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 The rapid economic growth in present causing labor shortage together with the 
neighboring country encounter the economic recession, lack of quality of life and as a result, 
migrant Illegally immigrate into Thailand to find work. This research aims to study how 
migration come to Thailand, employment and working environment, way of life, adaptation 
and the existence of migrants by study 4 samples groups, including migrant workers, Thai 
people, operators and officers. Using in-depth interviews and observation the phenomena that 
occur within the community 
 From the results of the interview, we found that: 1) The way of migrate come to 
Thailand are two forms; migration though brokers and migration though travel by themselves 
or their relatives which need to hide in the forests and border to escape the police officers, 2) 
Employment and working environment of migrants worker. Subdistrict municipality Aomyai Is 
an area of ongoing economic growth. Employers have legitimate wages, Thai people and 
migrant workers have to help each other, 3) In the way of life, we found that they have a 
simple life by living together in a rented room, travel by bus in the community, strict Buddhist 
and in the relations with Thailand In the past, Thai people use to against migrate but they can 
adapt and live together, 4 ) Adaptation in the economic and social have no problems because 
life in Thailand is better than life in their countries. Migrants have a language and culture 
problem but they can adapt to live with Thailand in the community. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 การเปล่ียนแปลงในสังคมโลกปัจจุบนัประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทาํให้ตอ้งปรับปรุงและพฒันาระบบการทาํงานให ้   

กา้วทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก จึงนํามาสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ฉบบัท่ี 11 ท่ีเน้นการพฒันาแบบองค์รวมท่ียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” เน่ืองจากทรัพยากร

มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสร้างสรรคคุ์ณค่าใหแ้ก่องคก์ารสูงสุด เป็นทรัพยากรมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าโลกจะ

เปล่ียนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม แต่ทรัพยากรท่ีแต่ละองคก์ารตอ้งการก็คือ “คน” เน่ืองจากความรู้ 

ทกัษะและความสามารถ มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานในองคก์ารและความสามารถ

ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (ชมสุภคั ครุฑกะ, 2554: 63) และในปัจจุบนัมีการรวมกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลก เน่ืองจาก

ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกท่ี ลึกซ้ึงและ

กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน รวมถึง

ความร่วมมือในดา้นการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน เพ่ือลดอุปสรรคทางดา้น

การคา้และการลงทุนให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันามาตรฐานการ

ครองชีพและความกินดีอยู่ดีของประชาชน และลดช่องว่างการเหลื่อมลํ้ าทางสังคมให้น้อยลง    

(กระทวงพาณิชย,์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2552: 33) 

 การพฒันาประเทศจึงอยูใ่นจุดหัวเล้ียวหัวต่อท่ีสาํคญั เศรษฐกิจของประเทศกาํลงัเขา้สู่

การแข่งขันในเวทีโลกมากยิ ่งข้ึน โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีทนัสมยั ขณะท่ีฐานท่ีตั้งของชุมชนไดเ้ร่ิมเปล่ียนจากสังคมชุมชนใน

ภาคเกษตรกรรมมาสู่ความเป็นสงัคมเมือง ผลของการพฒันาทาํให้เกิดปัญหาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัญหา

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ยงัไม่ไดส้นับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมทั้งประเด็นปัญหาดา้นการขาดแคลนแรงงานท่ีผลิตไดไ้ม่

ทนัความตอ้งการของอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ท่ีไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกนั

ปัญหาของการใชก้าํลงัคนในระดบัล่างของไทยก็สะทอ้นให้เห็นถึงสถานการณ์ดา้นการขาดแคลน
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แรงงาน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตชายแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น มีปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในระดับล่างมากยิ ่งข้ึน ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีอาณาเขต

ติดต่อกบัประเทศไทย มีสภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีดอ้ยกว่าประเทศไทย

เป็นผลทาํใหมี้การเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้มาทาํงานมากข้ึนในกิจการท่ีหาคนไทยในทอ้งถิ่นทาํงาน

ไม่ได ้ซ่ึงเป็นจุดกาํเนิดของการลกัลอบเขา้มาหางานทาํในกิจการรับจา้งท่ีใชแ้รงงานมากยิง่ข้ึน 

 ปัจจุบนัโครงสร้างแรงงานนั้นเปล่ียนแปลงไป แรงงานไทยมีความรู้ความชาํนาญ และมี

คุณภาพมากข้ึน จึงถกูป้อนเขา้สู่สงัคมอุตสาหกรรมและบริการในเขตเมือง และดึงดูดแรงงานจาก

ภาคเกษตรกรรมเขา้มาทดแทน ไม่เพียงแต่แรงงานจากชนบทจะหลัง่ไหลเขา้มาสู่เมืองเพียงอย่าง

เดียว แต่ความเจริญของประเทศท่ีเป็นตลาดแรงงานนอกประเทศ เช่น ไตห้วนั สิงคโปร์ บรูไน ยงัได้

ดึงดูดกาํลงัแรงงานจากประเทศไทยออกไปอีกจาํนวนมาก ในขณะที่กิจการพื้นฐานประเภท

อุตสาหกรรม เกษตร พืชไร่ เล้ียงสัตว์ ท่ีจ ําเป็นต้องใช้แรงงาน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง          

อนัเน่ืองมาจากแรงงานไทยนิยมไปทาํงานในภาคอุตสาหกรรม และบางส่วนเดินทางไปทาํงานใน

ต่างประเทศ จึงทาํให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะ

แรงงานประเภทไร้ฝีมือในหลายสาขา งานบางประเภทท่ีคนไทยไม่นิยมทาํ เช่น งานท่ีตอ้งใชก้าํลงั 

งานเส่ียงอนัตราย งานสกปรก เป็นตน้ ประกอบกบัประเทศเพ่ือนบ้านมีการหยุดชะงกัของการ

พฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง จึงทาํให้ภาคเอกชนและผูป้ระกอบการไดห้าทางออกโดย

การจา้งแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือประเภทท่ีมีความอดทนและอตัราค่าแรง

ถกู เช่น แรงงานสญัชาติพม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม เป็นตน้  

 จากสภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจยัดึงดูดให้แรงงานข้ามชาติลกัลอบเขา้มาหางานทาํใน 

ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบักลไกควบคุมการทาํงานภายในประเทศยงัไม่มีความ

เขม้แข็ง ทาํใหมี้ความยากลาํบากท่ีจะทาํการควบคุมแรงงานขา้มชาติให้อยู่ในระบบไดท้ั้ งหมด และ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การสาธารณสุข และความมัน่คงของประเทศ 

(กรมประชาสมัพนัธ,์ 2549: 14) แรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทยช่วงพ.ศ.

2550-พ.ศ.2555 จากขอ้มลูสาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน พบว่าแรงงานขา้มชาติท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทยท่ีเขา้เมืองถกูกฎหมายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะท่ีแรงงานข้ามชาติท่ีไดรั้บอนุญาตทาํงานในประเทศไทยท่ีเขา้เมืองผิดกฎหมายมีจาํนวน

ลดลงตามนโยบายการจดัการแรงงานข้ามชาติ โดยให้แรงงานขา้มชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย

ทั้งหมด ทั้งท่ีเคยขออนุญาตทาํงานหรือไม่รวมทั้ งครอบครัวและผูติ้ดตาม จดทะเบียนแรงงานขา้ม

ชาติและพิสูจน์สญัชาติเพ่ือนาํไปสู่กระบวนการท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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ตารางท่ี 1 จาํนวนแรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทย พ.ศ.2550-พ.ศ.2555 

 

ประเภท

แรงงาน 

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ถกูกฎหมาย 122,903 140,277 210,745 379,560 678,235 940,531 

ผดิกฎหมาย 586,073 562,311 1,334,157 955,595 1,272,415 193,320 

รวม (คน) 708,976 702,588 1,544,902 1,335,155 1,950,650 1.133,671 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน, กรมการจดัหางาน, สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, “จาํนวนแรงงานขา้มชาติ

ท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทย พ.ศ.2550-พ.ศ.2555,” รายงานประจาํปี 2556. 

 

 จากสถิติของสาํนกับริหารแรงงานขา้มชาติปี 2555 แรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตให้

ทาํงานคงเหลือทั ่วราชอาณาจักรทั้ งหมด 1,133,851 คน เป็นแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองโดยถูก

กฎหมายจาํนวน 940,531 คน และเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายจาํนวน 193,320 คน และเม่ือจาํแนกตาม

สญัชาติพบว่า แรงงานขา้มชาติลาํดบัแรกท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยมากท่ีสุดไดแ้ก่ พม่า กมัพชูา 

และลาว ตามลาํดบั โดยมีแรงงานขา้มชาติสญัชาติพม่าท่ีถูกกฎหมายร้อยละ 68.28 และผิดกฎหมาย

ร้อยละ 34.01 แรงงานขา้มชาติสัญชาติกมัพูชาท่ีถูกกฎหมายร้อยละ 14.46 และผิดกฎหมายร้อยละ 

33.34  และแรงงานขา้มชาติสญัชาติลาวท่ีถกูกฎหมายร้อยละ 4.35 และผดิกฎหมายร้อยละ 20.56   
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ภาพท่ี 1 จาํนวนแรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตทาํงานในประเทศไทย พ.ศ.2555 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน, กรมการจดัหางาน, สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, “จาํนวนแรงงานขา้มชาติ 

3 สญัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตทาํงานในประเทศไทย พ.ศ.2555,” รายงานประจาํปี 2556. 
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 การเขา้มาของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย ปัจจยัประการสาํคญัเป็นผลสืบเน่ืองจาก

ความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ในขณะท่ีประเทศไทย

มีความตอ้งการแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือจาํนวนมาก เพ่ือนาํไปใชใ้นธุรกิจประเภทต่างๆ 

ดว้ยเหตุน้ีทาํใหแ้รงงานขา้มชาติเขา้สู่ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่มกัปรากฏในรูปการ

ลกัลอบเขา้เมืองของแรงงานผดิกฎหมายผา่นช่องทางชายแดนดา้นต่างๆ ประกอบกบัผูป้ระกอบการ

ในไทยไม่จาํเป็นต้องจ่ายค่าแรงแก่แรงงานเหล่าน้ีในอตัราท่ีกฎหมายแรงงานกาํหนดให้จ่ายแก่

แรงงานคนไทย และแรงงานขา้มชาติดงักล่าวมีความอดทน ไม่มีขอ้ต่อรองกบันายจา้ง จึงเป็นท่ีนิยม

อยา่งแพร่หลายในวงการธุรกิจไทย เพราะเป็นการลดตน้ทุนและสร้างรายไดเ้ป็นกาํไรในการดาํเนิน

ธุรกิจเพิ่มสูงข้ึน นอกเหนือจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจแลว้ อาจกล่าวไดว้่าแรงงานขา้มชาติท่ีหลบหนี

เขา้เมืองโดยผดิกฎหมายนั้น ยงัลกัลอบเขา้มาดว้ยเหตุผลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีเกิด

จากปัญหาการสู้รบภายในประเทศ ทาํให้มีจาํนวนผูห้ลบหนีภยัจากการสู้รบ เขา้มาอาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตลอดแนวชายแดน (วรภา คาํทา, 2556) 

 สถานการณ์การจา้งงานแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึง

แรงงานข้ามชาติท่ีเขา้มาหางานทาํในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพ่ือพฒันาฝีมือ ยงัขาด

ความรู้ ทกัษะในการทาํงาน และขาดอาํนาจในการต่อรอง ปัจจยัเหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการ

ละเมิดสิทธิของแรงานขา้มชาติ ทั้งสภาพการจา้งงาน และสภาพการทาํงานท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ซ่ึงแมว้่าการตรวจแรงงานจะไดด้าํเนินการอย่างจริงจงัและมีการลงโทษนายจา้งท่ีไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายไปเป็นจาํนวนมากก็ตาม แต่ยงัคงมีการลกัลอบใชแ้รงงานขา้มชาติท่ีเข้าประเทศโดยผิด

กฎหมายอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งมีการละเมิดสิทธิของแรงงานขา้มชาติ และทาํให้เกิดปัญหาสาํคัญ

ระดบัประเทศข้ึนมา อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การคา้มนุษยด์า้นแรงงาน เป็นตน้ (มหาวิทยาลยั

บูรพา, วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ, 2554: 1) 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัวิถีชีวิต การ

ดาํรงอยูร่วมถึงความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของแรงงานขา้มชาติในสงัคมไทยในแง่มุมท่ีคนภายนอก

อาจไม่เคยรับรู้ และเขา้ใจ ทั้งในดา้นสภาพปัญหาการทาํงาน ความไม่เป็นธรรม การถูกกดข่ี สภาพ

ทางสงัคม การถกูเหยยีดหยาม เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงวิธีการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของแรงงาน

ขา้มชาติในประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลตําบล       

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาการจา้งงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแรงงานขา้มชาติในเขต
เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

3. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม  

4. เพ่ือศึกษาการปรับตวัและการดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ผลจากการศึกษาทาํใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงกบัแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาใชชี้วิต
และทาํงานอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทั้งในดา้นสภาพ

การจา้งงาน วิถีการดาํรงชีวิต การปรับตวัดา้นเศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงอาจทาํให้มุมมองความคิด และ

ทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติเปล่ียนไป 

2. ผลจาการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจาํไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานขา้มชาติใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาการอพยพ การจา้งงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ

วิถีชีวิต รวมถึงการปรับตวัเพ่ือการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติ โดยทาํการรวบรวมข้อมูลจาก

หนงัสือ บทความ งานวิจยั และเอกสารต่างๆ รวมถึงรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เพ่ือนาํมา

วิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ และการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดของแรงงานขา้มชาติ 

2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ทาํการศึกษาวิจยัและเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่      

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

3. ขอบเขตดา้นประชากร การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการสัมภาษณ์ และ

สงัเกตพฤติกรรม ภาษา ท่าทาง สีหนา้ แววตา ในขณะการใหส้มัภาษณ์ ประชากรสาํหรับการศึกษา 

ประกอบไปดว้ยประชากรกลุ่มต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของแรงงานขา้มชาติ ดงัน้ี 

 



6 
 

3.1 ผูป้ระกอบการในประเภทกิจการท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติทาํงาน ไดแ้ก่ โรงงาน

อุตสาหกรรม ร้านอาหาร งานก่อสร้าง เกษตรกรรม และปศุสตัว ์ 

3.2 แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทาํการศึกษาโดยใชว้ิธีการสังเกตและสัมภาษณ์แรงงานขา้มชาติ

ในสาขาอาชีพต่างๆ คือ แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร งานก่อสร้าง เกษตรกรรม และ

ปศุสตัว ์ภายในเขตตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

3.3 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเข้ามาทาํงานของแรงงานต่างชาติใน
ประเทศไทย 

3.4 คนไทยในพ้ืนท่ี ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อแรงงานขา้มชาติ ทั้งการอยู่ร่วมกนัในชุมชน

และการทาํงานร่วมกนั 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556- 

เดือนธนัวาคม 2556 และระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลู ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556- เดือน

ตุลาคม 2556 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แรงงานขา้มชาติ หมายถึง บุคคลต่างสญัชาติซ่ึงอพยพเขา้มาในประเทศไทย โดยอาจ

เขา้มาโดยถกูกฎหมาย หรือลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมาย และถกูว่าจา้งใหท้าํงาน กาํลงัถกูว่าจา้ง 

หรือเคยถกูว่าจา้งทาํงานโดยไดรั้บเงินเป็นค่าตอบแทน 

2. คุณภาพชีวิตของแรงงานขา้มชาติ หมายถึง การท่ีแรงงานขา้มชาติสามารถดาํรงชีวิต

และดาํเนินกิจกรรมทั้งหลายของชีวิตดว้ยพละกาํลงั ความรู้ และความสามารถทั้งหมดท่ีตนมีอยู่ดว้ย

ความราบร่ืนทั้งทางร่างกายและจิตใจรวม ไปถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นโดยไดร้ับการ

ยอมรับนบัถือจากสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูต่ามสมควร 

3. การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ  หมายถึง การเปล่ียนแปลงตนเองของแรงงาน      

ขา้มชาติใหเ้หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีตนยา้ยถิ่นฐานมาอยู่ ทั้งในดา้นสังคมและ

วฒันธรรม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ 

4. การจา้งงานแรงงานขา้มชาติ หมายถึง เง่ือนไขการจา้งหรือการทาํงานของแรงงาน

ขา้มชาติ กาํหนดวนัและเวลาทาํงาน ค่าจา้ง สวสัดิการ การเลิกจา้ง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจา้ง

หรือลกูจา้งอนัเก่ียวกบัการจา้งหรือการทาํงาน 
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5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแรงงานขา้มชาติ หมายถึง ความรู้สึกของแรงงาน

ขา้มชาติท่ีมีต่อขั้นตอนกระบวนการทาํงาน ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัท่ีดีในการทาํงาน และ

สภาพแวดลอ้มในสถานประกอบการท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติ 

6. สภาพปัญหาของแรงงานขา้มชาติ หมายถึง ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ความยากลาํบาก 

และขอ้จาํกดัท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัแรงงานงานขา้มชาติ ทั้งในสภาพปัญหาการจา้งงาน การปรับตวั

เพ่ือความอยูร่อดของแรงงานขา้มชาติ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสงัคม 

7. วิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติ หมายถึง สภาพการดาํเนินชีวิตของแรงงานขา้มชาติ ใน

เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพ

ชีวิต ไดแ้ก่ 

7.1 เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได ้ภาระหน้ี อาชีพ การจา้งงาน  

7.2 สงัคม วฒันธรรม ไดแ้ก่ ความสมัพนัธใ์นชุมชน ศาสนา ความเช่ือ วฒันธรรม 

7.3 คุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ ความปลอดภยั สาธารณสุข สวสัดิการ 

8. การดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติ หมายถึง การใชชี้วิตประจาํวนัของแรงงานขา้มชาติ     

ท่ีต้องมีการปรับตัวให้เข้าก ับสภาพแวดลอ้มภายในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ       

สามพราน จงัหวดันครปฐม เพ่ือความอยูร่อดของตนเอง 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง วิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เขตเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย         

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

1. สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพ้ืนฐานของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 

2. แนวคิดและทฤษฎีการยา้ยถิ่น 

3. แนวคิดและทฤษฎีการจา้งงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

4. แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิต 

5. แนวคิดและทฤษฎีการปรับตวั 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทาํให้เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เพ่ือรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร ประกอบ

กบัจงัหวดันครปฐมมีแม่นํ้ าท่าจีนไหลผา่น ทาํใหส้ภาพดินและแหล่งนํ้ ามีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ 

เลือกพืชเศรษฐกิจมาปลกูเป็นพืชเสริมรายไดแ้ก่เกษตรกรไดม้ากมายหลายชนิด 

 จากการกระจายความเจริญของกรุงเทพมหานคร และการเคล่ือนยา้ยประชากรเขา้สู่

จงัหวดันครปฐม ทาํใหเ้ศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมขยายตวัในทุกดา้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ดา้นการอุตสาหกรรม ดา้นการบริหาร ดา้นการศึกษา มีสถาบนัการเงินอยูจ่าํนวนมาก ทาํให้

สะดวกในการประกอบกิจกรรมทางพาณิชยกรรม (สาํนกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1, 2553) 

 1.1 ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

      จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางดา้นตะวนัตก ตั้ งอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้ า 

ท่าจีน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพ้ืนท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีเป็นอนัดบัท่ี 

62 ของประเทศ อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเสน้ทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตาม
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เส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนป่ินเกลา้-นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 

กิโลเมตร โดยเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีพ้ืนท่ี ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 2 ตาํบล 

10 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1-8 ตาํบลออ้มใหญ่ และหมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 5 ตาํบลบา้นใหม่ (เทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่, 2556) 

 1.2 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดกบั เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

              ทิศตะวนัออก  ติดกบั เทศบาลนครออ้มนอ้ย  อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

              ทิศตะวนัตก  ติดกบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม อาํเภอสามพราน  

          ทิศใต ้ ติดกบั แม่นํ้ าท่าจีน 

 1.3 ลกัษณะภูมปิระเทศ 

  ภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐม โดยทั ่วไปมีลักษณะเป็นท่ีราบ ถึงค่อนข้าง

ราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม ้ระดบัความแตกต่างของความสูงของพ้ืนท่ีอยู่ระหว่าง 2-10 เมตร 

เหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ในส่วนเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่มีแม่นํ้ าท่าจีนไหลผา่น และมี      

ลาํคลองไหลผา่นหลายสาย ไดแ้ก่ คลองออ้มใหญ่ คลองออ้มน้อย คลองลดั คลองรางบางเตย เป็น 

สภาพพ้ืนท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก หรือประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ

อุตสาหกรรม 

 1.4 โครงสร้างเศรษฐกจิ  

  โครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมเป็นแหล่งอุตสาหกรรม การบริการ พาณิชย- 

กรรมและเกษตรกรรมผสมผสานท่ีเอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรม ทาํให้เศรษฐกิจจงัหวดันครปฐมมีการ

ขยายตวัและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

  ประชากรในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย เน่ืองจาก

เป็นศนูยก์ลางการคา้ของตาํบลออ้มใหญ่และตาํบลใกลเ้คียง รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และบางส่วนทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม   

 1.5 การเกษตรกรรม 

  การทาํเกษตรกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นการทาํสวน เช่น สวนมะพร้าว               

สวนกลว้ยไม  ้โดยพ้ืนท่ีทาํการเกษตรกรรมจะอยู่ในบริเวณ หมู่ 5 ตาํบลบ้านใหม่ หมู่ 5, 6, 7      

ตาํบลออ้มใหญ่ 

 1.6 การพาณชิยกรรม 

  เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี หมู ่8 ตาํบลออ้มใหญ่ จะเป็นย่านพาณิชย-  

กรรมท่ีสําคัญ เป็นศูนยก์ลางการค้าขายของเทศบาลและของตําบลใกลเ้คียง ประกอบกับเป็น                  
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ย่านอุตสาหกรรม  จึงมีประชาชนจากต่างถิ่น เข ้ามาอยู่อาศ ัย  และทาํงานเป็นจาํนวนมาก  

ผูป้ระกอบการคา้ขายจึงมีจาํนวนมากโดยส่วนใหญ่จะประกอบการคา้เก่ียวกบัสินคา้อุปโภคบริโภค  

 1.7 การอุตสาหกรรม  

       ในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก ประมาณ 338 

โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556) โดยกว่าคร่ึง จะอยู่ในบริเวณ หมู่ 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

จาํนวน 131 โรงงาน ซ่ึงการเพิ ่มจาํนวนของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทาํใหย้า่นท่ีอยู่

อาศยัปะปนกบัยา่นธุรกิจ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 

  จะเห็นไดว้่าจงัหวดันครปฐมนั้น เป็นจงัหวดัท่ีมีการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว มีการนาํนโยบายเร่งด่วนตามแผนฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรัฐบาลมาเป็นกรอบหลกัในการพฒันา

จงัหวดั เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจสร้างโอกาสและเพิ ่มรายได ้และลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 

สอดคลอ้งกบัการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี อนัจะเป็นการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน อีกทั้งจงัหวดัมีสภาพพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ ทาํใหมี้แรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาหา

งานทาํเป็นจาํนวนมาก สถิติจาํนวนแรงงานขา้มชาติเม่ือเดือนตุลาคม 2556 จากสาํนกับริหารแรงงาน

ต่างดา้ว พบว่าจงัหวดัท่ีเป็นเขตปริมณฑล จาํนวนแรงงานขา้มชาติท่ีอพยพเขา้มามากท่ีสุดอยู่ใน

จงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวนแรงงานขา้มชาติท่ีอยูใ่นจงัหวดัเขตปริมณฑลเดือนตุลาคม 2556 

 

จงัหวดั เขา้เมืองถกูกฎหมาย เขา้เมืองผดิกฎหมาย รวมทั้งสิ้น (คน) 

สมุทรปราการ 37,808 505 38,313 

นนทบุรี 50,821 128 50,949 

ปทุมธานี 63,575 612 64,187 

นครปฐม 25,076 39 25,115 

สมุทรสาคร 49,090 229 49,319 

 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน, กรมการจดัหางาน, สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, “จาํนวนแรงงานขา้มชาติ

ท่ีอยูใ่นจงัหวดัเขตปริมณฑลเดือนตุลาคม 2556,” รายงานประจาํปี 2556. 
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  ผูว้ิจยัทาํการเลือกเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

เพ่ือทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงภายในตาํบลนั้น แบ่งออกเป็น 10 หมู่บา้น โดยแต่ละหมู่บา้นจะมี

การประกอบอาชีพในแต่ละกลุ่มประเภทท่ีแตกต่างกนัไป เช่น หมู่ 8 จะเป็นแหล่งพ้ืนท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรม หมู่ 5-7 เป็นแหล่งเกษตรกรรมและปศุสัตว ์ส่วนธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างนั้นจะกระจายตวัอยู่ภายในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ประกอบกบัเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม นั้น มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอนัมาก พ้ืนท่ีเป็นแหล่งของ

โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมอยา่งหนาแน่น ผูใ้ชแ้รงงานต่างหลัง่ไหลเขา้มาเพ่ืออาศยัและ

ประกอบอาชีพ ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาอาศยัอยูภ่ายในจงัหวดันครปฐม มีเป็น

จาํนวนมาก จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจทาํการศึกษาในเขตพื้นท่ีแห่งน้ี 

 

2. แนวคดิและทฤษฎกีารย้ายถิ่น (Theory of Migration) 

 ทฤษฎียา้ยถิ่นเป็นแนวคิดทฤษฎีทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีค่อนขา้งกวา้งและมีความ

หลากหลาย ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัการยา้ยถิ่นนาํมาวิเคราะห์ในส่วน

ของกระบวนการยา้ยถิ่นของแรงงานขา้มชาติ ทั้งในเร่ืองความหมาย แนวคิด ปัจจยัต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิด

การยา้ยถิ่น รวมถึงกระบวนการตดัสินใจยา้ยถิ่น และผลกระทบจากการยา้ยถิ่น ดงันั้น เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลในส่วนของกระบวนการยา้ยถิ่นเขา้มาสู่ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติอย่างครอบคลุม 

ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัการยา้ยถิ่น ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ความหมายของการย้ายถิน่ 

  เอเวอเรท (Everett, 1966, อา้งถึงใน ขวญัชนก สันฐาน, 2554)  กล่าวถึงการยา้ยถิ่น 

(Migration) คือ การเปล่ียนท่ีอยู่อาศยัอย่างถาวรหรือก่ึงถาวร โดยไม่มีข้อจาํกัดอนัใดเก่ียวกับ

ระยะทางของการเคลื่อนยา้ยหรือเกี่ยวกับลกัษณะของความสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจ ในการ

เคล่ือนยา้ยนั้น จะไม่หาความแตกต่างระหว่างการยา้ยถิ่นภายในหรือภายนอกประเทศ และยงัมี       

ผูนิ้ยามความหมายไว ้ดงัน้ี 

  บุญช่วย พาณิชยก์ุล (2554: 12) กล่าวถึงความหมายของการยา้ยถิ่น คือ การ

เคล่ือนไหวใดๆ ของมนุษยจ์ากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง (การอพยพ) โดยมากมกัจะเป็นการเคล่ือนท่ีใน

ระยะไกลหรือเป็นกลุ่มใหญ่ มนุษยมี์การยา้ยถิ่นกนัเป็นระยะเวลานานตลอดประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา 

ยอ้นไปจนถึงยคุก่อนประวติัศาสตร์ การยา้ยถิ่นและการแยกกนัอยูข่องประชากรเป็นหน่ึงในส่ีปัจจยั

ของแรงผลกัดนัทางวิวฒันาการ 

  พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน (2552: 1) ได้ให้ความหมายของการยา้ยถิ่นว่า หมายถึง 

กระบวนการเคล่ือนยา้ยของประชากรในลกัษณะของการยา้ยถิ่นท่ีอยู่จากพ้ืนท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นถิ่นท่ีอยู่
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ของตนแต่ดั้งเดิมไปอยูใ่นอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นการยา้ยถิ่นท่ีอยู่อย่างถาวรหรือเป็นเพียงช่วง

ระยะเวลาหน่ึงไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนยา้ยจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงหรือการเคล่ือนยา้ย

จากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัอีกพ้ืนท่ีหน่ึงภายในประเทศเดียวกนัไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลหรือสาเหตุใด  

  นกัภูมิศาสตร์ไดใ้หค้วามหมาย การยา้ยถิ่นหมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยั การ

ยา้ยถิ่นเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัของประชากร ซ่ึงเกิดจากเหตุผลต่างๆ ทั้งทาง

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  

  ขวญัชนก สันฐาน (2554: 8) ให้ความหมายของการยา้ยถิ่น คือ กระบวนการ

เปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยั โดยการเปล่ียนในลกัษณะของการยา้ยถิ่นท่ีอยู่จากพ้ืนท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นถิ่นท่ีอยู่

ของตนแต่ดั้งเดิมไปอยูใ่นอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นการยา้ยถิ่นท่ีอยูเ่พียงช่วงระยะเวลาหน่ึงและเป็นการ

เคล่ือนยา้ยจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงภายในประเทศเดียวกนั การยา้ยถิ่นก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นองคป์ระกอบและการกระจายทางประชากร ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจและสงัคม โอกาสในการทาํงานดว้ย  

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การยา้ยถิ่น (migration) คือ กระบวนการ

เปล่ียนแปลง เคล่ือนยา้ยประชากรจากท่ีหน่ึง สู่อีกท่ีหน่ึง ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และภูมิศาสตร์ ซ่ึงการยา้ยถิ่นอาจเป็นการยา้ยถิ่นถาวรหรือเป็นเพียงชัว่ระยะเวลาใดเวลา

หน่ึง และการยา้ยถิ่นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 2.2 องค์ประกอบของการย้ายถิ่น 

  เอเวอเรท (Everett, 1966, อา้งถึงใน ขวญัชนก สันฐาน, 2554) กล่าวว่า ทฤษฏีการ

ยา้ยถิ่นนั้น พฒันามาจากการสังเกตปรากฏการณ์ด้านการยา้ยถิ่นและไดว้ิวฒันาการกลายมาเป็น

แนวคิด โดยต่อมาไดเ้สนอเป็นทฤษฎีของการยา้ยถิ่นท่ีปรากฏในภูมิภาคต่าง  ๆของโลกจาํเป็นตอ้ง

พิจารณาองคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่   

1. ปัจจยัหรือเง่ือนไขในพ้ืนท่ีตน้ทาง  

2. ปัจจยัหรือเง่ือนไขในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทาง  
3. ปัจจยัหรืออุปสรรคท่ีอยูร่ะหว่างพ้ืนท่ีตน้ทางและพ้ืนท่ีปลายทาง  
4. ลกัษณะของผูย้า้ยถิ่น   

  2.2.1 ปัจจยัหรือเงือ่นไขในพืน้ท่ีต้นทาง  

   การยา้ยถิ่นเร่ิมตน้ท่ีจุดซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีตน้ทางของกระบวนการยา้ยถิ่น หมายถึง 

การท่ีบุคคลยา้ยออกหรือยอมจากท่ีพกัอาศยัเป็นประจาํ เน่ืองจากอิทธิพลต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีตน้

ทาง ซ่ึงอาจประกอบดว้ย ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัท่ีดึงดูดหรือยึดบุคคลไว  ้ปัจจยัท่ีผลกัดนัซ่ึงถือ
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เสมือนเป็นปัจจยัลบ ท่ีทาํใหค้นรู้สึกว่าไม่ประสงคจ์ะอยูใ่นท่ีเดิม แต่ในขณะเดียวกนั ปัจจยัดึงหรือ

ส่ิงท่ียดึบุคคลไวเ้ป็นเสมือนปัจจยับวก เป็นส่ิงท่ีคอยยึดเหน่ียวให้บุคคลประสงค์จะอยู่ในถิ่นเดิม

หรือไม่ยอมละทิ้งท่ีอยูอ่าศยั นอกจากปัจจยัดึงดูดและผลกัดนัแลว้ อิทธิพลในพ้ืนท่ีตน้ทางยงัรวมถึง

ปัจจยัท่ีมีภาวะเป็นกลาง คือ ไม่ผลกัดนัหรือดึงดูดซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตใน

ขณะนั้นอยา่งไร สาํหรับในพ้ืนท่ีตน้ทางซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนัจะกาํหนดให้

บุคคลตดัสินใจท่ีจะยา้ยถิ่นหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น ปัจจยัดึงดูดรวมทั้ งความชอบในท่ีอยู่อาศยั การท่ีมี

ครอบครัวท่ีดี ความสะดวกสบายในการทาํมาหากิน การมีท่ีดิน การมีบา้นอาศยั การทาํไร่ทาํนา

ไดผ้ลดี สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มสบายดี มีความยุติธรรม มีรายไดดี้และมีส่ิงบริการทาง

สงัคมดี เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตาํรวจและผูป้กครองท่ีดี ในขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีตน้ทางก็มี

ปัจจยัผลกัดัน เช่น ความลม้เหลวในการทาํมาหากิน การมีครอบครัวแตกสลาย การหย่าร้าง         

โจรผูร้้ายชุกชุม ขาดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ผูป้กครองไม่มีความยติุธรรม ไม่มีท่ีทาํกิน 

ไม่มีบา้นอาศยั และสภาพส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ตลอดจนขาดการบริการต่างๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีถือ

ไดว้่าเป็นส่ิงผลกัดนัท่ีทาํใหเ้กิดการยา้ยถิ่น และสาํหรับปัจจยัท่ีเป็นกลางก็อาจเป็นปัจจยัท่ีกล่าวมา

ทั้งหมดก็ได ้แต่ในช่วงเวลาหน่ึงหรือต่อบุคคลหน่ึงอาจไม่เป็นทั้งดึงดูดหรือผลกัดนั  

  2.2.2 ปัจจยัหรือเงือ่นไขในพืน้ท่ีปลายทาง  

   จุดหมายของการยา้ยถิ่น คือ พ้ืนท่ีปลายทาง ซ่ึงมีปัจจยัสาํคญั 3 กลุ่มปัจจยัดว้ย

เช่นกนั คือ ปัจจยัต่อตา้นและปัจจยัดึงดูด และปัจจยัท่ีเป็นกลาง ปัจจยัท่ีดึงดูดในพ้ืนท่ีปลายทาง

ประกอบดว้ยปัจจยัค่าแรง โอกาสทาํงานมีมาก มีสถานศึกษาดี มีสถานบริการหลากหลาย มีสีสัน

ของอาคารบา้นเรือนงดงาม สามารถหาบา้นพกัอาศยัได ้หรือมีความยุติธรรมและความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นตน้ สาํหรับปัจจยัต่อตา้นหรือผลกัดนัก็มีอาจรวมลกัษณะความยากจน มีโจร

ผูร้้ายมาก คนในสงัคมไม่มีนํ้ าใจ สภาวะแวดลอ้มเส่ือม อากาศร้อน รถติดและท่ีดินและบา้นมีราคา

แพงเกินกว่าจะหามาเป็นเจา้ของ ผูย้า้ยถิ่นจะพิจารณาปัจจยัต่าง  ๆในพ้ืนท่ีปลายทางประกอบการ

ตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการยา้ยถิ่น แต่อย่างไรก็ตามการตดัสินใจยา้ยถิ่นก็ยงัไม่สมบูรณ์ บุคคลจะ

พิจารณาปัจจยัสาํคญัอ่ืนๆ ดว้ย เช่น อุปสรรคต่อการยา้ยถิ่นมีอะไรบา้ง อุปสรรคเหล่านั้นมีมากและ

มีนํ้ าหนกัมากนอ้ยอยา่งไรดว้ย 

  2.2.3 ปัจจยัหรืออุปสรรคทีอ่ยู่ระหว่างพืน้ท่ีต้นทางและพืน้ท่ีปลายทาง  

   ความสาํเร็จของการยา้ยถิ่นข้ึนอยูก่บันํ้ าหนกัของอุปสรรคในระหว่างพ้ืนท่ีตน้ 

ทางกบัพ้ืนท่ีปลายทาง อุปสรรคน้ีอาจหมายถึง อุปสรรคในกระบวนการของการเดินทางอนัไดแ้ก่ 

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะต้องผ่านจากพ้ืนท่ีตน้ทางไปสู่พ้ืนท่ีปลายทาง ถา้

อุปสรรคไม่หนกัหนาหรือมีนอ้ยก็จะช่วยใหก้ารตดัสินใจไดง่้าย เช่น ค่าเดินทางไม่สูง ใชเ้งินจาํนวน
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นอ้ย จาํนวนวนัในการเดินทางเป็นวนัหรือสปัดาห์ และรวมถึงขั้นตอนกฎหมายในการเดินทาง เช่น 

ตอ้งขออนุญาตจากราชการก่อน การขออนุญาตในการยา้ยเข้า และรวมถึงความสะดวกในการ

เดินทางระหว่างพ้ืนท่ีเดิมกบัพ้ืนท่ีใหม่ ปัจจยัเหล่าน้ีถือว่าเป็น ปัจจยักาํหนดการยา้ยถิ่น  

  2.2.4 ปัจจยัลกัษณะของผู้ย้ายถิ่น  

   ความสาํคญัของการยา้ยถิ่นยงัข้ึนอยูก่บัตวับุคคลผูป้ระสงคต์อ้งการยา้ยถิน่เป็น

สาํคัญ การตัดสินใจยา้ยถิ่นข้ึนอยู่กับความต้องการของบุคคลท่ีจะยา้ยถิ่นเองเป็นตัวกาํหนดดว้ย 

นอกจากปัจจัยสําคัญ 3 องค์ประกอบท่ีกล่าวมาแลว้ ลกัษณะของบุคคลจะทาํให้การเข้าใจ

กระบวนการยา้ยถิ่นมากยิง่ข้ึน เพราะคุณค่าหรือปัจจยัใดมีค่าเป็นบวก หรือลบ หรือเป็นกลาง เป็น

การตีความหรือการใหค้วามหมายของบุคคลผูย้า้ยถิ่นเองเป็นสาํคญั บุคคลผูย้า้ยถิ่นมีลกัษณะอยา่งไร

จึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัอยา่งหน่ึงในการตดัสินใจยา้ยถิ่นและการดาํเนินการยา้ยถิ่นลกัษณะของบุคคล

จะเป็นผูก้าํหนดคุณค่าของปัจจยัต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างพ้ืนท่ีปลายทางและพื้นท่ีตน้ทาง ความ

แตกต่างของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาย ุเพศ การศึกษา อาชีพและแมแ้ต่ประสบการณ์ชีวิตก็จะ

เป็นส่ิงท่ีจะบอกถึงความสาํคญัของปัจจยัต่าง  ๆท่ีมีอิทธิพลต่อการยา้ยถิ่นและกาํหนดคุณค่าหรือไม่มี

คุณค่าต่อปัจจยัทั้งในพ้ืนท่ีตน้ทาง ปลายทางและอุปสรรคระหว่างทางทั้งสองจุด  

   การยา้ยถิ่นเป็นกระบวนการเลือกสรรคน (Selective Process) คือ ไม่ใช่ทุกคน

หรือทุกอาย ุทุกเพศ ทุกระดบัการศึกษา หรือทุกชนชั้น หรือทุกอาชีพจะยา้ยถิ่นได ้การยา้ยถิ่นจะเกิด

กบับางคนบางกลุ่มอาย ุบางกลุ่มระดบัการศึกษา บางอาชีพ และบางชนชั้นของรายไดเ้ท่านั้น โดยท่ี

การยา้ยถิ่นไม่เกิดกบัทุกคนและเกิดกบัเฉพาะบางคนจึงเรียกกระบวนการยา้ยถิ่นน้ีว่า การเลือกสรร

คน ซ่ึงกลไกของการเลือกสรรก็จะประกอบดว้ยลกัษณะของบุคคลตามตวัอย่างท่ียกมาแลว้นั้น ใน

ส่วนของกลไกในการเลือกสรรก็จะแตกต่างกนัไปตามเวลาท่ีต่างกัน และสถานท่ี (ขวญัชนก 

สณัฐาน, 2554: 11) 

 2.3 การย้ายถิน่ในแนวความคดิทางสังคมวทิยา  

  การยา้ยถิ่นในแนวคิดทางสังคมวิทยาของ Mangalan and Schwarzweller                    

(สนัทดั เสริมศรี, 2541: 25) กล่าวถึง การยา้ยถิ่นเป็นกระบวนการตดัสินใจเปล่ียนท่ีอยู่อาศยัโดยมี

เป้าหมายสาํคญั คือ การเปล่ียนสภาวะทางสงัคมและบรรทดัฐานท่ีบุคคลประสบและมีท่ีอยูเ่ดิมไปสู่

สภาวะทางสงัคมใหม่ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการ 3 ประการ คือ  

2.3.1 การเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยัเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความสมคัรใจ กล่าวคือ ผูย้า้ย

ถิ่นมีโอกาสเลือกระหว่างเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัก็คือจะไปอยู่ในท่ีใหม่หรือจะคงอยู่ในท่ีเดิม เม่ือ

บุคคลมีความประสงคเ์ปล่ียนท่ีพกัอาศยัประจาํ เขายนิยอมท่ีจะเปล่ียนสภาพสงัคมทั้งในดา้นเขตการ

ปกครองและระบบความสมัพนัธ ์ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู ่
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2.3.2 การตดัสินใจยา้ยท่ีอยูอ่าศยัข้ึนอยู่กบัค่านิยมของบุคคลผูต้อ้งการยา้ยถิ่น โดย

ความคิด ความเช่ือของตวับุคคลจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจ บุคคลจะใหคุ้ณค่าในสภาพทาง

สงัคมใหม่เปรียบเทียบกบัสภาพทางสงัคมเก่า เม่ือเขาเช่ือว่าสภาพทางสงัคมใหม่จะตอบสนองความ

ตอ้งการและใหค้วามพึงพอใจไดม้ากกว่าพ้ืนท่ีอาศยัเดิมเขาจึงตดัสินใจยา้ยท่ีอยู่อาศยัใหม่ หรือใน

พ้ืนท่ีใหม่สามารถตอบสนองในส่ิงท่ีพ้ืนท่ีอาศยัเก่าไม่มี เขาก็จะตดัสินใจยา้ยถิ่น  

2.3.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม ผูย้า้ยถิ่นมีความตระหนักในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงสภาพทางสงัคม กล่าวคือ บุคคลผูย้า้ยถิ่นมีความเขา้ใจรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม

ของตวับุคคลเองจะมีการเปล่ียนแปลง รูปแบบความสมัพนัธท์างสงัคมกบัเพ่ือนบา้นจะเป็นรูปแบบ

ใหม่ วิถีชีวิตในการทาํงานและความสมัพนัธก์บัชุมชนจะมีการเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นเขาก็จะตอ้งมี

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปล่ียนรูปแบบการติดต่อในดา้นต่างๆ เช่น การทาํมาหากิน การซ้ือสินคา้ 

การจ่ายตลาด การเยีย่มเยอืนเพ่ือนบา้นและการพกัผอ่น เป็นตน้  

   จากแนวคิดการยา้ยถิ่นในทางสังคมวิทยามีวตัถุประสงค์ แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการทางสงัคมซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างการจดัระเบียบทางสังคม (Social organization) ใหม่กบั

เก่า แนวคิดการยา้ยถิ่นเชิงสงัคมวิทยา พยายามเสนอกระบวนการการจดัระเบียบระหว่างสังคมสอง

สังคมท่ีเช่ือมโยงกันกับลกัษณะการยา้ยถิ่น ดังนั้ น ความเข้าใจดังกล่าวจะทาํให้สามารถระบุ

กระบวนการยา้ยถิ่นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ว่ามีขั้นตอนการยา้ยถิ่นอยา่งไรและมีการจดัระเบียบทางสังคม

ให้เหมาะสมกบักระแสการยา้ยถิ่นอย่างไร จากการใชแ้นวคิดในการยา้ยถิ่นเพื่อใช้ในการวิจ ัย

กระบวนการยา้ยถิ่นจะช่วยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบว่าดว้ย กระบวนการยา้ยถิ่นและลกัษณะ

ของผูย้า้ยถิ่น ทาํให้เขา้ใจเหตุผลของการยา้ยถิ่นและสามารถระบุท่ีหมายของการยา้ยถิ่น และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการยา้ยถิ่น (สนัทดั เสริมศรี, 2541) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.3.3.1 ลกัษณะของผูย้า้ยถิ่น ผูย้า้ยถิ่นจะมีคุณลกัษณะอยา่งใดนั้ น จะตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัองคก์รหรือสถาบนัทางสงัคมท่ีเขาสงักดั อยา่งเช่น อาชีพของกลุ่มประชากรท่ีเขาอาศยัอยู่

เดิมอยา่งไรจะอธิบายลกัษณะอาชีพของผูย้า้ยถิ่น และในทาํนองเดียวกนัการเขา้ใจสภาพสังคมท่ีผู ้

ยา้ยถิ่นสังกดัก็จะทาํให้เขา้ใจบุคคลผูย้า้ยถิ่นในประเด็นต่าง  ๆ เช่น ลกัษณะทางประชากรของผูย้า้ยถิ่น 

สภาวะส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทกัษะความสามารถในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี รูปแบบ

ความสัมพนัธ์ วิธีท่ีใช้ในการส่ือสัมพนัธ์ และการติดต่อระหว่างกัน ปัจจัยดงักล่าว จะอธิบาย

ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลกบัองค์กรทางสังคมของพ้ืนท่ีเก่าและพ้ืนท่ีใหม่ ซ่ึงทาํให้

เขา้ใจส่ิงท่ีบุคคลจะดาํเนินชีวิตนั้น  
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2.3.3.2 เหตุผลของการยา้ยถิ่น ไม่ใช่เพียงแต่การวิเคราะห์สภาวการณ์ในท่ี

อาศยัเดิมแตกต่างกบัสภาวการณ์ในท่ีอาศยัใหม่เท่านั้น แต่ในการอธิบายปัจจยัท่ีผูย้า้ยถิ่นไม่สามารถ

หาไดใ้นท่ีอาศยัเดิม และส่ิงนั้นเป็นความตอ้งการหรือเป็นความคาดหวงัหรืออาจจะเป็นจุดมุ่งหมาย 

อาจจะตอบสนองความประสงคข์องบุคคลไดม้ากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ีการเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด

และค่านิยมของบุคคลท่ีจะใหคุ้ณค่าในเร่ืองต่างๆ จะนาํไปสู่การเขา้ใจเหตุผลการยา้ยถิ่น  

 2.4 แนวคดิกระบวนการตดัสินใจย้ายถิ่น  

  อภิชาติ จาํรัสฤทธิรงค ์(2528) ไดอ้ธิบายถึงการยา้ยถิ่นในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล

ในการยา้ยถิ่นคร้ังแรกของคนว่า การตดัสินใจท่ีจะทาํการยา้ยถิ่นหรือไม่นั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัสถานภาพ

ของบุคคลในครอบครัว ความผกูพนัท่ีมีต่อครอบครัว และสังคมท่ีอาศยัอยู่รวมทั้ งนิสัยของแต่ละ

บุคคลท่ีกลา้เผชิญกบัเหตุการณ์หรือยอมรับการเปล่ียนแปลงในการปรับตวั ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม

ใหม่ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงไดท้าํการเสนอขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจยา้ยถิ่นไวด้งัน้ี  

2.4.1 ความอยากลอง ซ่ึงเป็นกระบวนการแรกของการตดัสินใจท่ีจะยา้ยถิ่น เม่ือ

บุคคลไดรั้บข่าวสารบางอย่างของผูท่ี้ยา้ยถิ่นไปแลว้ หรือเผชิญกบัเหตุการณ์บีบบงัคบัให้มีความ

อยากจะยา้ยถิ่นไปสู่ทอ้งถิ่นใหม่ท่ีดีกว่า ก็จะเกิดความคิดท่ีอยากจะลองยา้ยถิ่น  

2.4.2 การสาํรวจทางเลือกหรือการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัจากท่ีเกิดความคิดอยาก

ลองยา้ยถิ่นแลว้ บุคคลเหล่าน้ีจะพยายามศึกษาส่ิงต่าง  ๆรอบตวัเอง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเผชิญอยู่

และทบทวนประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผา่นมา ต่อจากนั้นก็หาข่าวสารต่างๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจว่า

จะทาํอยา่งไร  

2.4.3 การเปรียบเทียบทางเลือก ทาํให้ผูท่ี้กาํลงัจะตดัสินใจยา้ยถิ่นเปรียบเทียบขอ้ดี 

ขอ้เสียของทางเลือกต่างๆ อยา่งระมดัระวงั โดยการตดัสินใจท่ีจะเลือกทางท่ีเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ

มากท่ีสุด เช่น การเปรียบเทียบในเร่ืองของอาชีพจะพิจารณาลกัษณะงานและความมัน่คง เป็นตน้  

2.4.4 การขอคาํปรึกษาหารือ หลงัจากตดัสินใจท่ีจะเลือกทางใดทางหน่ึงแลว้ ผู้

ตดัสินใจท่ีจะยา้ยถิ่นมกัจะปรึกษาหารือหรือขอคาํแนะนาํจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ญาติ เพ่ือนฝงู เพ่ีอ

ประมวลความคิดในแง่ต่างๆ ประกอบการตดัสินใจของตนเอง  

2.4.5 การตดัสินใจ ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ เพราะเม่ือ

ไดรั้บคาํบอกเล่าหรือข่าวสารจากบุคคลอ่ืน รวมทั้งความคิดของตนเองจะเกิดการตัดสินใจทันที

ถึงแมว้่าจะมีผลตอบสนองกลบัในทางลบก็ตาม เช่น ไดรั้บการขดัขวางจากญาติพ่ีนอ้ง หรือมองเห็น

ปัญหาท่ีจะตอ้งเผชิญในทอ้งถิ่นใหม่ท่ีจะยา้ยเขา้ไป ผูย้า้ยถิ่นบางคนก็อาจจะตดัสินใจไป 
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 2.5 ความหมายและคาํจาํกดัความของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาตแิละแรงงานข้ามชาต ิ

  ในเอกสารขององค์การระหว่างประเทศท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยถิ่นขา้มชาติ 

เช่น  International Organization for Migration (IOM) และองคก์ารสหประชาชาติ มกัใหค้วามหมาย

ของผูย้า้ยถิ่นขา้มชาติไวก้วา้งๆ โดยยดึเอาเวลาในการพาํนกัอยูใ่นประเทศปลายทางเป็นหลกัว่า ตอ้ง

อยูอ่ยา่งตํ่าหน่ึงปีข้ึนไป โดยไม่แบ่งประเภทว่าเป็นการยา้ยถิ่นท่ีถกูกฎหมาย แต่จะแบ่งประเภทของ

การยา้ยถิ่นว่าเป็นไปโดยสมคัรใจ (voluntary migration) หรือเป็นการยา้ยเพราะถูกบงัคับด้วย

สถานการณ์ต่างๆ (forced migration) อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารูปแบบของการยา้ยถิ่นขา้มชาติ ใน

แวดวงของนกัสงัคมวิทยาและนกัประชากรศาสตร์หลายสาํนกั เห็นพอ้งกนัว่ามีอยู่ 6 ประเภท ทั้งน้ี

แรงงานขา้มชาติจะเป็นกลุ่มหน่ึงในการแบ่งประเภทผูย้า้ยถิ่นขา้มชาติ ดงัต่อไปน้ี  (กฤตยา อาชวนิจกุล, 

2546: 5-6) 

2.5.1 ผูย้า้ยถิ่นเพ่ือตั้งถิ่นฐานในประเทศอ่ืน (permanent settlers) รวมถึงผูย้า้ยถิ่นท่ี

ยา้ยติดตามครอบครัวญาติพ่ีนอ้งท่ียา้ยไปก่อนแลว้ 

2.5.2 แรงงานขา้มชาติท่ีมีสญัญาจา้งชัว่คราว (temporary contract workers) ซ่ึงตอ้ง

เดินทางกลบัประเทศตนเองเม่ือหมดสญัญาจา้งลง) 

2.5.3 แรงงานขา้มชาติชาํนาญงานท่ีทาํงานชัว่คราว (temporary professional transients) 

ซ่ึงอาจเป็นการยา้ยตามบริษทัแม่ หรือบริษทัขา้มชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มน้ีนับรวม

นกัเรียนต่างชาติ แต่จะไม่ถกูนบัรวมอยูใ่นตลาดแรงงานของประเทศไทย 

2.5.4 แรงงานขา้มชาติท่ีผิดกฎหมาย (clandestine or illegal workers) ซ่ึงอาจผิด

เพราะลกัลอบเขา้เมืองหรืออยูเ่กินเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูไ่ด ้ซ่ึงเป็นการผดิกฎหมายเขา้เมือง หรือ

ถือวีซ่าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงาน แต่แอบลกัลอบทาํงาน เช่น วีซ่านกัเรียน แต่กลบัทาํงานเต็มเวลา 

วีซ่าผูต้ิดตามครอบครัวแต่แอบออกไปทาํงาน หรือทาํงานท่ีสงวนเอาไวเ้ฉพาะคนในประเทศ

ปลายทางนั้นๆ 

2.5.5 ผูล้ี้ภยัทางการเมือง (asylum seekers) ซ่ึงในแต่ละประเทศจะถือปฏิบติั

แตกต่างกนั ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมประเทศไทย จะรับผูล้ี้ภยัอยูเ่พียงระยะสั้นก่อนส่ง

ต่อไปยงัประเทศท่ีสามในภูมิภาคแอฟริกาและท่ีอ่ืนๆ จะรับให้อยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่

ไม่ใหอ้ยูถ่าวร ในขณะท่ีส่วนมากของประเทศในซีกโลกเหนือ จะอนุญาตให้ผูล้ี้ภยัทางการเมืองตั้ ง

ถิ่นฐานในประเทศตนเองเป็นการถาวรได ้

2.5.6 ผูอ้พยพท่ีเขา้ข่ายตามอนุสัญญาผูพ้ลดัถิ่นขององค์การสหประชาชาติ ปี ค.ศ.

1952 (refugees) คือ ผูอ้พยพเน่ืองจากภยัสงครามกลางเมือง และอุบติัภยัทางธรรมชาติต่างๆ ใน
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สถานการณ์โลกปัจจุบนั ประเทศท่ีสามท่ีเต็มใจรับช่วงผูอ้พยพหาไดค่้อนขา้งยาก ทาํให้ผูอ้พยพมกั

ตอ้งคงคา้งอยูใ่นประเทศปลายทางเป็นระยะเวลานาน บางคร้ังนานนบัสิบปี 

  เกณฑ์ท่ีถูกนาํมาใช้เพื่อนิยามความหมายของคนข้ามชาติมีอยู่สองเกณฑ์ คือ 

เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ และการยอมรับจากสังคมถึงการมีตวัตนอยู่ของมนุษย ์โดยใช้

กฎเกณฑท่ี์ว่าบุคคลท่ีเกิดมาตอ้งมีสญัชาติและการมีสญัชาติเป็นรากฐานของการไดสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน

ต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกถิ่นท่ีอยู ่ความหมายของคนขา้มชาติ จึงเช่ือมโยงกบัการมีสัญชาติ

และมีถิ่นท่ีอยูป่ระจาํมาก ดงันัน้ความหมายของคาํว่า “คนขา้มชาติ” จึงหมายรวมถึง บุคคลท่ีเดินทาง

ขา้มพรมแดนจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง และบุคคลไร้สัญชาติ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างยิ ่ง

ต่อการดาํรงชีวิตและโอกาสในดา้นต่างๆ ของชีวิตทุกดา้น โดยเฉพาะในเร่ืองการเดินทางยา้ยถิ่น

ขา้มชาติ และถา้คิดตามนยัความหมายน้ี สามารถแบ่งคนขา้มชาติไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือ 

1. นกัท่องเท่ียวต่างชาติ (foreign tourists) คือคนขา้มชาติกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด 

2. กลุ่มแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายหรือเล่ียงกฎหมาย (illegal migrant workers) 

เป็นกลุ่มใหญ่รองลงมา คือผูล้กัลอบเขา้เมืองมาทาํงาน และมีวีซ่าชนิดท่ีไม่อนุญาตทาํงานแต่แอบ

ทาํงาน ตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีทาํงาน และคนต่างชาติท่ีเป็นเจา้ของกิจการ โดยอาศยั

การใส่ช่ือคนทอ้งถิ่นเป็นเจา้ของแทนเป็นการบงัหนา้ 

3. แรงงานขา้มชาติถูกกฎหมาย (legal migrant workers) ซ่ึงมีอยู่หลายประเภท คือ 

ประเภทมีสัญญาจ้างแน่นอนว่าจะมาทาํอาชีพอะไร ท่ีหน่วยงานไหน เป็นระยะเวลานานเท่าไร 

แรงงานกลุ่มน้ีอาจเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือหรือไร้ฝีมือก็ได ้

4. ทาสมนุษยส์มยัใหม่ (human trafficking or forced labour) คนขา้มชาติกลุ่มน้ีถูก

จดัประเภทออกไปต่างหาก เพราะเกิดจากขบวนการ “การคา้มนุษยข์า้มชาติ” (traffic in persons) ซ่ึง

ส่วนใหญ่ คือ การนําผูย้า้ยถิ่นข้ามชาติท่ีถูกล่อลวงไปทาํงานในประเทศอ่ืน หรือการบังคับใช้

แรงงานเยีย่งทาส สถานการณ์ท่ีเด่นชดั คือ การล่อลวงหรือหลอกล่อผูห้ญิงไทยไปทาํงานคา้ประเวณี

ในต่างแดน หรือการนาํเขา้หญิงต่างชาติมาคา้ประเวณีในประเทศไทย คนขา้มชาติกลุ่มน้ีเป็นภาพ

ซอ้นทบักนัอยูก่บักลุ่มแรงงานขา้มชาติท่ีผดิกฎหมาย 

5. ผูพ้ลดัถิ่น (refugees) หรือผูล้ี้ภยั (asylum seekers) แบ่งคร่าวๆ ไดว้่า เป็นผูล้ี้ภยั

ทางการเมืองหรือผูล้ี้ภยัดว้ยภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั ในสถานการณ์ปัจจุบนั

ยงันบัรวมไปถึงกลุ่มผูโ้ยกยา้ยเพราะความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอ้ม (escape from environmental 

degradation) และกลุ่มผูถู้กรังแกหรือเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางชาติพนัธุ์ (ethnic 

suppression) 
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6. กลุ่มบุคคลท่ีไร้สญัชาติ (stateless people) สภาวะของการไร้สญัชาติส่งผลกระทบ

อย่างยิ ่งต่อการดาํรงชีวิตและจาํกัดโอกาสในด้านต่างๆ อย่างยิ ่งยวดของคนไร้สัญชาติ สิทธิทาง

กฎหมายท่ีขาดหายไปอย่างชัดแจ้ง คือ ไม่สามารถขอหนังสือเดินทางข้ามประเทศได้ เพราะ

ปราศจากหลกัฐานการมีตวัตนท่ีกฎระเบียบสากลกาํหนดไว ้บุคคลกลุ่มน้ีนัยทางกวา้ง จึงหมายถึง

กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีไม่มีประเทศรองรับ อาศยัอยู่ตามรอยตะเข็บของพรมแดนระหว่างประเทศ และ

ไม่ไดเ้ป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหน่ึง เช่น ชาวมอญ ชาวไทยใหญ่ หรือ ชาวปาเลสไตน์ นัย

ทางแคบหมายถึงชนกลุ่มน้อยท่ีเกิดและใชชี้วิตอยู่ในแผ่นดินใดแผ่นดินหน่ึงแต่ไม่ไดส้ัญชาติตาม

แผน่ดินเกิดของตนเอง จึงมกัถูกจาํกดัสิทธิให้อยู่ในพ้ืนท่ีเฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น การไร้สัญชาติจึง

เป็นเร่ืองท่ีดูจะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองในเชิงประวติัศาสตร์มาก 

  สรุปในทศันะของผูว้ิจยั แรงงานขา้มชาติในงานวิจยัน้ี คือ บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย     

ทาํการยา้ยถิ่นจากประเทศของตนมาสู่ประเทศไทย ดว้ยสาเหตุปัญหาความยากจน การไม่มีอาชีพท่ี

แน่นอน รวมถึงการหนีภยัสู้รบภายในประเทศ เขา้มาอาศยัและทาํงานอยู่ในประเทศไทย เพ่ือหา

รายไดเ้ล้ียงดูตนเองและครอบครัวเพ่ือความอยูร่อดในการดาํรงชีวิต 

 2.6 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตสู่ิประเทศไทย 

  มหาวิทยาลยับูรพา (2554: 5-9) ไดท้าํการศึกษาและสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการยา้ยถิ่น

ของแรงงานขา้มชาติสู่ประเทศไทย ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

  2.6.1 กลุ่มปัจจยัผลกัดันจากภายนอกประเทศ 

   ปัจจยัผลกัดันจากภายนอกประเทศท่ีทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน

ต่างดา้วเขา้สู่ประเทศไทย มีดงัน้ี 

2.6.1.1 ระบอบการเมือง การปกครองของประเทศเพื่อนบา้นประเทศเพื่อน

บา้นในกลุ่มลาว เขมร และพม่า หลงัจากได้รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและ

องักฤษ ไดมี้การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบสงัคมนิยม ปกครองโดยรัฐบาลทหาร มี

การผกูขาดทางอาํนาจ จาํกดัสิทธิ ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศ ทาํให้เกิดการ

ประทว้ง การสูร้บ และการปราบปรามอยูเ่นืองๆ เป็นผลทาํใหเ้กิดความไม่สงบภายในประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหป้ระชาชนในประเทศรู้สึกไม่มัน่คง จึงตอ้งการแสวงหาเสรีภาพและชีวิตความเป็นอยู่

ท่ีดีกว่า 

2.6.1.2 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านจากปัญหาความไม่สงบ

ภายในประเทศเพ่ือนบา้น เน่ืองจากมีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยในรัฐฉาน

และรัฐกระเหร่ียงของพม่า และความขดัแยง้ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบา้น ทาํให้ประชากรของ

ประเทศเพื่อนบา้นจาํนวนมากตอ้งขาดแคลนท่ีดินทาํกิน ทาํให้รายไดไ้ม่เพียงพอสาํหรับการยงัชีพ 
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และยงัมีประชาชนจาํนวนมากท่ีต้องว่างงาน การลงทุนทั้ งจากภายในประเทศและการลงทุนจาก

ต่างประเทศมีค่อนขา้งน้อย ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ไดรั้บการพฒันา

เท่าท่ีควร การสร้างงานภายในประเทศมีจาํกดั นอกจากน้ียงัมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะ

เงินเฟ้อในระบบสูง ทาํใหค่้าเงินตกตํ่า ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทาํให้รายไดท่ี้หาไดไ้ม่เพียงพอต่อ

การดาํรงชีพ จึงเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหแ้รงงานขา้มชาติเหล่าน้ีหลัง่ไหลเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

ซ่ึงมีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีกว่า 

2.6.1.3 มาตรการควบคุมการออกนอกประเทศรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบา้น
ยงัขาดมาตรการท่ีชดัเจนและเขม้งวดในการควบคุมการออกนอกประเทศของประชาชน ในส่วน

ของประชาชนท่ีหลบหนีออกนอกประเทศก็ไม่ไดรั้บความสนใจจากรัฐบาล โดยเฉพาะชนกลุ่มนอ้ย 

รัฐบาลพม่าถือว่าเป็นพวกท่ีทรยศและถ่วงความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ 

  2.6.2 กลุ่มปัจจยัดึงดูดภายในประเทศ 

2.6.2.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยผลจากการพฒันา

ประเทศในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ทาํให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว และมีผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ และรายไดป้ระชาชาติเพิ่มสูงข้ึน การพฒันาประเทศ

จากการเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้า (import-substitution) ได้พฒันาไปสู่

ประเทศอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (export-led growth) เป็นผลทาํให้การขยายตัวทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มข้ึนในอตัราเร่งท่ีสูงข้ึนติดต่อกนั เศรษฐกิจของประเทศมีการเปิดสู่ระบบ

เศรษฐกิจโลกมากข้ึน (internationalization) โดยรัฐบาลไดด้าํเนินการผ่อนปรนมาตรการทางการ

ลงทุนและการเงิน เพ่ือส่งเสริมใหมี้การเคล่ือนยา้ยไดอ้ย่างเสรี ทาํให้ตลาดมีการขยายตวัมากข้ึน มี

การลงทุนและการจา้งงานมากข้ึน นอกจากน้ีรัฐบาลยงัมีนโยบายกระจายความเจริญและอุตสาหกรรม

ไปสู่ภูมิภาคมากข้ึน ทาํให้ความตอ้งการแรงงานทั้ งในภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาประเทศมี

มากข้ึน ในขณะท่ีการแข่งขนัในตลาดโลกมีอยู่ในระดบัสูง ดงันั้นการลดตน้ทุนในการผลิตโดยใช้

แรงงานราคาถกูจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีง่ายท่ีสุดของผูป้ระกอบการ 

2.6.2.2 ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในช่วงประมาณสองทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี 

ประเทศไทยตอ้งประสบกบัภาวะการขาดแคลนแรงงานอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

2.6.2.2.1 การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือบางประเภท จากการท่ีรัฐบาล

มีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการจัดสรรงบประมาณจาํนวนมากเพื่อพฒันา

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่างๆ (infrastructures) และเพิ่มมาตรการในการกระจายการลงทุนสู่

ภูมิภาค โดยการปรับปรุงเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ืออาํนวยประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน

ในภูมิภาค ทาํใหเ้กิดการจา้งงานในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงแต่เดิมแรงงานกรรมกรท่ีใชใ้นกิจกรรม
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ต่างๆ โดยเฉพาะในกิจการเกษตร ประมง ก่อสร้าง และในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแรงงานท่ีไดม้า

จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบนัเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี

การขยายตัวสูงข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลไดเ้น้นการส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชน ทาํให้

แรงงานในท้องถิ่นไม่นิยมเดินทางไปทาํงานในภูมิภาคอ่ืน นอกจากน้ีในปัจจุบันคนไทยยงัมี

การศึกษาสูงข้ึนและมีค่านิยมในการไม่ทาํงานบางประเภทท่ีเส่ียงอนัตราย งานหนัก งานสกปรก 

และงานท่ีใชค้วามอดทนสูงแต่ไดค่้าจา้งตํ่า ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งหันไปใชแ้รงงานขา้มชาติท่ีมี

ค่าจ้างแรงงานท่ีถูกกว่า มีความขยนั อดทนสูงกว่า และเป็นแรงงานท่ีลกัลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย จึงไม่ค่อยกลา้หนีไปไหน ทาํใหมี้การลกัลอบจา้งแรงงานขา้มชาติเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

2.6.2.2.2 การไปทาํงานต่างประเทศของแรงงานไทย ประเทศไทยมี

นโยบายส่งเสริมการไปทาํงานในต่างประเทศของแรงงาน แรงงานเหล่าน้ีส่งรายไดก้ลบัประเทศ

มากถึงปีละ 54,580 ล้านบาท และ 59,550 ลา้นบาท ตามลาํดับ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิด

ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ ซ่ึงการสาํรวจกองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า แรงงานในภาคเกษตรท่ีมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมี

การนาํแรงงานขา้มชาติมาใชม้าก มีอยู่ 3 ประเภทกิจการ คือ กิจการประมง สวนยาง และไร่ออ้ย 

ตามลาํดบั  

2.6.2.3 มาตรการสกดักั้นและควบคุมการเขา้เมืองของไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง และตาํรวจตระเวนชายแดน ท่ีทาํหนา้ท่ีสกดั

กั้นและควบคุมดูแลการลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมาย และตาํรวจภูธรท่ีทาํหนา้ท่ีจบักุมดาํเนินคดี

กบัผูล้กัลอบเขา้เมือง หน่วยงานเหล่าน้ียงัไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การ

จบักุม ผลกัดันและส่งกลบัแรงงานขา้มชาติท่ีลกัลอบเขา้เมืองกลบัประเทศเดิมนั้นยงัทาํได้ยาก 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาเจา้หนา้ท่ีขาดความเขม้งวดและเท่ียงตรง มีการทุจริตคอรัปชัน่   ทาํใหไ้ม่สามารถ

สกดักั้นและควบคุมแรงงานขา้มชาติไม่ใหไ้หลทะลกัเขา้สู่ประเทศไทยได ้กอปรกบัภาระการดูแล  

ผูล้กัลอบเขา้เมืองท่ีรอการส่งกลบั ทาํใหรั้ฐตอ้งเสียงบประมาณเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้มีการเสนอ

ใหมี้การใชแ้รงงานขา้มชาติ เพ่ือรอการส่งกลบั เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานไปก่อน 

2.6.2.4 นโยบายผ่อนปรนการใชแ้รงงานขา้มชาติ รัฐบาลไทยไดมี้นโยบาย 

และมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ โดยมีการผ่อนผนัให้มีการ

ใชแ้รงงานต่างดา้วไดใ้นบางประเภทกิจการ โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคน

เขา้เมือง พ.ศ.2522 ในการออกมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือผอ่นผนัใหมี้การนาํแรงงานขา้มชาติหลบหนีเขา้

เมือง 3 สญัชาติ คือ ลาว กมัพชูา และพม่า เขา้มาทาํงานไดช้ัว่คราว ซ่ึงนโยบายและมาตรการดงักล่าว

ของรัฐบาล ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาเหตุในการเคล่ือนยา้ยของแรงงานขา้มชาติสู่ประเทศไทย 
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  จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของการยา้ยถิ่น ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ว่า 

เหตุผลท่ีแรงงานขา้มชาติไดอ้พยพเขา้มาสู่ประเทศไทยนั้น ปัจจยัหลกั นั ่นคือ ปัญหาความยากจน

และไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน เน่ืองจากในประเทศของตน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชา้ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตตํ่า ยากจน รวมถึงมีปัจจยัการสูร้บกนัภายในประเทศ เป็นเหตุผลสาํคญัท่ีสนบัสนุนและ

ผลกัดนัใหแ้รงงานขา้มชาติ ตดัสินใจท่ีจะอพยพเขา้มาหางานทาํในประเทศไทย เพ่ือหาเล้ียงตวัเอง

และส่งเงินกลบัครอบครัวทางประเทศของตน 

 2.7 ปัญหาและผลกระทบของการย้ายถิ่นของประเทศไทยในภาพรวม 

  สาํนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2552) ไดร้ะบุว่าปัญหาและ

ผลกระทบของการยา้ยถิ่นในประเทศไทยโดยรวมนั้น ประกอบไปดว้ยผลกระทบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

  2.7.1 ผลกระทบดา้นสงัคม 

2.7.1.1 ปัญหาการลกัลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย ์ สถิติการเคลื่อนยา้ย
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นโดยเฉพาะพม่า ลาว และกมัพูชา เขา้มาในประเทศไทยมีปริมาณ

เพิ่มข้ึนทุกปีเห็นไดจ้ากสถิติของผูต้ ้องขังท่ีรอการผลกัดันส่งกลบัประเทศต้นทางของสาํนักงาน

ตรวจคนเขา้เมืองโดยมี ชาวพม่าจาํนวนมากท่ีสุด ปัจจุบนัมีผูล้กัลอบเขา้เมืองอย่างผิดกฎหมาย 3

สญัชาติไม่นอ้ยกว่า 1.5-2 ลา้นคน ในจาํนวนน้ีมีเด็กและผูห้ญิงท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการตกเป็นเหยื่อ

ของขบวนการคา้มนุษย ์

2.7.1.2 ปัญหาดา้นอาชญากรรม ยาเสพติด และความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น จากสถิติของสํานักงานแผนงานและงบประมาณ  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีขอ้มูล

อาชญากรรมท่ีแรงงานขา้มชาติเป็นตวัเสริมท่ีทาํให้ปัญหาสังคมเพิ่มข้ึน แต่ไม่ใช่ต้นกาํเนิดของ

ปัญหามากไปกว่าคนไทยในพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานข้ามชาติ  มีประเภทของความผิด อาทิเช่น ฆ่า     

พยายามฆ่า ทาํร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทาํชาํเรา ลกั/ ชิง/ ปลน้ทรัพย ์มีอาวุธปืน ลกัลอบของหนีภาษี 

ยาเสพติด เขา้เมืองผดิกฎหมาย ปลอมแปลงเอกสาร บุกรุกทาํลายป่า เป็นตน้ 

2.7.1.3 ปัญหาผูติ้ดตามและเด็กไร้สัญชาติ เด็กลูกหลานแรงงานขา้มชาติท่ี

ติดตามหรือเกิดในประเทศไทย มกัประสบปัญหาทางด้านสถานะบุคคลและการเข ้าถึงโอกาส

ทางการศึกษา ซ่ึงมีอยู2่ ลกัษณะ คือ การศึกษาจากชั้นเรียนท่ีไม่เป็นทางการท่ีจดัโดยกลุ่มแรงงาน

หรือองคก์รพฒันาเอกชน และการเขา้เรียนในสถานศึกษาของไทย จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กลกูแรงงานขา้มชาติเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาน้อย สาเหตุเกิดจากสถานศึกษาอา้งว่าเด็กไม่มี

สญัชาติไทย และปัญหาดา้นงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ 
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  2.7.2 ผลกระทบดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

   การเพิ่มจาํนวนของแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายในประเทศไทย เป็นปัญหา

ต่อการเป็นพาหะนาํโรคติดต่อ เช่น มาเลเรีย วณัโรค โรคเทา้ชา้ง ไขเ้ลือดออก โรคเร้ือน ไขก้าฬหลงั

แอ่นท่ีประเทศไทยเคยควบคุมไดแ้ลว้ สาเหตุเกิดจากการเขา้มาโดยไม่ไดรั้บการตรวจโรค การเขา้ถึง

สิทธิดา้นสุขภาพ สาธารณสุขของแรงงานท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนอนุญาตทาํงานและไม่มีบตัรประกนั

สุขภาพ และส่งผลต่องบประมาณดา้นสาธารณสุขของประชากรของไทยดว้ยในขณะเดียวกนัปัญหา

ขยะมลูฝอย ชุมชนสกปรก สาเหตุเกิดมาจากการขาดระเบียบของแรงงานขา้มชาติและความเห็นแก่

ไดข้องเจา้ของสถานท่ีโดยไม่ใส่ใจต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้แรงงานตอ้งอยู่ในสภาพส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชนท่ีแออดั สกปรก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และอนามยัของแรงงานต่างดา้วและ

สงัคมไทย 

  2.7.3 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาติมีทั้ งดา้นบวกและดา้นลบ อาทิ

เช่น การมีแรงงานขา้มชาติมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศส่งผลต่อภาคการผลิต ทาํให้

ไทยมีรายไดม้วลรวมเพิ ่มสูงข้ึน ขณะเดียวกนัก็เกิดผลกระทบทางการคา้ระหว่างประเทศ (WTO) 

เป็นข้ออา้งในการกีดกันทางการคา้ การปิดกั้นการพฒันาเทคโนโลยีทางการผลิตของประเทศ

ผลกระทบต่อโครงสร้างค่าจา้งแรงงานไทย และการแข่งขนัทางธุรกิจของแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 

  2.7.4 ผลกระทบดา้นแรงงาน 

      ในดา้นบวก แรงงานขา้มชาติอาจเขา้มาช่วยทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนใน

ภาคการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะงานในระดบัล่างท่ีสกปรก อนัตราย และเส่ียง ซ่ึงคนทอ้งถิ่นหลีกเล่ียง

ท่ีจะทาํในดา้นลบ การมีแรงงานขา้มชาติทาํให้เกิดภาวะการกดค่าแรงของแรงงานทอ้งถิ่นและ

อาํนาจในการต่อรองและสิทธิแรงงานของคนทอ้งถิ่นน้อยลงเพราะนายจา้งมีตวัเลือกมาก ซ่ึงอาจ

ส่งผลถึงเง่ือนไขการทาํงานและการจา้งงานท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางลบดว้ย 

  2.7.5 ผลกระทบดา้นการเมืองและความมัน่คงภายในประเทศ 

   การมีแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก กระจดั

กระจายตามพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ ไม่ทราบจาํนวนและท่ีพกัอาศยัของแรงงานท่ีแทจ้ริง แต่ตวัเลข

โดยประมาณน่าจะมีแรงงานขา้มชาติผดิกฎหมายในประเทศไทยไม่ตํ่ากว่า 3 ลา้นคน ประกอบกบั

นโยบายบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติ การเอารัดเอาเปรียบ และอคติทางชาติพนัธุ ์จะส่งผลกระทบ

ต่อสังคมไทยทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว และยงัส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

ไทยและประเทศเพื่อนบา้น 
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   นนัทวนั เจริญศกัด์ิ (2541: 31-35) ไดศึ้กษาถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัปัญหา

แรงงานอพยพ: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ไดร้ะบุถึงปัญหา

อนัเกิดจากแรงงานขา้มชาติท่ีอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ไดก่้อให้เกิดผลกระทบทางดา้น

เศรษฐกิจสงัคม และความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ดงัน้ี 

  2.7.6 ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 

2.7.6.1 การพ่ึงพาแรงงานราคาถูกเพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพ่ือการ
ผลิตส่งออกจะทาํใหผู้ป้ระกอบการหรือผูล้งทุนไม่ใหค้วามสนใจ หรือสนใจน้อยกบัการลงทุนหรือ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

2.7.6.2 เป็นการทาํลายโครงสร้างค่าจา้งในประเทศ เน่ืองจากมีแรงงานขา้มชาติ

เป็นจาํนวนมาก ทาํงานโดยยนิดีรับค่าจา้งในระดบัตํ่ากว่าท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ทาํใหน้ายจา้งพอใจท่ี

จะจา้งแรงงานข้ามชาติท่ีมีค่าจ้างตํ่ากว่าแรงงานไทย ซ่ึงนับว่าเป็นการทาํลายโครงสร้างค่าจ้าง

แรงงานในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการกดค่าจา้งแรงงานทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ซ่ึงจะ

เป็นผลเสียต่อการกระจายรายได ้และการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.7.6.3 ส่งผลกระทบแรงงานไทย กล่าวคือ เป็นการแย่งแรงงานคนไทยท่ียงั

ไม่พร้อมเข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ  และในกรณีท่ีให้มีการจ้างแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นการแยง่แรงงานไทยซ่ึงกาํลงัเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ แรงงานไทย

ไดรั้บผลกระทบในดา้นค่าจา้งแรงงานท่ีถกูกดในระดบัตํ่า รวมทั้ งโอกาสท่ีจะไดรั้บสวสัดิการและ

สภาพการจา้งท่ีดีมีนอ้ยลงเพราะมีแรงงานขา้มชาติเป็นทางเลือก       

  2.7.7 ผลกระทบทางดา้นสงัคม 

2.7.7.1 การเขา้มาเป็นจาํนวนมากของแรงงานเหล่าน้ี ไดส้ร้างปัญหาในดา้น

ความไม่สงบเรียบร้อยในสงัคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม โสเภณี เป็นตน้ 

2.7.7.2 ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นวฒันธรรม แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้ไปขายแรงงาน

ก็คงจะนาํวฒันธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตนเองเขา้สู่ประเทศไทย ทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้ม เช่น วฒันธรรมในการกิน การอยูอ่าศยั ประเพณีต่างๆ 

2.7.7.3 อาจก่อให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อยข้ึนไดใ้นอนาคต เน่ืองจากรัฐบาล

ปล่อยใหมี้การเพิ่มข้ึนของประชากรหลายเช้ือชาติในประเทศไทยโดยไม่มีการควบคุมดูแลท่ีดีพอ 

2.7.7.4 มีปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั เน่ืองจากมีการตรวจสอบพบว่า แรงงาน

ขา้มชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ไดน้าํเอาโรคต่างๆ เขา้มา ไดแ้ก่ โรคมาเลเรีย โรคเทา้ชา้ง ซ่ึง

ในปัจจุบนัไม่พบโรคน้ีในประเทศไทยแลว้ แต่กลบัพบในกลุ่มแรงงานพม่า ซ่ึงควรจะระมดัระวงัใน
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การแพร่เช้ือมากท่ีสุดเพราะแพร่ระบาดไดง่้าย เน่ืองจากมียงุเป็นพาหะ อีกโรคหน่ึงท่ีพบในแรงงาน

พม่ากลุ่มประมงมากท่ีสุด คือ โรคเอดส์ ซ่ึงเป็นโรคท่ีน่ากลวัท่ีสุดในปัจจุบนัน้ี 

2.7.7.5 ปัญหาเร่ืองสญัชาติของบุตรหลานแรงงานขา้มชาติ อาจไม่สามารถเขา้

เรียนหนงัสือได ้หรือไม่มีสญัชาติท่ีแน่นอนไม่มีทางประกอบอาชีพ เพราะว่าเม่ือไปขอหลกัฐานจาก

ทางราชการส่ิงท่ีจะถกูนาํมาอา้งในการปฏิเสธ คือ ปัญหาทางดา้นความมัน่คงของชาติ 

  2.7.8 ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยั 

   ในส่วนของแรงงานขา้มชาติท่ีลกัลอบเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย หรือเพ่ือ

จะเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ อาจก่อปัญหาการก่อการร้าย และใชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการก่อ

อาชญากรรมเพื่อก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศ และอาจมีผลต่อความไม่สงบเรียบร้อยตามแนว

ชายแดนได ้ 

  2.7.9 ผลกระทบทางดา้นการเมืองระหว่างประเทศ 

2.7.9.1 การจ้างแรงงานขา้มชาติ โดยกดค่าแรงในระดับตํ่า มีเง่ือนไขและ

สภาพการจา้งท่ีตํ่ากว่าแรงงานทัว่ไปน้ี รัฐบาลไทยตอ้งพิจารณาเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั เพราะการท่ี

ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององค์การคา้โลก (World Trade Organization : WTO) จึงมีพนัธะ

กรณีท่ีตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของแรงงานขา้มชาติ รวมถึงวิธีปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการของขอ้ตกลงดงักล่าว โดยตอ้งกาํหนดมาตรฐานการใชแ้รงงาน สิทธิของ

แรงงาน และค่าแรงขั้นตํ่าดว้ย ไม่เช่นนั้นแลว้อาจถูกต่างชาติประณามว่าเป็นการกดข่ีและละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

2.7.9.2 เกิดขบวนการหรือเครือข่ายระหว่างประเทศในการลกัลอบนาํแรงงาน
ข้ามชาติออกจากประเทศ  และเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย  (International Trafficking 

Syndicate/Networks) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายกลุ่ม รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือละเมิดกฎหมายเสีย

เอง และยงัมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเป็นมลูค่ามหาศาลจาก 

   ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่า การยา้ยถิ่นของแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มา

ทาํงานในประเทศไทยนั้น ก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบต่อประเทศไทยโดยรวมในดา้นต่างๆ 

อาทิเช่น ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ 

ดงันั้น ภาครัฐจะตอ้งมีนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของแรงงานต่างดา้วท่ีชดัเจน มี

ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั อีกทั้งพฒันาบุคลากร เจา้หนา้ท่ี และหน่วยของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใหพ้ร้อม

ท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหา

แรงงานต่างดา้วในประเทศท่ีกาํลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั 
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3. แนวคดิและทฤษฎกีารจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 3.1 แนวคดิเร่ืองการจ้างงาน  

  สุณีย ์จอ้ยจาํรัส (2547: 4-11) ในอดีตแนวคิดการจา้งงานของนายจา้งจะคิดว่าตน

เป็นนายท่ีมีอาํนาจท่ีจะสั ่งการอย่างหน่ึงอย่างใดแก่ลูกจ้างได้ แต่ปัจจุบนันายจา้งส่วนใหญ่จะมี

แนวคิดเก่ียวกับการจ้างงาน โดยหันกลบัมามองถึงความสําคัญของลูกจ้างมากข้ึน และเปล่ียน

แนวคิดจากนายจ้างเป็นนายคอยออกคาํสั ่งอย่างเดียว มาเป็นแนวทาการบริหารแบบใหม่ โดย

นายจ้างมีหน้าท่ีในการวางแผนจัดคนเข้าทํางาน การอาํนวยการ และการควบคุม นอกจาก

ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจา้งแลว้ ยงัรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การของฝ่าย

นายจา้ง และองคก์ารของฝ่ายลกูจา้งท่ีเขา้ไปมีบทบาทในการกาํหนดความสมัพนัธ์ ระหว่างนายจา้ง

และลกูจา้งในการส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง การวาง

มาตรฐานในการจา้งงานและการใชแ้รงงาน การระงบัขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้พิพาทแรงงานท่ีเกิดข้ึน ให้

ยติุลงโดยเร็ว และดว้ยความพอใจของทั้ง 2 ฝ่ายมากท่ีสุด 

  ในทางตรงกันข้าม สถานประกอบการใดนายจ้างและลูกจา้งต่างปฏิบัติดว้ยการ    

เอารัดเอาเปรียบ มีทศันคติและกระทาํการในเชิงเป็นปฏิปักษต่์อกนั ยอ่มเกิดความไม่พอใจเกิดความ

ขดัแยง้ ร้าวฉาน และอาจพฒันาไปเป็นขอ้พิพาทแรงงานท่ีรุนแรง ทาํให้เกิดการชะงกัของงานใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การถ่วงงานหรือทาํงานชา้ๆ (Slowdown, go-slow) การลาออกทั้งกลุ่ม โดยเฉพาะ

ช่างหรือคนงานมีฝีมือ การลากิจพร้อมกนั การลาป่วยพร้อมกนั การทาํงานแบบแถวตรง (Work-to-

rule) การทิ้งงาน (Walkout) การนดัหยดุงาน (Strike) เกิดการทาํลายทาํให้อีกฝ่ายหน่ึงเสียหาย เช่น 

การกลัน่แกลง้ทาํให้ผลผลิตดอ้ยคุณภาพ หรือเสียหายทันทีท่ีผูบ้ริโภคนําไปใช้ การลอบทาํลาย

เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือของนายจา้ง การลอบวางเพลิงสถานประกอบการ เป็นตน้ 

  ปัจจุบนัมีการประกาศใชก้ฎหมายและพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน เพ่ือให้เกิด

การจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม และถูกตอ้งตามกฎหมาย ฉะนั้ นนายจ้างและลูกจ้างทุกประเภท

กิจการ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เช่น การคุม้ครองทัว่ไป ลูกจา้งซ่ึงไดสิ้ทธิหรือ

ประโยชน์ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้ยอ่มเรียกร้องสิทธิ หรือประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืนได้

อีก นายจ้างท่ีไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ค่าชดเชย 

ค่าชดเชยพิเศษ หรือไม่คืนเงินประกนั ตอ้งเสียดอกเบ้ีย 15% ทุกระยะเวลา 7 วนัเป็นตน้ 

 3.2 แนวคดิในการกาํหนดคุณสมบัตลิกูจ้างของสถานประกอบการ 

  ณัฐชานันท์ วงศม์ูลิทธิกร (2552: 17-19) การกาํหนดนโยบายและวางแผนในการ

คดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ การสรรหาบุคลากรเขา้

ทาํงานในองคก์รนั้น ฝ่ายบุคคลตอ้งมีการวิเคราะห์และวางแผนอตัรากาํลงัคน และกาํหนดคุณสมบติั
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ของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ให้เหมาะสมกบังานท่ีขาดแคลนในตาํแหน่งนั้น 

สาํหรับการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือบางคร้ังมีการขาดแคลนมาก จึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาแรงงาน

ต่างชาติเขา้มาทดแทน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการของสถานประกอบการบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้

ความปรารถนาของผูป้ระกอบการมกัตอ้งการให้สถานประกอบการของตนมีความมัน่คง ความ

เจริญเติบโตในขอบเขตของการดาํเนินการ และความมีช่ือเสียงของสถานประกอบการนั้น ผูบ้ริหาร

ตั้งแต่ระดบัหวัหนา้งานไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ย่อมประสงค์ท่ีจะมีลูกจา้งท่ีสามารถช่วยให้

เป้าหมายของสถานประกอบการบรรลุผล ส่ิงท่ีฝ่ายนายจ้างปรารถนาท่ีจะได้รับจากลูกจ้างหรือ

ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัท่ีเขา้มาทาํงานดว้ย ดงัน้ี 

3.2.1 การทาํงานเต็มเวลา สถานประกอบการทุกแห่งมกัจะมีการกาํหนดเวลาการ
ทาํงานและเวลาเลิกงานของลูกจา้งไว ้การท่ีลูกจา้งจะมาทาํงานและเลิกงานตรงตามกาํหนดเวลา 

ไม่หยดุ ไม่ลา และไม่ขาด 

3.2.2 การทาํงานเต็มประสิทธิภาพ โดยลูกจา้งทาํงานในหน้าท่ีของตนด้วยความ

ตั้งใจ และใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี นายจา้งทุกคนยอ่มพึงพอใจท่ีไดรั้บผลงานท่ีมีคุณภาพ

จากาการปฏิบติังานของลกูจา้ง 

3.2.3 การทาํงานตามคาํสั ่งนายจ้างย่อมไม่ประสงคมี์ลูกจา้งท่ีไม่เช่ือฟัง ลูกจา้งท่ี

ทาํงานตรงตามคาํสัง่ทนัทียอ่มเป็นท่ีปรารถนาของนายจา้งในทุกสถานประกอบการ 

3.2.4 การรักษาประโยชน์ของนายจ้าง นายจ้างย่อมหวงัให้ลูกจ ้างทุกคนช่วย

สอดส่องดูแล ป้องกนัและรักษาประโยชน์ของนายจา้งในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการใชท้รัพยากรอย่าง

ประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

3.2.5 ความจงรักภกัดี นายจา้งทุกคนประสงคท่ี์จะใหล้กูจา้งทุกคนท่ีมีคุณภาพ ไดอ้ยู่

ทาํงานกบันายจา้งนานท่ีสุดจนกว่าจะเกษียณอายหุรือจนกว่านายจา้งจะเลิกกิจการ ไม่ลาออกหรือละ

ทิ้งนายจา้งไปเป็นลกูจา้งผูอ่ื้น ความจงรักภกัดียงัหมายถึงการไม่นาํความลบัของนายจา้งไปเปิดเผย

ภายนอก 

3.2.6 ความเคารพและยอมรับนบัถือนายจา้งหรือผูบ้ริหารทุกระดบัจึงยงัหวงัท่ีจะได้
ความเคารพนพนอบจากลกูจา้ง ยอมรับนบัถือในความเป็นผูใ้หญ่กว่า 

3.2.7 ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความปรารถนาร่วมกันของนายจ้างทุกคนก็คือความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตของลกูจา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานท่ีเก่ียวกบัการเงินหรือวตัถุมีค่า 

3.2.8 ความอุตสาหะและความขยนัขนัแข็ง ลกูจา้งท่ีมีความพร้อมจะงานอยู่เสมอ มี

ความอุตสาหะต่อการทาํงานท่ีรับมอบหมายและมีความขยนัขนัแข็ง ย่อมเป็นลูกจา้งในอุดมคติของ

นายจา้งอยา่งหน่ึง 
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3.2.9 ความคิดสร้างสรรค ์ลกูจา้งท่ีมีความคิดสร้างสรรคย์อ่มทาํใหน้ายจา้งประหยดั

ค่าใชจ่้าย ไดผ้ลงานท่ีดีมีคุณภาพ นายจา้งจึงใฝ่ฝันท่ีจะไดล้กูจา้งประเภทน้ี 

 3.3 แนวคดิในการจ่ายค่าตอบแทน 

  แนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทน (สุณีย ์ จ้อยจํารัส,2547: 8-11) ค่าตอบแทน 

(Compensation) หมายถึง ค่าแรง ค่าจา้ง เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีองค์กรให้แก่พนักงาน 

เพ่ือตอบแทนการทาํงาน หรืออาจหมายถึง ค่าทดแทนท่ีองค์กรจ่ายเป็นค่าตอบแทนความสูญเสีย

ต่างๆ ของพนกังาน ซ่ึงรวมทั้งจ่ายทางตรงและทางออ้มเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 

  การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง การกาํหนดนโยบาย การวางแผนและกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งทางตรงและทางออ้มใหแ้ก่พนกังาน การบริหารค่าตอบแทน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน ค่านายหน้า 

โบนสั เงินท่ีองคก์รจ่ายสมทบในกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ส่วนการจ่ายค่าตอบแทน

ท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การยกยอ่ง ชมเชย 

การใหร้างวลัหรือส่ิงจูงใจ 

  หลกัในการจ่ายค่าตอบแทน 

3.3.1 เป็นธรรม ควรกาํหนดเป็นระบบท่ีใชก้บัพนักงานทุกคนในองค์กร และมี

พนกังานบางกลุ่มท่ีมีวิธีการพิเศษโดยเฉพาะ ก็ตอ้งนาํมารวมไวใ้นระบบเดียวกนัดว้ย 

3.3.2 พอเพียงกบัการดาํเนินชีวิต 

3.3.3 สมดุลกบัการปฏิบติังาน 

3.3.4 ตามความสามารถในการจ่ายขององคก์ร 

3.3.5 มีความมัน่คงและสมํ่าเสมอ 

3.3.6 สามารถใชเ้ป็นแรงจูงใจพนกังาน 

3.3.7 เป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนัทั้งองคก์ร วิธีการคาํนวณหรือสูตรต่างๆ ควรจะง่าย

ไม่ซบัซอ้น และจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.3.8 เนน้คุณภาพมากกว่าปริมาณ  

3.3.9 ควรมีคณะกรรมการรับผดิชอบ กาํกบัดูแลร่วมกนัจากหลายๆ ฝ่าย 

 3.4 สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

  สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อพนักงานในองค์กร เป็นส่ิงท่ี

เก่ียวพนัโดยตรงกบัพนกังาน โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของมนุษยใ์หอ้ยากทาํงานหรือเกิดความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน อดิศร พลูสุวรรณ (2533: 

16) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มไวว้่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีมีความเหมาะสม 
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คนทาํงานก็จะทาํงานไดอ้ย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ ในทางตรงขา้ม หากสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานท่ีไม่เหมาะสมจะเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนสุขภาพทั้งกายและจิตใจของคนทาํงานอย่างชา้ๆ ดงันั้น

การศึกษาแนวคิดหรือการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั

ต่อการทาํงานของพนักงานเป็นอย่างยิ ่ง โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานไว ้ดงัน้ี 

  Schultz (1982: 219) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มการทาํงาน หมายถึง ส่ิง

ต่างๆ   ท่ีอยูร่อบตวัในสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม         

ดา้นสังคม และสภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตใจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนสาํคญัในการ

ออกแบบสถานท่ีทาํงาน เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัผูท้าํงาน นอกจากการปรับปรุงเร่ืองอุณหภูมิ 

และแสงสว่างท่ีเพียงพอในการทาํงานแลว้ การออกแบบการจดัวางผงัในสถานท่ีทาํงานยงัมีส่วน

ช่วยในการไหลเวียนของงาน ระบบการส่ือสาร ตลอดจนการสร้างบรรยากาศทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผูท้าํงานในองค์กรอีกดว้ย ซ่ึงมีความหมายใกลเ้คียงกบั เยาวลกัษณ์ (2533: 18) ท่ี

กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัท่ีเอ้ืออาํนวยให้คนทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงท่ีสาํคญั คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ วสัดุในการปฏิบติังาน 

สถานท่ีทาํงาน แสง เสียง อุณหภูมิ กลิ่นในสถานท่ีทํางาน สารเคมีท่ีก่อให้เกิดอนัตราย และ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม ไดแ้ก่ ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา การบงัคบับญัชา และ

ค่าตอบแทน เป็นตน้ และวิภาวี สิทธิวงั (2549: 13) ท่ีกล่าวถึงความหมายของสภาพแวดลอ้มไวว้่า 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบตวัผูท้าํงาน ทั้งส่ิงท่ีมองเห็นไดแ้ละส่ิง

ท่ีไม่สามารถมองเห็นไดแ้ละมีผลกระทบต่อการทาํงาน 

  จากความหมายของสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีกล่าวมาข้างตน้ ความหมายของ

สภาพแวดล้อมการทํางานจึงหมายถึง ลักษณะหรือส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบบุคคล ท่ีส่งเสริมหรือ

เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้น ซ่ึงจะทาํให้

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งคล่องตวั และมีประสิทธิภาพยิ ่งข้ึน ดงันั้น สภาพแวดลอ้มในการทาํงานจึง

เป็นส่ิงสําคัญมาก ส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคคล กล่าวคือ ผูป้ฏิบัติงานทุกคนย่อมต้องการ

ทาํงานในองค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมการทาํงานท่ีดี  หากผูป้ฏิบัติงานทาํงานในองค์กรท่ีมี

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในการทาํงาน มีสมาธิ ทาํงาน

อยา่งมีคุณภาพ แต่หากสภาพแวดลอ้มทางกายภายมีส่ิงรบกวนท่ีไม่พึงประสงค์ ย่อมรบกวนระบบ

ประสาท ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไม่มีสมาธิในการทาํงาน ผลการดาํเนินงานย่อมไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

และผลผลิตจากการดาํเนินงานขององคก์รไม่เกิดคุณภาพ 
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  3.4.1 แนวคดิทฤษฎีสภาพแวดล้อมการทํางานของ Savichi and Cooley 

   Savichi and Cooley (1982, อา้งถึงใน กรวิภา พรมจวง, 2541) ได้แบ่ง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานไว ้3 ดา้น คือ 

3.4.1.1 สภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อการทาํงาน ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระ หมายถึง ความมากน้อยท่ีอิสระในการตัดสินใจหรือปฏิบติัการดว้ย

ตนเอง ยิ ่งไดท้าํงานอย่างอิสระมากเท่าใด ก็จะยิ ่งทาํให้ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัท่ีทา้ทายให้คิดและ

นาํมาพฒันาปฏิบัติงานได้ดียิ ่งข้ึน การมุ่งงาน หมายถึง ระดับความมุ่งมัน่ในการวางแผนท่ีดี มี

ประสิทธิภาพและการดาํเนินการตามแผน ความชดัเจน หมายถึง หน่วยงานมีการประกาศหรือแจง้

ใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัของผูบ้ริหาร หรือของหน่วยงานในการปฏิบติังานประจาํวนัและ

การส่ือสารเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ภายในหน่วยงานอย่างชดัเจนหรือไม่ มีการแจง้ให้ทราบกนั

อยา่งทัว่ถึงหรือไม่ ถา้หน่วยงานไม่มีความชดัเจนในส่ิงเหล่าน้ี จะทาํให้เกิดความขดัแยง้และความ

ไม่ชดัเจนในบทบาท นาํนวตักรรมมาใช ้หมายถึง หน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมในการนาํนวตักรรม

ใหม่ๆ มาใช ้เช่น การนาํเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีอาํนวย

ความสะดวกในการทาํงาน ซ่ึงจะส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

3.4.1.2 สภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุม หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั

นอ้ยทั้งงานและบุคคล ตอ้งการใหส้ภาพแวดลอ้มคงอยู ่และควบคุมสภาพแวดลอ้มโดยใชป้ระโยชน์

จากกฎเกณฑ์นั้น ทาํให้บุคลากรเกิดความคบัขอ้งใจ เกิดความเครียด และอาจส่งผลต่อคุณภาพ

ผลผลิตองคก์รได ้

3.4.1.3 สภาพแวดลอ้มท่ีมีความกดดนั หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งทาํงาน

อยา่งเร่งรีบและสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งทาํงานในท่ีท่ีตอ้งตดัสินใจในความเป็นความตายของผูอ่ื้น 

  3.4.2 แนวคดิสภาพแวดล้อมการทํางานของ Moos 

   Moos (1987, อา้งถึงใน ชูศรี มโนการ, 2548) ไดมี้การศึกษาพฒันาเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษยม์าตั้ งแต่ปี ค.ศ.1976 ในหนังสือช่ือ  The human 

context environment determinant of behavior โดยไดแ้บ่งมิติในการศึกษาออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 

3.4.2.1 มิติสัมพนัธภาพ (Relationship dimensions) หมายถึง การมีส่วนร่วม

ความผกูพนัของบุคคลต่องาน ความเป็นมิตร การสนบัสนุนในระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การท่ีผูบ้ริหาร

ใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงกนั 

3.4.2.2 มิติความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (Personal growth dimensions) 

หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างงานบุคคลและการจดัการในสภาพแวดลอ้มของงาน 
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3.4.2.3 มิติการคงไวแ้ละการเปล่ียนแปลงระบบงาน (System maintenance 

and system change dimensions) หมายถึง การจดัระบบในการทาํงาน เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพของผลผลิต 

  3.4.3 ประเภทของสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทหรือลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ซ่ึงรวบรวมไดด้งัน้ี จุฑาภรณ์ รุจิวรรณ (2550: 21) ไดแ้บ่งลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานท่ีเป็นองคป์ระกอบเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานไว ้10 ดา้น คือ 

1. ความมัน่คง ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการทาํงาน การท่ีไดรั้บความเป็นธรรม

จากผูบ้ังคับบัญชา ทาํให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และปลอดภัยท่ีได้ทาํงานในองค์กร ซ่ึง

พบว่าคนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้นอ้ย หรือขาดความรู้ยอ่มเห็นว่าความมัน่คงในการทาํงานมีความสาํคญั

มาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงกลบัรู้สึกว่าไม่มีความสาํคญัมากนกั 

2. โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน ไดแ้ก่ การไดมี้โอกาสเล่ือนตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน องค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีความกา้วหน้าในการทาํงาน โดยพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือนอยา่งเป็นธรรม พิจารณาเล่ือนขั้นตาํแหน่งอยา่งเหมาะสม ใหบ้าํเหน็จรางวลัแก่ผูป้ฏิบติังาน

ดี ยอมรับและยกยอ่งชมเชยพนกังานเมื่อปฏิบติังานดี ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การศึกษาต่อ และมีการ

ฝึกอบรมเรียนรู้งานมากข้ึน 

3. องคก์รและการจดัการ ไดแ้ก่ การจดัลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร การวาง

นโยบาย แนวทางวิธีปฏิบติัภายในองคก์ร ช่ือเสียงขององคก์ร และการดาํเนินงานขององคก์ร 

4. ค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินเดือนซ่ึงเป็นค่าตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาใน

เร่ืองของจาํนวนค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณผลงาน และมีวิธีจ่ายค่าจา้งอยา่งยติุธรรมและเสมอภาค 

5. คุณลกัษณะเฉพาะของงาน เป็นเร่ืองของงานท่ีทาํอยู่เป็นงานท่ีมีคุณค่า มี

ความภาคภูมิใจ มีสถานภาพ มีศกัด์ิศรี และไดก้ารยอมรับนบัถือ เป็นงานบริการสารธารณะ เป็นงาน

ท่ีตรงความรู้ความสามารถ เป็นงานท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิม เป็นงานท้าทาย และทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

6. การนิเทศงาน คือ การไดรั้บการเอาใจใส่ ไดรั้บการตรวจแนะนาํงานอย่าง

ใกลชิ้ด และไดรั้บทราบการทาํงานท่ีถูกตอ้งจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างาน การนิเทศงานไม่ดี

อาจเป็นสาเหตุใหผู้ป้ฏิบติังาน เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานท่ีทาํได ้การนิเทศงานไม่ดี

อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดการยา้ยงานหรือลาออกจากงาน 

7. คุณลกัษณะทางสงัคมของงาน คือ การไดท้าํงานในกลุ่มท่ีมีความคลา้ยคลึง

กบัตน ไดรั้บการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มงาน มีความสามคัคี รู้จกัหน้าท่ีของตน มีกลุ่มงานท่ี

ฉลาดมีประสิทธิภาพ 
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8. การติดต่อส่ือสาร คือ การให้ข่าวสารในองค์กร เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัการ

พฒันาหรือกา้วหน้าขององค์กร ข่าวสารเก่ียวกบัแผนการท่ีองค์กรกาํลงัทาํอยู่และกาํลงัจะทาํใน

อนาคต การรับรู้เก่ียวกับสายการทาํงานและการบงัคบับญัชา การรับรู้ข่าวสารด้านนโยบายและ

กระบวนการทาํงาน ข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานขององคก์รและบุคคลต่างๆ ในองคก์ร 

9. การวางผงัท่ีทาํงาน คือ การจดัสภาพสถานท่ีทาํงานให้มีความสะอาด มี

ระเบียบ ปลอดภยั เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรจดัไวอ้ยา่งเหมาะสมและเตรียมพร้อมท่ีจะใชอ้ยู่เสมอ อากาศ

ถ่ายเทไดดี้ ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาในการทาํงานแต่ละวนัเหมาะสม มี

สถานท่ีใหอ้อกกาํลงักาย มีโรงอาหารใกล้ๆ  มีศนูยอ์นามยั มีสถานท่ีจอดรถ 

10. สวสัดิการหรือผลประโยชน์อื ่นๆ  ที่ไดร้ับ คือ สิทธิประโยชน์และ

สวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากคาํว่าค่าจา้งท่ีบุคคลทั ่วไปไดรั้บ ได้แก่ เบ้ียบาํเหน็จบาํนาญ 

วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี วนัลา ค่ารักษาพยาบาล การจดัเบ้ียประกนั เป็นตน้ 

   กิจจา บานช่ืน (2546: 37) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็น 3 ประเภท 

คือ 

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น เคร่ืองจกัรกล ความร้อน ความเยน็ แสง 

เสียง กลิ่น การถ่ายเทอากาศ สารเคมี ความช้ืน ความสัน่สะเทือน ฝุ่ นผง การจดัแผนผงัสถานท่ี

ทาํงาน ความกดอากาศ และรังสีต่างๆ เป็นตน้ 

2. สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ หมายถึง เช้ือโรค สตัว ์แมลงต่างๆ ซ่ึงเป็นพาหะ

นาํโรคมาสู่คน เช่น ยุงลายนาํโรคไข้เลือดออก โรคแอนแทรกจากโคกระบือ และผูดู้แลผูป่้วย

วณัโรค มีโอกาสป่วยเป็นโรควณัโรค เป็นตน้ 

3. สภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาสังคม  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูร่้วมงาน นายจา้งและลูกจ้าง ผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรม เป็นตน้ 

   วิภาวี สิทธิวงั (2549: 17) กล่าวไวว้่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม มี 2 ประเภท คือ 

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรือทางวตัถุ (Physical Environment) ไดแ้ก่ 

แสงสว่างอุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ เสียงรบกวน ช่วงเวลาในการทาํงาน เวลาหยุดพกั ดนตรี และ

สภาพภายนอกอ่ืนๆ เช่น หอ้งนํ้ า หอ้งสว้ม และหอ้งรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

2. สภาพแวดลอ้มทางจิตใจหรือทางสังคม (Psychological Environment or 

Social Environment) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ความสมัพนัธร่์วมกนัของพนกังาน เสถียรภาพ
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ในอาชีพการทาํงาน ความพอใจในความตอ้งการของชีวิต ส่ิงตอบแทนเพ่ือเป็นกาํลงัใจในการ

ทาํงาน 

   นพคุณ นิศามณี (2547: 231-40) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมไว ้ดงัน้ี 

1. พ้ืนท่ีและท่ีตั้งของโรงงาน เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้มของการผลิต 

โรงงานท่ีอยู่ไกลตวัเมืองควรมีท่ีพกัอาศยัให้คนงาน เพราะจะทาํให้ไม่เกิดความเหน่ือยลา้ในการ

เดินทาง 

2. การวางผงัและพ้ืนท่ีบริเวณภายในโรงงาน ควรมีการจดัขอบเขตพื้นท่ีใน

การปฏิบติังานและแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน มีเคร่ืองหมายต่างๆ แสดงเส้นทาง เขตอนัตราย เขตห้าม

เขา้ ซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานง่าย สะดวก สวยงาม สะอาด ตลอดจนท่ีนั ่งทาํงานเป็นสัดส่วนและ

ควรมีหอ้งพกัผอ่นชัว่คราว หอ้งอาหาร หอ้งอาบนํ้ า และหอ้งสว้มท่ีถกูสุขอนามยั 

3. สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งทาํงาน สภาพแวดลอ้มในห้องทาํงานแบ่งเป็น 2 

ส่วน คือ ฝ่ายผลิตและสาํนักงาน ฝ่ายผลิตแบ่งส่วนทาํงานเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ห้องควบคุมและ

ส่วนสายการผลิต ควรจัดสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม ส่วนสํานักงาน เช่น การจัดโต๊ะทาํงาน 

นบัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหพ้นกังานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความพร้อมท่ีจะทาํงานอย่างเต็ม

ความสามารถ 

4. เสียง เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสาํคญัประการหน่ึง เสียงกบัประสิทธิภาพของ

งานเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง เสียงท่ีดงัยอ่มทาํลายการทาํงานท่ีตอ้งการสมาธิ ถา้พูดถึงการทาํงานจะมี

คาํพดูว่า “ความเงียบเป็นส่ิงท่ีดีสาํหรับทั้ งผลผลิตและคนงาน” เสียงท่ีดงัก่อให้เกิดความน่ารําคาญ 

เป็นการรบกวนการส่ือสาร ขดัจงัหวะในการทาํงาน ทางจิตวิทยา กล่าวว่า ความแข็งแรงของร่างกาย

ท่ีมากกว่าจะเป็นปัจจยัตวัหน่ึงท่ีทาํใหส้ามารถปรับเขา้กบัเสียงไดดี้กว่า แต่อย่างไรก็ตาม ถา้เสียงดงั

จนเกินไป พนกังานก็สามารถหลีกเล่ียงเสียงท่ีเกิดจากการทาํงานได ้ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์สาํหรับลด

เสียงก็จะช่วยใหเ้สียงลดความดงัลงได ้

5. ดนตรี เสียงดนตรีได้นํามาใช้ในโรงงาน เหตุผลท่ีว่าเสียงดนตรีทําให้

ทัศนคติและขวญัของคนงานดีข้ึน และทาํงานได้เต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามเร่ืองของ

เสียงดนตรีท่ีกล่าวมายงัไม่มีใครทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีไดผ้ลอยา่งชดัเจน 

6. แสงสว่าง เป็นองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีสาํคญัต่อการทาํงานท่ีทาํ

ใหเ้กิดความปลอดภยัในขณะทาํงานและเป็นผลต่อเน่ืองต่อสภาพสายตา แสงสว่างน้อยทาํให้เพ่ง

สายตามาก ในท่ีสุดกลา้มเน้ือตาจะเกิดความเม่ือยลา้ และการเลือกใชช้นิดของแสงมีผลต่อผลผลิต 
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ตลอดจนความเขม้ของแสงท่ีใชใ้นโรงงานจะแตกต่างไปตามอายขุองงคนงานและชนิดของงานท่ีทาํ 

ดงันั้นแสงท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ย   

7. สี มีประโยชน์อยา่งมากในสถานท่ีและวตัถุต่างๆ สีทาํให้เกิดความสุขและ

ความทุกข ์สีช่วยใหค้นงานเกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความต่ืนตาต่ืนใจ ทาํใหเ้กิด

ความตอ้งการและปรารถนาท่ีเขา้ทาํงานในสถานท่ีแห่งนั้น 

8. การถ่ายเทอากาศ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการทาํงาน นักจิตวิทยาไดท้าํการ

วิจยัพบว่า การทาํให้อากาศเคล่ือนท่ีโดยเน้นถึงปัจจยั 3 ประการ คือ อุณหภูมิ ความช้ืน และการ

หมุนเวียนอากาศ การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยทัว่ไปแลว้อุณหภูมิเป็นตวัประกอบท่ีรู้สึกไดง่้าย

ท่ีสุด เพราะอุณหภูมิร้อนเกินไปก็ทาํใหอ้ารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย ขาดสมาธิในการทาํงาน และถา้

อุณหภูมิหนาวเกินไปก็จะรู้สึกกงัวลทาํใหข้าดสมาธิเช่นกนั 

9. การหยดุพกัระหว่างเวลางานในการทาํงานทัว่ไปในห้องปฏิบติัการและใน
โรงงาน พบว่า การท่ีคนงานไดห้ยดุพกัชัว่ขณะระหว่างเวลางานจะทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน เพราะจะทาํ

ใหค้นงานไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมท่ีกระทาํอยูอ่ยา่งซํ้ าซาก ลดความเม่ือยลา้ เบ่ือหน่ายลงได ้และเม่ือได ้

เร่ิมทาํใหม่ก็รู้สึกว่ามีพลงัมากข้ึน 

10. ความกดดันจากสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ความปลอดภยัในชุมชนจาก

โรงงานใกลเ้คียง 

11. เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร เป็นส่ิงท่ีสามารถทาํให้คนงาน เกิดความรู้สึก

เบ่ือหน่าย ขยนั ต่ืนเตน้ หรือสนใจท่ีจะมีกิจกรรมร่วมข้ึนมาได ้

12. ความมั ่นคงในอาชีพ เม่ือบุคคลกระทํางานใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความ

ปรารถนาท่ีจะกระทาํดว้ยความมัน่คง ไม่อยากโยกยา้ยหรือเปล่ียนงานบ่อยๆ ดงันั้น ถา้คนงานมี

ความมัน่ใจในความมัน่คงต่องานท่ีทาํอยู่แลว้ ผลงานท่ีทาํก๗็บรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั้น จึงควรมี

หลกัประกนัต่อความมัน่คงในการทาํงานปัจจุบนัและอนาคต มีสวสัดิการท่ีดีขณะทาํงานอยู ่เม่ือเกิด

อุบติัเหตุและเม่ือเกษียณอายใุหแ้ก่คนงานและครอบครัวตามเหมาะสม 

13. ความปลอดภัย บุคคลท่ีเขา้มาทาํงานย่อมตอ้งการความปลอดภยัในการ

ทาํงาน ถา้คนงานไดรั้บความปลอดภยัในการทาํงาน มีสวสัดิการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีจะเกิดจากการ

ทาํงาน คนงานก็จะไม่มีความวิตกกงัวลกบัภยัต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนและคนงานก็จะทาํงานดว้ย

ความพึงพอใจ 

   วิภาวี สิทธิวงั (2549: 17) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็น 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ 
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1. สภาพแวดลอ้มของงาน ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ กลิ่น สารเคมี ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

2. สภาพแวดลอ้มของบุคคล ไดแ้ก่ ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

3. สภาพแวดลอ้มสงัคม ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ บทบาททางการเมือง เป็นตน้ 

4. สภาพแวดลอ้มของรายได ้ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

   พงศ ์หรดาร (2540: 35) ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) เสียง เสียงดนตรี สี 

แสง อุณหภูมิ และสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานท่ีบริการต่างๆ โรงอาหาร หอ้งนํ้ าหรือส่ิงอาํนวย 

ความสะดวกท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน 

2. สภาพแวดลอ้มดา้นจิตใจ (Mental Environment) ไดแ้ก่ ความเหน่ือยลา้ ท่ี

อาจมีสาเหตุมาจากการใชพ้ลงังานมาก สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีไม่เหมาะสม การทาํงานท่ี

ซํ้ าซาก ซ่ึงจะมีผลต่อการทาํงานทนัที ทาํใหผ้ลผลิตลดลง และอาจจะเกิดอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังาน

ได ้ความเหน่ือยลา้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเหน่ือยลา้ทางกาย ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาเคมีใน

ร่างกาย เป็นผลมาจากระดบันํ้ าตาลในเลือดตํ่าลง และความเหน่ือยลา้ทางใจ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการ 

เบ่ือหน่ายงาน ไม่อยากทาํงาน อาจจะมาจากงานท่ีจาํเจไม่มีส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจในการทาํงาน 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภัย (Safety Environment) งานทางด้าน

อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจกัร สารเคมีอนัตรายเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นงานท่ีพนักงานมีโอกาสเส่ียงท่ีจะ

ไดรั้บอนัตรายจากอุบติัเหตุไดม้ากกว่างานสาขาอ่ืน ดงันั้น การพฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ใหป้ลอดภยั จึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรควรตระหนัก เช่น การป้องกนัมิให้เคร่ืองจกัรหรือสภาพแวดลอ้ม

เป็นอนัตรายต่อพนกังาน และใหค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งถกูวิธี และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการ

รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

4. สภาพแวดลอ้มดา้นเวลาการทาํงาน (Work Shift Environment) เช่น การ

ทาํงานเป็นกะ การทาํงานครบ 80 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ การทาํงานแบบยดืหยุน่ การทาํงานในเวลาปกติ 

การทาํงานล่วงเวลา เวลาพกั วนัหยดุ และวนัลา เป็นตน้ 

   ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีเกี่ยวกบัสภาพการจา้งงาน และการทาํงานของแรงงาน

ขา้มชาติ มาเป็นขอ้มลูประกอบในการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอ้มลู ซ่ึงในการจา้งงานนั้น หากนายจา้งมีความ

เป็นธรรม      ไม่เอารัดเอาเปรียบ ทั้งในเร่ืองการจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการ และการปฏิบติัตวัต่อลูกจา้ง ก็

จะส่งผลใหล้กูจา้งเกิดความจงรักภกัดี ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ ทาํให้

ไดผ้ลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ และนายจา้งควรให้ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงมีผล
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โดยตรงกับประสิทธิภาพการทาํงานของลูกจ้าง เช่น สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ จิตใจ ความ

ปลอดภยั และเวลาการทาํงาน หากสภาพแวดลอ้มการทาํงานดี จะส่งผลให้ลูกจา้งเกิดความผ่อน

คลาย ไม่ตึงเครียด ผลิตงานออกมาไดป้ริมาณและมีคุณภาพ แต่หากสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานไม่ดี

ยอ่มรบกวนระบบประสาท ทาํให้ลูกจา้งไม่มีสมาธิในการทาํงาน ผลการดาํเนินงานย่อมไม่บรรลุ

วตัถุประสงค ์

 

4. แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพชีวติ 

 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต ตามความเป็นจริงแลว้ได้มีการกล่าวถึงเร่ืองน้ีมาเป็น

เวลานาน หากแต่ในอดีตจะไม่มีการใชค้าํจาํกดัความอย่างตรงๆ แต่จะปรากฏคาํว่า “การมีชีวิตท่ีดี 

(Good life) และการกินดีอยู่ดี (Well being)” ซ่ึงทั้ งสองคาํน้ีหากพิจารณาถึงความหมายแลว้ก็อาจ

สรุปโดยรวมไดว้่า การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนัน่เอง  

 คุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการให้เกิดข้ึนและส่งผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน 

สงัคม รวมถึงประเทศ และระดบัโลก จะเห็นไดว้่าการดาํเนินงานทุกประเภทท่ีเก่ียวกบัการพฒันา 

เช่น พฒันาชุมชน สงัคม เศรษฐกิจของประเทศ จะมีจุดหมายปลายทางคือมุ่งพฒันาให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี (Ultimate goal) คุณภาพชีวิตจึงเป็นคาํท่ีถกูกล่าวถึงมากท่ีสุด 

 คาํว่าคุณภาพชีวิต (Quality of life) ตามรูปศพัท์แปลว่า ภาวะแห่งความดี (State of 

goodness) หรือ ความปรากฏของความดี เรามกัพดูว่า ของน้ีคุณภาพดี ของนั้นคุณภาพไม่ดี ของนั้น

คุณภาพสูง ของนั้นคุณภาพตํ่า เม่ือเราพดูถึงคุณภาพชีวิตก็หมายถึงลกัษณะดีเลวของชีวิต ซ่ึงในอดีต 

และปัจจุบันมีนักวิชาการต่างๆ พยายามศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตกันมาก และต่างก็ให้ทัศนะ

ความหมายท่ีต่างกนัไป 

 ในสมยักรีกโบราณ นักปราชญ์ผูมี้ช่ือเสียงหลายท่าน ได้กล่าวถึงการมีชีวิตท่ีดีของ

ประชาชนไว ้ดงัน้ี (สุวชัร หวนัทา, 2551: 11-12)  

 เปลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) มีแนวคิดเก่ียวกบัชีวิตท่ีดีเห็นคลอ้ยตามกนั 

คือ ชีวิตท่ีดีท่ีสุดของมนุษยน์ั้นอยูท่ี่การไดข้ดัเกลาอินทรียอ์ย่างดีท่ีสุด เพ่ือจะไดห้ย ัง่ถึงส่ิงท่ีมีค่าใน

ตวัเอง แต่มนุษยน์ั้นจะไม่สามารถท่ีจะอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวได ้ตอ้งอาศยัอยูใ่นระบบสงัคม จึงเกิดระบบ

ของสงัคมการเมืองข้ึนเพ่ือการกระทาํไม่ใช่มีข้ึนเพ่ือการมีชีวิตอยา่งสามญัชนเท่านั้น แต่จุดหมายคือ

การสร้างปัจจยัต่างๆ เพ่ือให้พลเมืองทุกคนสามารถจะมีชีวิตท่ีท่ีสุดได ้ชีวิตท่ีดีท่ีสุดประกอบดว้ย

การพฒันาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวเราให้ถึงจุดสูงสุด รวมทั้ งความสุขดว้ย ดังนั้ นชีวิตท่ีดีท่ีสุดจะต้องมี

พ้ืนฐานทางสังคม และการเมืองท่ีดี และถือเป็นหน้าท่ีของรัฐบุรุษท่ีจะเป็นผูก้าํหนดชีวิตท่ีดีให้

พลเมือง 
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 โสคราตีส (Socrates) กล่าวว่า ชีวิตท่ีดีสาํหรับมนุษยคื์อ ชีวิตท่ีมนุษยรู้์จกัใชส้ติปัญญา

เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตและแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีปรากฏข้ึนตามธรรมชาติดว้ยตนเอง ซ่ึงมีการ

ตรวจสอบในการท่ีจะรู้จกัตนเอง และปรับปรุงตวัเองใหสู้งข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุด และ

เป็นชีวิตท่ีถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรมในระบบของสงัคม 

 แนวความคิดเร่ืองคุณภาพชีวิต (Quality of life) เป็นแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนในช่วงค.ศ.

1970 ในแถบประเทศตะวนัตก สาํหรับประเทศไทย แนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตเร่ิมปรากฏเป็นคร้ัง

แรกในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีการเมืองผนัผวนเป็นอย่าง

มาก แนวคิดน้ีเกิดจากการพิจารณาว่าประเทศไดมี้ความเจริญทางเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชนเพิ่มข้ึน 

แต่การกระจายรายไดก้ลบัไม่เป็นธรรม คนส่วนใหญ่ของประเทศยงัยากจน ควรจะไดรั้บการพฒันา

ในแง่ของการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส เช่น เกษตรกร ผูใ้ช้

แรงงาน ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ เป็นตน้  

 4.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 

  คุณภาพชีวิตเป็นแนวความคิดท่ีมีความเป็นเชิงนามธรรมของนักวิชาการสาขาวิชา

ต่างๆ ท่ีไดใ้หค้วามหมายท่ีเหมือนและแตกต่างกนัไปตามบรรทดัฐานของสังคม คุณภาพชีวิตของ

คนเมืองยอ่มแตกต่างจากคุณภาพชีวิตของคนชนบท คุณภาพชีวิตของคนเอเชียย่อมแตกต่างจากคน

ยุโรปหรือทวีปอ่ืนๆ เพราะวิถีการดาํเนินชีวิต (life style) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

ปกครองแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มีความหมายคลา้ยคลึงกนั ดงันั้ น คาํว่าคุณภาพชีวิตจึงไม่มีคาํ

จาํกดัความท่ีตายตวั จากการศึกษามีนกัวิชาการหลายท่านใหค้าํจาํกดัความไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  

  ระวี ภาวิไล (2523: 19) คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีคุณภาพท่ีพึงประสงค ์คือ ชีวิต

อาศยัสภาพแวดลอ้มทั้งปวงเอ้ืออาํนวยต่อสุขภาพทางกาย เพ่ือเป็นรากฐานของการสนัทนาการจิตใจ 

ทาํใหเ้กิดบูรณาการทางความรู้สึกนึกคิดตามศกัยภาพของมนุษย ์มีความสามารถสร้างสรรค์ผลิตผล 

รวมกนัเขา้เป็นสงัคมท่ีมัน่คงผาสุก สมบูรณ์และปราศจากความขดัแยง้ 

  นวลศิริ เปาโรหิตย ์(2553: 5) คุณภาพชีวิต หมายถึง การดาํรงชีวิตอยู่ของมนุษยใ์น

ระดบัท่ีเหมาะสมตามความจาํเป็นพ้ืนฐานในสังคมช่วงเวลาหน่ึงๆ องค์ประกอบของความจาํเป็น

พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมอย่างน้อยก็น่าจะมีอาหารท่ีเพียงพอ มีเคร่ืองนุ่งห่ม มีท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งไดรั้บการบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือประกอบการดาํรงชีวิต

อยา่งยติุธรรม คุณภาพชีวิตจึงหมายถึง ชีวิตท่ีมีสุขทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตวัเขา้

ไดก้บัส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยูไ่ดเ้ป็นอย่างดี ขณะเดียวกนัก็สามารถดาํรงชีวิตท่ีเป็น

ประโยชน์ใหก้บัตนเอง สงัคม และประเทศชาติดว้ย 
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  นิพนธ ์คนัธเสรี (2531: 85) คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลใน

ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม ความคิด จิตใจ ดงันั้น คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตท่ีดีมีความสุขทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ สงัคม อารมณ์ ตามสมควรแก่อตัภาพและสภาวะ 

  ชาร์มา (Shama 1988: 133) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพ

ชีวิตเป็นความคิดรวบยอดท่ีซบัซอ้น ทั้งน้ีเพราะเป็นเร่ืองความพึงพอใจอนัเกิดมาจากการไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจและสงัคม ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค 

  นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540: 65) กล่าวว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการดาํรงชีวิตท่ี

บุคคลเกิดความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ

ในดา้นต่างๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม กล่าวคือ 

  ความสุขทางกายท่ีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจไดน้ั้นคือ ลกัษณะท่ีบุคคลมีส่ิงต่างๆ 

สนองความตอ้งการดา้นร่างกายอย่างเหมาะสมกบัสภาพฐานะของตน ไดแ้ก่ การมีอาหารบริโภค   

ยารักษาโรค เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

  ความสุขทางจิตใจ ท่ีจะช่วยใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจไดน้ั้นคือ ลกัษณะท่ีบุคคลมี

ความรัก ความอบอุ่น และความมัน่คงในจิตใจ ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากผูอ่ื้น เกิดความ

ภาคภูมิใจและการนบัถือตนเอง คิดและทาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

  ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543: 57) กล่าวว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถ

ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่เกิดปัญหาใหแ้ก่สงัคม เป็นชีวิตท่ีมี

ความสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ และสามารถดาํเนินชีวิตท่ีชอบธรรม สอดคลอ้งกับสถานภาพ

แวดลอ้ม ค่านิยมของสังคม สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ตลอดจนการแสวงหาส่ิงท่ีตนปรารถนาให้

ไดม้าอยา่งถกูตอ้งภายใตเ้คร่ืองและทรัพยากรท่ีมีอยู ่มีจุดเนน้ 3 ประการ คือ 

1. ดา้นร่างกาย คือ บุคคลตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภยั

ไขเ้จ็บ ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บการสนองตอบทางดา้นปัจจยัความจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีพอเหมาะ 

2. ดา้นจิตใจ คือ บุคคลจะตอ้งมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตกกงัวล มี

ความรู้สึกท่ีเป็นสุขและพึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคม และสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

3. ดา้นสงัคม คือ บุคคลท่ีสามารถดาํรงชีวิตอยูภ่ายใตบ้รรทดัฐาน ค่านิยมทางสังคม

ในฐานะเป็นสมาชิกไดอ้ยา่ปกติสุข 

  สุวชัร หวนัทา (2551: 19) กล่าวถึงคุณภาพชีวิต คือ สถานะความเป็นอยู่ในทางท่ีดี 

ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนเองต้องการ ทั้ งทาง

ร่างกายและจิตใจ อยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอ้มท่ีดี มี
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การพกัผอ่นหยอ่นใจ มีความพร้อมและสามารถท่ีจะดาํรงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงรอบตวั ค่านิยมทางสงัคมและวฒันธรรม สามารถแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้และปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นได ้ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี หรือกินดี อยูดี่ มีสุข ในสงัคมได ้

  จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิต ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คุณภาพชีวิต คือ สภาพ

ทางร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์พร้อม มีท่ีอยู่อาศยัเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและถูกสุขลกัษณะ 

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขและรู้สึกพึงพอใจในส่ิงท่ีมีและเป็นอยู่ มีความพร้อมและ

สามารถท่ีจะพฒันาตวัเองใหเ้จริญงอกงามสู่ความมีสนัติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณ์  

 4.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 

  รัตนพงษ์ จนัทะวงษ์ (2546: 57) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้ง 

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายดา้น และสามารถพิจารณาไดห้ลายแง่มุม คุณภาพชีวิตเปล่ียนแปลงไปได้

ตามกาลเวลา สถานท่ีและสภาวะแวดลอ้ม คุณภาพท่ีดีและมีความสุขจะต้องประกอบด้วย

องคป์ระกอบหลายดา้นท่ีมารวมกนัเขา้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกบัการดาํรงชีวิตของแต่ละบุคคล 

ครอบครัว หรือชุมชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ จึงจะทาํให้เกิดความสุขทั้ ง

ร่างกายและจิตใจ แคมเบล (Campbell, 1972: 51) เสนอว่าคุณภาพชีวิตตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 

ดา้น คือ 

1. ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร และสภาพท่ี

อยูอ่าศยั 

2. ด้านสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา สุขภาพอนามยั และความมัน่คงของ

ครอบครัว 

3. ดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ความสาํเร็จ ความผิดหวงั 

และความคบัขอ้งใจในชีวิต 

  นอกจากแนวคิดของแคมเบลท่ีไดก้ล่าวแลว้นั้น มาร์เคลยแ์ละแบกเลย ์(Markley and 

Bagleys, 1975: 187-190, อา้งถึงใน สมใจ ฉตัรไทย, 2543: 33) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองมาตรฐานขั้นตํ่า 

สาํหรับคุณภาพชีวิต พบว่าองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น 6 องคป์ระกอบ คือ 

1. ดา้นเศรษฐกิจ (Economics) 

2. ดา้นสุขภาพ (Health) 

3. ดา้นสงัคม (Social) 

4. ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Natural environment) 

5. ดา้นการเมือง (Political)  

6. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) 
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  ลิว (Liu, 1975: 12) กล่าวว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 2 

องคป์ระกอบ คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นจิตวิสยั (Subjective Factor) คือ เก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึก

ของบุคคล ไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 

2. องค์ประกอบดา้นวตัถุวิสัย (Objective Factor) คือ สภาพแวดลอ้มของบุคคล 

ได้แก่ สภาพแวดลอ้มด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใกลเ้คียงกับชาร์มา 

(Sharma, 1975: 11) ท่ีแบ่งองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3. องคป์ระกอบดา้นร่างกาย โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ไดแ้ก่ อาหาร 

นํ้ า ท่ีอยูอ่าศยั และเคร่ืองนุ่งห่ม 

4. องคป์ระกอบทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม พิจารณาไดจ้ากคุณภาพและปริมาณ

เช่นกนั ไดแ้ก่ การศึกษา การมีงานทาํ บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข สภาพแวดลอ้ม การ

พกัผอ่นหยอ่นใจ ความคิดสร้างสรรค ์

  ในประเทศไทย สากล สถิตวิทยานันท์ (2543: 179-199) แบ่งองค์ประกอบคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเป็น 2 ดา้น คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คือ ภาวะแวดลอ้มท่ีบริสุทธ์ิสะอาด 

และความเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน นํ้ า อากาศ และเสียง มีทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการ 

ดาํรงชีวิต 

2. องคป์ระกอบดา้นประชากร สงัคม และวฒันธรรม คือ ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นใน

ครอบครัว ชุมชน โอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีเท่าเทียมกนั การเป็นท่ียอมรับขอบ

ชุมชน การสร้างความสาํเร็จของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภยัในชีวิต 

ร่างกาย และทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

  นอกเหนือจากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในดา้นสังคมแลว้ ผูว้ิจยัยงัศึกษา

เก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ท่ีถือว่ามีส่วนสาํคญัในการทาํใหมี้คุณภาพชีวิต

โดยรวมท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

  วอลตนั (Walton, 1974: 22-27) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัท่ีประกอบ

ข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็น 8 ประการ คือ 

1. ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนจากการทาํงานท่ีไดรั้บเพียง

พอท่ีจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานสังคมทัว่ไปหรือไม่ ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่   

เม่ือเปรียบเทียบตาํแหน่งของตนเองกบัตาํแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั 
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2. สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผูป้ฏิบัติงานควรจะไดรั้บ

ความปลอดภยัจากสภาพแวดลอ้มและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผูป้ฏิบติังานควรจะไดรั้บความปลอดภยั

จากสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํงานอยา่งเพียงพอ มีการป้องกนัอุบติัเหตุและไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และควรจะไดม้าตรฐานท่ี

แน่นอนเก่ียวกับการคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมสุขภาพและความ

ปลอดภยั ซ่ึงเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 

3. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล คือ โอกาสในการเสริมสร้างและ

พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติั เพ่ือพร้อมท่ีจะปฏิบติังานและใชศ้กัยภาพในการ

ทาํงานใหเ้ต็มท่ี ซ่ึงมีผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมาย จะมีผล

ต่อการคงไวแ้ละเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง มีแนวทางในการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ไดรั้บ

ความรู้และทักษะใหม่ๆ ท่ีจะนําไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้และมีโอกาสในการพฒันาทักษะ

ความสามารถจนประสบผลสาํเร็จในหน้าท่ีการงาน เป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน ครอบครัว และ

ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและการทาํงานร่วมกนั คือผูป้ฏิบติัไดมี้ความรู้สึกว่า

ตนมีคุณค่าต่อองคก์ร เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม องคก์รมีการยอมรับและร่วมมือกนัทาํงาน ไม่แบ่งชั้น

วรรณะ 

6. สิทธิส่วนบุคคล คือ การไดรั้บการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติั หรือการ

มีหลกัรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการทาํงานร่วมกนั ไดร้ับความเสมอภาคในการทาํงานและ

สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานได ้

7. จงัหวะชีวิตโดยส่วนรวม คือ กิจกรรมการทาํงานของบุคคลหน่ึง ควรจะได้มี

ความความสมดุลกบับทบาทชีวิตของบุคคลนั้น เป็นการแบ่งเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับตนเอง งาน 

ครอบครัว 

8. การคาํนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ กิจกรรมการทาํงานท่ีดาํเนินไป

ลกัษณะท่ีไดรั้บผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเพิ่มคุณค่าความสาํคญัของงานและอาชีพของ  

ผูป้ฏิบติั 

  เวอร์เทอร์ และเดวิส (Werther and Davis, 1982, อา้งถึงใน อุทยั นิปัจาการสุนทร, 

2546: 33-34) กล่าวถึงองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ รายได ้

สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทาํงานและสถานท่ีทาํงาน เหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
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งานหรือคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคคล นอกจากน้ีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเป็นองค์ประกอบดา้น

พฤติกรรม เช่น การรับรู้ ค่านิยม ทศันคติ ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 

2. ปัจจยัดา้นบริหาร เป็นลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างขององค์กรต่างๆ ไดแ้ก่ 

จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการ  หน่วยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมการทํางาน

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี ระเบียบขอ้บงัคบั และบรรยากาศในองคก์ร การบริหารจดัการเป็น

บรรยากาศในองค์กรอย่างหน่ึง โดยแต่ละองค์กรจะมีการบริหารจ ัดการและพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคนสามารถรับรู้ไดข้ณะปฏิบติังาน 

3. ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้ม เป็นสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีครอบคลุมไปถึงสถานท่ี 

คน ระบบและวฒันธรรมในองคก์ร และส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐ สังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการทาํงานและเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหค้นอยาก

ทาํงานและไม่อยากทาํงาน สภาพแวดลอ้มจึงนบัเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ของคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน ซ่ึงสภาพแวดลอ้มในองคก์รจะครอบคลุมถึง  

   3.1 สถานท่ี ไดแ้ก่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้แสงสว่าง อุณหภูมิ  

   3.2 คน ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 

   3.3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการทาํงานเป็นทีม ระบบการทาํงานเป็นขั้นตอน สวสัดิการ 

ระบบการตดัสินใจ และระบบการใหค้วามดีความชอบ 

4. วฒันธรรมขององค์กร ได้แก่ ระเบียบวินัย จริยธรรมในการทาํงาน และความ

ซ่ือสัตย ์สภาพแวดลอ้มท่ีมีความพร้อม ก็จะเอ้ือต่อการทาํงานของคนในองค์กร สามารถจูงใจให้

คนทาํงานใหป้ฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ ส่งผลต่อองคก์รใหผ้ลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

  กษมา ทองขลิบ (2550: 13, อา้งถึงใน สุนันท์ ลิ ้มรัตนพนัธ์ 2553: 32) ได้ให้

คาํอธิบายเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่าเป็นระดบัท่ีคนแต่ละคนพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน 

เพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานว่าเป็นระดบัท่ีคนแต่ละคนพึงพอใจ ซ่ึงจะเกิดข้ึนได ้

ถา้มีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อบรรยากาศ

ในการทาํงาน การใหพ้นกังานมีอิสระในระดบัหน่ึง เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

2. การยอมรับ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนสําคญัขององค์กรและมีส่วน

ช่วยใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวได ้

3. การมีส่วนร่วมในเชิงสังคม แต่ละคนมีส่วนร่วมในสังคมระดบัองค์กร ไม่ว่าจะ

ในแง่เป้าหมายขององคก์ร ค่านิยม และรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมในองคก์รนั้นๆ 
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4. ความกา้วหนา้และพฒันา เป็นผลไดม้าจากการทาํงาน รวมไปถึงผลพลอยไดจ้าก

งาน เช่น งานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถเต็มท่ี ไดมี้การพฒันาทกัษะขณะทาํงาน

และประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

5. การได้รับรางวลัตอบแทนจากกงานท่ีเป็นผลมาจากการทาํงาน เช่น เงินเดือน 

ค่าจา้ง การเล่ือนตาํแหน่ง รวมทั้ งประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมองเห็นได ้เช่น สวสัดิการต่างๆ ซ่ึงเป็นผลได้

จากหนา้ท่ีการงาน 

  นอกจากองคป์ระกอบดงักล่าวแลว้ ยงัมีส่ิงสาํคญัอีก 2 ประการ คือ สภาพแวดลอ้ม

การทาํงานท่ีเหมาะสม และศกัด์ิศรีของความเป็นคน ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ

ปฏิบติัต่อตนเองอยา่งมีเกียรติ มีศกัด์ิศรีความเป็นคน 

 4.3 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการทํางาน 

  สโกรแวน (Skrovan, 1983: 492) สรุปถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทาํงานไว ้

ดงัน้ี 

4.3.1 เพิ่มความถึงพอใจในการทาํงานสูงสุด เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังาน 

4.3.2 ทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เกิดจากอตัราการขาดงานท่ีนอ้ยลง 

4.3.3 ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน จากการท่ีพนักงานมีส่วนร่วมและสนใจ

งานมากข้ึน 

4.3.4 ลดความเครียด อุบติัเหตุ และความเจ็บป่วยจากการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

ลดตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล รวมถึงตน้ทุนค่าประกนัดา้นสุขภาพ และการลดอตัราการจ่าย

ผลตอบแทนคนงาน 

4.3.5 ความยืดหยุ่นของกาํลงัคนมีมาก  และความสามารถในการสลบัเปลี่ยน

พนกังานมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน 

4.3.6 อตัราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความน่าสนใจ ท่ี

เพิ่มข้ึนขององคก์รจากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีขององคก์ร 

4.3.7 ลดอตัราการขาดงานและการเปล่ียนพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดี 

4.3.8 ทาํใหพ้นกังานรู้สึกสนใจงานมากข้ึน จากการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การใหสิ้ทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและเคารพสิทธิของพนกังาน 

4.3.9 ทาํให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีแนวคิด

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตนั้น เป็นการให้ความหมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคน

ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน มีท่ีอยูอ่าศยัเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและถกูสุขลกัษณะ สามารถดาํรงชีวิตอยู่
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ไดอ้ยา่งเป็นสุขและรู้สึกพึงพอใจในส่ิงท่ีมีอยู ่ไม่เป็นภาระใหก้บัสงัคม มีความพร้อมและสามารถท่ี

จะพฒันาตวัเองใหเ้จริญงอกงามสู่ความมีสันติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณ์ได ้ซ่ึงแรงงานขา้มชาติมี

ความปรารถนาท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัประเด็นคุณภาพชีวิตของแรงงานขา้มชาติ การพฒันาตนให้มี

ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี รวมถึงอาจไดข้อ้มูลในแง่มุมท่ีไม่คาดคิด ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ

นาํไปสู่ประเด็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานขา้มชาติได ้

 

5. แนวคดิและทฤษฎกีารปรับตวั 

 การดาํเนินชีวิตของมนุษยมี์จุดหมายสาํคญั คือ การทาํตวัเองใหมี้ความสุขและปราศจาก

ความทุกข ์ดงันั้น ทุกชีวิตจึงตอ้งขวนขวายทุกวิถีทางเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง คือ มี

สุข ปราศจากทุกข ์ในกระบวนการตอบสนองความตอ้งการ บางคร้ังก็สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี บางคร้ังก็มี

อุปสรรคขดัขวางไม่ให้สาํเร็จลุล่วงตามความตอ้งการ เม่ือมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึน ย่อมก่อให้เกิด

ความทุกข์ เช่น ความไม่สบายใจ เกิดความเครียด ซ่ึงเป็นเหตุให้มนุษยค์น้หาวิธีการต่างๆ เพ่ือมา

จดัการกบัปัญหาอุปสรรคท่ีมีใหห้มดไป หรือหากลวิธีท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาอุปสรรคได ้โดย

ในทางจิตวิทยาเรียกวิธีการน้ีว่า “การปรับตวั” 

 5.1 ความหมายและสาเหตุของการปรับตวั 

  การปรับตวั หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลท่ีพยายามปรับสภาพปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัตนเอง ไม่ว่าดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความตอ้งการ หรือดา้นอารมณ์ ใหเ้หมาะสมจนสามารถ

อยูไ่ดใ้นสภาพแวดลอ้มนั้นๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข 

  การปรับตวั มาจากคาํภาษาองักฤษว่า Adjustment แปลว่า การทาํให้เหมาะ การทาํ

ใหเ้ขา้ใจ (กนัยา สุวรรณแสง, 2533: 57) ความหมายของการปรับตวัน้ี มีนักวิชาการหลายท่านทั้ ง

ชาวไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

  กนัยา สุวรรณแสง (2533: 63) กล่าวว่า การปรับตัว คือ การปรับกายใจให้อยู่ใน

สงัคมไดใ้นสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ อยา่งมีความสุข 

  กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2542: 180) ใหค้วามหมายของการปรับตวั คือ ความสามารถ

ของบุคคลท่ีจะจดัการกบัปัญหาและการมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองและ

สภาพแวดลอ้มภายนอกอยา่งเป็นกระบวนการ อนันาํมาซ่ึงความสมดุลระหว่างความตอ้งการของ

บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ใหด้าํเนินอยูไ่ดเ้พ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

  ลาซารัส (Lazarus, 1969: 18, อา้งถึงใน จารุวรรณ รังสิมนัตุชาติ, 2544: 49) ไดใ้ห้

ทศันะเก่ียวกบัการปรับตวัว่า มีจุดเร่ิมตน้จากการปรับตวัทางชีววิทยา เรียกว่า Adaptation ซ่ึงเป็น
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แนวคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีวิวฒันาการของดาร์วิน ท่ีเช่ือว่าเผ่าพนัธุ์ท่ีแข็งแรงเท่านั้น จึงจะสามารถ

ปรับต ัวให้เข ้าก ับส่ิงแวดลอ้มต่างๆ และสามารถดาํรงเผ่าพนัธุ์อยู่ได ้ นักจิตวิทยาใช ้คาํว่า 

“Adjustment” แทนคาํว่า “Adaptation” นอกจากน้ี ยงักล่าวว่าการปรับตวัของมนุษยเ์ป็นไปตาม

แรงผลกัดนัสองอยา่งคือ 

1. แรงผลกัดนัจากภายนอก เกิดจากการท่ีมนุษยต์อ้งการอยู่ท่ามกลางส่ิงแวดลอ้ม 

การที่มนุษยต์ ้องอยู่ร่วมก ันและต ้องผ ูกพนัก ับผูอื้ ่น  ด ังนั้ น  คนเราต ้องปรับต ัวให้เข ้าก ับ

สภาพแวดลอ้มและสงัคม ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ 

2. แรงผลกัดันจากภายใน อนัได้แก่ความต้องการอาหาร นํ้ า และความอบอุ่น 

เพ่ือใหส้ามารถดาํรงชีพอยูไ่ดด้ว้ยความสุขสบาย และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากสภาวะทางจิต ซ่ึงเป็นของ

การเรียนรู้ เช่น ความตอ้งการความอบอุ่น ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสังคมและความตอ้งการ

ความสาํเร็จ 

  กราฮา และคีชเชนเบม (Graha and Kirschenbaum, 1964: 165, อา้งถึงใน สิทธิศกัด์ิ 

เท่าธุรี, 2546: 26) ให้ความหมายของการปรับตัวว่า หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีบุคคลจัดการกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ซ่ึงต่างจากความเห็นของ 

Arcoff ซ่ึงใหค้วามหมายของการปรับตวัว่า เป็นการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย

ท่ีบุคคลจะพยายามท่ีจะตอ้งสนองความตอ้งการของตนเอง ขณะเดียวกนับุคคลก็อยู่ภายใตอิ้ทธิพล

ของส่ิงแวดลอ้มท่ีกดดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัอยู ่

การปรับตวัจึงเป็นการประนีประนอมความตอ้งการของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 

  จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาความหมายของการปรับตวั อาจสรุปไดว้่า การปรับตวั คือเม่ือ

สภาพการณ์หรือเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกอึดอดัไม่สบายใจ วิตกกงัวลและ

คบัขอ้งใจ เกิดแรงกดดนั เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัทาํใหไ้ม่สามารถรู้สึก คิด และแสดง

พฤติกรรมใหส้อดคลอ้งหรือกลมกลืนกบัสภาพการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

การปรับตวั จึงเป็นกระบวนการปรับและเปล่ียนแปลงความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของบุคคล 

รวมทั้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างความตอ้งการ

และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองอยา่งเหมาะสม 

  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือจากการกระทาํ

ของมนุษยก์็ตาม ส่ิงมีชีวิตบางอยา่งสามารถทาํตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้ในขณะท่ี

บางชนิดไม่สามารถกระทาํได้ การทาํตัวให้เข้ากบัธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตนั้ น

เรียกว่า “การปรับตวั” 
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  การปรับตวัเป็นความสัมพนัธ์ท่ีกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบุคคลจะได้รับความ

พอใจในการตอบสนองทั้ งทางกายและสังคม การท่ีบุคคลสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้

เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงการเป็นคนปกติ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ตวับุคคลไม่สามารถปรับตวัเขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มหรือปรับตวัไดไ้ม่ดี ไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัคนส่วนใหญ่ได ้บุคคล

นั้นจะดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมโดยปราศจากความสุข ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมส่วนมากมกัจะ

เป็นผลจากการปรับตวัไม่ดี (มาชุรี ฐานะตระกลู, 2550: 8) 

 5.2 ทฤษฎกีารปรับตวั 

  การปรับตวัเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะเอาชนะอุปสรรคหรือ

วิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงของพฒันาการ โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีบุคคลได้เรียนรู้จาก

สภาพแวดลอ้มทางสังคมมาแกไ้ขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกายและ

ส่ิงแวดลอ้ม การท่ีบุคคลสามารถเอาชนะอุปสรรคในช่วงแรกของชีวิต ไม่ได้ส่งผลให้แก้ไข

อุปสรรคในช่วงต่อไปในชีวิตไม่ได ้ดงันั้น การปรับตวัของวยัรุ่นจึงข้ึนอยู่กบัการปรับตวัขั้นแรก 

และการปรับตวัไดดี้ในวยัรุ่นส่งผลใหบุ้คคลนั้นสามารถปรับตวัไดดี้ในอนาคตดว้ย 

  โรเจอร์ส (Rogers, 1972: 108, อา้งถึงใน อรวรรณ กปัปะ, 2549: 40) ผูน้าํทฤษฎีว่า

ดว้ยตนและทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบผูรั้บคาํปรึกษาเป็นศนูยก์ลาง ไดพิ้จารณาการปรับตวัในแง่

ของการปรับตวัภายในตนเอง โดยเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนเป็นศนูยก์ลางของประสบการณ์ต่างๆ รอบตวั 

ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนหน่ึงของประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บและมีการปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น รวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพนัธ์นั้นก่อให้เกิดตวัเราหรือโครงสร้างของตนข้ึนมา 

เป็นการรับรู้เก่ียวกบัตนเองในดา้นต่างๆ เช่น บุคลิกลกัษณะ ความสามารถของตน บทบาทต่างๆ 

ของตนเองในการเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม ทศันคติค่านิยมต่างๆ ของตวัเรา ประสบการณ์ท่ี

แต่ละคนไดรั้บจึงมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดบุคลิกภาพใหแ้ตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนจะเขา้ใจและ

รู้จกัโลกส่วนตวัของเขาไดดี้ท่ีสุด 

  บุคคลท่ีปรับตวัได ้คือ บุคคลท่ีเป็นตวัของตวัเอง เขา้ใจและยอมรับตนเองและผูอ่ื้น 

รวมทั้งสามารถรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ ตามความเป็นจริง นาํประสบการณ์นั้นมาจดัให้สอดคลอ้ง

กับโครงสร้างหรือบุคลิกลกัษณะของตนเองอย่างไม่ข ัดแยง้หรือบิดเบือน จะมีการรับรู้และมี

ความคิดเก่ียวกับตนเองทางบวก ส่วนบุคคลท่ีปรับตัวไม่ได ้จะมีความขัดแยง้ระหว่างความคิด

เก่ียวกบัตน กบัประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาใหม่อยา่งมาก ทาํให้เกิดความตึงเครียด วิตกกงัวล สับสน 

ไม่แน่ใจ สูญเสียความเป็นตวัเองและมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเองในทางลบ 
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 5.3 สาเหตุของการปรับตวั 

5.3.1 เกิดจากมนุษยไ์ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของตนเองได ้

ซ่ึงอาจเป็นเพราะอุปสรรคท่ีเน่ืองมาจากตวัเองหรือผูอ่ื้น มีผลทาํใหบุ้คคล เกิดความไม่สบายใจหรือ

คบัขอ้งใจ  

5.3.2 เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงความขัดแยง้น้ี หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลไม่สามารถ

ตดัสินใจเลือกกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความตอ้งการของตนเอง ความขดัแยง้จาํแนกเป็น 3 ลกัษณะ 

คือ 

5.3.2.1 ความขดัแยง้ทางบวก เป็นความตอ้งการท่ีตอ้งเลือกเพียงอย่างเดียวใน

ส่ิงท่ีชอบเท่าๆ กนั ตั้งแต่ 2-3 อยา่งข้ึนไป ยิง่ชอบมาทุกอยา่งยิง่ตอ้งเลือกมากกว่าจะ และใชเ้วลานาน 

แมเ้ลือกแลว้ก็ยงัเสียดายส่ิงท่ีไม่สามารถจะเลือกได ้

5.3.2.2 ความขดัแยง้ทางลบ เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลตอ้งเลือก

ในส่ิงท่ีไม่ถกูใจ ตั้งแต่ 2-3 อยา่งข้ึนไป จะไม่เลือกก็ไม่ได ้แต่เม่ือเลือกไปแลว้ก็ไม่สบายใจ เพราะส่ิง

ต่างๆ เหล่านั้น บุคคลไม่ชอบ แต่จาํเป็นตอ้งเลือก 

5.3.2.3 ความขดัแยง้ในทางบวกและลบ เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดในกรณีท่ีส่ิง

ต่างๆ หรือบุคคลหรือสัตวท่ี์ตอ้งการเลือกนั้น มีทั้ งถูกใจและไม่ถูกใจในระดบัท่ีเท่าๆกนั ตั้ งแต่ 2 

อยา่งข้ึนไป แต่ตอ้งเลือกเพียงอยา่งเดียว (วิภา จิราโรจน์, 2552: 20-21) 

  สุชาติ โสมประยรู (2427: 44) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการปรับตวัและปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไวว้่า ตามปกติบุคคลมีความต้องการเบ้ืองต้นท่ีสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ และความตอ้งการทางดา้นสังคม เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคล

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีได ้ก็จะเกิดปัญหาชีวิตข้ึน โดยปัญหานั้นอาจจะมาจาก

ภายในร่างกายของตนเอง หรือมาจากเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มภายในสังคมก็ได ้เม่ือมีปัญหามา

กระทบกระเทือนอารมณ์เกิดข้ึนเช่นน้ี บุคคลก็จะเร่ิมใชว้ิธีการปรับตวัเขา้มาแกปั้ญหา โดยอาจจะใช้

ทั้งกลไกป้องกนัตนเองและวิธีการปรับตวัอ่ืนๆ ท่ีบุคคลไดพิ้จารณาแลว้ว่าเหมาะสม หลงัจากนั้นผล

แห่งการปรับตวัท่ีมีต่อจิตใจและอารมณ์ก็จะเกิดข้ึน ถา้ปรับตวัไดปั้ญหาชีวิตนั้นๆ จะหมดไป และ

บุคคลจะมีสุขสุขภาพจิตดี แต่ตรงกนัขา้ม หากปรับตวัไม่ได ้ปัญหาชีวิตนั้นๆ จะยงัคงมีอยู่ต่อไป 

และบุคคลจะเร่ิมมีสุขภาพจิตไม่ดี ผลทางจิตใจเหล่าน้ีมกัไดแ้ก่ ความขดัแยง้ ความคบัขอ้งใจ และ

ความวิตกกงัวล ผลทางจิตใจหรือความตึงเครียดทางจิตใจเหล่าน้ีเม่ือมีเพิ่มมากข้ึนก็อาจจะเป็นโรค

จิต หรือโรคประสาทไดใ้นท่ีสุด 
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  ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2543: 84-85) ไดก้ล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ในการปรับตวั อาจมี

สาเหตุแตกต่างกนัไปเป็นสาเหตุบางประการ อาจเน่ืองมาจากบุคคลนั้นเองหรือจากสภาพแวดลอ้ม 

และเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากตวับุคคลเองหรือ

ปัญหาจากสภาวะรอบดา้นท่ีกาํลงัเผชิญ บุคคลจาํตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือให้สภาวะของความกดดนั 

ความเครียดวุ่นวายใจ และความกงัวลใจค่อยๆ คล่ีคลายลง จนกระทัง่หมดไปในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม

บุคคลบางคนสามารถขจดัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหห้มดสิ้นไปได ้เม่ือเป็นเช่นน้ี สภาวะความไม่เป็น

สุขก็จะเบาบางลง 

 5.4 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการปรับตวั 

  ศุภกิจ ศรีทองเกิด (2543: 18) ไดก้ล่าวถึงปัจจยั 3 ประการท่ีมีอิทธิพลร่วมกนัในการ

กาํหนดแนวทางพฤติกรรมการปรับตวั ซ่ึงเป็นรากฐาน บุคลิกภาพ อิทธิพลของทั้ งสามประการ 

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด แต่จะเช่ือมโยงเก่ียวพนักันตลอดชีวิต ปัจจัยทั้ ง 3 

ประการน้ี ไดแ้ก่ 

5.4.1 อิทธิพลของสภาวะพื้นฐานทางกายในเชิงชีววิทยา อนัได้แก่ อิทธิพลของ

พนัธุกรรมมียนีส์เป็นตวันาํลกัษณะต่างๆ ทาํใหเ้กิดโครงสร้างทางกายวิภาค และทาํหน้าท่ีทางสรีระ

ภายในตวัของแต่ละบุคคล เช่น การทาํงานของระบบประสาท ระบบต่อมต่างๆ รูปร่าง หนา้ตา อตัรา

การเจริญเติบโต และทาํให้มีขีดจาํกดัของความสามารถดา้นต่างๆ เช่น แรงขับ ศกัยภาพในการ

เรียนรู้ อารมณ์ ความแข็งแรง ความเร็วและชา้ในการเคล่ือนไหวของบุคคลแตกต่างกนัดว้ย จึงทาํให้

เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยกาํเนิดและมีอิทธิพลในการทาํให้บุคคลมีการปรับตวัต่อสภาพ

ปัญหาแตกต่างกนั 

5.4.2 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม ได้แก่  วัฒนธรรมในสังคมท่ีอยู่จะเป็นตัว

วางรากฐานใหแ้ก่บุคลิกภาพ ทั้งในดา้นความรู้สึกนึกคิด การกระทาํ ความเช่ือต่างๆ จรรยามารยาท 

ขอ้ห้าม ระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้ งหลายท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้น โดยเร่ิมต้นจากครอบครัว ซ่ึงมี

อิทธิพลต่อการปลกูฝังลกัษณะนิสยัและบุคลิกภาพพ้ืนฐานใหแ้ก่เด็กไดม้าก สถาบนัทางสังคมอ่ืนๆ 

เช่น โรงเรียน ชุมชน วดั ตลอดจนสถาบนัชาติ ลว้นเป็นสถาบนัซ่ึงสมาชิกของสังคมตอ้งเก่ียวขอ้ง

ด้วย โดยมีส่ิงต่อไปน้ีเป็นเคร่ืองกํากับระเบียบแบบแผน การประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ กฎหมาย 

หลกัธรรมคาํสอน จรรยามารยาท และขอ้หา้มตลอดจนระเบียบกฎเกณฑท์ั้งหลายท่ีเป็นท่ียอมรับกนั

ในสงัคมนั้น 

5.4.3 อิทธิพลของสภาวะความเป็นคน เป็นอิทธิพลของความรู้สึกและความเขา้ใจ

เก่ียวกับตนเอง ซ่ึงได้แก่  แบบแผนของชีวิตซ่ึงเป็นแบบเฉพาะตัว ทั้ งน้ีหมายความรวมถึง

ความสามารถ ลกัษณะนิสัย ความสนใจ ค่านิยม ตลอดจนความรู้สึกเขา้ใจ หรือความคิดรวบยอด
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เก่ียวกบัสภาวะแห่งตน ซ่ึงคนแต่ละคนเรียนรู้ท่ีจะประเมินหรือตดัสินคุณค่าของตนเอง การท่ีบุคคล

จะสามารถประเมินค่าตวัเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก็เน่ืองมาจากเจตคติท่ีผูอ่ื้นมีต่อเขา โดยเฉพาะ

บุคคลท่ีมีความหมายและมีความสาํคญัต่อชีวิต เช่น บิดา มารดา เพ่ือนฝงู และครูอาจารย ์

  กล่าวไดว้่า ปัจจยัพ้ืนฐานของมนุษยท์ั้งในทางชีววิทยา สภาพแวดลอ้มและตวับุคคล

แต่ละคนนั้น มีอิทธิพลต่อการปรับตวัของมนุษยอ์ย่างแท้จริงและปัจจยัทั้ ง 3 อย่างน้ีจะเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธก์นั และมีอิทธิพลต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป การปรับตวัเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมนุษยใ์ช้

เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างสรรค์ความสุขตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยการพยายาม

ทุกอยา่งเพ่ือใหต้วัเองสามารถอยูร่่วมในสงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข การปรับตวั

จะเกิดข้ึนเม่ือมนุษยเ์ผชิญกบัปัญหา นัน่คือ ส่ิงท่ีมาขดัขวางทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้การปรับตวัจะไดผ้ลนั้น บุคคลตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในตวัเอง และรู้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน มีความเข้มแข็งอดทน มีสติปัญญา มีความยืดหยุ่นพอเหมาะกับสถานการณ์นั้ นๆ ผูท่ี้           

ไม่สามารถปรับตวัได ้อาจแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผล

ใหเ้กิดปัญหาความเดือดร้อนทั้งต่อตวัผูก้ระทาํเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัดว้ย 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการปรับตวั ผูว้ิจยัสามารถนาํแนวขอ้มลูท่ีศึกษา

ไปสร้างเป็นประเด็นคาํถามกบัแรงงานขา้มชาติได ้เน่ืองจากการท่ีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาสู่

ประเทศไทยนั้ น เป็นการยา้ยถิ่นฐานเข้ามาอาศยัและทาํงาน ซ่ึงต้องมีการปรับตัว ปรับวิถีการ

ดาํรงชีวิตใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสภาพสังคมใหม่ รวมถึงการปรับตวัให้เขา้กบัคนไทย เพ่ือ

ความอยูร่อดของตน 

 

6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง วิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย เขต

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม นั้น มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถนาํ

ผลการวิจยัมาประกอบการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 ศนูยว์ิจยันโยบายและการบริหาร วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา (2554) 

ไดท้าํการศึกษาสภาพปัญหาดา้นการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยและแนวทางแกไ้ข       

ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาและขอ้บกพร่องดา้นการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วของประเทศไทย

ทั้งในส่วนของสภาพการจา้งงาน สภาพการทาํงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานต่างดา้ว 

เปรียบเทียบกบัทุกประเทศท่ีไดท้าํการศึกษาพบว่า มาตรการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วของไทยมี

มาตรฐานเทียบเท่ากบัมาตรการคุม้ครองแรงงานต่างดา้วของกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดเป้าหมายสาํคญั

ของประเทศไทย และมีมาตรฐานสูงกว่ากลุ่มประเทศท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้บางประเทศ แต่ยงัมีบาง
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ประเด็นท่ียงัคงเป็นจุดอ่อน เช่น มาตรการในเร่ืองรูปแบบการจา้งงาน ยงัไม่มีการจดัทาํสัญญาท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและระบุเง่ือนไขการจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน และมาตรการคุม้ครองแรงงานบางเร่ืองยงั

ไม่ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด ้าวที่ทาํงานอยู ่ในกิจการบางประเภท ได้แก่  กิจการประมง 

เกษตรกรรม และผูรั้บใชใ้นบา้น รวมถึงปัญหาดา้นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานต่าง

ดา้วของผูป้ระกอบกิจการ 

 อาทิตยปุ์ระ สุวรรณรัตน์ (2553) ไดท้าํการศึกษา ทศันะของแรงงานขา้มชาติในจงัหวดั

นครศรีธรรมราชท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อายรุะหว่าง 18-30 ปี มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนั ซ่ึงรายไดต่้อ

เดือนเฉล่ีย 3,500-4,000 บาท อาศัยและทํางานอยู่ในจังหวดันครศรีธรรมราชประมาณ 1-2 ปี 

ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยอยู่ในระดบั สามารถฟังและพูดพอเขา้ใจเพียงเล็กน้อย 

คุณภาพชีวิตดา้นรายไดแ้ละดา้นสวสัดิการในอาชีพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า คุณภาพชีวิตดา้นสภาพ

การทาํงานและดา้นชีวิตครอบครัวอยู่ในระดบัปานกลาง และคุณภาพชีวิตดา้นสังคมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง มาตรการและข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติคือ 

มาตรการในการเพิ่มรายไดใ้ห้เพียงพอและมีความยุติธรรมเมื่อเทียบกบัคนไทย มาตรการอาํนวย

ความสะดวกในการติดต่อกบัราชการ และมาตรการการปรับจาํนวนชัว่โมงทาํงานและเวลาพกัให้

เหมาะสมตามท่ีกฎหมายแรงงานกาํหนด 

 ไตรพล ตั้งมัน่คง (2552) ไดท้าํการศึกษาแรงงานต่างดา้วชาวพม่า: แนวทางการดาํเนิน

ชีวิตอย่างสมานฉันท์ของคนชายขอบจังหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ภูมิหลงัและความ

เป็นมาของแรงงานต่างดา้วชาวพม่าจงัหวดัสมุทรสาคร ไม่ปรากฏหลกัฐานว่า แรงงานต่างดา้วชาว

พม่าเขา้มาอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาครเม่ือใด แต่จาํนวนแรงงานชาวพม่าไดเ้พิ่มทวีข้ึนมากเป็นพิเศษ

กว่าสามหม่ืนคนในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัสาํคญัใหแ้รงงานต่างดา้วชาวพม่า

ลกัลอบเขา้เมืองและเป็นแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่

ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อนัเน่ืองจากการสู้รบภายในประเทศพม่า การไม่มีงานทาํ 

และความยากจน การลกัลอบเขา้เมืองไทยตอ้งเผชิญกบัการถูกเอาเปรียบจากนายหน้า สภาพการ

ทาํงานท่ีเลวร้าย การถกูทาํร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงจากเจา้หน้าท่ี อคติทาง

ชาติพนัธุ ์และความเส่ียงรอบดา้นในระหว่างการลกัลอบเขา้สู่ประเทศไทย 

 สาํหรับปัจจุบนัพบว่า แรงงานต่างดา้วชาวพม่ามีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในฐานะคนชาย

ขอบ ดา้นครอบครัว ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมให้กลมกลืนกบัสภาพชุมชนและทอ้งถิ่น ปัญหา

การดาํเนินชีวิตท่ีสําคัญคือ ความยากลาํบากในการเดินทางเข้าประเทศไทย การถูกขูดรีดจาก

นายหนา้ สภาพการทาํงานท่ีเลวร้าย ค่าแรงตํ่ากว่าค่าแรงขั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนด ตอ้งทาํงานหนัก
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เกินเวลาท่ีกฎหมายคุม้ครอง รวมทั้งไดรั้บค่าจา้งไม่เต็มอตัรา ขาดความมัน่คงในชีวิตทรัพยสิ์น ถูก

กลัน่แกลง้จากเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งอคติทางชาติพนัธุ ์ในทาํนองเดียวกนั ชาวสมุทรสาครก็มีความวิตก

กงัวลเก่ียวกบัการลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมายของแรงงานต่างดา้วชาวพม่า ความไม่ปลอดภยั 

และการท่ีแรงงานจะเป็นพาหะนาํยาเสพติดและโรคภยัไขเ้จ็บเขา้สู่ประเทศ 

 ดา้นแนวทางในการดาํเนินชีวิตอย่างสมานฉันท์ของแรงงานต่างดา้วชาวพม่าจังหวดั

สมุทรสาคร พบว่าเป็นไปอยา่งสมานฉนัท ์เม่ือแรงงานสาํนึกว่าตนเองเป็นแรงงานต่างดา้ว ทาํงาน

เพ่ือมีรายได ้อยู่ร่วมกบัสังคมและชุมชนอย่างสงบสุขในฐานะสมาชิกของสังคม ไดรั้บความเป็น

ธรรมตามพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ยึดมัน่ในอาชีพแรงงานท่ีเป็นงานสุจริต ได้รับสวสัดิการ

พ้ืนฐานจากชุมชน และสังคม ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยสรุป แมจ้ะมีปัญหาต่างๆ 

มากมายทั้งในหมู่แรงงานต่างดา้วชาวพม่า และส่วนท่ีเป็นคนไทยท่ีเป็นเจา้ของประเทศ แต่เพราะ

ความจาํเป็นในดา้นการขาดแคลนแรงงานของฝ่ายไทยและความตอ้งการรายไดข้องฝ่ายแรงงานพม่า 

จึงมีความจาํเป็นตอ้งหาทางดาํเนินชีวิตร่วมกนัดว้ยความสมานฉนัท ์เพ่ือความสงบสุขในสงัคม 

 ปรีดา รอดนวล (2551) ได้ทาํการศึกษาชีวิตแรงงานข้ามชาติในชุมชนชนบทไทย : 

กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในชุมชนตําบลโคกขาม อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผล

การศึกษาพบว่า แรงงานขา้มชาติในชุมชนตาํบลโคกขามส่วนใหญ่เป็นแรงงานขา้มชาติท่ีมาจาก

ประเทศพม่า เช้ือชาติมอญ ส่วนใหญ่จะทาํงานในกิจการประมงต่อเน่ือง เป็นแรงงานประเภทจา้ง

เหมา แรงงานขา้มชาติมกัประสบปัญหาดา้นต่างๆ เช่น ปัญหาการทาํงานพบว่าแรงงานขา้มชาติมกั

ถกูกดค่าแรง ไม่ไดรั้บสวสัดิการเท่าเทียมกบัแรงงานไทย ดา้นปัญหาความมัน่คงและปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์นพบว่า แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ มกัจะถกูกระทาํจากคนไทยบางกลุ่ม เช่น การถูกจ้ีปลน้

ทรัพยสิ์นทั้ งในท่ีพกัและระหว่างการเดินทาง ส่วนแรงงานข้ามชาติเพศหญิงนั้ น บางส่วนถูก

ล่วงละเมิดทางเพศทั้ งจากสายตา วาจา และการถูกข่มขืน ดา้นทศันคติและความสัมพนัธ์ พบว่า 

ส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยมีความสัมพนัธ์กับแรงงานข้ามชาติ ต่างคนต่างอยู่ ข้อเสนอแนะจาก

การศึกษาคร้ังน้ี รัฐบาลและชุมชนควรเปิดใจยอมรับว่าแรงงานขา้มชาติช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของ

ไทยเจริญเติบโตต่อไปไดโ้ดยเป็นผูเ้ก้ือหนุนปัจจยัเศรษฐกิจดา้นแรงงาน ในการแกปั้ญหาควรรับฟัง

ปัญหาของคนไทยทั้ งฝ่ายได้รับและไม่ได้รับผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดนโยบายหรือมาตรการท่ี

สามารถเป็นท่ียอมรับของคนทุกกลุ่ม ควรปรับมุมมอง ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และควรมี

มาตรการบงัคบัใหภ้าคธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานขา้ม

ชาติอยา่งเป็นธรรม 
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 ทกัษิณ เห็นชอบดี (2546) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการจดัการแรงงานต่างดา้วหลบหนี

เขา้เมือง ศึกษากรณี : สัญชาติลาว พม่า และกมัพูชา ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

เป็นเวลาประมาณ 100 กว่าปีแลว้ท่ีประเทศไทยประสบปัญหาคนต่างดา้วเขา้มาแย่งงานคนไทย ซ่ึง

ติดตามมาดว้ยปัญหาอาชญากรรม ปัญหาดา้นความมัน่คงของประเทศ และปัญหาทางดา้น

สาธารณสุข  รัฐบาลไทยเคยมีนโยบายในการผลกัด ันและส่งกลบัอย่างเข ้มงวด  แต่กลุ ่ม

ผูป้ระกอบการต่างๆ ขอใหรั้ฐบาลอนุญาตใหจ้า้งแรงงานต่างดา้วทาํงานได ้เน่ืองจากคนไทยไม่นิยม

ทาํงานประเภทงานหนกั หรือเส่ียงอนัตราย รัฐบาลจึงจาํเป็นตอ้งผ่อนผนัให้แรงงานต่างดา้วเขา้มา

ทาํงานในประเทศไทยได้ โดยต้องลงทะเบียนแรงงานต่างดา้ว กาํหนดประเภทของการทาํงาน 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ความเห็นของกลุ่มขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งมีความเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถ

ควบคุมแรงงานต่างดา้วทุกคนได ้เน่ืองจากนายจา้งบีบคั้นจิตใจแรงงานต่างดา้ว จนเกิดภาวะเคียด

แคน้จนคิดทาํร้ายนายจา้ง ในส่วนของแรงงานต่างดา้วบอกว่ามีความตอ้งการท่ีจะทาํงานหาเล้ียง

ตนเองและครอบครัวจริง ต้องการความเอ้ืออาทร ความเข้าใจ และการให้เกียรติจากนายจ้าง 

ขณะเดียวกนันายจา้งก็ตอ้งการความซ่ือสตัยแ์ละความขยนัขนัแข็ง ประชากรทั้ ง 3 กลุ่ม จึงเห็นดว้ย

กบันโยบายผอ่นปรนแรงงานต่างดา้ว โดยมีขอ้เสนอแนะว่าควรให้แรงงานต่างดา้ว ทาํงานเฉพาะ

แรงงานท่ีขาดแคลนเท่านั้น นอกนั้นควรผลกัดนัออกไป โดยใชม้าตรการท่ีเด็ดขาดเพ่ือใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละประสบความสาํเร็จสามารถแกไ้ขปัญหาของชาติไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 สุคนธ์ แขกประยรู (2546) ได้ทาํการศึกษาแรงงานหญิงชาวพม่าท่ีทาํงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมหอ้งเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า คนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม

หอ้งเยน็ ส่วนใหญ่เป็นคนพม่าสัญญาติมอญ ครอบครัวเดิมมีอาชีพทาํนาและปลูกพืชผกัเป็นหลกั 

แต่ได้เงินไม่พอกับรายจ่าย และไม่สามารถหางานในพม่าทาํได้ จึงลกัลอบเข้ามาทาํงานใน

ประเทศไทยและส่งเงินกลบับา้น การเดินทางเขา้มาประเทศไทย ตอ้งเสียเงินเป็นค่านายหนา้หางาน

พร้อมค่าเดินทาง โดยคนงานจะผอ่นเงินให้นายหน้าเป็นรายเดือน การทาํงานแกะกุง้ท่ีมหาชยัเป็น

งานเหมา คิดค่าจา้งเหมาตามนํ้ าหนกักุง้ท่ีแกะไดกิ้โลกรัมละ 5 บาทเร่ิมงานตี 3 ทาํงานสัปดาห์ละ 5 

วนั หยดุเสาร์อาทิตย ์ในการทาํงานนายจา้งไม่ไดจ้ดัเวลาหยดุพกัทานขา้ว หากแกะกุง้ไม่หมดคนงาน

จะไม่ไดท้านขา้ว เพราะนายจา้งจะปิดประตูไม่ยอมใหค้นงานออกจากโรงงาน และมีนํ้ าสะอาดเพียง 

4 ลิตร ใหค้นงานใชส้าํหรับด่ืมและลา้งมือในหน่ึงวนั ปัญหาท่ีเกิดจากการคิดค่าจา้งคือ 1) เวลาชัง่

นํ้ าหนกักุง้ หวัหนา้งานจะมองเห็นหนา้ปิดกิโลฝ่ายเดียว แต่ตอนรับเงิน นํ้ าหนกักุง้ของคนงานท่ีจดไว้

กบันํ้ าหนกัรวมของหวัหนา้ไม่ตรงกนั โดยอา้งว่าไม่รู้ว่าเป็นนํ้ าหนกักุง้ของใคร 2) นายจา้งมกัเล่ือน

การจ่ายเงินค่าจา้ง 3) หากเขา้งานสาย 5-10 นาที จะถูกตดัค่าแรงประมาณคร่ึงหน่ึงของวนันั้น หรือ

หากไม่สบายจนมาทาํงานไม่ได ้จะถกูหักค่าจา้งวนัละประมาณ 300-400 บาท คนงานพม่าจะเช่าท่ี



 53

พกัอยูร่วมกนัเพ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย ระยะหลงัเม่ืองานแกะกุง้น้อยลง ก็เกิดปัญหาแย่งงาน และยงั

ตอ้งอดทนหา้มมีปากเสียงกบัหัวหน้างาน เพราะกลวัถูกออกจากงาน เปล่ียนงานก็ทาํไม่ไดเ้พราะ

บตัรอนุญาตกาํหนดช่ือนายจา้งไว ้จะกลบัไปท่ีพม่าก็ไม่มีงานทาํและเสียเงินในการเดินทางมาก 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาตินั้น ผูว้ิจัยพบว่าท่ีผ่านมาได้มี          

ผูท้าํการศึกษาวิจยัในประเด็นสภาพปัญหาดา้นการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติและแนวทางการแกไ้ข 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีแรงงานข้ามชาติได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ มาตรการการ

คุม้ครองแรงงานขา้มชาติ มาตรการรูปแบบการจา้งงาน ความวิตกกงัวลของคนไทยเก่ียวกบัการ

ลกัลอบเขา้เมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานขา้มชาติ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการอพยพเขา้มาสู่

ประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติ โดยการศึกษาเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่พบข้อมูล

การศึกษาในแง่ของมาตรการดา้นต่างๆ ของการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ ดงันั้น การศึกษาเก่ียวกบั

วิถีชีวิตและการดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติ จึงเป็นอีกมุมมองการศึกษาท่ีน่าสนใจ และยงัคงเป็น

ประเด็นปัญหาสาํคญัท่ีเกิดกบัแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงเปรียบเสมือนเสียงสะทอ้นของแรงงานขา้มชาติท่ี

ตอ้งการบอกเล่าความรู้สึก และส่ิงท่ีแรงงานข้ามชาติตอ้งเผชิญในขณะท่ีอาศยัและทาํงานอยู่ใน

ประเทศไทย ซ่ึงจะทาํใหค้นไทย และชุมชน มีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทศันคติใหม่ๆ กบัแรงงาน

ขา้มชาติ ควรเปิดใจยอมรับว่าการเขา้มาของแรงงานขา้มชาติ มิใช่เพียงแต่เป็นการสร้างปัญหาให้กบั

ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัมีส่วนช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตข้ึนอีกดว้ย  
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บทท่ี 3 

วธิดีําเนินการวจิยั 

 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตและการดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติในสงัคมไทย 

เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เพ่ือมุ่งศึกษาเก่ียวกบัวิธีการอพยพเขา้

มาสู่ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติ สภาพการจา้งงาน สภาพแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต ดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม รวมถึงการปรับตวัและการดาํรงอยู ่เพ่ือศึกษาแนวทางในการจดัการแรงงานขา้มชาติ และใน

การไดม้าซ่ึงขอ้มลูนั้น ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มลูโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงกระบวนการต่างๆ ในการศึกษากลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี 

 ซ่ึงสาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เน่ืองจาก เป็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัมุ่ง

ศึกษาปรากฎการณ์สังคม โดยคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงต่างจาก

ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เพ่ือให้เขา้ใจความหมายของปรากฎการณ์ จึงตอ้งการมุ่งศึกษาสภาพชีวิต 

ความเป็นจริง  ท่ีเกิดข้ึน ทศันคติ วิธีคิด อารมณ์ ความรู้สึก การปรับตัว การแกไ้ขปัญหา การให้

ความหมายตามประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกทาํการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีผูว้ิจ ัย

สนใจศึกษาเก่ียวกบัวิถีชีวิตการดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติ เพราะเป็นการศึกษาแรงงานขา้มชาติท่ี

มีทั้ งการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย และการลกัลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เป็นผลทาํให้การ

ดาํเนินชีวิตของแรงงานขา้มชาติมีลกัษณะท่ีปกปิด และไม่ค่อยยุง่เก่ียวกบัใคร และมีความหวาดกลวั

ท่ีอาจโดนทาํร้ายหรือการถกูจบักุมจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  

 ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยเชิงคุณภาพ เน่ืองจากจะทาํให้สามารถเขา้ใจ

รายละเอียดเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติไดอ้ยา่งเจาะลึก มีความต่อเน่ืองของช่วงเวลา สามารถนาํตวัแปร

ดา้นความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมมนุษย ์มาแปลความหมายได ้ 

 

1. การเลอืกพืน้ท่ีการศึกษา 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพน้ี ผูว้ิจยัเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากจังหวดันครปฐม เป็นจังหวดัท่ีมีการขับเคล่ือนทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  รัฐบาลมีการกระตุ ้นเศรษฐกิจ อีกทั้ งจ ังหวดัเป็นเขตรอยต่อของ

กรุงเทพมหานคร สภาพพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่เป็นเขตอุตสาหกรรม      

มีโรงงานอุตสาหกรรม และแรงงานข้ามชาติจาํนวนมาก สถานประกอบการมีความหลากหลาย    
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ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว ์ร้านอาหาร รับเหมาก่อสร้าง จึงทาํให้มีแรงงาน     

ขา้มชาติอพยพเขา้มาอาศยัและทาํงานอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

 

2. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู 4 กลุ่ม คือ 

2.1 สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ จาํนวน 20 ราย ท่ีอาศยัหรือทาํงานอยู่ในเขตชุมชน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยทาํการสมัภาษณ์แรงงานขา้มชาติใน

ขอ้มลูทัว่ไป 15 คน และสมัภาษณ์เชิงลึก 5 คน โดยการเลือกแรงงานขา้มชาติทั้ง 20 คนนั้น ผูว้ิจยัจะ

เลือกแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป เป็นผูย้นิดีท่ีใหข้อ้มลู พดูและ

ฟังภาษาไทยเขา้ใจ ในการเก็บขอ้มลูเพ่ือศึกษาการอพยพ วิถีการดาํรงชีวิตและสภาพการจา้งงานของ

แรงงานขา้มชาติ 

2.2 สมัภาษณ์คนไทยทั้งท่ีเป็นผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน และแรงงานไทยท่ีทาํงานร่วมกบั

แรงงานขา้มชาติจาํนวน 10 ราย ซ่ึงการเลือกสัมภาษณ์ จะเลือกสัมภาษณ์ประชาชนท่ีมีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติ ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้มาอยูอ่าศยัและทาํงานของแรงงาน

ขา้มชาติ ประชาชนท่ีอยูร่วมกนัภายในชุมชนและมีปฏิสมัพนัธต่์อกนั เช่น เจา้ของร้านคา้ ร้านอาหาร 

เจา้ของหอพกั ร้านเสริมสวย รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็น

วตัถุประสงคก์ารปรับตวัของแรงงานขา้มชาติท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษา 

2.3 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ หรือนายจา้งในสถานประกอบการท่ีมีการจา้งแรงงาน ขา้ม

ชาติ จาํนวน 5 ราย ซ่ึงจะสามารถใหข้อ้มลูในแง่มุมของสภาพการจา้งงาน และสภาพการทาํงานของ

แรงงานขา้มชาติ ผลการปฏิบติังาน รวมถึงขอ้ดีขอ้เสียท่ีเกิดจากการจา้งแรงงานขา้มชาติ เป็นตน้ 

2.4 สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการเข้ามาสู่ประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติ 

เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงปัญหาจากการลกัลอบเขา้มาของแรงงานขา้มชาติ และปัญหาของหน่วยงานใน

การควบคุมดูแลแรงงานขา้มชาติ จาํนวน 5 ราย ดงัน้ี 

2.4.1 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

2.4.2 เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุข 

2.4.3 กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น 

  2.4.4 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานจดัหางานจงัหวดั 
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3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการและเคร่ืองมือในการวิจยั คือ

การสมัภาษณ์ และการสงัเกตเป็นวิธีการหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.1 แบบสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview หรือ SSI) โดยแบบสัมภาษณ์ จะทาํการกาํหนดแนว

คาํถามสาํหรับการสมัภาษณ์ ซ่ึงจะมีลกัษณะยืดหยุ่น คือ มีแนวคาํถามท่ีเป็นประเด็นท่ีสาํคญัเอาไว้

ใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ และให้สามารถปรับเปลี่ยนคาํถามไดต้ามสถานการณ์โดยยงัคง

รักษาแนวคาํถามตามประเด็นหลกัไวไ้ด ้โดยสาเหตุท่ีตอ้งใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบน้ีเน่ืองจากบาง

สถานการณ์ ผูใ้หส้มัภาษณ์อาจจะไม่สะดวกหรือไม่ยนิยอมท่ีจะตอบคาํถามบางคาํถาม ผูว้ิจยัจึงตอ้ง

มีการปรับเปลี่ยนคาํถามเพื่อให้ไดค้าํตอบท่ีตอ้งการ  เน้ือหาในการสัมภาษณ์จะเป็นเร่ืองราวท่ี

เก่ียวกบัวิถีชีวิตทั้งในอดีต และปัจจุบนั พร้อมทั้งเหตุการณ์ในอนาคต ลกัษณะของการสัมภาษณ์จะ

เป็นแบบการสนทนามากกว่าการซกัถาม เพ่ือไม่ให้ผูถู้กสัมภาษณ์รู้สึกกดดนัหรืออึดอดั และจะทาํ

ให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงท่ีสุด เม่ือสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละวนั ผูว้ิจัยจะทําการ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดใ้นแต่ละวนัว่าคาํตอบท่ีไดน้ั้นมีความชดัเจนหรือไม่ มีการตกหล่นของประเด็น

คาํถามท่ีตอ้งการศึกษาหรือไม่ หากพบความผดิพลาดก็จะตั้งคาํถามเพิ่มเติมเพ่ือทาํการสัมภาษณ์ใน

วนัถดัไป เพ่ือขยายรายละเอียดของขอ้มลูใหมี้ความชดัเจนและเจาะลึกมากยิง่ข้ึน  

3.2 แบบสงัเกต ทาํการสงัเกตกลุ่มตวัอยา่งระหว่างการใหส้มัภาษณ์ตามแบบสงัเกตท่ีได้

กาํหนด ทั้งการสงัเกตพฤติกรรมอาการ ท่าที แววตา นํ้ าเสียง เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือ

ไม่ตอ้งการใหผู้ถ้กูสงัเกตรู้สึกถูกรบกวนจากผูส้ังเกต และเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์

ตอบคาํถามตามความจริงหรือไม่ โดยผูว้ิจยัจะทาํการสังเกตความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ี

ทาํการศึกษาท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงวิธีการสงัเกตนั้น ผูว้จิยัจะเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ี สร้างความคุน้เคย สร้าง

ความสมัพนัธ ์ศึกษาชีวิตในชุมชน รวมถึงการสงัเกตปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในแหล่งพ้ืนท่ี

ท่ีทาํการศึกษา ทั้ งสภาพแวดลอ้ม สภาพสังคม ชุมชน และการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ทาํการเก็บรวมรวมขอ้มลูอยา่งต่อเน่ือง มีความชดัเจนและสะทอ้นขอ้มลูท่ีเป็นจริง  

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูล 

 ในการเก็บข้อมูลให้ได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี 
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 4.1 แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data Sources)  

  ขอ้มลูท่ีไดม้าจากการสืบคน้เอกสาร หนงัสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ ์รายงาน

การวิจยั และขอ้มลูดา้นวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงาน ขา้มชาติ 

ทั้งน้ีมีขอ้มลูบางส่วนไดม้าจากหน่วยงานของรัฐบาล เช่น คู่มือการจดัระบบการจา้งแรงงานต่างดา้ว 

สถิติอุตสาหกรรมปี 2556 และขอ้มลูพ้ืนฐานเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

 4.2 แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data Source) 

  ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมาจาก 4 กลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ นายจา้ง ท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติ จาํนวน 5 คน แรงงานขา้มชาติท่ี

เขา้มาทาํงานในประเทศไทย จาํนวน 20 คน โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 5 คน เจา้หน้าท่ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 5 คน และแรงงานไทย คนงานไทย จาํนวน 10 คน โดยเลือกประเด็น

คาํถามในการศึกษาใหต้รงกบัแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

 

5. การพทิักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ในการดาํเนินการเก่ียวกบัการพิทกัษ์สิทธิกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น ก่อนการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยัจะทาํการช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั พร้อมทั้งแจง้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีศึกษา

ทราบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นเพียงขอ้มูลทางการศึกษาเท่านั้น ซ่ึงจะไม่สร้างความเสียหาย

ให้กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล มีการป้องกนัและหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งทาง

ร่างกายและจิตใจ เช่น ความวิตกกงัวล ความเครียด ท่ีเกิดจากการเก็บขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมี

สิทธิท่ีจะใหข้อ้มลูหรือไม่ใหข้อ้มลูในการวิจยัน้ีได ้(อศันี วนัชยั, 2556) ในการศึกษาผูว้ิจยัจะทาํการ

สังเกตการณ์ภายในบริบท สภาพแวดล้อมท่ีกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลอาศัยอยู่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ

การศึกษาและอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 

6. การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากได้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจัยจะทาํการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ขอ้มลูตามประเด็นแนวคาํถามท่ีกาํหนดไว ้เปรียบเทียบขอ้มลูแต่ละประเด็นเพ่ือหาขอ้สรุป 

ซ่ึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มลู สามารถทาํไดด้งัน้ี  

5.1 การตรวจสอบขอ้มูล หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายใน       

แต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูท่ีไดม้าจดัเรียงและจาํแนกตามประเด็นคาํถามท่ีศึกษา แลว้นาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าตรวจสอบความถกูตอ้ง โดยใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเส้า (Triangulation) โดยผูว้ิจยั
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จะทาํการตรวจสอบขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลายคนและหลายกลุ่มเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีนาํมาเสริมหรือ

ยืนยนัขอ้เท็จจริงต่อกนั โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลรอบดา้นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับแรงงานขา้มชาติ

โดยตรง การถามคาํถามเดิมในเวลาและสถานท่ีท่ีต่างกนั เช่น การเก็บขอ้มูลช่วงเวลาพกัในสถานท่ี

ทาํงาน แรงงานขา้มชาติอาจใหข้อ้มลูไดไ้ม่ครบถว้นและไม่เป็นความจริง เน่ืองจากมีเวลาน้อยและ

เป็นท่ีสาธารณะ แต่การเก็บขอ้มลูในวนัหยดุและเป็นสถานท่ีท่ีแรงงานข้ามชาติคุ ้นเคยและรู้สึก

ปลอดภยั ผูว้ิจยัอาจจะไดข้อ้มลูท่ีครบถว้นและเป็นขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด รวมถึงการตรวจสอบขอ้มูล

ดา้นผูว้ิจยั คือ มีการเปล่ียนตวัผูส้ังเกตและผูส้ัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบว่าจะไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั

หรือไม่ อย่างไร (สุภางค์ จนัทวานิช, 2553: 128-130)  มีการปรับคาํถามใหม่ตามสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึน การสมมติเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน และมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกบั

ผูใ้ห้ขอ้มูล เพ่ือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลได้แสดงทัศนคติของตนเองมากท่ีสุด โดยจะทาํให้ผูว้ิจ ัยทราบว่า

ประเด็นใดท่ียงัตกหล่นหรือตอ้งเพิ่มเติม ผูว้ิจยัทาํการสมัภาษณ์เพิ่มและนาํขอ้มูลมาอธิบายเสริมใน

ขอ้มลูต่างๆ หากมีขอ้มลูขดัแยง้ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดโ้ดยการไปสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู

อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มลู  

5.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูในระหว่างท่ีเก็บขอ้มลูในภาคสนาม ผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์โดย

การตรวจสอบขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงหากพบว่ามีขอ้มูลตกหล่นหรือขอ้มูลขดัแยง้กนัก็จะมีการเก็บ

ขอ้มูลเพิ่มเติมทนัที และการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากออกจากพื้นท่ี โดยจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ี

รวบรวมมาได ้โดยนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา และเปรียบเทียบหาขอ้สรุป 

หลงัจากนั้นทาํการวิเคราะห์เช่ือมโยงความสมัพนัธข์องประเด็นต่างๆ โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฏีท่ีได้

ทาํการทบทวนวรรณกรรม เป็นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงันั้น ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จะนาํมา

ทาํการวิเคราะห์ในมุมมองของแรงงานขา้มชาติท่ีเก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน และการปรับตวัทางดา้น

เศรษฐกิจและสงัคม ผลการวิเคราะห์ทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

และยกระดบัคุณภาพชีวิตของแรงงานใหไ้ดย้ิง่ข้ึน 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เขตเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากการศึกษา

เอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ สภาพการจ้างงาน และการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ ในประเด็นมุมมองของ

ผูป้ระกอบการ แรงงานขา้มชาติ แรงงานไทย คนงานไทย และเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ใชว้ีธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัและแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ไว ้

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีครบถว้นสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและตั้ งประเด็นคาํถามให้สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์ในการศึกษา บทน้ีจึงเป็นการนําเสนอผลการศึกษาท่ีเป็นขอ้คน้พบจากการเก็บ

ขอ้มลูจริง โดยนาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 วิธีการอพยพเขา้มาสู่ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติ ในเขตเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ของแรงงานขา้มชาติ 

 ตอนท่ี 2 จา้งงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแรงงานขา้มชาติในเขตเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 ตอนท่ี 3 วิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 

 ตอนท่ี 4 การปรับตวัและการดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 ปัจจุบนัแรงงานขา้มชาติท่ีอพยพเขา้มาอาศยัและทาํงานอยู่ในจังหวดันครปฐม นั้น มี

จาํนวนมาก ซ่ึงสามารถแบ่งแรงงานขา้มชาติออกเป็น 3 สัญชาติ ไดแ้ก่ พม่า ลาว และกมัพูชา ซ่ึง

แรงงานขา้มชาติสญัชาติท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติ

สญัชาติพม่า โดยมีสถิติจาํนวนแรงงานขา้มชาติ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 จาํนวนแรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตทาํงานคงเหลือในเขตปริมณฑล 

 

จงัหวดั พม่า ลาว กมัพูชา 

สมุทรปราการ 22,611 365 3,805 

นนทบุรี 33,535 2,427 7,065 

ปทุมธานี 24,898 7,438 18,074 

นครปฐม 23,094 295 394 

สมุทรสาคร 37,902 2,815 505 

รวม (คน) 118,946 13,340 29,843 

 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน, กรมการจดัหางาน, สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, “จาํนวนแรงงานขา้มชาติ

ท่ีไดรั้บอนุญาตทาํงานคงเหลือในเขตปริมณฑล,” รายงานประจาํปี 2556. 

 

 จากจาํนวนสถิติของจาํนวนแรงงานขา้มชาติท่ีอพยพเขา้มาสู่จงัหวดันครปฐม มีเป็น

จาํนวนมาก ซ่ึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทาํให้แรงงานข้ามชาติอพยพเข้ามานั้ น ผูว้ิจัยขอนําเสนอผล

การศึกษา ดงัน้ี 

 

ตอนที่ 1 การอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยของแรงงานข้ามชาต ิ

 ชีวติความเป็นอยู่และครอบครัวของแรงงานข้ามชาตก่ิอนอพยพเข้าสู่ประเทศไทย 

 ชีวิตความเป็นอยูข่องแรงงานขา้มชาติและครอบครัวส่วนใหญ่ มีฐานะครอบครัวยากจน 

มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ค่อนขา้งลาํบาก ไดรั้บการศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษา ไม่มีโอกาสไดเ้รียนต่อ 

เน่ืองจากยากจน ลกัษณะอยูร่วมกนัแบบครอบครัวใหญ่ มีอาชีพทาํไร่ ทาํนา แรงงานขา้มชาติกล่าวว่า 

ประเทศของตนด้อยพฒันา เศรษฐกิจตกตํ่า และบางคร้ังก็เกิดสงครามภายในประเทศ เกิดความ      

ไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ขา้วของเคร่ืองใชมี้ราคาแพง แต่ค่าเงินตํ่า รายไดท่ี้หามาไม่เพียงพอ 

ต่อการดาํรงชีวิต ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกั ดงัน้ี  

 “มาทาํงานท่ีเมืองไทย 2 ปีแลว้ อยู่มอญลาํบาก ช่วยยายกับแม่ทาํสวนหมาก สวน

มะพร้าว เราเป็นคนจนไม่มีนํ้ าไฟใช ้จะซ้ือของใชก้็ไม่มีเงิน ของหายาก เงินก็ถกู” (นุช (นามสมมติ), 

2556) 
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 “ท่ีพม่าไม่มีงานทาํ หางานลาํบาก งานหายาก มีปัญหาทะเลาะกนัเพราะแย่งงานกนัทาํ

ตลอด ท่ีบา้นไม่มีเงิน รายไดน้อ้ยกินก็หมด ซ้ือขา้วก็หมด อะไรก็แพง” (ใหม่ (นามสมมติ), 2556)  

 “ตอนอยูเ่ขมร อยูเ่มืองเมียนเจยกบัพ่อแม่แลว้ก็พ่ีนอ้งสองคน ทาํนาหาเงิน จนมาก เวลา

นาแลง้ก็ไม่มีเงินซ้ือขา้วกิน เป็นหน้ีเขา ของแพงทุกอยา่ง ถา้เราไม่ไดเ้รียนจบอะไรมาก็ไม่มีงานทาํ 

หางานยาก” (แดน (นามสมมติ), 2556) 

 “พ่ีจนัมาอยูน่ี่เกือบ 10 ปีแลว้ เราเป็นชาวเขาอยู่ในจีน ท่ีนั ่นหนาวมาก จะทาํอะไรกินก็

ไม่มี อยู่บนเขาไม่มีนํ้ าไฟใช ้ตอ้งก่อกองไฟ จุดตะเกียง นํ้ าก็ตอ้งไปตกัจากขา้งในป่า ไดแ้ต่ทาํไร่    

ทาํสวน ตอ้งเล้ียงนอ้งๆ อีก ไม่มีเงินเลย” (จนั (นามสมมติ), 2556)  

 สาเหตุที่ตดัสินใจอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย 

 จากการเก็บขอ้มลูพบว่า สาเหตุท่ีแรงงานขา้มชาติตดัสินใจเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

อาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 เหตุผลหลกั คือ 1) ปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจภายในประเทศตกตํ่า 

การประกอบอาชีพมีความยากลาํบาก 2) แรงงานขา้มชาติคาํนึงถึงอนาคตขา้งหน้า ตอ้งการมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากเดิม ไม่อยากให้ครอบครัวตอ้งอยู่อย่างลาํบาก แต่ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

การท่ีแรงงานขา้มชาติตัดสินใจอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศไทยนั้น ก็เพ่ือตอ้งการหาโอกาสท่ี

ดีกว่าการทาํงานในประเทศของตน และตอ้งการทาํใหค้รอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี 

 “พ่ีใหม่อยากมีเงินเยอะๆ อยากให้พ่อแม่สบาย อยากซ้ือข้าวซ้ือปลาให้พ่อแม่กิน 

เม่ือก่อนไม่มีเงินตอ้งเก็บผกัขา้งบา้นมาทาํกิน พ่ีชายทาํงานอยูท่ี่เมืองไทยก่อนแลว้ก็พาเขา้มา พ่ีใหม่

ไม่กลวัเลย อยากหาเงินกลบัไปใหพ่้อแม่” (ใหม่ (นามสมมติ), 2556) 

 “พ่ีจนัตอ้งเล้ียงนอ้งหลายคน พ่ีจนัก็คิดว่าถา้อยูท่ี่จีนต่อไป นอ้งจะกินอะไร เพราะมนัหา

เงินลาํบากมาก มีปัญหาหลายๆ อย่าง ทาํให้พ่ีจนัตอ้งเขา้มาทาํงานในไทย อยากให้น้องๆ สบาย” 

(จนั (นามสมมติ), 2556) 

 “ไม่กลวัอะไรเลย เราคิดแต่อยากมาทาํงานหาเงิน ท่ีน่ีไดเ้งินเยอะกว่าท่ีบา้นมอญ ทั้งท่ีเรา

ยงัเด็ก อาย ุ16 ปี แต่เราไม่กลวั แม่ก็มาดว้ย แต่ตอนน้ีทาํงานคนละท่ีกบัแม่แลว้” (เอม (นามสมมติ), 

2556) 

 “เขาบอกว่าเงินดี เขาบอกค่าแรงเงินไทยหน่ึงร้อย พม่าสามพนั เรารู้สึกว่าเงินมนัเยอะ

มากเลย อยากมีเงินเยอะๆ ไม่ตอ้งลาํบาก ก็เลยมาตามเขา” (เลก็ (นามสมมติ), 2556) 

 “ทาํยงัไงได ้อยู่ลาวไม่มีจะกิน ทาํนาบางทีนาก็ล่ม ขาดทุน พอหมดหน้านาพ่ีก็เขา้มา

ทาํงานท่ีเมืองไทย ไดเ้งินเยอะกว่าอยูบ่า้น ตอ้งดิ้นรนหาทางทุกอยา่ง มาท่ีน่ีก็หวงัสร้างฐานะให้ดีข้ึน 

ซ้ือควาย ซ้ือววั ซ้ือดินใหแ้ม่ทาํนา” (บายศรี (นามสมมติ),  2556) 
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 “ตอนอยูพ่ม่า อยูก่บัพ่ีและยาย พ่อกบัแม่ตายตั้งแต่ผมเด็ก ทาํไร่ ปลูกขา้ว มาอยู่น่ีเพราะ

ไดเ้งินเยอะกว่า ผมมาตั้งแต่อาย ุ11 ขวบ ยงัเด็กอยูเ่ลยจาํอะไรไม่ได ้มากบัคนในหมู่บา้นเยอะๆ ตอน

มาก็ไม่เจอตาํรวจนะ” (ชยั (นามสมมติ), 2556) 

 วธิีการและอุปสรรคในการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย 

1. การลกัลอบอพยพเขา้สู่ประเทศไทยโดยการเขา้มาดว้ยตนเองหรือญาติพ่ีน้องชกัจูง
โดยไม่ผา่นกระบวนการนายหนา้ แรงงานขา้มชาติท่ีเลือกวิธีการอพยพเขา้มาดว้ยตนเอง เน่ืองจากไม่

มีเงินจ่ายใหน้ายหนา้ ซ่ึงการลกัลอบเขา้มานั้นจะเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ตอ้งหลบซ่อนตามแนว

ป่าเขาและตะเข็บชายแดนเพื่อรอโอกาสหลบหนีเขา้มา  

2. การลกัลอบอพยพเขา้สู่ประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการนายหน้า ซ่ึงจะไดรั้บการ
อาํนวยความสะดวกจากนายหน้าในการข้ึนรถเดินทางเขา้มาในประเทศไทย แต่ในขณะท่ีเดินทาง

จากตน้ทางสู่จุดหมายปลายทางก็ยงัคงมีความเส่ียงต่อการถกูตรวจคน้จบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ซ่ึง

หากถกูจบัได ้ค่านายหนา้ท่ีจ่ายไปก็สูญเปล่า โดยเสน้ทางหลกัท่ีใชใ้นการเดินทางเขา้มาในประเทศ

ไทย ได้แก่ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง และอาํเภอสังขละบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี ซ่ึงค่านายหนา้ท่ีตอ้งจ่ายอยูท่ี่ประมาณ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท หากแรงงานขา้มชาติ

ไม่มีเงินก็จะตกลงกบันายหน้าเพื่อขอผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน หรือหากมีนายจา้งเขา้มารับไป

ทาํงานต่อ นายจา้งจะเป็นผูอ้อกเงินใหก่้อนแลว้ผอ่นจ่ายคืนนายจา้งภายหลงั โดยการหักเงินเดือนท่ี

ได้ในแต่ละเดือนจนกว่าจะครบจาํนวน เม่ือเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วแรงงานขา้มชาติถึงมีการทาํ

พาสปอร์ตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายภายหลงั ซ่ึงเป็นช่วงท่ีรัฐบาลค่อนขา้งเขม้งวดในการใหแ้รงงาน

ขา้มชาติปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายกาํหนด แต่ยงัคงมีแรงงานบางคนท่ีลกัลอบทาํงานอย่างผิด

กฎหมายอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี  

 “ตอนเขา้มาก็ลาํบากตอ้งนัง่รถจากแม่สอดแอบเขา้มากบัพ่ีชาย พ่ีตอ้งให้เงินคนพามา 

เสียหม่ืนหา้ เขา้มาปกติ ไม่เห็นเจอตาํรวจ สมยันั้นหลายปีแลว้ ตาํรวจยงัไม่ค่อยจบัเพราะพม่าเขา้มา

นอ้ยกว่าตอนน้ี มาทาํงานแม่บา้นก่อน ทาํงานมาหลายท่ี เราผอ่นจ่ายได ้เขาใจดี” (ใหม่ (นามสมมติ), 

(2556)  

 “ผมมาเมืองไทยกบัคนแถวบา้น นัง่รถเหมากนัมาเป็นร้อยคน แต่มีรถหลายคนันะ นั ่ง

เบียดกนัมาในรถกระบะ ทั้งร้อนทั้งเหมน็ คนอ่ืนเจอตาํรวจ แต่ผมไม่เจอ นัง่รถมาลงสระแกว้ เพ่ือน

ก็ชวนมาทาํก่อสร้าง” (แดน (นามสมมติ), 2556) 

 “พ่ีจนัก็นั ่งรถจากจีนมากนัหลายสิบคน นัง่รถมาสองวนักว่า ถึงจะมาถึงหนองแขม 

นานมากเพราะเรามาไกล ตอ้งลงมาจากเขากว่าจะเขา้ถึงไทย ไม่เหมือนเพ่ือนคนอ่ืนท่ีเขาอยู่ตรง

ชายแดนก็แอบเขา้มาไดเ้ลย” (จนั (นามสมมติ), 2556) 
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 “ตอนมาก็นั ่งรถจากมอญ เลาะมาตามภูเขา เจอตาํรวจดว้ยแต่คนพามาเขาเคลียร์ให้

ตรงสงัขละบุรี เสียเงินใหน้ายหนา้ตอนนั้นเจ็ดพนักว่าบาท แต่พ่ีดาวเจา้ของร้านออกให้ แลว้เราจ่าย

คืนเขาทีหลงั”  (เอม (นามสมมติ), 2556)  

 “ก็มากบัพ่ีสาวนั ่งรถกนัมา พอเจอตาํรวจก็ตอ้งวิ ่งไปหลบในป่า ตอนแรกมาอยู่ปาก

ช่องยงัไม่มีบตัร อยู่ดีๆ ตาํรวจก็วิ ่งมาจบั เราหนีไม่ทนั ไดไ้ปนอนในคุกแลว้ก็คลอดลูกในนั้นเลย 

โดนให้ไปข้ึนศาลด้วยนะ แต่ศาลบอกว่าเรามาอยู่ไม่นาน ไม่มีค่าปรับ แลว้ก็จับเราส่งกลบัพม่า 

กลบัไปอยู่พม่าหน่ึงเดือนก็แอบเขา้มาใหม่ ไม่โดนจบัแลว้เพราะเราทาํบตัร” (เล็ก (นามสมมติ), 

2556) 

  จากคาํบอกเล่าของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการเดิน

ทางเขา้มาทาํงานของแรงงานขา้มชาติ ลกัษณะจะเป็นนายหน้าติดต่อกนัมาให้ และอีกส่วนมีญาติ    

พ่ีน้องแรงงานข้ามชาติพามาใชแ้รงงาน กิจการท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติจาํนวนมากจะเป็นประเภท

กิจการท่ีตอ้งทาํงานหนกั ทาํงานเป็นเวลาหลายชัว่โมง งานสกปรก เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ร้านอาหาร 

เกษตรกรรม ปศุสัตว ์และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะปฏิบติัตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงานทั้งหมด มีส่วนนอ้ยท่ียงัคงลกัลอบใชแ้รงงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ ซ่ึงควร

ตอ้งหามาตรการในการจดัการปัญหาแรงงานขา้มชาติให้เด็ดขาดต่อไป ประเด็นการศึกษาขอ้มูล

ดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติ 

ดงัน้ี 

  “ลกัษณะเป็นนายหนา้ติดต่อกนัมาให ้หรือถา้มาอยูน่านๆ แลว้ เราจะรู้จกัพวกเขา ป้าก็

จะใหเ้ขาหาแรงงานมาใหบ้า้นนูน้บา้นน้ี เราก็จะไม่ผา่นกระบวนการของคนกลาง ถา้เราติดต่อเองเรา

จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องทาํถูกต้องตามขั้นตอนราชการนะ พ้ืนท่ีบ้านเราแรงงานอยู่ในภาค

เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ เป็นลกูจา้งตามบา้นบา้ง ซ่ึงคนไทยข้ีเกียจ ไม่สูง้าน เขาสู้

ทุกอย่างนะ แต่ฝีมือเขาจะหยาบ ตอ้งสอนเขา ให้ดังใจเลยไม่ได ้แต่นิสัยจะใชง่้าย ไม่ด้ือเหมือน    

คนไทย ยิ ่งถา้ตอ้งไปอยู่ในสวนจะไม่ไปเลย โดนดินเฉอะแฉะไม่ไป จริงๆ เราอยากไดค้นไทย

ของเรา คนในทอ้งท่ีนะ แต่เขาก็ไม่ชอบงานเปรอะเป้ือน การฝ่าฝืนกฎหมายในหมู่บา้นป้า คาดว่า   

มีนอ้ย เพราะเราจะคอยบอกลกูบา้นใหท้าํใหถ้กูตอ้ง เพราะถา้ไม่ถูกตอ้งเวลาถูกตรวจจบัคุณจะเสีย

เงินยาวเลย ป้าตอ้งมีการสาํรวจบ่อยๆ ว่าบา้นไหนบา้งยงัไม่ข้ึนทะเบียน ป้าจะรู้เลยว่าบา้นน้ีทาํอาชีพ

อะไร มีแรงงานข้ามชาติไหม ตัวป้าเองก็มีธุรกิจจ้างแรงงานข้ามชาติ เรายิ ่งต้องทาํให้ถูกต้อง

ไม่อยา่งนั้นจะโดนว่าเป็นผูน้าํกลบัเป็นเสียเอง เรามีการสาํรวจจาํนวนแรงงานขา้มชาติทุกปี ทาํสถิติ

ว่าบา้นน้ีบา้นนั้นมีก่ีคน เร่ืองปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงาน ป้าคิดว่ายงัมีพวกท่ีปิดบงั ยงัทาํไม่ถูกตอ้ง

ร้อยเปอร์เซ็นต ์ติดสินบน มีช่องโหว่ตรงนั้น รัฐก็เอ้ือ รับเงินตรงนั้น ถา้ไม่รับเสีย แรงงานก็ถูกตอ้ง
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หมด แต่เราก็คงทาํใหห้มดไปไม่ได ้น่ีแหละปัญหาท่ีเราตอ้งแกไ้ข รัฐตอ้งซ่ือสตัย ์กฎหมายไม่รัดกุม 

เคยเจอปลดัท่านหน่ึงบอกเลยถา้จะทาํเร่ืองต่างด้าวปรึกษาผม ผมมีทีมงาน น่ีไงกฎหมายไทย

ไม่รัดกุม เราติดอนัดบัคอรัปชัน่ เห็นเงินแลว้ก็ตาโตกนัหมด”  (คุณวลัย,์ (นามสมมติ), 2556) 

  “ส่วนใหญ่ท่ีรู้คือจะลกัลอบเข้ามา ชักชวนก ันเข ้ามาแต่ก็ด ้วยวิธีลกัลอบแบบผิด

กฎหมาย โรงพยาบาลเราจะมีสองจาํพวก คือไม่มีหลกัฐานอะไรเลย แต่บางคนมีหลกัฐานเอกสารเขา้

เมืองมาอยา่งถกูตอ้ง ออกใหโ้ดยประเทศเขาเลยนะ แถวน้ีจะเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการ

ใชแ้รงงานข้ามชาติกันเยอะมาก เราจะไดต้รวจสุขภาพเขาเยอะ แต่โรงงานส่วนใหญ่ปฏิบติัตาม

กฎหมายถกูตอ้ง เวลาทาํงานเราจะมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารกบัเขามาก ยิง่เป็นเร่ืองการรักษา บางทีมี

การใชย้าผดิ เขา้ใจคลาดเคล่ือนกนั สาวพม่ามาฝากครรภท่ี์น่ีเยอะมาก เราตอ้งคอยฉีดยาคุมกาํเนิดให ้ 

บางทีเขาก็ไม่ยอม ซ่ึงถา้หากเราตอ้งรับคนไขท่ี้เป็นแรงงานขา้มชาติจริงๆ ควรจะส่งบุคลากรไป

อบรมภาษาพม่า ไม่ใช่แค่ภาษาพม่านะ กมัพชูาก็ดว้ย” (คุณมนสัศิริ (นามสมมติ), 2556) 

 “ผมมองว่าการท่ีแรงงานขา้มชาติเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก เป็นการเขา้มา

แยง่บริการทางดา้นสาธารณสุขของคนไทย สงัเกตไดจ้ากเวลาเราไปโรงพยาบาล เราจะเห็นแรงงาน

ขา้มชาติเขา้รับบริการจาํนวนมาก ตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะไดพ้บคุณหมอ และเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกบั

คนไทยทุกอยา่ง แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีไม่รักษาความสะอาด อาศยัอยูก่นัตามอตัภาพ บริเวณท่ีพกัก็

จะเต็มไปดว้ยขยะสกปรก เวลาผมไปตรวจพ้ืนท่ีไดมี้โอกาสคุยกบัชาวบา้นท่ีเป็นคนไทยในละแวกท่ี

มีแรงงานขา้มชาติอยู ่ความจริงดูเหมือนเขาจะปรับตวักบัความคุน้ชินน้ีได ้แต่ลึกๆ แลว้ คนไทยก็

ยงัคงมีความหวาดกลวัอนัตรายและความไม่ปลอดภยัท่ีอาจเกิดข้ึน แรงงานขา้มชาติบางคนถา้มีบตัร

ถูกตอ้งตามกฎหมาย เขาจะไม่กลวัตาํรวจ สามารถเดินออกมาในทอ้งถนนอย่างสบายใจ แต่ถา้

แรงงานขา้มชาติท่ีไม่มีบตัรเขาจะไม่ค่อยกลา้ออกไปไหน เพราะกลวัตาํรวจจะจบั การท่ีแรงงานขา้ม

ชาติเขา้มาอาศยัอยูอ่ยา่งมากมาย ทาํใหว้ิถีชีวิตคนไทยเปล่ียนไป แต่ผมก็เขา้ใจนะว่าแรงงานขา้มชาติ

เป็นส่วนสําคัญกับเศรษฐกิจภายในชุมชน ผมก็ได้แต่คอยสอดส่องและดูแลความสงบเรียบร้อย

ต่อไป” (คุณเกรียงไกร (นามสมมติ) 2556) 

 

ตอนที่ 2 การจ้างงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแรงงานข้ามชาต ิ

เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีสภาพสังคมท่ีเป็น

แบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีมีความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง สภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ี 

ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทาํให้การ

ประกอบอาชีพภายในชุมชนมีความหลากหลาย สถานประกอบการส่วนใหญ่จึงจาํเป็นตอ้งจ้าง

แรงงานเป็นจาํนวนมาก แต่เน่ืองจากแรงงานไทยไม่นิยมทาํงานดงักล่าว เพราะเป็นงานหนัก และ
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งานสกปรก ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานขา้มชาติทาํงานแทนแรงงานคนไทย 

ซ่ึงจากการเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดผ้ลการศึกษาเก่ียวกบัการจา้งงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ

แรงงานขา้มชาติ ดงัน้ี 

 ด้านสภาพการจ้างงาน  

1. เง่ือนไขการจา้งงาน สาํหรับการจา้งงานแรงงานขา้มชาตินั้น เง่ือนไขในการจา้งงานจะ

มีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทกิจการ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ

ร้านอาหาร จะมีลกัษณะการจา้งงานเป็นรายเดือน หากเป็นกิจการปศุสตัว ์และก่อสร้าง จะมีลกัษณะ

การจา้งงานแบบรายวนั หากวนัใดไม่สามารถมาทาํงานได ้ก็จะไม่ไดรั้บค่าแรงในวนันั้น 

2. วนัและเวลาในการทาํงาน แรงงานขา้มชาติในแต่ละประเภทกิจการจะมีวนัและเวลา

ในการทาํงานแตกต่างกนัไป โดยแรงงานขา้มชาติในโรงงานอุตสาหกรรมจะทาํงานตั้ งแต่วนัจนัทร์

ถึงวนัเสาร์ การเขา้งานมี 2 รอบ คือ รอบเชา้ เขา้งานเวลา 8.00 น. เลิกงาน 16.30 น. เวลาพกัเท่ียง

ตั้งแต่ 12.00 น.-12.30 น. รอบกลางคืน เขา้งานเวลา 16.30 น. เลิกงาน 01.00 น. เวลาพกัเท่ียงตั้ งแต่ 

20.30 น.-21.00 น. หยุดงานวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขัตฤกษ์  ในกิจการร้านอาหาร ปศุสัตว ์

เกษตรกรรม และก่อสร้าง จะทาํงานทุกวนัไม่มีวนัหยดุ แรงงานขา้มชาติจะไดห้ยุดก็ต่อเม่ือนายจา้ง

หยดุกิจการเน่ืองจากเป็นวนัสาํคญัท่ีนายจา้งใหค้วามสาํคญั เช่น วนัตรุษจีน วนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ 

เป็นตน้ การทาํงานเร่ิมเขา้งานเวลา 8.00 น. เลิกงาน 17.00 น. เวลาพกัเท่ียง ตั้งแต่ 12.00 น.-13.00 น. 

3. ค่าจา้งและสวสัดิการ  แรงงานขา้มชาติในโรงงานอุตสาหกรรมไดรั้บค่าจา้งวนัละ 300 

บาท นายจ้างจะจ่ายเงินเดือน เดือนละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 5 และ 20 ของทุกเดือน วิธีการรับเงินมี 2 

รูปแบบ คือ การรับดว้ยเงินสด หากแรงงานไม่ตอ้งการเสียค่าใชจ่้ายในการเปิดบญัชีธนาคารและ

บตัรเอทีเอ็ม วิธีการรับเงินอีกหน่ึงรูปแบบ คือ การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ซ่ึงแรงงานขา้มชาติ

สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยไ์ด ้โดยตอ้งใชพ้าสปอร์ต และใบอนุญาตการทาํงานใน

ประเทศไทย ในการเปิดบญัชีธนาคาร แรงงานขา้มชาติจะไดรั้บสวสัดิการเช่นเดียวกนักบัคนไทย 

คือ บตัรประกนัสังคม ค่าล่วงเวลา เบ้ียขยนั ในส่วนกิจการร้านอาหาร ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม 

ไดรั้บค่าจา้งตํ่ากว่าประกาศค่าแรงงานขั้นตํ่าของจงัหวดั โดยอยู่ท่ีประมาณวนัละ 200 บาท ไดรั้บ

สวสัดิการท่ีพกัและอาหาร ส่วนกิจการก่อสร้าง แรงงานขา้มชาติไดรั้บค่าจา้งวนัละ 300 บาท ไม่มี

สวสัดิการอ่ืนใดเพิ่มเติม แต่หากเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน หัวหน้างานจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่า

รักษาพยาบาลให ้

4. การเลิกจา้ง แรงงานขา้มชาติในโรงงานอุตสาหกรรม หากตอ้งการลาออกจากการ

ทาํงาน ต้องเขียนใบลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ในกิจการประเภทอ่ืนไม่จาํเป็นตอ้งเขียน

ใบลาออก หากตอ้งการลาออกตอ้งแจง้ล่วงหนา้และช่วยหาแรงงานคนอ่ืนมาทาํงานแทนตน กรณีท่ี
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นายจา้งบอกเลิกจา้งจะมาจากการท่ีแรงงานขา้มชาติไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีกาํหนดไว ้เช่น เกิด

การทะเลาะวิวาท  การด่ืมสุรา เล่นการพนนัในสถานประกอบการ และการลกัขโมย เป็นตน้ 

5. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แรงงานขา้มชาติในทุกประเภทกิจการจะไม่มีการได้รับสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใดเพิ่มเติมจากค่าจา้งและสวสัดิการท่ีกาํหนดให ้จากขอ้มูลสภาพการจา้งงานดงักล่าว 

สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มลู ต่อไปน้ี 

 “ทาํงานก็เหมือนคนไทย คนพม่านัน่แหละ ไดเ้งินเท่ากนัวนัละ 300 บาท ถา้ทาํโอทีก็

ไดช้ัว่โมงละ 40 กว่าบาท เขา้งานเลิกงานเวลาเดียวกนั พกัเหมือนกนั มีบตัรทอง เจ็บป่วยอะไรก็

สบาย ไม่ตอ้งจ่ายเงินเยอะ” (สาํราญ (นามสมมติ), 2556) 

 “พ่ีใหม่ทาํงานมาเยอะนะ เม่ือก่อนเคยทาํก่อสร้าง เป็นแม่บา้น ขายโรตี เพราะพ่ีใหม่

เป็นพม่าแขก นบัถืออิสลาม กลางวนัทาํงานโรงงาน เลิกงานพ่ีใหม่ก็จะมาขายของพม่า ของกินของ

ใช้ ซ้ือมาจากกาญจนบุรี  ขนมพม่า  แป้งพม่า  เค ร่ืองด่ืมพม่า  แฟนพ่ีใหม่ขายโรตีอยู่หน้า

ซูเปอร์มาร์เก็ต พ่ีใหม่ทาํโรงงานก็ไดค่้าแรงเหมือนคนไทย มีสวสัดิการเหมือนกนั มีบตัรสามสิบ

บาท ไม่มีประกนัสงัคม พ่ีใหม่ไม่ทาํมนัโดนหกัเงิน เสียดายเงิน” (ใหม่ (นามสมมติ), 2556) 

 “ผมได้วนัละสามร้อย จ่ายเดือนละสองคร้ัง วนัไหนหยุดก็ไม่ได้เงิน แต่ถา้เกิด

อุบติัเหตุในงาน นายเขาก็จ่ายค่ารักษาใหน้ะ บตัรทองผมไม่มีหรอก ผมไม่มีพาสปอร์ต ไม่อยากทาํ

ดว้ยมนัเสียเงิน อยูอ่ยา่งน้ีถา้โดนจบั นายเขาก็จดัการให”้ (แดน (นามสมมติ), 2556) 

 “ทาํงานวนัละสองร้อย มีห้องพกัให้ครอบครัวละห้อง อาหารตอ้งหากินเอง แต่หลงั

บา้นปลกูผกั อยากกินเน้ือก็ไปซ้ือเอาท่ีตลาด ทาํงานทุกวนัไม่ไดห้ยดุ หยดุแค่สงกรานต์ ปีใหม่ เวลา

ไปหาหมอมีบตัรทองไม่ตอ้งเสียเงินแพง ถา้ไม่สบายหยดุได ้บอกเจ ้เจไ้ม่หกัเงิน” (สน (นามสมมติ), 

2556) 

  หากศึกษาในมุมของผูป้ระกอบการท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติ ผูว้ิจยัไดร้วบรวม

ประเด็นคาํถามในส่วนของวิธีการและเหตุผลในการนาํแรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงาน หน้าท่ีความ

รับผดิชอบ บทลงโทษ และการปฏิบติัตนของนายจา้ง รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจา้งแรงงาน

ขา้มชาติท่ีน่าสนใจ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

  การจดัหาแรงงานขา้มชาติเขา้ทาํงานของผูป้ระกอบการนั้นมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ นาย

หนา้ท่ีนาํแรงงานขา้มชาติเขา้มา และอีกส่วนจะเป็นญาติพ่ีน้อง เพ่ือน คนรู้จกัของแรงงานขา้มชาติ

ชกัชวนกนัเขา้มา เหตุผลหลกัท่ีผูป้ระกอบการเลือกจา้งแรงงานขา้มชาติเพราะแรงงานเหล่าน้ีสู้งาน 

ขยนั อดทน และถ่อมตวั ไม่ค่อยสร้างปัญหา แตกต่างจากแรงงานไทยท่ีข้ีเกียจ เลือกงาน ไม่ชอบงาน

หนกั งานสกปรก อีกทั้งแรงงานไทยบางคนมีนิสยัลกัขโมย และทาํงานไดไ้ม่นานก็ลาออกไป จาก

การศึกษาท่ีคน้พบ ในแต่ละประเภทกิจการจะมีการจา้งแรงงานขา้มชาติท่ีต่างสัญชาติกนัไป โดย
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แรงงานขา้มชาติในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นแรงงานสญัชาติลาวและพม่า เกษตรกรรม  

และปศุสตัว ์เป็นแรงงานสญัชาติพม่าและไทยใหญ่ ร้านอาหาร เป็นแรงงานสญัชาติมอญ และธุรกิจ

ก่อสร้าง เป็นแรงงานสญัชาติกมัพชูา ส่วนปัญหาท่ีเกิดจากการจา้งแรงงานขา้มชาติเป็นเร่ืองของการ

รักษาความสะอาดตนเองและท่ีพกัอาศยั และประสิทธิภาพการทาํงานยงัไม่ดีเท่าท่ีควร  จาก 

คาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มลูหลกับางท่าน ไดใ้หข้อ้มลูสอดคลอ้งกบัประเด็น ดงัน้ี 

  “ส่วนใหญ่ลกูนอ้งเราก็จะไดม้าจากญาติๆ ของเขาท่ีชกัจูงกนั บอกต่อกนั ส่วนใหญ่

เป็นครอบครัว เป็นญาติกนัหมด ท่ีน่ีมีทั้งคนไทย ชาวเขา แลว้ก็พม่าดว้ย ถา้เขามาใหม่ๆ อยู่ในช่วง

ปรับตวั ถา้อยูไ่ม่ไดก้็ออก แต่ถา้คนไหนท่ีปรับตวัไดก้็จะอยู่ทาํไดน้าน ท่ีเราเลือกแรงงานขา้มชาติ

เพราะตน้ทุนถกูกว่า ขยนักว่าคนไทย ไม่เก่ียงงาน ถา้เขาไม่ไปคุยกบัเพ่ือนท่ีอ่ืนว่าไดค่้าแรงเท่าไหร่ 

ท่ีอ่ืนแพงกว่าไหม เขาก็จะอยูก่บัเรา เราก็ทาํเอกสารใหเ้ขาถกูตอ้งหมดนะ ทาํใหฟ้รีเลย แต่ตอ้งตกลง

กนัก่อนว่าจะอยู่กับเราไม่ไปไหน ถา้ไปต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ลูกน้องเราก็ต้องทาํหน้าท่ี

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือทาํในโรงงาน บรรจุกลว้ยไมส่้งออกญ่ีปุ่น แลว้ก็เข้าสวน ให้ปุ๋ย ฉีดยา ตัด

กลว้ยไม ้เก็บหญา้ ซ่อมโครงสร้าง ท่ีน่ีเราทาํบตัรทองใหเ้ขา แต่ไม่มีประกนัสังคม ค่าแรงจะถูกกว่า

ทัว่ไปนิดหน่อย เพราะเราใหท่ี้พกัเขาฟรี อาหารการกินอยูแ่ถวน้ีไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง เร่ืองการ

ปฏิบติัตวัของเราก็ไม่ถึงกบัแบ่งชนชั้นกบัเขา มีอะไรเราช่วยเหลือตลอด เวลาลูกของลูกน้องมนัหิว 

เราก็ใหม้นักิน วนันั้นรถลม้ เราดูแลเต็มท่ี ไปเฝ้ามนัท่ีโรงพยาบาลทั้ งคืน ปัญหาท่ีเกิดจากการจา้ง

แรงงานขา้มชาติก็จะเป็นเม่ือก่อนท่ีเรายงัไม่ไดท้าํใหถ้กูกฎหมายก็มีตาํรวจมาเรียกเก็บเงินทุกเดือน 

รวมถึงเร่ืองเขาไม่รักษาความสะอาดบา้น ไม่ค่อยดูแลตวัเอง อยู่กนัตามอตัภาพ เลิกงานก็กินเหลา้

สงัสรรคก์นัเกือบทุกเยน็” (คุณแนน (นามสมมติ), 2556) 

  “เด็กท่ีมาทาํงานกบัพ่ี เขาไม่ค่อยมาสมคัรกนัเองหรอก เราจะบอกเด็กเราว่าถา้จะ

ลาออกก็ใหห้าคนมาแทน เอาญาติพ่ีนอ้งท่ีไวใ้จได ้ท่ีผา่นมาก็เคยจา้งมาหมด ทั้งพม่า มอญ กะเหร่ียง 

แต่ถา้เรามีมอญอยู่แลว้ เราจะไม่เอากะเหร่ียงมาทาํ เพราะเขาจะไม่ถูกกนั ต่างดา้วใช้ง่าย คนไทย    

ไม่ขยนั แต่อยากไดค่้าแรงเยอะๆ บางคนบอกเลยนะมาทาํแต่จะไม่ลา้งจาน พ่ีก็ไม่เอาเหมือนกัน 

หนา้ท่ีเขามาถึงร้านบ่ายโมง เช็ดจานชอ้น จดัหน้าร้าน ทาํกุง้ ปลาหมึก เตรียมผกั พอเลิกก็ช่วยกนั

เก็บร้านเลิกประมาณเท่ียงคืน เวลาพกัไม่แน่นอนถา้ไม่มีลูกคา้พกัไดต้ลอด พ่ีไปรับส่งเขาทาํงาน  

ทุกวนันะ ไม่ไดใ้หน้ัง่รถมาเอง เราดูแลเขาดีเลยล่ะ ออกค่าท่ีพกัให้ มีอาหารให้สองม้ือ จา้งคนไทย 

หรือคนมอญค่าแรงก็เท่ากนั เวลาเขาทาํงานพลาด พวกทาํแกว้ ทาํจานแตก พ่ีก็ไม่เคยตีเขาเลยนะ แต่

ดุๆ เตือนๆ ว่าต่อไปพ่ีจะหกัเงินนะ แต่พ่ีก็ไม่เคยทาํหรอก เรารักเขา เล้ียงเขาเหมือนพ่ีน้อง วนัหยุดก็

พาไปกินไปเท่ียว เขาไปเท่ียวไดอิ้สระ เราทาํพาสปอร์ตใหเ้ขาแลว้ เขายงัเด็กเราก็เอ็นดูเหมือนน้อง”

(คุณดาวใจ (นามสมมติ), 2556) 
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  “วิธีหาคนงานของเรา พ่ีจะให้คนงานในฟาร์มชกัชวนคนใกล ้ไวใ้จได ้ไม่ค่อยผ่าน

นายหนา้เพราะเราจะเสียค่าใชจ่้ายเยอะ ถา้มาเป็นกลุ่มครอบครัวไดย้ิง่ดี เพราะเขาจะอยูก่บัเราไดน้าน 

แลว้เราก็พาเขาไปทาํบตัร ช่วยเขาออก 20% ท่ีเหลือก็จะหกัรายเดือนเขา เราทาํเร่ืองบตัร 30 บาทให้

เขา เขาไม่มีประกนัสงัคม อีกอยา่งเขาก็ไม่อยากส่งมนัแพง ท่ีพ่ีจา้งพม่าเพราะค่าแรงตํ่ากว่า คนไทย

ลกัขโมย ขโมยพวกอาหารหมไูปขาย เพราะเขาเป็นคนพ้ืนท่ีจะรู้แหล่งท่ีขาย รู้วิธีหลบหลีก พม่าสู้

งาน สูเ้หมน็ มีข้ีเกียจบา้งแต่ไม่ลกัขโมย บางทีสัง่งานก็มีนะท่ีไม่ทาํ สัง่แค่ไหนก็ทาํแค่นั้น ไม่มีเกินมี

แต่ขาด เร่ืองความสะอาดยงัสู้คนไทยไม่ได ้แต่พ่ีก็ไม่ซีเรียส เพราะเขาทาํงานตรงน้ีก็ตอ้งเน้ือตัว

สกปรกอยูแ่ลว้ เชา้มาหนา้ท่ีเขาก็ตอ้งเทอาหาร ผสมอาหารหม ูทาํความสะอาดฟาร์ม อาบนํ้ าหมู ฉีด

ยาแกไ้ข ้ฆ่าเช้ือ ตดัหญา้ เล้ียงเป็ด เขาทาํงานกนัทุกวนั หยดุช่วงเทศกาล ตรุษจีนเราก็ใหพิ้เศษเขาบา้ง 

ค่าแรงเขาประมาณสองร้อยบาท แต่เราก็มีบา้นให้อยู่ เราเล้ียงเป็ด เล้ียงปลา ปลูกผกัไวร้อบๆ อยาก

ทาํอะไรกินก็เก็บเอาไดเ้ลย ใหข้า้วสารครอบครัวละ 2 ถงัต่อเดือน บทลงโทษถา้งานผดิเลก็นอ้ยเราก็

ตกัเตือน ถา้ขโมยก็ไล่ออกอยา่งเดียว เขาไม่กลา้ เราติดกลอ้งวงจรปิดไว ้บางทีพาเพื่อนมากินเหลา้

เมา เชา้มาเสียงาน เราก็จะทาํโทษเขาโดยการใชใ้หเ้ขาทาํงานทั้งๆ ท่ีเมาแบบนั้นแหละ การวางตวัเรา

จะเวน้ช่องว่าง ไม่ลงไปคลุกคลี แต่เราช่วยงานเขานะ ช่วยแบกของยกของ ทาํให้เขาเห็น คุยเล่นกนั

ได ้แต่ไม่คุยเร่ืองส่วนตวั ปัญหาท่ีเจอเวลาจา้งพม่าคืองานจะไม่ไดต้ามตอ้งการ เราตอ้งคอยจ้ีเขา” 

(คุณชวลิต(นามสมมติ), 2556)  

  จากการเก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นผูป้ระกอบการ พบว่าส่วนใหญ่จะดูแล

แรงงานขา้มชาติเป็นอย่างดี ข้ึนทะเบียนแรงงานขา้มชาติอย่างถูกตอ้ง มีสวสัดิการให้พอประมาณ 

ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงจะแตกต่างจากภาพสมยัก่อนท่ีคนภายนอกจะมองว่าการท่ีผูป้ระกอบการจา้ง

แรงงานขา้มชาติ จะเป็นผูป้ระกอบการท่ีเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีข่มเหงแรงงาน แต่จากการลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอ้มลูจริง ประกอบกบัการให้ขอ้มูลของแรงงานขา้มชาติกลบัไดข้อ้มูลท่ีตรงขา้ม แสดงให้เห็นว่า 

ผูป้ระกอบการไทยในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีจิตสาํนึก ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานขา้มชาติ 

และปฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ 

 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแรงงานข้ามชาติ จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละ

ประเภทกิจการ สภาพแวดลอ้มท่ีกล่าวนั้น รวมถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน สุขอนามยั และ

การทาํงานร่วมกนักบัแรงงานไทยดว้ย ซ่ึงการอพยพเขา้มาทาํงานของแรงงานขา้มชาตินั้นส่วนมาก

มาจากมีญาติพ่ีนอ้งหรือคนรู้จกัท่ีทาํงานอยูก่่อนแลว้ ชกัชวนกนัเขา้มาทาํงาน ในดา้นการทาํงาน เม่ือ

แรงงานขา้มชาติประสบปัญหาจะปรึกษาหวัหนา้งานมากกว่านายจา้ง เน่ืองจากเขา้ถึงไดง่้ายกว่า การ
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ทาํงานร่วมกบัแรงงานไทย มีความสมัพนัธก์นัดี ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ส่วนความเส่ียงในการ

ทาํงานมีแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทกิจการ จากการศึกษาไดข้อ้คน้พบ ดงัน้ี 

 1. ความปลอดภยัในการทํางาน 

1.1 โรงงานอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า ภายในโรงงานมีการแบ่งแผนกอย่าง

เป็นสดัส่วน มีการจดัวางอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรอยา่งเป็นระบบ ลกัษณะการทาํงาน แรงงานขา้มชาติ

ตอ้งมีการป้อนวตัถุดิบและควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร โดยการทาํงานของเคร่ืองจกัรนั้น หาก

เกิดความผดิพลาดหรือเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน สามารถกดปุ่มตดัการทาํงานของเคร่ืองจกัร

ไดท้นัทีเพ่ือความปลอดภยัและลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน แต่ส่วนมากเคร่ืองจกัรจะไม่มีการทาํงาน

ผดิพลาด ซ่ึงหากเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน อาจเป็นเพราะความประมาทของตวับุคคลมากกว่า  

1.2 ธุรกิจร้านอาหาร มีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหน่ึง เน่ืองจากในประเภท

กิจการน้ีไม่สามารถมีเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์การทาํงานใดท่ีช่วยลดความเส่ียงจากการปฏิบติังานได ้

แรงงานขา้มชาติจึงตอ้งระมดัระวงัอนัตรายท่ีเกิดจากการทาํงานดว้ยตนเอง เช่น การถูกของมีคม 

หรืออุบติัเหตุจากการประกอบอาหาร เป็นตน้ 

1.3 เกษตรกรรม แรงงานขา้มชาติท่ีทาํเกษตรกรรมจะไม่ค่อยพบความเส่ียงจากการ

ทาํงาน เน่ืองจากลกัษณะงานไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ แต่อาจตอ้งเผชิญกบัการไดรั้บสารเคมีผ่าน

ทางการสมัผสัหรือสูดดม จาํพวกยาฆ่าแมลง ปุ๋ยยาเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงแรงงานขา้มชาติจะ

มีการป้องกนัโดยการใส่เส้ือแขนยาว สวมรองเทา้บูท หมวก และมีผา้ปิดจมูก เพ่ือป้องกนัสารเคมี

เขา้สู่ร่างกาย  

1.4 ปศุสตัว ์แรงงานขา้มชาติท่ีทาํงานปศุสัตว ์ส่วนมากไม่พบอันตรายจากการ

ปฏิบติังาน  

1.5 ธุรกิจก่อสร้าง นับเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตรายอย่างยิ ่ง แรงงานขา้มชาติตอ้งเจอกับ

อนัตรายจากการใชเ้คร่ืองมือก่อสร้าง และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท แรงงานขา้มชาติให้

ขอ้มูลว่า เราตอ้งทาํการระมดัระวงัตัวเอง เพราะไม่มีส่ิงใดท่ีจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการ

ทาํงานไดเ้ลย ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึนจากการปฏิบติังาน แรงงานขา้มชาติทุกคนจึงตอ้งร่วมมือ

กนัป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีจุดในการเก็บและวางเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เป็นระเบียบ         

มีการสวมหมวกเพ่ือป้องกนัส่ิงของหล่นกระแทก  

 2. สุขอนามยัในการทํางาน 

2.1 โรงงานอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า แรงงานขา้มชาติท่ีทาํงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดน้ัน่คือ มลภาวะทางเสียง กลิ่น และฝุ่ นละอองท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ทาํงานของเคร่ืองจกัร แต่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเป็นสากลอยูแ่ลว้ 
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เช่น การใหใ้ส่หนา้กากปิดจมกู การใส่หมวกคลุม แว่นตา หรือการใส่ถุงมือในการปฏิบติังาน เพ่ือ

ความปลอดภยัในสุขภาพอนามยั ในการทาํงานนายจา้งจะจดัแรงงานไทยกบัแรงงานขา้มชาติให้

ทาํงานอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้แรงงานไทยสามารถสอนงานแรงงานข้ามชาติได้ และเป็นการสร้าง

ความคุน้เคยต่อกนั แรงงานไทยส่วนใหญ่กจ็ะใหค้วามช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติเม่ือเกิดปัญหาเป็น

อยา่งดี ไม่มีการแบ่งแยก หรือดูถกูเหยยีดหยาม  

2.2 ธุรกิจร้านอาหาร แรงงานขา้มชาติมีสุขอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 

ไม่มีมลภาวะ แรงงานขา้มชาติกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของตนนั้นดี ไม่มีปัญหาอะไร 

นายจา้งให้ความเมตตา เล้ียงดูเหมือนพ่ีน้อง หากทาํงานพลาด ก็เพียงแค่ว่ากล่าวตกัเตือน ไม่เคย

ลงโทษตน 

2.3 เกษตรกรรม แรงงานขา้มชาติท่ีทาํงานในกิจการเกษตรกรรมมกัไม่พบปัญหา

สภาพแวดลอ้มหรือสุขภาพ เน่ืองจากสภาพชุมชนท่ีอาศยัเป็นย่านท่ีมีการทาํสวน ทาํไร่ อากาศจะ

บริสุทธ์ิ ร่มร่ืน อยูก่บัธรรมชาติ ไม่มีมลพิษ แรงงานในกิจการส่วนมากจะเป็นแรงงานขา้มชาติท่ีมา

ทาํงานกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ซ่ึงแรงงานไทยนั้นมีน้อย รวมถึงแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติ

ทาํงานร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาจากการทาํงานร่วมกนั 

2.4 ปศุสัตว ์แรงงานขา้มชาติในปศุสัตวจ์ะมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่ดี พบ

มลพิษทางกลิ่น เสียงเป็นอยา่งมาก และเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค เช่น ฟาร์มสุกรจะเป็นแหล่งรวมเช้ือ

โรคท่ีมาจากมลูสุกร การรักษาสุขอนามยัจึงเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ นายจา้งจะให้แรงงานขา้มชาติทาํความ

สะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นประจาํทุกวนั และมีการลา้งดว้ยนํ้ ายาทาํความสะอาด เพ่ือความปลอดภยั 

ต่อสุขภาพร่างกายของแรงงานขา้มชาติ  

2.5 ธุรกิจก่อสร้าง แรงงานขา้มชาติตอ้งเจอกบัมลพิษ ควนั ฝุ่ นละออง เสียง ในดา้น

สุขอนามยัของแรงงานขา้มชาติท่ีทาํงานในกิจการก่อสร้าง จะมีสุขอนามยัท่ีไม่ดี เน่ืองจากลกัษณะ

การทาํงานเป็นการยา้ยถิ่นฐานไปเร่ือยๆ ตามสถานท่ีท่ีต่างกนั ตอ้งมีการสร้างบา้นพกัคนงาน

ชัว่คราวท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นสังกะสีกั้นห้อง ห้องนํ้ าสร้างข้ึนมาแบบชัว่คราว ไม่ถูกสุขลกัษณะ 

รวมถึงการประกอบอาหารจะทาํแบบพอรับประทานได ้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ทาํให้สุขภาพอนามยัของ

แรงงานขา้มชาติเส่ือมโทรมตามไปดว้ย จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัในแต่ละประเภทกิจการ ดงัน้ี 

   “ผมทํางานในโรงงานยอ้มผา้ อยู่แผนกทอ หลังจากโรงปั่นเอาฝ้ายมาใส่ใน

เคร่ืองจกัร แลว้ปั่นออกมาเป็นเส้นดา้ยมว้นใหญ่ๆ โรงทอก็จะนาํเส้นดา้ยมาทอให้เป็นผา้ดิบ ผมมี

หนา้ท่ีตรวจนบัผา้ เขียนจาํนวน นํ้ าหนกั แลว้ส่งตามคาํสัง่อีกที หวัหนา้ผมดี แผนกอ่ืนไม่รู้ แต่แผนก
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ผมมีแต่คนดี พูดจากนัรู้เร่ือง ผมทาํงานในโรงทอก็ไม่มีปัญหา มีฝุ่ นบา้งแต่เวลาทาํงานก็ใส่ผา้ปิด

จมกู ไม่เจ็บป่วยอะไรนะ” (สาํราญ (นามสมมติ), 2556) 

   “พ่ีใหม่เป็นคนตรวจสอบคุณภาพผา้ อยูใ่นโรงอบ ท่ีทาํงานก็สะอาดเรียบร้อยนะ 

แต่จะมีอนัตรายจากเคมีท่ีใชอ้บผา้บา้ง เราก็ตอ้งใส่ผา้ปิดจมูก ใส่ถุงมือ น่ีเห็นไหม โดนเคมี แขนพ่ี

ใหม่แพ ้เป็นแผลตอ้งหาหมอ เร่ืองเพ่ือนร่วมงาน หวัหนา้ใจดี ช่วยเหลือตลอด ขา้วสารไม่มีก็เอามา

ให ้คนไทยใจดี พ่ีใหม่รักคนไทย” (ใหม่ (นามสมมติ), 2556) 

   “นายผมใจดีไม่เคยดุด่า มีปัญหาก็ปรึกษาได้ เงินไม่พอใช้ก็ยืมเขาได้ ทาํงาน

ก่อสร้างเจอฝุ่ นควนัเยอะ เสียงเคร่ืองจกัรดงั มีบางทีก็ไอเพราะฝุ่ นเยอะ วนัก่อนเพ่ือนยกคานไปวาง 

แลว้โดนเคนเบียดนิ้วขาดเลย แต่นายพาไปหาหมอ ผมก็ตอ้งระวงั เวลาจะยกจะวางของอะไรมนั

อนัตราย” (แดน (นามสมมติ), 2556) 

   “เจเ้ขาใจดี แต่เถา้แก่ก็ดุบา้ง แต่ถา้เราผิดเราก็ไม่เถียง มีเพ่ือนคนไทยเยอะ อยู่ได้

ครับไม่ทะเลาะกนั อยู่กนัมานาน เร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีน่ีดี อากาศสดช่ืน มีความปลอดภยัในการ

ทาํงาน งานเราไม่ไดเ้ส่ียงอนัตรายอะไร เคยเข้าไปในเมือง เหม็นควนัรถ ไม่ชอบเลย” (สน (นาม

สมมติ), 2556) 

 

ตอนที่ 3 วถิีชีวติของแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 

 ด้านเศรษฐกิจ เขตเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่นั้ น เป็นเขตปริมณฑลท่ีพ้ืนท่ีมีความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมาก สภาพพ้ืนท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีสถาบนัการเงิน สถานี

ตาํรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านสะดวกซ้ือและส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้ งมีสถาน

ประกอบการหลากหลายประเภทธุรกิจ ทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานทั้ งแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติต่าง

อพยพเขา้มาหางานทาํ ในดา้นเศรษฐกิจของแรงงานขา้มชาติพบว่า ไม่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

หรือการเงินแต่อย่างใด เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติมีนิสัยประหยดัอดออม ไม่ใชจ่้ายส่ิงฟุ่มเฟือย 

ทาํงานเพื่อหาเงินส่งใหค้รอบครัว ทาํให้วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติในด้านเศรษฐกิจไม่ได้รับ

ผลกระทบแต่อยา่งใด 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการสังเกตสภาพทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของ

ชุมชน พบว่า การจดัวางบา้นเรือนในชุมชนค่อนขา้งเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามยัท่ีดี ไม่แออดั

จนเกินไป มีความปลอดภยัในชุมชนระดบัหน่ึง เน่ืองจากมีป้อมตาํรวจตั้ งอยู่ศูนยก์ลางชุมชน และ

ตาํรวจมีการตรวจตราความสงบเรียบร้อยอยู่สม ํ่าเสมอ แรงงานขา้มชาติสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ใน

สงัคมได ้ในดา้นวฒันธรรม แรงงานขา้มชาติเม่ืออพยพเขา้มาอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ได้



 72

นาํเอาวฒันธรรมและความเช่ือเดิมในประเทศของตนเขา้มาดว้ย แต่ไม่เป็นปัญหาสาํหรับคนไทยใน

ชุมชนแต่อยา่งใด เน่ืองจากลกัษณะวฒันธรรมของแรงงานขา้มชาติจะคลา้ยคลึงกบัคนไทย เช่น การ

นบัถือพุทธศาสนา การกราบไหวบู้ชาพระ และการเขา้วดัทาํบุญในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนาตาม

ประเพณี เป็นตน้ 

 ด้านคุณภาพชีวติ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะเช่าห้องพกัหรืออพาร์ทเมนท์อยู่รวมกนั 

บางกลุ่มอยูก่นัเป็นครอบครัว บางกลุ่มเป็นพ่ีนอ้ง หรือเพ่ือนกนั และบางกลุ่มเป็นสามีภรรยากนั มี

ความปลอดภยัในสถานท่ีพกัระดบัหน่ึง คุณภาพชีวิตยงัอยู่ในระดบัตํ่า เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติ

เลือกท่ีจะใชชี้วิตอยู่ตามอตัภาพ การศึกษาน้อย ประหยดัอดออม ทาํงานหนัก ทาํให้สุขภาพเส่ือม

โทรม และไม่มีการสนองตอบความต้องการตวัเองหรือการให้รางวลัชีวิตในดา้นต่างๆ เช่น การ

พกัผ่อน ท่องเท่ียว หรือการรับประทานอาหารท่ีดี ในวนัหยุดท่ีไม่ไดท้าํงาน แรงงานขา้มชาติจะ

อาศยัอยูใ่นบา้น ไม่ออกไปไหน อาจมีการเขา้วดัทาํบุญบา้งหรือเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติแต่

ไม่บ่อยนกั เน่ืองจากแรงงานข้ามชาติไม่ต้องการเดินทางออกไปไหนไกลๆ เพราะกลวัว่าจะเป็น

อนัตราย แรงงานขา้มชาติส่วนมากไม่นิยมการซ้ืออาหารรับประทานนอกบา้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ

แรงงานขา้มชาติค่อนขา้งประหยดั อดออม และอีกส่วนหน่ึงคือ การบริโภคอาหารของแรงงานขา้ม

ชาติจะไม่เหมือนอาหารไทย นิยมประกอบอาหารเองมากกว่า โดยซ้ือวตัถุดิบในการประกอบอาหาร

จากตลาดสดมาทาํรับประทานเอง และใส่ป่ินโตเพ่ือมารับประทานในท่ีทาํงาน ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีผูว้ิจยั

ศึกษา สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 “เอมอยู่ห้องพกักบัพ่ีนุช เราเป็นลูกพ่ีลูกน้องกนั พ่ีดาวหาท่ีพกัให้ ในน้ีก็มีแต่คนมอญ 

เอมมีเพ่ือนเยอะรู้จักกันหมด อยู่ท่ีน่ีปลอดภยั เพราะมีเพ่ือนเยอะ มีอะไรก็เรียกกัน ชอบทาํแกง

กระเจ๊ียบกิน คนมอญไม่กินหวาน ชอบกินเค็ม เผด็ กบัของมนัๆ เวลาไม่ไดท้าํงานก็นั ่งรถสองแถว

ไปฟาร์มจระเข ้ไปวดัไร่ขิง ไปไดไ้ปถกูนะ ไม่ยาก พ่ีดาวก็ใจดีค่ะสอนภาษาไทยเอมเยอะ เม่ือก่อน

เอมพดูไม่เป็นเลย” (เอม (นามสมมติ), 2556) 

 “เช่าหอ้งอยูก่บัภรรยาเดือนละพนั นํ้ าไฟไม่เสีย อยูน่ี่ก็ปลอดภยัดี นอ้งเขยก็อยู่ห้องขา้งๆ 

ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ไม่ค่อยไดไ้ปเยีย่มนอ้ง พ่ีนอ้งท่ีกาฬสินธุน์ัง่รถมาเยีย่มเราเองไม่ลาํบาก อยูบ่า้น

ก็ทาํกบัขา้วกินเอง ไม่ชอบกินหรอกขา้วผดักะเพราะ ชอบอาหารอีสาน ไก่ย่าง ส้มตาํ อ่อมเน้ือ ปลา

ร้าปลาแจ่ว วนัหยดุก็นอนอยูบ่า้นไม่ไปไหนมนัเปลือง” (สาํราญ (นามสมมติ), 2556) 

 “อยูก่บัสามีกบัลกูอีกสองคน เช่าบา้นอยูเ่ดือนละสามพนั อยู่น่ีดีนะพ่ีใหม่ชอบ มนัเงียบ 

ปลอดภัย ไปทาํงานสะดวก เวลาไปหาพ่ีน้องท่ีดอนตูม กาํแพงแสน ก็ข่ีรถมอเตอร์ไซค์ไปเอง 

อาหารไทยกินไดอ้ยู ่แต่พ่ีใหม่ไม่กินหมนูะ กินปลา แกงส้มทาํกินเอง แกงเน้ือ อยากกินอะไรก็เออ

ผดัๆ ทอดไก่ดว้ย กินอยา่งน้ีแหละ พม่าทาํกบัขา้วไม่หวาน ชอบเปร้ียวๆ ใส่นํ้ ามนัเยอะๆ กระเทียม 
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เยอะๆ คนไทยแถวน้ีก็ไม่ค่อยรู้จกั ต่างคนต่างอยู ่แต่มีคนไทยมาซ้ือของนะ ไม่ค่อยมีวนัหยุดหรอก 

หยดุก็ไปทาํบุญไปสุเหร่า ลอยกระทงก็ไปเท่ียวนะแต่ไปดูเฉยๆ อิสลามไม่ไดท้าํอะไรแบบน้ี” (ใหม่  

(นามสมมติ), 2556) 

 “ผมเป็นคนงานก่อสร้างก็ยา้ยท่ีพกัไปเร่ือย ไปสร้างบา้นตรงไหนก็ทาํสังกะสีเป็นห้องๆ  

ต่อนํ้ าต่อไฟ มีถงัสองร้อยลิตรใส่นํ้ า อยูแ่บบน้ีก็พออยูไ่ด ้แต่เคยมีคร้ังหน่ึง มนัมาเหมือนเป็นตาํรวจ 

หา้คน พกปืนดว้ย มนัรู้ว่าในน้ีมีคนต่างดา้วก่ีคน คนไทยก่ีคน แลว้ก็เอาสาวๆ ไปข่มขืน บางท่ีท่ีไป

อยู่ก็ไม่ปลอดภัย แต่เราต้องอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ไม่ค่อยออกไปไหนเพราะเราเป็นแรงงานเถ่ือน 

ทาํกบัขา้วกินเอง กินเหมือนคนไทยน่ีล่ะ เจอคนไทยเขาก็บอกว่าทาํงานทาํไมไดค่้าแรงถูก แต่เราอยู่

ไดไ้ม่ค่อยใชเ้งิน” (ทา (นามสมมติ), 2556) 

 นอกจากการเก็บขอ้มลูจากแรงงานขา้มชาติแลว้ เพ่ือให้ไดข้อ้มลูท่ีหลากหลายและรอบ

ดา้น ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลกบัคนไทยท่ีใชชี้วิตอยู่ภายในชุมชน และแรงงานไทยท่ีตอ้งทาํงาน

ร่วมกบัแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการสมัภาษณ์ในประเด็นคาํถามท่ีกาํหนด และทาํการสังเกต

พฤติกรรม อาการ นํ้ าเสียง ในขณะการบอกเล่าของคนไทยดว้ย การท่ีมีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มา

อาศยัและทาํงานอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทาํให้คนไทย

ในชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวส่งผลให้คนไทยในชุมชนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อแรงงานข้ามชาติท่ีแตกต่างกนัออกไป ผลจาก

การศึกษาน้ีจะแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ของคนไทยแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติในดา้น

ความสัมพนัธ์ ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้สึก และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน   ผลจาก

การศึกษา เม่ือถามถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการอพยพเขา้มาของแรงงานขา้มชาติ คนไทย

ส่วนใหญ่จะแสดงอาการเบ่ือหน่ายบา้ง แต่เม่ือถามถึงทศันคติหรือความรู้สึกท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ 

ผลการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ คนไทยจะเห็นใจแรงงานขา้มชาติ เพราะมีความรู้สึกวา่

แรงงานขา้มชาติตอ้งพลดับา้นต่างถิ่น ตอ้งแยกจากครอบครัว คนไทยจะไม่คอยซํ้ าเติม หรือแสดง

อาการรังเกียจ อาจมีบา้งเม่ือช่วงมีการอพยพของแรงงานขา้มชาติเขา้มาใหม่เม่ือ 4-5 ปี ท่ีแลว้ ซ่ึง  

คนไทยยงัปรับตวัไม่ได ้และค่อนขา้งต่อตา้น แต่เม่ืออยู่ร่วมกนัไปสักระยะ คนไทยเร่ิมปรับตวัได้

และเห็นว่าแรงงานขา้มชาติ ก็คือคนภายในชุมชนเดียวกนั และยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เศรษฐกิจ

ภายในชุมชนเจริญเติบโต ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี  

 “เรารู้สึกว่าถา้ใหก้ารช่วยเหลืออะไรเขาได ้แนะนาํอะไรไดก้็จะทาํ เพราะสงสารท่ีเขามา

อยู่ต่างถิ่น พูดจากบัใครก็ไม่รู้เร่ือง บางทีตอ้งใช้ภาษามือกัน แต่แรงงานข้ามชาติบางคนถา้พูด

ภาษาองักฤษกบัเขา เขาจะเขา้ใจง่ายกว่า เพราะเขาใชภ้าษาองักฤษมากกว่าภาษาไทย แรงงานท่ีอยู่มา

นานแลว้ก็จะพาเพ่ือนมาทาํดว้ยกัน แลว้เก็บค่าหัวเพ่ือน จริงๆ แลว้ประเทศไทยไม่จาํเป็นตอ้งใช้
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แรงงานขา้มชาติ เพราะส่ือสารกนัยาก แต่ท่ีใชเ้พราะแรงงานขา้มชาติอดทนกว่าคนไทย คนไทยเก่ียง

งาน รู้มาก ไม่ใช่ว่าไม่รับคนไทยทาํงาน แต่คนไทยไม่ค่อยมาสมคัรงาน บางทีเขาก็ทาํงานไดไ้ม่

เต็มท่ี ทาํใหค้นงานไทยเหน่ือยท่ีตอ้งสอน บางทีเราก็ตอ้งทาํเอง ส่วนการใชชี้วิตร่วมกบัคนไทยใน

ชุมชน ถา้เป็นพ่อคา้แม่คา้บางคนเขาก็เอาเปรียบ ขายของโกง คิดราคาแพง แต่ถา้เป็นคนอ่ืนๆ ก็จะ

เห็นใจ ช่วยเหลือ สงสาร แต่ก็มีแรงงานไทยบางคนดูถกูเขา คอยจิกใช ้เวลาพดูไม่รู้เร่ืองก็ดุด่าเขา แต่

ถา้แรงงานขา้มชาติดว้ยกนั เขาจะรักกนันะ ช่วยเหลือกนั พกัเท่ียงก็จบักลุ่มนั ่งกินขา้ว แต่ในการ

ทาํงาน หวัหนา้จะกระจายคนไทยกบัคนขา้มชาติให้ทาํงานร่วมกนั จะไดช่้วยเหลือสอนงานกนัได ้

เร่ืองชีวิตส่วนตวัเขาจะไม่ค่อยปรึกษาคนไทย เขาจะคุยกบัพวกเขาเองเขา้ใจง่ายกว่า การพดูคุยกบัเขา 

ถา้เราพดูดีกบัเขา เขาก็ดีตอบ แต่ถา้ดุเขา เขาจะไม่ตอบโต ้ถา้เขาทนไม่ไดจ้ริงๆ ก็จะไปฟ้องหัวหน้า 

เร่ืองสภาพแวดลอ้มในชุมชนเม่ือก่อนหรือปัจจุบนัก็เหมือนกนั แรงงานพวกน้ีไม่ค่อยมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงชุมชน เพราะเขาอยูใ่นกลุ่มของเขา ไม่ไดม้าวุ่นวายอะไร ทาํแต่งาน เยน็ก็กลบัเขา้ท่ีพกั 

ไม่ไดอ้อกมาสังสรรค์นอกบา้น เร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บหรือพาหะอะไรยงัไม่เจอ ความแออดัมีบา้งแต่

ไม่ไดเ้ป็นปัญหาหนักหนาอะไร อยากให้มีการจดัการแรงงานเหล่าน้ีให้เป็นระบบมากข้ึน เพราะ  

บางคนก็ไม่มีเงินทาํพาสปอร์ต ยงัเป็นแรงงานเถ่ือนอยู”่ (คุณนอ้ยหน่า (นามสมมติ), 2556) 

 “พ่ีไม่ค่อยชอบ แรงงานขา้มชาติ มารยาทสังคมไม่ดี มกัง่าย สกปรก เสียงดงั เขาจะอยู่

กนัเป็นกลุ่มในหอ้งพกั วนัหยดุเขาก็ไปทาํบุญ เขาชอบทาํบุญกนัมาก ไปวดัไร่ขิงเยอะเลยพ่ีเคยเห็น 

แลว้เขาจะนุ่งผา้ถุงไปวดัดว้ยนะ เร่ืองจา้งแรงงานขา้มชาติก็จาํเป็นนะ เพราะคนไทย   ข้ีเกียจ ไม่เหมือน

เขาขยนั อดทนมาก เก็บเงินไดเ้ป็นแสน คนไทยชอบทาํงานสบาย พวกนายจา้งก็จะเลือกใชแ้รงงาน

ขา้มชาติท่ีเขาทาํไดทุ้กอยา่ง ทาํงานเหมน็ ทาํงานสกปรกได ้ความเห็นส่วนตวัพ่ี เวลาท่ีผูห้ญิงของเขา

ตั้งทอ้ง อยากใหก้ลบัไปประเทศตวัเอง ไม่ควรให้สิทธิเท่าเทียมคนไทย อย่างพ่ีไปโรงพยาบาลเจอ

พม่ามาคลอดลกูกนัเยอะมาก ลกูเขาโตมาก็เขา้เรียนไดน้ะ แปลกใจทาํไมกฎหมายเอ้ือประโยชน์ให้

เขาขนาดน้ี  เร่ืองสร้างปัญหาเขาจะไม่ค่อยมี มีบา้งท่ีเขาทะเลาะชกตีกนัเอง แต่ก็เป็นกลุ่มพวกเขานั ่น

แหละท่ีคอยหา้มกนั เพราะกลวัคนไทยแจง้ตาํรวจจบั เม่ือก่อนท่ียงัไม่มีแรงงานขา้มชาติ แถวน้ีเงียบ

มาก อยู่กันแบบสงบเรียบร้อย สะอาด ไม่วุ่นวาย แต่พอเขาเขา้มาก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาด ถ่ม

นํ้ าลาย บว้นนํ้ าหมาก กน้บุหร่ีโยนทิ้งมัว่ อยากให้เจา้หน้าท่ีมาดูแล ถา้เขาจะอยู่ท่ีน่ีนานๆ น่าจะมี

อบรมมารยาท ขอ้หา้ม หรือธรรมเนียมปฏิบติัของคนไทยท่ีเขาตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัตาม” (คุณทิพย ์

(นามสมมติ), 2556) 
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 “ป้ามีหอ้งเช่า เขาก็จะมาเช่าอยูก่นั ป้าเห็นใจเขานะ เพราะเราเคยยากจน เราก็จะเขา้ใจเขา 

ไม่เอาเปรียบ เก็บค่าห้องไม่แพงเอาแค่พออยู่ได ้ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานขา้มชาติไหม 

จริงๆ ป้ามองว่าเป็นเพราะคนไทยข้ีเกียจ ไม่ขยนั ป้าชอบเขาขยนัอดทน ประหยดัเร่ืองอาหารการกิน 

แต่ถา้เร่ืองเสริมสวยนะเสียเท่าไหร่ก็จ่าย สาวพม่าชอบเสริมสวย เม่ือก่อนจะมีแรงงานท่ีเป็นชาว

อีสานเขา้มาทาํงานในละแวกน้ี แต่อยู่ไม่นานก็ไป ไม่เหมือนพม่า เวลาเขาทาํงานเก็บเงินได ้ก็มา

บอกป้าว่าจะกลบับา้นแลว้นะ เก็บเงินซ้ือรถไถไดแ้ลว้ กลบัไปทาํนาท่ีบา้น คนในชุมชนส่วนใหญ่  

ก็จะไม่ค่อยชอบพม่า เขาชอบถ่มนํ้ าลาย เค้ียวหมาก สกปรก แต่พม่าส่วนใหญ่เขามีมารยาทนะ เวลารับ  

ของจากป้า เขายื่นสองมือมารับ แลว้เรียกป้าว่าแม่ตลอด มีบา้งท่ีมาขอความช่วยเหลือ เช่น ไฟดบั 

กระทะ ช็อต นํ้ าไม่ไหล เราก็จะดูแลใหเ้ต็มท่ี พอเราเต็มท่ีกบัเขา เขาก็จะเกรงใจเรา อยู่กนัแบบสงบ 

เรียบร้อย แต่มีเร่ืองความสกปรกน่ีล่ะท่ีแกไ้ม่หายสักที ชุมชนเราเม่ือก่อนสงบนะ คนน้อย แต่พอมี

ชาวพม่า บ้านเราคึกคัก ของในตลาดขายดีเชียว แต่ก็สกปรกข้ึน อยากให้เทศบาลมาดูแลความ

สะอาดใหม้ากข้ึนกว่าเดิม” (ป้าแมว (นามสมมติ), 2556) 

 “พ่ีสงสารเขานะ เขาเป็นคนขยนั มาอยู่ต่างบา้นเราก็เห็นใจเขา เวลาเขามาซ้ือยาร้านพ่ี 

บางคนพดูไม่ไดเ้ลย พ่ีก็จะใชภ้าษามือกบัเขา ปวดหัวหรอ ไอหรอ เราก็ทาํท่าทาํทาง พ่ีเห็นพม่าบางคน

เวลามาอยูท่ี่น่ีนะ เขารักกนั เขาก็แต่งงานกนัในหอ้งเช่าเขา เชิญเพ่ือนๆ มาเป็นพยาน ทาํอาหารทาน 

ทาํใหผู้ใ้หญ่รับรู้ ก็แปลกดีเหมือนกนั เขาจะประหยดัค่าหอ้ง อยูร่วมกนัเยอะๆ และทุกห้องตอ้งมีหิ้งพระ 

เพราะเขาเคร่งศาสนามาก วนัหยดุจะไปทาํบุญเขา้วดักนั ความรู้สึกคนไทยก็มีดีบา้งไม่ดีบา้ง แต่ถา้

คนไทยคิดอีกหน่อย เขาก็จะรู้ว่าจริงๆ แลว้ พวกพม่าถา้เลือกได ้เขาคงอยู่ประเทศเขา แต่เพราะ

ลาํบากเลยตอ้งมาหางานทาํ เขาถึงจะไม่ค่อยอยากมีปัญหากบัคนไทย อยากใหค้นไทยเมตตาเขา การ

ใชชี้วิตของเขา คือทาํกบัขา้วกินเอง ซ้ือผกัซ้ือกุง้มาทาํ ไม่ซ้ือกิน เหมือนเขากินกนัแบบนั้น คนพวกน้ี

เขาจะข้ีเหนียวเป็นบางเร่ือง แต่ถา้เป็นเร่ืองการดูแลสุขภาพเขาจะจ่ายเต็มท่ี เวลาซ้ือยากลบัไปให้พ่อแม่

ท่ีพม่าเขาจะซ้ือของดีๆ ซ้ือวิตามิน ซ้ือรังนกเต็มท่ีเลยนะ ประเทศไทยถา้ไม่มีแรงงานขา้มชาตินะแย่

เลย เพราะเด็กไทยสมยัน้ีไม่ไดเ้ร่ือง ไม่สู้งาน อีกอย่างเด็กไทยรายไดน้้อยแต่รสนิยมสูง แลว้จะอยู่

ยงัไงไหว พ่ียงัคิดเลยนะว่าถา้พม่าเจริญ แลว้เขากลบัไปอยู่บา้นเขากนัหมด โรงงานจะแย่นะ ไม่มี

แรงงาน เร่ืองความคิดเห็นของคนในชุมชนก็มีบางคนแสดงอาการรังเกียจ บางคนไปฟ้องผูใ้หญ่บา้น

นะว่าพม่าออกมาเดินเพ่นพ่าน แหม เขาทาํงานมาเหน่ือยก็อยากผอ่นคลายบา้ง แต่นานๆ ไป คนไทย

ก็เร่ิมชิน กลบัช่ืนชมท่ีเห็นเขาทาํงานทาํการ เขาไม่ค่อยกลา้สร้างความเดือดร้อนหรอก เพราะกลวัถกู

ส่งกลับประเทศ เวลาเขาเงินเดือนออกก็จะซ้ือข้าวสาร  ซ้ือนํ้ าปลา  ซ้ือของใช้ตุนทั้ ง เดือน 

ความสัมพนัธ์กบัคนไทย เขาจะดูถา้คนไหนไวใ้จไดเ้ขาจะกลา้พูดคุยดว้ย วนันั้นมีอยู่คนหน่ึงเขา

ทาํงาน เกิดอุบติัเหตุไปเยบ็นิ้ว แลว้หมอดึงไหมไม่หมด ติดเช้ือไม่หายสกัที เขามาขอความช่วยเหลือ 
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พ่ีก็ทาํจดหมายไปบอกหมอว่าท่ีเยบ็มา ไหมยงัหลุดไม่หมด ให้หมอช่วยรักษา เขาก็มาขอบคุณพ่ี

ใหญ่เลย เม่ือก่อนชุมชนเราเงียบมาก แม่คา้ทุกวนัน้ีอยู่ไดเ้พราะพม่า ชุมชนเราส่วนใหญ่เป็นคนใน

พ้ืนท่ีท่ีออกไปทาํงานนอกบา้น กว่าจะกลบัเขา้บา้นเขาก็ทานอาหารมาเรียบร้อยแลว้ เร่ืองคา้ขายก็ 

ไม่ค่อยดี แต่พอพม่ามาอยู ่แม่คา้ในตลาดขายดีน่าดู ปัญหาในชุมชนปัจจุบนัไม่ค่อยมี เป็นเพราะเขาก็

ปรับตวัไดม้ากกว่าเม่ือก่อน ตอนมาใหม่ๆ บว้นนํ้ าหมากเร่ียราด พอเราเตือนเขา เขาก็ปรับตวั เร่ืองท่ี

อยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัการดูแลคงไม่มี เพราะเรามีผูใ้หญ่บา้นคอยดูแลอยู่แลว้ อีกอย่าง

ปัญหาท่ีเคยมี ก็แกไ้ขไปจนหมด เหมือนแรงงานขา้มชาติกบัคนไทยในชุมชนเราก็กลมกลืนเป็น

หน่ึงเดียวกนัไปแลว้” (คุณสุนนัท ์(นามสมมติ), 2556) 

  

ตอนที่ 4 การปรับตวัและการดํารงอยู่ของแรงงานข้ามชาต ิ

 การท่ีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ และตอ้งใชชี้วิตอยู่

ภายในชุมชนท่ีตนไม่คุ้นเคย และถูกมองว่าเป็นคนอ่ืน ทั้งความแตกต่างทางด้านภาษา เช้ือชาติ 

วฒันธรรม ย่อมทาํให้แรงงานข้ามชาติรู้สึกแปลกแยกและรู้สึกไม่ปลอดภัย ทําให้วิถีชีวิตของ

แรงงานขา้มชาติมีลกัษณะปกปิด อาศยัอยู่ดว้ยความระแวดระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในแรงงาน

ขา้มชาติท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนอย่างถูกตอ้งจะรู้สึกไม่ปลอดภยัและหวาดกลวัมาก การใชชี้วิตของ

แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะอยูก่บัการทาํงาน หลงัจากเลิกงานจะรีบกลบัเขา้ท่ีพกั ไม่ค่อยออกไป

ไหน แต่ถา้แรงงานขา้มชาติคนใดมีความคุน้เคยกบัคนไทยแลว้ ก็จะกลา้ออกมาพบเจอผูค้น แรงงาน

ขา้มชาตินั้นตอ้งมีการปรับตวัหลายดา้นเพื่อใหต้นสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมได ้ดงัน้ี 

 ด้านเศรษฐกจิ จุดประสงคใ์นการอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาตินั้น 

คือ การประกอบอาชีพเพ่ือหาเงินส่งเสียตนเองและครอบครัว เม่ือแรงงานขา้มชาติไดอ้พยพเขา้มาอยู่

และทาํงานภายในชุมชนแลว้ แรงงานขา้มชาติจึงตอ้งประหยดัอดออม ใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือเก็บ

เงินจากการทาํงาน และส่งเงินให้กบัครอบครัวในประเทศของตน แต่ในการปรับตัวดา้นเศรษฐกิจนั้ น 

แรงงานข้ามชาติมกัไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงแต่อย่างใด เน่ืองจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใน

ประเทศของตนเองนั้นลาํบากกว่าการเขา้มาใชชี้วิตและทาํงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทาํให้

แรงงานสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยได ้

 ด้านสังคมและวฒันธรรม การปรับตวัทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมนับเป็นส่ิงสาํค ัญ

อยา่งมาก เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติเป็นคนต่างถิ่น ต่างชนชาติ ต่างภาษา การท่ีจะเขา้มาอาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยนั้น ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมตามแบบอย่างของ

คนไทยและชุมชนท่ีตนเขา้มาอยูอ่ยา่งเร็วท่ีสุด ทั้งน้ีก็เพ่ือใหแ้รงงานขา้มชาติสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด้

อย่างบุคคลปกติทั ่วไป การปรับตัวทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การฝึกพูด อ่าน เขียน
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ภาษาไทย เพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสารในการดาํรงชีวิตและในการทาํงาน การปฏิบติัตามกฎหมาย

บา้นเมืองและกฎระเบียบภายในชุมชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและหลีกเล่ียงการสร้างปัญหาท่ี

อาจเกิดข้ึน รวมทั้ งการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย  เพื่อให้สามารถดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัใหส้อดคลอ้งกบัคนไทยไดแ้ละนบัเป็นวิธีการปรับตวัท่ีสามารถเขา้ถึงคนไทยและทาํให้

คนไทยเกิดการยอมรับไดง่้ายข้ึน เช่น การเขา้วดัทาํบุญ การร่วมกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ ท่ี

ชุมชนจดัข้ึน 

 ด้านวถิีชีวติ การดาํรงชีวิตของแรงงานข้ามชาติ เมื่อเข ้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตาํบล        

ออ้มใหญ่ส่วนมากไม่เกิดปัญหา เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติมีลกัษณะการดาํรงชีวิตอย่างเรียบง่าย    

ไม่ก่อความรําคาญหรือสร้างความเดือดร้อนใหค้นไทย พยายามหลีกเล่ียงการมีปัญหากบัผูอ่ื้น และ

การดาํรงชีวิตมีลกัษณะเก็บตวั ไม่ออกไปพบเจอผูค้นเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ในการเขา้รับ

บริการต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซ้ือ ร้านเสริมสวย คนไทยจะ

ใหบ้ริการตามปกติ ไม่เก่ียงว่าเป็นคนชาติใด แต่อาจมีการแสดงอาการทางสายตาของลูกคา้คนอ่ืนๆ 

ในร้านบา้ง แต่ไม่เป็นปัญหาเท่าใดนัก แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหากบัคนไทย เพราะ

พ้ืนฐานนิสัยคนไทยเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือผูอื้่นจากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้ข้างต้น  

สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 “มาอยู่น่ีใหม่ๆ ตอ้งปรับตวั ความเป็นอยู่ไม่เหมือนพม่า แต่อยู่น่ีสบายกว่า ไม่ลาํบาก   

มาทาํงานเก็บเงินก็อยูไ่ด ้ถา้อยูพ่ม่าเก็บเงินไม่ได ้ซ้ือขา้วไม่ได ้ของแพง ค่าเงินท่ีนั ่นถูก แต่ของแพง 

มาน่ีของถกูแต่เงินแพง อยูท่ี่น่ีมีเงินหน่ึงร้อยใช่ไหม สองวนัก็กินได ้ท่ีพม่ากินอะไรไม่ได ้แรกๆ เคย

โดนตาํรวจจบั ยงัไม่มีพาสปอร์ต ลกูชายแค่ 3 เดือน แต่ตาํรวจใจดี กลบัใหเ้งินเราดว้ยซํ้ า บอกพ่ีใหม่

ว่าอยูท่ี่น่ีไม่ไดน้ะ ใหไ้ปอยูท่ี่อ่ืน เขาก็ไม่จบัเรา วนัหน่ึงพ่ีใชเ้งิน 20 บาทเอง แค่กินขา้วแลว้ก็มีใหเ้งิน

ลูกไปโรงเรียนบา้ง ไม่ไดเ้สียค่าใชจ่้ายอะไรนอกจากค่าเช่าบา้นกบัค่าอาหาร คนไทยท่ีน่ีก็ใจดี พ่ี

ใหม่รักคนไทยนะ ช่วยเหลือเราตลอด ไม่รังเกียจท่ีเราเป็นพม่า แค่มีบางคนท่ีไม่ชอบเราว่าเราพูด  

ไม่รู้เร่ือง มีปัญหามากเขา้พ่ีใหม่ก็บอกหวัหนา้ ให้หัวหน้าจดัการ เวลาวนัหยุดพ่ีใหม่ก็เขา้ร้านเสริม

สวยนะแต่ไม่บ่อย เพราะเราเก็บเงินอยา่งเดียว” (ใหม่ (นามสมมติ), 2556) 

 “ไม่ค่อยไดป้รับค่ะ เพราะหนูกินง่ายอยู่ง่าย มีแค่เร่ืองเดียวคือการเรียนรู้ภาษาไทย ตอ้ง

หัดพูดหัดฟังเยอะๆ เวลาลูกคา้มาจะได้รับออเดอร์ได ้พูดโต้ตอบกับเขาได้ พ่ีดาวใจดีสอนหมด     

ทุกอยา่ง พาไปเท่ียวดว้ย ไม่เคยมีคนไทยเกลียดเรา บางทีก็ร้องไหคิ้ดถึงท่ีบา้น แต่ก็ตอ้งอดทนหาเงิน 

ก่อนปีใหม่น้ีจะกลบัไปหาแม่” (ฟ้า (นามสมมติ), 2556) 
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 “ลาวกบัไทยเหมือนพ่ีนอ้งกนั ภาษาก็คลา้ยๆ กนั ไม่ค่อยตอ้งปรับตวัหรอก มีบา้งเร่ือง

การแต่งตวั บางทีเราก็ติดนุ่งผา้ถุงออกไปขา้งนอก คนอ่ืนก็จะมองแปลกๆ เนอะ อาหารไทยพี่ก็กิน

ได ้แต่ไม่อร่อยเท่าอาหารอีสานหรืออาหารลาว ส่วนใหญ่วนัหยดุจะทาํกินเอง พวกสม้ตาํปลาร้า แกง

อ่อม ขา้วเหนียว คนไทยก็เพ่ือนกนัทั้งนั้น เวลาเราคุยกบัเพ่ือนคนไทย เราก็พูดภาษาไทย ถา้เจอคน

อีสานหรือคนลาว พ่ีก็พดูลาวกบัเขา ค่าแรงท่ีไดก้็พอกินอยู ่เราไม่มีค่าใชจ่้ายอะไรมาก น่ีกเ็ก็บเงินใช้

หน้ีไดจ้นหมดแลว้ ต่อไปก็ทาํงานเก็บเงินเก็บทองใหล้กูไดอ้ยูอ่ยา่งสุขสบาย” (บายศรี(นามสมมติ), 

2556) 

 แรงงานขา้มชาติบางส่วนท่ีอาจมีการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนไทย แต่ก็ยงัแนะนาํให้

เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องมาทาํงานในประเทศไทย เพราะพวกเขาเหล่านั้นคิดว่า ยงัไงการท่ีไดเ้ขา้มา

ทาํงานในประเทศไทย ยอ่มมีโอกาสทาํงานและเก็บงานไดม้ากกว่าการอาศยัอยู่ในประเทศของตน 

หากเจอนายจา้งและเพ่ือนร่วมงานท่ีดีก็ถือเป็นความโชคดี แต่หากเจอนายจา้งและเพ่ือนร่วมงานไม่ดี 

ก็แค่เพียงเปล่ียนงานใหม่ ในความคิดของแรงงานขา้มชาติมองว่าพ้ืนฐานนิสัยคนไทยนั้น เป็นคนท่ี

มีจิตใจดี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ความคิดเห็นของแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะให้ขอ้มูล

ไปในทางเดียวกนั นัน่คือ คนไทยไม่เคยแสดงความรังเกียจ มีแต่ใหค้วามช่วยเหลือทุกอย่าง แมเ้ป็น

บุคคลท่ีไม่เคยรู้จกั เม่ือแรงงานขา้มชาติเกิดปัญหาขอความช่วยเหลือ คนไทยก็จะเขา้ช่วยเหลืออย่าง

เต็มท่ี รวมถึงนายจา้งส่วนใหญ่จะมีการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ไม่แบ่งแยก ไม่ลาํเอียง ในบางกิจการมี

การเล้ียงดูกนัเหมือนเครือญาติพ่ีน้อง ทาํให้แรงงานขา้มชาติรู้สึกอุ่นใจและอยากทาํงานในประเทศไทย

ต่อไปเร่ือยๆ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จากผลการศึกษาความคิดเห็นของคนไทย

ส่วนใหญ่ท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ ใหข้อ้มลูว่าแรงงานขา้มชาตินั้นค่อนขา้งมีหลกัศาสนาเป็นเคร่ือง

ยดึเหน่ียวจิตใจ หอ้งพกัทุกหอ้งจะมีหิ้งพระเพื่อบูชา รวมทั้งในวนัหยุดการทาํงาน แรงงานขา้มชาติ

จะไม่ไปเท่ียวตามหา้งสรรพสินคา้ แต่จะเขา้วดัทาํบุญกนัเป็นส่วนใหญ่ เม่ือถามถึงความรู้สึกท่ีอยาก

ส่ือกบับุคคลรอบขา้ง จะสังเกตไดว้่าแรงงานขา้มชาติจะพูดความรู้สึกในใจออกมา พร้อมแสดง

แววตาท่ีมีพลงั แรงงานขา้มชาติบางคนเม่ือพดูถึงพ่อแม่หรือครอบครัวท่ีตนจากมา จะร้องไหทุ้กคร้ัง

ดว้ยความคิดถึง จากผลการศึกษาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี 

 “คนไทยก็คุยกบัเรานัน่แหละ ไม่เห็นจะว่าอะไร เฮียก็ใจดี แต่บางทีก็ดุเหมือนกนันะ แต่

ถา้เราผดิจริงเราก็ไม่เถียง แต่ก็รู้ว่าเขาหวงัดีไม่ไดคิ้ดร้าย เวลางานก็ตอ้งตั้งใจทาํเต็มท่ี ไม่เปรียบเทียบ

ชีวิตตวัเองหรอก อยูแ่บบน้ีก็มีความสุข อยูก่บัลกูกบัสามีอยูท่ี่ไหนก็ได”้ (แป้น (นามสมมติ), 2556) 
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 “ผมยงัไม่เคยเจอท่ีมาบ่นว่า มีบา้งท่ีเจอคนไทยทาํสายตาแปลกๆ แต่ผมก็เขา้ใจว่าเรา   

ต่างบา้นต่างเมือง แต่กบันายผมใจดีมาก เหมือนเขาเขา้ใจว่าเราเป็นคนต่างดา้ว เขาจะไม่ดุด่าหรือ

ซํ้ าเติมอะไร วิธีการปรับตวัตอนน้ีไม่มีครับ มีตอนมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆ ท่ีมีปัญหาเร่ืองการพูดมาก 

ผม ฟังภาษาไทยไม่รู้เร่ือง พดูก็ไม่ได ้จะทาํอะไรก็ลาํบาก แต่ตอนน้ีสบายแลว้ ตาํรวจยงัคิดว่าผมเป็น

คนไทย เร่ืองศาสนานบัถือพุทธ แต่ไม่ค่อยไดเ้ขา้วดัทาํบุญ หรือสวดมนต ์เพราะกว่าจะเลิกงานก็เยน็

มืด หมดแรงแลว้ครับ บางทีผมก็คิดนะ ทาํไมบา้นผมประเทศผม ไม่เจริญเหมือนท่ีน่ี เม่ือสิบปีก่อน

เป็นถนนลกูรัง บอกว่าจะทาํถนนคอนกรีต ทุกวนัน้ีกลบัไปบา้นก็ยงัเป็นถนนลกูรังอยู ่อยากบอกแม่

ว่าคิดถึง ผมจะเก็บเงินสกักอ้นแลว้กลบัไปอยูบ่า้น ถา้ท่ีเขมรเจริญแลว้ผมก็อาจจะไม่กลบัมาท่ีน่ีอีก” 

(แดน (นามสมมติ), 2556) 

 “เจก้บัเถา้แก่ใจดี ดูแลช่วยเหลือผมทุกอย่าง ถา้ไม่มีเขาผมก็คงลาํบาก อยู่ท่ีน่ีสบายและ

รู้สึกปลอดภยั ถึงไดเ้งินนอ้ยกว่าแต่มีความสุขท่ีอยู่ท่ีน่ี ผมไม่มีแม่แลว้ อยากบอกยายว่าคิดถึง เป็น

ห่วงสุขภาพเขา เพราะเขายงัตอ้งทาํนาอยู ่ผมจะเก็บเงินใหพ้อใชจ่้ายแลว้กลบัไปอยู่บา้น ตอนน้ีพม่า

ก็เจริญข้ึนมากแลว้ มีถนน มีของใชไ้ม่ต่างกนั” (สน (นามสมมติ), 2556) 

 “สมยัก่อนบา้นก็ไม่มี รถก็ยงัไม่มี แต่งงานกบัแฟนท่ีพม่าแลว้พากนัมาอยูเ่มืองไทย ตอน

ทอ้งไปฝากทอ้งท่ีโรงพยาบาล พยาบาลก็ใจดี ไม่คิดว่าพ่ีใหม่เป็นต่างดา้วเลย ดูแลเราช่วยเหลือเรา

ตลอด ตอนน้ีลกูพ่ีใหม่โตเขา้เรียนแลว้ อ่านภาษาไทยเก่งมาก บางทีเขาก็มาสอนแม่ บอกแม่ว่าเห็น

แม่ทาํงานหนกั อยากใหแ้ม่อ่านหนงัสือออกจะไดข้ายของรู้เร่ือง เขาเรียนเก่งนะไดรั้บรางวลัดว้ย เขา

ไปโรงเรียนก็มีเด็กไทยมาลอ้เลียนบา้ง บอกว่าไปเลยนะเธอไม่ใช่คนไทย อย่ามายุ่งกบัพวกเรา แต่

ลกูพ่ีใหม่ก็ตอบกลบัเลยว่า เราจะเป็นคนอะไรก็ช่าง แต่เรามาเรียนท่ีน่ี เก่ียวอะไรดว้ย หลงัจากนั้น 

ไม่นาน เขาก็เป็นเพ่ือนกลุ่มเดียวกนั เด็กๆ ก็แบบน้ี เด๋ียวโกรธกนั เด๋ียวดีกนั ทุกวนัน้ีก็ตั้ งใจทาํงาน

หาเล้ียงครอบครัว ส่งเงินไปใหแ้ม่บา้ง คิดถึงเขา ไดคุ้ยกนัทีไรพ่ีใหม่ก็ร้องไห้ทุกคร้ัง แม่ยงัแข็งแรง

อยูพ่ี่ใหม่ก็อุ่นใจ อนาคตพ่ีใหม่ไม่คิดกลบัไปพม่า อยากอยู่เมืองไทยไปตลอด” (ใหม่ (นามสมมติ), 

2556)  

 “กบัเพ่ือนคนไทยดี เลิกงานก็มีกินเหลา้สังสรรค์กันบ้าง มาน่ีใหม่ๆ เร่ืองภาษาไม่ใช่

ปัญหา อาจต้องปรับเร่ืองการแต่งตัว ผมก็ต้องดูเขานะ อยู่ลาวเราใส่ผา้ถุง มาอยู่น่ีใส่ก็เป็นตัว

ประหลาดสิ ตอ้งแต่งตวัแบบคนไทย ทุกวนัน้ีเวลากลบัไปบา้น พอจะกลบัมาเมืองไทย ลูกก็ร้องไห ้

แม่ก็ร้องไห ้ไม่อยากใหผ้มมา เป็นห่วงผม แต่ผมก็จะบอกว่าท่ีผมตอ้งไป เพราะอยูท่ี่น่ียากจน จะเขา้

มาดิ้นรนในเมืองไทย คิดว่าสกัวนัเราตอ้งมีความสุข กลบัไปอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากนั คิดถึง

ลูก ก็โทรคุยกบัเขาทุกวนั บอกเขาว่าพ่อขอเก็บเงินเก็บทองก่อน แลว้พ่อจะกลบัไปอยู่กับลูก” 

(สาํราญ (นามสมมติ), 2556)  
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 จากการศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีแรงงานขา้มชาติตดัสินใจอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยนั้น 

แรงงานขา้มชาติมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ เพ่ือหางานทาํและตอ้งการมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนทั้งตนเอง

และครอบครัว แรงงานขา้มชาติจึงหลีกเล่ียงท่ีจะก่อปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้กบัคนไทย 

เพราะแรงงานขา้มชาติต่างตระหนกัดีว่าตนเพียงเป็นผูม้าอยูอ่าศยั หากทาํส่ิงใดท่ีไม่ถกูไม่ควร ก็อาจ

ทาํให้ตนมีปัญหากับคนไทยได้ และจะทาํให้การดาํเนินชีวิตอยู่อย่างยากลาํบาก ซ่ึงหากสะทอ้น

มุมมองและทศันคติของคนไทย แสดงใหเ้ห็นว่าการท่ีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาอาศยัและทาํงาน

อยูใ่นชุมชนนั้น ในระยะแรกคนไทยไม่เปิดใจยอมรับ คิดว่าแรงงานขา้มชาติเหล่านั้นเขา้มาแย่งงาน

คนไทยและทาํใหว้ถีิชีวิตภายในชุมชนเปล่ียนแปลงไปทั้งทางดา้นสภาพสังคม สุขภาพอนามยั และ

ความปลอดภยั แต่เม่ือเวลาผา่นไปคนไทยสามารถเปิดใจยอมรับแรงงานขา้มชาติได ้และสามารถใช้

ชีวิตอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างไม่มีปัญหา อีกทั้ งแรงงานขา้มชาติยงัมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจภายในชุมชน

เจริญเติบโตอีกดว้ย 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เขตเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า ปัจจยัท่ีทาํใหมี้การอพยพแรงงานขา้มชาติ

เข้าสู่ประเทศไทย สาเหตุหลกัมาจากปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจภายในประเทศตกตํ่ า 

ประชาชนขาดคุณชีวิตท่ีดี ทาํให้แรงงานข้ามชาติมีการลกัลอบเขา้ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย 

เพ่ือแสวงหาโอกาสในการทาํงานท่ีดีกว่าการทาํงานอยูใ่นประเทศของตน ซ่ึงการยา้ยถิ่นเขา้มาอาศยั

อยูใ่นประเทศไทยนั้น แรงงานขา้มชาติตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมและสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเปล่ียนแปลงไปในดา้นต่างๆ เพื่อความอยู่รอดของตน ตลอดจนตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบั

คนไทยในชุมชน เพ่ือใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข 

 

สรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษาวิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เขตเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ี 

1. วธิีการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยของแรงงานข้ามชาต ิทั้งในมุมของแรงงานขา้มชาติ 

และมุมของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

    แรงงานขา้มชาติท่ีอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวยัหนุ่มสาว อายุ

ประมาณ 18-30 ปี สาเหตุหลกัท่ีทาํใหแ้รงงานข้ามชาติลกัลอบเข้ามาทาํงานในประเทศไทยคือ 

ปัญหาความยากจน และไม่มีอาชีพเป็นหลกัแหล่ง ประกอบกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ภายในประเทศของตนตกตํ่า ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี และไร้การศึกษา เป็นผลทาํให้แรงงาน

ขา้มชาติเหล่าน้ีตอ้งเขา้มาทาํงานหาเงินในประเทศไทย โดยการเขา้มานั้นจะมีสองรูปแบบ คือ การ

อพยพเขา้มาในประเทศไทยโดยผ่านนายหน้าคอยอาํนวยความสะดวกให้ ซ่ึงตอ้งจ่ายเงินใหน้ายหน้า

ประมาณ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท ในการพาแรงงานข้ามชาติหลบหนีเขา้ประเทศไทย และ

แรงงานขา้มชาติจะทาํงานเพ่ือผ่อนจ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดือนจนกว่าจะหมด อีกวิธีหน่ึงในการ

อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยคือการเดินทางมาด้วยตนเอง หรือมากับญาติพี่น้องโดยไม่ผ่าน

กระบวนการนายหน้า แต่การเดินทางจะเป็นไปอย่างยากลาํบาก ต้องหลบซ่อนตามป่าเขาและ
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ตะเข็บชายแดนเพ่ือหนีการตรวจคน้จับกุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ผลจากการศึกษา พบว่าแรงงาน  

ขา้มชาติบางรายถกูจบักุมในขณะท่ีตั้ งครรภ์และตอ้งคลอดลูกในคุก หลงัจากนั้นศาลจึงตดัสินคดี

โดยส่งกลบัประเทศ แต่ไม่นานแรงงานขา้มชาติก็ลกัลอบเขา้มาทาํงานใหม่อีกคร้ังหน่ึง ในส่วนของ

การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีคนไทยท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

ทาํการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมอาการท่ีแสดงออก ในขณะท่ีกาํลงัให้ขอ้มูล  

ซ่ึงผลจากการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า คนไทยมองว่าแรงงานข้ามชาติเป็นคนขยนัทาํงาน อดทน       

ไม่เก่ียงงาน ซ่ึงแตกต่างจากคนไทยท่ีมีการเลือกงานทาํ ไม่ทาํงานท่ีสกปรก งานหนัก หรืองานท่ี

เส่ียงอนัตราย และมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแรงงานขา้มชาติท่ีตอ้งจากถิ่นฐานท่ีตนอยู่ เพ่ือมาหา

งานทาํในต่างถิ่น ซ่ึงคนไทยก็จะคอยให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลเม่ือแรงงานขา้มชาติประสบปัญหา 

ไม่ว่าจะเร่ืองใดก็ตาม และแรงงานข้ามชาตินับเป็นส่วนสาํคัญท่ีทาํให้เศรษฐกิจภายในชุมชน

เจริญเติบโต เน่ืองจากมีการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้อุปโภค บริโภค พ่อคา้แม่คา้ไดรั้บผลประโยชน์ 

รวมถึงการใชบ้ริการต่างๆ ภายในชุมชน เช่น กิจการห้องเช่า จกัรยานยนต์รับจา้ง ร้านตดัผม ร้าน

ขายยา เป็นตน้ ในดา้นลกัษณะนิสัยของแรงงานขา้มชาตินั้น หากเป็นเม่ือ 4-5 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีการ

อพยพของแรงงานขา้มชาติเขา้มาอยูใ่นชุมชนใหม่ๆ คนไทยในชุมชนจะรับความเปล่ียนแปลงไม่ได ้

เกิดความหวาดกลวั และรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน

เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่ดี เช่น มีการอยู่รวมกนัอย่างแออดัระหว่างคนไทยและแรงงาน

ขา้มชาติ รวมถึงการท่ีแรงงานขา้มชาติมีพฤติกรรมท่ีคนไทยยงัรับไม่ไดแ้ละไม่มีการรักษาความ

สะอาด แต่ในปัจจุบนัแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ี มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและปฏิบติัตาม

กฎระเบียบกติกาของสงัคม จึงทาํใหปั้ญหาท่ีเคยมีลดลงไป 

 2. การจ้างงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแรงงานข้ามชาต ิ 

  เขตเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเขตพ้ืนท่ี

ปริมณฑลท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง พ้ืนท่ีเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ มี

ความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า แรงงานขา้มชาติในโรงงาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และปศุสัตวส่์วนใหญ่จะเป็นแรงงานพม่าและแรงงานลาว ส่วนธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะใชแ้รงงานกมัพชูา และในธุรกิจร้านอาหารจะใชแ้รงงานมอญ ในดา้น

สภาพการจา้งงานนั้น นายจา้งมีการจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการอยา่งถูกกฎหมาย เท่าเทียมกบัแรงงาน

ไทย หากเป็นกิจการขนาดใหญ่ท่ีไดม้าตรฐาน จะจ่ายค่าแรงตามประกาศค่าแรงงานขั้นตํ่า ทาํการ

จ่ายค่าจา้งโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่แรงงานเหล่าน้ีจะมี

บญัชีเงินฝากกนัทุกคน หากเป็นกิจการขนาดเลก็ การจ่ายค่าจา้งจะตํ่ากว่าประกาศค่าแรงงานขั้นตํ่า

ประจาํ จงัหวดั แต่จะมีสวสัดิการท่ีพกัและอาหารใหฟ้รี ทาํการจ่ายค่าจา้งโดยเงินสด  
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  ลกัษณะการทาํงานในแต่ละประเภทกิจการจะมีความคลา้ยคลึงกนั นั ่นคือ มีการเร่ิม

งานเวลา 8.00 น. และเลิกงานเวลา 17.00 น. มีเวลาพกั 1 ชัว่โมง หากมีงานต่อเน่ืองจะมีค่าล่วงเวลา 

(Over time) ให้ การทาํงานของแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวนัหยุด หรือมีวนัหยุดน้อย 

แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะไดห้ยุดก็ต่อเม่ือเป็นวนัสาํคัญ เช่น วนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ ในการ

ทาํงานหากไม่สามารถมาทาํงานได ้นายจา้งจะหกัค่าแรงในวนันั้น สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงาน

มีความปลอดภยัในระดบัหน่ึง สุขอนามยัมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทกิจการ ซ่ึงแรงงาน

ขา้มชาติจะมีวิธีการป้องกนัสุขภาพและอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั หากมองในภาพรวม การจา้งแรงงาน

ขา้มชาติของนายจา้งในปัจจุบนัจะดาํเนินการไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ค่อยพบการกดข่ี     

ข่มเหงอยา่งเช่นในอดีต ความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งและแรงงานขา้มชาติเป็นไปดว้ยดี หากศึกษา

ในมุมของผูป้ระกอบการท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมประเด็นคาํถามในส่วนของ

วิธีการและเหตุผลในการนาํแรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ บทลงโทษ และ

การปฏิบัติตนของนายจ้าง รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจ้างแรงงานข้ามชาติท่ีน่าสนใจ ผล

การศึกษามีดงัน้ี 

  การจดัหาแรงงานขา้มชาติเขา้ทาํงานของผูป้ระกอบการนั้นมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ การ

ติดต่อผ่านกระบวนการของนายหน้า ซ่ึงวิธีน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายให้กบั

นายหนา้ และวิธีการชกัจูงญาติพ่ีนอ้ง หรือคนรู้จกัเขา้มาทาํงาน ซ่ึงนายจา้งจะเลือกใชว้ิธีหลงั เพราะ

จะทาํใหไ้ดแ้รงงานท่ีไวใ้จได ้ไม่เสียค่าใชจ่้าย และเวลาการทาํงานจะยาวนานกว่า กล่าวคือ หากมี

การชกัจูงกนัเขา้มาทาํงานจะเป็นในลกัษณะครอบครัวของแรงงานขา้มชาติ เม่ือแรงงานอยู่รวมกนั

เป็นครอบครัว เขาจะสามารถทาํงานอยู่ได้ยาวนานเน่ืองจากมีคนทั้ งครอบครัวอาศยัอยู่รวมกนั 

เหตุผลท่ีนายจา้งเลือกจา้งแรงงานขา้มชาติเพราะแรงงานเหล่าน้ี ขยนั อดทน และตน้ทุนการจา้งงาน

ตํ่ากว่าการจา้งแรงงานไทย ปัจจยัสาํคญัท่ีไม่ทาํการจา้งแรงงานไทยเพราะแรงงานไทยเก่ียงงาน และ 

ไม่มีความอดทน หน้าท่ีความรับผิดชอบของแรงงานขา้มชาติจะถูกกาํหนดไวแ้ลว้ตามแผนการ

ปฏิบติังาน หากมีการทาํผดิกฎระเบียบตอ้งมีการทาํโทษ อาจเร่ิมตน้จากการว่ากล่าวตกัเตือน หากยงั

ไม่เช่ือฟังก็อาจจะมีบทลงโทษท่ีหนกัข้ึน ในดา้นของปัญหาท่ีเกิดจากการจา้งแรงงานขา้มชาติยงัพบ

นอ้ย อาจมีบา้งในเร่ืองการรักษาความสะอาดท่ีแรงงานยงัไม่รู้จกัการทาํความสะอาดเท่าใดนัก และ

การเรียนรู้และปฏิบติังานยงัขาดประสิทธิภาพ ผลงานท่ีออกมายงัไม่ละเอียดเหมือนการจา้งแรงงาน

ไทย ซ่ึงก็ถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันาและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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3. วถิีชีวติของแรงงานข้ามชาตใินเขตเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 

  จากการสงัเกตพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ พบว่า มีการจดัวาง

บา้นเรือนในชุมชนค่อนขา้งเป็นระเบียบ มีสุขอนามยัท่ีดี รอบๆ ชุมชนมีความเจริญกา้วหน้า เป็น

แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม บา้นเรือน และส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น โรงเรียน วดั ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้านอาหาร ธนาคาร สถานีอนามัย มีความปลอดภัยในระดับหน่ึง เน่ืองจากมีป้อมตาํรวจอยู่

ศนูยก์ลางชุมชน และตาํรวจมีการตรวจตราความสงบเรียบร้อยอยูส่ม ํ่าเสมอ  

  ดา้นเศรษฐกิจ แรงงานขา้มชาติจะอยู่กนัตามอตัภาพ อาศยัรวมกนัเป็นครอบครัวใน

หอ้งเช่าเพ่ือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัมีหลายลกัษณะ เช่น การเช่าบา้นอยู่เป็น

หลงัๆ การเช่าห้องพกั และพกัอาศยัในสถานท่ีท่ีนายจา้งจัดหาไวใ้ห้ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

แรงงานขา้มชาติจะดาํเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยดั อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย วิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ 

แรงงานขา้มชาติจึงไม่ประสบปัญหาหรือไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด 

   ดา้นสงัคมและวฒันธรรม พ้ืนท่ีโดยรอบของชุมชนมีการจดัวางบา้นเรือนอย่างเป็น

ระเบียบ มีสุขอนามยัท่ีดี ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า ทาํให้แรงงานขา้มชาติดาํเนินชีวิตไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย ในดา้นวฒันธรรม แรงงานขา้มชาติไดน้าํเอาวฒันธรรมและความเช่ือเดิมในประเทศ

ของตนเขา้มาปฏิบติัในประเทศไทยดว้ย แต่ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เน่ืองจากลกัษณะวฒันธรรม

ของแรงงานข้ามชาติกับคนไทยจะคลา้ยคลึงกัน เช่น การนับถือพุทธศาสนา การกราบไวบู้ชา

พระพุทธรูป และการเขา้วดัทาํบุญ เป็นตน้  

   ดา้นคุณภาพชีวิต แรงงานขา้มชาติยงัมีคุณภาพชีวิตในระดบัตํ่า เน่ืองจากแรงงาน  

ขา้มชาติเลือกท่ีจะอยู่อย่างประหยดัอดออม ทาํงานหนัก และไม่ดูแลสุขภาพ ไม่มีการตอบสนอง

ความต้องการตัวเอง หรือการให้รางวลัชีวิตให้กบัตนเอง เช่น การพกัผ่อน การท่องเท่ียว การ

รับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ การเดินทางภายในชุมชน แรงงานขา้มชาติจะใชว้ิธีการเดินเทา้ 

แต่หากมีการเขา้วดัทาํบุญจะนัง่จกัรยานยนตรั์บจา้ง หรือรถโดยสารไป การเดินทางภายนอกชุมชน 

เช่น การไปเยี่ยมญาติท่ีต่างจงัหวดั หรือกลบัประเทศของตน จะรวมตวักนัจา้งรถตูเ้พ่ือใชใ้นการ

เดินทางระยะไกล 

 4. การปรับตวัและการดํารงอยู่ของแรงงานข้ามชาต ิ

  การท่ีแรงงานขา้มชาติตอ้งดาํรงชีวิตอยู่ในชุมชนท่ีตนเองรู้สึกว่าเป็นคนอ่ืน มีความ

แตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรม ย่อมทาํให้แรงงานขา้มชาติรู้สึกแปลกแยก 

รู้สึกว่าถูกจบัตามองจากคนในพ้ืนท่ี การใชชี้วิตของแรงงานขา้มชาติจึงมีลกัษณะไม่ค่อยเปิดเผย 
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หลงัจากการเลิกงานในแต่ละวนั แรงงานขา้มชาติจะทาํการซ้ือวตัถุดิบสาํหรับประกอบอาหาร และ

จะกลบัเขา้ท่ีพกั มกัไม่ค่อยออกไปไหน เพราะคิดว่าอยูใ่นหอ้งพกัปลอดภยัและสบายใจท่ีสุด 

  การปรับตัวทางดา้นเศรษฐกิจ แรงงานขา้มชาติมกัไม่ประสบปัญหา เน่ืองจากเดิม 

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศของตนก่อนอพยพเขา้สู่ประเทศไทย ลาํบากกว่ามาก ขา้วของ

เคร่ืองใช้มีราคาแพงแต่ค่าเงินตํ่า จากการให้ข้อมูลของแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะมีความเห็น 

ตรงกนัว่าการเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยสะดวกสบายกว่าการใชชี้วิตท่ีตอ้งดิ้นรนในประเทศของตน 

ประกอบกบัแรงงานขา้มชาติมีนิสยัประหยดั อดออม ทาํให้การดาํรงชีวิตทางดา้นเศรษฐกิจไม่เป็น

ปัญหาเท่าใดนกั 

  การปรับตวัทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาอาศยัในประเทศไทย

ใหม่ๆ จะมีปัญหาเร่ืองภาษา การติดต่อส่ือสาร ทาํใหก้ารดาํรงชีวิตอยูแ่ละการทาํงานในประเทศไทย

เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก จึงตอ้งมีการฝึกพดูภาษาไทย โดยการเรียนรู้จากแรงงานขา้มชาติดว้ย

กนัเอง และแรงงานไทยท่ีทาํงานร่วมกนัก็จะมีการสอนภาษาไทยให้ เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปได้

อยา่งราบร่ืน ตอ้งมีการปรับตวัทางดา้นประเพณี วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มของชุมชน เรียนรู้ว่า

อะไรท่ีไม่ควรปฏิบัติ อย่างเช่นการบ้วนนํ้ าหมาก  และการถ่มนํ้ าลายไม่เป็นท่ี เป็นท่ีรังเกียจ

ของคนไทยในชุมชน และจะถกูต่อว่า แรงงานขา้มชาติตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกบั

คนไทยในชุมชนได ้แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหากบัแรงงานไทย เพราะพื้นฐานนิสยัคน

ไทยนั้น เป็นคนท่ีมีจิตใจดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ความคิดเห็นของแรงงานขา้มชาติ

ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลไปในทางเดียวกนั นั ่นคือ คนไทยไม่เคยแสดงความรังเกียจ มีแต่ให้ความ

ช่วยเหลือทุกอย่าง แมเ้ป็นบุคคลท่ีไม่เคยรู้จกั เม่ือแรงงานขา้มชาติเกิดปัญหาขอความช่วยเหลือ 

คนไทยก็จะเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี รวมถึงนายจ้างส่วนใหญ่จะมีการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ไม่แบ่งแยก      

ไม่ลาํเอียง ในบางกิจการมีการเล้ียงดูกนัเหมือนเครือญาติพ่ีน้อง ทาํให้แรงงานขา้มชาติรู้สึกอุ่นใจ

และอยากทาํงานในประเทศไทยต่อไปเร่ือยๆ 

  การปรับตวัด้านวิถีชีวิต สําหรับแรงงานขา้มชาติไม่เป็นปัญหาเท่าใดนัก เน่ืองจาก   

แต่เดิมแรงงานขา้มชาติมีวิถีชีวิตในประเทศของตนท่ีเรียบง่าย เม่ืออพยพเขา้มาในเขตเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ แรงงานขา้มชาติจะอยูอ่ยา่งเก็บตวั มกัไม่ออกไปพบเจอคนภายนอก และอยู่อย่างพยายาม

ไม่สร้างปัญหาใหก้บัคนไทย การท่ีแรงงานขา้มชาติมีลกัษณะการดาํเนินชีวิตอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตน 

ทาํใหค้นไทยเมตตา และไม่แสดงอาการรังเกียจ อีกทั้ งยงัช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติเม่ือเกิดปัญหา

อีกดว้ย แรงงานขา้มชาติกล่าวว่าการท่ีพวกเขาอพยพเขา้มาประเทศไทย ถือเป็นการเขา้มาเพ่ือหา

รายไดจุ้นเจือครอบครัว เน่ืองจากประเทศของตนค่าแรงตํ่า ไม่ค่อยมีงานทาํ ทาํให้ชีวิตความเป็นอยู ่

ลาํบาก แรงงานขา้มชาติมุ่งหวงัเพ่ือมาทาํงานเก็บเงิน เม่ือมีเงินมากพอก็จะกลบัไปซ้ือไร่ ซ้ือนา ซ้ือ
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รถไถ ไวท้าํมาหากินในประเทศของตน แรงงานขา้มชาติบางรายท่ีมีลกูและครอบครัวอยูท่างบา้น ก็

หวงัเขา้มาทาํงานเพื่อหาเงินใหล้กูในอนาคต หวงัให้ลูกหลานไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน เม่ือผูว้ิจยั

ถามคาํถามท่ีทาํใหเ้กิดการกระตุน้ความรู้สึก จะสงัเกตไดว้่าแรงงานขา้มชาติจะพูดความรู้สึกในใจ

ออกมา พร้อมแสดงแววตาท่ีมีพลงั แรงงานขา้มชาติบางรายเม่ือพดูถึงพ่อแม่หรือครอบครัวท่ีตนจาก

มา จะร้องไห้ทุกคร้ังด้วยความคิดถึง แสดงให้เห็นว่าการท่ีแรงงานข้ามชาติต้องอพยพเขา้มาใน

ประเทศไทยนั้น เป็นเพราะตอ้งการทาํงานเก็บเงินเพ่ือหวงัให้อนาคตตนเองและครอบครัวมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แรงงานขา้มชาติจึงไม่ตอ้งการมีปัญหา หรือทะเลาะเบาะแวง้กบัคนไทย  

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ิจัยพบว่า วิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน

สงัคมไทย ทาํใหม้องเห็นสภาพชีวิตของบุคคลท่ีตอ้งจากบา้นเมือง จากครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก เพ่ือ

มาแสวงหาโอกาสและอนาคตท่ีดีกว่าการดาํรงชีวิตอยูใ่นประเทศของตน แรงงานขา้มชาติท่ีอพยพ

เข้ามาต้องมีการปรับตวัเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดลอ้ม ผูค้น และสังคมใหม่ท่ีไม่คุน้เคย ทั้งภาษา 

วฒันธรรม ผูค้นท่ีมีความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ความรู้สึก ทศันคติ การท่ีจะสามารถดาํเนินชีวิต

อยู่ไดภ้ายใตบ้ริบทสังคมท่ีเปล่ียนไปนั้น ตอ้งมีการปรับตวั ปรับความคิดและพฤติกรรม เพ่ือให้

ตนเองสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดใ้นสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตและการ

ดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

วิธีการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติ การจ้างงานและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน วิถีชีวิตและการปรับตวัเพ่ือการดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติ ดงัต่อไปน้ี 

 1. วธิีการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยของแรงงานข้ามชาต ิ

  ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้นมีอาณาเขตติดต่อกนัตามลกัษณะภูมิประเทศ แต่

ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสงบร่มเยน็ เศรษฐกิจ

ภายในประเทศมีความเจริญกา้วหน้า ประชาชนมีการศึกษาและคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า ส่ิงเหล่าน้ี

นับเป็นปัจจยัดึงดูดให้แรงงานขา้มชาติตดัสินใจอพยพเขา้มาอาศยัและทาํงานอยู่ในประเทศไทย 

เน่ืองจากประเทศของตนดอ้ยพฒันา เศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงตอ้งอพยพ

เขา้มาในประเทศไทยเพื่อหาโอกาสในการทาํงาน และหวงัว่าตนเองและครอบครัวจะมีชีวิตความ

เป็นอยูไ่ม่ลาํบากเหมือนเช่นท่ีผา่นมา ซ่ึงจากการศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหแ้รงงานขา้มชาติตดัสินใจอพยพ

เขา้มาสู่ประเทศไทยนั้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของไตรพล ตั้งมัน่คง (2552: 88) ศึกษาแนวทาง

การดาํเนินชีวิตอยา่งสมานฉนัทข์องคนชายขอบจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีกล่าวถึง ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกั
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และแรงดึงดูดแรงงานต่างดา้วชาวพม่าให้ตอ้งลกัลอบเขา้เมือง 4 แรงดึงดูดสาํคัญ ประกอบดว้ย     

1) ปัจจยัดา้นพ้ืนท่ีและอาณาเขตท่ีติดต่อกนั 2) ปัจจยัดา้นแหล่งงานและรายได ้มีธุรกิจอุตสาหกรรม

จาํนวนมาก กลายเป็นตลาดแรงงานสาํคญัของแรงงานขา้มชาติ 3) ปัจจยัดา้นการจา้งและค่าจา้ง การ

ลกัลอบเขา้เมืองไทยทาํได้ง่าย 4) ปัจจัยความสงบร่มเยน็ของเมืองไทย แรงงานข้ามชาติเช่ือว่า      

คนไทยจะให้ความเป็นธรรมกบัพวกเขา ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า แรงงานขา้มชาติตดัสินใจอพยพ  

เขา้มาสู่ประเทศไทยเพียงแค่ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ แต่แรงงานขา้มชาติเหล่านั้น มิไดค้าํนึงถึงปัญหา

หรือผลกระทบท่ีจะตามมาในดา้นอ่ืนๆ  เช่น ปัญหาจากการตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

และสงัคมใหม่ ปัญหาการถกูเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

เป็นตน้ นบัเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศท่ีเกิดจากการท่ีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มา ซ่ึงวิธีการเขา้

ประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะลกัลอบเขา้มาอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านกระบวนการนายหน้าคอย

อาํนวยความสะดวกให ้แต่ในขณะท่ีเดินทางจากตน้ทางสู่จุดหมายปลายทางก็มีความเส่ียงจากการ

ตรวจตราของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจของไทย ถา้ถกูเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจบัได ้ค่านายหน้าท่ีจ่ายไปก็สูญเปล่า 

ในบางรายลกัลอบเขา้มาโดยญาติพ่ีนอ้งหรือคนรู้จกัท่ีเคยเขา้ประเทศไทยมาก่อนหน้าแลว้ การเขา้มา

ตอ้งคอยหลบซ่อน แอบเดินทางมาทางป่าเขาหรือข้ามแม่นํ้ าซ่ึงเป็นรอยต่อของประเทศไทยกับ 

ประเทศเพื่อนบา้น เพ่ือหนีการตรวจคน้จบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของปรีดา รอดนวล (2551: 61) ศึกษาชีวิตแรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่าในชุมชนตาํบลโคกขาม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีกล่าวว่า การเขา้ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่า ถา้

เดินทางเขา้มาดว้ยตนเอง โดยไม่ผา่นกระบวนการนายหนา้จะเป็นไปอยา่งยากลาํบาก ตอ้งหลบซ่อน

ในป่าเขา แต่แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาโดยผา่นกระบวนการนายหนา้จะเขา้มาสะดวกกว่าการหลบเขา้

มาเอง เพราะมีนายหนา้คอยอาํนวยความสะดวกให ้แต่ในอนาคตผูว้ิจยัคาดการณ์ว่าการอพยพเขา้มา

ใชแ้รงงานของแรงงานขา้มชาตินั้นจะทาํไดง่้ายมากข้ึน เน่ืองจากมีการเปิดเสรีทางการคา้ (AEC) ซ่ึง

จะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศไดอ้ยา่งอิสระ ทาํใหแ้รงงานขา้มชาติมีโอกาสเลือกงาน

ทาํไดม้ากข้ึน 

 2. การจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานของแรงงานข้ามชาต ิ

  เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เป็นเขตปริมณฑลท่ีมี

สภาพเศรษฐกิจและสังคมใกลเ้คียงกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง สภาพพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ มีการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลาย เช่น โรงงาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว ์ร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง เป็นตน้ สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั

ชุมชนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้สถานประกอบการมีความจาํเป็นต้องใช้แรงงานจาํนวนมาก แต่

เน่ืองจากแรงงานไทยไม่นิยมทาํงานในกิจการดงักล่าว เพราะ ค่าแรงตํ่า งานหนัก สกปรก ทาํให้ 
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ผูป้ระกอบการตอ้งจา้งแรงงานขา้มชาติแทนแรงงานไทย ซ่ึงในการจา้งงานในปัจจุบนั มีหน่วยงาน

รัฐเขา้มากาํกบัดูแลความเรียบร้อยและความถกูตอ้ง จากการเก็บขอ้มลูส่วนใหญ่พบว่านายจา้งมีการ

จ่ายค่าจา้งและสวสัดิการใหแ้รงงานขา้มชาติอยา่งถกูกฎหมาย เป็นธรรม เท่าเทียมกบัแรงงานไทย มี

การทาํบตัรประกันสังคม และบตัรทองให้แรงงานข้ามชาติ ซ่ึงแตกต่างจากภาพสมยัก่อนท่ีคน

ภายนอกจะมองว่าผูป้ระกอบการท่ีมีการจา้งแรงงานขา้มชาติ จะเป็นผูป้ระกอบการท่ีเอารัดเอาเปรียบ

และกดข่ีแรงงาน แต่จากการให้ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล สังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูป้ระกอบการกบัแรงงานขา้มชาติ และการให้ขอ้มูลของแรงงานขา้มชาติ พบว่าผูป้ระกอบการมี

จิตสาํนึก ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานขา้มชาติ อาจมีในบางรายกิจการท่ีไดรั้บค่าจา้งน้อย

กว่าท่ีกฎหมายกาํหนด แต่กิจการเหล่านั้นจะมีสวสัดิการท่ีพกัและอาหารให้ ไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึง

แรงงานขา้มชาติก็ยอมรับได ้และเต็มใจท่ีจะทาํงานต่อไป เน่ืองจากนายจา้งมิไดก้ดข่ีข่มเหง หรือมี

การเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองอ่ืนๆ แต่อยา่งใด ซ่ึงผลจากการศึกษาแตกต่างจากผลการศึกษาของปรีดา 

รอดนวล (2551: 175) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาแรงงานข้ามชาติถูกกดค่าแรง ได้รับค่าแรงงานตํ่ากว่า 

กฎหมายกาํหนด การมีชัว่โมงการทาํงานท่ียาวนานในแต่ละวนั รวมถึงการพูดจาดูถูก ด่าทอจาก

นายจา้ง โดยท่ีแรงงานขา้มชาติตอ้งยอมจาํนน ซ่ึงการท่ีแรงงานขา้มชาติไม่ไดรั้บสิทธิดงักล่าวอย่าง

เต็มท่ีเพราะนายจา้งมองว่าแรงงานขา้มชาติเหล่านั้น เม่ืออยู่ท่ีประเทศของเขาก็ไดรั้บค่าแรงถูกกว่า

ประเทศไทยมาก เม่ือมาทาํงานท่ีประเทศไทยยอ่มไดรั้บค่าแรงท่ีสูงกว่า และน่าจะพอใจแมไ้ม่ไดรั้บ

ค่าแรงเท่ากบัท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงแรงงานขา้มชาติท่ีไม่ไดรั้บค่าจา้งท่ีเป็นธรรมแต่ก็จาํตอ้งยอมรับ 

แมจ้ะรู้ว่าตนเองควรจะไดค่้าจา้งเท่าไร แต่การท่ีเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา การดาํเนินการเรียกร้องดู

จะเป็นเร่ืองท่ียากลาํบากสาํหรับพวกเขา ผลการศึกษาท่ีแตกต่างนั้น อาจสามารถอธิบายไดว้่าใน

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดเ้ปล่ียนแนวความคิดและทศันคติไปจากเดิม อาจเน่ืองดว้ยการท่ีมีกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานเป็นตวัควบคุม และดว้ยจิตสาํนึกของตวัผูป้ระกอบการเอง จึงทาํให้ลกัษณะของ

ผูป้ระกอบการท่ีไม่เป็นธรรม กดข่ีข่มเหง ละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานขา้มชาติไดเ้ลือนหายไป ใน

ส่วนสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน มีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละกิจการ เช่น 

ธุรกิจก่อสร้าง สภาพแวดลอ้มจะมีฝุ่ นควนัจากอิฐ ปูน และมีความเส่ียงท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากการ

ทาํงาน จาํพวกอุปกรณ์ก่อสร้างตกใส่หรือความผิดพลาดจากการใชอุ้ปกรณ์ในการก่อสร้าง ธุรกิจ

โรงงานอุตสาหกรรม จะมีเสียงดงัรบกวนจากเคร่ืองจกัร และอนัตรายจากการควบคุมเคร่ืองจกัร 

ธุรกิจเกษตรกรรม จะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าใดนกั อาจมีในเร่ืองของการไดรั้บสารเคมี หรือสัมผสั

กบัยาฆ่าแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อผวิหนงัและการหายใจ ธุรกิจปศุสัตว ์สภาพแวดลอ้มจะไม่ค่อยถูก

สุขลกัษณะ มีกลิ่นเหมน็จากมลูสุกร ส่วนธุรกิจร้านอาหาร มีความเส่ียงจากการทาํงานนอ้ย อาจตอ้ง

ระวงัอุบติัเหตุจากการประกอบอาหาร เช่น การถกูมีดบาด เป็นตน้ แต่สภาพแวดลอ้มและความเส่ียง
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จากการทาํงานเหล่าน้ี เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดท้ั้ งหมด เน่ืองจากกิจการมีมาตรฐานความ

ปลอดภยัในระดบัหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงแรงงานขา้มชาติตอ้งมีความระมดัระวงัตวัเองในการทาํงาน

ดว้ย ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัของไตรพล ตั้ งมัน่คง (2552: 98) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานของแรงงานขา้มชาติทัว่ไปคลา้ยกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานแรงงานไทย ความเส่ียง

ของการทาํงานข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน ลกัษณะงานท่ีแรงงานขา้มชาติเขา้มารับจา้งส่วนใหญ่จดัอยู่ใน

ประเภทงานเส่ียง ลาํบาก สกปรก งานหนกั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไตรพล 

ตั้ งมัน่คง คือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานระหว่างแรงงานข้ามชาติและคนไทยไม่แตกต่างกัน 

เน่ืองจากในการทาํงานแต่ละแผนก จะมีการรวมแรงงานขา้มชาติและแรงงานไทยใหท้าํงานร่วมกนั 

ลกัษณะสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเจอจะเหมือนกนั ส่วนความปลอดภัยในการทาํงานนั้ น 

ข้ึนอยูก่บัแต่ละตวับุคคลท่ีจะมีความระมดัระวงัอนัตรายจากการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 

 3. วถิีชีวติของแรงงานข้ามชาตใินเขตเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 

  ในเขตเทศบาลตําบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม มีการจัดวาง

บา้นเรือนภายในชุมชนค่อนขา้งเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามยัท่ีดี ไม่แออดัจนเกินไป แรงงาน

ขา้มชาติส่วนใหญ่จะพกัอาศยัรวมกนัในบา้นเช่าหลายคน เพ่ือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย บางรายอยู่

กนัเป็นครอบครัวหรือพ่ีน้องกนั และเลือกท่ีพกัท่ีใกลก้บัสถานประกอบการท่ีตนทาํงานอยู่ เพ่ือ

ความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระดบัหน่ึง 

เน่ืองจากมีตาํรวจตรวจตราภายในชุมชนอยู่เสมอ การเดินทางไปมาสะดวกมีรถประจาํทางตลอด  

ทุกสาย ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้สอดคลอ้งกบั ปรีชา รอดนวล (2551: 78) ท่ีกล่าวว่า แรงงานขา้มชาติ

มกัจะอยูเ่ป็นกลุ่มๆ โดยแบ่งกลุ่มไปตามเช้ือชาติ ท่ีอยูอ่าศยัของแรงงานขา้มชาติมกัจะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี

มีสถานประกอบการอยูห่นาแน่น การบริโภคอาหารของแรงงานขา้มชาติ นิยมการประกอบอาหาร

รับประทานเองมากกว่าการซ้ือมารับประทาน เน่ืองจากอาหารไทยรสชาติไม่ถูกปากและประหยดั

กว่าการซ้ือมารับประทาน แต่ก็สามารถรับประทานอาหารไทยได  ้เช่น ชาวพม่า จะรับประทาน

อาหารรสชาติเปร้ียว เค็ม การปรุงอาหารจะใส่เคร่ืองแกงขมิ้น นํ้ ามนั กระเทียมเยอะๆ ส่วนชาวลาว

จะชอบทานอาหารอีสาน ไก่ย่าง ส้มตาํ อ่อมเน้ือ ปลาร้า เป็นต้น  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกับ      

ภณิการ์ เพชรเขียว (2549: 109) ศึกษาการปรับตัวของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในสวนยาง 

จังหวดั    สุราษฎร์ธานี พบว่า แรงงานขา้มชาติจะมีการปรับตวัในเร่ืองของอาหารการกิน เป็น

ปัญหาในช่วงแรกๆ ของการเขา้มาอยูป่ระเทศไทย แต่ก็เป็นเพียงการปรับตวัในเร่ืองความไม่คุน้เคย

ในรสชาติอาหารเท่านั้น เม่ือเขา้มาอยูอ่าศยันานเขา้ก็มีความคุน้เคย และเคยชินกบัรสชาติอาหารไทย

มากข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบั ปรีดา รอดนวล (2551: 80) ท่ีกล่าวว่า แรงงาน     
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ขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่ชอบอาหารไทย เพราะอาหารไทยมีรสหวาน อาหารของชาวมอญและพม่า

มกัจะเป็นจาํพวกแกง ขนมจีนนํ้ ายา ซ่ึงขนมจีนนั้นเป็นอาหารประจาํชาติมอญดว้ย จากการเก็บ

ขอ้มลูการศึกษาพบว่า แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะประกอบอาหารวนัละ 1 ม้ือ ตอนเยน็ และเพ่ือ

รับประทาน     ม้ือเชา้ และม้ือกลางวนัของวนัถดัไปดว้ย ไม่นิยมซ้ืออาหารไทยสาํเร็จรูป เพราะมี

ความรู้สึกว่าอาหารไทยรสชาติไม่ถกูปาก ในส่วนการนับถือศาสนา จากการให้ขอ้มูลของคนไทย

พบว่า แรงงานขา้มชาตินั้นเป็นชนชาติท่ีมีศรัทธาในการไหวพ้ระทาํบุญมาก โดยเฉพาะในวนัหยุด

หรือวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา แรงงานขา้มชาติจะแต่งกายตามประเพณีวฒันธรรมของตนมาร่วม

ไหวพ้ระทาํบุญเสมอ สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ปรีดา รอดนวล (2551: 89) ท่ีกล่าวว่า 

แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มกัชอบไปทาํบุญท่ีวดัจนคนไทยในชุมชนช่ืนชมถึง

ความมีศรัทธาในพุทธศาสนาของแรงงานขา้มชาติ สรุปภาพรวมผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงงานขา้มชาติกบัคนไทยภายในชุมชน ปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนมากกว่าในอดีต 

เน่ืองจากคนไทยสามารถปรับตวัและยอมรับแรงงานขา้มชาติในชุมชนได ้อีกทั้งแรงงานขา้มชาติยงั

มีส่วนช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนใหเ้จริญกา้วหนา้อีกดว้ย 

 4. การปรับตวัและการดํารงอยู่ของแรงงานข้ามชาต ิ

  การอพยพเข้ามาอาศยัและทาํงานในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติ ตอ้งมีการ

ปรับตวั ปรับความคิด พฤติกรรมเพื่อให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจากประเทศของตน เพ่ือความอยูร่อดในการดาํรงชีวิตและเพ่ือสามารถใชชี้วิตอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข  

  ในการปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจนั้น แรงงานขา้มชาติอาจไม่ประสบปัญหาเท่าใด 

เน่ืองจากสภาพชีวิตเดิมในประเทศท่ีตนเคยอาศยัลาํบากมากกว่าการใชชี้วิตในประเทศไทย ขา้วของ

เคร่ืองใชมี้ราคาแพง แต่ค่าเงินตํ่า ประชาชนภายในประเทศหากไดรั้บการศึกษาตํ่า ก็จะทาํใหห้างาน

ทาํไม่ได้ แต่การเขา้มาอยู่ในประเทศไทยนั้ น ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายกว่า รวมถึงรายได้

เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาเพ่ือทาํงานเก็บเงิน จึงมีนิสยัประหยดัอด

ออม ใชจ่้ายแค่เพียงพอดาํเนินชีวิตไปไดใ้นแต่ละวนั ทาํใหมี้เงินเหลือเก็บมากกว่าการทาํงานอยู่ใน

ประเทศของตน  

  ในการปรับตวัดา้นสงัคม แรงงานขา้มชาติเม่ืออพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยใหม่ๆ 

ตอ้งมีการปรับตวัค่อนขา้งมาก ทั้งในเร่ืองขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณี กฎระเบียบภายใน

ชุมชนท่ีทุกคนยึดถือปฏิบติั และการฝึกใช้ภาษาไทยทั้ งฟังและพูด การปรับตัวเหล่าน้ีเพ่ือท่ีจะ

สามารถอยูร่่วมกบัคนไทย และใหค้นไทยเกิดการยอมรับในตวัแรงงานขา้มชาติได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

กบั ภณิการ์ เพชรเขียว (2549: 109) ศึกษาการปรับตวัของแรงงานต่างดา้วชาวพม่า ในสวนยาง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงงานเหล่าน้ีตอ้งมีการปรับตวัเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากคนมอญ
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และคนไทยมีการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั เม่ือคนมอญมาอยู่เมืองไทย จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้

ภาษาไทย เพ่ือจะไดส้ามารถส่ือสารกบัคนไทยได ้ขอ้คน้พบดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั ปรีดา 

รอดนวล (2551:109) ท่ีกล่าวว่า แรงงานข้ามชาตินั้ นมีวิธีการปรับตวัหลายอย่างเพ่ือให้สามารถ

ดาํรงชีวิตอยูใ่นชุมชนไดดี้ข้ึนกว่าตอนท่ีเดินทางมาถึงชุมชนใหม่ๆ วิธีการเหล่านั้น ไดแ้ก่ 1) การฝึก

พดูภาษาไทยใหช้ดัเจน 2) การรวมอยูก่นัเป็นกลุ่มๆ เป็นการปรับตวัอย่างหน่ึง ทาํให้สามารถสร้าง

พ้ืนท่ีของตนเองไดบ้า้ง 3) กรณีแรงงานพม่าจะไม่บอกคนไทยว่าตนเป็นพม่า แต่จะบอกว่าตนเป็น

คนมอญ เพราะรู้สึกว่าคนไทยชอบคนมอญมากกว่าพม่า 4)  การใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน ช่วงงาน

เทศกาลต่างๆ ท่ีมีกิจกรรมท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวดั 5) การใชบ้ริการต่างๆ จากนายหน้า เพ่ือลดความ

เส่ียงจากการถกูตรวจคน้จบักุมจากเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง ซ่ึงวิธีการปรับตวัเหล่าน้ี นบัเป็นวิธีการท่ีช่วย

ให้แรงงานขา้มชาติสามารถปรับตวัและใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัคนไทยไดเ้ร็วข้ึน และยงัเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัคนไทยอีกดว้ย 

  ในการปรับตวัดา้นวิถีชีวิต เหตุผลหน่ึงท่ีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้มาสู่ประเทศไทย 

เป็นเพราะแรงงานขา้มชาติคิดว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ผูค้นมีจิตใจเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบ

ช่วยเหลือคนตกทุกขไ์ดย้าก แรงงานขา้มชาติจึงเลือกอพยพเขา้มาประเทศไทย ซ่ึงจากการให้ขอ้มูล

ของแรงงานขา้มชาติ เสียงส่วนใหญ่ก็ใหค้วามคิดเห็นไปแนวทางเดียวกนั คือ เม่ือแรงงานขา้มชาติ

เกิดปัญหา ตอ้งการขอความช่วยเหลือ คนไทยก็จะเขา้ช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ี ไม่เก่ียงว่าตนเป็นชนชาติ

ใด รวมถึงนายจา้งก็มีความเป็นธรรม ไม่ลาํเอียง ไม่แบ่งแยก ทาํใหแ้รงงานขา้มชาติรู้สึกปลอดภยัใน

การดาํเนินชีวิต และไม่ตอ้งปรับตวัอะไรมาก เพราะแรงงานขา้มชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย 

เก็บตวั ไม่ออกไปพบเจอผูค้นทศันคติต่อชีวิตตนเองของแรงงานขา้มชาตินั้น มองว่าคนไทยโชคดีท่ี

ไดอ้ยู่ในประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ผูค้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าประเทศของตน มีคนไทยบาง

กลุ่มท่ีคิดว่าแรงงานขา้มชาติเขา้มาแยง่งานคนไทยทาํ เขา้มาแยง่ทรัพยากรภายในประเทศ เป็นภยัต่อ

ความมัน่คง แต่แรงงานขา้มชาติอยากให้คนไทยรู้ว่า ตนเพียงตอ้งการเขา้มาหารายไดจุ้นเจือ

ครอบครัว หวงัว่าจะมีชีวิตท่ีดีข้ึนในวนัขา้งหนา้ และงานท่ีทาํส่วนมากเป็นงานท่ีคนไทยไม่นิยมทาํ

กนัแลว้ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัไตรพล ตั้ งมัน่คง (2552: 122) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาท่ีแรงงาน

ไดรั้บการกดข่ีข่มเหง ดูถูกเหยียดหยาม ทาํให้เกิดโทสะทาํร้ายผูท่ี้กล่าวพาดพิง ในขณะเดียวกัน

ความรู้สึกคนไทยก็เกิดความหวาดระแวง กลวัต่อภยัท่ีจะเกิด จึงทาํใหเ้กิดอคติและไม่อยากคบหากบั

แรงงานขา้มชาติ อีกทั้งคนไทยมีความรู้สึกว่าแรงงานขา้มชาติไดเ้ขา้มาแย่งอาชีพของพวกตนโดย

การยอมรับค่าจา้งถกูๆ และอดทนต่อความยากลาํบาก ในขณะท่ีคนไทยเองก็ยอมรับในส่ิงเหล่าน้ี

ไม่ได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กฤตยา อาชวนิชกุล (2548: 130-147) ทาํการศึกษาการจัดการแรงงาน

ต่างชาติในประเทศเพื่อนบา้นในช่วง พ.ศ.2539-2548 พบว่ารัฐบาลไทยไดท้าํสัญญาว่าดว้ยการจา้ง
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งานแรงงานขา้มชาติเป็นผูท้าํงานไดโ้ดยถกูกฎหมาย แต่ยงัมีเจา้หนา้ท่ีรัฐของไทยบางกลุ่ม ยงัมีการ

เลือกปฏิบติัต่อแรงงานขา้มชาติดว้ยจิตใจท่ียงัมีอคติชาติพนัธุ ์จากผลการศึกษาในแง่ทศันคติของคน

ไทยบางกลุ่มยงัคงมองว่าแรงงานขา้มชาติแข่งขนักบัแรงงานทอ้งถิ่นท่ีเป็นเจา้ของประเทศ เป็นการ

ทาํลายแรงงานทอ้งถิ่นในแง่เขารับค่าจา้งถกูกว่า เป็นแรงงานเสริมแรงงานทอ้งถิ่น และถา้แรงงาน

ขา้มชาติมีมากเกินไปจะทาํใหเ้ป็นผลเสียต่อแรงงานในประเทศ  หากถามถึงการดาํรงชีวิตในอนาคต 

แรงงานขา้มชาติกล่าวว่าเม่ือตนสามารถทาํงานมีเงินเก็บได ้ตนก็ตอ้งการท่ีจะกลบัไปอยู่พร้อมหน้า

พร้อมตากบัครอบครัวในประเทศ จะพยายามไม่สร้างปัญหาหรือทะเลาะเบาะแวง้กบัคนไทย เพราะ

แรงงานขา้มชาติเขา้ใจดีเสมอว่าตนเป็นเพียงผูอ้ยูอ่าศยั มิใช่ผูท่ี้เป็นเจา้ของประเทศ 

 

ประโยชน์จากการวจิยั 

 1. ประโยชน์เชิงทฤษฎีและข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัในอนาคต 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกบัแรงงานข้ามชาติ เช่น การศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีการยา้ยถิ่น การจา้งงาน การปรับตวั และคุณภาพชีวิต ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนาํมา

สร้างวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีครบถว้น รอบดา้น

ในทุกประเด็นปัญหา และทาํให้งานวิจยัมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอ

เสนอขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในอนาคต ดงัน้ี 

1.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในมุมของแรงงานขา้มชาติเก่ียวกบัวิถีการ

ดาํเนินชีวิตและการปรับตวัของแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงอาจไดข้อ้มูลเพียงดา้นเดียว ดงันั้น ควรมีการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับนโยบายหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในระดบัชุมชน ว่ามี

นโยบายและมีวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร วิธีการแบบใดท่ีจะสามารถบริหารจดัการปัญหาแรงงาน

ขา้มชาติ และปัญหาความขดัแยง้ หรือทศันคติในแง่ลบของคนไทยในชุมชน เพ่ือให้เกิดความสงบ

สุขและเกิดความเรียบร้อยภายในชุมชน 

1.2 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแรงงานขา้มชาติท่ีอาศยัและทาํงานอยู่ใน

เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจในเขตปริมณฑล 

ดงันั้ น ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างชุมชนท่ีมีแรงงานข้ามชาติอาศยัและทาํงานอยู ่

ระหว่างชุมชนในเขตเมืองท่ีมีความเจริญกับชุมชนในชนบทว่าวิถีชีวิตของแรงงานขา้มชาติและ

ปฏิสมัพนัธก์บัคนไทยในชุมชนมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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 2. ประโยชน์เชิงการจดัการธุรกจิและเชิงนโยบาย 

  จากการศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตและการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เขต

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บทราบถึงขอ้มูล

เก่ียวกบัชีวิตของแรงงานขา้มชาติท่ีอพยพเขา้มาอาศยัและทาํงานในชุมชนเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

รวมถึงสภาพปัญหาทั้งในดา้นคนไทย และในดา้นแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงในการแกไ้ขปัญหานั้นตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือจากคนทุกฝ่าย เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอ

เสนอแนะแนวทางจากปัญหาการวิจยั ดงัน้ี 

2.1 ผลจากการศึกษาพบว่า คนไทยบางกลุ่มในชุมชนอาจยงัมีทัศนคติในแง่ลบต่อ
แรงงานขา้มชาติ เพราะคิดว่าการท่ีมีแรงงานขา้มชาติอยูใ่นชุมชน ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ ตามมา

มากมาย ซ่ึงคนไทยควรเปิดใจยอมรับว่าแรงงานขา้มชาติมีส่วนช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจภายในชุมชน

รวมถึงประเทศเจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีแรงงานขา้มชาติเป็นผูเ้ก้ือหนุนปัจจยัดา้นแรงงาน 

ซ่ึงตวัแทนของประชาชนในชุมชน เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ควรจัดเวทีให้คนภายในชุมชนไดม้า

พบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานข้ามชาติ

ร่วมกนั เพ่ือใหชุ้มชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหาอย่างแทจ้ริง รวมถึงหาขอ้สรุปท่ีสามารถทาํให้บุคคล

ทุกฝ่ายยอมรับ ทั้งผูท่ี้มีส่วนไดผ้ลประโยชน์ และผูท่ี้มีส่วนเสียประโยชน์จากการเขา้มาของแรงงาน

ขา้มชาติ  

2.2 เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ควรส่งเสริมให้มีการ

จดัเวทีสมัมนาเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน โดยเชิญวิทยากรผูมี้ความรู้มาบรรยายถึงสิทธิต่างๆ ท่ีแรงงาน

ขา้มชาติมี และแนวทางในการปฏิบติัเม่ือเผชิญปัญหาความไม่ยติุธรรมภายในชุมชน และเชิญบุคคล

กลุ่มต่างๆ ในชุมชนมาร่วมแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เช่น นายจา้ง เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง คนไทย 

และแรงงานขา้มชาติ 

2.3 ผลจากการศึกษา ชุมชนเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่มีสภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร แรงงานขา้มชาติในชุมชนมีจาํนวนมากและ

กระจายอยู่ในทุกพ้ืนท่ีของชุมชน ซ่ึงในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจากการท่ีมี

แรงงานขา้มชาติอพยพหรือยา้ยถิ่นจากชุมชนอ่ืนเขา้มาเพิ่มเติม และจากการตั้ งครรภ์มีบุตรของ

แรงงานขา้มชาติภายในชุมชน ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสาํรวจแรงงานขา้มชาติในเขต

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ และควบคุมใหอ้ยูใ่นจาํนวนท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัปัญหาและผลกระทบ

ท่ีจะตามมาในภายหลงั ทั้งปัญหาสภาพแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และปัญหาจากคนไทยท่ีเกิดการ  

ไม่ยอมรับแรงงานขา้มชาติในจาํนวนท่ีมากข้ึนภายในชุมชน 
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2.4 ปัจจุบนัการลกัลอบเขา้มาในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติ ส่วนใหญ่ยงัคงมา

จากกระบวนการนายหนา้ท่ีนาํพาแรงงานขา้มชาติเขา้มาอย่างผิดกฎหมาย ซ่ึงทาํให้มีผลกระทบต่อ

ประเทศไทยและมีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานขา้มชาติ รัฐบาลควรมีมาตรการท่ีเด็ดขาดในการ

ปราบปรามขบวนการนายหน้าท่ีนําพาแรงงานขา้มชาติเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงการจดัการ

เจา้หนา้ท่ีคนไทยท่ีมีส่วนรู้เห็น หรือมีส่วนไดผ้ลประโยชน์จากขบวนการนายหนา้ ซ่ึงไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายบา้นเมือง 

2.5 ควรจดัตั้งโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนเฉพาะเด็กท่ีเป็นคนขา้มชาติ เน่ืองจาก

เด็กเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยในฐานะผูติ้ดตามเป็นการชัว่คราวเท่านั้น การจดัการ

เรียนการสอนจึงควรเอ้ือใหเ้ด็กท่ีเขา้เรียนสามารถกลบัไปเรียนต่อในประเทศของตนได ้และยงัเป็น

การลดความรู้สึกไม่พอใจของผูป้กครองเด็กไทยท่ีตอ้งส่งบุตรหลานมาเรียนร่วมกบัเด็กขา้มชาติ

ดว้ย  

2.6 ปัจจุบันการจ้างงานของสถานประกอบการเอกชนนั้ น มีการจ่ายค่าจ้างและ

สวสัดิการให้กบัแรงงานขา้มชาติเท่าเทียมกบัแรงงานไทยแลว้ ซ่ึงนับเป็นเร่ืองดีท่ีสถานประกอบการ

เล็งเห็นถึงความเป็นธรรมและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้ น  สถาน

ประกอบการควรส่งเสริมใหแ้รงงานขา้มชาติและแรงงานไทยไดมี้กิจกรรมสนัทนาการร่วมกนั เช่น 

การจดักีฬาสี หรือการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมร่วมกนัภายในชุมชน เพ่ือก่อให้เกิด

ความรัก ความสามคัคี และทาํให้แรงงานขา้มชาติกลา้ท่ีจะคลุกคลีอยู่กบัแรงงานไทย ซ่ึงส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีทั้งแรงงานขา้มชาติและแรงงานไทยมีส่วนสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนการทาํงานรวมถึงผลผลิตท่ีไดจ้ากการทาํงานใหก้บัองคก์ร 
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รายการอ้างองิ 
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แบบสัมภาษณ์ 

วถิีชีวติและการดํารงอยู่ของแรงงานข้ามชาตใินสังคมไทย เขตเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

ชุดท่ี 1 สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาต ิ

1. ข้อมูลทั่วไป 

 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ อาย ุสถานภาพ ครอบครัว การมีบุตร การศึกษา 

อาชีพ สญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ระยะเวลาท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย และระยะเวลาท่ีเขา้มาอาศยัอยู่

ในจงัหวดันครปฐม 

 

2. ชีวติในประเทศของตนและการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย 

2.1 ชีวิตความเป็นอยูแ่ละครอบครัวของแรงงานขา้มชาติในประเทศของตนก่อนอพยพ
เขา้มาสู่ประเทศไทย  

2.2 การตดัสินใจเขา้มาทาํงานในเมืองไทย 

2.3 วิธีการเขา้มาในประเทศไทย และปัญหาท่ีประสบระหว่างการเดินทางเขา้ประเทศไทย 

 

3. ชีวติในประเทศไทย ด้านสภาพการจ้างงาน และการทํางาน 

3.1 เหตุผลและท่ีมาในการเลือกประกอบอาชีพ 

3.2 สภาพการจา้งงานและสวสัดิการท่ีนายจา้งกาํหนดให ้

3.3 ลกัษณะการจ่ายค่าตอบแทนจากการทาํงาน 

3.4 หากมาทาํงานสาย หรือเจ็บป่วย มีเหตุจาํเป็นตอ้งหยดุงาน มีการหกัค่าแรงหรือไม่ 

อยา่งไร 

3.5 การปฏิบติัตนของนายจา้งต่อแรงงานขา้มชาติ 

3.6 สภาพแวดลอ้มภายในท่ีทาํงาน และการทาํงานร่วมกบัแรงงานไทย 

3.7 ปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงาน รวมถึงความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิต มีวิธีแกไ้ขปัญหา

อยา่งไร 

 

4. ด้านสภาพชีวติความเป็นอยู่ 

4.1 ลกัษณะของท่ีพกัอาศยั และลกัษณะการอยูอ่าศยัของกลุ่มแรงงานขา้มชาติ 

4.2 สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในละแวกท่ีพกั 
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4.3 การเดินทางในละแวกชุมชน ทั้งการเดินทางไปทาํงาน และการเดินทางเพ่ือกิจธุระ

หรือพบปะญาติ เพ่ือนฝงู 

4.4 การบริโภคอาหาร 

4.5 การปฏิบติัตนของคนไทยในละแวกท่ีพกัอาศยัท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ 

4.6 กิจกรรมท่ีทาํในโอกาสต่างๆ เช่น การเขา้วดัทาํบุญ การไปเท่ียว ฯลฯ 

 

5. ด้านสภาพเศรษฐกจิและสังคม 

5.1 การปรับตวักบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั 

5.2 ค่าใชจ่้ายในการการใชชี้วิตอยูใ่นประเทศไทย  

5.3 รายไดท่ี้หามา เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายหรือไม่ 

5.4 บุคคลท่ีรู้จกัในชุมชนท่ีเป็นคนไทย 

5.5 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างท่านคนไทยในละแวกใกลเ้คียง 
5.6 การเขา้รับบริการภายในชุมชน เช่น ร้านตดัผม ร้านขายยา ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร 

5.7 การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 

 

6. ด้านทัศนคต ิความรู้สึก และการปรับตวัของแรงงานข้ามชาต ิ

6.1 การปฏิบติัตนของคนไทยท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติเม่ือรู้ว่าไม่ใช่คนไทย 

6.2 การแสดงความดูถกู รังเกียจเหยยีดหยามจากคนไทย 

6.3 ความรู้สึกท่ีมีต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีของนายจา้ง เช่น การใชว้าจา การแสดง

ท่าที หรือการเอารัดเอาเปรียบ 

6.4 ทศันคติท่ีมีต่อนายจา้ง เพ่ือนร่วมงานคนไทย พ่อคา้ แม่คา้ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัแรงงานขา้มชาติ 

6.5 วิธีการปรับตวัเม่ือมีปัญหากบันายจา้ง หรือแรงงานไทย เพ่ือให้ดาํรงชีวิตอยู่ใน

สงัคมได ้ 

6.6 ความคิดในการเปรียบเทียบชีวิตตนเองกบัคนไทย 

6.7 การนบัถือศาสนา และการปฏิบติัศาสนกิจเพ่ือเป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ 

6.8 ปัญหาหรือความรู้สึกท่ีอยากส่ือกบัญาติพ่ีนอ้งทางบา้น คนไทย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 105

ชุดท่ี 2 สัมภาษณ์คนไทยท่ีทํางานและอยู่ร่วมกบัแรงงานข้ามชาต ิ

1. ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทั ่วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่  ช่ือ อายุ สถานภาพ ครอบครัว การมีบุตร 

การศึกษา อาชีพ สญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ระยะเวลาท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในจงัหวดันครปฐม 

 

2. ทัศนคตขิองคนไทยและการปฏิบตัตินต่อแรงงานข้ามชาต ิ

2.1 ความรู้สึกและการปฏิบติัตนต่อแรงงานขา้มชาติ 

2.2 ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงานหรือไม่ 

2.3 การเขา้มาของแรงงานขา้มชาติ ทาํใหเ้กิดการจา้งแรงงานไทยนอ้ยลงหรือไม่ 

2.4 ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ 

 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่าง คนไทย แรงงานไทยกบัแรงงานข้ามชาต ิ

3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทั้งท่ีเป็นแรงงานขา้มชาติดว้ยกนั และระหว่าง

แรงงานไทย 

3.2 การปฏิบติัตนของนายจา้งท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ การให้คาํแนะนาํในการทาํงาน

หรือการดาํเนินชีวิต 

3.3 การใหค้วามช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติเม่ือเกิดปัญหา 
3.4 ความเข้าใจในการส่ือสารกับแรงงานข้ามชาติ การใช้คาํพูด ภาษา ปัญหาและ

วิธีแกไ้ขท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจในการส่ือสาร 

3.5 การพบปะพดูคุยกบัแรงงานขา้มชาติ และการแสดงท่าทีของแรงงานขา้มชาติเม่ือมี

ปฏิสมัพนัธก์บัคนไทย 

 

4. ผลกระทบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาต ิ

4.1 ก่อนมีแรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงานและอาศยัในชุมชนเป็นอย่างไร และหลงัจากมี

แรงงานขา้มชาติเขา้มา ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

4.2 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจากการท่ีมีแรงงานขา้มชาติเขา้มาอาศยัและทาํงานอยู่ใน
ชุมชน 

4.3 การแกไ้ขของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการและแกปั้ญหาเหล่านั้น 

4.4 ในการอพยพเข้ามาอาศยัและทาํงานของแรงงานข้ามชาติได้สร้างปัญหาให้กับ
ชุมชนหรือไม่ รุนแรงเพียงใด และจะสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นอยา่งไร 
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ชุดท่ี 3 สัมภาษณ์นายจ้าง 

1. วิธีการนาํแรงงานขา้มชาติเขา้มาทาํงานในสถานประกอบการ 

2. เหตุใดจึงจา้งแรงงานข้ามชาติและแนวโน้มความตอ้งการใช้แรงงานขา้มชาติใน
อนาคตเป็นอยา่งไร 

3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแรงงานขา้มชาติ 

4. แรงงานขา้มชาติมีสภาพการทาํงานและสวสัดิการอยา่งไร 

5. อตัราค่าจา้งและสวสัดิการของแรงงานขา้มชาติ 

6. วิธีการลงโทษ หากแรงงานขา้มชาติมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือปฏิบติังานเสียหาย  

7. การปฏิบติัตนของนายจา้งต่อแรงงานขา้มชาติ 

8. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแรงงานขา้มชาติ และมีแนวทางการป้องกนั  
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ชุดท่ี 4 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

1. กระบวนการในการเดินทางเขา้มาทาํงานในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติ 

2. พ้ืนท่ีและประเภทกิจการท่ีมีการใชแ้รงงานขา้มชาติทาํงานเป็นจาํนวนมาก 

3. การปฏิบติัหรือฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองแรงงานของนายจา้งหรือสถานประกอบการท่ี
มีการจา้งแรงงานขา้มชาติ  

4. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว 

5. มาตรการใดท่ีควรนาํมาใชเ้พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในดา้นการคุม้ครองแรงงาน      

ขา้มชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบสังเกต 
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แบบสังเกตปรากฎการณ์และพฤตกิรรมที่เกดิขึน้ระหว่างการเกบ็ข้อมูล 

1. สภาพทางกายภาพของชุมชน 

2. สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

3. บรรยากาศในการสมัภาษณ์ 

4. พฤติกรรมระหว่างการใหข้อ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง 

5. พฤติกรรมในชีวิตประจาํวนัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพถ่ายจากการเกบ็ข้อมูลการศึกษา 
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ภาพท่ี 1 ผูว้ิจยัร่วมกบัแรงงานขา้มชาติสญัชาติพม่าและลาว 
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ภาพท่ี 2 ผูว้ิจยัร่วมกบัแรงงานขา้มชาติสญัชาติมอญและไทยใหญ่ 
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ภาพท่ี 3 ผูว้ิจยัร่วมกบัแรงงานขา้มชาติสญัชาติกมัพชูาและลาว 
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ภาพท่ี 4 ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านขายยาและสวนกลว้ยไม ้
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ภาพท่ี 5 ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม 

 



 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 สภาพแวดลอ้มการทาํงานของแรงงานขา้มชาติในสวนกลว้ยไมแ้ละร้านอาหาร 

 



 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 สภาพแวดลอ้มการทาํงานของแรงงานขา้มชาติในร้านขายของชาํและพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
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ภาพท่ี 8 สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน 
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ภาพท่ี 9 ท่ีพกัอาศยัของแรงงานขา้มชาติ 
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