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ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------- 
ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียูใ่นประเทศไทย  

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสุนทร1  
เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
------------------------------------ 

๑. บทน า : แนวคดิท ัว่ไป 
------------------------------------ 

ผูบ้ันทกึเห็นว่า ผูบ้ันทกึควรจะตอ้งกล่าวถงึแนวคดิทั่วไป อันเป็นพื้นฐานในการท าบันทกึทาง

วชิาการฉบับน้ีใน ๓ ลักษณะดว้ยกัน กล่าวคือ (๑) แนวคดิเกี่ยวกับความเป็นมาของงานบันทึก (๒) 
แนวคดิเกีย่วกบัชือ่ของงานบันทกึ และ (๓) แนวคดิเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิอนัเป็นเป้าหมายของงานบันทกึ  
 

๑.๑. แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นมาของงานบนัทกึ 
งานบันทกึทุกงานบันทกึย่อมเกดิจากความตัง้ใจของผูส้รา้งสรรคง์านซึง่อาจจะมีหลายคน

หรอืคนเดยีว ส าหรับงานบันทกึน้ี จุดเริม่ตน้น่าจะมาจากความตัง้ใจของกลุ่มอาจารยห์นุ่มสาวหลายท่าน

ของคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ที่อยากจะมีขอ้เสนอแนะต่อสังคมไทยในเรื่องที่เกีย่วกับ
แรงงานตา่งดา้วในประเทศไทย การพูดคุยกับอาจารยร์ุ่นเยาวห์ลายท่านกับผูบ้ันทกึ ก็ไดท้ าใหผู้บ้ันทกึ
รับปากทีจ่ะไปพูดในงานวชิาการที่พวกท่านเหล่าน้ีตัง้ชือ่ว่า “โครงการสัมมนาวชิาการเรียนรูแ้ละเขา้ใจ

สถานะทางกฎหมายของแรงงานต่างดา้ว” ซึ่งจะจัดภายใตร้่มของศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ในวนัที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุม ศาสตราจารย ์ดร.จี๊ ด เศรษฐบุตร (LT I) 
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และเพื่อการน้ี ผู ้

บันทกึจงึตัง้ใจทีจ่ะบันทกึงานสกัฉบับเพือ่บันทกึประเด็นวชิาการที่แลกเปลีย่นกับอาจารยร์ุ่นเยาวก์ลุ่มน้ี
ออกมา  
 

๑.๒. แนวคดิเกีย่วกบัชือ่ของงานบนัทกึ 
คณะผูจ้ัดงานตัง้ชือ่หัวขอ้ที่ใหพู้ดว่า “ขอ้เท็จจรงิของระบบการจา้งงานแรงงานต่าง

ดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย” ซึง่ในชัน้แรก ผูบ้ันทกึก็มิไดรู้ส้กึขัดขอ้งแต่อย่างใดกับชื่อน้ี แต่เมื่อน า

โจทยค์วามคดิน้ีมาคดิต่อ ก็ตระหนักว่า การจา้งงานนัน้เป็นการกระท าของผูเ้ป็นนายจา้ง แต่โดยระบบ
กฎหมายเกีย่วกบัการท างานของคนต่างดา้วที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศนัน้ การจา้งงานหรือ
การรับจา้งงานอาจจะเป็นนติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชนทีม่นุษยท์ีเ่ป็นนายจา้งและลกูจา้งอาจจะมคีวาม

เท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมาย นายจา้งก็อาจมีสทิธิหนา้ที่หรือลูกจา้งก็อาจมีสทิธิหนา้ที่ตาม
กฎหมายเอกชนว่าดว้ยสัญญาจา้งแรงงาน แต่เมื่อประเด็นน้ีถูกมองอย่างรอบดา้นโดยทุกกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง การจา้งงานทีช่อบดว้ยกฎหมายจงึไม่อาจเกดิขึน้ได ้หากการท างานโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย
ไม่อาจเกดิขึน้ได ้สทิธใินการท างานทีช่อบดว้ยกฎหมายของลกูจา้งย่อมจะตอ้งเกดิขึน้กอ่น สทิธทิีจ่ะจา้ง

งานทีช่อบดว้ยกฎหมายจงึจะเกดิขึน้ได ้ 
การพูดถงึ “ขอ้เท็จจรงิของระบบการจา้งงานแรงงานต่างดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย” 

ย่อมจะไม่เป็นการฉาย “ภาพแรก” ของเรื่องแรงงานที่เป็นคนต่างดา้ว ทัง้น้ี เพราะความเป็นคนต่างดา้ว

ย่อมท าใหม้นุษยด์งักลา่วตกอยู่ใน (๑) ขอ้จ ากดัทีจ่ะขา้มชาตเิขา้มาในตลาดแรงงาน และ (๒) ขอ้จ ากัด
ทีจ่ะเลอืกสาขาวชิาชพีไดอ้ย่างเสร ีเราพบวา่ นานาอารยประเทศมกีฎหมายมหาชนเฉพาะเจาะจงเพื่อใช ้

ในการจัดระบบการท างานของคนตา่งดา้วภายในประเทศของตน กฎหมายน้ีมักถูกเรียกว่า “กฎหมายว่า

ดว้ยการท างานของคนตา่งดา้ว”   
เมือ่เราพบวา่ ปัญหาความเป็นไปไดท้ีจ่ะจา้งงานคนตา่งดา้วขึน้อยู่กบัปัญหาความเป็นไปได ้

ทีจ่ะท างานของคนตา่งดา้ว เราจงึจะตอ้งเริม่ตน้การศกึษาจาก “ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของ

แรงงานต่างด้าวทีม่ ีอยู่ในประเทศไทย”  การที่เราสามารถตอบค าถามที่ว่า “คนต่างดา้วใน
สถานการณ์ใดที่มีสทิธทิ างาน ? และงานที่ท าไดม้ีลักษณะอย่างไร ?”  เราก็จะสามารถประเมิน (๑) 
สถานการณ์ความเป็นไปไดใ้นทางกฎหมายที่คนต่างดา้วจะท างานในประเทศไทยเป็นอย่างใด ? และ 

(๒)  สถานการณค์วามเป็นไดด้งักลา่วเอือ้ตอ่ความตอ้งการแรงงานของนายจา้งหรอืไม่ ? 
โอกาสและปัญหาของลกูจา้งทีจ่ะมสีทิธทิ างานย่อมเป็น “เครื่องชี”้ โอกาสและปัญหาของ

นายจา้งทีจ่ะจา้งงานลกูจา้งทีเ่ป็นคนตา่งดา้ว โดยตรรกวทิยาทางกฎหมาย หากกฎหมายหา้มคนตา่งดา้ว

ท างานในสาขาวชิาชพีใด และหากมกีารจา้งงานคนตา่งดา้วนัน้ นายจา้งทีก่ลายเป็นคนท าผดิกฎหมายว่า
ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว หรือหากกฎหมายอนุญาตใหค้นต่างดา้วท าไดใ้นสาขาวชิาชพีใด แต่

                                            
1 รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

ลกูจา้งมไิดม้ใีบอนุญาตท างานตามกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว การจา้งงานดังกล่าวก็ตก
เป็นผดิกฎหมายเชน่กนั  

ดงันัน้ เพือ่ฉายภาพของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทยในเวลา ๕๐ นาที ผูบ้ันทกึจงึ
เลอืกทีจ่ะฉายภาพของ “ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานต่างดา้วทีม่อียู่ในประเทศ
ไทย” ชือ่ของบันทกึทางวชิาการฉบับน้ีจงึไม่เป็นไปตามหัวขอ้ที่คณะผูจ้ัดการสัมมนาออกแบบไว ้ผู ้

บันทกึจงึขออภัยคณะผูจ้ัดงานสมัมนาไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย แต่เน้ือหาสาระก็คงมีประเด็นของเรื่องการจา้งงาน
แรงงานตา่งดา้ว อนัเป็นผลของสทิธใินการท างานของแรงงานตา่งดา้ว 
 

๑.๓. แนวคดิเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิอนัเป็นเป้าหมายของงานบนัทกึ 
ผูบ้ันทกึเห็นควรน าเสนอขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับสทิธทิ างานของคนต่างดา้วในประเทศไทย ๔ 

ประการดว้ยกนั กลา่วคอื (๑) ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันรัฐไทย

ในเรือ่งของคนตา่งดา้วในประเทศไทย (๒) ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับกฎหมายของรัฐไทยว่าดว้ยสทิธทิ างาน
ของคนตา่งดา้วในประเทศไทย (๓) ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับมนุษยท์ี่ถูกเรียกว่า “แรงงานต่างดา้วที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย” และ (๔) ขอ้เท็จจริงอันเป็นสถานการณ์เด่นดา้นกฎหมายและนโยบายเพื่อจัดระบบ

แรงงานตา่งดา้วในประเทศไทย ซึง่ผูบ้ันทกึเชือ่วา่ ขอ้เท็จจรงิทัง้ ๔ ลกัษณะน้ีจะน าไปสู ่“ภาพจรงิ” ของ
สถานการณด์า้นแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย   
------------------------------------ 

๒. ขอ้เท็จจรงิเก ีย่วกบัพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศทีผู่กพนัรฐัไทยในเร ือ่งของคน

ตา่งดา้วในประเทศไทย 
------------------------------------ 

ผูบ้ันทกึพบขอ้เท็จจรงิ ๔ ประการในสว่นทีเ่กีย่วกบัพันธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศทีผู่กพัน
รัฐไทยในเรือ่งของคนตา่งดา้วในประเทศไทย 
 

๒.๑. ผูบ้นัทกึพบในประการแรกวา่ กฎหมายระหวา่งประเทศรบัรองใหร้ฐัไทยมอี านาจ
อธปิไตยทีจ่ะจดัระบบการท างานของคนต่างดา้วในประเทศไทยตามอ าเภอใจของ
รฐัไทย  

ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับความมีอยู่ของหลักกฎหมาย (Normative Fact) น้ีเป็นที่ยอมรับโดย
นานาอารยประเทศที่ยอมรับสถาบันรัฐสมัยใหม่ (Modern State) เราพบต่อไปว่า โดยหลักกฎหมาย
ระหว่างระหว่างประเทศ รัฐอธิปไตยย่อมอ านาจอธิปไตยที่สมบูรณ์และเด็ดขาดเหนือดนิแดนและ

ประชากรของตน ดังนัน้ ในเรื่องของอ านาจหนา้ที่ของรัฐเจา้ของดนิแดนต่อคนต่างดา้วนั้น โดยหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล ก็ยอมรับว่า ย่อมเป็นไปภายใตก้ฎหมายของรัฐคู่กรณีในนิติ
สมัพันธ ์ทัง้น้ีเวน้แตจ่ะมกีารก าหนดเป็นอย่างอืน่โดยรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง น่ันก็คอื โดยทั่วไป กฎหมายระหว่าง
ประเทศยอมรับใหร้ัฐเจา้ของดนิแดนมอี านาจอธปิไตยทีจ่ะจ ากดัสทิธขิองคนต่างดา้วใหน้อ้ยไปกว่าสทิธิ

ของคนสญัชาตขิองตน หรอือาจยอมรับใหส้ทิธแิกค่นตา่งดา้วซึง่มสีญัชาตขิองรัฐใดรัฐหนึ่งใหม้ีสถานะที่
ดกีวา่คนตา่งดา้วอืน่ๆ (The most favored nations treatment) หรืออาจยอมรับใหส้ทิธแิก่คนต่างดา้ว
นัน้เสมือนที่ใหแ้ก่คนสัญชาตขิองตน ก็เป็นได ้(National Treatment) หรืออาจยอมรับใหส้ทิธทิี่ดกีว่า

คนสญัชาตแิกค่นต่างดา้ว ก็เป็นได ้:ซึง่รูปแบบหลังสุดน้ีย่อมมาจากผลมาจากการแสดงอ านาจของรัฐ
เจา้ของสญัชาตขิองคนตา่งดา้วในลกัษณะทีเ่รยีกกนัวา่ Extraterrialism เหนือรัฐเจา้ของดนิแดน 

ส าหรับประเทศไทยเอง ก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติต่อคนต่างดา้วในรูปแบบที่

หลากหลายน้ีมาแลว้เชน่กนัในประวตัศิาสตรท์ีผ่่านมา  
 

๒.๒. ผูบ้นัทกึพบว่า หากไม่มสีนธสิญัญาระหวา่งประเทศผูกพนัรฐัเจา้ของดนิแดนเป็น

อยา่งอืน่ รฐันีย้อ่มจ ากดัสทิธใินเสรภีาพทีจ่ะท างานของคนตา่งดา้ว  
โดยทั่วไป รัฐเจา้ของดนิแดนมักจ ากัดสทิธโิดยสิน้เชงิของคนต่างดา้วในงานที่คนสัญชาติ

ท าได ้หรือรัฐน้ีมักอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในสาขาวชิาชีพที่คนสัญชาติไม่อยากท าหรือไม่มี

ศักยภาพที่จะท า ในประวัติศาสตร์กฎหมายว่าดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว จึงปรากฏค าว่า 
“ตลาดแรงงานปิด(Closed Labor Market)” หรอื “ตลาดแรงงานเปิด (Opened Labor Market)” แต่ใน
ตลาดแรงงานที่เปิดใหค้นต่างดา้วท างานได ้คนต่างดา้วนัน้ก็ยังจะตอ้งมี “ใบอนุญาตท างาน (Work 

Permit)” โอกาสที่คนต่างดา้วจะมีสทิธทิ างาน ก็คอื สถานการณ์ที่การท างานของคนต่างดา้วนัน้เป็น
ประโยชนต์อ่รัฐเจา้ของดนิแดน หรอืเป็นเรือ่งของการยอมรับสทิธใินการท ามาหาเลีย้งชพีของคนตา่งดา้ว



P A G E  | 3 

 

----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

นัน้ ประเด็นหลงัน้ีอาจมองเป็นเพียงแค่การยอมรับเพราะหลักมานุษยธรรม หรืออาจมองไปใกลถ้งึการ
ยอมรับเพราะหลกัสทิธมินุษยชนก็เป็นได ้

ส าหรับประเทศไทยเอง ก็มปีระสบการณใ์นการใชอ้ านาจอธปิไตยเพื่อบัญญัตกิฎหมายเพื่อ
จัดระบบการท างานของคนตา่งดา้วมาตัง้แต ่พ.ศ.๒๕๑๕ มาจนถงึปัจจุบัน ซึง่กฎหมายไทยทั่วไปว่าดว้ย
การท างานของคนตา่งดา้วทีม่ผีลในปัจจุบัน ก็คอื พ.ร.บ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ และการ

ยอมรับใหค้นต่างดา้วท างานในประเทศไทยก็น่าจะมีแนวคดิพื้นฐานมาจากหลายสาเหตุดังเช่นนานา
อารยประเทศเป็นกนั 
 

๒.๓. ผู ้บนัทึกพบว่า รฐัเจ ้าของสญัชาติของนกัลงทุนมกัจะพยายามผลกัดนัให้มี
สนธสิญัญาระหวา่งประเทศกบัรฐัเจา้ของดนิแดนทีม่กีารลงทุนเพือ่พฒันาสทิธทิ ี่
ดกีวา่ของคนสญัชาตขิองตนทีไ่ปเป็น “นกัลงทนุต่างดา้ว” หรอื “แรงงานต่างดา้ว” 

ในรฐัน ัน้  
สนธสิญัญาน้ีถูกเรยีกวา่ “สนธสิญัญาทางไมตรี” ในราวศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ แต่ต่อมา ถูก

เรยีกวา่ “สนธสิญัญาสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทุน” ในราวศตวรรษที ่๑๙ – ๒๐ จนถงึในปัจจุบันที่เขา้สู่

ศตวรรษที ่๒๑ แนวคดิทีจ่ะเปิดตลาดเสรีทางเศรษฐกจิภายใต ้GATT หรือต่อมา WTO ก็ท าใหน้านารัฐ
ในประชาคมระหวา่งประเทศทีเ่ชือ่ในการคา้และการลงทุนเสรีมีความเชือ่ในการยอมรับการปฏบิัตทิี่เท่า
เทยีมกนัระหวา่งคนชาตแิละคนตา่งดา้วภายใตก้ลไกของกฎหมายระหวา่งประเทศในหลายลักษณะ เช่น 
หลักการปฏบิัตเิยี่ยงคนชาตหิรือคนสัญชาต ิ(Principle of National Treatment) หรือ หลักการปฏบิัติ

ตา่งตอบแทน (Principle of Reciprocity)  
โดยอย่างยิง่รัฐทีเ่ชือ่ในการท าสนธสิัญญาเพื่อก่อตัง้ประชาคมระหว่างรัฐ (Community of 

States) ก็ยิง่จะเชือ่ในการยอมรับเสรภีาพทีจ่ะเคลือ่นไหวอย่างเสรขีองนักลงทุนและแรงงาน แต่อย่างไร

ก็ตาม เสรีภาพของมนุษย์ในสถานการณ์ดังกล่าวย่อมจะเกดิขึน้ภายใตผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่
ชดัเจนระหวา่งรัฐทีเ่ขา้ท าสนธสิญัญานัน้ๆ  

ส าหรับประเทศไทยเอง ก็มีประสบการณ์ในการท าสนธสิัญญาเพื่อสรา้งความสัมพันธท์าง

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว อันมีผลเป็นการจัดระบบการท างานของคนต่างดา้ว
เชงิบวก กล่าวคอื การรับรองสทิธิท างานของคนต่างดา้วซึง่เป็นคนสัญชาตขิองรัฐภาคีในสนธสิัญญา 
และในทา้ยทีส่ดุ ประเทศไทยก็ก าลงัเขา้สูป่ระสบการณข์องความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดระบบ

การท างานของคนตา่งดา้วภายใตแ้นวคดิประชาคมนิยมภายใตก้ฎบัตรอาเซยีนน่ันเอง สทิธทิี่จะท างาน
ของคนตา่งดา้วทีม่สีญัชาตขิองรัฐสมาชกิอาเซยีนจงึไดร้ับการประกนัเสรีภาพที่ประกอบอาชพีบางสาขา
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ประชาคมอาเซยีน  

 
๒.๔. ผูบ้นัทกึพบวา่ รฐัทีเ่ชือ่ในแนวคดิมนุษยน์ยิมจะยอมรบัสทิธทิ างานของมนุษยไ์ม่วา่

จะเป็นคนสญัชาตหิรอืคนตา่งดา้ว ไมว่า่จะเป็นคนตา่งดา้วเขา้เมอืงถกูหรอืผดิ  

แนวคดิมนุษย์นิยมแบบน้ีแพร่กระจายหลังจากที่รัฐสมาชกิกฎบัตรสหประชาชาต ิค.ศ.
๑๙๔๕/พ.ศ.๒๔๘๘ ตา่งเขา้ยอมรับปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘/พ.ศ.๒๔๙๑ อัน
น าไปสูก่ารยอมรับสนธสิัญญา ๒ ฉบับเพื่อสรา้งความเขม้แข็งทางกฎหมายใหแ้ก่ปฏญิญาดังกล่าว ซึง่

สนธสิญัญาทัง้ ๒ ฉบับดงักลา่ว ก็คอื (๑) กตกิาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธทิางแพ่ง/พลเมอืงและทางการ
เมือง ค.ศ.๑๙๖๖/พ.ศ.๒๕๐๙ และ (๒) กตกิาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคม และ
วฒันธรรม ค.ศ.๑๙๖๖/พ.ศ.๒๕๐๙ เราพบว่า ประเทศไทยยอมรับผูกพันต่อทัง้ปฏญิญาสากลดังกล่าว

และกตกิาทัง้สองฉบับนี้แลว้ และเราพบวา่ สทิธทิ างานของมนุษยไ์ดร้ับการยอมรับวา่ เป็นสทิธมินุษยชน 
และมีการบัญญัตอิย่างชัดเจนในขอ้ ๒๓ แห่ง ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘/พ.ศ.
๒๔๙๑ กลา่วคอื  

“(๑) บุคคลมสีทิธทิีจ่ะท างาน, ทีจ่ะเลอืกงานอย่างเสร,ี ทีจ่ะมสีภาวะการท างานทียุ่ตธิรรมและพอใจ 
และที่จะไดร้ับความคุม้ครองจากการว่างงาน. (Everyone has the right to work, to free 
choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection 
against unemployment.) 

(๒) บุคคลมีสทิธใินการรับค่าตอบแทนเท่ากันส าหรับการท างานที่เท่ากันโดยไม่มีการเลอืกประ
ตบิัตใิด ๆ. (Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for 
equal work.) 

(๓) บุคคลผูท้ างานมสีทิธใินรายไดซ้ ึง่ยุตธิรรมและเอือ้ประโยชนเ์พือ่เป็นประกนัส าหรับตนเองและ
ครอบครัวใหก้ารด ารงชวีติมคีา่ควรแกศ่กัดิศ์รขีองมนุษย,์ และถา้จ าเป็นก็ชอบที่จะไดร้ับความ
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คุม้ครองทางสงัคมอืน่ ๆ เพิม่เตมิ. (Everyone who works has the right to just and 
favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of 
human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social 
protection.) 

(๔) บุคคลมีสทิธิที่จะก่อตัง้และเขา้ร่วมกับสหภาพแรงงานเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของตน. 
(Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his 
interests.)” 

นอกจากนัน้ เราพบว่า ประเทศไทยก็ยอมรับในอนุสัญญาหลายฉบับขององคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labor Organization of ILO) ซึง่ใชแ้นวคดิมนุษยน์ิยมในการก าหนด
สทิธขิองแรงงาน  

เราพบอกีวา่ ประเทศไทยยังไดย้อมรับปฏญิญากรุงเทพวา่ดว้ยการโยกยา้ยถิน่ฐานทีไ่ม่ปกต ิ

ค.ศ.๑๙๙๙/พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่เป็นการประกาศเจตนารมยท์ี่จะมีความร่วมมือระหว่างภูมภิาค2ในเรื่องการ
ยา้ยถิ่นฐานที่ไม่ปกตขิองมนุษยไ์รเ้อกสารพสิูจน์ทราบตัวบุคคล (Undocumented Migrant) ขอให ้
สงัเกตว่า ปฏญิญาน้ีพูดถงึแรงงานต่างดา้วไรร้ัฐเขา้เมืองผดิกฎหมาย โดยที่มไิดเ้รียกมนุษยเ์หล่าน้ีว่า 

“แรงงานเถือน” หรือ “แรงงานผิดกฎหมาย” แต่เรียกบุคคลกลุ่มดังกล่าวว่า “ผูย้า้ยถิ่นฐานที่ไม่ปกต ิ
(Irregular Migrant)”  

ทา้ยที่สุด ประเทศไทยก็ไดท้ าความตกลงกับ ๓ ประเทศเพื่อนบา้นซึง่เป็นรัฐตน้ทางของ
แรงงานต่างดา้วเขา้เมืองไทยในลักษณะที่ผิดกฎหมายจ านวนมหึมา กล่าวคือ (๑) สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว3 (๒) ราชอาณาจักรกมัพูชา4 และ (๓) สหภาพพม่าหรอืเมยีนม่ารใ์นปัจจุบัน5  
เราพบวา่ ความตกลงทัง้สามฉบับมุ่งมลีกัษณะของมนุษยน์ยิมอย่างมาก กล่าวคอื ความตกลงดงักล่าวมุ่ง
ที่จะจัดการปัญหาการคา้มนุษยท์ี่เป็นแรงงาน และการสรา้งจุดเริม่ตน้ในการขจัดปัญหาความไรร้ัฐไร ้

สญัชาตใิหแ้กแ่รงงานเขา้เมอืงไทยผดิกฎหมายซึง่อพยพมาจากทัง้ ๓ ประเทศ  
 

โดยสรุปในประเด็นน้ี ผูบ้ันทกึจงึสรุปไดว้า่ โดยยังมไิดพ้จิารณาขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการปรับใชห้ลกั

กฎหมายระหว่างประเทศทัง้หมดน้ีในความเป็นจรงิ เราก็อาจสรุปขอ้เท็จจรงิเชงิ normative ไดว้่า 
ประเทศไทยยอมรับทีจ่ะใชอ้ านาจอธปิไตยในการจัดระบบการท างานของคนต่างดา้วในลักษณะที่ไม่ขัด
ต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่รับรองสทิธิท างานของคนต่างดา้ว โดยที่พันธกรณีตามสนธิสัญญา

ดังกล่าวอาจจะมีที่มาจากความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ หรือเป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของแรงงาน ก็ได ้ 

โดยพจิารณากฎหมายระหวา่งประเทศทีผู่กพันประเทศไทย เราอาจสรุปไดห้รอืไม่วา่ ประเทศไทย

ก็มไิดป้ฏเิสธทีจ่ะยอมรับวา่ ฐานแห่งสทิธทิ างาน ก็คอื ความเป็นมนุษย ์ความเป็นคนต่างดา้วหรือความ
เป็นคนเขา้เมอืงผดิกฎหมายไม่ท าใหเ้สยีสทิธทิ างาน อนัน าไปสูก่ารมรีายไดเ้พือ่การยังชพีของมนุษยแ์ต่
ละคน ดงันัน้ ดว้ยแนวคดิที่มีลักษณะมนุษยน์ิยมมากขึน้ ประเทศไทย ทัง้โดยฝ่ายนิตบิัญญัต ิหรือฝ่าย

บรหิาร หรอืฝ่ายตลุาการจงึมแีนวโนม้ทีจ่ะปรับใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศใหม้ีผลไดจ้รงิในระดับภายใน
รัฐ กลา่วอกีนัย ก็คอื มคีวามพยายามทีจ่ะปรับกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
การจัดระบบการท างานของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยก็ย่อมจะตอ้งไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่าง

ประเทศทีผู่กพันประเทศไทยมใิชห่รอื ? 

                                            
2 อันประกอบดว้ย (๑) ออสเตรเลยี (๒) บังคลาเทศ (๓) บรไูน ดารสุซาลาม (๔) กัมพชูา (๕) จนี (๖) อนิโดนีเซยี (๗) ญี่ปุ่ น 
(๘) สาธารณรัฐเกาหล ี(๙) สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (๑๐) มาเลเซยี (๑๑) พม่า (๑๒) นิวซแีลนด ์(๑๓) ปาปัว 
นวิกนีิ (๑๔) ฟิลปิปินส ์(๑๕) สงิคโปร ์(๑๖) ศรลัีงกา (๑๗) ไทย และ (๑๘) เวยีดนาม รวมทัง้ (๑๙) เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง 
3 บันทกึความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าดว้ยความ
รว่มมอืดา้นการจา้งแรงงานณ นครเวยีงจันทร ์เมือ่วันที ่๑๘ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๕/ค.ศ.2002 
http://learners.in.th/blog/archanwell-and-right2work/394119 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=118&d_id=118 
4 บันทกึความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าดว้ยความร่วมมือในการจา้ง
แรงงาน ณ จังหวัดอบุลราชธานี เมือ่วันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖/ค.ศ.2003 
http://learners.in.th/blog/archanwell-and-right2work/394118 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=119&d_id=119 
5 บันทกึความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง่สหภาพพมา่วา่ดว้ยความร่วมมือในการจา้งแรงงาน ณ จังหวัด
เชยีงใหม ่เมือ่วันที ่๒๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๖/ค.ศ.๒๐๐๓  
http://learners.in.th/blog/archanwell-and-right2work/394116 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=117&d_id=117 

http://learners.in.th/blog/archanwell-and-right2work/394119
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=118&d_id=118
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=119&d_id=119
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=119&d_id=119
http://learners.in.th/blog/archanwell-and-right2work/394118
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=119&d_id=119
http://learners.in.th/blog/archanwell-and-right2work/394116
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=117&d_id=117
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

แตอ่ย่างไรก็ตาม เราก็คงปฏเิสธมไิดถ้งึการเกดิขึน้เสมอของการปฏเิสธสทิธขิองแรงงานต่างดา้ว
โดยองคก์รใดองคก์รหนึง่ของรัฐไทย อนัน าไปสู่ขอ้พพิาทเชงิความคดิเกีย่วกับความชอบดว้ยกฎหมาย

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนที่ผูกพันรัฐไทย ดังที่ปรากฏในปัจจุบันในกรณีที่มีการปฏเิสธสทิธิ
ของนางไหม ไหมแสง และนายชาล ีดอียู่ ซ ึง่อยู่ในการพจิารณาของกลไกระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะใน
กลไกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

------------------------------------ 

๓. ขอ้เท็จจรงิเก ีย่วกบักฎหมายของรฐัไทยวา่ดว้ยสทิธทิ างานของคนตา่งดา้วในประเทศไทย 
------------------------------------ 

ผูบ้ันทึกพบว่า ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในการท าสัญญาของมนุษย์ที่มี

องคป์ระกอบต่างดา้วตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๘๑ โดย พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่

จัดเป็นกฎหมายไทยทีร่องรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลในเรื่องของนิตสิัมพันธต์าม

กฎหมายเอกชนทีม่ลีกัษณะระหวา่งประเทศ  

ดงันัน้ เมือ่การท างานไม่วา่จะโดยการจา้งแรงงานหรือจา้งท างาน และเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็น

คนตา่งดา้ว กฎหมายไทยฉบับน้ีก็ก าหนดใหค้วามสามารถในการท าสัญญาจา้งดังกล่าวย่อมเป็นไปตาม

กฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาติ6 หรือในกรณีที่คู่สัญญาประสบปัญหาความไรส้ัญชาต ิกฎหมายไทย

ฉบับน้ีก็ใหน้ าเอากฎหมายของรัฐเจา้ของภูมลิ าเนามาใชแ้ทน7กฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาต ิเราจึง

สรุปวา่ ความเป็นคนตา่งดา้วเพราะมสีญัชาตขิองรัฐใดรัฐหนึง่ หรอืไรส้ญัชาตโิดยสิน้เชงิจงึไม่เป็นเหตุให ้

เสยีความสามารถของบุคคลตามกฎหมายเอกชนทีจ่ะท าสญัญา 

แต่ในส่วนของความสมบูรณ์ของสัญญาและผลของสัญญาจา้งก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ๔ 

ประเภทตามแต่กรณี8 กล่าวคือ (๑) กฎหมายแห่งเจตนาของคู่สัญญา หากมีการแสดงเจตนาเลือก

กฎหมาย (๒) กฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาตอิันร่วมกัน หากไม่มีการแสดงเจตนาเลอืกกฎหมาย (๓) 

กฎหมายของรัฐเจา้ของถิน่ทีท่ าสญัญา หากคูส่ญัญามสีญัชาตติา่งกนัและไม่มเีจตนาเลอืกกฎหมาย และ 

(๔) กฎหมายของรัฐเจา้ของถิ่นที่สัญญามีผล หากคู่สัญญามีสัญชาติต่างกันและไม่มีเจตนาเลือก

กฎหมาย อกีทัง้ไม่อาจหยั่งทราบถงึถิน่ทีท่ าสญัญา  

ขอใหต้ระหนักวา่ ประเทศไทยเริม่มีกฎหมายเพื่อก าหนดใหค้นต่างดา้วตอ้งขอใบอนุญาตท างาน

ใน พ.ศ.๒๕๑๕ โดยประกาศคณะปฏวิตัฉิบับที ่๓๒๒ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมา ก็คอื 

พ.ร.บ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.๒๕๒๑ และในทา้ยทีส่ดุ ก็คอื พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว 

พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่ยังมผีลอยู่ในปัจจุบันเพือ่แสดงเจตนาของรัฐไทยในเรือ่งการยอมรับใหค้นตา่งดา้วท างาน

ในประเทศไทย กฎหมายน้ียอมเปิดประตูตลาดแรงงานไทยเพื่อใหค้นต่างดา้วใน ๗ สถานการณ์

ดงัตอ่ไปนี้ 

 

๓.๑. คนตา่งดา้วทีท่ างานกอ่นการปรากฏตวัของกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่าง

ดา้วใน พ.ศ.๒๕๑๕ ยอ่มมสีทิธทิ างานตอ่ไป 

คนต่างดา้วที่ท างานอยู่ก่อนประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ และไดร้ับใบอนุญาตท างานตลอดชีวติแลว้โดยกฎหมายดังกล่าว ย่อมมีสทิธทิ างานได ้

ตลอดไป แมป้ระกาศคณะปฏวิตัดิงักลา่วสิน้ผลลง พ.ร.บ.การท างานคนตา่งดา้ว พ.ศ.๒๕๒๑ ก็ยังรับรอง

สทิธดิงักลา่ว และเมือ่พระราชบัญญัตดิงักลา่วสิน้ผลลงอกี พ.ร.บ.การท างานคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ ก็

ยังมบีทบัญญัตริับรองสทิธทิ างานของคนตา่งดา้วดงักลา่ว ดงัปรากฏตามมาตรา ๕๘ วรรค ๒ ซึง่บัญญัติ

วา่ “ใบอนุญาตทีอ่อกใหต้ามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบับที ่๓๒๒ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (มี

กรณีที่เป็นใบอนุญาตท างานตลอดชีวติ) ใหใ้ชไ้ดต้่อไปตราบเท่าที่ใบอนุญาตยังไม่ส ิน้อายุ และผูร้ับ

ใบอนุญาตยังท างานทีไ่ดร้ับอนุญาตนัน้” 

                                            
6 มาตรา ๑๐ วรรค ๑ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
7 มาตรา ๑๐ วรรค ๑ ประกอบมาตรา ๖ วรรค ๔ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
8 มาตรา ๑๓ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

๓.๒. คนตา่งดา้วทีม่สีถานภาพพเิศษตามกฎหมายภายในหรอืระหวา่งประเทศย่อมมสีทิธ ิ

ท างานโดยไมต่อ้งขอใบอนุญาตท างานตามกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่าง

ดา้ว 

เราพบว่า มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัตยิกเวน้

หนา้ทีใ่นการขอใบอนุญาตท างานใหแ้กค่นตา่งดา้วทีม่สีถานภาพพเิศษตามกฎหมายภายในหรอืกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ๗ ลักษณะ กล่าวคอื (๑) บุคคลในคณะผูแ้ทนทางทูต (๒) บุคคลในคณะผูแ้ทนทาง

กงสลุ (๓) ผูแ้ทนของประเทศสมาชกิและพนักงานขององคก์ารสหประชาชาตแิละทบวงการช านัญพเิศษ 

(๔) คนรับใชส้่วนตัวซึง่เดนิทางจากต่างประเทศเพื่อมาท างานประจ าอยู่กับบุคคลทัง้สามลักษณะแรก  

(๕) บุคคลซึง่ปฏิบัตหินา้ที่หรือภารกจิตามความตกลงที่รัฐบาลไทยท าไวก้ับรัฐบาลต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหวา่งประเทศ (๖) บุคคลซึง่ปฏบิัตหินา้ทีห่รอืภารกจิเพือ่ประโยชนใ์นทางการศกึษา วฒันธรรม 

ศลิปะการกฬีา หรอืกจิการอืน่ ทัง้น้ี ตามทีจ่ะไดก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา (๗) บุคคลซึง่คณะรัฐมนตรี

อนุญาตใหเ้ขา้มาปฏบิัตหินา้ที่หรือภารกจิอย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะก าหนดเงื่อนไขไวด้ว้ยหรือไม่ ก็ได  ้

สทิธทิ างานของคนตา่งดา้วทีม่สีถานพเิศษโดยไม่ตอ้งขอใบอนุญาตท างานในลักษณะน้ีเป็นไปตามแนว

ปฏบิัตทิีน่านารัฐในประชาคมระหวา่งประเทศมตี่อกัน หรือเป็นไปตามแนวคดิประโยชน์นิยมที่รัฐไทยใช ้

ในการยอมรับสทิธทิ างานของคนตา่งดา้วทีท่ าประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศไทย 

 

๓.๓. คนตา่งดา้วทีม่ลีกัษณะท ัว่ไปซึง่เขา้มาท างานในลกัษณะอนัจ าเป็นเเละเรง่ด่วนทีม่ ี

ระยะเวลาท างานไม่เกนิสบิหา้วนั ย่อมมสีทิธทิ างานหากรอ้งขออนุญาตท างานใน

สาขาอาชพีทีไ่มต่อ้งหา้ม 

เราพบวา่ มาตรา ๙ วรรค ๑ ตอนตน้ แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ 

บัญญัตริับรองสทิธทิ างานใหแ้กค่นตา่งดา้วภายใตเ้งือ่นไข ๓ ประการ กลา่วคอื (๑) เป็นคนต่างดา้วที่ไม่

มีปัญหาการรับรองสทิธใินสถานะบุคคล (๒) งานที่ขอท าไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายน้ี9 และ (๓) ไดร้ับ

ใบอนุญาตท างานตามกฎหมายน้ี 

จะเห็นวา่ การยอมรับสทิธทิ างานของคนตา่งดา้วทั่วไปเป็นไปบนแนวคดิประโยชน์นิยมของ

รัฐเจา้ของดนิแดนอย่างแน่นอน การท างานในสาขาอาชพีที่คนสัญชาตทิ าไดแ้ละท าอยู่จงึตกเป็นสาขา

อาชพีทีห่า้มคนตา่งดา้วท า 

 

๓.๔. คนต่างดา้วทีเ่ขา้เมอืงถูกกฎหมายและมสีทิธอิาศยัช ัว่คราวซึง่เขา้มาท างานใน

ลกัษณะเพือ่ท างานอนัจ าเป็นเเละเรง่ดว่นทีม่รีะยะเวลาท างานไมเ่กนิสบิหา้วนั ยอ่มมี

สทิธทิ างานหากมหีนงัสอืแจง้ใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายทราบ 

เราพบวา่ มาตรา ๙ วรรค ๑ ตอนทา้ย แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ 

บัญญัตริับรองสทิธิท างานใหแ้ก่คนต่างดา้วที่เขา้เมืองถูกกฎหมายและมีสิทธิอาศัยชั่วคราวภายใต ้

เงือ่นไข ๓ ประการ กลา่วคอื (๑) เป็นคนตา่งดา้วซึง่เขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมาย

วา่ดว้ยคนเขา้เมอืง (๒) เพือ่ท างานอนัจ าเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกนิสบิหา้วัน และ (๓) 

มหีนังสอืแจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบ 

 

๓.๕. คนต่างดา้วท างานในธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายย่อมมสีทิธ ิ

ท างาน 

เราพบวา่ มาตรา ๑๒ วรรค ๑ ตอนทา้ย แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ 

บัญญัตริับรองสทิธทิ างานใหแ้กค่นตา่งดา้วเขา้มาท างานในประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิ

                                            
9 เป็นไปตามมาตรา ๗ แหง่ พ.ร.บ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่บัญญัตวิา่ 

“งานใดทีค่นตา่งดา้วอาจท าไดใ้นทอ้งทีใ่ด เมือ่ใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง โดยค านงึถงึความมั่นคงของ

ชาติ โอกาสในการประกอบอาชพีของคนไทยและความตอ้งการแรงงานต่างดา้วที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี จะ

ก าหนดใหแ้ตกตา่งกันระหวา่งคนตา่งดา้วท่ัวไปกับคนตา่งดา้วตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก็ได ้

ความในวรรคหนึง่ไมใ่ชบ้ังคับกับการท างานของคนตา่งดา้วตามมาตรา ๑๒” 
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

การลงทุนหรือกฎหมายอื่นภายใตเ้งื่อนไข ๒ ประการ กล่าวคือ (๑) มีหนังสือแจง้การอนุญาตโดย

หน่วยงานทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุนไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายการท างานของคนต่างดา้ว พรอ้ม

ดว้ยรายละเอยีดทีอ่ธบิดกีรมการจัดหางานก าหนด (๒) นายทะเบียนดังกล่าวออกใบอนุญาตใหค้นต่าง

ดา้วนัน้ภายในเจ็ดวนันับแตว่นัทีไ่ดร้ับแจง้  

แต่ขอใหส้ังเกตว่า ในระหว่างรอรับใบอนุญาตท างาน คนต่างดา้วนัน้อาจท างานไปพลาง

กอ่นไดโ้ดยไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตติามมาตรา ๒๔10  แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.

๒๕๕๑ จนถงึวนัทีน่ายทะเบยีนแจง้ใหม้ารับใบอนุญาต 

ประโยชนน์ยิมก็ยังเป็นแนวคดิพืน้ฐานในการเปิดประตตูลาดแรงงานในสถานการณ์น้ีอยู่ด ี

 

๓.๖. คนต่างดา้วทีม่ปีัญหาสทิธใินการรบัรองสถานะบุคคลตามกฎหมายย่อมมีสทิธ ิ

ท างาน หากรอ้งขอใบอนุญาตท างานในสาขาวชิาชพีทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

เราพบว่า มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัตริับรอง

สทิธิท างานใหแ้ก่คนต่างดา้วมีปัญหาสทิธใินการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายภายใตเ้งื่อนไข ๒ 

ประการ กลา่วคอื  

เงื่อนไขประการแรก ก็คอื เป็นคนที่มีปัญหาการรับรองสทิธิในสถานะบุคคล ๕ ประการ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด กลา่วคอื (๑.๑.) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการเนรเทศและไดร้ับการผ่อนผัน

ใหไ้ปประกอบอาชพี ณ ทีแ่ห่งใดแทนการเนรเทศหรอือยู่ในระหวา่งรอการเนรเทศ (๑.๒.) เขา้มาหรืออยู่

ในราชอาณาจักรโดยไม่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองแต่ไดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้

เมือง (๑.๓.) ถูกถอนสัญชาตติามประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ หรอืตามกฎหมายอืน่ (๑.๔.) เกดิในราชอาณาจักรแตไ่ม่ไดร้ับสญัชาตไิทยตามประกาศของคณะ

ปฏวิตั ิฉบับที ่๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และ (๑.๕.) เกดิในราชอาณาจักรแต่ไม่ไดร้ับ

สญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ 

เงือ่นไขประการทีส่อง ก็คอื บุคคลดงักลา่วไดร้ับใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ท างานของคนตา่งดา้ว 

เงือ่นไขประการทีส่าม ก็คอื งานทีท่ าตอ้งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาการท างานของคนต่างดา้วตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม ซึ่ง 

คณะรัฐมนตรจีะก าหนดเงือ่นไขอย่างใดไวด้ว้ยก็ไดใ้นประกาศน้ี 

แตส่ าหรับแนวคดิพื้นฐานของการยอมรับสทิธทิ างานในสถานการณ์น้ี ก็น่าจะมาจากหลัก

มานุษยธรรมหรอืหลกัสทิธมินุษยชน เราพบวา่ คนตา่งดา้วทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมายแต่ยังมอิาจส่งกลับได ้

หรอืคนตา่งดา้วทีม่จีุดเกาะเกีย่วไทยอย่างชดัเจนก็จะไดร้ับการประกนัสทิธทิ างานตามมาตราน้ี  

 

๓.๗. ซึง่มภีมูลิ าเนาและเป็นคนสญัชาตขิองประเทศทีม่ชีายแดนตดิกบัประเทศไทยหรอื

ทอ้งทีต่อ่เนือ่งกบัทอ้งทีด่งักลา่วยอ่มมสีทิธทิ างาน หากรอ้งขอใบอนุญาตท างานใน

บางสาขาอาชพีในชว่งระยะเวลาหรอืตามฤดูกาลทีก่ าหนดได ้

เราพบวา่ มาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัตวิา่  

“คนตา่งดา้วซ ึง่มภีูมลิ าเนาและเป็นคนสญัชาตขิองประเทศที่มีชายแดนตดิกับประเทศไทย 

ถา้ไดเ้ขา้มาในราชอาณาจักรโดยมเีอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง อาจ

ไดร้ับอนุญาตใหท้ างานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวในชว่งระยะเวลา

หรอืตามฤดกูาลทีก่ าหนดได ้ทัง้น้ี เฉพาะการท างานภายในทอ้งทีท่ีอ่ยู่ตดิกบัชายแดนหรอืทอ้งทีต่อ่เน่ือง

กบัทอ้งทีด่งักลา่ว 

                                            
10 ซึง่บัญญัตวิ่า “ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท างานในระหว่างเวลาท างานเพื่อแสดงต่อ
พนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืนายทะเบยีนไดเ้สมอ” 
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

คนต่างดา้วซ ึง่ประสงคจ์ะท างานตามวรรคหนึ่ง ใหย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานชัว่คราว

พรอ้มกบัแสดงเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางต่อนายทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต ใหน้ายทะเบยีนระบุทอ้งทีห่รอืสถานทีท่ีอ่นุญาตใหท้ างาน ระยะเวลา

ทีอ่นุญาตใหท้ างาน ประเภทหรอืลกัษณะงาน และนายจา้งที่คนต่างดา้วนัน้จะไปท างานดว้ย ทัง้น้ี ตาม

แบบและวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตราน้ีจะใชบ้ังคบักบัทอ้งทีใ่ด ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตใิด เพื่อท างานประเภท

หรือลักษณะใด ในชว่งระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ใหเ้ป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา” 

จะเห็นว่า มาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัตริับรอง

สทิธิท างานใหแ้ก่คนต่างดา้วมีปัญหาสทิธใินการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายภายใตเ้งื่อนไข ๓ 

ประการ กลา่วคอื (๑) เป็นคนตา่งดา้วซึง่มีภูมลิ าเนาและเป็นคนสัญชาตขิองประเทศที่มีชายแดนตดิกับ

ประเทศไทย (๒) เขา้มาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางตามกฎหมายว่าดว้ยคน

เขา้เมือง (๓) ไดร้ับอนุญาตท างานในไดร้ับอนุญาตใหท้ างานบางประเภทหรือลักษณะงานใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรีก าหนดโดย

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

แนวคดิของมาตราน้ีก็คงเป็นการเปิดโอกาสใหค้ณะรัฐมนตรีเปิดตลาดแรงงานส าหรับการ

ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชพีในบางชว่งเวลา หลกัประโยชน์นิยมย่อมเป็นแนวคดิเบื้องหลังของ

มาตราน้ี แตอ่ย่างไรก็ตาม ในขณะทีก่ารเปิดประตกูารจา้งน้ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิแก่นายจา้ง

ไทย โอกาสทีจ่ะท างานของแรงงานในประเทศเพื่อนบา้นก็น่าจะเป็นการสรา้งสุขภาวะใหแ้ก่แรงงานใน

ประเทศเพื่อนบา้นที่แสวงหางานที่มีรายไดด้ีกว่า แนวคดิมนุษย์นิยมอาจมีบทบาทบา้งในการเมือง

ชายแดนระหวา่งรัฐไทยและรัฐทีป่ระชดิตดิแดน 

------------------------------------ 

๔. ขอ้เท็จจรงิเก ีย่วกบัมนุษยท์ ีถ่กูเรยีกวา่ “แรงงานตา่งดา้วทีอ่ยูใ่นประเทศไทย” 
------------------------------------ 

แมว้า่ค าวา่ “คนตา่งดา้ว (Alien)” จะมคีวามหมายตรงกันในกฎหมายของทุกประเทศว่า หมายถงึ 
“คนที่ไม่มีสัญชาตขิองรัฐเจา้ของดนิแดน” และโดยทางปฏบิัตทิั่วไป การที่เราจะทราบว่า มนุษยจ์ะมี
สถานะเป็นคนสญัชาตขิองรัฐใด เราก็จะพจิารณาจากเอกสารรับรองสทิธใินสถานะบุคคลตามกฎหมาย

ของมนุษยผู์นั้น้ เราจะทราบว่า บุคคลใดมีสถานะเป็นคนสัญชาตไิทย เราก็จะตอ้งขอใหบุ้คคลดังกล่าว
แสดงบัตรประชาชนไทยหรอืหนังสอืเดนิทางทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐไทยออกและรับรองวา่ บุคคลนัน้มสีถานะ
เป็นคนสญัชาตไิทย 

แตม่ายาคตทิางกฎหมายก็เกดิขึน้ไดใ้นเรือ่งน้ีบ่อยครัง้  
เราพบวา่ บุคคลทีไ่ม่มเีอกสารแสดงตนวา่ เป็นคนสัญชาตไิทย กลับมีสทิธใินสัญชาตไิทย หรือมี

สทิธทิี่จะรอ้งขอสัญชาตไิทย และมีความเกีย่วเกีย่วกับประเทศไทยเท่านัน้หรือมากที่สุด ในกรณีแรก 

อาจจะเกดิขึน้เพราะบุคคลดังกล่าวไม่อยากแสดงตนเป็นคนสัญชาตไิทยหรืออยากแสดงตนเป็นคน
สัญชาตไิทย แต่เจา้หนา้ที่ของรัฐไทยไม่ยอมรับรองสถานะคนสัญชาตไิทยใหแ้ก่บุคคลนัน้ จะเห็นว่า 
หลายครัง้ที่บุคคลมีขอ้เท็จจรงิครบองคป์ระกอบที่ก าหนดในกฎหมายสัญชาต ิแต่กระบวนการรับรอง

สถานะคนสญัชาตติามกฎหมายการทะเบยีนราษฎรไม่อาจท าได ้ทัง้น้ี ดว้ยสาเหตทุีม่าจากเจา้ของปัญหา
เองก็ได ้หรอืมาจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐก็ได ้ 

ในทางกลบักนั เราพบอกีว่า บุคคลที่มีเอกสารแสดงตนว่า เป็นคนสัญชาตไิทย กลับไม่มีสทิธใิน

สญัชาตไิทย หรอืไม่มสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอสญัชาตไิทย และมีความเกีย่วเกีย่วกับประเทศไทยนอ้ยที่สุด ใน
กรณีทีส่องน้ี อาจเกดิขึน้เพราะความเขา้ใจผดิของเจา้หนา้ทีข่องรัฐไทยในขัน้ตอนของการบันทกึสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร หรืออาจจะเกดิการทุจริตในวงราชการ ซึง่ก็เป็นประเด็นที่

พจิารณากนัอยู่ในองคอ์สิระทีม่อี านาจหนา้ทีต่รวจสอบอยู่บ่อยครัง้ 
โดยประสบการณก์ารท างานวจิัยเพือ่พัฒนาสทิธใินการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย ผูบ้ันทกึ

อาจสรุปขอ้เท็จจรงิอกีวา่ มนุษยท์ีถู่กเรยีกว่า “แรงงานต่างดา้วในประเทศไทย” ออกไดเ้ป็น ๓ ประการ 

กลา่วคอื (๑) แรงงานตา่งดา้วแท ้(๒) แรงงานตา่งดา้วทีม่จีุดเกาะเกีย่วอย่างแทจ้รงิกบัประเทศไทย และ 
(๓) แรงงานตา่งดา้วเทยีม 
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

 
๔.๑. แรงงานตา่งดา้วแท ้

แรงงานต่างดา้วแทก็้คอืคนต่างดา้วที่เกดินอกประเทศไทยจากบุพการีที่เกดินอกประเทศ
ไทยและไม่มสีทิธใินสญัชาตไิทยใดๆ แรงงานในสถานการณน้ี์อาจจะเป็นแรงงานมีฝีมือหรือไรฝี้มือก็ได ้
อาจจะเป็นแรงงานทีเ่ขา้เมอืงถูกหรอืผดิก็ได ้ 

หากเป็นแรงงานต่างดา้วที่เขา้เมืองถูกกฎหมาย ก็ย่อมมีสทิธิอาศัยในประเทศไทยตาม
กฎหมายคนเขา้เมอืง ซึง่สทิธอิาศยัน้ีก็อาจมลีกัษณะชัว่คราวหรอืถาวร 

แต่หากเป็นแรงงานต่างดา้วที่เขา้เมืองผดิกฎหมาย ก็น่าจะไม่มีสทิธอิาศัยเลยในประเทศ

ไทย และเมือ่ถูกจับได ้ก็ควรจะถูกสง่กลบัออกไปนอกประเทศไทย แตส่ถานการณอ์าจมขีอ้ยกเวน้  
สถานการณย์กเวน้ประการแรก ก็คอื หากบุคคลดงักลา่วมสีถานะเป็นคนหนีภัยความตาย ซึง่

ประเทศไทยไม่อาจสง่กลบัออกไปนอกประเทศไทย เพราะการสง่ออกไปเสีย่งภัยความตาย ก็ย่อมท าให ้

ประเทศไทยตกเป็นผูล้ะเมดิกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธใินชวีติ  
สถานการณ์ยกเวน้ประการที่สอง ก็คอื หากบุคคลดังกล่าวยอมรับที่จะท างานไรฝี้มือใน

สาขาวชิาชพีทีป่ระเทศไทยขาดแคลน รัฐไทยตัง้แต ่พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นตน้มา ก็มีนโยบายที่จะยอมรับให ้

สทิธอิาศัยชั่วคราวตามกฎหมายคนเขา้เมืองเพื่อใหบุ้คคลนั้นสามารถรอ้งขอใบอนุญาตท างาน แมว้่า 
ความผดิกฎหมายคนเขา้เมืองจะยังคงอยู่ บุคคลดังกล่าวก็ไดร้ับการผ่อนผันใหอ้าศัยหรือใหส้ทิธอิาศัย
ต่อไปในประเทศไทย แรงงานไรฝี้มือจากพม่าที่เขา้เมืองผดิกฎหมายจ านวนไม่นอ้ยยอมขึน้ทะเบียน
แรงงานต่างดา้วประเภทน้ีมาตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๓๕ และในปัจจุบัน ก็ยังมีสถานะเป็นแรงงานต่างดา้วเขา้

เมอืงผดิกฎหมายทีม่สีทิธอิาศยัชัว่คราวตอ่ไป 
 

๔.๒. แรงงานตา่งดา้วทีม่จีดุเกาะเกีย่วอยา่งแทจ้รงิกบัประเทศไทย 

แรงงานตา่งดา้วในสถานการณน้ี์อาจจะเกดิในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลไรร้ากเหงา้ที่พบ
ตวัในประเทศไทย หรอืเป็นบุคคลทีเ่กดินอกประเทศไทยแตอ่าศยัอยู่ในประเทศไทยจนมีความกลมกลนื
ทางสงัคมและวฒันธรรมกบัประเทศไทยแลว้ บุคคลในกรณีแรกมรีัฐไทยเป็นรัฐเจา้ของดนิแดนอันเป็นที่

เกดิแห่งตน หรือบุคคลในกรณีที่สองย่อมมีรัฐไทยเท่านั้นที่มีสถานะเป็นรัฐเจา้ของดนิแดนอันเป็น
ภูมลิ าเนาแห่งตน หรอืในกรณีทีส่าม บุคคลดงักลา่วย่อมมรีัฐไทยเป็นรัฐเจา้ของดนิแดนอันเป็นภูมลิ าเนา
แห่งตนเช่นกัน และการขาดจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐตน้ทางเสียแลว้ ดว้ยว่า อพยพจากมานานแลว้ จน

สมัพันธภาพทัง้ทางสังคม เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมระหว่างรัฐและบุคคลเบาบางและเรือนหายไปเสยี
แลว้ 

ขอใหส้ังเกตว่า ความเกาะเกี่ยวดังกล่าวย่อมน าไปสู่สทิธิที่จะขอสัญชาติไทย และใน

สถานการณท์ีค่วามกลมกลนืกบัสงัคมไทยปรากฏตวัขึน้อย่างชดัเจนและเขม้ขน้ ก็เป็นการยากทีร่ัฐไทยที่
ปฏเิสธสทิธใินสัญชาตไิทยส าหรับพวกเขา ประวัตศิาสตรข์องกฎหมายสัญชาตไิทยก็ชีว้่า รัฐไทยก็ไม่
แตกตา่งไปจากนานาอารยประเทศอืน่ทีย่อมรับใหส้ญัชาตไิทยแกแ่รงงานตา่งดา้ว แมว้า่ในขณะที่ท าการ

เขา้เมอืง คนตา่งดา้วผูนั้น้อาจเขา้เมอืงไทยโดยผดิกฎหมาย  
 

๔.๓. แรงงานตา่งดา้วเทยีม 

แรงงานตา่งดา้วในสถานการณน้ี์จะมขีอ้เท็จจรงิครบองคป์ระกอบของความเป็นคนสัญชาติ
ไทย แตค่วามเป็นตา่งดา้วอาจเกดิจากบุคคลนัน้เองที่ไม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินสัญชาตไิทย หรืออาจจะ
เกดิจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐไทยตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎรไม่ยอมรับรองสถานะคนสัญชาตไิทยของ

บุคคลดงักลา่วในทะเบยีนราษฎรของรัฐไทย  
ขอใหต้ระหนักวา่ เมือ่มกีารพสิจูนส์ทิธใินสญัชาตไิทยและการรับรองสถานะคนสญัชาตไิทย

เกดิขึน้ในทีส่ดุ ความเป็นคนตา่งดา้วของแรงงานเทยีมน้ีก็จะสิน้สุด คนในสถานการณ์น้ีก็จะมีสถานะเป็น

รงงานสญัชาตไิทยโดยพลนั 
 

ผูบ้ันทกึน าเสนอขอ้เท็จจรงิในประเด็นน้ีขึน้มา เพื่อจะบอกว่า ค าว่า “แรงงานต่างดา้ว” อาจไม่

หมายถงึ “ความเป็นอื่น” หรือ “ภัยความมั่นคง” เสมอไป ประเทศไทยเองก็เพิง่มีการจัดท าทะเบียน
ราษฎรทั่วไปก็เพียงใน พ.ศ.๒๔๙๙ โดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ ดังนัน้ ก็ยังมีคนที่มี
สทิธใินสญัชาตไิทยทีย่ังตกหลน่การส ารวจทางทะเบยีนราษฎรอยู่อกีมาก หรอืกระแสโลกาภวิตันท์ีท่ าให ้
เกดิคนทีม่จีุดเกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิกบัสองประเทศซึง่ประเทศหนึ่งก็คอืประเทศไทย ดังนัน้ เราจงึอาจเจอ

แรงงานตา่งดา้วทีถ่อืสญัชาตลิาว แตม่มีารดาเป็นคนสญัชาตไิทยโดยการเกดิ บุคคลอาจจะอยากใชส้ทิธิ
ในสองสญัชาต ิหากแตท่ าไม่ไดท้ีก่ฎหมายสญัชาตลิาวยังไม่ยอมรับใหบุ้คคลใชส้ทิธใินสองสัญชาต ิแม ้
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----------------------------------------------------------------------------------  

ขอ้เท็จจรงิของระบบการท างานของแรงงานตา่งดา้วทีม่อียู่ในประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร เมือ่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

----------------------------------------------------------------------------------  

กฎหมายไทยไม่หา้มใหถ้อืสองสญัชาต ิแตเ่มือ่บุคคลดงักลา่วมภีูมลิ าเนาถาวรในลาว เขาจงึตอ้งยอมรับ
สถานะแรงงานสญัชาตลิาวในประเทศไทย ทัง้ทีเ่ขามสีทิธใินสญัชาตไิทยโดยผลของกฎหมายโดยหลัก

สบืสายโลหติจากมารดา และมคีวามจงรักภักดตีอ่ประเทศไทยซึง่เป็นแผ่นดนิอย่างลกึซึง้ก็ตาม 
ขอ้เท็จจริงอันแสดงถึงมายาคตแิห่งสทิธิในสัญชาติน้ีอาจจะท าใหเ้ราทั ้งหลายลดความเป็น

ชาตนิยิมในเรือ่งของการจัดระบบการท างานของคนตา่งดา้วไดบ้า้ง 

------------------------------------ 

๕. ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสถานการณ์เด่นดา้นกฎหมายและนโยบายเพือ่จดัระบบแรงงานต่างดา้ว
ในประเทศไทย : แรงงานชนกลุม่นอ้ยไรร้ฐัไรส้ญัชาตจิากพมา่ 

------------------------------------ 
สถานการณเ์ดน่ทีท่ั่วโลกจับจอ้งมาทีป่ระเทศไทยทีผู่บ้ันทกึอยากหยบิยกขึน้มาน าเสนอ ก็คอื การ

จัดการแรงงานตา่งดา้วกว่า ๓ ลา้นในประเทศไทย ซึง่สามในสีส่่วนนัน้เป็นแรงงานไรฝี้มือจากประเทศ

พม่า และแรงงานจ านวนกวา่ ๕ แสนน่าจะมสีถานะเป็นคนไรส้ญัชาตใินทะเบยีนราษฎรไทยประเภท ท.ร.
๓๘/๑  

จะดว้ยกระแสประชาคมอาเซยีนนยิมหรอืไม่ก็ตาม การปรองดองสมานฉันทข์องฝ่ายรัฐบาลทหาร

พม่าและฝ่ายพรรคการเมอืงฝ่ายคา้นทีเ่ชือ่ในแนวคดิประชาธปิไตยซึง่น าความคดิโดยท่านอองซานซูจีก็
น่าจะท าใหเ้กดิขอ้เท็จจรงิใหม่เกีย่วกบัแรงงานตา่งดา้วชนกลุม่นอ้ยไรร้ัฐไรส้ญัชาตจิากพม่า 

ขอ้เท็จจรงิแรก ก็คอื ปรากฏท่าทีของฝ่ายรัฐบาลพม่าที่ชัดเจนในการเร่งการพสิูจน์สัญชาตพิม่า

ใหแ้กแ่รงงานดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จในเดอืนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ความไรร้ัฐไรส้ัญชาตขิองแรงงาน
ดงักลา่วก็จะหมดไป บุคคลดงักลา่วก็จะมสีถานะเป็นคนสัญชาตพิม่าในทะเบียนราษฎรพม่าและคนต่าง
ดา้วสญัชาตพิม่าในทะเบยีนราษฎรไทย  

ขอ้เท็จจรงิที่สอง ปรากฏท่าทีของฝ่ายรัฐบาลพม่าและของท่านอองซานซูจีที่มีความชัดเจนใน
ทศิทางเดยีวทีจ่ะรับแรงงานไรฝี้มือกลุ่มน้ีกลับประเทศพม่า เพื่อการจา้งงานในประเทศพม่า ซึง่น่าจะมี
การกอ่สรา้งสาธารณูปโภคจ านวนมากในประเทศดงักลา่ว ในสถานการณท์ีก่ารลงทุนจากในอาเซยีนและ

นอกอาเซยีนในพม่าดงัทีต่ระหนักกนัอยู่ ประเด็นของการขาดแคลนแรงงานไรฝี้มือซึง่ก าลังจะเป็น “กึง่มี
ฝีมอื” หรอื “มฝีีมอืนอ้ย” ในประเทศไทยเริม่เกดิขึน้แลว้ 

ขอ้เท็จจรงิน้ีน่าจะท าใหร้ัฐศาสตรเ์ขา้มามีบทบาทในกฎหมายว่าดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว

มากขึน้ ในจุดทีฝ่่ายนติบิัญญัตทิิง้ใหค้ณะรัฐมนตรโีปรดใชด้ลุยพนิจิไดเ้อง 
ยอ้นกลบัมาถามตอ่ไปวา่ หากการเพกิเฉยตอ่การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของแรงงาน

กลุ่มน้ียังด าเนินต่อไป มีอกีหลายนางหนุ่ม ไหมแสง หรือหลายนายชาลี ดอียู่ที่ถูกละเลยสทิธใินการ

เยยีวยาจากความอบุัตเิหตจุากการท างาน ตลาดแรงงานไทยก็อาจเผชญิความขาดแคลนแรงงานไรฝี้มือ
มากขึน้มใิชห่รอื ? 
------------ 

๖. บทสรปุ 

------------- 
คงไม่มีใครจะต าหนิประเทศไทยที่จะยอมรับสทิธใินเสรีภาพของคนสัญชาตไิทยในลักษณะที่

ดกีวา่คนต่างดา้ว ทัง้น้ี เพราะประเทศอืน่ๆ ก็ย่อมมีทางปฏบิัตเิช่นน้ีเหมือนกัน แต่การปฏบิัตติ่อคนต่าง
ดา้วทีท่ างานในประเทศไทยนัน้ ก็ควรจะไดร้ับการปฏบิัตบินจุดสมดลุยข์องความมั่นคงทางเศรษฐกจิของ
รัฐไทยและสทิธิมนุษยชน ส าหรับผูบ้ันทกึนัน้ แรงงานต่างดา้วก็เป็นมนุษย์ ดังนัน้ หากการจัดระบบ

แรงงานตา่งดา้วเพือ่ประโยชนข์องประเทศไทยโดยไม่อนัิงขงัขอบกบัสทิธมินุษยชนของแรงงานต่างดา้ว 
ความยุตธิรรมทางสงัคมก็ไม่อาจเกดิขึน้ได ้ความยุตธิรรมตามกฎหมายบา้นเมอืงทีไ่ม่สอดคลอ้งกับความ
ยุตธิรรมตามธรรมชาต ิก็ย่อมมใิชค่วามยุตธิรรมตามกฎหมายทีแ่ทจ้รงิ ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนั

ดขีองประชาชนก็จะไม่อาจเกดิขึน้ไดเ้ลย 
ในอกีความเป็นจรงิทีเ่ราจะตอ้งตระหนัก ก็คอื คนสญัชาตไิทยทีอ่อกไปท างานในดนิแดนของรัฐ

ตา่งประเทศ ก็อาจตกอยู่ในสถานการณข์องแรงงานตา่งดา้วทีเ่ขา้ไม่สทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  

ดังนั้น ความพยายามที่จะคุม้ครองคนต่างดา้วที่ท างานในประเทศที่ตนมีสัญชาต ิก็น่าจะเป็น
ความพยายามทีม่ผีลดใีนเชงิมาตรฐานความยุตธิรรมทางแรงงานที่ดแีละเหมาะสมส าหรับมนุษยใ์นทุก
สถานการณม์ใิชห่รอื ? 


