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แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ ๒ ด้านในมมุมองความมัน่คงของประเทศไทย 

จากการประชมุเชงิสมัมนาทางวชิาการศนูยอ์าเซยีนศกึษา สถาบนั
วชิาการปอ้งกันประเทศ เรื่อง “ปญัหาแรงงานขา้มชาติของอาเซยีน: 
ประเด็นการยา้ยถิน่ฐานแบบไมป่กติ” เมือ่วนัท่ี ๑๗ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ในชว่ง
ของการจดัท า Workshop ของผูเ้ขา้รว่มสมัมนาฯ ได้ผลการประชมุซึง่ 
เปน็มมุมองท่ีนา่สนใจ ดังนี ้ 

สถานการณ์การย้ายถิ่นฐานของแรงงาน 
ระดบัโลก: แนวโนม้การโยกย้ายถิน่ฐานในระดับโลก จากการติดตาม

สถานการณท่ี์ผา่นมา พบวา่ การโยกยา้ยถิน่ในปจัจบุนัมปีรมิาณสงูท่ีสดุ 
ในประวติัศาสตร ์กลา่วคอื หากการโยกยา้ยถิน่ฐานท่ัวโลกมปีระมาณ  
๗๖๐ ล้านคน จะแบ่งออกเป็นการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ 
ประมาณ ๒๕๐ ลา้นคน สว่นท่ีเหลอืเปน็การยา้ยถิน่ฐานภายในประเทศ ซึง่
มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การอพยพหนี
ภัยสงคราม และการย้ายถิ่นฐานเพื่อหารายได้ 

ระดับภูมิภาค: การโยกย้ายถิ่นฐานท่ีเกิดขึ้นในเอเชีย-แปซิฟิก 
มจี านวนเปน็ ๑ ใน ๗ ของประชากรโลกท่ียา้ยถิน่ฐานอนัเนือ่งมาจาก 
เหตุทางด้านเศรษฐกิจ (ประมาณ ๕๙ ล้านคน) โดยเฉพาะ 
ในเอเชยีซึง่มกีารประมาณการวา่ มผีูย้า้ยถิน่ฐานแบบไมป่กติมากกว่า  
๓๐-๔๐ ล้านคน (UNDESA) ออกเดินทางจากประเทศต้นทาง คือ 
กมัพชูา อฟักานสิถาน เมยีนมา บงักลาเทศ ศรลีงักา และปากสีถาน เข้าสู่
ประเทศปลายทาง คือ อินโดนีเซีย ฮ่องกง มาเลเซีย และไทย 

ระดับภายในประเทศ:  กรณีของประเทศไทย การย้ายถิ่นฐาน 
ข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชนในประเทศท่ีมีพรมแดน 
ท้ังทางบกและทางทะเลติดกับประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นนับแต่อดีต แต่ปัจจุบันมักมีสาเหตุมาจากการบริหาร
จัดการแรงงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศในมิติ
ส าคัญ ดังนี้    

มิติการเมือง – ความมั่นคง: ปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็น
ท้ังอุปสรรคและโอกาสในการเตรียมความพร้อมรับการเคลื่อนย้าย
เข้า-ออกของแรงงานในพื้นท่ีชายแดนสู่พื้นท่ีชั้นใน 
มุมของปัญหา/อุปสรรค  

 การเป็นประเด็นอ่อนไหวท่ีประเทศมหาอ านาจใช้เป็น
เงื่อนไขหรือมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศต่อประเทศไทย เช่น การงดการน าเข้าอาหารทะเล 
ท่ีเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ในภาคการประมง การต่อต้านสินค้า 
ท่ีใช้แรงงานเด็กหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 การรวมกลุ่มเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ ยิ่ง
กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใด อ านาจในการต่อรองกับรัฐและ
ผู้ประกอบการก็จะย่ิงมากขึ้นด้วย 

 ความสงบภายในประเทศ อตัราการเกดิอาชญากรรม ยาเสพติด  
 ผลกระทบจากผู้ติดตาม/ คน ๒ สัญชาติ/ คนไร้สัญชาต ิ
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 "แรงงานข้ามชาติ" หรือ "แรงงานต่างด้าว" เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่ง  
สู่อีกประเทศหนึ่ง โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่งผ่านการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งการเคลื่อนย้ายลักษณะดังกล่าว
นี้ เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีการสื่อสาร การคมนาคม มีความสะดวกและเอื้อต่อการเดินทางไปมาของ
แรงงานมากขึ้น การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีท าให้เกิดภาวะไร้พรมแดนทางการค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีดึงดูดให้มี  
การย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเตรียมพร้อมส าหรับภาคความมั่นคงในกรณีแรงงานข้ามชาติ จึงไม่ได้
จ ากัดเพียงการปราบปรามและเฝ้าระวัง แต่เป็นการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในการเปลี่ยนปัญหาแรงงาน...เป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจท่ีกระทบความมั่นคงของประเทศน้อยท่ีสุด..  



มุมของโอกาส  
 การย้ายถิ่นฐานของแรงงานเพื่อนบ้านท้ังปกติและไม่ปกติจะ

เป็นโอกาสในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎเกณฑ์ด้าน
แรงงานให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์มากขึ้น  

 การด าเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้ใช้แรงงานและผู้ติดตามแรงงาน การสาธารณสุข 
เชิงป้องกัน ท้ังในระดับหน่วยงานและระหว่างประเทศที่มากขึ้น 

 การปรับทิศทางการขับ เคลื่ อนนโยบายของชา ติให้ 
สอดประสานเข้ากับการจัดระเบียบโลก 

 การสร้างความชัดเจน รวดเร็วในกระบวนการและขั้นตอน
การเข้าเมืองเพื่อประกอบอาชีพโดยถูกกฎหมายให้กับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ และผู้ประกอบการ 

มิติเศรษฐกิจ:  กจิการหรอือาชพีทีอ่นญุาตใหแ้รงงานขา้มชาต ิ
ท าได้ตามข้อตกลงร่วมกับ ๓ ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา 

และเมียนมา ได้แก่ กิจการประมงทะเล อุตสาหกรรมอาหารทะเล 
งานก่อสร้าง งานแม่บ้าน แรงงานด้านเกษตร และงานประเภท 3D 
(Dangerous, Dirty, Difficult) ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย ดังนี ้
มุมของปัญหา/อุปสรรค  

 การท าให้อัตราส่วนของแรงงานไทยในตลาดงานน้อยลง 
เพราะนายจ้างจะเลือกจ้างแรงงานท่ีราคาถูก ควบคุมง่าย ไม่เป็น
ภาระด้านสวัสดิการ/ประกันสังคม  

 กิจการบางประเภทของไทยละเมิดสิทธิแรงงานหรือสิทธิ
มนุษยชนท่ีส่งผลให้สินค้าบางประเภทไม่สามารถส่งออกได้ 
มุมของโอกาส  

 เป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจท่ีจะมีแรงงานราคาถูกอยู่ในระบบ 
มิติสังคมและวัฒนธรรม: ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติต่อ

สังคมไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม มีดังนี้ 
มุมของปัญหา/อุปสรรค  

 แรงงานท่ีไม่มีถิ่นท่ีอยู่แน่ชัด จะโยกย้ายไปได้ทุกพื้นท่ี ท าให้
เกิดความหวาดระแวงต่อคนต่างด้าวท่ีอยู่ในชุมชน 

 ปัญหาด้านการสาธารณสุข จากการอุบัติซ้ าของโรค การ 
เกิดโรคระบาด และการเป็นพาหะน าโรคของแรงงานข้ามชาติ เช่น 
วัณโรค เท้าช้าง โรคทางเดินหายใจ และอหิวาตกโรค  

 การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน  
การถกูลอ่ลวงจากขบวนการนายหนา้ขา้มชาติ และการใชแ้รงงานเด็ก  
มุมของโอกาส  

 การเปดิโอกาสในการเรยีนรูแ้ละปรบัทัศนคติต่อความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ในภูมิภาคและสถานท่ีท างาน (Mindset) 

 ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ที่ส าคัญ 
 ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ: การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ขาดการประสานงานและ 
การเชื่อมโยงด้านข้อมูล ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับผู้ติดตามท่ีเป็น
คนชรา เด็ก และสตรี การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติท่ีเป็น 
คนท่ีมาจากพื้ น ท่ีสู ง  การลักลอบน า เข้ าแรงงานต่าง ด้าว 
โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือ  

 ปัญหาการสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศเพื่อท างาน:  
ไม่สามารถบอกได้ว่าคนท่ีจับได้นั้นเป็นคนเดิมหมุนเวียนเข้ามา
หรือไม่ การขึ้นทะเบียนแต่ละครั้งไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในทาง
ความมั่ น ค งอย่ า ง จ ริ ง จั ง  ข าดระบบ ท่ี เ ชื่ อ ม โ ย งข้ อมู ล 
ท่ัวประเทศ ปัญหาการไม่บังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง เข่น การ
เก็บค่าธรรมเนียมการใช้แรงงานข้ามชาติ  

 ปัญหาการพิสูจน์สัญชาติ: ยังมีความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง 
ในการพิสูจน์สัญชาติ และเกี่ยวโยงกับการทุจริต 

 ปัญหาการน าเข้าแรงงานโดยตรง: มีความไม่สะดวกในการ
ท าหนังสือเดินทางจากประเทศต้นทาง  ค่าใช้จ่ายนายหน้าจัดหา
คนงานสูง (๑๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท)  

 ปัญหาการพิจารณาความทางกฎหมาย : ความไม่
สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายของประเทศต้นทางกับกฎหมาย
ของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติ 
 การควบคุมแรงงาน โดยการจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน 

(Data base) ให้เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูลกับสายการบินและ 
ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ในการแจ้งขอ้มลูชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา  

 การเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์และให้สัญชาติแก่แรงงาน
และผู้ติดตามท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ด้านสาธารณสุข ควรร่วมมือกับผู้ประกอบการในการจัดหา 
บตัรประกนัสขุภาพใหแ้กแ่รงงาน โดยไมห่กัจากคา่จา้งในภายหลงั  

 รัฐควรมีช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ 
รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการด าเนินคดี 
ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติมีคดีความกับนายจ้าง  

 ประการที่ส าคัญ คอื ตอ้งไม่ลมืเรือ่งสทิธิของแรงงานและ 
การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติตามหลักมนุษยชนสากลด้วย.... 

 

ข้อมูลอ้างอิง 
การประชุมเ ชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้ ง ท่ี 
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แบบไม่ปกติ”. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. ๑๗ – ๑๘ พ.ย.๕๙.  
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           อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ  โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://ssc.rtarf.mi.th 

บทวิเคราะห์โดย ร.ท.หญิง จิตราภรณ์  จิตรธร ร.น. นักวิจัย ศศย.สปท. 
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