual price of shrimp processing 

work to the workers. The worker’s identity docu-

ment might be held. Their compensation might be 

deducted by traveling cost with high interest rate. 

Sometime they were forced to work in such bad 

conditions for a long time until their debt could 

be settled. Surprisingly, the employer might ask 

for a debt of gratitude or even claimed that it was 

the fate (“karma”) from the previous life. Some 

employers applied outsource strategies with the 

labour broker who had to manage to provide labour 

force to work in the factory and received lump sum 

compensation. Such approaches could save cost and 

prevent other risks for the employers, for instance, 

in the case the workers escaped from the factory 

or denied to work and could avoid legal liability. 

These situations have resulted in several problems 

including human trafficking, forced labour, illegal 

migrant and labour exploitation. Such problems 

can lead to many other problems, such as human 

security due to human right violation and forced 
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 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่

ดนิแดนสววรรคป์ลายทางของกระบวนการแรงงานเถือ่นและ

การลกัลอบเขา้เมอืงของกลุม่คนจากประเทศเพือ่นบา้น และ

นับวันยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว

จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ที่อยู่ในประเทศไทย

ราวสี่ล้านคน กว่าร้อยละ 80 เป็นแรงงานจากประเทศพม่า 

ปัญหาความยากจน คณุภาพชวีติความเปน็อยูท่ีย่ากลําบาก

และความแตกตา่งทางสังคมเปน็แรงผลกัดันทีส่าํคญัทีท่าํให้

กลุม่คนเหล่านีต้ดัสินใจเขา้มาเปน็แรงงานตา่งดา้วหรอืแรงงาน

ขา้มชาตใินประเทศไทย ในขณะเดียวกันปจัจยัดึงดูดทีท่าํให้

แรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้าสู่ไทย คือ การขยายตัวทาง

เศรษฐกจิและภาคอตุสาหกรรมของไทย ประกอบกบัแรงงาน

ไทยมคีวามรู ้เทคนิค ทกัษะทีส่งูขึน้ ทําใหแ้รงงานไทยทีม่อียู่

มทีางเลือกทีห่ลากหลายในตลาดแรงงาน และเคลือ่นยา้ยไป

สู่ประเภทงานที่ดีกว่าและมีผลตอบแทนมากกว่า ส่งผลให้

ตลาดแรงงานระดบัล่างในบางภาคการผลติทีม่คีวามจําเปน็

ต้องใช้แรงงานกรรมกรเป็นหลักขาดแคลนอย่างหนัก ภาวะ

การขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการและ

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ทําใหร้ฐัไทยจําตอ้งออกนโยบาย

ผ่อนปรนรับแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่าน้ี

เข้ามาช่วยในการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประเทศ

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมคอ่นขา้งสงู มลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวม

จังหวัด (GPP) ปีละกว่าสามแสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 

พบวา่กวา่ร้อยละ 97.35 เป็นรายไดท้ีม่าจากภาคอตุสาหกรรม 

คิดเป็นมูลค่า 331,795 ล้านบาท พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมี

บทนำา

labour, crisis in security and confidence in anti 

corruption regime by the government, economic 

security due to cancellation of order by trading 

partner country due to labour exploitation in the 

production process.

Keyword: Exploitation Conditions, Burmese Migrant Workers, Migrant Workers, Working 

 Conditions in Shrimp Factories, Force Labour, Human Security

สถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวนท้ังสิ้น 4,472 แห่ง 

ในปี พ.ศ.2550 มูลค่าสินค้าท่ีผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร

ท่ีมีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 

86,052,021,523 บาท 

 ผลจากการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรมใน

จงัหวดัสมทุรสาคร จงึทาํใหเ้กดิภาวการณข์าดแคลนแรงงาน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกิจการตอ่เนือ่งประมงทะเลหรอืแปรรปู

วตัถุดบิท่ีไดจ้ากการทําประมงและอาหารทะเล ซ่ึงเป็นกิจการ

ท่ีต้องใช้กําลังคนจํานวนมากสภาพการทํางานต้องใช้ความ

อดทนสงูแรงงานท่ีมอียูไ่มเ่พยีงพอและปฏิเสธท่ีจะทํา จงึเกดิ

กระบวนการนาํพาแรงงานตา่งดา้วเข้ามาใช้ในกิจการแทนที่

แรงงานในท้องถิ่นโดยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี 

 จากการรายงานข้อมูลโดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

แรงงานข้ามชาติที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 

สมุทรสาครเป็นพืน้ทีท่ี่มปัีญหาการเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน

ขา้มชาตคิอ่นขา้งสงู ซึง่มรีายงานการละเมดิสทิธ ิแรงงานใน

รูปแบบต่างๆ ปีละหลายร้อยกรณี อาทิ การใช้แรงงานเด็ก 

การบังคับใช้แรงงาน ปัญหาขบวนการการค้ามนุษย์ รวมไป

ถึงปัญหาการแสวงหาประโยชนแ์ละเอารดัเอาเปรียบแรงงาน

ขา้มชาตใินรปูแบบตา่งๆ ขอ้มลูในสว่นการเอารดัเอาเปรยีบ

แรงงานและการคา้มนษุยเ์กิดขึน้มากในภาคประมง และตอ่

เนื่องประมงทะเล โดยเฉพาะโรงงานแกะกุ้ง หรือ “ล้งกุ้ง” 

ทีม่กีารบงัคบัใชแ้รงงาน แรงงานกลุม่ดงักลา่วมคีณุภาพชวีติ

ท่ียากลําบาก มีช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนาน และมีจํานวน

ไม่น้อยที่ต้องทําหนักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซํ้ายังถูกกักขัง

หนว่งเหนีย่วไมม่อีสิระ แรงงานผูท้ีเ่ขา้สูก่ระบวนการดงักลา่ว

ต้องถูกบังคับให้ทํางานใช้หนี้ อย่างไม่มีกําหนด
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 ด้วยเหตุและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัย

จึงสนใจทีจ่ะศกึษาบรบิทแรงงานขา้มชาตแิละสภาพการเอารดั

เอาเปรียบแรงงานพม่าในโรงงานแกะกุง้ขนาดเลก็ในจงัหวดั

สมุทรสาคร ผู้ศกึษาหวังเปน็อยา่งยิง่วา่งานศึกษาในครัง้น้ีจะ

เปน็ประโยชน์ในการทําความเขา้ใจปรากฏการณแ์ละสภาพ

ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่เป็นจริงอีกชุดหนึ่ง

และเป็นชดุขอ้มลูทางเลอืกเพือ่การพฒันา ปกปอ้ง คุม้ครอง

สภาพการทํางาน และคุณภาพชวีติความเปน็อยูข่องแรงงาน

ข้ามชาติอย่างมีศักดิ์ศรี และเท่าเทียมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาบริบทของแรงงานขา้มชาติชาวพมา่ และ

เงื่อนไขที่นําไปสู่การถูกเอารัดเอาเปรียบ และการบังคับใช้

แรงงานในกิจการประเภทโรงงานแกะกุ้ง

 2. เพ่ือศกึษา กระบวนการ สภาพ รปูแบบ วธิกีารเอารดั

เอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด และการบังคับใช้แรงงานข้ามชาติ 

ในโรงงานแกะกุ้ง

ขอบเขตของการศึกษา

 ผูว้จัิยไดเ้ลอืกศกึษาแบบเจาะจงเฉพาะกรณ ี(purposive

sampling) จากกรณีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ

จากประเทศพม่า ในกจิการตอ่เนือ่งประมง (โรงงานแกะกุง้) 

โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) ด้วยการสงัเกตการณ์แบบมสีว่นร่วม

จากกลุ่มแรงงานผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในโรงงานแกะกุ้งใน

พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

วิธีการวิจัย

 ผูศึ้กษาใชก้ระบวนการวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative

Research Approach) เป็นแนวทางในการสืบค้นหาข้อมูล 

เพือ่ทําความเขา้ใจปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ และเพือ่ใหก้ารสบืคน้

ข้อมูลให้ได้มากที่สุด และเลือกใช้รูปแบบการศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลในสองลักษณะ คือ การศึกษาเชิงชาติพันธุ์

วรรณนาในประเด็นข้อมูลบริบททั่วไป รูปแบบ เงื่อนไข 

ของปรากฏการณ์ และการศึกษาเฉพาะกรณี เป็นแนวทาง

ในการศึกษาข้อมูลจากกรณีตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้เลือกเพื่อ

ประกอบกันเป็นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยเลือกและกําหนดกลุ่มประชากรตามกรอบ

ประเด็นที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) กลุ่มแรงงานผู้ที่มี

ประสบการณ์ถูกเอารัดเอาเปรียบในโรงงานแกะกุ้งขนาด

เล็กในจังหวัดสมุทรสาคร 2) กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

แรงงานขา้มชาตแิละสทิธ ิ3) กลุม่ผูรู้ ้(key informant) ผูท้ีม่ี

สว่นรว่มในวถิชีวีติกบัแรงงานขา้มชาตชิาวพมา่ เชน่ นายหนา้

หัวหน้าคนงาน ฯลฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน 11 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์

กึง่โครงสรา้ง เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมใีช้

แนวคําถามแบบปลายเปิด โดยผู้ให้ข้อมูลสามารถ บอกเล่า 

แสดงทัศนะในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องและใช้กระบวนการ

สมัภาษณแ์บบก่ึงสนนทนา และใช้ลา่มแปล (ภาษาพมา่/ไทย)

ช่วยในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการสงัเกตแบบมสีว่น

ร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปในชุมชน

แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ที่ศึกษา 

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ลักษณะกึ่งโครงสร้างโดยผู้

ศกึษาไดก้าํหนดใหม้แีนวคาํถาม ในประเดน็ตา่งๆ โดยองิจาก

คําถามการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย เป็นเข็มทิศ

นําทางในการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลสามารถท่ีจะให้

ข้อมูลบอกเล่าถึงเหตุการณ์และแสดงทัศนะในบางประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และได้รวบรวมข้อมูลในลักษณะการบรรยายปรากฏการณ์

การเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติชาวพม่า และจัด

เรียงข้อมูล วิเคราะห์และการตีความหมายของข้อมูลท่ีได้

รวบรวมมาและสรุปเนื้อหาโดยวิธีอุปนัยจากปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้น
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ผลการศึกษา

บริบทและเงื่อนไขการเข้าสู่วงจรการถูกเอารัดเอาเปรียบ

ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า

 จากการศกึษาพบวา่ บรบิทและเงือ่นไขการเขา้สูว่งจร

การถูกเอารัดเอาเปรียบของแรงงานข้ามชาติ มาจากปัจจัย

ท่ีผลักดันและดึงดูดที่ทําให้แรงงานจากประเทศพม่าตัดสิน

อพยพเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติใน

ประเทศไทย สาเหตสํุาคญัทีแ่รงงานพมา่ตดัสนิใจอพยพเขา้มา

เปน็แรงงานไทย คอื ปญัหาต่างๆ ภายในประเทศ เช่น ปญัหา

ความยากจน ปัญหาความล้าหลังด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ความมัน่คงทางการเมอืง ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถงึ

ปัจจัยพืน้ฐานทีจ่าํเปน็ตอ่การดาํรงชวีติทีม่อียูอ่ยา่งขาดแคลน

มสีภาพความเปน็อยูอ่ยา่งยากลาํบาก การไมม่งีานทาํ ความ

ขัดแยง้ระหวา่งชนกลุ่มน้อยและรฐับาล และปญัหาสงัคมอืน่ๆ 

ขณะเดียวกันปัจจัยที่ดึงดูดคนงานให้เข้าสู่กระบวนการ

เป็นแรงงานข้ามชาติ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย ความต้องการแรงงานระดับ

ล่างในอัตราที่สูง การชักชวน และการสร้างภาพความ

สาํเรจ็โดยเครอืขา่ยญาตพิีน่อ้งทีเ่ขา้มาเปน็แรงงานขา้มชาติ

รุ่นในก่อน โดยมีตัวการสําคัญ คือขบวนการ “นายหน้า”

คอยอํานวยความสะดวกในการลักลอบเข้าเมืองอย่าง

เป็นระบบ ตั้งแต่การชักจูง หลอกลวง การนําพาเดินทาง 

การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงการหา

แหลง่งานให ้ซ่ึงเป็นโอกาสใหก้ลุม่นายหนา้แสวงหาประโยชน์

และนําพาแรงงานเข้าสู่การเป็นแรงงานเถื่อนและการถูก

เอารัดเอาเปรียบ

  

ปัจจัยผลักดัน

- ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน/ไม่มีงานทํา

- ปัญหาสังคม เช่น ความขาดแคลนและขาดโอกาส

ในการเขา้ถงึปจัจยัพืน้ฐานทีจํ่าเปน็ต่อการดํารงชีวติ 

และความเป็นอยู่ยากลําบาก

- ปัญหาการเมือง เช่น สงคราม การสู้รบของ

ชนกลุ่มน้อย

ปัจจัยดึงดูด

- การขยายตัวของทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 

- ความต้องการแรงงานระดับล่างในอัตราที่สูง 

- การชักชวนโดยเครือข่ายญาติพี่น้องที่เข้ามาเป็น

แรงงานข้ามชาติรุ่นในก่อน 

- กระบวนการนายหน้า ที่คอยอํานวยความสะดวก

ในการย้ายถิ่นข้ามชาติ
แรงงาน

ญาติพี่น้อง/คนรู้จัก

นายหน้าต้นทาง

(ชักชวนคนพม่า

ให้มาทํางานใน

ประเทศไทย)

นายหน้าชายแดน
(เป็นตัวเชื่อมโยง
ของขบวนการ
นายหน้า/รับคนงาน
ต่อจากนายหน้า
หมู่บ้านและแรงงาน
ที่เข้ามาติดต่อที่
ชายแดนเอง

นายหน้านำาพา
(จัดหารถ/คนขับ
รถวางแผนเส้น
ทาง เพื่ อ นํ าพา
แร ง ง า น ไ ป ยั ง
แหล่งงานต่างๆ
ทั่วประเทศ)

นายหน้า
ปลายทาง
(ประสานงานนํา
คนงานเข้ามาส่ง
ใ ห้กั บนายจ้ า ง 
หรอืรบัเอาไวเ้อง)

โรงงานขนาด

ใหญ่/กลาง/เล็ก

ล้ง / แพ / เรือ

ร้านค้า/

กิจการต่างๆ

เดินทาง/

เดินป่า

ภาพที่1 กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
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รูปแบบการเอารัดเอาเปรียบแรงงานชาวพม่าในโรงงาน

แกะกุ้งขนาดเล็ก“ล้ง”ในจังหวัดสมุทรสาคร

 อุตสาหกรรม “กุ้ง” ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็น

อุตสาหกรรมการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นในรูปแบบ 

“สายพานการผลิต” กล่าวคือมีการผลิต ส่งต่อ หมุนเวียน 

และแบง่งานตามขัน้ตอนการผลติอยา่งเปน็ระบบ มผีูป้ระกอบ

การทัง้นอ้ยใหญ่นับพนัแหง่ มมีลูคา่การสง่ออกนบัแสนลา้น

บาทต่อปี ไทยเปน็ประเทศทีมี่การสง่ออกกุง้มากท่ีสดุในโลก 

บรษิทัขนาดใหญท่ีส่ง่ออกตอ้งการเพ่ิมกาํลงัการผลติเพ่ือเพิม่

ยอดส่งออกตามความต้องการของตลาดโลก จึงเกิดระบบ

กระจายการผลิต และการจ้างงานแบบยืดหยุ่น โดยแบ่ง

งานให้กิจการขนาดเล็กรับเหมาช่วงแปรรูปวัถุดิบขั้นต้น 

“แกะกุ้ง” แล้วส่งต่อให้กับกิจการขนาดใหญ่ทําการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ แช่แข็ง และส่งออก

 งาน “แกะกุง้” หรอืการ ชําแหละ แกะ ลอกเปลอืกกุง้

เป็นงานที่ต้องใช้กําลังความสามารถแรงงานคนเท่านั้น

ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งจกัรหรือเทคโนโลยมีาทดแทนได้ เปน็งาน

ทีต่อ้งใช้ความอดทนสงูและสภาพการทํางานค่อนขา้งลาํบาก 

สกปรก มีกลิ่นเหม็น และต้องเร่งทํางานแข่งขันกับเวลาเพื่อ

รักษาคุณภาพของผลผลิต (กุ้ง) แรงงานในท้องถิ่นจึงปฏิเสธ

ทีจ่ะทาํ ประกอบกบัแรงงานทีม่อียูม่ไีมเ่พยีงพอ ความตอ้งการ

ผลผลติคราวละมากๆ ในเวลาทีจ่าํกดัจึงจาํเปน็ต้องมกีระจาย

งานให้กับกิจการขนาดเล็กหรือ “ล้ง” ที่สามารถควบคุม

คนงานใหท้าํงานแขง่กันกบัเวลา การกดราคาคา่จา้งแบบเหมา

รายชิน้ (ชัง่กโิลฯ กุง้) และการควบคุมคนงานใหท้นกบัสภาพ

การทํางานทีไ่ม่เหมาะสม ซึง่ลง้จะเปน็ผูร้บัความเส่ียงทีเ่กีย่ว

กับคนงานทั้งหมด โดยรับโควตาการผลิตและเครดิตจาก

กิจการขนาดใหญ่ มหีนา้ทีเ่ปน็ผูร้บัจา้งเหมาในกระบวนการ

แกะกุ้ง ทั้งการจัดหาแรงงาน ควบคุมคนงาน และทําให้เกิด

ช้ินงานทีม่คีณุภาพตามทีผู่ว้า่จา้ง (กจิการขนาดใหญ)่ ตอ้งการ 

ในกระบวนการจดัหาแรงงานแกะกุง้ “ลง้” โดยนายจ้างหรอื

เจ้าของล้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยมอบ

หมายให้นายหน้าเป็นผู้จัดหาแรงงานและควบคุมคนงาน

ในสถานประกอบการ โดยจากกรณีศึกษา แรงงานที่เข้าสู่

กระบวนการนี้ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือพ่ึงพากับขบวนค้า

แรงงานเถื่อนโดยนายหน้า บางกรณีเกิดจากความสมัครใจ

โดยไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง และบางกรณีถูกหลอกลวง ทําให้

ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกเอารัดเอาเปรียบและระบบการ

ทํางานแบบบังคับเพื่อชดใช้หนี้สิน โดยมีรูปแบบการเอารัด

เอาเปรียบที่หลากหลายดังนี้

 1. สถานประกอบกิจการ “ลง้” ไมม่มีาตรฐาน กลา่วคอื

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางาน ที่ไม่เหมาะสม 

เช่น โรงเรือนอาคารสถานประกอบการดัดแปลงจากบ้าน

ที่พักอาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพแออัด อับชื้น สกปรก 

โรงงานบางแหง่ปิดตายไม่ใหแ้รงงานออกจากบรเิวณโรงงาน

 2. มีสภาพการทํางานที่เลวร้ายและไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน แรงงานต้องยืนทํางานตลอดเวลา 

ตอ้งทาํงานตอ่เนือ่ง 8-16 ชัว่โมงตอ่วนั โดยไมม่กีารหยดุพกั 

ไม่มีวันหยุดงาน แรงงานได้รับค่าจ้างแบบเหมารายชิ้นตาม

จาํนวนนํา้หนกักุ้งท่ีทาํได ้ในระหวา่งท่ีทาํงานจะตอ้งมีคนของ

นายจา้งคอยควบคมุดแูลและถกูเรง่ให้ทํางานอยูต่ลอดเวลา 

หากทาํงานชา้หรอืคณุภาพชิน้งานไมไ่ดต้ามตอ้งการกจ็ะถกู

ดดุา่เมือ่เจบ็ปว่ยนายจา้งไมพ่าไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลรวมทัง้

ต้องถูกหักเงินหากไม่เข้าทํางาน

 3. การเอารัดเอาเปรียบและขูดรีดแรงงานจากการ

จ้างเหมารายช้ิน นายจ้างเป็นคนกําหนดราคาค่าจ้างเหมา 

ทกุครัง้ทีม่กีารชัง่นํา้หนกักุง้นายจา้งจะหกันํา้หนกัปรมิาณกุง้

ท่ีคนงานทําได้ โดยการจดบันทึกโดยท่ีคนไม่มีทางรู้ถึง

นํ้าหนักกุ้งท่ีแท้จริงนายจ้างจะหักนํ้าหนักหนึ่งในสามส่วน

จากทีค่นงานทาํได ้นายจา้งบางรายใชว้ธิกีารจา่ยเงนิคา่จา้ง

ใหก้บันายหนา้ทีจ่ดัหาคนงานและบางกรณแีรงงานไมไ่ดร้บั

คา่จา้งตอ่จากนายหนา้ เหตเุพราะถกูอา้งเปน็คา่ชดใชห้นีส้นิ

และดอกเบี้ยจากการนําพา

  4. การขยายเวลาเพ่ือการชดใช้หนี้สิน แรงงานที่อยู่

ในระบบกระบวนการนายหน้าจะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายใน

การนําพาและจัดหางานในอัตราท่ีสูงพร้อมดอกเบ้ียท่ีโหด

เกินจริง บางกรณีนายจ้างเป็นเจ้าหนี้เอง บางกรณีนาย

หน้าเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งแรงงานต้องถูกหักเงินค่าดําเนินการ

ต่างๆ มากมาย เช่น ค่านําพา ค่าจัดหางาน ค่าขึ้นทะเบียน

ขออนญุาตทํางาน และแรงงานตอ้งทํางานชดใช้หนีส้นิจนกวา่

จะหมดสิ้น และต้องถูกควบคุมโดยนายจ้างและนายหน้า

ทั้งในระหว่างทํางานและการพักผ่อน นอกจากนี้นายจ้าง
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และนายหนา้พยายามทีจ่ะขยายเวลา หรอืเพิม่จํานวนหน้ีสิน

ให้กับคนงานมากขึ้น เพื่อให้คนงานทํางานอยู่ให้นานที่สุด 

 3. การบังคับใช้แรงงานโดยการใช้กําลังข่มขู่ ควบคุม 

บงัคับใหแ้รงงานตอ้งทํางานใชห้นีก้รณศีกึษาสว่นใหญน่ายจา้ง

ใช้ระบบควบคมุคนงานโดยการใชก้าํลงับงัคบัใหค้นงานตอ้ง

ทาํงานตามท่ีนายจา้งตอ้งการ โดยจดัต้ังกลุม่คนหรือมอบหมาย

นายหน้าเพื่อทําการควบคุมคนงานโดยการข่มขู่ ใช้กําลัง 

หากคนงานปฏเิสธทีจ่ะทาํงาน พยายามหลบหนี หรอืทาํงาน

เฉือ่ยชาแรงงานบางคนถูกกลุม่คนของนายจ้างและนายหนา้

ทําร้ายด้วยการซ้อม ชกต่อย ตบ เนื่องจากพยายามหลบหนี

นอกจากนีน้ายจา้งบางรายได้ใชร้ะบบบญุคุณควบคุมคนงาน

โดยอ้างเรื่องบุญคุณหรือบุญกรรมที่มีแต่ชาติปางก่อน

และบุญคุณจากการช่วยเหลือออกค่าเดินทางและรับเข้า

ทํางานเป็นต้น 

สรุปผลการศึกษา

 จากการศึกษาสภาพการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน

ข้ามชาติชาวพม่าในโรงงานแกะกุ้งขนาดเล็กในจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่ามีประเด็นโดยสรุปดังนี้

 1. บรบิทเงือ่นไขการเขา้สู่วงจรการถกูเอารัดเอาเปรียบ

ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า แรงงานเข้ามาเป็น

แรงงานเถือ่นโดยมปีจัจยัผลกัดนัและดงึดดู แรงงานผลักดนั

เปน็ผลมาจากปญัหาความยากจน การไมมี่งานทาํ สภาพชวีติ

ความเปน็อยูใ่นประเทศพมา่ทีย่ากลําบาก และความต้องการ

โอกาสทีด่กีวา่ และสําหรบัปจัจัยดึงดูด อนัได้แก ่การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย การขาดแคลนแรงงาน

ระดับล่างจํานวนมาก ความแตกต่างด้านค่าจ้างแรงงานใน

ประเทศไทย รวมทั้งมีขบวนนายหน้าการคอยให้สนับสนุน

ช่วยเหลือแรงงานในการนําพาเดินทางลักลอบเข้าเมือง

รวมทัง้จัดหางานอย่างเปน็ระบบ แรงงานทีเ่ขา้สูว่งจรการถกู

เอารัดเอาเปรียบส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงจากนายหน้า

นอกจากน้ียังพบด้วยว่ามีบางกรณีสมัครใจจําทนกับสภาพ

การถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะไม่มีเงินและมีความหวังใน

การหลุดพ้น 

 2. รูปแบบการเอารัดเอาเปรยีบแรงงานพมา่ในโรงงาน

แกะกุง้ขนาดเลก็ในจงัหวดัสมทุรสาคร นายจ้างไมป่ฏบิติัตาม

กฎหมายแรงงาน และไม่มีมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับ

แรงงาน มีการบังคับใช้แรงงานเพื่อให้ทํางานใช้หนี้ มีสภาพ

การทํางานที่ไม่เหมาะสมชั่วโมงทํางานที่ยาวนาน ประมาณ 

8-16 ชั่วโมงต่อวัน และต้องทํางานต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด 

การจ้างงานแบบเหมารายชิ้นจึงเป็นช่องว่างให้นายจ้าง

เอารดัเอาเปรยีบคนงานโดยการหกัน้าํหนกักุง้ ไมบ่อกราคา

จ้างเหมาแกะกุ้งท่ีแท้จริงให้คนทํางานทราบ การยึดบัตร

เอกสารประจําตัวหรือเอกสารการขึ้นทะเบียนขออนุญาต

ทํางาน การหักเงินหนี้สินค่าเดินทางพร้อมดอกเบี้ยท่ีสูง 

มากกว่านั้นคือการใช้กําลังข่มขู่ ควบคุม บังคับให้แรงงาน

ต้องทํางานใช้หนี้ โดยท่ีแรงงานต้องอดทนทํางานในสภาพ

ดงักลา่วเปน็เวลานานจนกวา่จะหมดหนีส้นิ นายจา้งบางราย

ใช้ระบบว่าจ้างเหมาค่าแรงจากนายหน้าซับคอนแทรคใน

การจดัหา และควบคมุจดัการคนงานภายในลง้เพือ่ลดภาระ

ความรบัผดิชอบจากความเสีย่ง เชน่ คนงานหลบหน ีคนงาน

ไม่ทํางาน และเพื่อหลบเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์การเอารัดเอาเปรียบ

ผูท้ี่ไดร้บัผลประโยชนม์ากที่สดุคอื ผูเ้อาเปรยีบ (exploiter) 

ซึ่งก็คือ กลุ่มนายจ้างและนายหน้า ส่วนผู้ถูกเอาเปรียบ 

(exploited) คือแรงงานเป็นผู้สูญเสียผลโยชน์ และต้อง

จําทนทํางานในสภาพบังคับเพื่อให้หมดหนี้สินซ่ึงได้ค่าแรง

ไม่คุ้มกับการทํางานหนักเมื่อหักค่าใช้จ่ายรวม ต้องตกอยู่ใน

สภาพการทํางานที่เลวร้าย ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน 

สภาพความเป็นอยู่ที่แออัด และความเครียดที่เกิดจาก

การทํางาน ขณะเดียวกันกลุ่มผู้เอาเปรียบเป็นผู้มีอํานาจ

ในการกําหนดควบคมุ และมกัจะพยายามรกัษาความสมัพนัธ์

เอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและ

พวกพ้องแต่สําหร้บผู้ถูกเอาเปรียบไร้ซ่ึงอํานาจการต่อรอง 

ได้เพียงแต่หวังให้หลุดพ้นโดยเร็ว 

อภิปรายผล

 บรบิทและเงือ่นไขการเขา้สูว่งจรการถกูเอารดัเอาเปรยีบ

ของแรงงานขา้มชาตเิกดิจากกระบวนการเคลือ่นยา้ยแรงงาน

เถ่ือนข้ามชาต ิอนัเนือ่งปัจจยัทีผ่ลกัดนัและดงึดดูเพือ่โอกาส

และชีวติท่ีดกีวา่ แรงงานจากประเทศพมา่จํานวนหลายลา้นคน

ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการเป็นแรงงานเถ่ือนโดยอาศัย
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ขบวนการนายหนา้อาํนวยความสะดวกในการลกัลอบเขา้เมอืง

และการทาํงานในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบั สรุยิา สมทุคปุติ์

และพัฒนา กิติอาษา (2538) เสนอว่าปรากฎการณ์แรงงาน

ขา้มชาตทิีจ่รงิแลว้กค็อืกระบวนการไหลเวยีนของคนวยัทํางาน

จากที่ด้อยไปหาท่ีดีกว่า ความยากจนและความต้องการใน

ชีวิตถือเป็นแรงผลักดันสําคัญของการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ขา้มชาต ิและงานวจิยัของ เกือ้ วงศ์บญุสนิ (2545) ทีก่ลา่วถึง

ความเชื่อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นไว้ว่า

ประชากรจะยา้ยถิน่เพราะการคาดหวงัในโอกาสทางเศรษฐกจิ

ที่ดีกว่าในพื้นที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่หรืออาจจะกล่าวได้ว่าโดย

เปรียบเทียบแล้วพื้นที่ที่จะย้ายไปอยู่ใหม่ย่อมให้โอกาสทาง

เศรษฐกจิไมว่า่จะในแง่ของรายได ้การมงีานทาํ หรอืในดา้นอ่ืนๆ

ที่ดีกว่าในพื้นที่เดิม 

 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อค้นพบที่แตกต่าง คือ 

ขบวนการ “นายหน้า” ทีเ่ปน็ตวัการสําคญัของกระบวนการ

เคลือ่นย้ายแรงงานเถือ่นขา้มชาติ มกีารดําเนนิการอย่างเปน็

ระบบคอยใหก้ารสนับสนนุตัง้แต่การชกัชวน นําพา ไปจนถงึ

การจัดหางาน ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการนําพาแรงงานเข้าสู่

กระบวนการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการเอารัด

เอาเปรียบในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

 จากการศึกษากรณีตัวอย่างการเอารัดเอาเปรียบ

แรงงานพมา่ในโรงงานแกะกุง้ขนาด หรือ “ลง้” ในพืน้ทีจ่งัหวดั

สมทุรสาคร พบวา่มกีารควบคุมกดขีเ่อารัดเอาเปรียบแรงงาน 

โดยใช้อิทธิพลอํานาจและ กําลังบังคับ ข่มขู่ ควบคุมไม่ให้

คนงานมีอิสระ โดยใช้กลไกและวิธีการต่างๆ ในการเอารัด

เอาเปรยีบแรงงาน โดยทีแ่รงงานไมม่อีาํนาจในการตอ่รองใดๆ

ทั้งสิ้น ซ่ึงนายจ้างผู้ควบคุมกระบวนการผลิตแสดงออกถึง

ความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบน้ีเอาไว้

ให้นานที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เดชรัตน์ สุขกําเนิด (2547) 

ที่กล่าวถึงการเอารัดเอาเปรียบหรือการขูดรีดไว้อย่างน่า

สนใจว่า “ผู้ขูดรีดมิได้มีความจงเกลียดจงชังผู้ถูกขูดรีด

แต่อย่างใดยกเว้นแต่ผู้ถูกขูดรีดต้องการจะออกไปจาก

ความสัมพันธ์เดิมเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะผู้ขูดรีดต้องการได้รับ

ผลประโยชน์จากการคงความสัมพันธ์ เดิมไว้ต่อไป” 

กระบวนการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในโรงงานแกะกุ้ง 

“ลง้กุ้ง” ไดก้ระทําผา่นกลไกและรปูแบบต่างๆ โดยทีแ่รงงาน

อยูใ่นสภาวะจํายอม จําทน ไมม่ชีอ่งทางในการเรยีกรอ้งสทิธิ

จากสภาพการทํางานท่ีเป็นธรรม ซ้ํารา้ยหากพยายามหลบหนี

หรอืไมย่อมทํางานกจ็ะถูกลงโทษโดยการใช้กําลงัข่มขู่ทํารา้ย 

ในขณะเดยีวกันจากการศกึษายงัพบดว้ยวา่นายจ้างบางรายใช้

ระบบบุญคณุควบคมุคนงาน โดยอา้งเรือ่งบุญคณุหรอืบุญกรรม

ที่มีแต่ชาติปางก่อน เพ่ือรักษาสภาพการเอารัดเอาเปรียบ

จากแรงงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้สรปุองคป์ระกอบการเอารดั

เอาเปรียบโดยเดชรัตน์ สุขกําเนิด (2547) ได้สรุปองค์

ประกอบของการขูดรีดไว้อย่างน่าสนใจสามประการคือ

อํานาจในปัจจัยการผลิตและอํานาจในการควบคุมการผลิต

การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรม และการสร้าง

เงือ่นไขพนัธนาการเพือ่รกัษาความสมัพนัธใ์หม้ัน่คงยาวนาน

ท่ีสุด ตราบใดท่ีสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ยังมีความแตกต่าง 

และมคีวามเหลืม่ลํา้ คงจะหยดุการเคลือ่นยา้ยของประชากร

ในวัยแรงงานในภูมิภาคได้ยาก การสร้างสมดุลและการร่วม

พัฒนาระหว่างสังคมประเทศท่ีดี อาจนําไปสู่การลดอัตรา

การเคล่ือนย้ายได้ และนําสู่โอกาสที่กลุ่มผู้อพยพแรงงาน

ข้ามชาติจะเข้าสู่วงจรแรงงานเถื่อนและปัญหาที่ตามมาได้

น้อยลงในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน รัฐไทยควรมีบทบาทใน

การจัดการรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการค้าแรงงานเถื่อน ค้ามนุษย์ 

การเอารัดเอาเปรียบและบังคับใช้แรงงาน ฯลฯ ซึ่งล้วนส่ง

ผลตอ่ภาพลบของประเทศ ดงันัน้สงัคมไทยควรยอมรบัและ

ใหค้วามสาํคญักบัสภาพปญัหาการเอารดัเอาเปรยีบดงักลา่ว

ทีเ่กดิข้ึนจรงิ และรฐัไทยควรกาํหนดมาตรการและการบังคบั

ใช้กฎหมายอยา่งจรงิจัง ท้ังนีเ้พือ่ปกป้องคุม้ครองสทิธมินษุยชน

และความมัน่คงของมนษุย ์และเพือ่ลดปัญหาและผลกระทบ

ทางด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง

ของมนุษย์ของประชากรประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

อย่างมีเอกภาพ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. รฐัควรวางแผนการจัดการแรงงานแรงงานตา่งดา้ว

ที่เป็นระบบโดยยึดหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และความจําเป็นทาง

เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

 2. การแกไ้ขปญัหาการค้ามนุษย ์บงัคับใช้แรงงาน และ

การเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ รัฐต้องเอาจริงเอาจัง

ในการปราบปรามขบวนการคา้มนษุยล์กัลอบเขา้เมอืงอยา่ง

จริงจัง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

 3. การจดัระบบการคุม้ครองสทิธแิรงงานข้ามชาตอิยา่ง

เปน็ระบบและแรงงานมสีว่นรว่ม รฐัหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ต้องร่วมกันกําหนดกลไกการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

ข้ามชาติที่ชัดเจนโดยต้องเปิดพื้นที่ให้แรงงานมีส่วนร่วม

ในกระบวนการคุ้มครองสิทธิ และประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

และสิทธิทางกฎหมายที่เท่าเทียม

 4. การปรับปรุงเงื่อนไขและการบังคับใช้กฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั ประการแรก โดยรฐัไทยไทยจะตอ้ง

รบัรองสทิธมินษุยชนดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตัิตอ่บคุคล ไมว่า่

จะด้วยเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรืออื่นๆ ประการที่สอง 

รฐัไทยจะตอ้งปรับปรงุแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย

ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและได้ให้สัตยาบรรณไว้ 

เพ่ือใหท้กุคนไดรั้บการรับรองและคุ้มครองในกฎหมายอยา่ง

เทา่เทยีมกัน ประการทีส่ามรฐัตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้คีวาม

ยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม จริงจัง เพื่ออํานวยความยุติธรรม

ให้กับทุกคน และเอาผิดกับผู้ที่กระทําผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติ

 5. การปรับตัวของขุมชนท้องถิ่นภาคประชาสังคม 

ในการอยู่ร่วมกันและการดูแลการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

ข้ามชาตผิูที้ม่สีว่นเก่ียวข้องในท้องถ่ินตอ้งรว่มมอืกันท้ังภาครฐั

เอกชน และภาคประชาสังคม ในการเรียนรู้ทําความเข้าใจ

ปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ

และการตระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และการปรับทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในทางบวก 

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัย

อันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ข้อเสนอการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. การศึกษาการเอารัดเอาเปรียบครั้งต่อไปควรเป็น

การศึกษาเปรียบเทียบกับงานประเภทอื่น และควรศึกษา

ข้อมูลเชิงสถิติประกอบเพื่อเปรียบเทียบสภาพการเอารัด

เอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 2. การวิจัยในประเด็นแรงงานข้ามชาติควรเป็น

การวิจัยเพื่อการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ

ในแต่ละประเด็นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิทธิ

มนษุยชน สทิธิแรงงาน เพือ่การปอ้งกนัการคา้มนุษย ์การบงัคบั

ใช้แรงงานและการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน 
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