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แรงงานตางดาวกลุมนี้ไมมีกฎหมายรองรับสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ ซ่ึงมาตรการประกัน 

ฆ
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สุขภาพที่รัฐไดกําหนดใหเปนชองทางในการใหบริการสุขภาพแกแรงงานตางดาว ยังไมใชกฎหมาย 
แตเปนเพียงแนวปฏิบัติตามมาตรการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว 

จากเหตุผลดังกลาวผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะใหมีการออกกฎหมายใหมควบคูไปกับ 
กําหนดนโยบายที่เหมาะสม ในเรื่องการรับรองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแต 
ไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยในการไดรับบริการสุขภาพ  รวมไปถึงกลุมผูติดตาม 
คือ พอ แม ภริยาและบุตร  เรื่องการกําหนดสิทธิประโยชนครอบคลุมบริการสุขภาพครบวงจรตาม 
โครงการหลักประกันสุขภาพ  เรื่องการกําหนดใหมีกองทุนลูกจางแรงงานตางดาวที่ไดรับการ 
ผอนผันใหทํางานในประเทศไทยเพื่อคุมครองชวยเหลือลูกจางในกรณีเจ็บปวยหรือประสบ 
อันตรายครอบคลุมเรื่องคารักษาพยาบาล คาทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจนไม 
สามารถทํางานได  สูญเสียอวัยวะ ตายหรือสูญหาย  คาทําศพ และเรื่องการกําหนดทางเลือกอ่ืนใน 
การไดรับบริการสุขภาพโดยสามารถเลือกทําประกันสุขภาพแทนการเขาเปนสมาชิกกองทุน 
เพื่อความเปนธรรมและเปนการปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดจนสรางระบบการ 
คุมครองสิทธิแรงงานตางดาวกลุมนี้ในรูปแบบมาตรการทางกฎหมายที่ไดมาตรฐานองคการ 
แรงงานระหวางประเทศและนานาอารยประเทศ 

ง
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ABSTRACT 

According to the government’s lenient policy on hiring alien labors in order to solve 
the problem of  labor  shortage by stipulating measures on management  system on hiring  illegal 
alien labors of Burmese, Laotian and Cambodian nationalities which in 2006, 1.2 million illegal 
alien labors reported to the authorities and were allowed to stay in the Kingdom on a temporary 
basis provided, however, that they must undergo physical health examinations first. But, in fact, 
only six hundred and sixty thousand labors were found to be in the system of health examinations 
with Ministry of Public Health. This group of labors is called “illegal labors but have been given 
leniency to work in Thailand.” Even these labors are illegal immigrants and have had the status of 
the persons committing offences against the law, however, their rights of receiving health services 
which are their fundamental rights of being human beings which is called Human Rights shall be 
protected. Therefore, it is necessary to study the legal measures on the protections of the rights of 
this  group  of  illegal  labors  in  receiving  health  services of Thailand  in  order  that equity  can  be 
maintained and foreign labor protection system in the form of legal measures up to the standard of 
International Labor Organization (ILO) and the principle of International Law can be established. 

As a  result of  the  study,  the  illegal  labors having been  lenient  to work  in Thailand 
have  been  found  to  possess  a  specific  characteristic  which  in  that  they  have  the  status  in  the 
middle  between  the  legal  labors  and  the  illegal  labors;  which  is  to  say,  that  they  have  been 
permitted to work on a temporary basis in accordance with the Act relating to Working of Foreign 
Labors,  B.  E.  2521  (1978),  and  as  the  result,  they  shall  be  deemed  to  be  legal  employees. 
Notwithstanding the foregoing, they have still been considered as illegal immigrants committing
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offences against the law in accordance with the Immigration Act, B. E. 2522 (1979), so, they are 
not legal labors, resulting in this group of labors to have no law to back up their rights to receive 
health  services. Health  Insurance Measure established by the government  to be  the channel  for 
providing health services to foreign labors is not a law but merely a procedural guidance on the 
performances in accordance with the measures on management system on hiring foreign labors. 

Due  to  the  above  reasons,  I  (the writer)  would  like  to  remark  that  a  new  law 
should be passed simultaneously along with the mapping out of  the policy on the matter of  the 
recognitions of the rights of illegal labors having been lenient to work in Thailand to enable them 
to  receive  health  services  including  accompanying  group  of  persons:  such  as;  their  fathers, 
mothers,  wives  and  child  or  children;  on  the  matter  of  a  stipulation  of  preferences  covering 
complete cycle health services in accordance with Health Insurance Scheme; on the matter of the 
stipulation  to have Foreign Labor Fund for alien labors having been lenient to work in Thailand 
to  protect  them  and  provide  them  with  assistances  in  the  case  where  they  have  been  sick  or 
injured  from  accidents  so  that  they  can  be  covered  with  medical  treatment  expenses, 
compensations in the case where they have been sick or injured to the extent that they are unable 
to no longer work,  in the case of the loss of organs, death or disappearances, funeral allowances 
and options to receive medical service which in that they shall be able to choose health insurance 
instead of becoming members of the Fund. This proposed procedure is contemplated to maintain 
equity and to comply with International Law as well as establishing a system to protect this alien 
labor  group  in  the  form of  legal  standard  in  accordance with  International Labor Organization 
(ILO) and of other civilized countries.
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บทที่  1 
บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ในสภาวะปจจุบันลักษณะและองคประกอบทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมของประเทศ 

ไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจไดขยายตัวเปน 
อยางมากและกอใหเกิดความตองการแรงงานทั้งทางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจํานวนเพิ่ม 
มากยิ่งขึ้น  แตวาการตอบสนองตอความตองการดังกลาวก็ยังไมเพียงพอ  จึงเปนที่มาของการจาง 
หรือใชแรงงานตางดาวโดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ ( Un-skilled  Labour ) ซ่ึงหาคนไทยในประเทศ 
มาทํางานดังกลาวไดนอยมากเนื่องจากลักษณะของงานเปนงานที่หนัก  เส่ียงตออันตราย  สกปรก 
หรือไรซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดจนการจายคาจางยังถือวาคอนขางต่ํา  จึงทําใหแรงงานไรฝมือ 
ซ่ึงเปนคนไทยไดไปขายแรงงานยังตางประเทศแทนเพราะเหตุที่คาตอบแทนสูงกวาในประเทศ  สงผล 
ใหแรงงานไรฝมือในประเทศมีความขาดแคลน  ทําใหแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน  คือ 
พมา  ลาว  กัมพูชา  ที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายทะลักเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมากรวมทั้ง 
ผูติดตาม คือ ครอบครัวของแรงงานเหลานั้นไมต่ํากวา 2 ลานคน เนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายผอนผัน 
ใหมีการจางแรงงานตางดาวเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน โดยการกําหนดมาตรการจัดระบบจาง 
แรงงานตางดาว ใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่มารายงานตัวสามารถอาศัยอยูชั่วคราว และไดรับ 
อนุญาตใหทํางานได แตทั้งนี้ตองผานการตรวจสุขภาพกอน แตพบวามีแรงงานเขาสูระบบตรวจสุขภาพ 
กับกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 6.6  แสนคน 1 เทานั้น สวนที่เหลือกวา 1 ลาน 4 แสนคน ไมสามารถ 
เขาถึงระบบบริการสุขภาพได และอาจเปนแหลงแพรโรคติดตอกลุมใหญท่ีนากลัวมาสูคนไทยได 
โดยเฉพาะโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคมาลาเรียและวัณโรค ทั้งนี้ จากการเฝาระวังโรคในกลุม 
แรงงานตางดาวใน 76 จังหวัดทั่วประเทศในรอบ 10 เดือน  ของป 2549 นี้ โดยสํานักระบาดวิทยาพบมี 
การเจ็บปวยจากโรคติดตอทั้งหมด 17,117 คน กวารอยละ 50 มีอายุ 15-44 ป พบในผูชายมากกวาหญิง 
เสียชีวิต 24 คน โรคที่พบมากอันดับ 1 ไดแก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน รอยละ 36 รองลงมาคือ 

1 เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติและปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรงมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ 
(20 ธ.ค.49), เรื่อง “หยุดเอดส...แรงงานขามชาติมีสวนรวม. มูลนิธิรักษไทยรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข.
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มาลาเรียพบรอยละ 23 และที่นาหวงและเปนสัญญานภัยอาจทําใหปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
โดยเฉพาะโรคเอดสเพิ่มการแพรระบาดในประเทศไทยไดก็คือ พบแรงงานตางดาวปวยจากกามโรค 
เนื่องจากไมใสถุงยางอนามัยปองกันจํานวน 692 ราย คิดเปนรอยละ 3 และพบปวยจากวัณโรค 467 ราย 
คิดเปนรอยละ2 ซ่ึงในกลุมผูปวยวัณโรคนี้รอยละ 17-55 จะมีปญหาติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย 

จากสภาพการณดังกลาว  เม่ือมีคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะสัญชาติพมา 
ลาว และกัมพูชา ซ่ึงเปนกลุมที่ไดรับการผอนผันใหทํางานไดตามนโยบายของรัฐบาลไทยและเปน 
กลุมเปาหมายของการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้เขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น กอใหเกิดผลกระทบ 
ตอสังคมไทยหลาย ๆ ดาน  ไมวาจะเปนดานความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สาธารณสุข  หรือสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบทางดานการสาธารณสุข  เนื่องดวยแรงงานตางดาวไรฝมือ ( Un-skilled 
Labour ) ที่เขามาทํางานในประเทศไทยนี้มาจากประเทศที่มีความลาหลังกวาประเทศไทยในดาน 
วิทยาการทางการแพทย ทําใหการควบคุมปองกันโรคของคนเหลานี้จึงไมดีนักและเปรยีบเสมอืนแหลง 
แพรกระจายเช้ือโรค  ซ่ึงเมื่อเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยอาจทําใหมีการแพรกระจายเชื้อสูคนไทย 
จนอาจกอใหเกิดโรคระบาดได  หรือแมแตโรคซ่ึงควบคุมไดหรือหายไปจากประเทศไทยนานแลว 
ก็อาจกลับมาเกิดขึ้นใหมไดอีกอาทิเชน โรคเทาชาง โรคเรื้อน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส เปนตน 

ทั้งนี้ หลักการของการไดรับบริการสุขภาพในกรณีเจ็บปวยของ “มนุษย” นั้น ถือวา 
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยที่ตองไดรับความคุมครองอยางเปนสากลตามกฎหมาย 
ระหวางประเทศ เรียกวา “สิทธิมนุษยชน” ซ่ึงบุคคลทุกคนไมวาอยูในประเทศใด ที่แหงใด หรือมี 
ชาติพันธุใด จะไดรับการปกปองและไมถูกลวงละเมิดสิทธินั้น ๆ เพื่อใหประเทศตาง ๆ ตองผูกพัน 
ถึงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนที่ตองใหความคุมครองแกบุคคลทุกคนโดยเทาเทียมกัน มิได 
จํากัดเฉพาะแกบุคคลที่เปนพลเมืองของตนเทานั้น และไมตองคํานึงวาประเทศนั้น จะไดลงนาม 
และใหสัตยาบันแกอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาที่กําหนดคุมครองแกสิทธิมนุษยชนดังกลาวไวแลว 
หรือไม 2 อยางไรก็ตามการใหบริการสุขภาพในระดับสิทธิมนุษยชน นั้น จะเปนการใหการรักษา 
แกบุคคลในกรณีเจ็บปวยอันควรไดรับการรักษาตามความจําเปนเทานั้น จะไมไดรับบริการที่ครบ 
วงจรตั้งแตการตรวจสุขภาพ การบริการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค 
หรือเฝาระวังโรค การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บปวย สําหรับรูปแบบหรือระบบการ 
คุมครองสิทธิแรงงานตางดาวถูกกฎหมายของประเทศไทยในการไดรับบริการสุขภาพ จะมี 
กฎหมายรองรับ กลาวคือ หากเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากการทํางานก็จะไดรับความคุมครอง 

2 วิชช จีระแพทย. สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวางประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย. เอกสารประกอบ 
การประชุมนิติศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 6 ประจําป 2549. หนา 26.

DPU



3 

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 หรือหากเจ็บปวยหรือประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจาก 
การทํางาน ก็จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในขณะที่แรงงาน 
ตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยจะไมไดรับการ 
คุมครองตามสิทธิดังกลาวนี้ เนื่องจากแรงงานตางดาวกลุมนี้ไดรับสิทธิเพียงการอาศัยอยูในประเทศ 
และผอนผันใหทํางานไดชั่วคราว มีสภาพเปนลูกจางที่ชอบดวยกฎหมาย แตยังคงมีสถานะเปน 
ผู หลบหนีเขาเมืองที่ผิดกฎหมายอยู  จึงไมมีกฎหมายรับรองหรือคุมครองสิทธิไว ถือวาเปน 
ลักษณะเฉพาะของแรงงานกลุมนี้ที่อยูกึ่งกลางระหวางแรงงานผิดกฎหมายกับแรงงานถูกกฎหมาย 
ซ่ึงการคุมครองสิทธิในการเขาถึงบริการสุขภาพจะเปนลักษณะของการซ้ือประกันสุขภาพที่อาศัย 
มติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางาน 
ในประเทศไทยทุกคนตองทําประกันสุขภาพกอนขอใบอนุญาตทํางาน และไดรับสิทธิประโยชน 
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ฉะนั้น จึงตองศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการปญหาดังกลาวใหเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย วาประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย 
อยางไรในการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางาน 
ในประเทศไทย และมาตรการทางกฎหมายดังกลาวนั้นเอ้ือตอการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวกลุมนี้ 
หรือไมอยางไร โดยเฉพาะประเด็นการไดรับบริการสุขภาพ และพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กับกฎหมายตางประเทศ วามีความเหมือนหรือแตกตาง 
กันอยางไร และมีขอดี ขอเสียอยางไรเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาหรือตรากฎหมายขึ้นใหม 
เพ่ือยกระดับกฎหมายคุมครองแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงสิทธิในการไดรับความคุมครองตามกฎหมายของแรงงานตางดาว 

ที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะสิทธิในการไดรับ 
บริการสุขภาพของประเทศไทยในปจจุบันวามีสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม อยางไร และ 
มีรูปแบบการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิอยางไร  มีความเหมาะสมและไดมาตรฐานตาม 
สิทธิอันพึงไดรับหรือไม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวาง 
ประเทศ ( ILO ) และมาตรฐานแรงงานของตางประเทศ 

2.  เพ่ือศึกษาถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงาน 
ตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ตามกฎหมายของ 
ประเทศไทย วามาตรการทางกฎหมายดังกลาวไดใหการคุมครองแรงงานตางดาวกลุมนี้ในการ
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ไดรับบริการทางดานสุขภาพเพียงใด  และการใหบริการมีความเหมาะสมไดมาตรฐานหรือไม 
อยางไร  โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และ 
มาตรฐานแรงงานของตางประเทศ 

3.  เพ่ือศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรงุ 
หรือกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายเดิมหรือตรากฎหมายขึ้นใหมเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ 
แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยในการไดรับ 
บริการสุขภาพ  เพื่อความเปนธรรมตอแรงงานตางดาวดังกลาวตลอดจนสรางระบบการคุมครอง 
สิทธิแรงงานในดานการเขาถึงระบบบริการสุขภาพใหมีความเหมาะสม  และไดมาตรฐานเปนที่ 
ยอมรับของอารยประเทศ 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
เนื ่องดวยปญหาการไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวที ่ไมชอบดวย 

กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยยังไมครอบคลุมและไมทั่วถึงกับจํานวน 
แรงงานตางดาวกลุมดังกลาวที่มีจํานวนมาก และการคุมครองถึงสิทธิดังกลาวก็ไมมีกฎหมายบัญญตัิ 
รองรับไว ทั้งที่กลุมแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยนี้ 
เมื่อไดรับอนุญาตใหทํางานไดตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวก็มีสภาพเปนลูกจาง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย แตลักษณะเฉพาะของแรงงานกลุมนี้จะยังคงมีฐานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองที่ผิด 
กฎหมายอยู อีกทั้งระยะเวลาการไดรับอนุญาตผอนผันใหทํางานไดปตอปก็เปนขอจํากัดที่ทําใหไมได 
รับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายในการไดรับบริการสุขภาพ เชน แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย 
หรือแรงงานที่เปนคนไทยอยางแทจริง โดยที่หากเปนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจะเขาสูระบบ 
บริการสุขภาพได 2 ชองทาง กลาวคือ หากเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากการทํางานก็จะไดรับ 
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 หรือหากเจ็บปวยหรือประสบอันตราย 
อันมิใชเนื่องจากการทํางานก็จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
แตแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยจะไมไดรบั 
สิทธิดังกลาวนี้ จึงสมควรที่จะตรากฎหมายใหมหรือหามาตรการเพื่อใชบังคับกับแรงงานกลุมนี้ 
ซึ่งถือวาเปนกลุมพิเศษที่อยูกึ่งกลางระหวางแรงงานผิดกฎหมายกับแรงงานถูกกฎหมาย เพื่อให 
ไดรับความคุมครองถึงสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ อันจะเปนการคุมครองแรงงานตางดาว 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยเพื่อความเปนธรรมและเปน 
การปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศในรูปแบบของอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง 
ประเทศและองคการสหประชาชาติที่ประเทศไทยเปนสมาชิกในเรื่องการคุมครองแรงงานตางดาว
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ตลอดจนทําใหระบบการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวกลุมนี้ในการไดรับบริการสุขภาพของ 
ประเทศไทยไดมาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศและนานาอารยประเทศ 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงแนวคิดและหลักการของระบบการใหบริการสุขภาพ 

แกแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยและ 
ตางประเทศในเชิงเปรียบเทียบวามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร  โดยพิจารณาจากมาตรฐาน 
แรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ  และตอจากนั้นศึกษาถึงแนวคิดและ 
หลักเกณฑของมาตรการทางกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของแรงงาน 
ตางดาว โดยจํากัดขอบเขตศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการ 
ผอนผันใหทํางานในประเทศไทยกับตางประเทศในเชิงเปรียบเทียบวาเหมือนหรือแตกตางกัน 
อยางไร  มีขอดี  ขอเสียอยางไร  โดยเฉพาะการมุงเนนศึกษากฎหมายคุมครองแรงงานที่เกี่ยวของกบั 
การบริการสุขภาพของแรงงานหรือลูกจาง คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และมาตรการประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว 
ที่ดําเนินการในปจจุบัน วากฎหมายหรือมาตรการดังกลาวไดบัญญัติถึงความคุมครองสิทธิการ 
ไดรับบริการสุขภาพแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางาน 
ในประเทศไทยไวหรือไมเพียงไร  และบทบัญญัติดังกลาวนั้นมีความเปนธรรมและเหมาะสม 
ไดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศหรือไม  รวมถึงการ 
คนหาเจตนารมณและเงื่อนไขในการใชบังคับใชกฎหมาย  เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงกฎหมาย 
แรงงานไทยที่มีอยูในปจจุบัน และหากไมมีกฎหมายเชนวานั้นก็สมควรที่จะตรากฎหมายใหมในการ 
คุมครองสิทธิแรงงานดังกลาวใหมีความเหมาะสม  ชัดเจนเปนธรรมและไดมาตรฐาน  ในประเด็น 
การคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวกลุมนี้ในการไดรับบริการสุขภาพ 

1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
วิทยานิพนธฉบับนี้  เปนการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร ( Documentary  Research )  กลาวคือ 

เปนการใชวิธีศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ  วารสาร  เอกสารวิจัย  บทความ 
วิทยานิพนธ  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  website  กฎหมายรัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมาย 
แรงงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศกระทรวง  อนสัุญญา 
และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO ) เอกสารการประชุมสัมมนารวมทั้งขอเสนอแนะ 
ของบุคคลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  เพ่ือนํามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
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การคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวในประเทศไทยและตางประเทศ 
แลวนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบ  เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหหาปญหาและนําเสนอ 
ขอมูลและขอเสนอแนะ 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบถึงสิทธิในการไดรับความคุมครองตามกฎหมายของแรงงานตางดาว 

ที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะสิทธิในการไดรับ 
บริการสุขภาพของประเทศไทยในปจจุบันวามีสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม อยางไร และมี 
รูปแบบการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิอยางไร  มีความเหมาะสมและไดมาตรฐานตาม 
สิทธิอันพึงไดรับหรือไม  กับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ( ILO ) และ 
มาตรฐานแรงงานของตางประเทศ 

2.  ทําใหทราบถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงาน 
ตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยตามกฎหมายของ 
ประเทศไทย วามาตรการทางกฎหมายดังกลาวไดใหการคุมครองแรงงานตางดาวกลุมนี้ในการ 
ไดรับบริการทางดานสุขภาพเพียงใด  และการใหบริการมีความเหมาะสมไดมาตรฐานหรือไมอยางไร 
กับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และมาตรฐานแรงงานของตางประเทศ 

3.  ทําใหสามารถนํามาตรการทางกฎหมายที่ไดจากการวิเคราะหไปใชเปนแนวทาง 
ในการแกไข  ปรับปรุงหรือกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายเดิมหรือตรากฎหมายขึ้นใหมเพื่อ 
ความเปนธรรมตอแรงงานตางดาวดังกลาว ตลอดจนสรางระบบการคุมครองสิทธิแรงงานในดาน 
การไดรับบริการสุขภาพใหมีความเหมาะสม  ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของอารยประเทศ
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บทที่ 2 
แนวคิด ความเปนมา ความหมายและรูปแบบ 

ในการเขามาทํางานของคนตางดาวและการคุมครองสิทธิการไดรับ 
บริการสุขภาพของแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

แตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 

วิวัฒนาการของการอพยพแรงงาน  ที่มีผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  เริ่มจากการ 
เคล่ือนยายจากชนบทไปสูเมืองนําไปสูการเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันเปนการงายตอการอพยพเคล่ือนยาย  ถึงแมวาประเทศปลายทาง 
จะไมตองการใหมีการเคล่ือนยายแรงงานเขามาอยูในประเทศของตน  แตดวยสภาวะเศรษฐกิจการ 
ขาดแคลนแรงงาน  และคาจางแรงงานตางชาติโดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ( Un-Skill Labour )มีอัตรา 
ที่ต่ํากวาแรงงานของตนในประเทศ  ซ่ึงจะทําใหไดเปรียบทางตนทุนการผลิต  จึงทําใหแรงงานตางดาว 
เปนทางเลือกที่นาสนใจของผูประกอบการ 3 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดและตอเนื่องตั้งแตป  2530  มผีลใหประเทศไทย 
ถูกกลาวขานวา  กําลังจะกาวเขาสูความเปนประเทศกลุมอุตสาหกรรมใหม ( NICs ) มีการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของตลาดแรงงานเปนอยางมาก  ประชาชนเริ่มมีการศึกษามากขึ้น  ทําให 
โครงสรางแรงงานเปล่ียนแปลง  แรงงานไทยมีความรูความชํานาญและมีคุณภาพมากขึ้น  ถูกปอนเขาสู 
สังคมอุตสาหกรรมและบริการในเขตเมือง  และดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขามาทดแทนไมเพยีงแต 
แรงงานจากชนบทจะหล่ังไหลเขามาสู เมืองเพียงอยางเดียว  แตวาความเจริญของประเทศที่ เปน 
ตลาดแรงงานนอกประเทศ  เชน  ไตหวัน  สิงคโปร  บูรไน  ตลอดจนชาติตะวันออกกลางยังไดดึงดูด 
กําลังแรงงานจากประเทศไทยออกไปอีกจํานวนมาก  ในขณะที่กิจการพื้นฐานประเภทอุตสาหกรรม 
เกษตร  พืชไร  เล้ียงสัตว  ที่จําเปนตองใชแรงงานไดรับผลกระทบอยางรุนแรง  อันเนื่องมาจาก 
แรงงานไทยหล่ังไหลไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบางสวนเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
ในขณะเดียวกันทัศนคติในการทํางานของแรงงานไทยก็เปล่ียนแปลงไปดวย 4  เนื่องจากสามารถ 

3 อรสา ปานขาว (อางถึงในคูมือการจัดระบบแรงงานตางดาว.สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2549 : 12-16). 
4 แหลงเดิม.
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หางานทําที่มีรายไดเล้ียงตนและครอบครัวได ไมลําบากเชนในอดีตที่ผานมา  ประกอบกบัประเทศ 
เพื่อนบานมีการหยุดชะงักของการพัฒนา  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ดวยเหตุผลดังกลาว 
ทําใหนายจางหรือผูประกอบการจึงจําเปนตองหาแรงงานจากที่อ่ืนมาทดแทน ผูประกอบการจึงให 
ความสนใจแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  ซ่ึงมีคาจางแรงงานที่ต่ํากวา  จากสภาพดังกลาวจึงเปน 
ทั้งปจจัยดึงดูดและผลักดันใหแรงงานตางดาวลักลอบเขามาหางานทําในประเทศไทย ประกอบกับ 
กลไกควบคุมการทํางานภายในประเทศยังไมมีความเขมแข็ง ทําใหมีความยากลําบากที่จะทําการ 
ควบคุมใหอยูในระบบไดทั้งหมดและกอใหเกิดผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
การสาธารณสุข  และความมั่นคงของประเทศ 

ผลสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยมีความขาดแคลนดานแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ 
( Un-Skilled Labour )ทําใหนายจางหรือผูประกอบการจึงจําเปนตองจางแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น ทําใหมี 
แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน คือ พมา  ลาว  และกัมพูชาลักลอบเขามา 
ทํางานจํานวนมากขึ้น จากการประมาณจํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา  ลาว 
และกัมพูชาคาดวามีถึงเรือนหลายลานคน  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญจนรัฐบาลไทยตองกําหนดนโยบายและ 
ดําเนินมาตรการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทาํงาน 
ในประเทศไทย โดยผอนผันใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชาอยูใน 
ประเทศชั่วคราวและอนุญาตใหทํางานได แตยังมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองอยู หรือเรียกวาแรงงาน 
ตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 

ในบทนี้จะมุงเนนศึกษาถึงแนวคิด  ความเปนมา  ความหมายของคนตางดาวและรูปแบบการเขา 
มาทํางานของคนตางดาว ตลอดจนการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรบั 
การผอนผันใหทํางานในประเทศไทยในการเขาถึงระบบสุขภาพของไทย ซ่ึงจะไดศึกษาใหละเอียดตอไป 

2.1  แนวคิดของการเขามาทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย 
การเดินทางเคล่ือนยายถ่ิน  เปนปรากฏการณของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึง 

ปจจุบันเนื่องมาจากวัฒนธรรมและปจจัยหลายประการประกอบกัน  อีกทั้งในสถานการณปจจุบัน 
ซ่ึงเปนยุคของโลกไรพรมแดน  ในเรื่องของขาวสารขอมูลตาง ๆ  การเดินทาง  การติดตอส่ือสารที่ 
สะดวกตลอดจนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดรุกเขาไปยังประเทศตาง ๆ เกือบทั่วโลกนับเปนปจจัย 
สําคัญที่ทําใหเกิดการยายถ่ินระหวางประเทศอยางยากจะหลีกเล่ียงได  ในชวงกวาสามทศวรรษที่ 
ผานมากระแสการยายถ่ินระหวางประเทศไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบหลายประเทศที่เคยเปนประเทศ
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ผูสงออกผูยายถ่ิน  กลับกลายเปนประเทศที่รับผูยายถ่ินในรูปการเขามาของแรงงาน 5  เชน  ประเทศ 
อิตาลี  สเปน  โปรตุเกส  ญี่ปุน  ไตหวัน  สิงคโปร  บรูไน  รวมทั้งประเทศไทย  ซ่ึงเปนทั้งประเทศ 
ผูรับและประเทศผูสงออกแรงงาน  เปนตน 

ในประเทศไทยมีการเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศมาเปนเวลานานแลว  โดย 
แรงงานตางดาวไดเขามาอาศัยและประกอบอาชีพอยางมีอิสระ  เชน  อินเดีย  จีน  พมา  มอญ  ลาว 
เปนตน  ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  การขาดแคลนแรงงานในเขตเมืองเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมี 
การอนุญาตใหแรงงานจากจีนอพยพเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมากเพื่อมาทํางานขุดคลอง 
กอสรางถนนในเมือง  สรางรานคา  ทํางานทาเรือ  สรางทางรถไฟ  และสรางบานเมืองในเขตเมือง 
ซ่ึงขยายตัวอยางรวดเร็ว  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ประเทศไทยไดดําเนินการนโยบายเรงรัด 
พัฒนาเศรษฐกิจโดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
ในป  พ.ศ. 2520  เปนตนมา  ไดมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการสงเสริมการลงทุนจาก 
ภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ  ทําใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งแรงงานมีฝมือ 
และไรฝมือ  หลังจากนั้น  การขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2530 – 2539  สงผลทําใหเกดิการ 
ขาดแคลนแรงงาน  จึงมีการนําเขาแรงงานตางดาวมาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  ซ่ึงมทีัง้ 
แรงงานที่ไดรับอนุญาตใหทํางานอยางถูกตองตามกฎหมายและผูที่ลักลอบเขามาทํางานอยางผิด 
กฎหมาย  จนกระทั่งประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในป  พ.ศ. 2540 – 2541 แรงงาน 
ไทยตองประสบปญหาการถูกเลิกจางทําใหเกิดปญหาการวางงานเปนจํานวนมาก  รัฐบาลจึงได 
กําหนดนโยบายที่จะผลักดันแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาทํางานอยางผิดกฎหมายใหออกไปจาก 
ประเทศไทยและสงเสริมใหมีการจางแรงงานไทยทดแทนแรงงานตางดาวดังกลาว 6 

แรงงานอพยพสวนใหญเขามาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพวกเขามาจากพมา จีนตอนใต 
ลาว  และเขมร  รัฐบาลไทยใชนโยบายตรวจคนเขาเมืองอยางเขมงวดเนื่องจากเห็นวาแรงงานอพยพ 
บางกลุมเปนอันตรายตอความม่ันคงของประเทศ แตการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง  และ 
งานกอสรางกดดันใหนายจางรองขอใหรัฐบาลผอนคลายกฎหมายเขาเมือง ผลก็คือมีการใหใช 
แรงงานพมาใน  4  จังหวัด  ในป พ.ศ.2538 7  จวบจนกระทั่งปจจุบันมีจํานวนแรงงานตางดาว 

5 ธีระ ศรีธรรมรักษ. (2546, พฤษภาคม-สิงหาคม). “ปญหาแรงงานตางดาวและผลกระทบตอประเทศ 
ไทย.” สุทธิปริทัศน, 17, 52. หนา 52. 

6 ยศสันต ดานเกษมศานต. (2549). ปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวใน 
ประเทศไทย. หนา 27. 

7  เธียรเทพ สุนทรนันท. (2549). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํางาน การจายคาตอบแทน 
และการจัดสวัสดิการแกแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย. หนา 4.
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หลบหนีเขาเมืองโดยประมาณ 3 ลานคน แตที่มาจดทะเบียนและไดรับการผอนผันอนุญาตให 
ทํางานกับกรมการจัดหางาน จํานวน 668,576  คน 8 โดยไดรับการพิจารณาจํานวนการอนุญาต 
(โควตา) 1,226,106 คน 

การอพยพแรงงานเพื่อไปทํางานยังที่ตาง ๆ นั้น ผูอพยพจะมีสาเหตุในการอพยพที่ 
แตกตางกันออกไป  บางก็อพยพเพื่อหลบหนีภัยจากธรรมชาติ   บางก็อพยพเพื่อหลบหนีภัยทางการ 
เมือง ซ่ึงเปาหมายในการอพยพนั้น สวนใหญจะมีเปาหมายเพื่อแสวงหาส่ิงตอบสนองทางรางกาย 
และส่ิงที่เปนความตองการของมนุษย  ซ่ึงส่ิงที่เปนความตองการของมนุษยนั้น  A.H.  Maslow  ได 
เสนอทฤษฎีที่วาดวยความตองการของมนุษย 9  ซ่ึงแบงออกเปน 2 ระดับคือ 

ระดับแรก ความตองการขั้นพื้นฐาน  ไดแก  ความตองการทางรางกายและการดํารงชวีติ 
ตัวอยาง เชน ความตองการมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง  มีอาหารกินอุดมสมบูรณ มียารักษาโรค 

ระดับที่สอง ความตองการทางสังคม ไดแก  ความตองการใหไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
ในสังคมและความสําเร็จที่เหนือกวาภาวะปกติ ตัวอยางเชน ความตองการมีชื่อเสียงในสังคม 
ตองการเล่ือนตําแหนงในหนาท่ีการงาน 

นอกจากนี้ Maslow  ยังไดเสนอแนวคิดทางดานแรงจูงใจเพื่อใหบรรลุผลตามความ 
ตองการของมนุษยไว 3 ประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง มนุษยทุกคนมีความตองการเปนสัญชาติญาณ  และภาวะตองการนี้จะคง 
อยูตลอดเวลา 

ประการที่สอง  ความตองการโดยที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนเหตุจูงใจตอไป 
และความตองการที่มีอิทธิพลตอการกระทําของมนุษยนั้นจะตองเปนความตองการที่ยังไมไดรบัการ 
ตอบสนอง 

ประการที่สาม โดยปกติแลวความตองการของมนุษยจะเริ่มตนจากขั้นพื้นฐานขึ้นไป 
จนถึงขั้นสูงและอาจจะยอนกลับมาใหมได  ถาหากวามนุษยไดสูญเสียในสิ่งที่เคยไดรับมาแลว 

จากขอสรุปทางทฤษฎีแรงจูงใจและการสนองความตองการของมนุษยของ Maslow ได 
จัดลําดับความตองการของมนุษยที่เรียกวา Hierarchy of Needs ไวดังนี้ 

1)  ความตองการทางรางกาย  (Physiological Needs) 
2)  ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย  (Safety / Security Needs) 
3)  ความตองการทางสังคม  (Social Needs) 

8  เอกสารสรุปรายงานผลความตองการจางแรงงานตางดาว การพิจารณาจํานวนการอนุญาต (โควตา)ฯ 
ของคนตางดาวหลบหนีเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ป 2549. กรมการจัดหางาน. 

9 สุภัท กุขุน. (2539, 23-24 พฤษภาคม). แรงงานไทยในประเทศบรูไน.  หนา 11.
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4)  ความตองการไดรับการยกยองจากสมาชิกในสังคม  (Esteem Needs) 
5)  ความตองการไดรับผลสําเร็จตามอุดมคตขิองตนเอง  (Self  Actualization Needs) 
นอกจากนี้ Richard  Centres 10 ยังไดสนับสนุนแนวคิดตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ 

ของ Maslow  โดยวิเคราะหเพิ่มเติมวา ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความตองการของมนุษยมี 
ความสอดคลองกัน โดยผูมีอาชีพหรือการงานในระดับต่ํา มักจะมีความสนใจในเรื่องความมั่นคง 
ของงานและรายไดมากกวาโอกาสของการแสดงออกหรือการมีสวนรวมในองคกร สวนผูที่มีอาชีพ 
ในระดับสูงจะมีความสนใจในเรื่องการมีสวนรวมและการแสดงออกในองคกรมากกวา 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว จะเห็นไดวา ถามนุษยไดรับการตอบสนองความ 
ตองการบางอยางที่พึงพอใจ ก็จะทําใหมีแรงจูงใจที่จะทํางาน ซ่ึงจะเปนผลใหงานที่ทํานั้นไดรับ 
ผลสําเร็จที่สูงขึ้น และส่ิงนี้ถือวาเปนปจจัยจูงใจในการทํางาน ซ่ึง Frederick Herzberg ไดแบงแยก 
ปจจัยดังกลาวออกเปน 2 ชนิด  คือ 

ปจจัยแรก  คือ  ปจจัยสนองตอบทางรางกาย (Hygiene  Factors)  หมายถึง ปจจัยที่ไม 
เกี่ยวของกับงานที่ทําโดยตรง เชน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ สภาพการทํางาน การบริหารงาน 
หรือความสัมพันธในองคการ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหคนรูสึกอยากทํางาน 

ปจจัยที่สอง คือ ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา 
และความพึงพอใจกับงานที่ไดรับมอบหมาย ในที่นี้อาจไดแกลักษณะของงานที่ทํา ความสําเร็จของ 
งาน ชื่อเสียงขององคกร ความกาวหนาในหนาที่การงาน เปนตน 

จากแนวคิดทางทฤษฎี สามารถนํามาปรับใชกับสาเหตุของการอพยพแรงงานไดวาผูอพยพ 
หรือแรงงานที่อพยพไปทํางานยังตางถ่ินนั้น กลุมของผูใชแรงงานที่เดินทางออกไปหางานทํายัง 
ตางประเทศนั้นตางก็มีเปาหมายเพื่อแสวงหาส่ิงตอบสนองทางรางกาย ทั้งในฐานะปจเจกชนและ 
ผูรับผิดชอบตอครอบครัว  โดยมีองคประกอบท่ีแวดลอมตนเองเปนเครื่องสนับสนุนการตัดสินใจ 
นอกจากนั้นการอพยพแรงงานของกลุมที่มีฐานะอาชีพต่ํามักจะมีเปาหมายของการทํางานในระยะ 
ส้ันเทานั้น 

นอกจากนี้ การอพยพแรงงานยังมีปจจัยหลักอีก  2  ประการ  จากการศึกษาของ C.W. 
Stahl 11  คือ 

10 แหลงเดิม. 
11 C.W.Stahl., South-North Migration in the Asia-Pacific Region (Australia : Department of 

Economics, University of Newcastle, 1994), p. 13.
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ปจจัยแรก  การอพยพของแรงงานระดับลาง (Low Level) ไดแก แรงงานไรฝมือและกึ่ง 
ฝมือ จะเปนการอพยพของแรงงานจากประเทศท่ียากจนกวาไปสูประเทศท่ีร่ํารวยกวา หรือประเทศ 
ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติมาก 

ปจจัยที่สอง  การอพยพของแรงงานระดับสูง (High Level) มีทั้งการอพยพแรงงานจาก 
ประเทศผูสงออกทุนและประเทศผูสงออกแรงงาน ทั้งนี้การอพยพของแรงงานระดับดังกลาวมี 
ความผูกพันกันระหวางการลงทุนและการใหความชวยเหลือจากแหลงเงินทุนภายนอกประเทศ ซ่ึง 
การอพยพแรงงานแบบนี้อาจเรียกวาเปนการอพยพการลงทุนควบคูกับแรงงานมีฝมือ หรือผูบริหาร 
เงินทุนและเทคโนโลยี 

การอพยพแรงงานทั้ง  2  กลุมดังกลาว นับวาเปนองคประกอบพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
ในยุคปจจุบัน กลาวคือ หากประเทศใดมีกําลังแรงงานเกินกวาความตองการภายในประเทศ 
แรงงานสวนเกินก็จําเปนตองถูกระบายออกไปแสวงหางานทํานอกประเทศ ในขณะเดียวกัน 
ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหมีการเปล่ียนแปลงทางดานโครงสราง 
การจางแรงงานและคานิยมของผูใชแรงงานภายในประเทศ เชน แรงงานในภาคการเกษตร การประมง 
เปล่ียนไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  ดังนี้ประเทศดังกลาวก็จําเปนตองรับแรงงาน 
จากตางประเทศเพื่อเขามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงนั่นเอง 

ปจจัยที่เปนตัวกระตุนใหมีการอพยพแรงงานนั้น  นอกจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ตนทางและประเทศผูรับดังกลาวแลว ความสัมพันธระหวางประเทศตนทางและประเทศผูรับไม 
เพียงแตจะเกี่ยวของกันในฐานะรัฐตอรัฐเทานั้น  ส่ิงที่มีความสัมพันธกันอยางสําคัญอีกประการหนึง่ 
คือ  การยอมรับจากประชาชนของทั้งสองประเทศ  คือ  ในสวนของตัวแรงงานเองมีความเชื่อมั่นวา 
จะสามารถอยูในสังคมของประเทศนั้นไดในระหวางที่เขาไปทํางาน ในขณะเดียวกันประชาชนของ 
ประเทศผูรับก็มั่นใจวาจะไมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับผลกระทบจากแรงงานตางดาวที่เขามา 
อาศัยอยูในประเทศของตนเอง  ดวยเหตุที่วากลุมชนผูใชแรงงานที่กระจายอยูทั่วไปในประเทศผูรับ 
จะตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของในวิถีชีวิตของผูคน  และสงผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดตลอดจน 
ทัศนคติของประชาชนในประเทศผูรับดวย อาจกลาวโดยรวมไดวา  การอพยพแรงงานเปน 
จุดเริ่มตนของการถายทอด และผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชนตางเชื้อชาติรวมทั้งเกิด 
วัฒนธรรมใหมในกลุมของผูท่ีอยูรวมกันดวย 

จากแนวคิดทฤษฎีในเรื่องดังกลาว จะเห็นไดวาสาเหตุที่แรงงานตางดาวอพยพเขามา 
ทํางานในประเทศไทยนั้น มีผลมาจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในสังคมชุมชน 
และการเมืองภายในประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตใหสูงขึ้น จึงมี
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ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการคุมครองแรงงานตางดาวในเรื่องการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 
เพ่ือใหไดรับในส่ิงที่เปนพื้นฐานความตองการของมนุษยตามหลักทฤษฎีที่ไดกลาวขางตน 

2.2  ความเปนมาของการเขามาทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย 12 
ในประเทศไทยนั้นมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานแลว เนื่องจากประเทศ 

ไทยมีโครงสรางทางดานการเมืองและเศรษฐกิจที่ทําใหคนตางดาวเขามาประกอบอาชีพและอยู 
อาศัยไดอยางอิสระ คนตางดาวบางประเภทเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานจนสามารถโอนสัญชาติเปน 
สัญชาติไทยไดในเวลาตอมา ที่สามารถเห็นไดชัดเจนไดแก ชาวจีน ซ่ึงไดเขามามีบทบาทตอการคา 
และเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บางประเทศการเขามาก็เปนลักษณะขาดตอน เชน 
อังกฤษ ฝรั่งเศส บางประเทศก็เขามามีบทบาทมากแตก็ไดลดลงจนเหลือเปนประเทศที่มี 
ความสัมพันธเปนลักษณะคาขายกันธรรมดา เชน ฮอลันดา โปรตุเกส และบางชนชาติก็เพิ่งเขามา 
ติดตอกับประเทศไทยหลังจากป พ.ศ.2399 13  ซ่ึงเปนปที่ไทยเริ่มทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับประเทศ 
อังกฤษเปนตนมาและไดเขามามีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ประเทศ 
เหลานี้ไดแก สหรัฐอเมริกา สวีเดน รัสเซีย เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรเลีย ฮังการี ญี่ปุนและไตหวัน 

บทบาทการเขามาของคนตางดาวในระยะแรกจะไมมีบทบาทมากนักเพราะรัฐบาลไทย 
จะเปนผูผูกขาดทางการคา แตภายหลังจากที่ไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนตนมา คนตางดาวไดเขา 
มามีบทบาทดานการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในสมัย 
ที่เริ่มมีการพัฒนายังอยูในสภาพที่ขาดแคลนทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษยที่จะสนองตอ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว จึงจําเปนตองพึ่งปจจัยเหลานี้จากตางประเทศ โดยรัฐบาลไดออก 
มาตรการจูงใจตางๆ เพื่อใหตางประเทศเขามาลงทุนเพิ่ม ทั้งในรูปของการถือหุนและบริษัทลงทุน 
ขามชาติ ทําใหชาวตางชาติเขามามีบทบาทดานการผลิต การคาและการลงทุนภายในประเทศเพ่ิมขึน้ 

สําหรับประเทศไทยคนตางดาวกับเศรษฐกิจของประเทศเปนของคูกันมีทั้งผลดีและ 
ผลเสีย ผลดีก็คือคนไทยมักจะขาดความรูในเรื่องการคา ชางฝมือ ชางเทคนิค ผูชํานาญดาน 
อุตสาหกรรมและการเงินอยูเปนอันมากจึงตองอาศัยคนตางดาวเขามาชวยเหลือ สวนผลเสียนั้นคือ 
จะทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย เชน คนตางดาวนั้นเขามาแยงอาชีพคนไทย อีกทั้งยังเปนการยอม 
ใหคนตางดาวเขามานําทรัพยสินเงินทองที่ไดกลับไปยังประเทศของตนอีกดวย ยิ่งกวานั้นคนตางดาว 
ที่อพยพเขามาอาจเปนผูมีสุขภาพอนามัยไมสมบูรณหรือเปนผูมีนิสัยจิตใจไมดี ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด 
ปญหาทางสังคมและอาชญากรรมตามมา เมื่อการอพยพเขามาของคนตางดาวไดกอใหเกิดผล 

12  เธียรเทพ สุนทรนันท. เลมเดิม. หนา 9. 
13 ทวีป  ปนมณี.  (2518).  ระบบการควบคุมคนตางดาวลักลอบเขาเมืองของประเทศไทย.  หนา 22.
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เสียหายมากมายเชนนี้ ประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทยจึงไดวางกฎขอบังคับเกี่ยวกับการอพยพ 
ของคนตางดาวในการเขาประเทศไวเขมงวดกวาในสมัยกอนมากขึ้น แตในกรณีที่บุคคลที่เดินทาง 
เขามาเปนการชั่วคราวเพื่อศึกษา ทองเที่ยว พักผอนทําใหประเทศนั้นไดรับประโยชนหรือไดเงินเขา 
ประเทศของตนแลวก็จะมีการสนับสนุนอยางเต็มที่ 14 

คนตางดาวซึ่งเขามาทํางานประเทศไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยสวนใหญจะเปนการ 
เขามาในลักษณะทํางานเพ่ือหาเล้ียงชีพเพราะในหมูประเทศเพื่อนบานประเทศไทยมีอัตราคาครอง 
ชีพสูงกวาจึงใหคาจางไดมากกวาในประเทศที่คนตางดาวนั้นๆอยูซึ่งในการอพยพเขามาของ 
คนตางดาวในประเทศไทยนั้นแบงไดเปน 2 สมัยคือ 

2.2.1  สมัยโบราณ 15 
ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยูไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 

ซ่ึงตามหลักฐานทางประวัติศาสตรปรากฏวาประเทศไทยเราไดใชวิธีจูงใจใหคนตางดาวเขาเมือง 
เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยปรากฏวามีคนตางดาวหลายเชื้อชาติมีความ 
เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของไทย ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ 
ไดดําเนินมาโดยมิขาดสาย ซ่ึงคนตางดาวชาวจีนนั้นมีความสําคัญตอชาวไทยในทางเศรษฐกิจเปน 
อยางมาก จนมาสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไดมีคนตางดาวเขามาตั้งภูมิลําเนาอยูหลายเชื้อชาติ เชน ชาวตุรกี 
เปอรเซีย อินเดีย แขก โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส เดนมารก โปรตุเกส และเยอรมัน โดยเฉพาะชาวจีน 
นอกจากจะคอยๆครอบคลุมเศรษฐกิจของไทยแลวยังดํารงตําแหนงสําคัญในทางราชการอีกดวย 
ดวยเหตุดังกลาวทําใหชาวจีนมีความใกลชิดกับคนไทยมากประกอบกับทางรัฐมีนโยบายผสม 
กลมกลืนระหวางคนไทยและคนจีนจนทําใหคนจีนกลายเปนคนไทยในที่สุด 

นับแตไดมีการลงนามในสัญญาการคากับนานาประเทศจนมาถึงปจจุบันเปนเวลานาน 
มากแลว ประเทศไทยไดมีการพัฒนาทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิชย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในระหวางที่ทหารของสหรัฐอเมริกาไดเขามาอาศัยอยูในประเทศเพื่อเปนฐานทัพตอสูกับ 
คอมมิวนิสตในเวียดนาม เศรษฐกิจของไทยไดเจริญเติบโตกาวหนาขึ้นอยางมากมาย การไปมา 
ระหวางประเทศก็เพิ่มมากขึ้น จากสถิติของสํานักตรวจคนเขาเมือง กรมตํารวจป พ.ศ.2506 ปรากฏวา 
ชาวอเมริกันเขาออกประเทศไทยมากเปนอันดับหนึ่ง ชาวมาเลเซียเปนอันดับสอง ชาวญี่ปุนเปน 
อันดับสาม ชาวอังกฤษเปนอันดับส่ี ชาวออสเตรเลียเปนอันดับหา และชาวเยอรมันเปนอันดับหก 
ซ่ึงจากหลักฐานที่ปรากฏดังกลาวจึงอาจกลาวไดวา คนตางดาวนั้นมีความสําคัญทําใหเศรษฐกิจของ 
ไทยนั้นเจริญกาวหนาเปนอันมาก 

14  เธียรเทพ  สนุทรนันท.  เลมเดิม. หนา 10. 
15 แหลงเดิม.
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จะเห็นไดวาในอดีตคนตางดาวมีบทบาทเปนอยางมากตอเศรษฐกิจการคาของประเทศ 
ไทย โดยคนตางดาวจะเขามาประเทศไทยโดยลักษณะการทําการติดตอการคาหรือเปนเจาของ 
กิจการ ไมไดเขามาในลักษณะเปนลูกจางหรือรับจางแรงงาน เนื่องจากตลาดแรงงานไทยในอดีต 
มีแรงงานจํานวนมากเกินความตองการของตลาดแรงงานจนทําใหเกิดมีปญหามีผูวางงานใน 
อัตราที่สูง ทั้งนี้เพราะโครงสรางของประชากรไทยในอดีตมีการเพิ่มของประชากรในอัตราสวน 
ที่สูง มีกําลังแรงงานใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา ทําใหตลาดแรงงานอุตสาหกรรมและบริการยังไม 
สามารถรองรับแรงงานใหมไดในจํานวนที่เพียงพอ จึงเปนผลใหมีการวางงานของแรงงานอยูทั่วไป 
แรงงานตางดาวจึงไมมีความจําเปนนักสําหรับตลาดแรงงานสมัยโบราณ 

2.2.2  สมัยปจจุบัน 16 
ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม มีความ 

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร โดยมีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใช ทําใหระบบ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความเปนอยูเปล่ียนแปลงไป มีการติดตอธุรกิจการคากับตางประเทศ 
มีการลงทุนกับตางประเทศและรัฐบาลมีโครงการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การสงออกและ 
การทองเที่ยว ทําใหคนตางดาวเขามาในประเทศไทยมากขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่ตางกันไป เชนการ 
เขามาทองเที่ยว การเขามาติดตอธุรกิจการคา การเขามาลงทุน การเขามาสอนและแนะนําเทคโนโลยี 
สมัยใหม การเขามาเพื่อประกอบอาชีพเปนตน ซ่ึงแรงงานตางดาวที่เขามานั้นก็จะมีทั้งที่เขามา 
ถูกตองตามกฎหมาย และเขามาโดยผิดกฎหมายโดยการลักลอบเขามาจากประเทศเพื่อนบาน 
ใกลเคียงบาง หรืออาจจะเปนการเขาประเทศโดยลักษณะเปนนักทองเที่ยว แตเมื่อครบกําหนดก็ไม 
ยอมกลับประเทศเปนตน 

ตลาดแรงงานไทยในชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญกอนป พ.ศ.2540 นั้นปรากฏ 
วาอัตราการวางงานไดลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากความสําเร็จในการลดอัตราการเพิ่มของ 
ประชากรในชวง 20 ปท่ีผานมา ทําใหมีกําลังแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานในแตละปมีจํานวน 
ลดลง ประกอบกับผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดมีการเจริญเติบโตขึ้นในอัตราที่สูง จึงเปนผล 
ใหตลาดแรงงานของไทยขาดแคลนแรงงานเปนอยางมาก แตหลังจากป พ.ศ.2540  เปนตนมา 
ประเทศไทยไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหมีผูวางงานเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาวิชาชีพก็ยังมีอยูตอเนื่อง เนื่องจากคนไทยไมนิยมทํางานที่ 
ตรากตรําและสกปรก ลําบากและเส่ียงอันตราย 

16 แหลงเดิม.
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2.3  ความหมายของคนตางดาวและปจจัยที่มีผลตอการเขามาทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย 17 
การใหความหมายของคนตางดาวมีมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 7)  โดยปรากฏอยูในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช 2470  มีความหมายวา 
“บุคคลไมมีสัญชาติเปนไทย” ความหมายนี้นาจะถอดมาจากคําที่บัญญัติไวในกฎหมายอังกฤษ 18  ซ่ึง 
ตราขึ้นใชเมื่อป ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) ที่มีชื่อวา The British Nationality and Status of Alien Act. 
ซ่ึงแปลความหมายของคําวา “Alien” วาคือ “บุคคลที่มิใชคนในบังคับอังกฤษ” (A person who is 
not a British Subject) 19 และกฎหมายคนเขาเมืองของสหรัฐอเมริกา ก็จํากัดความหมายของคําวา 
“คนตางดาว”ไวใหหมายถึง “บุคคลซ่ึงมิใชพลเมืองหรือคนชาติของสหรัฐ”  (Any  person  not  a 
citizen or National of the United States) 20 

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็มีการตรากฎหมาย 
เกี่ยวกับคนเขาเมืองและการปฏิบัติตอคนตางดาวอีกหลายฉบับ แตความหมายของคําวา “คนตาง 
ดาว” ก็มิไดมีการเปล่ียนแปลง กลาวคือ 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.  2480  และ พ.ศ.  2493  ใหคําจํากัดความวาหมายถึง 
“บุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ” 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงใชอยูในปจจุบัน ใหคําจํากัดความไวในมาตรา 
4 วา “บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย” 

และในกฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493 บัญญัติคําวา 
“คนตางดาว” ไวในมาตรา 4 หมายความวา “คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ” 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ไดบัญญัตินิยามของคําวา “คนตางดาว” 
ไวในมาตรา 5หมายความวา “บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย” 21 และกฎหมายสัญชาติ ซึ่งใช 
อยูในปจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ไดบัญญัติไวในมาตรา 7(เดิม) วา 

“บุคคลไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกรณีดังตอไปนี้ 
1)  ผูเกิดโดยบดิาผูมีสัญชาติไทย ไมวาเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร 
2)  ผูเกิดนอกราชอาณาจกัร  โดยมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย  แตไมปรากฏบิดาที่ชอบ 

ดวยกฎหมาย หรือบิดาไมมีสัญชาติ 

17 เธียรเทพ  สุนทรนันท.  เลมเดิม.  หนา 15. 
18 ทวีป ปนมณี.  เลมเดิม. หนา 13. 
19 Encyclopedia Britannica, Book 1 1950 s.v. “Alien.”  p.627. 
20 Encyclopedia Americana,  International Edition, Book 1 (1968), p.578. 
21 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521, มาตรา 5.

DPU



17 

3)  ผูเกิดในราชอาณาจกัรไทย” 
มีขอยกเวนสําหรับกรณขีอ 3 วาผูเกิดในราชอาณาจกัรไทยโดยบิดาและมารดาเปน 

คนตางดาว  ยอมไมไดสัญชาติไทย  ถาในขณะที่เกดิ  บิดา  หรือมารดาเปนบุคคล  4  ประเภท  ตาม 
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิสัญชาติ พ.ศ. 2508 ดังนี้ 

1)  หัวหนาคณะผูแทนทางการทตู หรือเจาหนาทีใ่นคณะผูแทนทางทูต 
2)  หัวหนาคณะผูแทนทางกงสุล หรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางกงสุล 
3)  พนักงาน หรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ 
4)  คนในครอบครัว ซ่ึงเปนญาติที่อยูในความอุปการะหรือคนใชซ่ึงเดินทางจาก 

ตางประเทศมาอยูกับบุคคลในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3และมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.  2515  มีความวา โดยที่พิจารณาเห็นวาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดา 
มารดาเปนคนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือ 
บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรไทยโดยไดรับอนุญาตใหเขามาอยู 
เพียงชั่วคราว หรือเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคลเหลานี้ แมจะมีสัญชาติไทยแตก็มิไดมีความ 
จงรักภักดีตอประเทศไทย เพื่อปองกันและรักษาความม่ันคงของชาติ สมควรมิใหบุคคลดังกลาว มี 
หรือไดสัญชาติไทยอีกตอไป 

ดังนั้นบุคคลที่ถูกเพิกถอนสัญชาติ ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ดังกลาวไดแก 
บุตรของบุคคลอพยพ เชน บุตรของคนญวนอพยพ บุตรของจีนฮอทางภาคเหนือ บุตรของคนตางดาว 
ที่เขามาเปนการชั่วคราว บุตรของคนตางดาวซ่ึงเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต 
(คนหลบหนีเขาเมือง) เปนตน 

โดยสรุปแลวคําวา “คนตางดาว” จึงหมายความถึง บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยซ่ึงก็คือผูที่ 
มิไดเกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาก็มิไดมีสัญชาติไทย หรือผูที่เกิดในประเทศไทยแตมี 
บิดาหรือมารดาทํางานในตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทาง 
ทูต หัวหนาคณะผูแทนทางกงสุล หรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางกงสุล ตําแหนงพนักงานหรือ 
ผูเช่ียวชาญขององคการระหวางประเทศหรือบิดาหรือมารดาเปนผูติดตามบุคคลดังกลาว 

นอกจากนี้ “คนตางดาว”  ยังหมายถึงบุคคลที่เกิดในประเทศไทยแตไดถูกเพิกถอน 
สัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ซ่ึงไดแก บุตรของผูอพยพ บุตรของคนตางดาวที่เขามา 
เปนการชั่วคราว บุตรของคนตางดาวซ่ึงเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 22 

สวนในเรื่องของการเขามาทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทยนั้นดังไดกลาว 
ไวแลวขางตน แรงงานสวนใหญมักเปนแรงงานที่เขามาทํางานสกปรก อันตรายและตรากตรํามาก 

22 ทยทัตต อากรกิจ.  (2545).  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ.  หนา 28.
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ซ่ึงแรงงานจําพวกนี้จะยอมรับคาแรงในอัตราที่ต่ํากวาแรงงานไทยจึงเปนที่นิยมของผูประกอบการ 
ในการลดตนทุนการผลิตลง ซ่ึงตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน อัตราการเขามาทํางานของคนตางดาวทั้งที่ 
ชอบดวยกฎหมายและมิชอบดวยกฎหมายนั้นมีอัตราสูงขึ้นทุกปเนื่องจากรายไดดีกวาในประเทศ 
ของตนซ่ึงมีคาครองชีพที่ต่ํา สงผลใหแรงงานไทยซ่ึงมีราคาสูงกวาหางานไดยากขึ้น โดยงานที่ 
คนตางดาวนิยมทํามักจะเปนงานลักษณะที่ใชแรงงานทั้งหลาย เชน จับกัง พนักงานลางจาน แมบาน 
พนักงานทําความสะอาด ทํางานโรงงานทอผา หรือโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน  ซ่ึงปญหา 
มักจะเกิดกับแรงงานตางดาวที่เขามาโดยมิชอบดวยกฎหมายและเปนการยากตอรัฐที่จะควบคุม 
เนื่องจากคนเหลานี้ไดลักลอบเขามาในเมืองไทยแลวเปนจํานวนมาก รัฐบาลในชุดปจจุบันจึงไดใช 
วิธีแกปญหาโดยการออกมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหคนตางดาวซ่ึงผิดกฎหมายที่มีอยูเดิม ออกมา 
รายงานตัวและตรวจโรคเพื่อรับใบอนุญาตทํางานชนิดชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อจะไดรูจํานวนแรงงานตางดาว 
โดยประมาณและเปนการควบคุมโรคที่อาจมาจากแรงงานตางดาวไปในตัวดวย ซ่ึงผลการ 
ดําเนินงานนั้นปรากฏวามีแรงงานตางดาวมาจดทะเบียนเปนจํานวนมากแตก็มีอีกจํานวนมากเชนกนั 
ที่ไมไดมารายงานตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลัวการตรวจรางกายวาหากพบเชื้อแลวจะโดนสงกลับ 
ประเทศ หรืออีกกรณีหนึ่งคือผูประกอบการไมตองการใหทางรัฐทราบวาในสถานประกอบการของ 
ตนมีแรงงานตางดาวอยูจํานวนเทาใด ซ่ึงอาจขัดตอกฎหมายได 23 

ปจจัยที่มีผลตอการเขามาของแรงงานตางดาว 24 
1.  ปจจัยภายนอกประเทศ ซ่ึงอาจมีแรงผลักดันจากประเทศตนทางของคนตางดาวมี 

สาเหตุดังตอไปนี้ 
1)  สาเหตุทางการเมือง 
กรณีนี้จะเห็นไดชัดจากประเทศเพื่อนบาน  เชน ประเทศพมา และกัมพูชา  ซ่ึงมี 

ความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ  เกิดการประทะตอสูกันอยางรุนแรงอยูเสมอทําให 
ประชาชนเกิดความหวาดกลัวพากันอพยพยายถ่ินฐานเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะประเทศพมาซ่ึงปกครองโดยรัฐบาลทหารในระบบเผด็จการ 

ซ่ึงนอกจากจะเปนการชุมนุมประทวง  จากกลุมผูนิยมในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยแลวยังมีปญหาความแตกแยกทางเชื้อชาติระหวางชนชาติพมาและชนกลุมนอย 
อันไดแก  กะเหรี่ยง  ไทยใหญ  มอญ  เปนตน  ซ่ึงรัฐบาลทหารพมาไดพยายามปราบปรามดวยกําลัง 
ทหาร  ทําใหชนกลุมนอยดังกลาวหลบหนีเขามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ  เพื่อแสวงหา 

23  เธียรเทพ  สนุทรนันท.  เลมเดิม.  หนา 18. 
24 ดิเรก  บวรสกุลเจริญ.  ( 2547 ). ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับแรงงานตางดาว:ศึกษากรณีการทํางาน 

ของคนตางดาว. หนา 7.
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เสรีภาพและชีวิตที่ดีกวาเดิม  ความขัดแยงทางการเมืองซ่ึงใชกําลังเขาตัดสิน  เปนเสมือนตัวเรงใหมี 
การเพ่ิมปริมาณของจํานวนผูอพยพขามแดน  สภาพการณเชนนี้เปนเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นใน 
ประเทศขางเคียง 

2)  สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผูอพยพ 
จากความขัดแยงทางการเมืองในประเทศเพื่อนบานที่กลาวมาแลว  สภาพ 

บานเมืองที่มีแตการชุมนุมประทวง  การสูรบกันอยูเสมอสงผลใหการพัฒนาประเทศชะงักงัน 
เศรษฐกิจตกต่ําประชาชนยากจนไมมีรายไดเพียงพอตอการเล้ียงชีพ  คาของเงินตกต่ํา  ทําใหเกิดการ 
หล่ังไหลของแรงงานตางชาติเขามาในประเทศไทยซ่ึงมีเศรษฐกิจที่ดีกวา  เพื่อทางรอดของตนเอง 
และครอบครัว 

นอกจากนี้  ยังมีบางประเทศซ่ึงระบบเศรษฐกิจอิงอยูกับการเกษตรกรรม  ซ่ึง 
ตองอาศัยธรรมชาติเปนหลัก  ความไมแนนอนของธรรมชาติและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนประจํา 
ทําใหประชาชนมีความเปนอยูแรนแคน  เชน  อินเดีย  ชาวอินเดียเดินทางเขามาทํางานในประเทศ 
ไทยอยางผิดกฎหมายเปนจํานวนไมนอย  โดยเขามาอยางถูกตองตามกฎหมายแลวลักลอบทํางาน 
โดยไมไดรับอนุญาต 

3)  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร 
โลกปจจุบันเปนโลกแหงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมการติดตอส่ือสารระหวาง 

ประเทศสะดวกและรวดเร็วกวาในอดีตมาก  ดวยกระแสโลกาภิวัตนและมีการแลกเปล่ียน ถายทอด 
วัฒนธรรมความรูในสาขาตาง ๆ ระหวางชนชาติ  สงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้ง 
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองทั่วโลก  ในสภาวะโลกไรพรมแดนมนุษยสามารถรับ 
ขาวสารความรูตลอดจนสภาพความเปนอยู  การดํารงชีวิตในสังคมอ่ืนไดอยางหลากหลายจากทั่ว 
ทุกมุมโลกจึงกระตุนใหแรงงานตางชาติเกิดแรงจูงใจใหเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น 

2.  ปจจัยภายในประเทศ  ซ่ึงอาจเกิดจากแรงดึงดูดของประเทศปลายทาง ( ประเทศไทย ) 
รวมถึงปจจัยเสริมอ่ืน ๆ สรุปไดดังนี้ 

1)  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการกาวเขาสูสภาพเศรษฐกิจที่พึ่งพาผลผลิตทาง 

อุตสาหกรรมอยางเต็มตัวแทนการพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร  เชนในอดีตซ่ึงไดพัฒนามาเปน 
ลําดับจนประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียสูงสูดถึงรอยละ 12.3  ในชวง 
ระหวางป  2531-2533 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเริ่มตนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่  1 ( พ.ศ. 2504-2509 ) โดยในชวงแรกเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา  โดย
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ใชนโยบายสงเสริม  – จํากัด  คือ  สงเสริมการผลิตภายในประเทศ  จํากัดการนําเขาจาก 
ตางประเทศ  สินคาที่ผลิตไดจะจําหนายภายในประเทศ  รัฐบาลใหการสงเสริมมากจนมีคําขวัญ 
ในยุคหนึ่งวา  “ไทยทํา  ไทยใช  ไทยเจริญ”  และเชนเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือประเทศที่ 
กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคเริ่มแรกที่สําคัญ  ก็คืออุตสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรม 
ตอเนื่องกับส่ิงทอทั้งหลาย  ไดแก  ปนดาย  ฟอกยอม  รองเทา  เส้ือผาสําเร็จรูป  เปนตน 
อุตสาหกรรมเหลานี้เปนอุตสาหกรรมเนนการใชแรงงานคนเปนหลัก ( Labour  Intensive ) ใช 
เทคโนโลยีระดับต่ํา  คาจางแรงงานถูก  เมื่อตนทุนการผลิตต่ํา  ทําใหสินคามีราคาถูกกวาสินคา 
จากประเทศอ่ืน  สามารถแขงขันในตลาดโลกไดดี  ดวยความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน 
ดังกลาว จึงเปนส่ิงจูงใจใหนักลงทุนตางชาติสนใจมาลงทุนในประเทศไทยเปนจํานวนมากขึ้น 
มีการจางงานมากทําใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว  ซ่ึงการลงทุนจากตางประเทศมิไดมีเฉพาะ 
การลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ยุโรปตะวันตก  และญี่ปุนเทานั้น  ประเทศอุตสาหกรรม 
ใหมเชน  เกาหลีใต  ฮองกง  และสิงคโปร  ซ่ึงประสบปญหาตนทุนดานคาจางแรงงานสูงขึ้นตาม 
สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจก็เคล่ือนยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเชนกัน  และการลงทนุ 
จากตางประเทศผสานกับนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล  มีการนําเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยมาใชในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น  ขณะที่ตลาดภายในประเทศเริ่มอ่ิมตัว  การพฒันา 
อุตสาหกรรมจึงปรับเปล่ียนมาเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกตั้งแตชวงปลายของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5  ( พ.ศ. 2525-2529 )  เปนตนมา  ขณะเดียวกัน 
สินคาอุตสาหกรรมสงออกประเภทส่ิงทอเริ่มลดจํานวนลง  โดยมีสินคาพวกอุปกรณไฟฟา 
วงจรไฟฟา  คอมพิวเตอรและชิ้นสวนเขามาแทนที่  ซ่ึงยังตองใชแรงงานจํานวนมากเชนเดียวกัน 

2)  การเปล่ียนแปลงของระบบการจางแรงงาน 
นับตั้งแตเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจสถานประกอบการตางหันไปใชระบบการจางงาน 

แบบเหมาชวง  โดยผูประกอบการจางเหมาใหบุคคลอ่ืนซ่ึงเรียกวา ผูรับเหมาชวงนําวัตถุดิบไปจาง 
คนงานซ่ึงสวนใหญเปนผูหญิงใหทําการผลิตสินคาตอโดยจายคาจางเปนรายชิ้น  ตามผลงานทีท่าํได 
ซ่ึงจะเห็นวาเปนลักษณะของจางทําของไมใชสัญญาจางแรงงาน  ผูประกอบการและผูรับเหมาชวง 
ไมใชนายจางทําใหประหยัดตนทุนการผลิตลงไปไดมาก  และไมตองมีความผูกพันในฐานะนายจาง 
และลูกจางตามกฎหมายแรงงานดวยนับเปนวิธีที่ยืดหยุนและไดผลดี  โดยเฉพาะกรณีที่จํานวน 
สินคาที่ลูกคาตองการไมแนนอนตามภาวะตลาดโลกเมื่อลูกคาส่ังซ้ือสินคาจํานวนมากแทนที่จะจาง 
คนงานเพิ่มก็ตัดชวงงานไปใหผูรับเหมาชวงอีกทอดหนึ่ง  ซ่ึงวิธีการนี้กําลังเปนที่นิยมกันอยาง 
แพรหลายในประเทศไทย
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3)  การลดตนทุนการผลิตดวยการจางแรงงานราคาถูก 
มีการใชแรงงานตางชาติซ่ึงลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมายและยอมรับคาจางต่ํากวา 

แรงงานไทยและต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด  อยางไรก็ดี  แมจะยอมรับวาประเทศไทยไดกาวมาถึงจุด 
ที่ตองเพิ่มศักยภาพของการแขงขันในตลาดโลกดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาฝมือของ 
แรงงาน  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินคาและประสิทธิภาพการผลิต  แตการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 
ความชํานาญและฝมืออยางมากก็เปนอุปสรรคที่รัฐบาลกําลังแกปญหาดวยการฝกอบรมยกระดับ 
ฝมือแรงงานที่มีอยูอยางเรงดวน  ซ่ึงก็ยังไมเพียงพอและทันตอความตองการของตลาดแรงงาน 
ประกอบกับสถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงใช 
แรงงานคนเปนหลักยังนิยมจางแรงงานราคาถูกจึงทําใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานตางชาติจํานวน 
มากมายังประเทศไทย 

3.  ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 
นอกเหนือจากปจจัยที่กลาวมาแลว  สภาพทางภูมิศาสตรก็มีสวนที่ชวยใหแรงงาน 

ตางชาติลักลอบเขามาในประเทศโดยสะดวก  เชน  ประเทศพมาซ่ึงมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย 
ยาวประมาณ  2,400  กิโลเมตร  การเดินทางเขามาในประเทศไดทั้งทางบกและทางน้ํา  การควบคุม 
และสกัดกั้นจึงทําไดลําบาก  นอกจากนี้กําลังเจาหนาที่ของรัฐก็มีนอยตลอดจนงบประมาณที่มีอยู 
ก็ไมเพียงพอตอการสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่  ทําใหการตรวจตราของเจาหนาที่ของรัฐ 
ไมอาจทําไดทั่วถึง  ปจจัยเหลานี้ลวนแตสงผลใหแรงงานตางชาติลักลอบเขาประเทศไทยมีจํานวน 
มากขึ้น 

2.4  รูปแบบของแรงงานตางดาวทีเ่ขามาทํางานในประเทศไทย 25 
แรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย แบงรูปแบบไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ 

2.4.1  แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย คือแรงงานตางดาวที่ 
เขามาในประเทศไทยโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติเขาเมือง พ.ศ.  2522  ซ่ึงไดแก 

แรงงานตางดาวดังตอไปนี้ 
1)  คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานประเภทตลอดชีพ ( Work  permit ) ไดแก 

คนตางดาวที่เขามาถูกตองตามกฎหมายคนเขาเมืองของกองตรวจคนเขาเมืองกรมตํารวจและมี 
ใบอนุญาตประกอบอาชีพของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซ่ึงจะไดรับอนุญาตให 
ประกอบอาชีพตามที่ระบุเอาไว และมีระยะเวลาตลอดชีพ คนตางดาวประเภทนี้จะเขามากอน 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 14 

25  เธียรเทพ สุนทรนันท. เลมเดิม. หนา 18-29.
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มีนาคม พ.ศ.  2516  เพื่อขอมีใบอนุญาตตลอดชีพ โดยที่รัฐบาลจะสามารถควบคุมคนตางดาว 
เหลานั้นและเพ่ือมิใหแยงอาชีพคนไทยตอไปในอนาคต ซ่ึงคนตางดาวประเภทนี้สวนใหญเปนคน 
สัญชาติจีนและอินเดีย และจะมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ เพราะในปจจุบันไมมีการออกใบอนุญาต 
ประเภทนี้แลว 

2)  คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานประเภทสงเสริมการลงทุนไดแกคนตางดาว 
ที่ไดรับใบอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน คนตางดาว 
ประเภทนี ้จะเปนแรงงานฝมือที ่มีความชํานาญงานและเขามาทํางานในตําแหนงงานบริหาร 
งานจัดการ วิศวกร และผูปฏิบัติงานในสาขาที่มีความชํานาญเฉพาะดาน สวนใหญเปนคนสัญชาติ 
ญี่ปุน รองลงมาคือจีนและอเมริกาตามลําดับ 

3)  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานประเภทชั่วคราว  ( Non-immigrant  visa )ไดแก 
คนตางดาวที่รับอนุญาตใหเขามาในประเทศไทยเปนการชั่วคราวภายใตกฎหมายอ่ืน เชนกฎหมาย 
คนเขาเมือง โดยอาจจะเขามาพรอมกับกิจการที่มีชาวตางชาติรวมทุน แตไมไดรับการสงเสริมการ 
ลงทุน หรือเขามาเปนนักดนตรีโดยมีกําหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.  2521  แรงงานดังกลาวนี้สวนใหญเปนสัญชาติญี่ปุนเปนแรงงานฝมือและกึ่งฝมือที่มีความ 
ชํานาญงาน ซ่ึงการเขามาทํางานของแรงงานประเภทนี้ จะมีปญหาการขออนุญาตนําคนตางดาว 
เขามาทํางานไมสะดวก เนื่องจากติดพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หาม 
คนตางดาวทํา และการพิจารณาอนุญาตใหเขามาทํางานยังมีความเขมงวดมากทําใหผูลงทุนไมได 
รับความสะดวก 

2.4.2  แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ แรงงานตางดาวที่เขามาอยูในประเทศ 
ไทยโดยฝาฝนพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดแก คนตางดาวดังตอไปนี้ 26 

1)  คนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แตมีใบอนุญาตทํางานคนตางดาวตามมาตรา 12 
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว ไดแก คนตางดาวที่ไมไดรับอนุญาตใหเขาเมืองโดย 
ถูกตองตามกฎหมายคนเขาเมือง คือ 

(1)  คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศซ่ึงไดรับการผอนผันให 
ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศ หรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 

(2)  คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
คนเขาเมืองและอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 

(3)  คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

26  ชิดชนก สาครเย็น. (2547). ปญหากฎหมายเก่ียวกับการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย. หนา 39.
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(4)  คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 
ลงวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน 

คนตางดาวประเภทนี้สวนใหญไดแก ชาวญวน ชาวเขมร ชาวลาวที่อพยพเขามา 
ในประเทศไทย ซ่ึงกําลังรอการสงตัวไปยังประเทศที่สาม พวกอพยพเหลานี้จะมากักบริเวณไว 
เฉย ๆ ก็เปนการส้ินเปลืองงบประมาณ รัฐบาลจึงพิจารณาวาใครที่มีความประพฤติดีก็จะอนุญาตให 
ออกมาทํางานไดเปนการชั่วคราวโดยที่กําหนดอาชีพใหทําไดจํานวน 27 27 อาชีพ เชน งานกรรมกร 
และงานรับจางทั่วไป เปนตน แรงงานตางดาวประเภทนี้สวนใหญมักไมคอยมีปญหาเพราะไดมีชื่อ 
อยูในทะเบียนประวัติ และมีบัตรประจําตัวที่ทางการออกใหอยูในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว 

2)  แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย หมายถึง คนตางดาวที่เขามาใน 
ประเทศไทยโดยไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และไมมี 
ใบอนุญาตประกอบอาชีพของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แรงงานตางดาวประเภทนี้จะ 
ลักลอบเขาเมืองตามจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะที่จังหวัดระนอง ตาก เชียงราย กาญจนบุรี สวนใหญเปน 
แรงงานไรฝมือชาวพมา ชาวลาว ชาวเขมร และมีคนตางดาวอีกประเภทหนึ่งที่เขาประเทศไทยมา 
โดยถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงจะเขามาโดยบริษัทหางราน หรือนายจางรวมมือชวยเหลือหรือคนตางดาว 
นั้น มีความตั้งใจที่จะเขามาประกอบอาชีพโดยตรง เม่ือวีซาหมดอายุก็ไมยอมไปตอวีซา จึงกลายเปน 
คนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงไดแก ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน เปนตน  ทั้งนี้ เมื่อแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองโดยเฉพาะ กลุมแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาซ่ึงมีปริมาณที่มากจน 
รัฐบาลไทยตองกําหนดนโยบายและนําไปสูมาตรการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา โดยผอนผันใหแรงงานกลุมนี้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนกบั 
กระทรวงมหาดไทย พรอมทั้งจัดทําบัตรประจําตัวและอนุญาตใหทํางานชั่วคราวได 1 ป โดยให 
กรมการจัดหางานเปนผูพิจารณาออกใบอนุญาตใหทํางานได 

แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองดังกลาวจะเปนที่ตองการของนายจาง สาเหตุเพราะ 
แรงงานเหลานี้ยอมรับคาแรงที่ต่ํากวาคาแรงขั้นต่ําของแรงงานไทยและยอมรับสภาพที่ถูกเอารัด 
เอาเปรียบของนายจาง นายจางไมตองรับผิดชอบดานสภาพการทํางานและสวัสดิการ อีกทั้งจะยอม 
ทํางานประเภทงานหนักที่คนไทยไมทําเชน งานตัดไม เผาถาน งานกรรมกรเหมืองแร งานประมง เปนตน 

27 กําหนดงานที่ใหคนตางดาว มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 
ทําได. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับพิเศษ 96, ตอนที่ 81.
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2.5  ลักษณะของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานและสถานการณแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผนั 
ใหทํางาน 

เม่ือบุคคลเดินทางมาจากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่งเพื่อทํางานจะมีลักษณะ 28 

ดังตอไปนี้ 
2.5.1  แรงงานที่เขามาทํางานในประเทศ  แบงออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 

2.5.1.1  แรงงานไรฝมือ ( Un-skilled    labour )  ไดแก  งานระดับลาง  เชน  แบกไม 
กอสราง  ประมง  เปนตน  มักเปนแรงงานจากประเทศเพื่อนบานใกลเคียงสัญชาติพมา  ลาว  และกัมพูชา 

2.5.1.2  นักวิชาการ ( Intellectual  worker )  เขามาทํางานในฐานะนักวิชาการเฉพาะเรือ่ง 
เชน  วิศวกร  สถาปนิก  แพทย  อาจารย  นักวิทยาศาสตร 

2.5.1.3  ผูเชี่ยวชาญ ( Expert  หรือ Specialist ) ที่รัฐบาลเชิญเขามาในฐานะเชี่ยวชาญ 
ตางประเทศ  ซ่ึงหมายถึงตามขอ  2  และ 3  ที่เขามาเปน  technician  หรือผูเชี่ยวชาญ 

2.5.2  แรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 29 
หมายถึง  คนตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและหรือทํางานโดยไมไดรับ 

อนุญาตอยูในประเทศไทย  โดยเฉพาะมาเปนแรงงานไรฝมือ  ซ่ึงตอมารัฐบาลไทยไดมีนโยบายและ 
กําหนดมาตรการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 
โดยใหแรงงานสามสัญชาตินี้มารายงานตัวกับทางราชการเพ่ือขึ้นทะเบียนและจัดทําบัตรประจําตัว 
จากนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามมาตรา17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.2522 อนุญาตใหอยูในประเทศชั่วคราว และอธิบดีกรมการจัดหางานอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 พิจารณาอนุญาตใหทํางานไดชั่วคราว 1 ป 
และตออายุไดคราวละ 1 ป แตยังคงมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองอยู 

2.5.2.1  แรงงานชาวพมา 
ปจจุบันมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองจัดวาเปนกลุมใหญท่ีมีจํานวนมากที่สุด 

ชาวพมาท่ีลักลอบเขามาทํางานกลุมนี้เปนพวกที่ตั้งใจหลบหนีเขามาเพื่อหางานทําโดยเฉพาะ  เพื่อ 
หนีสภาพชีวิตความเปนอยูท่ีแรนแคน  อดอยากและไมมีงานทําในประเทศพมา  ซ่ึงคาดวานาจะมี 
หลายลานคน  โดยเขามาเปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม  ลูกจางรานคา  รานอาหาร ลูกจางทํางาน 
รับใชในบาน ลูกจางเรือประมง  เปนตน   ตามบริเวณจังหวัดชายแดน  กรุงเทพฯ  ปริมณฑล  และ 
จังหวัดที่มีความตองการแรงงานสูง  เชน  ภูเก็ต  เชียงใหม ตาก นครราชสีมา  ซ่ึงมีทั้งเขามาดวย 

28 ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  “การบังคับใชกฎหมายกับแรงงานตางดาว”  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2544  กรุงเทพฯ 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด  ถนนรัชดาภิเษก  หนา  24-27. 

29 ดิเรก  บวรสกุลเจริญ.  เลมเดิม.  หนา 11-13.
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ตนเองและมีนายหนานําพาเขามาตามจุดผานแดนตาง ๆ  รวมทั้งประเภทที่เขามาทํางานแบบไปเชา 
เย็นกลับบริเวณพื้นที่แนวชายแดน 

2.5.2.2  แรงงานชาวลาว 
ชาวลาวที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย  เนื่องจากรูปรางหนาตา  ภาษา 

วัฒนธรรมที่คลายคลึงกับคนไทยมาก  ทําใหการลักลอบเขามาทําไดงาย  และยังมีขบวนการที่ 
ลักลอบนําพาเขาเมืองโดยผานนายหนา  มีอยูประมาณ  180,000  คน 

2.5.2.3  แรงงานชาวกัมพูชา 
เปนกลุมที่ตั้งใจเขามาเพื่อที่จะทํางาน  โดยสวนใหญมาเปนแรงงานรับจางในภาค 

เกษตรกรรมตามบริเวณชายแดน  บางสวนก็เขามาเปนแรงงานรับจางในกิจการประเภทอ่ืน ๆ เชน 
เปนลูกจางปมน้ํามัน  ลูกจางโรงงาน  ลูกเรือประมง  โดยลักลอบเขามาตามชองทางระหวาง 
ชายแดนไทย – กัมพูชาและมีนายหนามารับขึ้นรถไปทํางาน  สวนใหญจะเขามากรุงเทพฯ 
นครราชสีมา  สระบุรี  มีจํานวนหนึ่งถูกลักพาตัวมาหรือนําเขามาเปนแรงงานกึ่งทาส  เปนแกง 
ขอทาน  หรือทํางานกอสราง  มีประมาณ  180,000  คน  ไมนับรวมพวกที่ไปเชาเย็นกลับ 

2.5.3  สถานการณและจํานวนแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 30 
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการอพยพยายถิ่นของแรงงานตางดาวที่ลักลอบ 

เดินทางเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก จากการสํารวจประมาณการทั่วประเทศ เมื่อป พ.ศ.2540 
พบวามีแรงงานตางดาวลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทยประมาณ 970,903 คน ในจํานวนนี้เปน 
แรงงานจากประเทศพมาไมต่ํากวา 775,000 คน 31 การลักลอบเขามาทํางานของแรงงานตางดาว 
เหลานี้ทําใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ โดยทางราชการ 
ไมสามารถควบคุมใหอยูในระบบได นอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบทางดานสาธารณสุข ซ่ึงเปน 
ผลกระทบจากภาวการณเกิด การเจ็บปวย และการตาย เกิดแหลงเส่ือมโทรมหรือชุมชนแออัด 
ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ฯลฯ แพรกระจายไปในวงกวาง รัฐบาลตอง 
ส้ินเปลืองงบประมาณทางดานสาธารณสุข เปนคาใชจายในการสงเคราะหและรักษาพยาบาล 
แรงงานตางดาวแตละปเปนจํานวนมาก โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2545 (ตุลาคม 2544 -  กันยายน 
2545) เปนเงินทั้งส้ิน 115,001,196 บาท ในขณะปจจุบัน ป 2549 32 สถานการณแรงงานตางดาวสัญชาติ 
พมา ลาว และกัมพูชามีความตองการจางแรงงานตางดาว จํานวน 1,333,703 คน และมีการอนุญาต 

30 กฤตยา อาชวนิจกุล และพันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร. เลมเดิม. หนา 169. 
31 กฤตยา อาชวนิจกุล และฟลิป เกสต อางถึงในสถานการณดานสาธารณสุขในแรงงานตางดาว 

ปงบประมาณ 2544. หนา 14. 
32  เอกสารสรุปผลความตองการจางแรงงานตางดาว การพิจารณาจาํนวนการอนุญาต (โควตา) และการ
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จํานวนโควตาใหจางแรงงานตางดาว จํานวน 1,226,106 คน และแรงงานตางดาวมาจดทะเบียน 
ขอตอใบอนุญาตทํางาน จํานวน 668,576 คน 

ในความเปนจริงปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว พอสรุปไดคือ 
1) ปญหาโรคติดตอ 2) ปญหาภาระคาใชจายในการใหบริการสาธารณสุข 3) ปญหาอนามัยแมและเด็ก 
4) ปญหาอนามัยส่ิงแวดลอม 5) ปญหาขาดฐานขอมูลที่เปนจริง 6) ปญหาขาดงบประมาณในการ 
บริหารจัดการโดยตรง ซ่ึงปญหาที่สําคัญและมีผลกระทบตอปญหาอ่ืน ๆ ก็คือ ปญหาขาดฐานขอมูล 
ที่เปนจริง ถูกตอง และนาเชื่อถือ เพื่อสามารถใชกําหนดนโยบาย วางแผนงาน ติดตามประเมินผล 
และบริหารจัดการสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 

การดําเนินงานแกปญหาสาธารณสุขในแรงงานตางดาวที่ผานมา ฐานขอมูลประชากร 
ของแตละจังหวัดใชวิธีการคาดประมาณการรวมกับการสํารวจพิเศษเฉพาะเรื่อง สาเหตุท่ีไมสามารถ 
หาตัวเลขประชากรตางดาวที่แทจริงได เนื่องจาก 1) แรงงานตางดาวจะมีการอพยพเคล่ือนยายอยู 
ตลอดเวลา 2) นายจางแจงจดทะเบียนแรงงานตางดาวนอยกวาความเปนจริง เพื่อลดคาใชจาย 
3) แรงงานตางดาวบางสวนเขามารับจางในกิจการที่ไมไดรับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีจึงไมกลา 
มาจดทะเบียน 4) เจาหนาที่ของรัฐไมกลาแจงตัวเลขจริง เพราะกลัวความผิดจากการละเลยหนาที่ 
ในการปฏิบัติงาน และ 5) การสํารวจประชากรแรงงานตางดาวคอนขางอันตรายตอสวัสดิภาพของ 
ผูสํารวจ 33 

ปญหาตาง ๆ ขางตนกระทบตอการไดมาซ่ึงขอมูลทางดานสุขภาพเชนกนั การคาดประมาณ 
จํานวนแรงงานตางชาติที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและ 
จําเปนตองทําอยูเปนระยะ เพื่อทราบถึงสถานการณที่เปล่ียนแปลงและสามารถกําหนดมาตรการ 
หรือแนวนโยบายไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ 

2.6 ผลกระทบจากแรงงานตางดาวผิดกฎหมายตอประเทศไทย 
การอพยพเขามาเปนแรงงานรับจางในประเทศไทยของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายดงัที่ 

กลาวถึง ไดกอใหเกิดปญหาตอประเทศไทยในดานตาง ๆ สามารถประมวลผลกระทบในแตละดาน 
ดังตอไปนี้ 34 

ตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ป 2549. (ระหวางวันที่ 1 
มีนาคม – 30 มิถุนายน 2549) กรมการจัดหางาน. 

33 สุทธิจิตต จินตยานนท Gary Risser และสุภางค จันทวานิช อางถึงในสถานการณดานสาธารณสุขใน 
แรงงานตางดาว ปงบประมาณ 2544. 

34 อํานาจ นิลวิไล. (2543). แนวทางการจัดระเบียบนําเขาและการจัดระบบควบคุมการทํางานของ 
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายของไทย : ศึกษาจากกรณีของประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย. หนา  67.

DPU



27 

2.6.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
1. การชะลอตัวของโครงสรางอัตราคาจางขั้นต่ําดังที่ 35 วีรชัย ศาสตราศรัย ไดวิเคราะหไววา 

การจางแรงงานตางดาวจะกอใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางคาจางแรงงานของคนงานไทย 
ผลกระทบนี้จะเกิดกับคนงานไทยในลักษณะที่นายจางกดคาจางและการชะลอตัวของคาจางแรงงาน 
ขั้นต่ํา (MinimumWage Rate) ซ่ึงจากผลจากการวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย 
หรือ TDRI ที่ระบุวา หากนําแรงงานตางดาวออกไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแลว 
แรงงานไทยประเภทแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) จะมีคาจางแรงงานที่แทจริงสูงกวาเปนอยู 
โดยเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 3.5% แตอยางไรก็ดี ในปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีระดับของ 
คาจางแรงงานขั้นต่ําที่สูงอยูแลว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานหรือแมแตประเทศจีน 
ยกเวนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร อันอาจจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางฐานการ 
ผลิตทางอุตสาหกรรมของนักลงทุนตางประเทศ ที่อาจหันไปลงทุนในประเทศที่มีคาจางแรงงานที่ 
ถูกกวา ในกรณีเชนนี้ ยอมสงผลกระทบตอตนทุนและความสามารถในการแขงขันของสินคา 
สงออกที่สงไปขายยังตางประเทศลดลงไป 

2. ปญหาการแยงงานของแรงงานไทย ซ่ึงอาจกระทบกระเทือนตอแรงงานไทยทั้งที่อยูใน 
ระบบและนอกระบบ ที่จะตองแยงสวนแบงของตําแหนงงาน อันเปนการเสริมกําลังอํานาจในการ 
ตอรองคาจางแรงงานของผูประกอบการคนไทย 

3. ปญหาดานภาพพจนของประเทศในการใชแรงงานตางชาติ ในฐานะที่ประเทศไทยเปน 
ประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ (International  Labour  Organization) ซ่ึงไดมี 
ขอกําหนดระบุใหนายจางตองจัดสภาพการทํางานของลูกจางอยางมีมาตรฐาน และลูกจางตองมี 
อิสระในการรวมตัวเปนสหภาพ (Union) รวมไปถึงการที่นายจางจะตองเปดโอกาสใหลูกจางมี 
อิสระในการเจรจาตอรองเรื่องคาจางแรงงาน แตในสภาพความเปนจริงนายจางหรือผูประกอบการ 
คนไทยสวนใหญมักนิยมจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย เนื่องจากการที่แรงงานตางดาวเหลานี้ 
มักจะไมสรางปญหาในเรื่องการตอรองคาจางแรงงาน สภาพการทํางานหรือสวัสดิการและ 
ผลประโยชนอื่น ๆ จากการทํางาน ซ่ึงนายจางหรือผูประกอบการสามารถกดคาจางแรงงานตางดาว 
และใชงานหนักได อันเปนการเอาเปรียบแรงงานตางดาว 

4. การกีดกันทางการคาและสิทธิมนุษยชน (Trade Blocking and Human Rights) อันเปน 
ผลสืบเนื่องจากการที่นายจางผูประกอบการคนไทยใชหรือจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยให 
คาจางที่ต่ํา ไมมีการจัดสภาพการทํางานหรือสวัสดิการและผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมใหแก 

35 วีรชัย ศาสตราศรัย (อางถึงใน อํานาจ นิลวิไล, 2543 : 67)
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ลูกจางที่เปนแรงงานตางดาว อันเกิดผลกระทบตอการสงสินคาออกของประเทศในลักษณะของการ 
ถูกประเทศคูแขงขันทางการคา โดยเฉพาะประเทศคูคายกเอาขออางวาชนชั้นแรงงานถูกเอารัด 
เอาเปรียบหรือถูกขูดรีดแรงงาน อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อกีดกันทางการคา ซ่ึงเปนการ 
ผูกโยงปญหาแรงงานเขากับการใชมาตรการกีดกันทางการคา และกลายเปนประเด็นสําคัญที่จะตอง 
พิจารณาถึงในบริบทการคาระหวางประเทศในอนาคต 

5. นายจางผูประกอบการไทยขาดความสนใจตอการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต 
เนื่องจากการเล็งเห็นวาแรงงานตางดาวที่สามารถจางงานไดในระดับคาจางแรงงานที่ต่ํา เปน 
ผลประโยชนในเชิงบวกตอตนทุนทางการผลิต นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีระดับสูงเขามาใช 
จะกอใหเกิดภาระตนทุนทางการผลิตที่สูงขึ้น จึงขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนารูปแบบวิธีการผลิตสินคา 
อันสงผลกระทบบั้นปลายตอความสามารถในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศของ 
ผูประกอบการเอง เนื่องจากในสภาวะปจจุบันสินคาที่จะสามารถแขงขันกับตางประเทศได มไิดเปน 
สินคาที่เกิดจากระบบการผลิตที่ไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบจากเนนการใชแรงงานเปนหลัก 
(Comparative Advantage by Labor Intensive) ในตลาดการคาระหวางประเทศอีกตอไป แตจะเปน 
สินคาที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวาเปน “สินคาที่มีมูลคาเพิ่ม” (Value Added) ในตัวเอง ซ่ึงเปนไปได 
ดวยการใชเทคโนโลยีทางการผลิตที่เหมาะสมและทันสมัยทั้งในเชิงกรรมวิธีการผลิตและวิธีการ 
ทางการคาในตลาดระหวางประเทศ 

6.  การส้ินเปลืองทรัพยากรของรัฐทั้งท่ีเปนบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ในการใหความชวยเหลือแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขามาขายแรงงานในประเทศที่ถูกจับกุมได 
ส้ินเปลืองคาใชจายในการเล้ียงดูและการจัดหาสถานที่ คุมขังในระหวางรอการสงกลับ อีกทั้งยงัตอง 
เสียงบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมหาศาลในการเคล่ือนยายแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเหลานี้ 
สงกลับประเทศภูมิลําเนา แทนที่จะไดนําทรัพยากรที่จะตองสูญเสียไปดังกลาวไปเปนประโยชนใน 
การพัฒนาประเทศดานอื่น หรือใหการชวยเหลือแกแรงงานไทย 

2.6.2  ผลกระทบทางดานสังคม 
1. การที่กลุมคนตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองประกอบไปดวยกลุมตาง ๆ ซ่ึงมีความแตกตาง 

กันทางสังคม เชน ความแตกตางในดานสถานะทางสังคมและความเปนอยูเดิม การศึกษา ความคิด 
และความเชื่อทางการเมือง ดังนั้น ในจํานวนคนตางดาวเหลานี้จึงมักจะมีผูประพฤติตนเปน 
อันธพาล ลักเล็กขโมยนอย ติดยาเสพติดและประกอบอาชญากรรมรวมอยูดวย อันจะเปนปญหาใน 
เรื่องความขัดแยงกับประชาชนคนไทยในทองถ่ิน ในลักษณะที่คนกลุมนอยตางดาวบางกลุม โดยเฉพาะ 
ที่อยูในศูนยอพยพจะไดรับการดูแลเปนอยางดีจากขาราชการและเจาหนาที่องคการระหวางประเทศ
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ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงองคการสหประชาชาติ (UNHCR) รวมทั้งการ 
อนุญาตใหคนตางดาวเหลานี้สามารถทํางานไดในประเทศ อันเปนการสรางความไมพอใจใหแกคนไทย 

2. ผลกระทบอันเกิดจากปจจัยพื้นฐานทางสังคมของแรงงานตางดาว ซ่ึงจากงานการศึกษาวิจัย 
หลายฉบับมักพบวา เดิมทีแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองมามักจะมาเปนเพียงคนเดียวหรือกลุมยอย 
ไมกี่คน แตเมื่ออยูอาศัยในประเทศไทยเปนเวลานาน มักจะเกิดปญหาของการแตงงานขามชาติ 
อันสงผลตอเนื่องไปถึงสัญชาติของเด็กที่ เกิดจากการสมรสขามชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของ 
การศึกษาและสถานภาพทางสังคม ซ่ึงจะพบเห็นไดทั่วไปวาเด็กเหลานี้มักจะกลายเปนเด็กเรรอน 
ที่อาศัยการขอทานในการยังชีพ นอกจากนี้ปญหายังอาจเกิดขึ้นจากการที่แรงงานตางดาวเหลานี้ 
เปนผูหาลูทางชักชวนกลุมเพื่อนหรือญาติหลบหนีเขาเมืองมาขายแรงงาน ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการ 
ขยายตัวของกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายจนยากแกการควบคุม ในบางกรณีที่แรงงานตางดาว 
เหลานี้ถูกกวดขันจับกุมอยางเขมงวดโดยเจาหนาที่ของไทยและสงผลกระทบตอการรับจางทํางาน 
ในสถานประกอบการ แรงงานตางดาวเหลานี้ก็มักจะประกอบอาชญากรรมเพื่อรักษาชีวิตใหอยูรอด 

3. ปญหาผลกระทบในแงการเกิดขึ้นของอาชีพที่ไมพึงปรารถนา ซ่ึงมีที่มาจากแรงงานตางดาว 
อพยพท่ีเปนผูหญิงซ่ึงไมสามารถประกอบอาชีพเชนเดียวกับชายได แรงงานตางดาวเพศหญิงเหลานี้ 
จึงหันเหไปขายบริการทางเพศ ดวยการเปนโสเภณีหรือหญิงบริการ อันสงผลตอเนื่องใหเกิดการ 
ติดตอและการแพรระบาดของโรครายแรงหลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่ติดตอไดจากการรวม 
ประเวณี เชน โรคเอดส (Aids) ทั้งนี้ ตัวอยางขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ซ่ึงเปน 
จังหวัดชายแดนที่มีหญิงชาวพมาอพยพเขามาขายบริการทางเพศพบวา โสเภณีชาวพมาเปนกลุมเส่ียง 
ตอโรคเอดสสูงสุดและกลุมผูปวยโรคดังกลาวที่พบมักจะเปนกลุมลูกเรือประมงชาวพมาเปนจํานวนมาก 
และมีแนวโนมในการติดตอของโรคมากขึ้น 

4. ผลกระทบท่ีเห็นไดชัดอีกสวนหนึ่ง คือ ปญหาในเรื่องของการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปน 
เรื่องที่ไดมีการใหการศึกษาเปนพิเศษ เนื่องจากคนงานตางดาวเหลานี้ โดยเฉพาะคนงานพมาจาก 
ชุมชนที่ดอยพัฒนากวาประเทศไทยมาก มีเวชศาสตรการปองกันโรคและสุขอนามัยที่ดอยกวา 
ประเทศไทย จึงเกรงวาคนงานตางดาวจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เมื่อมีแรงงานซ่ึงมักพบวา 
แรงงานพมาจํานวนมากเปนพาหนะนําโรคที่คนไทยอาจจะปลอดจากโรคดังกลาวไปแลว อันไดแก 
โรคระบาดบางชนิดที่ไดหายไปจากเมืองไทยนานแลว เชน โรคเรื้อน วัณโรค เปนตน ก็พบวาได 
กลับมามีการรักษาพยาบาลอีก นอกจากนี้จากการสํารวจของยงยุทธ แฉลมวงษและคณะ 36  ซ่ึงได 
สอบถามจากเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่หลายแหงที่มีคนตางดาวอาศัยทํางานอยู พบวาโรคระบาด 

36 ยงยุทธ แฉลมวงษและคณะ (อางถึงใน อํานาจ นิลวิไล, 2543 : 70)
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และโรคติดตอรายแรงบางชนิด เชน โรคเทาชาง โรคไขมาเลเรีย โรคทองรวงอยางรุนแรง เปนโรคที่ 
มีแรงงานตางดาวเหลานี้เปนพาหะนําเขามาแพรระบาด ซ่ึงโรคบางชนิดจัดเปนโรคที่สังคมรังเกียจ 
เชน โรคเทาชาง ยอมสงผลกระทบตอการบริการทางสาธารณสุขของไทย รวมถึงคุณภาพชีวิตของ 
คนในสังคมไทยเปนอยางยิ่ง 

5.  ผลกระทบในดานการใหการศึกษาแกบุตรของคนงานตางดาว เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ 
สําคัญ เนื่องจากการที่คนงานตางดาวหลายแสนคนที่หลบหนีลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย 
สวนหนึ่งของคนกลุมนี้ไดนําครอบครัวและบุตรหลานของตนหลบหนีเขามาดวย บางกรณีคนงาน 
เหลานี้ก็ใหกําเนิดบุตรขึ้นมา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดหลัก ๆ ที่ไดรับการผอนผันการจางแรงงาน 
ตางดาว ผูประกอบการหรือนายจางไดรับอนุญาตใหสามารถจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายทํางาน 
มาเปนเวลานานตอเนื่องกัน จึงมีบุตรหลานเกิดขึ้นจากครอบครัวคนงานเหลานี้เปนปกติ การให 
การศึกษาแกบุตรหลานของคนงานตางดาวเหลานี้ สวนใหญเปนดวยเหตุผลดานมนุษยธรรม ชวยให 
สามารถส่ือสารกันได ในขณะเดียวกันก็ใหบุตรหลานของคนงานตางดาวเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรู 
วัฒนธรรมไทยไปพรอมกันดวย อันจะเกิดผลดีในระยะยาว อยางไรก็ดียังเกิดกรณีที่คนไทยหลายฝาย 
ไมเห็นดวย เนื่องจากเห็นวาการจัดการศึกษาแกบุตรหลานคนงานตางดาวเหลานี้ ถือเปนการแยง 
ทรัพยากรของบุตรหลานคนไทย และเปนภาระแกรัฐบาล ขณะเดียวกันรัฐบาลควรจะมุงความสนใจ 
ไปท่ีการจัดการศึกษาแกคนไทยอีกจํานวนมากที่ยังไมรูหนังสือจะเปนการเหมาะสมกวา 

6. นอกจากนี้ยังปรากฏวากลุมคนตางดาวบางกลุม เชน ชายพมามักมีพื้นเพความเปนมาจาก 
การเปนทหารชนกลุมนอย หรือชาวกัมพูชาที่มักจะมีกองกําลังเขมรแดงปะปนเขามา ซ่ึงตาม 
ความรูสึกของคนทองถ่ิน คนตางดาวเหลานี้เคยเขามาปลนสะดม สังหารชีวิตและทําลายทรัพยสิน 
ของชาวบาน และนอยครั้งที่ทางการไทยจะสามารถเขามาใหความชวยเหลือราษฎรไทยที่ไดรับ 
ผลกระทบเชนนี้ ราษฎรไทยบางสวนจึงเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จงึมกัพากนั 
อพยพไปอยูอาศัยในหมูบานหรือทองถ่ินอื่นที่อยูหางไกลออกไป 

2.6.3  ผลกระทบทางดานการเมืองการปกครอง 
1. ผลกระทบที่ประชาชนมีตอรัฐบาลในดานทัศนคติและความเชื่อมั่นตอทางการไทย ซ่ึงมี 

เปนไปในทางลบ เนื่องจากคนไทยเห็นวาหนวยงานราชการไทยท่ีเกี่ยวของรวมถึงองคการระหวาง 
ประเทศไดใหความชวยเหลือแกผูอพยพในแทบทุกดาน ผูอพยพโดยเฉพาะกลุมที่อยูอาศัยตามศูนย 
พักพิงผูอพยพตาง ๆ จะไดรับการดูแลแจกจายอาหารและปจจัยในการดํารงชีวิตที่จําเปนแบบใหเปลา 
บางสวนไดรับการจัดพื้นที่ทํากินจากที่ดินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของชาติใหแกคนตางดาวแทนที่ 
จะใหสิทธิในการใชประโยชนแกราษฎรคนไทย ซ่ึงเปนความรูสึกไมพอใจที่วารัฐบาลหรือ 
หนวยงานราชการ รวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดูแลเอาใจใสคนตางดาวกลุมนี้มากกวาราษฎรไทย
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ดวยกัน ซ่ึงเปนเจาของประเทศที่ยังยากจนขนแคน ความไมพอใจเชนนี้ยอมเปนเชื้อที่งายตอการ 
ปลุกระดมกลุมคนที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกันหรือฝายตรงขามในการชี้ชวนใหเกิดความเกลียดชงั 
และการหมดความศรัทธาของราษฎรที่มีตอรัฐบาล 

2. ผลกระทบทางดานการปกครองที่รัฐบาลมีตอประชาชน กลาวคือ การใหบริการของ 
หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผูอพยพตางชาติพักอาศัยเปนไปในลักษณะที่ 
รัฐบาลตองทุมเทงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาลในการใหความชวยเหลือดูแลดวยเหตุผลดาน 
มนุษยธรรมแกกลุมผูอพยพเหลานี้ แทนที่จะไดนํางบประมาณสวนนี้ไปใชในกิจการอันเกิดผล 
ประโยชนแกประชาชนชาวไทย เชน การจัดสถานที่ศึกษาและสถานบริการทางสาธารณสุขที่ยังคง 
ขาดแคลน เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการส้ินเปลืองกําลังเจาหนาที่บางสวน อาทิ เจาหนาที่ฝายปกครอง 
ทหาร ตํารวจ ที่ตองจัดใหมีประจําฝายอํานวยการและฝายปฏิบัติการในการควบคุมคนตางดาว 
เปนการเฉพาะ รวมถึงการส้ินเปลืองเจาหนาที่ทางดานการแพทยและสาธารณสุขจํานวนหนึ่งเพื่อ 
กิจการอันไมเกิดผลประโยชนตอคนไทยแตประการใด 

3.  ผลกระทบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสินของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณชายแดนหรือพรมแดนระหวางประเทศอันเปน 
สถานที่รวมของกลุมคนตางดาวอพยพมักจะปรากฏมีการแลกเปล่ียนสินคาที่ผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคายุทธปจจัย ซ่ึงมักจะมีราคาถูก และสวนใหญเปนอาวุธสงครามที่อาจเปน 
อันตรายตอการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยในทองถ่ินได โดยขอเท็จจริงที่พบเห็นกันไดทั่วไป 
คือ ตามบริเวณพรมแดนเหลานี้มักจะมีคดีอาชญากรรมรุนแรงคอนขางสูง ซ่ึงสวนหนึ่งยอมเปนผล 
จากการคายุทธปจจัยดังกลาว ซ่ึงทายที่สุดยอมสงผลกระทบตอสภาวะความมั่นคงทางสังคม 
จิตวิทยาของประเทศดวย 

4. การที่กลุมคนตางดาวอพยพไดรับการดูแลจากทางราชการไทย โดยไมมีการจําแนก 
แยกแยะ ยอมเปนที่คาดหมายไดวาอาจเกิดขอกังขาตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับรัฐบาล 
ของประเทศเพื่อนบาน ในกรณีที่รัฐบาลไทยไดใหที่พักพิงแกกลุมที่เปนปฏิปกษตอรัฐบาลของ 
ประเทศเพื่อนบาน ความขอนี้หมายถึง การที่รัฐบาลของประเทศเพื่อนบานอาจตั้งขอกังขาวา 
ชนกลุมนอยที่ เปนปฏิปกษกับรัฐบาลของตนไดรับความชวยเหลือในดานการเปนฐานที่มั่น 
ปฏิบัติการและอาจรวมทั้งการสนับสนุนทางอาวุธยุทโธปกรณ อันเปนเหตุใหความสัมพันธระหวาง 
ประเทศไมอาจเปนไปอยางราบรื่นเทาท่ีควร 

5.  ในดานผลกระทบทางการเมืองระหวางประเทศนั้น การที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันและ 
สกัดกั้นผูอพยพเขาประเทศ ทําใหถูกตําหนิติเตียนจากบรรดาองคการระหวางประเทศ ส่ือมวลชน 
ระหวางประเทศวาประเทศไทยมิไดปฏิบัติตามหลักการดานมนุษยธรรมและละเมิดตอสิทธิมนุษยชน
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2.6.4  ผลกระทบทางดานความม่ันคงของประเทศ 
1.  การที่ประเทศไทยใหท่ีพักพิงแกผูอพยพตางดาวหรือผูหลบหนีเขาเมือง ซ่ึงบางรายเปน 

บุคคลสําคัญหรือบางรายเปนทหารหรือบุคคลสําคัญในกลุมชนกลุมนอยที่ตอตานรัฐบาลของ 
ประเทศเพื่อนบาน อาจทําใหประเทศเพื่อนบานเขาใจวาประเทศไทยไดใหความชวยเหลือในเรื่อง 
อาวุธและเสบียงอาหารเพื่อใหกลับเขาไปสรางความวุนวายในประเทศของตนอีก จึงกอใหเกิด 
สภาพการณที่ทหารของรัฐบาลประเทศเพื่อนบานไดรุกลํ้าอธิปไตย ขามเขตแดนไทยเขามา 
ปราบปรามคนกลุมดังกลาวเปนระยะ เชน กรณีกําลังทหารของฝายเวียดนามเฮง สัมริน ไดขามเขต 
แดนไทยเขามากวาดลางผูหลบหนีเขาเมืองชาวกัมพูชาในประเทศไทย และไดปะทะกับกองกําลัง 
ทหารของไทย ซ่ึงกอใหเกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตของทหารทั้งสองฝายเปนจํานวนมาก 

2.  การที่ทางราชการอนุญาตใหผูอพยพสามารถออกนอกบริเวณศูนยรับผูอพยพไป 
ประกอบกิจธุระหรือทํางานชั่วคราวไดตามเวลาที่กําหนดไวตามที่จําเปน อาจเปนชองทางใหเกิด 
การกระทําอันอาจจะกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของประเทศได เชน การจารกรรม การสืบหา 
ขาวความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของฝายไทย การบอนทําลายโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยที่ตึงเครียด 
เนื่องจากเปนเรื่องที่คอนขางแนนอนวาในบรรดาผูอพยพหลบหนีเขาเมืองนี้ มักจะมีสายลับแทรก 
ซึมเขามาบาง ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอความม่ันคงของประเทศไทย 

กลาวโดยสรุป ปญหาคนตางดาวอพยพไดกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยในหลาย 
ดาน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางดานสาธารณสุข ซ่ึงในปจจุบันไดกลายเปนแนวโนมสําคัญ 
เนื่องจากปรากฏวาสถานการณการสูรบระหวางชนกลุมนอยกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบานยังคง 
คุกรุนอยูตลอดเวลา ในขณะที่ประเทศไทยแมวาจะประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกจินบัแตป พ.ศ.2540 
เปนตนมา แตก็ยังจัดอยูในระดับที่สามารถสรางโอกาสในการดํารงชีวิตและการทํางานของประชาชน 
ได ซ่ึงงานวิจัยหลายฉบับไดกลาววา สภาวะเชนนี้ไดกลายเปนแรงดึงดูดหรือปจจัยดึงดูดสําคัญที่ทํา 
ใหเกิดขบวนการการอพยพของคนตางดาวจากประเทศในกลุมอินโดจีนอันไดแก พมา ลาวและ 
กัมพูชาอยางไมขาดสาย และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางสูงตลอดเวลา สภาวะเชนนี้ยอมมิอาจแกไขปญหา 
ดวยการใชมาตรการจัดระบบและควบคุมคนตางดาวกลุมนี้ในระยะส้ัน จึงเกิดความจําเปนที่จะตอง 
มีการแสวงหามาตรการดําเนินการแกไขปญหาคนตางดาวลักลอบเขาเมือง โดยเฉพาะกลุมที่ 
หลบหนีเขาเมืองที่มีวัตถุประสงคในการหางานทําในระยะยาว เพ่ือปองกันและแกไขปญหาตอไป
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2.7  แนวนโยบายของรัฐและมาตรการจัดระบบแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
และไดรับการผอนผันใหทํางานไดของประเทศไทย 

เนื่องดวยกลุมแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
เปนการชั่วคราวและอนุญาตใหทํางานโดยมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหแรงงานตางดาวทํางานไดชั่วคราว 
3 สัญชาติ ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา โดยสามารถทํางานในประเภทงานรับใชในบานและงาน 
กรรมกรในกิจการประมงทะเล งานภาคการเกษตร ฟารมเล้ียงสัตว เปนตน ถือวาเปนการดําเนินการ 
ทางนโยบายและกําหนดมาตรการโดยจัดรูปแบบการจางงานแรงงานตางดาวอยางเปนรูปธรรมมาก 
ที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลมองเห็นถึงสภาพปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือที่ยัง 
ขาดแคลนอยางมาก การจางแรงงานตางดาวยังเปนส่ิงจําเปนที่ไมอาจหลีกเล่ียงได รัฐบาลจึงตอง 
มีมาตรการผอนผันใหมีการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพื่อไมใหกระทบตอโครงสราง 
การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

ดังนั้น รัฐจึงไดมีมาตรการจัดระบบแรงงานตางดาวเพื่อควบคุมแรงงานตางดาวที่เขาเมือง 
โดยผิดกฎหมายใหเขาสูระบบการควบคุมเพื่อที่ทางราชการสามารถควบคุม ดูแล ปองกัน และสกัด 
กั้นการลักลอบเขามาใหม โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเพื่อจัดระบบควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองครั้งสําคัญ ๆ 37 โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ.2547 ซ่ึงถือวาเปนการจัดรูปแบบการจาง 
แรงงานตางดาวครั้งสําคัญ ดังนี้ 

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ.2547 (รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร) 
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 38  เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทาง 

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้ ใหกระทรวงแรงงานไป 
ปรับปรุงยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและแผนปฏิบัติการบริหารงานตางดาว 
ใหเกิดบูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพครอบคลุมการปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวใน 
มิติตาง ๆ ทั้งระบบครบวงจรและลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง 

กระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดนําความเห็นของคณะรัฐมนตรีไป 
ประกอบการพิจารณาและกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดระบบบริหารแรงงานตางดาว ดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง ผอนผันใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง อาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการ 
ชั่วคราวขณะยังมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมือง ดังนี้ 

37 ยศสันต ดานเกษมศานต. เลมเดิม. หนา 30. 
38 กัลปยานี คงวีระวัฒน. (2547). ปจจัยที่มีผลกระทบตอนโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนี 

เขาเมือง (สัญชาติพมา ลาว กัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี ป 2547. หนา 23-25.
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1) การจัดทําระเบียนราษฎรคนตางดาว เปนการดําเนินการใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
มารายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ พิมพลายนิ้วมือ และออกเลขประจําตัวคนตางดาว ณ 
ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขต และใหคนตางดาวมีสถานะเปนผูอยูระหวางรอการสงกลับเปน 
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป และไมตองปฏิบัติตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 
รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลคนตางดาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันได 

2) การรับจดทะเบียนนายจาง เพื่อทราบจํานวนความตองการจางแรงงานตางดาวที่แทจริง 
โดยใหนายจางยื่นแบบแจงความตองการแรงงานได ณ ที่วาการอําเภอ สํานักงานเขต สํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพ นายจางรายใดที่ไมไดมาจดทะเบียนในชวง 
ระยะเวลาที่กําหนด จะจางแรงงานตางดาวไมได 

3) การตรวจสุขภาพ คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองอยูระหวางรอการสงกลับ หากประสงคจะ 
ขออนุญาตทํางานตองไดรับการรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย) ซ่ึง 
รับรองวาไมเปนโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

4) การอนุญาตใหคนตางดาวที่อยูระหวางรอการสงกลับทํางาน เพื่อใหคนตางดาว 
ที่จัดทําทะเบียนราษฎรคนตางดาวไวแลว มาขออนุญาตทํางานกับนายจางที่จดทะเบียนไวตาม 
จํานวนที่ไดรับอนุญาตใหจางแรงงานตางดาว (โควตา) ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานัก 
จัดหางานกรุงเทพ 

5) การปองกันและสกัดกั้นการเขามาใหม ระหวางการจัดทําทะเบียนราษฎรคนตางดาว 
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาภาพดําเนินการปองกันและสกัดกั้นการเขามาของแรงงาน 
ตางดาวรายใหม โดยใหกําลังทหาร ตํารวจ และพลเรือนในพื้นที่ตรึงกําลังตามแนวชายแดน เพื่อ 
สกัดกั้นและปองกันการลักลอบเขามาในประเทศไทย 

ระยะที่สอง ปรับเปลี่ยนสถานะใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนผูเขาเมืองโดย 
ถูกตองตามกฎหมาย ดําเนินการเพื่อใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่จัดทําทะเบียนราษฎรคนตางดาว 
ไวแลวในระยะหนึ่ง ไดรับการรับรองสถานะใหเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย 
ดังนี้ 

1) เจรจากับประเทศคูภาคี (พมา ลาว และกัมพูชา) เพ่ือใหดําเนินการจางแรงงานตางดาว 
ตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน (MoU) ตามที่รัฐบาลไทยไดทํา 
ขอตกลงไว 

2) การปรับเปล่ียนสถานะใหเปนผูเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหประเทศพมา 
ลาว และกัมพูชา ดําเนินการพิสูจนและรับรองสถานะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่อยูระหวางรอ 
การสงกลับโดยการออกหนังสือเดินทาง (Passport) เวนแตประเทศตนทางไมสามารถออกหนังสือ
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เดินทางได ใหใชเอกสารรับรองบุคคลของประเทศตนทางแทนหนังสือเดินทาง และกระทรวง 
การตางประเทศหรือสํานักงานตรวจคนเขาเมืองออกวีซาใหอยูในราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือการทํางานเปนกรรมกร 

3) การอนุญาตทํางานใหกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ปรับเปล่ียนสถานะเปน 
ผูเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการปรับเปล่ียนสถานะ 
และไดรับวีซาเพื่อการทํางานใหขออนุญาตทํางานกับนายจางตามจํานวนที่ไดรับอนุญาต ใหจาง 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (โควตา) 

4) การเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว (Levy) เพื่อใหนายจางซ่ึงเปนผูไดรับ 
ประโยชนจากการใชแรงงานตางดาวมีสวนรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองเขามาใชส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน (Infra-Structure) และส่ิงสาธารณูปโภคตาง ๆ 
เชนเดียวกับประเทศสิงคโปร หรือมาเลเซีย จึงควรจัดเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมือง (Levy) จากนายจาง 

5) การอนุญาตใหเขามาทํางานแบบมาเชา-กลับเย็น ซ่ึงถือเปนการเดินทาง เขามาทํางาน 
โดยถูกตองตามกฎหมายเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน จึงเห็นควรใหกระทรวงการตางประเทศและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของเจรจารวมกับประเทศพมา ลาวและกัมพูชา เพื่อกําหนดเอกสารการเขาเมือง 
และแนวทางการปฏิบัติรวมกันตอไป 

6) การอนุญาตใหเขามาทํางานตามฤดูกาล ซ่ึงถือเปนการเดินทางเขามาทํางานโดย 
ถูกตองตามกฎหมาย ในภาคเกษตรกรรม เชน สวนสม ไรออย ฯลฯ เห็นควรใหกระทรวงการตางประเทศ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของเจรจากับประเทศพมา ลาว และกัมพูชา เพื่อกําหนดเอกสารการเขาเมือง 
และแนวทางการปฏิบัติรวมกันตอไป 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2547 39  เห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการ 
บริหารจัดการแรงงานตางดาวที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยยึดหลักการวา 

1) แนวทางการบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ มุงใหแรงงานตางดาวทั้งหมดที่มีอยู 
ในประเทศไทย ทั้งที่จดทะเบียนไวแลวเดิมอยางถูกตองตามกฎหมายและที่ลักลอบเขาเมืองมา 
จดทะเบียนใหมใหถูกตองครบถวนตรงตามขอเท็จจริงมากที่สุด 

2) แรงงานตางดาวที่จดทะเบียนดังกลาว ใหมีสถานะเปนผูอยูระหวางรอสงกลับ 
เปนระยะเวลา 1 ป หากแรงงานตางดาวคนใดประสงคจะกลับประเทศของตนกอนครบกําหนด 
ระยะเวลา 1 ป ก็ใหกลับไดทันที และเมื่อครบ 1 ปแลว แรงงานตางดาวคนใดยังไมไดรับการจาง 
ก็ใหสงกลับทันที 

39 แหลงเดิม.
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3) คาใชจายในการจดทะเบียนแรงงานตางดาว ใหเรียกเก็บจากผูใชแรงงานใหนอย 
ที่สุดโดยแรงงานตางดาวที่มีงานทําอยูแลว ควรใหนายจางเปนผูรับภาระคาจดทะเบียนดังกลาว 

4) การจดทะเบียนนายจางจะตองกําหนดมาตรการดําเนินการ ระเบียบ ขอบังคับ และ 
การควบคุมอยางชัดเจน นายจางรายใดที่ประสงคจะจางแรงงานตางดาว ตองเปนนายจางที่ไดจดทะเบียน 
ไวตามจํานวนที่ไดรับอนุญาต (โควตา) เทานั้น หากนายจางรายใดฝาฝนตองลงโทษอยางเขมงวด 
และจริงจัง 

5) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบบูรณาการ 
(Action plan) นั้น ใหปรับปรุงกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม และใหเริ่มดาํเนนิการเมือ่ทกุหนวยงาน 
มีความพรอมในทุก ๆ ดานแลว และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป โดยใหรับความเห็น 
ของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดมาตรการที่ชัดเจน 
และรัดกุม เพื่อปองกันไมใหมีแรงงานตางดาวทะลักเขามาในชวงการเปดใหจดทะเบียน โดยเนน 
การลงโทษกับขบวนการนําพาและผูใหท่ีพักพิงอยางเขมงวด เพราะการใชมาตรการสกัดกั้น ปองกัน 
ดวยการตรึงกําลังตามแนวชายแดนอาจมีปญหาในการปฏิบัติ เนื่องจากความยาวของพรหมแดนทีต่ดิตอ 
กับประเทศเพื่อนบาน สําหรับงบประมาณเพื่อดําเนินการดานตาง ๆ นั้น ใหหนวยงานราชการที่ 
เกี่ยวของดําเนินการปรับแผนการใชจายจากงบประมาณที่ไดรับในป พ.ศ.2547 ไปดําเนินการกอน 
ถาปรับแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับแลวยังไมเพียงพอ ก็ขอใหพิจารณาใชจากเงิน 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานคนตางดาวของกรมการจัดหางานที่ตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
รองรับตามความจําเปนโดยประหยัดตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณโดยใหความเห็น 
ของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติมดวย ดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการเรื่องที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
ในขั้นตอนตาง ๆ กระทรวงแรงงานและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของควรพิจารณาหามาตรการหรือ 
แนวทางปฏิบัติที่เขมงวดรัดกุม และระมัดระวังมิใหมีการทุจริตหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
ของเจาหนาที่หรือผูท่ีเกี่ยวของ 

(2) การดําเนินงานในขั้นตอนใดที่เอกชนมีความพรอมและสามารถทําไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหเอกชนเขามามีสวนรวม ทั้งนี้ เพื่อแบงเบาภาระ 
ของภาคราชการ 

(3) เพ่ือใหแรงงานตางดาว นายจาง ผูเกี่ยวของ และประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 
และมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางถูกตอง ซ่ึงจะทําใหการ 
ดําเนินการจัดทําทะเบียนราษฎรคนตางดาวและทะเบียนนายจางเปนไปไดอยางรวดเร็ว และสัมฤทธ์ิผล
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กระทรวงแรงงานควรดําเนินการใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางกวางขวาง 
และทั่วถึง 

การจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา) 
การจัดระบบแรงงานตางดาวมี 4 ขั้นตอน คือ 
1. การจัดทําทะเบียนราษฎรสําหรับคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้ 

เพื่อใหทราบจํานวนคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเขาเมืองเขามาอยูใน 
ราชอาณาจักร 

2. การจดทะเบียนนายจางและแจงความตองการจางแรงงานตางดาว คนตางดาวที่มา 
ขึ้นทะเบียนไวแลว เมื่อประสงคจะทํางานจะตองทํางานกับนายจางที่ไดรับอนุญาตใหใชแรงงาน 
ตางดาว นายจางที่จะไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว คือ เจาบานบุคคลทั่วไป เจาของสถาน 
ประกอบการที่มาขอแจงความตองการใชแรงงานตางดาวเขาทํางาน 

3. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว คนตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียนคน 
ตางดาวแลว มีความประสงคที่จะทํางานกับนายจางท่ีไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวจะตองไป 
ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดกอนไปยื่นขออนุญาตทํางาน 

4. การขออนุญาตทํางาน เมื่อผานการตรวจสุขภาพแลวนายจางที่ไดรับหนังสือแจงผล 
ใหจางคนตางดาวหรือใบโควตาพาคนตางดาวที่มีบัตรประจําตัวบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือแบบ 
ทร.38/1 พรอมทั้งผลการตรวจโรคและประกันสุขภาพไปยื่นขออนุญาตทํางาน ณ สํานักงานจัดหางาน 
จังหวัดหรือสํานักงานกรุงเทพ 

การจัดระบบแรงงานตางดาวครั้งนี้จะเปนการเปดใหคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองที่อยู 
ในประเทศไทยมาขึ้นทะเบียนเปนครั้งสุดทาย เมื่อคนตางดาวเหลานี้ไดรับบัตรประจําตัวคนตางดาว 
จากกรมการปกครองแลว จะมีสิทธิในการขออนุญาตทํางาน ฉะนั้น คนตางดาวที่อยู ใน 
ราชอาณาจักรทุกคนตองมาขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิเอาไว หากไมมาดําเนินการตามกําหนดนี้แลว 
จะไมมีสิทธิอยูในราชอาณาจักร 1 ปขึ้นไป และไมมีสิทธิขออนุญาตทํางานตอไป คนตางดาวที่มี 
บัตรและขออนุญาตทํางาน เมื่อครบ 1 ปแลวก็จะตอสัญญาจางงานในปหนาไดอีก 

มติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ.2548 (รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร) 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 40 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  ป 2548 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แลวมีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว 

40 บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ. (2548). เหลียวหลังแลหนา วิกฤติการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ. 
หนา 41-43.
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หลบหนีเขาเมือง ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ เสถียรไทย) เปนประธาน เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2548 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหดําเนินการตอไปโดยใหรับความเห็นของ 
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการดําเนินงานดวย 

1. การอนุญาตใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่จด 
ทะเบียนราษฎรคนตางดาวและไดรับอนุญาตทํางานป 2547 และผูติดตามอยูในราชอาณาจักร 
ชั่วคราว ระหวางรอการสงกลับและทํางานตอไปไดอีก 1 ป ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยให 
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 

1)  กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพื่อขยายระยะเวลาใหคนตางดาวกลุมนี้อยูในราชอาณาจักร 
ชั่วคราว ระหวางรอการสงกลับตอไปอีก 1 ป ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยยกเวนการบังคับ 
ใชมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 แตใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 และกําหนดเง่ือนไขอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ใหครอบคลุมคนตางดาวติดตามนายจางดวย 

2)  กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการกําหนดอัตราคาตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพ 
โรคที่ใหอนุญาตใหคนตางดาวทํางาน และสถานพยาบาลที่จะตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว 

3)  กระทรวงแรงงาน ออกประกาศใหนายจางที่ตองการจางแรงงานตางดาว มาจด 
ทะเบียนนายจาง และแจงความตองการภายในระยะเวลาที่กําหนด อนุญาตใหคนตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองอยูระหวางรอการสงกลับทํางานได 

2. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนไวกับ 
กรมการปกครองแลว ใหดําเนินการตรวจสุขภาพและขอรับใบอนุญาตทํางานใหแลวเสร็จภายใน 
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 หากไมดําเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการใหเปนไปตามคณะรัฐมนตรี ป 2547 คือ จับกุมและดําเนินคดีที่นายจางและคนตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองอยางเครงครัด 

3. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
ทั้งระบบป 2547 ในระยะที่ 2 เพื่อใหคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่จัดทําทะเบียนราษฎรคนตาง 
ดาวไวแลวในระยะที่ 1 ไดรับการรับรองสถานะใหเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยถูกกฎหมายและ 
ทํางานไดตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน (MoU) หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดดําเนินการแลวบางสวน และจะตองดําเนินการตอไป ดังนี้ 

1)  กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพื่อยกเวนการบังคับใชมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
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เพ่ือใหคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชาที่ไดรับการรับรองสถานะแลวใชเอกสารรับรองสถานะที่ 
ออกใหโดยประเทศตนทางแทนหนังสือเดินทาง เพื่อใหคนตางดาวที่ไดรับการรับรองสถานะและ 
คนตางดาวรายใหมสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายทํางานกรรมกรได 
ซ่ึงการรับรองสถานะขณะนี้ไดดําเนินการแลว คือ ลาวและกัมพูชา สวนพมาอยูระหวางการเจรจา 

2)  กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขอแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและ 
วิชาชีพที่หามคนตางดาวเพื่อใหคนตางดาวที่ไดรับการรับรองสถานะและคนตางดาวรายใหม 
3 สัญชาติที่เขาเมืองถูกกฎหมายทํางานเปนกรรมกรได 

3)  ผูติดตามของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการรับรองสถานะหากผูติดตาม 
ไดรับการรับรองสถานะดวย ใหขอวีซาอยูในราชอาณาจักรไดเชนเดียวกับคนตางดาวรายนั้น สวน 
คนตางดาวรายใหมใหเขามาเฉพาะตัวแรงงานตางดาวเทานั้น 

4. การอนุญาตใหเขามาทํางานในลักษณะมาเชา-เย็นกลับ และการเขามาทํางานตาม 
ฤดูกาลบริเวณชายแดน ซ่ึงถือเปนการเดินทางเขามาทํางานโดยถูกกฎหมาย ประเทศกัมพูชาและลาว 
เห็นชอบในหลักการที่จะดําเนินการรวมกัน ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการเจรจารายละเอียดเพื่อ 
นําเขาพิจารณาในการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสในครั้งตอไป ซ่ึงประเทศกัมพูชาและลาวจะเปน 
เจาภาพ เมื่อมีการเจรจาในรายละเอียดแลวเห็นควรมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ 
ดังนี้ 

1)  กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพื่อยกเวนการบังคับใชมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
เพื่อใหคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ใชเอกสารอ่ืนแทนหนังสือเดินทาง และเขามา 
ทํางานเปนกรรมการหรือรับจางทํางานดวยกําลังกายได ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของคนตางดาวที่ 
เขามาทํางานในลักษณะนี้ ในการออกวีซาควรมอบใหหนวยงานของสํานักตรวจคนเขาเมอืง ณ ดาน 
ตรวจคนเขาเมืองบริเวณชายแดนมีหนาที่ออกวีซาได 

2)  กระทรวงแรงงานพิจารณากําหนดคาธรรมเนียมการทํางานลักษณะนี้ให 
เหมาะสมและมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดชายแดนอนุญาตใหคนตางดาวทํางานกรรมกรได 
ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 

3)  การควบคุมคนตางดาวที่เขามาทํางานในลักษณะมาเชา-กลับเย็น หรือตามฤดูกาล 
บริเวณชายแดนใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการเขามามีสวนรับผิดชอบดูแลคนตางดาวให 
กลับประเทศของตนเม่ือเสร็จส้ินการจางงานตามลักษณะดังกลาว 

5. ใหกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพหลักในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลคนตางดาว 
หลบหนีเขาเมือง และใหดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจับกุมดําเนนิคดี
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คนตางดาวและนายจางท่ีไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสกัดกั้นการ 
เขามาใหมของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอยางเครงครัด 

มติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2549 (รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท) 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

ป พ.ศ.2550 ของคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
ดังนี้ 

1. การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร ใหกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 
แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศให 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ท่ีไดรับใบอนุญาตทํางานในป 2549 
ซ่ึงใบอนุญาตทํางานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 และวันที่ 30 มิถุนายน 2550 อยูใน 
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับตอไปอีก 1 ป ส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 
และส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

2. การขอรับใบอนุญาตทํางาน ใหกระทรวงแรงงานอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 แหง 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 กําหนดเง่ือนไข และหลักเกณฑในการอนุญาต 
ทํางาน และออกใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานตางดาว 

3. การตรวจสุขภาพ ใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเพื่อกําหนดรายละเอียดของ 
การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ และโรคที่หามทํางาน โดยชําระคาตรวจสุขภาพ 600 บาท 
และคาประกันสุขภาพ 1,300 บาท 

4. การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว ใหกรมการปกครองอาศัยอํานาจตาม 
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ดําเนินการทําทะเบียนประวัติและบัตร 
ประจําตัวบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย และใบอนุญาตทํางานในบัตรเดียวกัน 

5. การสกัดกั้นการเขามาของแรงงานตางดาวรายใหม และการปราบปรามจับกุม 
การลักลอบทํางานของแรงงานตางดาว ใหคณะอนุกรรมการสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบเขามา 
ทํางาน ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด และจริงจังในการสกัดกั้นการเขามาของแรงงาน 
ตางดาวรายใหม และใหคณะอนุกรรมการปราบปราม จับกุม ดําเนินคดีแรงงานตางดาวลักลอบ 
ทํางาน ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดและจริงจังในการปราบปรามจับกุมดําเนินคดีแรงงาน 
ตางดาวลักลอบทํางาน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

อยางไรก็ดี แมปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเขามาทํางานจํานวน 
กวาลานคน และรัฐผอนผันใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว และกัมพูชามา
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จดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานได แตก็เปนเพียงมาตรการหนึ่งในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว 
ผิดกฎหมายเทานั้น ซ่ึงรัฐพยายามดําเนินมาตรการหลายรูปแบบที่จะปรับสถานะของแรงงานตางดาว 
เหลานั้น จากสถานะที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนสถานะที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและ 
เปนแรงงานที่มีสัญญาจางที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยไดมีการลงนามในบันทึกความ 
เขาใจระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมา รัฐบาลลาวและรัฐบาลกัมพูชา วาดวยความรวมมือดาน 
การจางแรงงาน ซ่ึงจะทําใหแรงงานตางดาวรายใหม 3 สัญชาตินี้สามารถเขามาทํางานเปนกรรมกร 
หรือรับจางทํางานดวยกําลังกายโดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการในประเทศไทย 
ไดโดยถูกกฎหมาย 

2.8  แนวคิดในการคุมครองแรงงานตางดาว 41 
แนวความคิดในการคุมครองแรงงานตางดาวสืบเนื่องมาจากทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร 

คลาสสิคใหมเกี่ยวกับดุลยภาพทางดานเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอทฤษฎีการยายถ่ิน (the  neo- 
classical economic equilibrium perspective) ที่อธิบายวาสถานการณการเคล่ือนยายแรงงานขามชาติ 
มีทั้งปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดใหแรงงานในชาติหนึ่งยายถ่ินฐานไปทํางานในอีกประเทศหนึ่ง 
ทางดานปจจัยผลักดันนั้นก็มักจะมาจากปญหาความยากจน การขาดแคลนที่ดิน การมีประชากรมาก 
เกินไปในประเทศตนทาง (sending countries) พรอมทั้งปจจัยดึงดูด เชน โอกาสในการมีงานทํา มี 
คาจางที่มากกวาในประเทศปลายทาง (recieving countries) 42 โดยที่แรงงานตางดาวและครอบครัว 
ไมใชผูมีสัญชาติของประเทศปลายทางที่ทํางาน สิทธิแรงงานตางดาวและครอบครัว จึงมักที่จะ 
ไมไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายภายในของประเทศเจาบานที่เดินทางเขาไปทํางานหรือแมแต 
ความคุมครองจากประเทศตนทางก็ตาม หรือแมอาจมีกฎหมายภายในและสนธิสัญญาสองฝายที่ 
บัญญัติความคุมครองแรงงานตางดาวไวบาง แตก็มักจะมีชองวางของกฎหมายท่ีเปดโอกาสใหมีการ 
กระทําละเมิด (exploitation) ตอแรงงานตางดาวได 43 ยกตัวอยางเชน ในการใชอํานาจอธิปไตยเหนือ 
ดินแดนของรัฐ ทําใหรัฐมีอํานาจตรากฎหมายกําหนดสิทธิและหนาที่ของคนตางดาวที่อาศัยอยูใน 
ดินแดนของตนไดตามที่เห็นจําเปน และเห็นวาเปนประโยชนตอความเจริญรุงเรืองและความมั่นคง 
ของประเทศ ซ่ึงสงผลใหคนตางดาวไมอาจเรียกรองสิทธิใหเทาเทียมกับพลเมืองของรัฐนั้นได 

41 ษมาภรณ กิตติจรส. (2544). การคุมครองแรงงานตางดาวถูกกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษา 
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายไทย. หนา 6-9. 

42 S., Castles (อางถึงในกุศล สุนทรธาดา และอุมาภรณ ภัทรวาณิชย, 2540 : 9) 
43 Friedrich-Ebert-Stiftung and Labour Resource Center. (1998).Migration Workers and the Asian 

Economic Crisis : Towards a Trade Union Position. p.2. (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 7)
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เพราะสิทธิบางอยางกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของประเทศสงวนไววาเปนสิทธิของพลเมืองของรัฐ 
หรือบุคคลสัญชาติของประเทศเจาของบานเทานั้น เชน สิทธิในทางการเมืองและสิทธิในการ 
ประกอบอาชีพบางอยาง ซ่ึงประเทศไทยก็มีการสงวนสิทธิดังกลาวไวใหเฉพาะกับคนไทยเทานั้น 
เชนสิทธิในการเลือกตั้งผูแทนทางการเมือง และสิทธิในการประกอบอาชีพบางอาชีพที่สงวนไว 
ใหกับคนไทย รวมทั้งสิทธิในการประกอบธุรกิจบางอยางท่ีสงวนไวใหกับนิติบุคคลไทย 

แนวความคิดที่กฎหมายจะตองใหความคุมครองแกแรงงานตางดาวเปนการเฉพาะจึง 
เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลมาจากความสําคัญของแรงงานตางดาวที่วา แรงงานตางดาวมิใชเปนเพียงแค 
แรงงานหรือเปนแคหนวยทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดผลประโยชนใหกับหลาย ๆ ฝายในประเทศที่ 
เกี่ยวของเทานั้น กลาวคือ การที่แรงงานตางดาวยายถิ่นไปทํางานยังตางประเทศ จะสงประโยชนตอ 
ประเทศผูสงแรงงานตางดาวไปทํางานซ่ึงเปนประเทศเจาของสัญชาติของแรงงานในการที่จะเปน 
การชวยผอนคลายปญหาการวางงานในประเทศและนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศผูสง 
แรงงาน และสําหรับประเทศผูรับแรงงานตางดาวเขาไปทํางานก็จะไดรับประโยชนจากการที่แรงงาน 
ตางดาวทํางานชวยเสริมภาวะการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศนั้น (Supplimentary Labour) 
และยังเปนการชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่แรงงานตางดาวเขาไป 
ทํางานอีกดวย แนวความคิดที่กฎหมายจะตองใหความคุมครองแกแรงงานตางดาวนี้ปรากฏชัดใน 
อารัมภบทของธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ (the ILO Constitution’ s preamble) ยอ 
หนาท่ี 2 ที่กําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการแรงงานระหวางประเทศไวโดยไดกลาวไว 
วา “การคุมครองผลประโยชนของคนงานที่ตองทํางานในประเทศที่มิใชประเทศของตนเอง เปน 
ส่ิงจําเปนเรงดวนที่ตองกระทําเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานของคนงานใหมีความเปนธรรม” 44 

ดังนี้จึงเห็นไดวาแนวคิดในการคุมครองแรงงานตางดาวในเริ่มแรกนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด 
ความเปนธรรมแกแรงงานตางดาวโดยเนนหนักไปท่ีสภาพการทํางาน 

แนวความคิดในยุคตอมาเห็นวา นอกจากแรงงานตางดาวจะมีสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การทํางานที่ตองไดรับความเคารพแลว แรงงานยังเปนหนวยทางสังคมที่มีครอบครัวจึงมีสิทธิ 
ในการรวมอยูกับครอบครัว (Family remunification) ดวย แนวความคิดในยุคใหมนี้จึงมีวัตถุประสงค 
ในการคุมครองสิทธิอันเกี่ยวกับครอบครัวและคุมครองครอบครัวของแรงงานตางดาวดวยเพิ่มเติม 
ไปจากการคุมครองสิทธิเกี่ยวกับสภาพการทํางานของแรงงานตางดาวใหเกิดความเปนธรรม 
แนวความคิดนี้เปนแนวคิดที่มาจากองคการสหประชาชาติที่ไดใชเปนแนวคิดในการบัญญัติ 
อนุสัญญาองคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครองสิทธิของบรรดาแรงงานตางดาวและสมาชิกใน 

44 The ILO Constitution’ s preamble, para 2.
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ครอบครัว (the UN Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families 1990) 

แนวคิดในการคุมครองแรงงานตางดาวดังกลาวจึงถูกสะทอนออกมาเปนอนสัุญญาระหวาง 
ประเทศ โดยการผลักดันของทั้งองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) และองคการแรงงาน 
ระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ซ่ึงทั้งสององคการไดแสดงบทบาทใน 
การรับผิดชอบตอสังคมระหวางประเทศที่จะตองจัดใหมีมาตรการคุมครองแรงงานตางดาวที่เปน 
มาตรฐานสากลขึ้น สําหรับองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการรับรองอนุสัญญาเกี่ยวกับการ 
คุมครองแรงงานตางดาวอยูสองฉบับหลัก ๆ ที่ยังใชมาจนถึงปจจุบันนี้อันไดแก อนุสัญญาองคการ 
แรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน (ฉบับแกไข) (the  ILO 
Convention No. 97 concerning Migration for Employment (revised)) ซ่ึงรับรองขึ้นในป ค.ศ.1949 
และอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 143 วาดวยการอพยพเขามาทํางานโดยไมถูกตอง 
และการสงเสริมความเทาเทียมในโอกาสและการปฏิบัติตอคนงานอพยพ (the ILO Convention No. 
143  concerning Migration  in Abusive Condition  of  Equality  of Opportunity  and  Treatment  of 
Migrant Workers) ที่รับรองตอมาในป ค.ศ.1975 สําหรับองคการสหประชาชาติไดรับรองอนุสัญญา 
องคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครองสิทธิของบรรดาแรงงานตางดาวและสมาชิกในครอบครัว 
ของเขาเหลานั้น (the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families) ขึ้นในป ค.ศ.1990 โดยอนุสัญญาองคการสหประชาชาติวาดวยการ 
คุมครองสิทธิของบรรดาแรงงานฯนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศฉบับใหมที่สุดเกี่ยวกับการ 
คุมครองแรงงานตางดาวที่เปนการสะทอนถึงความพยายามในการวางมาตรฐานขั้นต่ําในการ 
คุมครองแรงงานตางดาวและครอบครัวของแรงงานตางดาวในการปองกันและขจัดการละเมิด 
(exploitation) ที่มักจะเกิดขึ้นกับแรงงานตางดาวและครอบครัว รวมทั้งการพยายามทําใหแรงงาน 
ตางดาวผิดกฎหมายหมดไป เพื่อที่จะเปนเครื่องชวยสนับสนุนใหประเทศที่ยังไมมีมาตรฐานใน 
ระดับชาติไดมีการกําหนดกฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับในระดับสากล 45 อยางไรก็ตาม ไมวา 
จะเปนอนุสัญญาของทั้งองคการแรงงานระหวางประเทศและองคการสหประชาชาติจะตองมี 
บทบัญญัติคุมครองเรื่องสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของแรงงานตางดาว ซ่ึงถือวาเปน 
หลักการขั้นพื้นฐานที่ตองไดรับความคุมครองหรือสิทธิในระดับสิทธิมนุษยชน สําหรับประเทศไทย 
ซ่ึงเปนประเทศสมาชิกของทั้งองคการสหประชาชาติและทั้งองคการแรงงานระหวางประเทศ แมยัง 
ไมไดลงนามใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวฉบับใด แตก็ควรที่จะปฏิบัติและใหความคุมครอง 

45 อางจากบทความเรื่อง “WHY IS THE INTERNATIONAL CONVENTION SIGNIFICANT?” 
แหลงที่มา : http://www.cfmw.org/page31.html  [2001, 25 December] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 9)
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แรงงานตางดาวในประเทศไทยไปในทางเดียวกันกับอนุสัญญาดังกลาวเพื่อใหการคุมครองแรงงาน 
ตางดาวเปนไปตามมาตรฐานสากล เพราะสิทธิมนุษยชนนั้นไดรับความคุมครองเปนสากลตามหลัก 
กฎหมายระหวางประเทศ ไมวาประเทศใดหรือรัฐใดก็จะตองยอมรับและถือปฏิบัติตอสิทธินี้ 

2.9 การรับรองสิทธิของแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทํางาน ในการรักษาพยาบาล 
และบริการสาธารณสุข (recognition of right to health care and services) โดยรัฐไทย 46 

สิทธิในการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข เปนนวัตกรรมทางกฎหมายที่จําเปน 
เพื่อที่มนุษยจะไดมาซ่ึงสุขภาวะขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เมื่อแรงงานตางดาวก็เปนมนุษย ซ่ึงแมจะมี 
ความผิดกฎหมายในบางเรื่องก็ไมนาจะถูกลิดรอนสิทธินี้ เพราะมนุษยควรไดรับการเยียวยารักษา 
เมื่อเจ็บปวย คําถามแรกจะตองคนใหพบ ก็คือรัฐไทยยอมรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลและ 
บริการสาธารณสุขใหแกแรงงานตางชาติหรือไม ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐไทยที่รับผิดชอบในการ 
สงเสริมและคุมครองสิทธิในการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขของแรงงานตางดาว ก็คือ 
กระทรวงสาธารณสุข 

หากพิจารณากฎหมายทุกลักษณะที่เกี่ยวของ มีขอคนพบทางกฎหมายโดยรวมวาสิทธิ 
ในการรักษาพยาบาลและบริการทางสาธารณสุขเปนสิทธิของมนุษยทุกคนโดยไมคํานึงวาบคุคลนัน้ 
จะมีสัญชาติหรือไม จะเขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม และหรือจะมีใบอนุญาตทํางาน 
หรือไม ดวยเหตุผล 5 ประการ คือ 

1. อางอิงจากขอ 25 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ซ่ึงกําหนดวา 
“บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพ และความอยูดีของตนและ 
ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เส้ือผา ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล และการบริการสังคมที่จําเปนและ 
สิทธิในความมั่นคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนหมาย  วัยชราหรือการขาดปจจยัในการ 
เล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณอันเกิดจากที่ตนจะควบคุมได” 

2. บทบัญญัติในขอ 12 (1) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 ก็ไดบัญญัติวา “รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมี 
มาตรฐานแหงสุขภาพ ทั้งทางกายและทางใจที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได” 

46 กฤติยา อาชวนิชกุล และพันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร. (2548). คําถามและขอทาทายตอนโยบาย 
รัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงานขามชาต.ิ หนา 55.

DPU



45 

3. บทบัญญัติในขอ 24 (1) แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 บัญญัติวา “รัฐภาคี 
ยอมรับในสิทธิของเด็กที่จะไดรับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทาที่จะมีได และส่ิงอํานวยความ 
สะดวกสําหรับการบําบัดรักษาความเจ็บปวยและการฟนฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดําเนนิการทีจ่ะ 
ประกันวาไมมีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเชนวานั้น” 

4. มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติวา “บุคคลยอมมี 
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการ 
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

5. มาตรา 51 ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติวา “บุคคล 
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมี 
สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย” 

คําวา “บุคคล” ในทุกกฎหมายที่ยกขึ้นพิจารณานี้ มีความหมายวามนุษยทุกคนไมเพียงแต 
คนชาติเทานั้น ดังนั้น บุคคลทุกคนที่เกิดมาเปนมนุษยไมวาจะเปนคนไรสัญชาติหรือไรรัฐหรือไม 
ยอมมีสิทธิที่ไมแตกตางกันในการแสวงหาความมีสุขภาพอนามัยดี เพื่อความมั่นคงแหงชีวิต ดังนั้น 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาที่ไดรับการผอนผันใหทํางานใน 
ประเทศไทย ยอมมีสิทธิในการเขาถึงการรักษาพยาบาลและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 
อยางไรก็ตามสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานตางดาวนี้ หากเปนแรงงานผิดกฎหมายก็ไดรับ 
การคุมครองตามสิทธิมนุษยชนเทานั้น คือ การใหบริการตามมนุษยธรรมกรณีจําเปนฉุกเฉินและ 
สมควรไดรับการรักษาพยาบาลเทานั้น แตถาเปนแรงงานที่ไดรับการผอนผันใหทํางานก็จะเขาสู 
ระบบประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี และหากเปนแรงงานถูกกฎหมายก็จะไดรับการคุมครอง 
สิทธิในระบบบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ.2533 

บทบาทหนาที่กระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินงานแรงงานตางดาว 
กระทรวงสาธารณสุขไดรับมอบภารกิจใหดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยมี 

กิจกรรมสําคัญ  4 ดาน ประกอบดวย  1)  การตรวจสุขภาพประจําป  2)  การบริการดานการ 
รักษาพยาบาล 3) การบริการสงเสริมสุขภาพและปองกัน และ 4) การเฝาระวังโรค โดยกําหนดให 
แรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตทํางานเขาสูระบบประกันสุขภาพทุกคน อัตรา 
คาใชจายคนละ 1,300 บาท การประกันสุขภาพมีระยะเวลาคุมครอง 1 ป สิทธิประโยชนที่ไดรับ 
เปนไปตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับประชาชนชาวไทย (โครงการ 30 บาท 
รักษาทุกโรค) โดยแรงงานตางดาวจะตองรวมจายในการรับบริการครั้งละ 30 บาท ทั้งนี้ มีเปาหมาย 
หลักเพ่ือใหมีการควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบและ
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เปนการลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของผูใชแรงงาน 
รวมถึงจะเปนการประกันคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลผูใหการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งดวย 

มาตรการและแนวทางการดําเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 
กระทรวงสาธารณสุข ป 2549 (ใชไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) 

ดานนโยบาย 
กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการดําเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 

แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขไดมีภารกิจใหดําเนินการเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรม 

สําคัญ 4 ดาน ประกอบดวย 1) การตรวจสุขภาพประจําป 2) บริการดานการรักษาพยาบาล 3) บรกิาร 
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และ 4) การเฝาระวังโรค 

เปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมายท่ีมาตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แบงเปน 2 กลุม 
-  กลุมผูที่ประสงคจะทํางาน (กลุมแรงงาน) ตองเขาสูระบบการตรวจสุขภาพและ 

ประกันสุขภาพทุกคน 
-  กลุมผูติดตามแรงงานตางดาว (หมายถึงบิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรของแรงงานตาง 

ดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน) การตรวจสุขภาพและ/หรือประกันสุขภาพใหเปนไปตามความสมัครใจ 
หากประสงคจะตรวจสุขภาพเพียงอยางเดียวได แตถาจะเขาสูระบบการประกันสุขภาพตองไดรับ 
การตรวจสุขภาพดวย อัตราคาตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท และคาประกันสุขภาพ 1,300 บาท/คน/ 
ป โดยการประกันสุขภาพใชชุดสิทธิประโยชนเดียวกับแรงงานตางดาว 

1. การประกันสุขภาพ 
1) กําหนดใหแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนและประสงคจะทํางานเขาสูระบบประกัน 

สุขภาพทุกคน อัตราคาใชจายคนละ 1,300 บาท โดยการประกันสุขภาพมีระยะเวลาคุมครอง 1 ป 
โดยแรงงานตางดาวจะตองรวมจายในการรับบริการครั้งละ 30 บาท ทั้งนี้ มีเปาหมายหลักเพื่อใหมี 
การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบและเปนการ 
ลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของผูใชแรงงาน รวมถึงจะเปน 
การประกันคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลผูใหการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งดวย
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2) งบประมาณในการดําเนินการ งบประมาณขั้นต่ํา/คน/ป เทากับ 1,900 บาท โดย 
แบงเปน คาบริการในการตรวจ และประเมินสุขภาพ 600 บาท และคาประกันสุขภาพ 1,300 บาท 
และผูมีสิทธิจะตองรวมจาย ในการเขารับบริการครั้งละ 30 บาท ยกเวนบริการสงเสริมสุขภาพและ 
ปองกันโรค เฝาระวังโรค ไมตองจายคาบริการครั้งละ 30 บาท โดยกําหนดงบประมาณในการ 
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อัตรา 1,300 บาท/คน/ป แบงเปน 

(1)  คารักษาพยาบาล 964 บาท จําแนกเปน 
- ผูปวยนอก  499  บาท 
- ผูปวยใน  415  บาท 
- คารักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง  50  บาท 

(2)  คาบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  206  บาท 
(3)  คาบริหารจัดการ  130  บาท 

3)  สิทธิประโยชน 
(1) ชุดสิทธิประโยชนครอบคลุมการบริการทางการแพทย ตอไปนี้ 

การตรวจรักษาโรคและฟนฟูสภาพทั่วไป 
1. การตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา รวมถึงการคลอดบุตรและการดูแลทารก 

แรกเกิดตั้งแตวันคลอด จนถึงวันจําหนายออกจากโรงพยาบาล และฟนฟูสภาพทางการแพทยจน 
ส้ินสุดการรักษารวมแพทยทางเลือกที่ผานการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 

2. การถอนฟน (รวมถึงการผาหรือถอนฟนคุด) การอุดฟน การขูดหินปูน 
3. บริการอาหารและหองผูปวยสามัญ 
4. ยาและเวชภัณฑตามบัญชียาหลักแหงชาติ 
5. การจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
การรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง 
การรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูงตามเงื่อนไขคาใชจายที่คณะทํางาน 

ดําเนินงานประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแรงงานตางดาว สวนกลางกําหนด 
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
กรณีอุบัติ เหตุฉุกเฉินสามารถใชบริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน 

ประกันตน โดยทั้งนี้จังหวัด/กรมการแพทย อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ยกเวน 
แรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ใหใชบริการในสถานพยาบาลที่แตละ 

จังหวัดกําหนดในจังหวัดชายฝงทะเล 22 จังหวัด ไดและใหสถานพยาบาลที่ใหบริการเรียกเก็บเงิน
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คารักษาพยาบาลตามระบบการประกันสุขภาพถวนหนาในคนไทยกับสถานพยาบาลที่แรงงาน 
ตางดาวนั้น ๆ ขึ้นทะเบียนประกันตนไว 

การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
กรณีที่สถานพยาบาลที่แรงงานตางดาวขึ ้นทะเบียนประกันตนไวสงตอ 

ผูปวย (แรงงานตางดาว) ไปยังสถานพยาบาลแหงอ่ืนเพื่อรักษาพยาบาล จะตองตามจายคาใชจายที่ 
เกิดขึ้นจากการสงตอผูปวยไปรักษาพยาบาล กรณีสงตอภายในจังหวัดใหเปนขอตกลงของจังหวัด 
ในการกําหนดอัตราการตามจายคาใชจายที่เกิดขึ้น หากการสงตอผูปวยเปนการสงตอออกนอกเขต 
พื้นที่จังหวัด การตามจายคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการสงตอผูปวยไปรักษาพยาบาลใหจาย 1 Adj. RW 
= 10,300 บาท และสถานพยาบาลตองทําหนังสือขออนุญาต พรอมแนบรูปถายแรงงาน 2 ใบ ไปยัง 
ผูวาราชการจังหวัด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่กรมการ 
แพทยกําหนด กรณีจังหวัดอ่ืน ๆ สงตอผูปวยมารักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การตามจาย 
คาใชจายที่เกิดขึ้นใหจาย 1 Adj. RW = 10,300 บาท เชนเดียวกัน 

การดําเนินการประกันสุขภาพกรณีแรงงานตางดาวยายที่อยู 
กรณีแรงงานตางดาวยายที่อยูขามเขตจังหวัดใหนายจาง/แรงงานตาง 

ดาวแจงยายออกที่สํานักทะเบียนในพื้นที่ที่แรงงานตางดาวจดทะเบียนไว และแจงขอเปลี่ยน 
นายจาง หรือแจงยายที่อยูนายจางกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น ๆ เมื่อเสร็จส้ินแลวจึงแจงที่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพรอมแนบเอกสารการแจงยายที่อยูทั้งหมด สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตองเก็บบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวไว แลวทําหนังสือแจงสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดแหงใหมที่แรงงานตางดาวยายไปประกันตน พรอมดําเนินการโอนเงินในสวนของการ 
ประกันสุขภาพใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับชวงประกันสุขภาพตอไป ตามสัดสวนเวลา 
ที่เหลืออยู วงเงินในการคิดสัดสวนการโอนใชจํานวน 1,120 บาท (หักคาใชจายสูงและคาบริหาร 
จัดการ) หารดวยจํานวนเวลาเอาประกัน คือ 365 วัน ทั้งนี้ สิทธิในการรักษาพยาบาล ขณะยังไมมี 
การโอนเงินใหใชสิทธิที่สถานพยาบาลแหงเดิมไปกอน 

(2)  ชุดสิทธิประโยชนทางการแพทยท่ีไมคุมครอง มีดังนี้ 
1. โรคจิต 
2.  การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด 
3.  ผูประสบภัยจากรถที่สามารถใชสิทธิตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
4.  การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
5.  การผสมเทียม
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6.  การเปล่ียนเพศ 
7.  การกระทําใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย 
8. การตรวจ วินิจฉัยและรักษาใด ๆ  ที่เกินความจําเปนและขอบงชี้ทางการแพทย 
9.  โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขใน 

เกิน 180 วัน ยกเวนหากมีความจําเปนตองรักษาตอ เนื่องจากมีภาวะแทรกซอนหรือขอบงชี้ทาง 
การแพทย 

10. การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง 
11. การรักษาผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายดวยการลางไต (Peritoneal 

Dialysis) และการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Haemodialysis) 
12. ยาตานไวรัสเอดส ยกเวน กรณีเพื่อการปองกันการแพรกระจายเชื้อจาก 

แมสูลูก 
13. การเปล่ียนอวัยวะ (Organ Transplant) 
14. การทําฟนปลอม 

(3)  บริการดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคที่ไดรับการ 
คุมครองประกอบดวย 

1.  ใหมีและใชสมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวในการดูแลสุขภาพแตละบุคคล 
อยางตอเนื่อง 

2.  การตรวจและดูแลเพื่อสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ ตลอดจนการใหบริการ 
ดูแลหลังคลอด 

3.  การตรวจสุขภาพกลุมเส่ียง 
4.  การใหยาตานไวรัสเอดส กรณีเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อจากแมสูลูก 
5.  การวางแผนครอบครัว 
6.  การเยี่ยมบาน (Home Visit) และการดูแลผูปวยที่บาน (Home Health Care) 
7.  การใหความรูดานสุขภาพแกผูรับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว 
8.  การใหคําปรึกษา (Counseling) สนับสนุนใหมีสวนรวมในการสงเสริม 

สุขภาพ 
9.  การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพ 

ชองปาก แนะนําดานทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรดเสริม ในกลุมที่มีความเส่ียงตอโรคฟนผุ 
10. การควบคุมปองกันโรค
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2. การตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว 
1)  บริการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทยใหแกแรงงานตางดาว ให 

สถานพยาบาลที่รับประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดําเนินการตรวจสุขภาพและเปนผูเก็บคาตรวจ 
สุขภาพ และคาประกันสุขภาพเอง ในอัตราคาตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท คาประกันสุขภาพ 
1,300 บาท 

2)  การตรวจสุขภาพจําแนกผลการตรวจเปน 4 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 ผูท่ีมีผลการตรวจสุขภาพปกติ 
ประเภทที่ 2 ผูท่ีผานการตรวจสุขภาพ แตมีภาวะติดเช้ือหรือการเจ็บปวยดวยโรค 

ที่จะตองควบคุม ไดแก วัณโรค โรคเรื้อน โรคเทาชาง ซิฟลิส และโรคพยาธิลําไส ใหทําการรักษา 
ตอเนื่อง 

ประเภทที่ 3 ผูท่ีไมผานการตรวจสุขภาพ เนื่องจากมีสุขภาพไมสมบูรณแข็งแรง 
หรือมีโรคตองหามมิใหทํางาน 7 โรค คือ 

(1) วัณโรคระยะติดตอ 
(2) โรคเรื้อนในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(4) โรคซิฟลิสในระยะที่ 3 
(5) การติดสารเสพติดใหโทษ 
(6) พิษสุราเรื้อรัง 
(7) โรคจิต จิตฟนเฟอนหรือปญญาออน 
ซ่ึงระบุผลการตรวจเปนประเภท 3 ไมสามารถอนุญาตทํางานได 
ประเภทที่ 4 ผูท่ีตั้งครรภ 

3)  การดําเนินการตรวจสุขภาพและควบคุมมาตรฐานการตรวจสุขภาพ รวมการ 
ตรวจรักษาโรคที่ควบคุมใหครบวงจร ดังนี้ 

(1) เอกซเรยปอด (ฟลมใหญ) ทุกคน หากผลการเอกซเรยสงสัยวาเปนวัณโรค 
ใหตรวจเสมหะยืนยัน หากไดผลบวกใหจัดอยูในประเภทที่ 3 เปนโรคตองหามทํางาน 

(2) เจาะโลหิตเชื้อซิฟลิส เชื้อโรคเทาชาง (ไมโครฟลาเรีย) การตรวจพบเชื้อ 
ทั้ง 2 โรคยังไมถือวาเปนโรคตองหามทํางาน จัดอยูในประเภทที่ 2 ใหติดตามรักษา แตหากมีอาการ 
เปนที่นารังเกียจแกสังคมหรือเปนซิฟลิสระยะที่ 3 จัดอยูในประเภทที่ 3 

(3) เก็บปสสาวะตรวจหาสารแอมเฟตามีนทุกคน (Screening  Test) หากได 
ผลบวกใหจัดไวในประเภทที่ 3 การทํา Screening  Test เปนการปองปรามมิใหเสพยา การ
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รับประทานยา DEC เพ่ือการควบคุมโรคเทาชาง หรือยาบางประเภทอาจมีผลตอการตรวจปสสาวะ 
ทําให False  Positive ได (หากผลการตรวจ Positive ถาแรงงานตางดาวมีความประสงคจะตรวจ 
ยืนยันซํ้าสามารถทําไดโดยใหรับผิดชอบคาใชจายเอง) 

(4) หากเปนเพศหญิงตองเก็บปสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภกอนไปเอ็กซเรย 
หากไดผลบวกใหระบุเปนประเภท 4 และจัดสงผลใหกรมการจัดหางาน/สํานักงานจัดหางานจงัหวดั 
พิจารณาดําเนินการตอไป 

(5) การตรวจรางกายอื่น ๆ ตามแตดุลพินิจของแพทยผูตรวจจะเห็นสมควร 
(6) ใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมารับประทานยาไดเอทธิลคารบามาซีน (DEC) 

300 มิลลิกรัม (Single Dose) ทุกคน โดยรับประทานตอหนาและทําการเจาะโลหิตเพื่อหาเชื้อพยาธิ 
โรคเทาชางหลังรับประทานยา DEC แลวครึ่งชั่วโมง หากผลการตรวจพบโรคเทาชาง แตไมปรากฏ 
อาการเปนที่นารังเกียจแกสังคมใหจัดอยูในประเภท 2 ใหการรักษาโดยใชยา DEC รับประทาน 300 
มิลลิกรัมครั้งเดียว ทุก 6 เดือนจนครบ 2 ป และผลการตรวจเลือด 2 ครั้งสุดทายไมพบเชื้อพยาธิ 
โรคเทาชาง การขอรับสนับสนุนยา DEC ในเขตกรุงเทพมหานครขอรับสนับสนุนจากสํานักอนามยั 
กรุงเทพมหานครหรือกลุมโรคเทาชาง กรมควบคุมโรค และสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 1 
ในภูมิภาคขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่อยูในเขตนั้น ๆ 

(7) การตรวจสภาวะโรคเรื้อน หากพบผลการตรวจผิดปกติแตไมมีอาการเปนที่ 
นารังเกียจแกสังคมใหระบุเปนประเภท 2 ใหตรวจยืนยันและรักษาฟรี ในสวนภูมิภาคใหสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูติดตามรักษาตามระบบ ในกรุงเทพมหานครใหแจงสถาบันราชประชาสมาสัย 
กรมควบคุมโรค ซ่ึงมีระบบติดตามรักษาเอง 

(8) ใหรับประทานยาอัลเบนดาโซล400มิลลิกรัม ทุกรายเพื่อควบคุมโรคพยาธิลําไส 
อนึ่ง สถานพยาบาลควรเก็บปสสาวะตรวจกอนดําเนินการตรวจรายการอ่ืน ๆ 

เนื่องจากหากใหแรงงานตางดาวรับประทานยา DEC กอนเก็บปสสาวะตรวจ อาจมีผลทําใหเกิด 
False Positive ในการทดสอบหาสารแอมเฟตามีน หรือหากเปนแรงงานหญิงที่ไมทราบวาตั้งครรภ 
อาจมีผลตอเด็กในครรภไดและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ แพทยจะตองตรวจสอบขอมูลใน 
ทะเบียนประวัติ  และในใบรับรองแพทยวาตรงกันแลวลงผลการตรวจ ลงชื่อ ประทับตรา 
สถานพยาบาลบนเอกสารใบรับรองแพทย ท้ังตนฉบับและสําเนา 

- กรณีผานการตรวจสุขภาพ (ผลการตรวจสุขภาพเปนประเภท 1 หรือ 2 หรือ 4) 
ใหสถานพยาบาลมอบใบรับรองแพทยที่ใสซองปดผนึก และลงนามกํากับพรอมประทับตรา 
สถานพยาบาลแลวมอบใหแรงงานตางดาวไวเปนหลักฐานประกอบการขออนุญาตทํางาน กับ 
กระทรวงแรงงาน ในกรุงเทพมหานครจัดสงผลการตรวจสุขภาพทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส สวน
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ใบรับรองแพทยฉบับจริงขอใหสถานพยาบาลจัดสงใหกรมการจัดหางานเพื่อดําเนินการตาม 
ขั้นตอนตอไป 

- กรณีไมผานการตรวจสุขภาพ (ผลการตรวจสุขภาพเปนประเภท 3 โรคตองหาม 
มิใหทํางาน) สถานพยาบาลไมตองมอบใบรับรองแพทยใหแรงงานตางดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหจัดสงใบรับรองแพทยไปที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ในสวนภูมิภาคจัดสงที่ดานตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียง 
ดําเนินการควบคุมดูแล และใหสถานพยาบาลใหการรักษาพยาบาลตอเนื่อง กอนการผลักดนัสงกลับ 
ตอไป 

3. การเตรียมการตรวจสุขภาพ 
1)  สถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ใหดํ า เนินการโดย 

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยตองเปนสถานพยาบาลที่เขารวมดําเนินโครงการหลักประกัน 
สุขภาพถวนหนาในสวนภูมิภาคใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูกําหนด สําหรับ 
กรุงเทพมหานครใหกรมการแพทยกําหนด โดยใหเปนไปตามเขตการแบงพื้นที่ตามโครงการ 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ท้ังนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมการแพทยอาจปรับเปล่ียน 
ไดตามความเหมาะสม แรงงานตางดาวตองตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลแหง 
เดียวกันและอยูในพื้นที่จังหวัดที่ไดรับอนุญาตทํางานเทานั้น ยกเวน แรงงานตางดาวประเภทกิจการ 
ประมงทะเลใหดําเนินการโดยสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 
แรงงานตางดาวที่ใดก็ได ในเขต 22 จังหวัดชายฝงทะเล และแรงงานตางดาวประเภทกิจการกอสราง 
ใหดําเนินการ โดยสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 
ในจังหวัดที่กรมการจัดหางาน/จัดหางานจังหวัด กําหนดใหทํางานเทานั้น 

กรณีกลุมที่ผานการตรวจสุขภาพจังหวัดหนึ่งแลวเปล่ียนนายจาง/ยายจังหวัด แต 
ใบรับรองแพทยยังไมหมดอายุ ไมตองตรวจสุขภาพใหมใหใชใบรับรองแพทยจากจังหวัดเดิมได 
แตถาใบรับรองแพทยหมดอายุใหตรวจสุขภาพใหม 

2) ใชแบบฟอรมใบรับรองแพทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดสําหรับการ 
ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวเทานั้น 

3) รายการที่แรงงานตางดาวตองนํามาประกอบการตรวจสุขภาพ มีดังนี้ 
(1) บัตรประจําตัวบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย/บัตรอนุญาตทํางานหรือแบบรับรอง 

รายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1) หรือบัตรประกันสุขภาพเดิม 
(2) คาตรวจสุขภาพ จํานวน 600 บาท 
(3) คาประกันสุขภาพ จํานวน 1,300 บาท
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4) ใหสถานพยาบาลติดประกาศ ประชาสัมพันธใหทราบวาเปนสถานที่ตรวจ 
สุขภาพแรงงานตางดาว ควรประสานวางระบบการตรวจสุขภาพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
นายจาง สถานประกอบการที่มีแรงงานตางดาว และเตรียมความพรอมดานสถานที่ บุคลากร 
อุปกรณ และเวชภัณฑตาง ๆ ใหพรอมและอํานวยการใหการดําเนินการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว 
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5) การตรวจสุขภาพตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในวันนั้น (ใบรับรองแพทย 
กําหนดใหใชได 60 วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย) หลังจากแรงงานตางดาวตรวจสุขภาพเสร็จให 
สถานพยาบาลแจงวันมารับผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย) กับแรงงานตางดาว 

หากกรณีผลการตรวจสุขภาพพบประเภท 2 
เขตกรุงเทพมหานครแตละสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพและรับประกันสุขภาพ ดแูล 

รักษาตอเนื่องเอง หรือดําเนินการตามที่กรมการแพทยกําหนด 
ในสวนภูมิภาคสถานพยาบาลแตละจังหวัด ดูแลรักษาตอเนื่องเองหรือจัดสงให 

สถานพยาบาลในเครือขายรับผิดชอบติดตามใหการรักษาตอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายแตละจังหวัด 
หากกรณีผลการตรวจสุขภาพพบประเภท 3 
ในเขตกรุงเทพมหานครใหจัดสงใบรับรองแพทยไปที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

เลขที่ 507 ซอยสวนพลู เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 ในสวนภูมิภาคจัดสงที่ดานตรวจคนเขา 
เมืองในพื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียงและสถานีตํารวจทองที่นั้น ๆ ดําเนินการควบคุมดูแลและให 
สถานพยาบาลใหการรักษาพยาบาลตอเนื่องกอนการผลักดันสงกลับตอไป 

6) ใหสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพทุกแหงสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพทุก 2 
สัปดาห ตามระบบรายงานที่สวนกลางกําหนด ในสวนภูมิภาคสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ในกรุงเทพมหานครสงใหกองแผนงาน กรมการแพทย เพื่อรายงานมายังสํานักพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประมวลขอมูลในภาพรวมตอไป 

4. การตรวจและการกรอกใบรับรองแพทย 
1)  เลขที่ ใชเลขที่บัตรผูปวยนอกของโรงพยาบาล (O P D Card) 
2)  สถานที่ตรวจ พิมพชื่อสถานพยาบาลในแบบฟอรมหรือประทับตรา 
3)  ทําบัตรประจําตัวผูปวยนอก ระบุชื่อแรงงานตางดาวและที่อยู โดยตรวจสอบจาก 

บัตรประจํ าตั วบุคคล ที่ ไมมี สัญชาติไทย และทะเบียนคนตางด าวที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยออกให
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4)  สัญชาติและเช้ือชาติ สัญชาติพมา ใหระบุดวยวามีเชื้อชาติอะไร เชน เชื้อชาติพมา 
มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ เปนตน 

5)  ที่อยูตางประเทศ ใหระบุชื่อเมืองคราว ๆ เพื่อผลทางดานระบาดวิทยาและ 
เสนทางท่ีหลบหนีเขาเมือง เชน เมียวดี เกาะสอง ทวาย มะละแหมง 

6)  การสรุปผลการตรวจ 
(1) สุขภาพสมบูรณดี หมายถึง ผลการตรวจปกติทุกอยาง 
(2) ผานการตรวจสุขภาพ แตตองติดตามผลการตรวจยืนยัน รักษา หมายถึง 

ผลการตรวจผิดปกติ เนื่องจากมีภาวะติดเชื้อหรือเจ็บปวยดวยโรคที่จะตองควบคุม และใหตรวจ 
ยืนยันและรักษาเฉพาะโรค 

(3) ไมผาน หมายถึง ผลการตรวจผิดปกติ ตามโรคตองหามทั้ง 7 โรค หรือ 
ผิดปกติ และไมยอมใหตรวจยืนยันและรักษา หรือสุขภาพไมแข็งแรงเนื่องจากปวยดวยโรคอ่ืน ๆ 
หรือโรคประจําตัวเรื้อรัง ใหระบุสาเหตุท่ีไมผานการตรวจสุขภาพ 

5. การควบคุมปองกันโรคในแรงงานตางดาว 
1) ใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมารับประทานยาไดเอทธิลคารบามาซีน (DEC) 

300 มิลลิกรัม (Single  dose) ทุกคนทุก 6 เดือน โดยรับประทานตอหนา ในวันที่มารับการตรวจ 
สุขภาพ และทําการเจาะโลหิตเพื่อหาเช้ือพยาธิโรคเทาชาง หลังรับประทานยา DEC แลวครึ่งชั่วโมง 
โดยยา DEC ขอรับการสนับสนุนไดในเขตกรุงเทพมหานครขอรับสนับสนุนจากสํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร กลุมโรคเทาชาง กรมควบคุมโรค และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 ใน 
ภูมิภาคขอรับสนับสนุนจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่อยูในเขตนั้น ๆ หากผลการตรวจพบ 
โรคเทาชางแตไมปรากฏอาการที่เปนที่นารังเกียจแกสังคมใหจัดอยูในประเภท 2 ใหการรักษาโดย 
ใชยา DEC รับประทานครั้งละ 300 มิลลิกรัม Single dose ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ป และผลการตรวจ 
เลือด 2 ครั้งสุดทาย ไมพบเชื้อพยาธิโรคเทาชาง 

2) การตรวจสภาวะโรคเรื้อน หากผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อนผิดปกติแตไมมี 
อาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม ใหแยกเปนประเภท 2 ใหตรวจยืนยันและรักษาฟรี ในสวนภูมิภาค 
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูติดตามรักษาตามระบบ ในกรุงเทพมหานครใหแจงสถาบัน 
ราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ซ่ึงมีระบบติดตามรักษาเอง 

3) ใหรับประทานยาอัลเบนดาโซล 400 มิลลิกรัมทุกรายในการตรวจสุขภาพเพื่อ 
ควบคุมโรคพยาธิลําไส
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6.  การเฝาระวังโรคในแรงงานตางดาว 
1)  แจงให คปสอ. (Cupboard) ทุกแหงเฝาระวังโรคแรงงานตางดาวที่อพยพ หรือ 

ที่อยูเปนชุมชน โดยกําหนดกลุมรายงานเปน 2 กลุม คือ 
(1) กลุมที่ 1 กลุมคนตางดาวที่เขามาทํางานในจังหวัด เชน กรรมกร คนรับใช 

เกษตรกรรม คนงาน ประมง ผูล้ีภัย ที่ไมมีใบตางดาว หรือบัตรประชาชนและมีหรือไมมีที่อยู 
แนนอน 

(2) กลุมที่ 2 กลุมคนตางดาวที่เขามารับการรักษาในจังหวัดรวมทั้งนักทองเที่ยว 
เม่ือรักษาแลวกลับประเทศของตน 

2)  คปสอ. (Copboard) ทุกแหง เฝาระวังโรคแรงงานตางดาว โดยรายงานโรคทาง 
ระบาดวิทยา ตามแบบฟอรมรายงาน 506,507 รวมทั้งโรคปวดขอ ออกผื่น (Chikungunya) และกาฬโรค 
หรือโรคที่กลับมาระบาดซํ้า ยกเวนโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคไมติดตอและ  โรคเอดส 

3)  ใหสอบสวนโรคผูปวยทุกราย กรณีที่พบวามีการระบาดของโรค 
7.  การจัดเครือขายและรูปแบบการใหบริการ 

ใชรูปแบบหนวยบริการตามแนวทางของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
สําหรับคนไทย (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 

1) สถานพยาบาลของเอกชนที่เขารวมดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับ 
แรงงานตางดาว ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

1)  เปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
2)  เปนสถานพยาบาลที่เขารวมดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ในคนไทยแลว 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรมการแพทย ควรกําหนดใหมีระบบการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติสถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการในแตละป 
2) เปนสถานพยาบาลที่มีการดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ระบบใดระบบหนึ่ง 

8.  การบริหารจัดการ 
1)  การบริหารโครงการ 
เพ่ือใหมีเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความซํ้าซอนในระดับจังหวัด จึงใหมี 

คณะกรรมการดําเนินการโครงการเปนคณะเดียวกันกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
(คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพจังหวัด)
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2)  การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณใหดําเนินการระบบเดียวกันทั้งกลุมผูที่มีใบอนุญาต 

ทํางาน และกลุมผูติดตาม กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหสถานพยาบาลที่รับประกันสุขภาพ 
แรงงานตางดาวเปนหนวยดําเนินการจัดเก็บเงินคาใชจายในการประกันสุขภาพเอง 

9. ระบบการเงินการบัญชี 

1)  ใหมีบัญชีเงินประกันสุขภาพสําหรับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสําหรับ 
รับ-จายเงินประกันสุขภาพแรงงานตางดาว แยกจากการดําเนินงานปกติ โดยใหสถานพยาบาล 
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.3/4976 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 และประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
(สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา) 

2)  คารักษาพยาบาลใหจายโดยการนําเขาเงินบํารุงของสถานพยาบาลตามวิธีการ  ที่ 
กําหนด 

10. การประเมินผล 
ประเมินความครอบคลุมของผูมีสิทธิในโครงการ ตลอดจนความพึงพอใจในการรบั 

บริการของแรงงานตางดาว และคุณภาพการบริการ แนวทางพิจารณาความคุมทุนของหนวยบริการ 
สาธารณสุขทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยบริการสังกัดอื่น 

เงินประกันสุขภาพสําหรับแรงงานตางดาว/ผูติดตาม 
(1,300 บาท) 

คาสงเสริมปองกันโรค 
(206 บาท) 

คาบริการทางการแพทย 
(964 บาท) 

คาบริหารจัดการ 
(130 บาท) 

1) สสจ./กรมการแพทย กสธ. 120 บาท/คน 
2) สรส. 10 บาท/คน 

สสจ./กรมการแพทย 206 บาท/คน 

1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน 914 บาท 
2) กลุมประกันสขุภาพ 50 บาท/คน
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11. ผูรับผิดชอบ 
1)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2)  กรมการแพทย 
3)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ดําเนินการDPU
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของแรงงานตางดาว 

ในการไดรับบริการสุขภาพตามกฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทย 

จากสภาพปญหาการเคล่ือนยายถ่ินอพยพเขามาทํางานของแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาที่สงผล 
กระทบตอประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นดานการสาธารณสุขและสุขภาพนั้น รัฐไทยจําเปนตอง 
เขาจัดการปญหาสุขภาพของแรงงานตางดาว ถึงแมวาแรงงานตางดาวเหลานี้จะเปนผูหลบหนีเขาเมือง 
และมีสถานะเปนบุคคลกระทําผิดกฎหมาย ก็ยอมไดรับความคุมครองสิทธิในฐานะที่เปน “มนุษย” 
เหมือนกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิดหรือเช้ือชาติ ซ่ึงสิทธิในการไดรับบริการ 
สุขภาพนั้น เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยที่ตองไดรับการคุมครอง จึงจําเปนที่จะตองศึกษา 
ถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพตาม 
กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย เพื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบถึงขอดีขอเสีย และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม 
เพื่อคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางาน ในการเขาถึง 
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเกิดความเปนธรรมและเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติที่ได 
มาตรฐานกับกฎหมายระหวางประเทศ และนานาอารยรัฐในประชาคมระหวางประเทศ 

3.1 มาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายระหวางประเทศ 
นอกจากอนุสัญญาระหวางประเทศที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุมครองแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ 

แลว ในทางกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงเปนกฎหมายที่จัดระเบียบของสังคมในระดับรัฐ แรงงาน 
ตางดาวก็ยังไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิทั่ว ๆ ไปเชนเดียวกันกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมโลก 
ดวย ในฐานะที่แรงงานตางดาวก็เปนมนุษยเชนกัน ไมวาแรงงานตางดาวนั้นจะเปนชายหรือหญิง 
เปนเด็ก เปนผูใหญหรือคนชรา เปนคนที่รางกายและสมองสมบูรณ หรือเปนคนที่พิการทางรางกาย 
หรือสมอง หรือเปนคนชาติของรัฐใด แรงงานตางดาวก็อยูในฐานะที่เปนมนุษยที่ยอมมีคาแหงความ 
เปนมนุษย (human value) เชนเดียวกันกับแรงงานที่ทํางานอยูในดินแดนขอบประเทศที่ตนเปนคนชาติอยู 
ดังนั้น แมวาประเทศใดที่ยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาที่คุมครองแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ แต
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ประเทศตาง ๆ ก็ยังตองคํานึงถึงและใหความคุมครองแรงงานตางดาวดวย เนื่องจากอนุสัญญา 
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ ที่มีอยูยอมมีผลเปนการคุมครองแรงงานตางดาว 
ในฐานะที่เปนบุคคลหรือเปนมนุษยดวยเชนกัน 

อนุสัญญาระหวางประเทศที่เปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่มีผลเปนการคุมครอง 
แรงงานตางดาวดวยดังกลาวนี้ก็แบงไดตามองคการที่ออกอนุสัญญาไดเปนสองสายใหญ ๆ เชนกัน 
ไดแก อนุสัญญาที่ออกโดยองคการสหประชาชาติ และอนุสัญญาที่ออกโดยองคการแรงงานระหวาง 
ประเทศ 47 

3.1.1 การคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาขององคการสหประชาชาต ิ
แนวคิดการคุมครองมนุษยในโลกใบเดียวกันนี้มีวา บุคคลมีสิทธิเสรภีาพบางประการตดิตวั 

มาตั้งแตเกิดในฐานะที่เปนมนุษย (Human) สิทธิเหลานี้ไดมาตามธรรมชาติโดยมิไดมีผูหนึ่งผูใด 
มอบให และไมอาจพรากจากบุคคลหรือจําหนายจายโอนใหแกผูแกผูอ่ืนได เปนสิทธิของมนุษย 
ทุกคน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ เพศ หรือศาสนาของบุคคล 48 สิทธิดังกลาวของมนุษยนี้เรียกวา 
“สิทธิมนุษยชน” (Human Right) อันไดแกสิทธิในชีวิตรางกายและทรัพยสิน สิทธิในความเทาเทยีม 
กันทางกฎหมาย สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุข รวมถึงความเสมอภาคและเสรีภาพในทาง 
ความคิดและการกระทํา โดยที่มนุษยทุกคนที่เกิดมาไมวาจะมีชาติพันธุใด เปนพลเมืองของประเทศใด 
จะไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนกฎหมายระหวางประเทศ สําหรับการคุมครองแรงงาน 
ตางดาวตามอนุสัญญาองคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนกลาวไดวามีที่มา 
เริ่มตนจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ที่ไดรับ 
การรับรองโดยที่ประชุมใหญองคการสหประชาชาติในป ค.ศ.1948 แมวาปฏิญญาสากลวาดวย 
สิทธิมนุษยชนจะไมมีผลเปนอนุสัญญาระหวางประเทศก็ตาม แตปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ 
มนุษยชนนี้ก็เปนฐานหลักของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทางกฎหมายระหวางประเทศที่อาจ 
กลาวไดวาเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศเปนหลักกฎหมายทั่วไปที่ไดรับการยอมรับจากนานา 
ประเทศวาเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มุงคุมครองสิทธิพื้นฐานของมนุษยทุกคน ทั้งในทาง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิทธิของพลเมือง กลาวคือ รับรองถึงสิทธิพื้นฐาน 
ทุกอยางของมนุษยโดยไมมีการแบงแยกความแตกตางใด ๆ ทั้งส้ิน รวมถึงการไดรับบริการ 
สาธารณสุข ซ่ึงตอมาปฏิญญาสากลนี้ไดเปนบอเกิดของอนุสัญญาองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับ 

47 ษมาภรณ กิตติจรส. เลมเดิม. หนา 9-10. 
48 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540. (อางถึงในวิชช จีระแพทย, 2549 : 1-2)
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สิทธิมนุษยชนในดานตาง ๆ อีกหลายฉบับ ซ่ึงปฏิญญาและกติกาสากลและอนุสัญญาที่เกี่ยวของ 
โดยทั่วไปกับแรงงานตางดาวมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การคุมครองแรงงานตางดาวตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights. 1948) 49 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงคในการกําหนดหลักการและ 
มาตรฐานความเขาใจรวมกันในบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เนื่องจากกฎบัตรสหประชาชาติมิไดใหคําจํากัดความของสิทธิมนุษยชนและสิทธิที่พึงไดรับความ 
คุมครอง ซ่ึงความหมายของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนกฎหมายระหวางประเทศ 50 

คือการรับรองใหสิทธิมนุษยชนบางประเภท โดยถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยที่ตอง 
ไดรับความคุมครองอยางเปนสากลตามกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงบุคคลทุกคนไมวาอยูใน 
ประเทศใด ที่แหงใด หรือมีชาติพันธุใด จะไดรับการปกปองและไมถูกลวงละเมิดสิทธินั้น ๆ เพื่อให 
ประเทศตาง ๆ ตองผูกพันถึงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนที่ตองใหความคุมครองแกบุคคล 
ทุกคนโดยเทาเทียมกัน มิไดจํากัดเฉพาะแกบุคคลที่เปนพลเมืองของตนเทานั้น และไมตองคํานึงถึง 
วาประเทศนั้น ๆ จะไดลงนามและใหสัตยาบันที่กําหนดคุมครองแกสิทธิมนุษยชนไวแลวหรือไม 

แตเดิมสถานะของ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” เปนเพียงเอกสารแถลงการณ 
รวมกันของบรรดาประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการคุมครอง 
สิทธิมนุษยชนและกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับการคุมครอง มิไดมีลักษณะเปนอนุสัญญาหรือ 
สนธิสัญญาระหวางประเทศ จึงไมกอใหเกิดพันธกรณีทางกฎหมายโดยตรงแกบรรดาประเทศที่รวม 
ลงมติรับรองเอกสารฉบับนี้ แตอยางไรก็เม่ือมีการยอมรับนําหลักการของปฏิญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติ 
บอยครั้งเขา ทําใหเกิดเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ 51 

สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ประกอบไปดวยคําปรารภที่ 
กลาวถึงการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัวและสิทธิเทาเทียมกันของมนุษย เปนหลักมูลเหตุ 
แหงอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพของโลก และกลาวถึงเหตุการณในประวัติศาสตรวาไดมี 
การไมนําพาและเหยียดหยามตอสิทธิมนุษยชน เกิดการทําปาเถ่ือนขัดกับมโนธรรมของมนุษยขึ้น 
ทั้งนี้ โดยรัฐสมาชิกแหงสหประชาชาติตางไดปฏิญาณวาจะสงเสริมความเคารพและการปฏิบัติโดย 
สากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน และขอความอ่ืน ๆ อีก 30 ขอ บัญญัติถึงสิทธิตาง ๆ 

49 ชลิดา โตสิตระกูล. (2547) สิทธิในการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย : ศึกษากระบวนการ 
ในการเขาสูสิทธิในการทํางานในประเทศไทย. หนา 30. 

50 วิชช จีระแพทย. เลมเดิม. หนา 26. 
51 มาตรา 38 แหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (Statute of International Court of Justice)
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แบงไดเปน 2 ประเภท คือ สิทธิทางแพงหรือสิทธิทางการเมือง (Civil  or  Political  Right) ไดแก 
สิทธิในการดํารงชีวิต, เสรีภาพและความมั่นคงแหงตัวตน, สิทธิที่จะเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพัง 
เชนเดียวกับโดยรวมกับผูอ่ืน, สิทธิที่จะทําการสมรสและกอตั้งครอบครัว, สิทธิในความเปนสวนตวั, 
สิทธิและเสรีภาพในการพูดและการประชุมโดยสันติ ฯลฯ สิทธิอีกประเภท คือ สิทธิทางเศรษฐกิจ 
และสังคม (Economic and Social Right) ไดแก สิทธิในความมั่นคงทางสังคม, สิทธิในการงานโดย 
อิสระและในเงื่อนไขอันยุติธรรมมีสิทธิที่จะเขารวมสหภาพแรงงาน, สิทธิที่จะไดรับเงินคาจางเทา 
เทียมกันในงานที่เทาเทียมกัน, สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความ 
เปนอยูดีของตนและครอบครัว, สิทธิในการพักผอนและเวลาวางรวมทั้งการจํากัดเวลาการทํางาน 
พอสมควร และวันหยุดงานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง ฯลฯ 52 

โดยเนื ้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่เกี ่ยวกับการไดร ับบริการ 
สุขภาพของมนุษยปรากฏในขอ 25 (1)  แหงปฏิญญาฉบับนี้ 53  เห็นไดวาสิทธิในการไดรับบริการ 
สุขภาพเจ็บปวยนั้น เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนไมวาจะเปนผูใด เชื้อชาติใด 
สัญชาติใด จะตองไดรับความคุมครองจากรัฐท่ีตนอาศัยอยู และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
นี้เปนบอเกิดของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติกา 
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงตราขึ้นเพื่อขยายความเนื้อหาปฏิญญา 
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 

2. การคุมครองแรงงานตางดาวตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights, 
1966 : ICESCR) 54 

ประเทศไทยเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  มีสาระสําคัญ 
เกี่ยวกับการกําหนดใหรัฐภาคีที่จะประกันสิทธิทั้งหลายที่ระบุไวในกติกาฉบับนี้โดยปราศจากการ 

52 อารยา ชินวรโกมล. (อางถึงในชลิดา โตสิตระกูล, 2547 : 30) 
53 ขอ 25 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพ และความอยูดีของตนและ 

ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาลและบริการสังคมที่จําเปน และสิทธิในความม่ันคง 
ในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอื่นใดในสถานการณที่อยู 
นอกเหนือการควบคุมของตน 

54 ชลิดา โตสิตระกูล. เลมเดิม. หนา 32.
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เลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด 
ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ และสงเสริมสิทธิดังกลาวใหคอยเปนคอยไป 
เทาที่ทรัพยากรของประเทศมีอยู โดยในกติกาฉบับนี้กลาวถึงสิทธิหลายประการ ไดแก สิทธิเกีย่วกบั 
การทํางานในสภาพที่ดีและเปนธรรม การคุมครองดานสังคม เชน การมีมาตรฐานการดาํรงชพีทีพ่อเพยีง 
รวมถึง เส้ือผา อาหาร ที่พักอาศัย การประกันมาตรฐานดานสุขภาพกายและจิตใจใหไดสูงสุดเทาที่ 
จะดําเนินการได สิทธิในการศึกษาและสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากเสรีภาพทางวัฒนธรรมและ 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 55 

สิทธิที ่ไดรับการรับรองตามกติกาฯฉบับนี้ เกี ่ยวกับสิทธิในระบบบริการสุขภาพ 
ระบุไวในขอ 12 56 กําหนดไววาทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด 
เทาที่จะเปนไปได รวมทั้งกําหนดขั้นตอนใหรัฐดําเนินการเพื่อบรรลุผลในการทําสิทธิเรื่องบริการ 
สุขภาพเปนจริงอยางสมบูรณ 

จะเห็นไดวากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ค.ศ.1966 ไดบัญญัติรับรองสิทธิในดานสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพไมตางจากที่บัญญัติรับรอง 
ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เพียงแตภายใตกติกาฯ ฉบับนี้ไดมีการกําหนดรายละเอียด 
เพ่ิมเติมมากขึ้น และประเทศไทยซ่ึงเปนภาคีสมาชิกของกติกาฉบับนี้ จึงตองใหการคุมครองแรงงาน 
ตามสิทธิอันพึงไดรับ โดยเฉพาะประเด็นการคุมครองดานบริการสุขภาพ ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของแรงงานคนชาติและแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตไดรับการผอนผันใหทํางานใน 
ประเทศไทยดวย 

55 อารยา ชินวรโกมล. (อางถึงในชลิดา โตสิตระกูล, 2547 : 32) 
56 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ.1966 ภาค 3 ขอ 12 
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด 

เทาที่เปนไปได 
2. ขั้นตอนในการดําเนินการโดยรัฐภาคีแหงกติกานี้ เพือ่บรรลุผลในการทําใหสิทธินี้เปนจริงอยาง 

สมบูรณ จะตองรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อ 
(ก) หาหนทางลดอัตราการตายของทารกกอนคลอดและเด็กแรกเกิดและการพัฒนาที่มีประโยชน 

ตอสุขภาพของเด็ก 
(ข) การปรับปรุงในทุกดานของสุขลักษณะทางสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม 
(ค) การปองกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจําถิ่น โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่น ๆ  
(ง) การสรางสภาวะที่ประกันบริการทางการแพทย และการใหการดูแลรักษาพยาบาลแกทุกคน 

ในกรณีเจ็บปวย
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3. การคุมครองแรงงานตางดาวตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 : ICCPR) 

กติกาฉบับนี้ออกมาเพื่อรับรองสิทธิตาง ๆ ของมนุษยในทางการเมืองและพลเมือง 
ที่ไมใหมีการเลือกปฏิบัติ การซ่ึงรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการ 
รวมตัวกันเปนสมาคม 57 สิทธิในการเคล่ือนยายถ่ินที่อยู 58  อันเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษยทุกคนและ 
มีความสําคัญตอผูใชแรงงานขามชาติดวย โดยเฉพาะการมีสิทธิมีสวนรวมในการรวมตัวเปนสมาชกิ 
สหภาพแรงงานเพื่อที่จะปกปองและเจรจาตอรองใหมีการคุมครองสิทธิที่ดีในประเทศทีแ่รงงานตางดาว 
ไปทํางาน รวมทั้งสิทธิเกี่ยวดวยการประกันสังคม การคุมครองและการไดรับความชวยเหลือทาง 
ครอบครัว โดยเฉพาะการลาคลอดและการคุมครองแรงงานเด็กและเยาวชน 

ประเทศไทยเปนภาคีกติกาฉบับนี้โดยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 
2539 หลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันและการมีสวนรวม 
เปนสมาชิกสหภาพแรงงานของแรงงานตางดาว จึงตองไดรับการคุมครองโดยกฎหมายไทยตาม 
พันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอกติกาฉบับนี้ จะเห็นไดวากติกาฉบับนี้ไมไดกําหนดชัดเจนในสิทธิ 
ในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

4. การคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 
ในทางเชื้อชาติ (International  Convention  on  the  Elimination  of  all  forms  of  Racial 
Discrimination, 1966 : CERD) 

อนุสัญญาฉบับนี้ไดสานตอแนวคิดและหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ 
มนุษยชนวามนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยเทาเทียมกัน จึงตองมีการขจัดไปซ่ึง 
การเลือกปฏิบัติใด ๆ ทั้งส้ิน ไมวาจะมาจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติ สี ผิว สัญชาติหรือ 
เผาพันธุใด 59 โดยกําหนดใหรัฐภาคีเรงดําเนินนโยบายปองกันกําจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 60 

เพื่อใหบุคคลทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย (equality before the law) โดยใหทุกคนมีสิทธิ 
ไดรับความเทาเทียมกันในการพิจารณาของศาลหรือหนวยงานฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการตัดสิน 
ใหความเปนธรรม ใหทุกคนไดรับความคุมครองใหมีชีวิตที่ปลอดภัยไมถูกทํารายจากหนวยงาน 
ของรัฐหรือกลุมบุคคลอ่ืน ทั้งบัญญัติใหสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งแกทุกคนดวย รวมทั้งใหมี 

57  ICCPR, Article 19 the right to freedom of expression, Article 22 the right to freedom of peaceful 
assembly and etc. 

58  ICCPR, Article 12 
59 CERD, Article 5 
60 CERD, Article 2
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สิทธิอ่ืน ๆ ทั้งสิทธิทางพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการยืนยันสิทธิ 
ตามที่กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหวางประเทศ 
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดใหการรับรองไว ซ่ึงรวมถึงการไดรับบริการ 
สุขภาพโดยประกันสิทธิในการมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ  และไดบัญญัติยืนยันเพิ่มเติมถึงสิทธิ 
ของบุคคลทุกชาติทุกภาษาที่จะเขาถึงและใชบริการสาธารณะตาง ๆ เชน การขนสง โรงแรม 
รานอาหาร สวนสาธารณะไดดวย 

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และมีผลใช 
บังคับตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546 

5. การคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
ในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women) 

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบตอสตรีนี้ เปนอนุสัญญาที่เนน 
การขจัดไปซ่ึงการเอาเปรียบหรือการขมเหงทั้งการเลือกปฏิบัติตอสตรีเพศ แรงงานตางดาวที่เปน 
ผูหญิง ในบางครั้งยอมตกอยูในสถานการณที่ถูกเลือกปฏิบัติใหแตกตางจากแรงงานตางดาวที่เปน 
เพศชายเอง และยังถูกละเมิดทางเพศจากนายจางชายไดงายดวย การคุมครองเปนพิเศษแกสตรีนี้ 
ยอมมีผลใหมีการคุมครองตอแรงงานตางดาวที่เปนเพศหญิงดวย โดยไมจํากัดวาจะเปนแรงงานตางดาว 
ถูกกฎหมายหรือแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้ดวย โดยลงนามเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2528 (ค.ศ.1985) 

6. การคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก (The Convention on the Rights 
of the Child) 

อนุสัญญาสิทธิเด ็กเปนอนุสัญญาที่เนนการคุ มครองเปนพิเศษวาเด็กตองไดร ับ 
การศึกษาขั้นบังคับ เด็กตองไดรับการดูแลจากบิดา มารดา แรงงานตางดาวที่เปนสตรี และเด็กก็จะ 
ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ดวยเชนกัน อันไดแก การบัญญัติใหสิทธิวาเดก็ทกุคน 
มีสิทธิไดรับการใหนมบุตรจากมารดา ซ่ึงก็จะเกี่ยวพันกับสิทธิของแรงงานหญิงที่จะมีสิทธิลาคลอด 
และลาหลังจากคลอดเพื่อใหนมบุตรได สิทธิดังกลาวแรงงานตางดาวที่เปนหญิงก็จะตองไดรับ 
เชนเดียวกัน เนื่องจากการคุมครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กใหความคุมครองเด็กทุกคนมิได 
แบงแยกวาเปนเด็กชาติใด หรือการคุมครองสตรีมิใหถูกเลือกปฏิบัติที่แตกตางกับเพศชาย 
ก็คุมครองสตรีในทุก ๆ ชาติเชนกัน
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ประเทศไทยไดเนนและใหความสําคัญในการคุมครองเด็กเปนอยางดี โดยไดให 
สัตยาบันอนุสัญญาสิทธิเด็กนี้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) 

7. การคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองแรงงานตางดาวและ 
ครอบครัวของเขาเหลานั้น (The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
workers and Member of Their Families 1990) 61 

อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศในระดับพหุภาคีในเรื ่องเกี ่ยวกับ 
การคุมครองแรงงานตางดาวฉบับท่ีใหมที่สุด โดยอนุสัญญาฉบับนี้ไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหรฐั 
ภาคีที่ใหสัตยาบันตองใหการคุมครองแรงงานตางดาวตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human 
Rights) แกแรงงานตางดาว ซ่ึงหมายความรวมถึงแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายและครอบครัวของ 
แรงงานตางดาวดวย และแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายก็สมควรที่จะไดรับการคุมครองมากขึ้นอีก 
อันไดแก การคุมครองใหไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับแรงงานที่เปนคนชาติของรัฐผูรับแรงงาน 
ตางดาว ทั้งในดานกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

หลักการที่กําหนดในอนุสัญญาฉบับนี้จึงประสงคใหการเปนหลักเกณฑสากลที่ใช 
ปองกันและขจัดการละเมิดสิทธิตาง ๆ ของแรงงานตางดาวที่เปนผูที่มักถูกเอาเปรียบไดงายในการ 
ทํางานยังตางประเทศ ทั้งยังมุงขจัดซ่ึงแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอีกดวย 62 จึงถือไดวาเปนการ 
กําหนดหลักเกณฑการคุมครองแรงงานตางดาวทั้งวงจรการเคล่ือนยายแรงงาน แตอยางไรก็ตาม 
แมวาสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ (General Assembly) ไดมีฉันทามติ (Concensus) รับรอง 
อนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแตป ค.ศ.1990 แตจนถึงปจจุบันอนุสัญญาฉบับนี้ยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจาก 
ยังมีประเทศสมาชิกใหสัตยาบันยังไมครบ 20 ประเทศ 63 แมประเทศไทยยังไมไดลงนามใหสัตยาบนั 
อนุสัญญาฉบับนี้ แตก็ควรตองติดตามแนวโนมและสถานการณการคุมครองแรงงานตางดาวในทาง 
ระหวางประเทศตามอนุสัญญาฉบับนี้ดวยเชนกัน 

ทั้งนี้ เห็นไดวาโดยภาพรวมของการคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาฉบับ 
ตาง ๆ ขององคการสหประชาชาติจะเนนที่การไมเลือกปฏิบัติใด ๆ ตอสิทธิตาง ๆ ที่แรงงานตางดาว 
มีในฐานะที่เปนมนุษยชาติเชนกันไมวาแรงงานตางดาวนั้นจะเปนแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายหรอื 
แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายก็ตาม อันถือหลักการสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญที่จะตองคํานึงถึงใหมาก ซ่ึง 

61 ษมาภรณ กิตติจรส. เลมเดิม. หนา 14-15. 
62 อางจากบทความเรื่อง “WHY IS THE INTERNATIONAL CONVENTION SIGNIFICANT? 

แหลงที่มา : http//www.cfmw.org/page31.html [2001, 25 December] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 15) 
63 ขอมูลจากเว็ปไซตสํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ แหลงท่ีมา : 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  [2001, December 25] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 15)
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การคุมครองแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยตาม 
หลักกฎหมายระหวางประเทศนั้น มีผลผูกพันประเทศไทยทั้งที่เปนลักษณะกฎหมายจารีตประเพณี 
และสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ซ่ึง 
เปนประเด็นศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้ ยอมตองไดรับการคุมครองสิทธิเพราะถือวาไดรับความ 
คุมครองตามหลักกฎหมายระหวางประเทศอยางสมบูรณ 

3.1.2 การคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (มาตรฐาน 
แรงงานระหวางประเทศ) 64 

มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่กลาวถึงในที่นี้หมายถึงอนุสัญญาและขอแนะของ 
องคการแรงงานระหวางประเทศที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองคนทํางาน ซ่ึงจนถึงปจจุบันองคการ 
แรงงานระหวางประเทศไดมีการออกอนุสัญญามาทั้งส้ินนับแตกอตั้งองคการแรงงานระหวาง 
ประเทศ เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) จํานวนทั้งส้ิน 184 ฉบับแลว 65 อนุสัญญาและ 
ขอแนะทั้งหลายขององคการแรงงานระหวางประเทศมีวัตถุประสงคในการดูแลคุมครองแรงงาน 
ทุกคนใหมีมาตรฐานการคุมครองแรงงานที่ดีเปนสากล โดยเนื้อหาของอนุสัญญาองคการแรงงาน 
ระหวางประเทศท้ังหลายจะคลุมถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตการทํางานของผูใชแรงงานหรือ 
คนงานโดยมีการกลาวถึงสิทธิพื้นฐานของมนุษย ความมั่นคงในชีวิต สภาพการทํางาน คาจาง 
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง ตลอดจนการบริหารแรงงาน กลาวคือ เนื้อหาของ 
อนุสัญญาทั้งหลายขององคการแรงงานระหวางประเทศครอบคลุมชีวิตของแรงงานตั้งแตเริ่มตน 
ทํางานวาอายุเทาใดจึงจะทํางานไดไปจนถึงปลดเกษียณแลวจะไดรับการดูแลประกันสังคมและมี 
ความมั่นคงในชีวิตครอบครัวอยางไร เหตุที่อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศครอบคลุม 
เนื้อหาดังกลาวทั้งหลายนั้น ก็สืบเนื่องมาจากจุดมุงหมายหลักขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ที่มีจุดมุงหมายในการขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันระหวางประเทศ การสรางสันตภิาพ และ 
สรางความยุติธรรมในสังคม 

กลาวไดวาอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศมีขอบขายในการคุมครอง 
คนทํางานไปในทางเดียวกันกับอนุสัญญาเกี่ยวดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนขององคการ 
สหประชาชาติ เนื่องจากสิทธิของแรงงานหรือคนทํางานก็เปนสิทธิอยางหนึ่งของมนุษย โดย 
ขอบขายการคุมครองของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศครอบคลุมถึงส่ิงตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวกับการทํางานดังนี้ 66 

64 ษมาภรณ กิตติจรส. เลมเดิม. หนา 15-23. 
65 แหลงเดิม. 
66 นิคม จันทรวิทุร. (2531). ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. หนา 21 และ 43.
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- การคุมครองเสรีภาพในการรวมตัวเปนสมาคม 
- การเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ 
- การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงาน การคุมครองการจางงาน 
- คาจางและสภาพการทํางานทั่วไป 
- ความมั่นคงทางสังคม 
- การคุมครองแรงงานบางประเภทที่ตองการความคุมครองเปนพิเศษ ไดแก การคุมครอง 

การใชแรงงานหญิง แรงงานเด็ก แรงงานตางดาว แรงงานที่เปนกลาสีเรือ แรงงานภาคเกษตร และ 
- การบริหารจัดการแรงงานของภาครัฐและการแรงงานสัมพันธ 
อนึ่ง ขอบขายการคุมครองเหลานี้มีผลคุมครองแรงงานทุกคนที่อยูในประเทศที่ไดให 

สัตยาบันอนุสัญญาฉบับตาง ๆ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ เนื่องจากอนุสัญญาทุกฉบับ 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศมีจุดประสงคใหมีการใชบังคับกับแรงงานเปนการทั่วไป โดย 
ไมแบงแยกสัญชาติ ดังที่ Professor N. Valticos กลาวไววา “The Great majority of  international 
Labour  Conventions  are  of  general  application  and  do  not  allow  limitations  based  on  the 
nationality of protected persons.” 67 

ดังนี้ เหตุที่กลาววาอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศเปน 
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ สืบเนื่องมาจากอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงาน 
ระหวางประเทศมีหลักการในการคุมครองคนงานทุกคนเปนมาตรฐานเดียวกันโดยปราศจากการ 
เลือกปฏิบัติทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือภาษา อีกทั้งอนุสัญญาและขอแนะของ 
องคการแรงงานระหวางประเทศยังมีที่มาจากการรับรองของการประชุมใหญองคการแรงงาน 
ระหวางประเทศ (The International Labour Conference) ที่มีลักษณะเปนการประชุมนานาชาติของ 
ประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศจํานวนถึง 349 ประเทศ 68  (รวมเขตปกครองพิเศษ 
ตาง ๆ (Countries, Territories and Areas) 69 ดวย เชน ฮองกง, มาเกา, ไตหวัน, ปาเลสไตน, ติมอร 
ตะวันออก, โคโซโว) มาประชุมรวมกัน ในการประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

67 N. Valticos, (อางถึงใน เออิชิโร คิมูระ, 2536 : 38) 
68 Alphabetical List of ILO Member Countries [Online] Available from : 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm  [2002, March 11] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 
2544 : 17) 

69  Index of Countries, Territories and Areas [Online]. Available from : 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ctry-nds.htm/Para%205 [2002, March 11] (อางถึงในษมาภรณ 
กิตติจรส, 2544 : 18)
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เพ่ือรับรองอนุสัญญาและขอแนะยังประกอบไปดวยตัวแทนของแตละประเทศสมาชิกที่มาประชุม 
รวมกันที่มิใชมีแตผูแทนจากฝายรัฐเทานั้น แตยังมีผูแทนจากฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางดวย 
(แตละประเทศจะมีผูแทน 4 คนรวมในการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ โดยผูแทน 
ฝายนายจางและฝายลูกจาง ฝายละ 1 คน และผูแทนฝายรัฐอีก 2 คน) ลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา 
ระบบไตรภาคี (Tripartite) ซ่ึงเปนระบบที่มีลักษณะเฉพาะในการใหนายจางและลูกจางมีสวน 
รวมกับภาครัฐดวย 70 และลักษณะดังกลาวมีสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดเกี่ยวกับการคุมครอง 
แรงงานที่ตองประสานประโยชนของนายจางและความตองการของลูกจางที่เปนแรงงานเขากับ 
นโยบายการบริหารแหงรัฐ ดังนี้ การรับรองอนุสัญญาหรือขอแนะแตละฉบับจึงเปนผลจากการลง 
มติของประเทศสวนใหญในสังคมระหวางประเทศท่ีมีผูแทนของทั้งฝายนายจาง ลูกจาง และฝายรัฐ 
ที่ถือไดวาเปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศระดับหนึ่ง จึงเรียกไดวาอนุสัญญาและขอแนะของ 
องคการแรงงานระหวางประเทศเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 

การรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
จะถูกกําหนดออกมาใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เปนอนุสัญญา (Convention) และรูปแบบที่เปน 
ขอแนะ (Recommendation) ที่มีลักษณะเปนทั้งมาตรการทางกฎหมายและคําแนะนําเชิงวิชาการ 
ดวย 71 โดยปกติการรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ที่ประชุมใหญ 
องคการแรงงานระหวางประเทศจะกําหนดออกมาเปนทั้ง 2 รูปแบบ เนื่องจากอนุสัญญาและ 
ขอแนะจะทําหนาที่แตกตางกันแตเสริมกันและกัน 

การรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในรูปอนุสัญญา  (Convention) ก็ 
เพื่อใหสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศใหสัตยาบันและนําไปใชปฏิบัติ ซ่ึงจะมีผลบังคับกับ 
ประเทศท่ีใหสัตยาบันที่จะตองปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานที่อนุสัญญากําหนดไว แตสําหรับขอแนะ 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีไดรับการรับรองออกมาก็เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของ 
ประเทศตาง ๆ โดยจะระบุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ในทางเนื้อหามากกวาที่กําหนดไวในอนสัุญญา 
แตจะไมมีผลผูกพันประเทศสมาชิกไมวาประเทศนั้นจะไดใหสัตยาบันในเรื่องดังกลาวหรือไม 
ก็ตาม โดยปกติแลวเมื่อมีการรับรองอนุสัญญาในเรื่องใดแลว ที่ประชุมใหญก็จะไดมีการรับรอง 
ขอแนะในเรื่องดังกลาวออกตามมาดวย 

70 Structure of the ILO [Online]. Available from : http://www.ilo.org/public/english/depts/fact.htm. 
[2002, March 11] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 18) 

71 ฝายประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม. (2544, มิถุนายน) 
“ความเปนมาของ ILO” วารสารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หนา 4.
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ตัวอยางของการออกอนุสัญญาและขอแนะนั้น เห็นไดจากในเรื ่องการคุมครอง 
แรงงานตางดาวที่ที่ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ ครั้งที่ 32 ไดมีการรับรอง 
อนุสัญญาฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน (ฉบับแกไข) ที่กําหนดถึงการคุมครองตาง ๆ ที่ 
รัฐภาคีตองใหกับแรงงานยายถ่ิน พรอม ๆ กับมีการรับรองขอแนะฉบับที่ 86 วาดวยการอพยพเพื่อ 
การทํางาน ที่มีการกําหนดแบบของสัญญาจางแรงงานยายถ่ินเอาไวเพื่อเปนแมแบบของสัญญาจาง 
แรงงานยายถ่ิน ทั้งที่จางช่ัวคราวและถาวรและรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติอ่ืน ๆ ของรัฐภาคีซ่ึง 
เพ่ิมเติมไปจากหลักการของอนุสัญญา ฉบับที่ 97 

ประเทศไทยในฐานะที่ เปนประเทศสมาชิกผูเริ่มกอตั้งองคการแรงงานระหวาง 
ประเทศ 72 นับจนปจจุบันนี้ไดใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศแลวจํานวน 14 
ฉบับ 73  ซ่ึงถือวานอยมากจากจํานวนอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศจํานวนทั้งส้ิน 
184 ฉบับ อนุสัญญาที่ประเทศไทยใหสัตยาบันและมีผลบังคับกับประเทศไทย ไดแก 

1) อนุสัญญาฉบับที่ 14 อนุสัญญาวาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในสถาน 
ประกอบการอุตสาหกรรม  (Convention  concerning  the  Application  of  the  Weekly  Rest  in 
Industrial Undertakings) 

2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 อนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่องคาทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุสําหรับคนงานในชาติและคนงานตางชาติ (Convention concerning Equality of 
Treatment for National and Foreign Workers as regards Workmen’s Compensation for Accidents) 

3) อนุสัญญาฉบับที่ 29  อนุสัญญาวาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ 
(Convention concerning Forced of Compulsory Labour) 

4) อนุสัญญาฉบับที่ 80 อนุสัญญาวาดวยการปรับปรุงแกไขบางสวนของอนุสัญญาที่ 
ที ่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศรับเอาในยี่สิบแปดสมัยประชุมแรกเพื่อ 
กําหนดการปฏิบัติหนาที่บางหนาที่ในอนาคตของสํานักงานปฏิบัติงานของสถานทูตที่อนุสัญญา 
ดังกลาวมอบหมายตอเลขาธิการของสันนิบาตชาติและการนําเสนอขอแกไขเพิ่มเติมในอนุสัญญา 
เหลานั้น อันเปนผลจากการยุบสันนิบาตชาติและการแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญแหงองคการแรงงาน 
ระหวางประเทศ  (Convention for the Partial Revision of the Conventions Adopted by the General 
Conference of  the  International Labour Organization at Its  First Twenty-eight Sessions  for  the 

72 แหลงเดิม. 
73 พันธกรณีตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศของไทยดูไดจากแหลงขอมูล : 

http://www.mclsw.go.th/ops/fore.gnrelations m1 frame.html [2002, March 11] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 
2544 : 19)
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Purpose of Making Provision for the Future Discharge of Certain Chancery Functions Entrusted 
by the Said Conventions to the Secretary-General of the League of Nations and Introducing there 
in Certain Further Amendments Consequential upon the Dissolution of the League of Nations and 
the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization) 

5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 อนุสัญญาวาดวยการจัดองคกรบริการจัดหางาน (Convention 
concerning the Organization of the Employment Service) 

6) อนุสัญญาฉบับที่ 100 อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับคนงานชาย 
และหญิง ซ่ึงทํางานที่มีคาเทากัน (Convention  concerning  Equal  Remuneration  for  Men  and 
Women Workers for Work of Equal Value) 

7) อนุสัญญาฉบับที่ 104 อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกบทลงโทษทางอาญาตอการละเมิด 
สัญญาการจางงานโดยคนงานพื้นเมือง (Convention concerning the Abolition of Penal Sanctions 
for Breaches of Contract of Employment by Indigenous Workers) 

8) อนุสัญญาฉบับที่ 105  อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ (Convention 
concerning the Abolition of Forced Labour) 

9) อนุสัญญาฉบับที่ 116 อนุสัญญาวาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญาที่รับรอง 
โดยที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศในสามสิบสองสมัยประชุมแรก เพื่อกําหนด 
บทบัญญัติในการจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของอนุสัญญาของคณะประศาสนการ 
ของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน (Convention concerning 
the Partial Revision of the Conventions Adopted by the General Conference of the International 
Labour  Organization  at  its  First  Thirty-Two  Sessions  for  the  Purpose  of  Standardising  the 
Provisions  regarding  the  Preparation  of  Reports  by  the  Governing  Body  of  the  International 
Labour Office on the Working of Conventions) 

10)  อนุ สัญญาฉบับที่  122  อนุสัญญาวาดวยนโยบายการมีงานทํา(Convention 
concerning Employment Policy) 

11) อนุสัญญาฉบับที่ 123 อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหทํางานในเหมือง 
ใตดิน(Convention concerning the Minimum Age for Admission to Employment Underground in Manes) 

12) อนุสัญญาฉบับที่ 127 อนุสัญญาวาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่ง 
แบกหามได (Convention concerning the Maximum Permissible Weight to be Carried by One Workers)
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13) อนุสัญญาฉบับที่ 182  อนุสัญญาวาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อ 
ขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก (Convention  concerning  the  Prohibition  and 
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) 

14) อนุสัญญาฉบับที่ 138 อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ํา (Convention  Concerning  the 
Minimum Age)

อนุสัญญาดังกลาวทั้ง 14 ฉบับขององคการแรงงานระหวางประเทศจึงมีผลผูกพัน 
ประเทศไทยในการใหความคุมครองแกแรงงานทั้งหลายที่อยูในประเทศไทย รวมทั้งแรงงานไทย 
และแรงงานตางดาวดวย เนื่องจากอนุสัญญาดังกลาวมีบุคคลที่อนุสัญญามุงคุมครองเปนคนทํางาน 
โดยไมมีการแบงแยกวาเปนคนงานชาติใด เชื้อชาติใดหรือสีผิวใด แตวาอนุสัญญาทั้ง 14 ฉบับนั้น 
ไมมีเรื่องอนุสัญญาที่เปนการคุมครองแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ 

นอกจากการคุมครองแรงงานตางดาวตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในเรื่อง 
ทั่วไป ที่ใหความคุมครองแรงงานตางดาวในฐานะที่เปนแรงงานคนหนึ่งเทาเทียมกันกับแรงงานที่ 
เปนคนในชาติแลว การใหความคุมครองดังกลาวยังไมมีการแบงแยกวาเปนแรงงานตางดาวถูก 
กฎหมายหรือแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอีกดวย แตอยางไรก็ตามองคการแรงงานระหวางประเทศ 
เห็นวายังมีความจําเปนที่จะตองมีอนุสัญญาฉบับเฉพาะขึ้นเพ่ือคุมครองแรงงานตางดาวขึ้นอีก เพื่อ 
กําหนดแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับแรงงานตางดาวใหเปนสากล 74 

สําหรับการคุมครองแรงงานตางดาวหรือแรงงานยายถิ่นตามอนุสัญญาฉบับเฉพาะ 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศนั้น มีหลักการในการคุมครองแรงงานตางดาวถูกกฎหมายไว 
ใหมีการคุมครองแยกตางหากจากการคุมครองแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยการคุมครองที่ 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจะไดรับนั้น จะเปนการคุมครองในระดับเดียวกันกับการคุมครอง 
แรงงานภายในประเทศของประเทศผูรับแรงงานตางดาว แตการคุมครองที่แรงงานตางดาวผิด 
กฎหมายไดรับจะเปนแคการคุมครองสิทธิพื้นฐานของมนุษยเทานั้น ดังนั้น การคุมครองที่แรงงาน 
ตางดาวถูกกฎหมายจะไดรับจึงเปนการคุมครองท่ีดีกวาการคุมครองที่แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
จะไดรับ ซ่ึงจะไดศึกษาตอไป 

74  ILO, International Labour Standard on Migrant Workers. [Online]. Available from : 
http://www.ilo.ort/public/english/standards/norm/whatare/stndards/migrant.htm [2002, March11] (อางถึง 
ในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 23)
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3.2 หลักการคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของแรงงานตางดาวที่นอกจากจะเปนคนทํางาน (Worker) แลว 

ยังเปนคนตางดาว (Alien) ในประเทศที่เขาไปทํางานซ่ึงลักษณะทางกายภาพ เชน สีผิว รูปราง ภาษา 
และสัญชาติของแรงงานตางดาวจะแตกตางกับคนชาติของประเทศเจาบานที่แรงงานตางดาวเขาไป 
ทํางาน ความไมรูภาษาและไมคุนเคยกับวัฒนธรรมของประเทศเจาบาน ตลอดจนความไมรู 
กฎหมาย จึงมักเปนเหตุที่ทําใหแรงงานตางดาวถูกเอาเปรียบในประเทศเจาบานที่แรงงานตางดาวเขา 
ไปทํางานไดงาย ในระดับระหวางประเทศจึงเห็นวาการกําหนดใหคุมครองแรงงานตางดาวจึง 
จําเปนที่ตองมีการรับรองไวเฉพาะอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่รับรอง 
สิทธิของมนุษยทุกคนอยูแลว เพื่อไมใหแรงงานตางดาวถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิ 
เพ่ือใหแรงงานตางดาวไดมีคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดีในประเทศปลายทาง 75 

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบบัที่ 97 วาดวย 
การอพยพเพื่อการทํางาน (ฉบับแกไข) (The  ILO  Convention  No.97  concerning  Migration  for 
Employment  revised  1949)  เปนการเฉพาะ โดยจะนํามาเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับหลักการใหความคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการ 
ผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ในประเด็นการเขาถึงระบบบริการสุขภาพวาสอดคลองกับ 
หลักการในมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเพียงใด 

3.2.1 เจตนารมณการคุมครองแรงงานตางดาวของอนุสัญญาฉบับที่ 97 
เจตนารมณของอนุสัญญาฉบับที่ 97 มาจากจุดมุงหมายรวมของอนุสัญญาฉบับตาง ๆ ของ 

องคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาวหรือแรงงานยายถ่ิน โดยบรรดาอนุสัญญา 
เหลานี้มีจุดมุงหมายรวมกันสองประการ ไดแก จุดมุงหมายท่ีตองการควบคุมการเคล่ือนยายแรงงาน 
ในบางกลุมและจุดมุงหมายที่ตองการคุมครองแรงงานยายถ่ิน 76 ทั้งนี้ องคการแรงงานระหวางประเทศ 
มุงมรรคผล 4 ประการจากการบังคับใชอนุสัญญาเหลานี้ ไดแก 

1. เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศระหวางผูรับแรงงานตางดาวกับประเทศผูสง 
แรงงานตางดาว ในการอํานวยการใหการยายถ่ินเพื่อการทํางานของแรงงานตางดาวตรงตามความ 
จําเปนในความตองการรับแรงงานตางดาวของประเทศผูรับแรงงานตางดาว 

75 ษมาภรณ กิตติจรส. เลมเดิม. หนา 31. 
76  ILO International Labour Standard on Migrant Workers [Online]. Abailable from : 

http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/stndards/migrant.htm  [2002, March 11] (อางถึงใน 
ษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 32)
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2. เพ่ือใหจํานวนแรงงานที่ตัดสินใจยายถ่ินขามประเทศเพื่อทํางานไดสัดสวนกับจํานวน 
ใบอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขาทํางานของประเทศผูรับแรงงานตางดาว โดยการตัดสินใจยายถ่ิน 
ขามประเทศเพื่อทํางานและการออกใบอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขาทํางาน ควรตั้งอยูบนพื้นฐาน 
ของขอมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางานและความเปนอยูในประเทศผูรับแรงงานตางดาว ตลอดจน 
ความรูเกี่ยวกับตลาดแรงงานและความจําเปนในการแกไขการขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานใน 
เฉพาะกิจการและแรงงานโดยทั่วไป 

3. เพ่ือใหบทบัญญัติในการคุมครองแรงงานตางดาวมีผลกับการคุมครองแรงงานทีเ่ปนคน 
ชาติดวย 

4. เพื่อคุมครองแรงงานตางดาวไมใหถูกเอาเปรียบ (Exploitation) และเพื่อยืนยันถึงหลักความ 
เทาเทียมกันในการปฏิบัติและความเทาเทียมในโอกาส (Equality of Treatment and Opportunity) ของ 
แรงงานยายถ่ินกับแรงงานที่เปนคนชาติอันเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของการคุมครองแรงงานตางดาว 

การรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 97 และขอแนะฉบับที่ 86 ซ่ึงเปนอนุสัญญาและขอแนะที่ 
เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานอพยพ จึงเปนการยืนยันถึงหนาที่ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ที่จะตองคุมครองผลประโยชนของคนงานเม่ือไดยายถ่ินไปทํางานในประเทศอ่ืนตามเจตนารมณที่ 
บัญญัติอยูในอารัมภบทของธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศท่ีวา 

“การปรับปรุงสภาพการทํางานของคนงานที่มีความไมเปนธรรม และมีความยากลําบาก 
ในการทํางานเปนส่ิงที่จําเปนอยางเรงดวน ยกตัวอยางเชน โดยการคุมครองผลประโยชนของ 
คนงานที่ตองทํางานในประเทศที่มิใชประเทศของตนเอง” 77 

นอกจากนี้การรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 97 ยังเปนการแสดงใหเห็นวาองคการแรงงาน 
ระหวางประเทศไดคํานึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะเคล่ือนยายถ่ินฐานเพื่อทํางานตามที่ไดรับรองไวใน 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

3.2.2 บุคคลที่อนุสัญญาฉบับที่ 97 มุงคุมครอง (Subject in Law of Convention No. 97) 78 
อนุสัญญาฉบับที่ 97 ที่บังคับใชกับรัฐสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศที่ไดให 

สัตยาบันฉบับท่ี 97 นี้ (มาตรา 13) มีวัตถุประสงคทั่วไปในการคุมครอง “ผูยายถ่ินเพื่อการทํางาน” 
(Migrant for Employment) หรือที่เรียกไดอีกอยางวา “แรงงานยายถ่ิน” หรือในสายตาของประเทศ 

77 The ILO consitution’ s preamble, para 2: And whereas conditions of labour exist involving such 
injustice hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and 
harmony of the world are imperiled; and an improvement of those conditions is urgently required; as, for 
example, by…  “protection of the interests of workers when employed in countries other than their own”. 

78 ษมาภรณ กิตติจรส. เลมเดิม. หนา 34.
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ผูรับแรงงานเรียกวา “แรงงานตางดาว” โดยตามคํานิยามที่บัญญัติไวใน Article 11 ของอนุสัญญา 
ฉบับนี้กลาวเพียงวา “เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ผูอพยพขามประเทศเพื่อทํางาน 
หมายถึง บุคคลที่ยายถ่ินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานมากกวาที่จะไป 
ใชจายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่โดยปกติแลวไดรับการยอมรับวาเปนผูอพยพเพื่อ 
ทํางาน โดยไมนับรวมถึงผูอพยพยายถ่ินบางกลุม ซ่ึงไดแก คนที่ทํางานตามบริเวณชายแดนระหวาง 
รัฐ, จิตรกร หรือสมาชิกของกลุมผูชํานาญการที่เขาเมืองระยะส้ัน, ชาวเรือ/ลูกเรือเดินทะเลตางชาติ” 
จากคํานิยามดังกลาวไมไดมีการแบงแยกวาแรงงานยายถ่ินหรือแรงงานตางดาวที่อนุสัญญาฉบับที่ 
97 มุงคุมครองจําเปนตองเปนแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายหรือไม กลาวคือ วัตถุประสงคทั่วไป 
ของอนุสัญญาจึงประสงคที่จะคุมครองทั้งแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายและแรงงานตางดาวที่ผิด 
กฎหมายดวย ดังนั้น บุคคลที่อนุสัญญาฉบับที่ 97 ประสงคจะคุมครอง (Subject in Law) โดยรวมถึง 
หมายถึงแรงงานอพยพหรือแรงงานตางดาวทุกคนที่โดยปกติแลวไดรับการยอมรับวาเปนผูอพยพ 
เพ่ือทํางานโดยไมคํานึงถึงวาบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายของรัฐผูรับหรือไม 

แตอยางไรก็ตามบทบัญญัติการคุมครองแรงงานตางดาวในบางเรื่องของอนุสัญญา 
ฉบับที่ 97 ก็ไดจํากัดขอบเขตในการคุมครองลง โดยประสงคจะใหความคุมครองเฉพาะแรงงาน 
ตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมาย (Immigrant  Lawfully  หรือ  Legal  Entry) เทานั้น การคุมครอง 
ดังกลาวนี้ ไดแก การคุมครองใหแรงงานตางดาวไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันกับแรงงานที่เปน 
คนชาติของประเทศผูรับแรงงานตางดาว โดยไมมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกตางทางดาน 
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ ของแรงงานตางดาวดังที่ปรากฏในมาตรา 6 ของอนุสัญญา 

ดังนี้ โดยทั่วไปแมวาอนุสัญญาฉบับที่ 97 จะมีจุดมุงหมายโดยทั่วไปในการคุมครอง 
แรงงานตางดาว ไมวาจะเปนแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายหรือไมถูกกฎหมาย แตในกรณีที่ 
บทบัญญัติของอนุสัญญากําหนดเฉพาะใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติการคุมครองแกแรงงานตางดาวที่ 
เขาเมืองถูกกฎหมายเทานั้น ก็ไมสามารถที่จะตีความขยายความคุมครองดังกลาวใหกับแรงงานตาง 
ดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายไดดวย กรณีนี้ไดมีการยืนยันในความเห็นสวนตัวของคณะกรรมการ 
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใชอนุสัญญา (The  Committee  of  Experts  on  the  Application  of 
Conventions and Recommendations (CEACR) ‘s lndividual Observation Concerning Convention 
No. 97) ที่ไดใหไวกับประเทศฝรั่งเศสในป ค.ศ.1996 79 ดังนี้ หลักการใหปฏิบัติที่เทาเทียมกันกับคน 
ชาติจึงใชกับแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมายเทานั้น 

79 CEACR : Individual Observation concerning Convention No.97, Migration for Employment 
(Revised), 1949 France (ratification : 1954) Published : 1996 [Online] .Available from : 
http://ciex.lio.ch:1567/english/newcountryframeE.htm  [2002, March 11] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 35)
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กลาวโดยสรุปไดวา อนุสัญญาฉบับที่ 97 มีบุคคลที่อนุสัญญามุงคุมครองอยู 2 ระดับ 
ระดับแรก การคุมครองโดยทั่วไปมุงคุมครองทั้งแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและแรงงานตางดาวผดิ 
กฎหมาย การคุมครองระดับที่สอง การคุมครองที่ใหเฉพาะกับแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูก 
กฎหมายเทานั้น ซ่ึงไดวากลาวไวโดยเฉพาะในบทบัญญัติของอนุสัญญาเปนเรื่อง ๆ ไป 

3.2.3 หลักการใหความคุมครองแรงงานตางดาวตามอนุสัญญาฉบับที่ 97 80 
อนุสัญญาฉบับที่ 97 มีบทบัญญัติหลากหลายที่มุงประสงคในการกําหนดสภาพตาง ๆ  ที่ 

ควรจะเกิดขึ้นแกผูอพยพเพื่อการทํางาน และมุงประสงคที่จะใหความมั่นใจวาแรงงานยายถ่ินจะ 
ไดรับความเทาเทียมในการปฏิบัติกับแรงงานที่เปนคนชาติที่แรงงานตางดาวเขาไปทํางาน ทั้งนี้ ใน 
ขอบขายเรื่องที่อนุสัญญากําหนดไว 

ขอกําหนดตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสามารถจําแนกไดเปนเรื่องตาง  ๆ ไดตอไปนี้ 
1. ขอกําหนดหนาที่ใหรัฐสมาชิกทั้งที่เปนประเทศผูสงแรงงานตางดาวและประเทศ 

ผูรับแรงงานตางดาวปฏิบัติ ไดแก การกําหนดใหรัฐสมาชิกตองจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการยายถ่ินแก 
รัฐสมาชิกอ่ืน และจัดใหมีความชวยเหลือและใหขอมูลแกแรงงานยายถ่ินโดยไมคิดคาใชจาย 
อํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาออกประเทศและในระหวางการเดินทาง จัดใหมีการบริการ 
รักษาพยาบาลแกแรงงานตางดาวและสมาชิกในครอบครัวของแรงงานตางดาว โดยใหกับทั้ง 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายดวย และใหมีการทําความรวมมือระหวางกันของประเทศ 
ผูรับแรงงานตางดาวกับประเทศผูสงแรงงานตางดาวในกรณีที่มีการเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศหนึง่ 
ไปยังอีกประเทศหนึ่งจํานวนมาก (มาตรา 1,2,3,4,5,7,9,10) 

2. ขอกําหนดหนาที ่ใหรัฐสมาชิกเฉพาะที่เปนประเทศผูรับแรงงานตางดาวปฏิบัติ 
หนาที่นี้ ไดแก หนาที่ในการคุมครองแรงงานตางดาวที่เขาเมืองไมใหถูกเลือกปฏิบัติหรือใหไดรับ 
การปฏิบัติที่ไมนอยกวาที่แรงงานที่เปนคนชาติของประเทศผูรับแรงงานตางดาวในเรื่องตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการทํางาน อันไดแก การไดรับคาตอบแทนการทํางาน การมีสภาพการทํางานที่ดี ที่อยู 
อาศัย การเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานและการไดรับประโยชนจากการเจรจาตอรองรวม ความ 
มั่นคงทางสังคม อยางเชนประกันสังคม ภาษีจากการทํางาน การดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล 
(มาตรา 6) และหนาท่ีในการรับรองวาแรงงานตางดาวและครอบครัวของแรงงานตางดาวที่ไดรับ 
อนุญาตใหเดินทางเขาประเทศ (Admitted on a Permanent Basis) จะไมถูกบังคับใหกลับออกนอก 
ประเทศ เนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการเดินทางที่ทําใหไมสามารถทํางานได 
เวนเสียแตวา แรงงานตางดาวนั้นสมัครใจหรือมีขอตกลงระหวางประเทศที่รัฐผูรับแรงงานตางดาว 
นั้นเปนภาคีบัญญัติไว (มาตรา 8) 

80 ษมาภรณ กิตติจรส. เลมเดิม. หนา 35.
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จากลักษณะขอกําหนดในตัวบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับที่ 97 จะเห็นไดวาหลักการ 
การใหความคุมครองแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย (Legal Migrant Workers) มีหลักการเฉพาะอยูที่ 
การไมเลือกปฏิบัติตอแรงงานตางดาวที่รัฐเจาของประเทศผูรับแรงงานตางดาวตองใหความ 
คุมครอง เนื่องจากเปนหลักเกณฑสากลที่ทั้งอนุสัญญาองคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครอง 
แรงงานตางดาวและครอบครัวของเขาเหลานั้น และอนุสัญญาฉบับที่ 143 ใหความคุมครองไว 
ซ่ึงแตกตางจากหลักการในการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกแรงงานตางดาวที่เปนหลักการ 
ทั่วไปใชกับแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายดวย ลักษณะของการคุมครองตามแตละหลักการ 
ดังกลาวอธิบายไดดังนี้ 

1) หลักการใหการปฏิบัติที่เทาเทียมกันกับคนในชาติ 
ตามที่กลาวแลววาหลักการใหการปฏิบัติที่เทาเทียมกันกับคนชาติตามมาตรา 6 ของ 

อนุสัญญาฉบับที่ 97 ใชคุมครองเฉพาะแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมาย ในบางเรื่องที่กําหนด 
ไวเทานั้น (Treatment no less favorable than that which  they apply to their own nationals  in  respect 
of certain matters) จึงตองพิจารณาบทบัญญัติของมาตรา 6 วาบัญญัติไวครอบคลุมถึงเรื่องใดบาง 
บทบัญญัติดังกลาวมีดังนี้ 

“รัฐสมาชิกที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใชตองปฏิบัติตอแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูก 
กฎหมายไมนอยไปกวาที่ปฏิบัติตอคนชาติของรัฐนั้น โดยไมคํานึงถึงความแตกตางหรือเลือกปฏิบตัิ 
ทางดานสัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรือเพศ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) ตราบที่เรื่องดังตอไปนี้มีการกําหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑหรืออยูภายใตการ 
ควบคุมของฝายบริหาร 

(1) คาตอบแทนการทํางานซ่ึงรวมถึงคาใชจายของครอบครัวที่รวมอยูในรูป 
ของคาตอบแทนการทํางาน ชั่วโมงทํางาน การจัดการเกี่ยวกับการทํางานนอกเวลา วันหยุดที่ไดรับ 
คาจาง ขอจํากัดในงานรับไปทําที่บาน อายุขั้นต่ําในการจางงาน การฝกฝนและการฝกอบรม การทํางาน 
ของหญิงและการทํางานของเด็ก 

(2) การเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน และการไดรับประโยชนจากการเจรจาตอรอง 
(3) ที่อยูอาศัย 

(ข) ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) (ที่ไดกลาวอยูในบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ในเรื่องของการบาดเจ็บจากการทํางาน การเปนมารดา ความเจ็บปวย ทุพพลภาพ ชราภาพ การตาย 
การวางงานและความรับผิดชอบตอครอบครัว และการประกันสังคมในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมาย 
ภายในของประเทศเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคมครอบคลุมถึง) ภายใตขอจํากัดดังตอไปนี้
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(1) อาจใหมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิที่ไดรับหรือสิทธิที่ไดรับเพิ่มเติม 
จากสิทธิเดิม (Right in course of acquisition) 

(2) กฎเกณฑหรือกฎหมายภายในของประเทศผูรับแรงงานยายถิ่นบัญญัติการ 
จัดการเปนพิเศษเกี่ยวกับผลประโยชนหรือสัดสวนของผลประโยชนซ่ึงไมเกี่ยวกับหรือแยกจาก 
กองทุนสาธารณะ (Are payable wholly out of public funds) และที่เกี่ยวกับคาใชจายที่จายใหกับ 
บุคคลที่ยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวสําหรับการไดรับสิทธิประโยชนโดยทั่วไป 

(ค) ภาษีที่เกิดจากการทํางานและที่เกิดจากการจางงาน 
(ง) การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในเรื่องตาง ๆ  ที่อนุสัญญานี้ใหความคุมครองสิทธิไว” 81 

2) หลักการใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกแรงงานตางดาว 
การใหบริการความสะดวกและความชวยเหลือตามแกแรงงานยายถ่ินตามหลักการ 

ของอนุสัญญาฉบับที่ 97 ไดเนนถึงการใหบริการตาง ๆ กอนที่แรงงานตางดาวจะเดินทางออกจาก 

81  ILO Convention No.97 Article 6: 1. Each Member for which this Convention is in force undertakes 
to apply, without discrimination in respect of nationality, race, religion or sex, to immigrants lawfully within its 
territory, treatment no less favourable than that which it applies to its own nationals in respect of the following matters: 

(a)  in so far as such matters are regulated by law or regulations, or are subject to the control of 
administrative authorities— 

(i) remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of 
work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on home work, minimum age for employment, 
apprenticeship and training, women’s work and the work of young persons, 

(ii) membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining: 
(iii) accommodation: 

(b) social security (that is to say, legal provision in respect of employment injury, maternity, 
sickness, invalidity, old age, death, unemployment and family responsibilities, and any other contingency which, 
according to national laws of regulations, is covered by a social security scheme), subject to the following limitations: 

(i) there may be appropriate arrangements for the maintenance of acquired rights and rights in 
course of acquisition; 

(ii) national laws or regulations of immigration countries may prescribe special arrangements 
concerning benefits or portions of benefits which are payable wholly out of public funds, and concerning 
allowances paid to persons who do not fulfill the contribution conditions prescribed for the award of a normal 
pension; 

(c) employment taxes. Dues or contributions payable in respect of the person employed; and 
(d) legal proceedings relating to the matters referred to in this Convention.
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ประเทศของตนเองเพื่อไปทํางานในประเทศปลายทาง ซ่ึงในขั้นตอนนี้แรงงานตางดาวยอมตองการ 
ความชวยเหลือในดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศปลายทางและการทํางานในประเทศปลายทาง 
ขอมูลที่ถูกตองยอมจําเปนที่สุด ดังนี้ การใหบริการความสะดวกแกแรงงานยายถ่ินเพื่อทํางานยอม 
ตองอาศัยความรวมมือทั้งประเทศตนทางของแรงงานตางดาวและประเทศปลายทางที่เปนเปาหมาย 
ในการทํางานของแรงงานตางดาว รวมทั้งการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ ที่จําเปนในระหวางการ 
เดินทางไปทํางานและการอํานวยความสะดวกในระหวางที่แรงงานตางดาวไดเขาทํางานแลวดวย 
ซ่ึงหลักการใหบริการความสะดวกและความชวยเหลือนั้น แบงออกไดเปนความชวยเหลือสองดาน 
ใหญ ๆ ไดแก ดานการใหบริการขอมูลขาวสารและดานอื่น ๆ นอกจากการใหบริการขอมูลขาวสาร 
เชน การอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาออกประเทศและในระหวางการเดินทาง 82 การใหบรกิาร 
ทางสาธารณสุข (Medical  Service) ในระหวางการเดินทางไปทํางานและการเดินทางเขาออก 
ประเทศ 83 การอํานวยความสะดวกในการนําของใชสวนตัวเครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกบัการทาํงาน 
เขาประเทศ 84 และการอํานวยความสะดวกในการสงเงินรายไดจากการทํางานออกนอกประเทศดวย 
เทาที่กฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเงินเขาและการสงเงินออกของประเทศนั้นกําหนดไว 85 จะเห็นไดวา 
สิทธิในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวอยูในเรื่องหลักการใหความชวยเหลือและ 
อํานวยความสะดวกนี้ ซ่ึงกําหนดใหแกแรงงานตางดาวทั่วไป แตไมถึงกับตองปฏิบัติใหเทากับ 
แรงงานซ่ึงเปนคนชาติ เปนการไดรับความคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

82  ILO Convention No. 97, Article 4: Measure shall be taken as appropriate by each Member, within 
its jurisdiction, to facilitate the departure, journey and reception of migrants for employment. 

83  ILO Convention NO. 97 Article 5: Each Member for which this Convention is in force undertakes 
to maintain, within its jurisdiction, appropriate medical services responsible for-- 
(a) ascertaining, where necessary, both at the time of departure and on arrival, that migrants for employment 
and the members of their families authorized to accompany or join them are in reasonable health; (b) ensuring 
that migrants for employment and members of their families enjoy adequate medical attention and good 
hygienic conditions at the time of departure, during the journey and on arrival in the territory of destination. 

84  ILO Convention, ANNEX III: importation of the personal effects, tools and equipment of migrants 
for employment 

85  ILO Convention No.97 , Article 9: Each Member for which this Convention is in force undertakes 
to permit, taking into account the limits allowed by national laws and regulations concerning export and import 
of currency, the transfer of such part of the earnings and savings of the migrant for employment as the migrant 
may desire.
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แมวาอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศจะไดถูกนําไปใชเปน 
แนวทางในการพัฒนาและคุมครองแรงงานในประเทศตาง ๆ มาตลอด 86 จนไดรับการยอมรับจาก 
นานาประเทศวาเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่ควรถือเปนแนวทางปฏิบัติสากล และเปน 
มาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติ แตก็ยังมีบางประเทศเห็นวาอนุสัญญาหรือขอแนะขององคการ 
แรงงานระหวางประเทศบางฉบับมีมาตรฐานสูงเกินไป ซ่ึงทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถ 
ตอบสนองหรือนําไปปฏิบัติไดทั้งหมดเพราะภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไมอํานวย อีกทั้ง 
บางประเทศเห็นวาอนุสัญญาและขอแนะบางฉบับขัดกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติภายในของ 
ประเทศ ซ่ึงการใหสัตยาบันอาจกระทบตอประเทศโดยรวมได 

ในกรณีของอนุสัญญาฉบับที่ 97 ก็ปรากฏวามีหลายประเทศที่ยังไมไดใหสัตยาบัน 
ใหความเห็นวาขอกําหนดบางหลักเกณฑของอนุสัญญาฉบับที่ 97 มีมาตรฐานสูงเกินไปที่ยากตอ 
การปฏิบัติ ซ่ึงจากการสํารวจของคณะทํางานดานนโยบายเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานแรงงาน 
ระหวางประเทศ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (Working  Party  on  Policy  regarding  the 
Revision of Standards) พบวาบทบัญญัติในมาตรา 6 ที่กําหนดหลักเกณฑในการใหรัฐผูรับแรงงาน 
ตางดาวปฏิบัติตอแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมายใหเทาเทียมกับแรงงานที่เปนคนชาติเปน 
อุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปปฏิบัติ อุปสรรคตอมาในการปฏิบัติก็ไดแก มาตรา 8 ที่อนุสัญญา 
กําหนดหลักเกณฑใหประเทศผูรับแรงงานตางดาวตองใหสิทธิแรงงานตางดาวอยูตอในประเทศ 
แมในกรณีไมสามารถทํางานได 87 

นอกจากความคิดเห็นวามาตรฐานที่กําหนดในอนุสัญญาฉบับที่ 97 ยากแกการปฏิบตัแิลว 
ประเทศอีกสวนหนึ่งเห็นวาอนุสัญญาฉบับที่ 97 นี้ ไดรางขึ้นมากวาครึ่งศตวรรษแลว ขอกําหนด 
ของอนุสัญญาฉบับนี้จึงไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณการคุมครองแรงงานตางดาวใน 
ปจจุบัน เนื่องจากปจจุบันการยายถ่ินขามประเทศเพื่อทํางานเปล่ียนรูปแบบเปนการยายถ่ิน 
เพียงชั่วคราวเทานั้น 

แมวาประเทศไทยจะยังมิไดลงนามใหสัตยาบันอนุสัญญาระหวางประเทศที่ 
กําหนดการคุมครองแรงงานตางดาวไวเปนการเฉพาะฉบับใดเลยก็ตาม แตประเทศไทยก็เปน 
สมาชิกผูรวมกอตั้ งองคการแรงงานระหวางประเทศ และก็ เปนประเทศสมาชิกองคการ 

86  ฝายประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2544, มิถุนายน). 
“มาตรฐานแรงงานกับการกีดกันทางการคา.” วารสารกระทรวงแรงงาน.  หนา 13. 

87 Feature Report: ILO Reviews Instruments on Protection of Migrant Workers Rights “Supplement to 
pilot issue of MIGRANTS RIGHTS BULLETIN”, October November 99 [Online] . Available from : 
http://www.migrantsrights. Org/ILO/report101199.htm  [2002, March 11] (อางถึงในษมาภรณ กิตติจรส, 2544 : 58)
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สหประชาชาติที่ไดลงนามในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบกับสตรี อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก 
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบที่ลวนแตเปนการสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีเจตนารมณในการ 
คุมครองสิทธิมนุษยชนและยืนอยูบนฐานของการไมเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเปนหลักการของ 
อนุสัญญาดังกลาวที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันแลวนั้น อยางไรก็ตามการใหการคุมครองแรงงาน 
ตางดาวในเรื่องบริการสุขภาพและการเขาถึงระบบบริการสุขภาพนั้น ถือวาเปนการใหความ 
คุมครองทั่วไปอยูในระดับแรก ซ่ึงใหความคุมครองทั้งแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมือง ดังนั้น แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานใน 
ประเทศไทย ยอมไดรับความคุมครองในเรื่องการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย 

3.3  มาตรการตามกฎหมายตางประเทศ 88 
สําหรับมาตรการตามกฎหมายของตางประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาว วิทยานิพนธ 

ฉบับนี้จะศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตางดาว ในลักษณะเปรียบเทียบหลักกฎหมาย 
ของตางประเทศใน 3 ประเทศคือ ไตหวัน สิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงเปนประเทศในแถบเอเชีย และ 
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานและมีปญหาเรื่องแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเชนเดียวกับ 
ประเทศไทย โดยมุงเนนศึกษาการคุมครองแรงงานตางดาวในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ดังนี้ 

3.3.1  ประเทศไตหวัน 
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไตหวันทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานอยางมาก 

โดยเฉพาะแรงงานประเภทไรฝมือ การขาดแคลนแรงงานดังกลาว จะมีมากในธุรกจิประเภทการกอสราง 
วิศวกรรมโยธา และ โรงงานผลิตตาง ๆ ทําใหเกิดแรงกดดันจากภาคธุรกิจในการแกปญหาดังกลาว 
โดยการเพ่ิมคาแรงใหแรงงานทองถ่ินและในการกดดันรัฐบาล ใหยอมรับแรงงานตางประเทศ 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีการขาดแคลนแรงงานในไตหวันมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ 89 

ประการแรกเกิดจากการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมของไตหวัน และการเปล่ียนแปลงทาง 
โครงสรางการทํางานในภาครัฐบาลเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก ประการที่สองเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตที่เปล่ียนไปของชาวไตหวัน ทําใหงานที่คอนขางเส่ียง และตองใชแรงงาน 
มากกลายเปนงานที่ไมมีคนทําอีกตอไป และประการสุดทายเปนผลมาจากการพัฒนาทางดานสังคม 

88  เธียรเทพ สุนทรนันท. เลมเดิม. หนา 54. 
89 “ไตหวัน...ผาตัดปญหาแรงงาน.” วารสารขาวธุรกิจ.  หนา 19.
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เศรษฐกิจและแผนงานการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จ ทําใหอัตราการเพิ่มของประชากร 
ไตหวันลดลง เปนเหตุใหประชากรที่จะเปนกําลังแรงงานลดลงไปดวย 

แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานที่ไตหวันอยางผิดกฎหมาย สวนใหญเปนแรงงานจาก 
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย 90  แรงงาน 
เหลานี้มักรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมาก เชน โรงงานทอผา 
นอกจากนี้ก็รับจางเปนกรรมกรกอสราง แมบานและคนรับใชซึ่งลวนเปนอาชีพที่ชาวไตหวัน 
ยุคปจจุบันไมนิยมทํา เนื่องจากเห็นวาเปนงานระดับต่ําตองตรากตรํารางกาย และสภาพการทํางาน 
ไมสะดวกสบาย อาทิ ตองเผชิญอากาศรอนอบอาวและกล่ินอันไมพึงปรารถนาในโรงงาน เปนตน 
แตบรรดาแรงงานตางดาวสามารถอดทนตอสภาวะดังกลาวได 

รัฐบาลไตหวันไดเห็นความสําคัญของแรงงานตางดาว จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติ 
บริการจางงาน (The Employment Service Act)ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดมีการกําหนดขั้นตอน เพื่อทํา 
ใหแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายท่ีมีอยูเดิมกลายเปนแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายสาระสําคัญของ 
พระราชบัญญัติบริการการจางงานก็คือมีการกําหนดหลักเกณฑในการใหความคุมครองแกแรงงาน 
ตางดาวและมีบทบัญญัติในการลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังไดมีการ 
กําหนดหลักเกณฑในการใหความคุมครองแกแรงงานตางดาวและมีบทบัญญัติในการลงโทษ 
ผูกระทําผิดกฎหมายขึ้นมาอีกหลายฉบับ โดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติดังกลาวคือขอบังคับ 
การออกอนุมัติและควบคุมการจางแรงงานตางดาว (Foreign  National  Employment  Approval 
Issuance  and  Control  Regulations)  ขอบังคับการออกการอนุมัติและควบคุมการอนุมัติองคกร 
บริการการจางงานที่ไมใชของรัฐบาล (Non-Governmental  Employment  Service  Organization 
approval Issuance and Control Regulations) ขอบังคับการจายคาธรรมเนียมความมั่นคงของงาน 
(Employment Stabilization Fees Payment Regulations) 

จากบทบัญญัติของกฎหมายตาง  ๆ  ดังกลาว    ไดมีการแบงแรงงานตางดาวในไตหวัน 
ออกเปน 2  ประเภท 91  คือ  แรงงานไรฝมือ (ที่ไมใชทางเทคนิค)  และแรงงานที่เปนผูชํานาญทาง 
อาชีพ (คนงานทางเทคนิค)  ซ่ึงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับคาจางในเรื่องของอัตราจางนัน้แรงงานตางดาว 
จะไดรับคาจางตามที่ไดตกลงไวในสัญญาจางงานแตทั้งนี้จะตองไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ําของ 

90 แหลงเดิม. 
91 สมาคมกฎหมายแรงงาน. (2537, 29 พฤศจิกายน). การบังคับใชกฎหมายกับปญหาแรงงานอพยพ 

(สัมมนาทางวิชาการ). หนา 28.
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ไตหวัน 92  นายจางตองจายคาจางเปนเงินเต็มจํานวนแตอาจหักภาษีเงินไดและเบี้ยประกันกองทุน 
ประกันภัยแรงงาน และเบ้ียประกันสุขภาพซ่ึงแรงงานตางดาวมีหนาที่ตองชําระตามกฎหมาย 

ลักษณะตามกฎหมายการควบคุมการทํางานของคนตางดาวในไตหวัน มีรายละเอียด 
ดังนี้คือ 

1)  กฎหมายที่เกี่ยวกบัการทํางานของคนตางดาวของประเทศไตหวันประกอบดวย 
(1)  กฎหมายวาดวยมาตรฐานในการทํางาน (Labour Standards Law) 

กฎหมายแรงงานฉบับนี้ตราขึ้นเมื่อ ค.ศ.1984 เปนกฎหมายที่มีความสําคัญและ 
เปนกฎหมายหลักของกฎหมายแรงงานไตหวันที่ไดกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับลูกจาง  การทําสัญญา 
จาง คาจาง คาลวงเวลา ชั่วโมงการทํางาน การจางแรงงานหญิงและเด็ก ความสัมพันธระหวาง 
นายจาง ลูกจาง สิทธิที่จะไดรับคาทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
การเลิกจาง การกําหนดชั่วโมงการทํางานที่ไมเปนธรรม การบังคับคนงาน รวมถึงการใหบํานาญ 
เม่ือออกจากงาน 

(2)  พระราชบัญญัติบริการจางงาน (The Employment Service Act) ประกาศใชเมื่อ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 1992 

การจางคนงานตางดาวก็ถูกกําหนดขึ้นโดยกฎหมายฉบับนีเ้ชนกันและถือเปน 
กฎหมายแรงงานแมบทในการควบคุมแรงงานตางดาวในไตหวัน กลาวคือ คนงานตางดาวอาจไดรับ 
การจางงานภายใตเงื่อนไขทีว่า  จะตองไมเปนการแยงโอกาสการทํางานของแรงงานไตหวันหรือมี 
เง่ือนไขที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และตอความม่ันคงของไตหวัน 

2)  ระบบการอนุมัติจางแรงงานตางดาว 
แรงงานตางดาวทีต่องการทํางานในไตหวนั    จะตองขออนมุัติตอรัฐบาลกอนที่จะเขา 

ประเทศ และจะตองไดรับการจางงานจากนายจางไตหวันเสียกอน 
3)  ระยะเวลาการจางแรงงานตางดาว 

กฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาท่ีจางแรงงานตางดาวไดไมเกิน  2  ป  และ 
อาจขยายเวลาไดอีก 1 ป ถาจําเปน  สิทธิการเปล่ียนแปลงงานหรือนายจางแรงงานตางดาวไรฝมือจะ 
เปล่ียนแปลงหรือนายจางไมไดอัตราคาจางแรงงานตางดาวจะไดรับคาจางตามท่ีไดตกลงไวใน 
สัญญาจางงาน แตทั้งนีจ้ะตองไมต่ํากวาคาจางของไตหวัน 

92 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ขอควรรูเมื่อไปทํางานไตหวัน. หนา 4.
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4) งานทีอ่นญุาตใหแรงงานตางดาวไรฝมอืทํา 
งานที่รัฐบาลไตหวันอนุญาตใหแรงงานตางดาวไรฝมือทํา 93  ไดแก 
1) งานอุตสาหกรรม 3 D  ไดแก 

(1) Dirty  (สกปรก) 
(2)  Dangerous  (อันตราย) 
(3)  Difficult  (ยากลําบาก) 

โดยไดรับอนญุาตใหใชแรงงานตางดาวมากถึง 35 เปอรเซ็นตของแรงงานในทองถ่ิน 
ทั้งหมด 

2)  งานบรษิัทอุตสาหกรรมการผลิต  ที่อยูในพืน้ที่ปฏิบัติการสงออก  3  พื้นที่  โดย 
ไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวภายใตสัญญา คือ 30 เปอรเซ็นตของแรงงานในทองถ่ิน 

3) งานที่เปนโครงการการลงทุนการผลิตใหญ ๆ และโครงการกอสรางตาง ๆ ที่เปน 
การกอสรางโรงเรยีน  หรือโรงพยาบาล  โดยไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวถึงครึ่งหนึ่งของการ 
จางแรงงานในทองถ่ิน 

4) งานบรษิัทใหญ ๆ ที่ดําเนนิการในโครงการกอสรางใหญในภาครัฐ 
5) งานอุตสาหกรรมประมง 
6) งานบรกิารในบานเรือนที่มีสมาชิกพกิารหรือบกพรองอยางนอย 1 คน 
7) งานบรกิารในบานเรือน ทีค่รอบครวัมีพอแมทํางาน และบุตรอายุนอยกวา 12 ป 
8) งานบรกิารในสถาบันดูแลพักฟน 

5) การคุมครองแรงงานตางดาว 
นายจางท่ีจางแรงงานตางดาวไรฝมือ    รวมทั้งแรงงานตางดาว  และรัฐบาลจะตองจาย 

คาธรรมเนียมเขา “ กองทุนประกนัภัยแรงงาน และประกนัสุขภาพ” ดังนี้ 
อัตราเบี้ยประกัน 
1)  กองทุนประกันภัยแรงงาน  เทากับรอยละ  6.5  ของคาจางโดยนายจางจายรอยละ  70 

รัฐบาลไตหวันจายรอยละ 10 และแรงงานตางดาวจายสมทบ รอยละ 20 
2)  กองทุนประกันสุขภาพ  เทากับรอยละ  4.25  ของคาจาง  โดยนายจางจายรอยละ  60 

รัฐบาลไตหวันจายรอยละ 10 และแรงงานตางดาวจายสมทบ รอยละ 30 

93 Ching-Lung  Tsay.  (1996  May).  “Labor  Flows  from  Southeast  Asia  to  Taiwan  :  With  Special 
Reference  to  Thai  Workers,”  Organized  by  the  Asian  Research  Center  for  Migration  (ARCM),  Institute  of 
Asian Studies (LAS), Chulalongkorn University Sponsored by the Ministry of Labor And Social Welfare and 
the Thailand Research Fund, Address at the Empress Hotel, 23.24, p.10.
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คาใชจายในการรักษาพยาบาล ที่แรงงานตางดาวตองรับผดิชอบเอง 
1)  คาลงทะเบียน NT$30-200  ตอการรกัษา 1 ครั้ง 
2)  ทุกครั้งที่เขารับการรกัษาทีค่ลินิก (คนไขนอก) ตองจายคารักษาเอง NT$50 
3)  ถาตองนอนพักรกัษาในโรงพยาบาล (คนไขใน) ตองจายคารักษาตามประเภทของ 

หองพัก (ซ่ึงแบงเปนหองพักสําหรับโรคฉับพลันและเรื้อรัง) และจํานวนวันทีน่อนพักรกัษา 
สิทธิและผลประโยชนที่จะไดจากกองทุนประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพฯ 
1)  เม่ือเจ็บปวยจะไดรับการรักษาฟรี ยกเวนคาใชจายในสวนที่แรงงานตางดาวตอง 

รับผิดชอบเอง 
2)  หากตองสูญเสียอวัยวะจากการทํางาน จะไดเงินทดแทน โดยจํานวนเงนิทดแทนที่ 

จะไดรับเปนไปตามการวินิจฉัยของแพทย 
3)  หากเสียชีวิตจะไดรับเงินชวยเหลือคาทําศพ เทากับคาจาง 5 เดือนและเงินทดแทน 

ดังนี้ 
(1)  กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะไดเงินทดแทนตามอายกุารเขากองทุน 
(2)  เขากองทุนไมครบ 1 ป ไดรับเงินทดแทนเทากับคาจาง 10 เดือน 
(3)  เขากองทุนเกิน 1 ป แตไมครบ 2 ป ไดรับเงินทดแทนเทากับคาจาง 20 เดือน 
(4)  เขากองทุนเกิน 2 ป แตไมครบ 3 ป ไดรับเงินทดแทนเทากับคาจาง 40 เดือน 

6)  ขอกําหนด และบทลงโทษการฝาฝนการจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
นายจางที่ฝาฝน  โดยการจางงานแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  จะตองไดรับโทษ 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน กักขัง และ/หรือ ปรับไมเกิน NT$ 90,000  ในกรณีที่มีการจางแรงงานตางดาว 
เพียงคนเดียว และจําคุกไมเกิน 2 ป 94 กักขัง และ/หรือ ปรับไมเกิน NT$ 300,000 ในกรณีที่มีการจาง 
แรงงานตางดาวมากกวา 1 คน 

สวนแรงงานตางดาวที่ทํางานในไตหวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ของ 
รัฐบาล จะไดรับโทษปรับ NT$ 3,000 ถึง 30,000 

การดําเนินมาตรการตอแรงงานตางดาว นอกจากแตละประเทศจะกําหนดกฎหมาย 
ระเบียบแนวปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ในการควบคุมแรงงานตางดาวที่เขาไปทํางานในประเทศ 
ของตน เพื่อไมใหเกิดปญหา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การมั่นคง และสุขภาพอนามัยแลว 
ยังไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมแรงงานตางดาวไวดวย การดําเนินมาตรการตอแรงงาน 
ตางดาวผิดกฎหมาย กําหนดใหนายจางจัดทําทะเบียนรายชื่อแรงงานตางดาวโดยมีการนิรโทษกรรม 
เปนครั้งคราว 

94 แหลงเดิม.
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จากการศึกษาพบวาแรงงานตางดาวที่จะไดความคุมครองในการเขาถึงระบบบริการ 
สุขภาพในประเทศไตหวัน ตองเปนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองมาทํางานโดยถูกตองตามกฎหมาย 
เทานั้น หากเปนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายและจะถูก 
ดําเนินคดี ซ่ึงมีโทษทั้งจําและปรับ สําหรับการใหความคุมครองแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตให 
ทํางานโดยถูกตอง จะไดรับความคุมครองจากกองทุนประกันสุขภาพ ซ่ึงลูกจาง นายจาง และ 
รัฐบาลตองจายเบี้ยประกันเขากองทุนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด แตก็มีคาใชจายที่แรงงานตางดาว 
ตองรับผิดชอบเองอีกบางสวน  โดยจะไดรับบริการสุขภาพที่ครบวงจรมากกวาในระดับสิทธิ 
มนุษยชน 

3.3.2  ประเทศสิงคโปร 
จากเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 20  ปที่ผานของสิงคโปร ทําใหเกิด 

ภาวะการขาดแคลนแรงงานเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองนําเขาแรงงานตางดาว เพื่อแทนที่ 
แรงงานที่ขาดแคลน ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรไดเล็งเห็นความสําคัญของแรงงานตางดาวดังกลาวซึ่งมสีวน 
ชวยทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปรเปนไปอยางราบรื่น 

รัฐบาลสิงคโปรไดมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่เขามาชั่วคราวอยาง 
เครงครัด 95  ไดมีการจัดหาแรงงานตางดาวใหเหมาะสมตามความจําเปนของการปรับเปล่ียนทาง 
เศรษฐกิจ นายจางไดรับอนุญาตใหนําเขาแรงงานตางดาวไดเปนระยะเวลา 2 ป โดยตองมีการทํา 
สัญญาจางงาน และมีขอหามไมใหแรงงานตางดาวดังกลาวนําครอบครัวเขามาในสิงคโปร ถึงแมวา 
ความจําเปนในการนําเขาแรงงานตางดาว จะเปนที่ยอมรับในปจจุบัน แตนโยบายสวนใหญของ 
รัฐบาลสิงคโปรก็ยังคงเปนไปในแนวการจัดการ ที่จะทําใหแรงงานตางดาวเปนแรงงานประเภท 
ชั่วคราวเทานั้น สังเกตไดจากการออกใบอนุญาตใหทํางานสําหรับแรงงานตางดาวจะมีกําหนด 
ระยะเวลา 2 ป แตก็สามารถขยายระยะเวลาได และยังมีการจํากัดไมใหแรงงานตางดาวแตงงานกับ 
ชาวสิงคโปร หรือจํากัดการมีครอบครัว มีการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมจํานวนประชากรของ 
แรงงานตางดาว 2  มาตรการ คือ การตั้งขอบังคับจัดเก็บภาษีรายเดือน และมาตรการไมใหความ 
อิสระแกแรงงานตางดาว แตอยางไรก็ตามจํานวนแรงงานตางดาวในสิงคโปรก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยาง 
ตอเนื่องซ่ึงเปนผลมาจากการเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในสิงคโปร 

95 Diana Wong.  (1996, 23-25 May).  “Men who  built  Singapore: Thai Workers  in  the Construction 
industry” Draft report submitted to the workshop on : Labor Migrants and Economic Development in Mainland 
Southeast  Asia,  organized  by  the  Asian  Research  Center  for  Migration,  Institute  of  Asian  Studies, 
Chulalongkorn university, Bangkok, p.13.
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การเขาไปทํางานในสิงคโปรของแรงงานตางดาวมีอยู 2 แบบ คือ การเขาไปทํางานโดย 
ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตการทํางานและมีการทําสัญญาจางงานกับนายจางและการเขาไปทํางานโดย 
ผิดกฎหมาย ซ่ึงแบงไดดังนี้ ประเภทที่หนึ่ง แรงงานตางดาวที่เขาประเทศโดยผิดกฎหมายและอยู 
ทํางานตอ แรงงานตางดาวเหลานี้ จะลักลอบเขาประเทศสิงคโปรโดยไมมีพาสปอรต ซ่ึงแรงงาน 
ดังกลาวจะเปนชาวมาเลเซีย โดยอาศัยจากการเขาออกประเทศสิงคโปรทําไดงายโดยเขามาตาม 
ชายแดนเพ่ือลักลอบเขามาหางานทํา 

ประเภทที่สอง แรงงานตางดาวที่เขาประเทศโดยถูกกฎหมาย ในฐานะนักทองเที่ยว และ 
อยูทํางานตอในวีซานักทองเที่ยว หลังจากวีซาหมดอายุ 14  วัน ซ่ึงแรงงานตางดาวที่เขามาใน 
ลักษณะดังกลาว จะเปนแรงงานที่ผิดกฎหมายดวยความสมัครใจ แตทั้งนี้จะอยูในสิงคโปรไดไมเกนิ 
90 วัน มิฉะนั้น จะไดรับโทษหนักตามกฎหมายคนเขาเมืองของสิงคโปร 

ประเภทที่สาม แรงงานตางดาวที่ทํางานในสิงคโปรโดยมีใบอนุญาตทํางานแต 
ใบอนุญาตหมดอายุแลวก็ยังคงทํางานอยู โดยจะเปล่ียนสถานะกลายเปนแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือ 
เปนแรงงานตางดาวที่ใชเอกสารปลอม เชน ใบอนุญาตทํางานปลอม พาสปอรตปลอม รวมถึง 
ผูอพยพซํ้า ซ่ึงหมายถึงแรงงานตางดาวซึ่งเคยทํางานอยูในสิงคโปรจนครบกําหนดที่ไดรับอนุญาต 
ใหทํางาน คือ 4 ปเรียบรอยแลว และกลับเขามาในสิงคโปรอีกครั้งภายใตชื่อใหม พาสปอรตใหม 

ลักษณะตามกฎหมายการควบคุมการทํางานของคนตางดาวในสิงคโปร  เปนการ 
ควบคุมดังนี้ 

1)  กฎหมายที่เกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของประเทศสิงคโปร  ประกอบดวย 
กฎหมาย  2 ฉบับหลัก 96 คือ 

(1)  กฎหมายวาดวยการเขาเมือง คือ Immigration Act  (Chapter 133)  โดยมีกฎหมาย 
รองรับที่เรียกวา Immigration Regulations ทั้งนี้ในสวนของ Immigration Act (Chapter 133) เปน 
การควบคุมเกี่ยวกับการเดินทางเขาประเทศและการเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร  ซ่ึงมีสวนที่ 
เกี่ยวของกับการเขามาทํางานของคนตางดาว กลาวคือ ตามกฎหมายฉบับดังกลาวนั้น นอกจากที่ได 
บัญญัติหามบุคคลที่ไมใชพลเมืองของสิงคโปรเขาประเทศ หากไมไดถือครองเอกสารการเขาเมืองที่ 
เรียกวา Entry  Permit  ที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองออกใหแลว ยังหามบุคคลที่ไมใชพลเมืองของ 
สิงคโปรเขาประเทศหากไมไดถือครองใบอนุญาตที่เรียกวา Pass  ดวย (Immigration  Act,  Part  II 
Section 6) โดย Pass นี้ออกใหแกคนตางดาวทุกคนที่ตองการเขามาทํางานในสิงคโปรดวย 

96 ศูนยวิจัยกฎหมายและพัฒนา. (2543). ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ การควบคุมการทํางานของคนตาง 
ดาวในประเทศไทยกับนานาประเทศ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต. หนา 93.
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กฎหมายคนเขาเมืองนี้ไดแกไขครั้งลาสุดเมื่อป 1998 มีเนื้อหาสําคัญที่แกไข คือ 
การตรวจโรคคนตางดาวเขาเมือง ผูที่ไมไดรับการตรวจโรคจะตองถูกปรับ 2,000 เหรียญสิงคโปร 
และจําคุกไมเกิน 6 เดือน และยกเลิกใบอนุญาตเขาประเทศ สําหรับผูที่ติดเชื้อ HIV จะไมพิจารณา 
ใหเดินทางเขาประเทศ นอกจากนั้นยังไดมีการแกกฎหมาย เพื่อใหมีการบันทึก เก็บรักษาและดึง 
ขอมูลลายนิ้วมือของผูเขามาทํางานในสิงคโปรไวเปนหลักฐานขอมูลคอมพิวเตอรดวย ระบบ 
ฐานขอมูลที่เรียกดูไดจากกระทรวงกําลังคนจะมีเครือขายออนไลนไปยังทุกหนวยงานที่มีหนาที่ 
ปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย แรงงานตางดาวทุกคนตองมีบัตรนี้ติดตัว และมีลายนิ้วมืออยูในบัตร 
ประจําตัวดวย 97 

(2)  กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว คือ Employment of Foreign Workers 
Act  (Chapter  91A)  เปนกฎหมายท่ีตราขึ้นในป  1990  และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่  1  มกราคม  1991 
โดยเปนกฎหมายท่ีควบคุมนายจาง  และการทํางานของคนตางดาวในระดับที่เรียกวา  “คนงานตาง 
ดาว”  (Foreign Workers)  โดยเฉพาะเทานั้น  ซ่ึง  Employment  of  Foreign  Workers  Act  (Chapter 
91A)  Section  2  ใหคําจํากดัความวา  หมายถึง  บุคคลใด  ๆ  ก็ตามที่ไมใชพลเมืองของสิงคโปร  ซ่ึง 
แสวงหางานทํากับนายจาง  หรือไดรับการเสนอจางงานจากนายจาง  ดวยเงินเดือนไมเกิน  $  1,500 
หรือในอัตราอ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐมนตรี (Minister of Manpower ) อาจกําหนดเปนครั้งคราวและประกาศไว 
ในราชกิจจานุเบกษา  (Gazette)  ซ่ึงเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑในการพจิารณาออก  Pass 
ขางตน  กลาวไดวา  Employment  of  Foreign  Workers  Act  (Chapter  91A)  นี้เปนกฎหมายท่ีเปน 
เครื่องมือเพ่ิมเติมในการควบคุมการจางงานของคนงานตางชาติในระดับกึ่งฝมือและไรฝมือ 
โดยเฉพาะโดยสาระสําคัญของการควบคุมนั้นเนนนายจางและคนงานตางดาว 

กรณีผูยื่นขอเปนนายจางสิงคโปรซ่ึงตองการนําแรงงานตางชาติเขาไปทํางาน 
จะตองติดตอขอโควตานําเขาแรงงานตางชาติจากกรมแรงงานสิงคโปร เมื่อกรมแรงงานสิงคโปร 
อนุมัติแลว นายจางจะติดตอบริษัทจัดหางานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนในการนําเขา 
แรงงานตางดาว ไดแก ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อทํา Bond Guarantee ที่กรมแรงงาน ตลอดจนติดตอ 
ขอ Work Permit จากกรมแรงงาน ซ่ึงกรมแรงงานจะพิจารณาออก Work Permit ให โดยทางการ 
สิงคโปรไดกําหนดเง่ือนไขการนําเขาแรงงานตางชาติ ดังนี้ 

(1)  บริษัทนายจาง สิงคโปรที่จะนําเขาแรงงานตางดาวไดจะตองมีงานกอสรางที่ 
ไดมีการเซ็นสัญญาจางแลว และมีมูลคาไมต่ํากวา 1 ลานเหรียญสิงคโปร 

(2)  ประเทศท่ีไดรับอนุญาต แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาสิงคโปร 
จะเปนแรงงานจาก 7 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย ฟลิปปนส บังคลาเทศ จีน อินเดีย ศรีลังกา และไทย 

97 สุภางค จันทวานิช . เลมเดิม. หนา 76.
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สัดสวนของโควตานําเขา จะเปน 1 : 5 ระหวางคนงานสิงคโปร 1 คน ตอคนงานตางชาติ 5 คน (โควตา 
การนําเขามีอายุ 2 เดือน) 

(3)  การเสียภาษใีหแกคนงานตางดาว  นายจางสิงคโปรจะตองเสียภาษีตางดาว 
ใหแกคนงานตางดาวที่นําเขา (เสีย Levy) ในอัตรา 440 เหรียญสิงคโปร ตอเดือนตอ 1 คน  สําหรับ 
คนหางานไมมีฝมือและอัตรา 200 เหรียญสิงคโปรตอเดือนตอ 1 คน สําหรับตําแหนงชาง 

ประเทศสิงคโปร รัฐบาลไมตองการพึ่งพาแรงงานตางดาวที่ไรฝมือมากเกินไป 
แตตองการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพฝมือแรงงานทองถ่ิน โดยเนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีเพื่อที่จะ 
แขงขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก การนําเขาแรงงานตางดาวไรฝมือมากเกินไปจะทําให 
ผูประกอบการสิงคโปรเคยชินกับการประกอบธุรกิจที่พึ่งพาแรงงาน และขาดความสนใจที่จะ 
ปรับตัวนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต อยางไรก็ตามสิงคโปรยังตองเผชิญกับปญหาขาดแคลน 
แรงงานไรฝมือในบางสาขา ไดแก แรงงานในสาขากอสราง และแรงงานในสาขาบริการประเภท 
แมบานทําใหสิงคโปรตองผอนผันใหมีการนําเขาแรงงานตางดาวเพื่อทํางานในสาขาที่ขาดแคลน 
โดยมีมาตรการควบคุมแรงงานตางดาว 

การดําเนินมาตรการตอแรงงานผดิกฎหมาย 
ปจจัยดึงดูดประการหนึ่งที่แรงงานจากตางประเทศสนใจเขาไปทํางานในสิงคโปร 

คือ อัตราคาจางสูงกวาหลายๆ ประเทศในภูมิภาค  แรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่อยูในสิงคโปร 
จํานวนไมนอย  เนื่องจากนายจางมีความตองการแรงงานจํานวนมากทําใหมีการจางแรงงานทั้งผิด 
กฎหมายและถูกกฎหมายรัฐบาลสิงคโปรจึงมีมาตรการ  ดังนี้ 

(1)  การจางแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย 
โดยใหไดรับโทษจําคกุ  1  ป  และปรับในอัตราเทากับการจัดเก็บอัตราภาษีแรงงาน 

ตางดาวที่เขามาทํางานในสิงคโปร (Levy) เปนเวลา 2-4 ป 
(2) เพ่ิมความเขมงวดใหบริษัทผูรับเหมาตาง ๆควบคุมการเขา ออกบริเวณ สถานที่ 

กอสราง รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่อยูในความรับผิดชอบของแตละ 
บริษัทใหมากขึ้น เพื่อปองกันมิใหแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายหลบพักอาศัยหรือทํางานในสถานที่ 
ดังกลาว 

สิงคโปร หามคนตางดาวทํางานในสิงคโปรและหามวาจางคนตางดาวทํางาน 
เวนแตไดรับใบอนุญาต จึงเปนลักษณะควบคุมตัวคนตางดาวและตัวนายจางทองถ่ิน กฎหมาย 
สิงคโปรมิไดระบุงานที่หามคนตางดาวทํา มีการแบงแยกระหวาง Skilled Labour และ Un-Skilled 
Labour โดยมีกฎหมายควบคุมแยกตางหากกันไป การมีการแบงแยกประเภทของแรงงานตางดาว
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ออกเปนระดับตางๆ กัน แยกเปน P Pass, Q Pass, R Pass 98  เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตใหกับ 
คนตางดาวเปนประเภทไป ความสัมพันธระหวางกฎหมายคนเขาเมืองกับกฎหมายควบคุมการ 
ทํางานของคนตางดาวมีลักษณะใกลชิดกัน ใชระบบ Pre-arranged job ดังนั้นจึงจําเปนตองมีสัญญา 
จางงานและตองมี Local  Sponsor  ซ่ึงหมายถึง บริษัทผูวาจาง และมีผูตรวจหรือสารวัตรแรงงาน 
(Employment Inspector) มีสิทธิจับกุมผูตองสงสัยวาลักลอบเขามาทํางานโดยไมตองมีหมายจับ  มี 
สิทธิเขาตรวจคนสถานประกอบการที่ตองสงสัยวาจางแรงงานตางดาว มีสิทธิขอดูบัตรประจําตัว 
และบัตรอนุญาตทํางาน มีสิทธิถายภาพสถานประกอบการและบุคคลที่ตองสงสัยได ผูขัดขืนมีโทษ 
จําคุกหรือปรับ 

2)  งานทีอ่นญุาตใหแรงงานตางดาวไรฝมอืทํา 
งานที่แรงงานตางดาวไรฝมือทําได  คืองานอุตสาหกรรมกอสราง  งานบริการ  เชน 

เปนแมบานตามบาน หรือตามรานอาหาร ซ่ึงงานเหลานี้เปนงานที่ไดคาจางต่ํา ชาวสิงคโปรไมนิยมทํา 
3)  การคุมครองแรงงานตางดาว 

การเขาประเทศอยางถูกกฎหมายของคนตางดาวจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศสิงคโปร โดยจําแนกประเด็นที่เปนสาระสําคัญของการ 
คุมครองแรงงานตามกฎหมาย ดังนี้ 

(1) กฎหมายวาดวยเงินทดแทนของคนงาน (Workman’s  Compensation  Act) ซ่ึง 
กําหนดหลักเกณฑในการจายเงินทดแทนใหแกคนงานที่ไดรับบาดเจ็บหรือบุคคลที่อยูในความดูแล 
ของนายจางที่เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยแรงงานตางดาวจะไดรับความคุมครอง 
บริการสุขภาพกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตรายจากการทํางานตามกฎหมายฉบับนี้ 

(2) กฎหมายวาดวยการจางงาน (Employment  Act) ซ่ึงกําหนดสิทธิและหนาที่ 
พื้นฐานของนายจางและลูกจางในเรื่องชั่วโมงการทํางาน วันหยุดพักผอน การจายคาจาง คาลวงเวลา 
รวมทั้งวันลาตาง ๆ ของลูกจาง 

(3) กฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน (Factories  Act) ซ่ึงมีขอกําหนด 
เกี่ยวกับเรื่องอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางและความเปนอยูของบุคคลที่อยู 
ภายในโรงงาน 

(4) กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Central Provident Fund Act) ซ่ึงเปน 
กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑการจายเงินสะสมของนายจางและลูกจางเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

98  ชุมพร    ปจจุสานนท  และคณะ.    (2545).  ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการควบคุมการทํางานของคน 
ตางดาวในประเทศไทย กับนานาประเทศและแนวพัฒนาในอนาคต.  หนา 171.
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เพ่ือจายเปนเงินทดแทนใหแกลูกจางที่เกษียณอายุหรือส้ินสุดการทํางานในประเทศสิงคโปรโดยไม 
กลับเขามาอีก 

กฎหมายกําหนดใหนายจางทําประกันใหกับแรงงานตางดาวทุกคน นายจางจึงตอง 
จายคาธรรมเนียมเพื่อเขากองทุนเงินทดแทน  ซ่ึงถาหากแรงงานตางดาวประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ 
พิการ หรือเสียชีวิต ในขณะที่ปฏิบัติงาน หรือขณะทํางานใหกับนายจาง จะไดรับความคุมครองดังนี้ 

(1)  กรณีประสบอันตรายขณะทํางานจนไมสามารถทํางานไดรกัษาตวัไมเกนิ 14 วัน 
จะไดรับคาจางตามปกติ หากเกิน 14 วัน แตไมเกิน 60 วัน  จะไดรับคาทดแทนเทากับครึ่งหนึ่งของ 
คาจางปกติ จนกวาจะหาย หากไมสามารถทํางานไดเกิน 60 วัน แตไมเกิน 5 ป จะไดรับคาทดแทน 
ไมเกิน 195 เหรียญสิงคโปร  หรือเทากับ 1 ใน 3 ของรายไดปกติ ขึ้นอยูกับจํานวนใดจะนอยกวากนั 
ก็ใหไดรับจํานวนที่นอยกวา 

(2)  กรณีประสบอันตรายขณะทํางาน หรือเนื่องจากการทํางานจนตองสูญเสีย 
สมรรถภาพในการทํางานบางสวน  หรือทํางานไมได (เชน แขน-ขาขาด ตาบอด ฯลฯ)  จะไดรับคา 
ทดแทนระหวาง 15,000-60,000 เหรียญสิงคโปร แลวแตกรณีของการสูญเสีย ขึ้นอยูกับการวินิจฉัย 
ของแพทย 

(3)  กรณีประสบอันตรายเสียชีวิต จะไดรับคาทดแทนประมาณ 60,000-80,000 
เหรียญสิงคโปร ขึ้นอยูกับอัตราคาจาง 

เม่ือแรงงานตางดาวประสบอันตราย จะตองปฏิบัติดังนี้ 
(1)  ตองแจงใหนายจาง หรือตัวแทนนายจางทราบทันทีดวยวาจา หรือแจงเปน 

หนังสือ นับแตวันเกิดเหตุ หากไมแจงภายในกําหนดอาจทําใหเสียสิทธิที่ตนไดตามกฎหมาย อายุ 
ความไมเกิน 1 ป 

(2)  นายจางมีหนาท่ีตองนําแรงงานตางดาวสงโรงพยาบาล    โดยเปนผูรับผิดชอบใน 
การรกัษาพยาบาล และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

(3)  หากแรงงานตางดาวจงใจใหตนเองไดรับอุบัติ เหตุ  หรือประสบอันตราย 
เนื่องจากการดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด จะไมไดรับคาทดแทน 

(4)  หากแรงงานตางดาวเสียชีวิต  ดวยโรคที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  เชน  หัวใจวาย 
โรคไต หรือถูกรถชน นอกเวลางาน จะไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย 

(5)  ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน คือ สามี หรือภรรยา บุตร หรือบดิามารดาของแรงงาน 
ตางดาว
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4)  ขอกําหนดและบทลงโทษการฝาฝนการจางแรงงานตางดาวผดิกฎหมาย 
แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองและยังคงอยูในสิงคโปรโดยผิดกฎหมาย  นอยกวา 

90 วัน โดยรับโทษปรับ 16,000 เหรียญ  หรือจําคุก 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ แรงงานตางดาวที่ลักลอบ 
เขาเมืองและยังคงอยูในสิงคโปรโดยผิดกฎหมายเปนเวลา  นานกวา  90  วัน  จะตองไดรับโทษจําคุก 
1-8 ป หรือถูกเฆ่ียนดวยหวายไฟฟาไมต่ํากวา 12 ครั้ง สําหรับนายจางแรงงานตางดาวทํางานโดยผิด 
กฎหมายกจ็ะไดรับโทษปรับหรือจําคกุ ซ่ึงมากกวาโทษที่แรงตางดาวจะไดรับ 

จากผลการศึกษาพบวาประเทศสิงคโปรใหความสําคัญกับปญหาแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองมาก โดยประเทศสิงคโปรไมยอมรับการเขาเมืองมาทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมายอยางเด็ดขาด 
อีกทั้งไดมีกฎหมายที่กําหนดบทลงโทษทั้งแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองและนายจางอยางเด็ดขาดโดยมีโทษ 
ทั้งจําและปรับ รวมถึงการลงโทษโดยการเฆ่ียนดวยหวาย ดังนั้น จึงไมมีการคุมครองแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองในทางกฎหมาย แตแรงงานตางดาวที่ไดนําเขาและทําสัญญาจางงานอยางถูกกฎหมาย 
ก็ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย รวมถึงการไดรับบริการสุขภาพ ซ่ึงมีทั้งกองทุนทดแทนกรณี 
เจ็บปวยหรือประสบอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน โดยกองทุนทดแทนนี้นายจางมีหนาที่เปนผูจาย 
คาธรรมเนียม การคุมครองตามระบบประกันสังคมกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายนอกเหนอืจาก 
การทํางาน และกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงลูกจางจะไดรับเงินทดแทนเมื่อเกษียณอายุหรือส้ินสุดการ 
ทํางานในประเทศสิงคโปร โดยนายจางและลูกจางเปนผูจายเงินสะสม กลาวโดยสรุป หากเปน 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายก็จะไดรับความคุมครอง ซ่ึงรวมถึงการเขาถึงระบบบริการสุขภาพและ 
การรักษาพยาบาล แตหากเปนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองก็จะไดรับบริการสุขภาพเพียงตาม 
หลักสิทธิมนุษยชนเทานั้น อนึ่ง สิงคโปรไมประสงคจะใหมีการจางงานจากแรงงานตางดาว 
ประเภทไรฝมือ จึงมีนโยบายที่ควบคุมอยางเขมงวด และไมมีการเปล่ียนสถานะใหเปนแรงงาน 
ตางดาวถูกกฎหมายหรืออนุญาตใหทํางานไดโดยอนุโลม เชนประเทศไทยที่ผอนผันใหแรงงาน 
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองอาศัยและทํางานในประเทศได 

3.3.3  ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงมีประชากรวัยทํางานเพียงประมาณ  8  ลานคน ทําใหตองพึ่งพา 

แรงงานตางชาติเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะงานกรรมกร  งานภาคเกษตร  และงานบริการ  ที่คนมาเลเซีย 
ไมนิยมทํา ในหลายปท่ีผานมานายจางภาคเศรษฐกิจทุกสาขาไดยื่นขอโควตาการนําเขาแรงงานจาก 
ตางประเทศ  ไดแก  บังคลาเทศ  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  ไทย  และพมา  ขณะเดียวกันแรงงานจาก 
ตางประเทศไดหล่ังไหลเขาไปทํางานในมาเลเซีย  เปนจํานวนมาก  ทั้งที่เขาไปโดยถูกตองตาม 
กฎหมายและผิดกฎหมาย แรงงานตางชาติผิดกฎหมายไดเขาไปทํางานและกอใหเกิดปญหาสังคม
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ตางๆ มากมาย เชน  ปญหาความขัดแยงทางเชื้อชาติ  ศาสนา  ปญหาอาชญากรรม  และปญหาการ 
แยงงานชาวมาเลเซียทํา  รัฐบาลมาเลเซียจึงไดมีมาตรการ ดังนี้ 

การแกไขปญหาแรงงานตางดาวในปจจุบันกระทําโดยคณะกรรมการในคณะรัฐมนตรี 
เรียกวา Cabinet  Committee  on  Foreign  Workers  มีรองนายกรัฐมนตรี (เปนรัฐมนตรีกระทรวง 
ภายในดวย) เปนประธาน เมื่อเดือน กุมภาพันธ 2000 คณะกรรมการไดมีมติอนุญาตใหแรงงานตางดาว 
ทํางานไดทุกอาชีพยกเวน 38 อาชีพสงวน (ไดแก  อาชีพทําเครื่องดนตรี, ชางยนต, ชางเทคนิค, 
ขายของหาบเร,  พนักงานเสิรฟชาย,  แมบาน และ social  escort  เปนตน)  ทั้งนี้เนื่องจาก มีความ 
ตองการวาจางแรงงานตางดาวมากในกิจการกอสราง,  อุตสาหกรรมในโรงงานและงานเกษตร 
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังผอนผันใหขยายเวลาจางแรงงานตางดาวเพิ่มไดอีก 1 ป จากที่จางมา 
7 ปแลว 99 

การดําเนินมาตรการตอแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย  รัฐบาลมาเลเซียไดวางมาตรการ 
ขั้นเด็ดขาดแกแรงงานผิดกฎหมาย โดยไมยอมผอนผันใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายมาจดทะเบยีน 
และรับใบอนุญาตทํางานในบางสาขาอาชีพไดตอไป  รวมทั้งไดสรางสถานกักกันผูเขาเมืองโดยผิด 
กฎหมายท่ีรอการเนรเทศ  โดยใชงบประมาณถึง 100 ลานบาท 

ลักษณะตามกฎหมายการควบคุมการทํางานของคนตางดาวในประเทศมาเลเซียมีดังนี้ 
1) กฎหมายที่เกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของประเทศมาเลเซีย  ประกอบดวย 

กฎหมาย  4  ฉบับหลัก 100  คือ 
(1)  Immigration Act 1959/63 

กฎหมายฉบับนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Laws of Malaysia Act 155 หรือที่เรียก 
โดยยอวา  Act  155  ซ่ึงมีกฎหมายรองรับคือ  Immigration  Regulations,  1963  ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอยาง 
หนึ่งวา Laws of Malaysia Act 150  หรือที่เรียกโดยยอวา Act 150 กฎหมายนี้ควบคุมการเขาเมือง 
ของคนตางดาวรวมทั้งการออกใบอนุญาตเขาเมืองแกคนตางดาวที่ประสงคเขามาทํางานในมาเลเซีย 
ไดแก  Employment  Pass, Visit Pass (Temporary Employment) และ Work Pass กฎหมายฉบับนี้ 
ไดรับการปรับปรุงแกไขโดย Immigration (Amendment) Act 1997  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ 
บทลงโทษ 

(2) Employment (Restriction) Act 1968 
กฎหมายนี้มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  Laws  of Malaysia Act  353 หรือเรียกโดย 

ยอวา  Act  353  โดยเปนกฎหมายท่ีใชบังคับทั่วทั้งมาเลเซีย  และกฎหมายรองรับในระดับรองลงมา 

99 สุภางค  จนัทวานิช.  เลมเดิม. หนา 74. 
100 ศูนยวิจัยกฎหมายและพัฒนา. เลมเดิม. หนา 78-79.
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เรียกวา  Employment  (Restriction)  (Employment  Permit)  Regulations,  1969  หรือที่มีช่ือเรียกอีก 
อยางหนึ่งวา  P.U.(A)    220A/1969  กฎหมายนี้ระบุการจํากัดการทํางานและการจางงานคนตางดาว 
ในมาเลเซียโดยตรง    และมีบทบัญญัติควบคุมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การใชใบอนุญาตการจาง 
งานและการทํางานของคนตางดาว 

(3) Employment Act 1955 
กฎหมายนี้มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Laws of Malaysia Act 265 หรือที่เรียกโดย 

ยอวา Act 265 ซ่ึงมี Employment Regulations รองรับหลายฉบับ กฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่วาดวย 
การจางงาน ลูกจางตางดาว (Employment of Foreign Employees) โดยมีสาระควบคุมหนาที่ของ 
นายจางในการจางงานคนตางดาว กฎหมายนี้ไดรับการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดย Employment 
(Amendment) Act 1998 หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา Laws of Malaysia A 1026 

(4) Promotion of Investment Act 1986 
เปนกฎหมายท่ีใหสถานะพิเศษแกคนตางดาวในโครงการที่รัฐบาลมาเลเซียให 

การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เปนกฎหมายท่ีเนนถึงการถายโอนเทคโนโลยีความรูจากคน 
ตางดาวสูคนงานทองถ่ิน  โดยผานโครงการฝกอบรมคนทองถ่ิน นายจางมาเลเซียที่ประสงคจะนํา 
คนงานตางชาติเขาไปทํางานในประเทศมาเลเซีย  จะตองยื่นคําขออนุญาตตอ  Immigration 
Department, Ministry of Home Affairs ซ่ึงในการยื่นขออนุญาตนั้น นายจางจะตองแสดงหลักฐาน 
เกี่ยวกับโครงการที่จะนําคนงานตางชาติเขามาทํางาน ตลอดจนชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองใช 
คนงานตางชาติแทนคนงานพื้นเมือง  เจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมืองจะเปนผูพิจารณาตัดทอน 
จํานวนคนงานตางชาติใหเหลือเทาที่จําเปน  ซ่ึงโดยปกติแลว แตละครั้งจะอนุญาตใหนําเขาไดครั้ง 
ละไมเกิน 20-30 คน  หลังจากไดรับอนุญาตแลว  นายจางสามารถนําคนงานตางชาติเขาไปทํางาน 
ได ทางการมาเลเซียจะออกใบอนุญาตทํางานใหแรงงานตางชาติในกรณีดังตอไปนี้ 

แรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํางานในลักษณะ Traditional Practice จะ 
อนุญาตใหทํางานในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว โดยเขามาทํางานเฉพาะงานเก็บเกี่ยวขาวและใน 
ไรออย ในการพิจารณาอนุญาตใหนําแรงงานตางชาติเขาไปทํางานในลักษณะดังกลาวนี้เจาหนาที่ 
ตรวจคนเขาเมืองในเขตรัฐที่มีการเพาะปลูก อันไดแก รัฐประลิส  เคดาห  และกลันตัน  จะเปนผู 
พิจารณา 

แรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปทํางานในกิจการกอสราง การพิจารณา 
อนุญาตใหนําคนงานตางชาติเขามาทํางานในกิจการกอสรางที่เจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมอืงจะเปน 
ผูพิจารณา จะใชเวลาพิจารณาประมาณ 4-6 สัปดาห  และปกติในการอนุญาตทํางานจะมอีายรุะหวาง 
3-4  เดือน  อยางมากที่สุดไมเกิน  6  เดือน  และโอกาสการตออายุใบอนุญาตทํางานมีนอยมาก
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สวนใหญจะเปนการออกใบอนุญาตทํางานใหคนงานรายใหมมากกวาจะตออายุใบอนุญาตให 
คนงานเดิม 

แรงงานตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปทํางานดานวิชาชีพ วิชาการ (Technical 
Post)  ซ่ึงจะเปนคนงานที่มีทกัษะและประสบการณ  เพ่ือเขาไปทํางานในโครงงานหนึ่งโครงงานใด 
โดยเฉพาะในการพิจารณาอนุญาตจะมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาและใบอนญุาตทํางานของ 
คนงานกลุมนี้จะมีอายุนานกวา 6 เดือน แตจะไมเกิน 1-2 ป 

2) งานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวทํา 
ประเทศมาเลเซีย มีลักษณะการควบคุมการทํางานของคนตางดาวมีลักษณะปดงานใด 

ที่อนุญาตใหทําไดจะระบุไวในนโยบายที่ประกาศเปนคราว ๆ และไมปรากฏงานที่อนุญาตในรูป 
ของกฎหมาย มีการแยก Skilled Labour  และ Un-skilled Labour  งานที่เปน Un-skilled Labour 
คนตางดาวทํามิไดยกเวน งาน 5 ประเภทคือ  ภาคการเพาะปลูก ภาคการกอสราง ภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต ภาคการบริการ โดยเปดเฉพาะในสวนของคนดูแลปม  งานทําความสะอาด  งานใน 
ภัตตาคาร งานบาน  สวนงานที่เปน  Skilled Labour  ขึ้นอยูกับนโยบาย กฎหมายมาเลเซีย 
มีบทบัญญัติควบคุมนายจางอยางชัดเจน ความสัมพันธระหวางกฎหมายคนเขาเมืองกับกฎหมาย 
ควบคุมการทํางานของคนตางดาวมีลักษณะใกลชิด 

3)  การคุมครองแรงงานตางดาว 
แรงงานตางดาวที่เขาประเทศอยางถูกตองกฎหมาย จะไดรับความคุมครองตาม 

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศมาเลเซีย โดยจําแนกประเด็นที่เปนสาระสําคญัของ 
การคุมครอง ดังนี้ 

(1) กฎหมายวาดวยการจางงาน หรือ Employment  Act  1955 กําหนดสภาพและ 
เง่ือนไขเกี่ยวกับการจางงาน รวมทั้งมาตรฐานขั้นต่ําในการทํางาน เชน วันเวลาทํางานปกติ วันหยุด 
พักผอน การจายคาจาง คาลวงเวลาและวันลาของลูกจาง 

(2) กฎหมายวาดวยการประกันสังคม (Employee  Social  Security  Act  1996) ให 
หลักประกันแก ลูกจางในระบบบริการสุขภาพกรณีการเจ็บปวย ทุพพลภาพและเสียชีวิต 
นอกเหนือจากการทํางาน 

(3) กฎหมายวาดวยเงินทดแทนของคนงานหรือ Workmen’s  Compensation  Act 
1992  กําหนดเงื่อนไขการจายเงินทดแทนอันเปนระบบบริการสุขภาพแกคนงานที่ไดรับบาดเจ็บ 
หรือประสบอันตราย หรือบุคคลที่อยูในการเล้ียงดูของคนงานที่เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุในการ 
ทํางาน
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4)  ขอกําหนดและบทลงโทษการฝาฝนการจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
(1)  การจางงานคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตเขาเมืองปรับไมนอยกวา  10,000  ริงกิต 

แตไมเกิน 50,000 ริงกิต 
(2)  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออมนําพาแรงงานเขาเมอืงผิดกฎหมาย  ปรับ 

ไมนอยกวา 10,000 ริงกิต แตไมเกิน 50,000 ริงกิต จําคกุไมนอยกวา 2 ป แตไมเกิน 10 ป โบยตีไม 
เกิน 6 ที ที่หากเปนบริษัทตองถูกปรับ ไมนอยกวา 30,000 ริงกิต แตไมเกิน 100,000 ริงกิต 

(3)  บุคคลใหท่ีพักอาศัยหลบซอนตัวแกคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองตองรับผิดชอบ 
ตอคาใชจายในการนําคนตางดาวออกนอกประเทศ และชดเชยรายจายที่มีแกทางการตอรัฐบาลในการ 
กักกันคนตางดาวระหวางรอสงกลับ 

จากผลการศึกษาพบวา ประเทศมาเลเซียมีความเขมงวดกับแรงงานตางดาวและมี 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือวาเปนกฎหมายสําหรับคนตางดาวโดยเฉพาะจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีเนือ้หา 
เกี่ยวกับการควบคุมการเขาเมือง การอนุญาตใหทํางาน การจํากัดการทํางาน หรือสภาพการจางงาน 
ตลอดจนการคุมครองแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย แตจะไมคุมครองแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองและมีบทลงโทษที่เฉียบขาดแกแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง และนายจางผูฝาฝน 

ประเด็นการใหความคุมครองแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในการเขาถึงระบบ 
บริการสุขภาพของประเทศมาเลเซีย นั้น หากเปนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายก็จะไดรับความ 
คุมครองอยางเต็มที่ ซ่ึงกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต นอกเหนือจากการทํางานก็จะได 
ความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ถาหากประสบภยันตรายจากการทํางานก็จะ 
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตทั้งนี้ หากเปนแรงงานตางดาวหลบหนีเขา 
เมืองก็จะไดรับความคุมครองตามสิทธิมนุษยชนทั่วไป และจะมีการกักกันตัวในคายกักกันระหวาง 
รอสงตัวกลับ จะไมมีการอนุโลมหรือเปล่ียนสถานะใหทํางานโดยถูกตองตามกฎหมายได  เชน 
ประเทศไทยที่อนุโลมใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองอาศัยอยูในประเทศและผอนผันใหทํางานได 

3.4 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผัน 
ใหทํางานในประเทศไทย 

3.4.1 การคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานตาม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในการไดรับบริการสุขภาพ 

เนื่องดวยรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสําคัญลําดับสูงสุดของประเทศ ที่กําหนดกรอบการ 
คุมครองและรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทย ดังนั้น กฎหมายที่มีศักดิ์ลําดับ 
รองลงมาจึงไมอาจมีบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได จึงจําเปนตองศึกษาบทบัญญัติใน
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รัฐธรรมนูญวามีบทบัญญัติที่ครอบคลุมไปถึงการคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
แตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยหรือไม 

ดวยสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เปนสิทธิตาม 
ธรรมชาติของมนุษยทุกคนที่ควรมี และประเทศไทยเองก็ไดตระหนักถึงสิทธิดังกลาว จึงไดมีการ 
รับรองสิทธิอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย 101  ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิในการเขาถึงบริการสุขภาพของ 
แรงงานตางดาว จึงจะศึกษาประเด็นการคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับ 
การผอนผันใหทํางาน ไดรับการรับรองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใน 2 ลักษณะ 
ดวยกัน คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย สิทธิในการไดรับบริการสุขภาพจากรัฐของแรงงานตางดาว 
อนึ่ง ดวยปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการปฏิรูปการปกครองและมีการยกรางรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซ่ึงประชาชนไดลงประชามติและเสียงสวนใหญมีมติรับรางดังกลาว 
จึงมีผลตอการบังคับใชเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศตอไป  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2550 
จ ึงจ ะศ ึกษ า เปรียบ เทียบร ะหว า ง รัฐ ธร รมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ก ับ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ดวย 

การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย 
เมื่อประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการ 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไดมีใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดในการ 
ปกครองประเทศเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดยอมรับความคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคล โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปนการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของมนุษยมาโดยตลอด ซ่ึงการรับรองนั้นรวมถึงการรับรองสิทธิในการทํางานและการคุมครอง 
แรงงานในการเขาถึงบริการสุขภาพ  ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิดังกลาวเปนสิทธิตามธรรมชาติที่มนุษย 
ทุกคนควรไดรับ เพ่ือการมีงานทําและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข 

ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 แมว าจะเปน 
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่ปรากฏบทบัญญัติรับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็มิได 
หมายความวาประเทศไทยมิไดรับรองสิทธิดังกลาวมาแตเดิม หากแตเปนการรับรองสิทธิโดยธรรมชาติ 
ของมนุษยที่มีอยูแลวอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญและเพ่ือใหเกิดความ 
ชัดเจน ซ่ึงเปนการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะแหงความเปนมนุษย ดังที่ปรากฏ 
ในมาตรา 4 ไดบัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความ 
คุมครอง” หมายความถึง มนุษยทุกคนที่อยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมจํากัดวาจะตองเปนคนไทย 
เทานั้น รวมถึงคนตางดาว ในการไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันในฐานะแหงการ 

101 ชลิดา โตสิตระกูล. เลมเดิม. หนา 51-56.
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เปนมนุษย แมวาจะมีความแตกตางกัน แตบุคคลยอมเสมอกันและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุของความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดโดยชอบธรรมทางการเมือง 102 บุคคลทุกคนไมวาจะเปนคนไทยหรือ 
คนตางดาวยอมยกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปน 
รากฐานแหงสิทธิได 

ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็มีบทบัญญัติเฉกเชนเดียวกัน 
โดยไมเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ ในมาตรา 4 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ 
ความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 4 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เปนเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
(Human Right) คือ หลักสากลระหวางประเทศ ไมใชของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีขอบเขต 
ของการคุมครองแก “บุคคล” ที่มิไดมีความหมายจํากัดอยูเฉพาะประชาชนชาวไทยเทานั้น แต 
รวมถึงคนตางดาวดวย 103  สิทธิมนุษยชนที่ไดรับความคุมครองตามมาตราดังกลาว เปนสิทธิและ 
เสรีภาพท่ีมีอยูเปนคุณลักษณะประจําตัวของมนุษยที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติของความเปนมนุษย 
ตั้งแตเกิด การมีสิทธิมนุษยชนจึงมีขึ้นโดยอัตโนมัติจากความเปนมนุษยของบุคคล โดยที่ผูนั้นไม 
ตองทําอะไรทั้งส้ิน โดยไมอาจสละ โอน หรือยอมใหผูใดพรากสิทธิดังกลาวไปจากตนได และตอง 
เปนส่ิงที่เปนสากลสําหรับมนุษยทุกคนไมจํากัดเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติใด หรือเปนสมาชิกของ 
องคกรใดเทานั้น 104 

ดังนั้น แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศ 
ไทยยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงชาติอาณาจักรไทย ฉบับป 2540 และป 2550 ใน 
ระดับการคุมครองท่ีเรียกวาสิทธิมนุษยชน 

การรับรองสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 
ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การรับรองสิทธิในการ 

รับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานอยางเสมอภาคกัน ซ่ึงปรากฏในหมวด 3 อันเปนหมวดที่วา 
ดวย “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” มาตรา 52 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ 
บริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ 

102 มาตรา 30 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
103 บรรเจิด สิงคะเนติ. (อางถึงในวิชช จีระแพทย, 2549 : 86) 
104 Human Right Manual. Foreign Affairs and Trade 1998. (อางถึงในวิชช จีระแพทย, 2549 : 86)
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สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เชนนี้จําตองพิเคราะหวาจะ 
ครอบคลุมถึงคนตางดาวดวยหรือไม คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ประกอบกับการอภิปราย 
ของสภารางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลตางดาว 105 กลาวไววา 

“แมโดยหลักบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาว 
ไทย แตในขณะเดียวกันบุคคลตางดาวก็อาจทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญบางประการได 
โดยอาศัยเงื่อนไขประการสําคัญ คือ การที่รัฐสภาออกกฎหมายมาใหสิทธิแกคนตางดาว ดังนั้น 
ตราบใดที่ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลตางดาว บุคคลตางดาวจึง 
อาจใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในของเขตของสิทธิและเสรีภาพที่มีลักษณะของสิทธิ 
มนุษยชนไดเชนเดียวกับคนไทย” 

การตีความตามแนวทางดังกลาว เปนการตีความไปในทางที่คนตางดาวสามารถเปนผูทรง 
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายท่ีบุคคลตางดาวยอมถูกจํากัดสิทธิ 
ได แตตราบใดที่ยังไมมีกฎหมายมาจํากัดสิทธิของบุคคลตางดาว บุคคลตางดาวนั้นยอมมีสิทธิกลาว 
อางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไดในขอบเขตของสิทธิที่อยูในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 

แตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.2540  มิไดแยกระหวาง  “สิทธิ 
มนุษยชน” และ “สิทธิพลเมือง” ออกจากอยางเด็ดขาด 106 จึงเกิดปญหาที่ตามมาวาสิทธิในการไดรับ 
บริการสาธารณสุขนั้น อยูในขอบเขตของสิทธิมนุษยชนหรือไม อาจนําเอาแนวคิดของประเทศ 
เยอรมันมาเปนแนวทางในการพิจารณากําหนดขอบเขตสิทธิมนุษยชนที่บุคคลตางดาวสามารถ 
ทรงสิทธิได โดย Georg Jellinek ผูเสนอแนวคิดไดแบงแยกสิทธิและเสรีภาพออกเปน 3 ประเภท 107 

ประเภทแรก คือ Status negativus หมายถึง สภาพการใชสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจะตอง 
ปราศจากการมาแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ ถือวาเปน “สิทธิมนุษยชน” ประเภทที่สอง คือ Status 
positivus หมายถึง สภาพการใชสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลมิอาจบรรลุความมุงหมายไดหาก 
ปราศจากการเขามาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งจากฝายรัฐ ถือวาเปน “สิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม” 

105 นวรัตน ประสิทธิพรกุล. (ตุลาคม 2546-มีนาคม 2547).“การทรงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตางดาว 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”, วารสารผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, 2, หนา 50. 

106 ขอสังเกต แมวาในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ผูทรงสิทธินาจะหมายความถึง “ชนชาวไทย” เทานั้น แตในตัวบทกฎหมายใชคําวา “บุคคล” เชนนี้ ดวยเหตุผลที่วา 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดมีการแบงแยก “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิพลเมือง” ออกจากกันอยาง 
เด็ดขาด นาจะหมายความวา หากสิทธิใดที่เปน “สิทธิมนุษยชน” แมวาจะอยูในหมวด 3 ก็ตาม คนตางดาวยอม 
สามารถกลาวอางสิทธิดังกลาวได 

107 Pieroth/Schlink, Grundrechte-Statsrecht II (อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, 2541 : 48-49)
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และประเภทท่ีสาม คือ Status activus หมายถึง สภาพที่ปจเจกบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพของตนใน 
การเขาไปมีสวนรวมในการสรางเจตจํานงทางการเมือง ถือวาเปน “สิทธิพลเมือง” 

หากอาศัยแนวคิดดังกลาวมาพิจารณาพอจะจําแนก “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิพลเมือง” 
ไดโดยสังเขป ดังนี้ 108 

1. สิทธิมนุษยชน ไดแก 
(1) สิทธิในกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามหมวด 8 (มาตรา 237-247) 
(2) สิทธิและเสรีภาพตามหมวด 3 ซ่ึงไดแก สิทธิในความเสมอภาค (มาตรา 30), สิทธิ 

และเสรีภาพในชีวิตและรางกาย (มาตรา 31), สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา 38) และ 
สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน (มาตรา 48) สิทธิเสมอกันในการไดรับบริการทางสาธารณสุขที่ได 
มาตรฐาน (มาตรา 52) เปนตน 

2. สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิซ่ึงอาจแยกออกเปนสิทธิพลเมืองทั่วไปกับสิทธิทางการเมือง 
(1) สิทธิพลเมืองทั่วไป ไดแก เสรีภาพในการชุมนุม (มาตรา 44) และเสรีภาพในการ 

รวมกันเปนสมาคม (มาตรา 47) เปนตน 
(2) สิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิของผูเลือกตั้ง (มาตรา 104 และ 105), สิทธิสมัครรับ 

เลือกตั้ง (มาตรา 107 และ 125), สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 47), สิทธิเขาชื่อของประชาชน 
เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย (มาตรา 170), สิทธิออกเสียงประชามติ (มาตรา 214), สิทธิเขาชื่อ 
เพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 304), สิทธิเสนอถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
(มาตรา 286) และสิทธิเขาชื่อเพ่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน (มาตรา 287) เปนตน 

ซ่ึงสิทธิทางการเมืองดังกลาวถือไดวาเปนสิทธิของปวงชนชาวไทยเทานั้น 
จะเห็นไดวาสิทธิในการไดรับความคุมครองแรงงานตางดาวในการไดรับบริการสุขภาพ 

กรณีเจ็บปวยอยูในขอบเขตของ “สิทธิมนุษยชน” ที่จะทําใหคนตางดาวสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญในขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพที่มีลักษณะของสิทธิมนุษยชนไดเชนเดียวกับ 
คนไทย ในขณะเดียวกันสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยที่มุงศึกษานี้ เปนสิทธิในการเขาถึง 
ระบบบริการอยางครอบคลุมถึงทางดานสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู จึงหมายความถึงการมีสิทธิที่ 
ตองกําหนดไว มิใชสิทธิขั้นพื้นฐาน เปนสิทธิที่มีมากกวาสิทธิมนุษยชน 

ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็มีเนื้อหาและสาระสําคัญของ 
บทบัญญัติเฉกเชนเดียวกัน โดยกําหนดไวในมาตรา 51 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ 

108 นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ และอุดม รัฐอมฤต.(2540).  การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใช 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. หนา 242-243.
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บริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจาก 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย” 

จะเห็นไดวาสิทธิการไดรับบริการสาธารณสุขจากรัฐไทยของแรงงานตางดาวนั้น เปนสิทธิ 
ในระดับสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะไดรับเมื่อเจ็บปวยตองไดรับการรักษาพยาบาล เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของมนุษยที่ตองไดรับโดยไมมีขอยกเวน แตหากจะเขาถึงบริการสุขภาพทั้งระบบจะตองเปนสิทธิที่มี 
กฎหมายบัญญัติรองรับไว เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของ 
ประชาชนชาวไทยนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2545 ที่จัดระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนทั่วไปที่จําเปนตอสุขภาพและการ 
ดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานครบวงจร ครอบคลุมดานการสงเสริมสุขภาพ 
การรักษาพยาบาลและฟนฟูการควบคุมปองกันโรค เพื่อใหประชาชนพลเมืองไทยเขาถึงระบบ 
บริการสุขภาพอยางทั่วถึง กฎหมายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงให 
ความคุมครองในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของผูประกันตน และลูกจางทั่วไป กรณีเจ็บปวย 
หรือประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางานสุดทายคือ ขาราชการไทยจะใชสิทธิในการเขาถึง 
ระบบบริการสุขภาพตามสวัสดิการที่ไดรับ 

กลาวโดยสรุป แรงงานตางดาวนั้นไดรับการคุมครองแรงงานตามกฎหมายในระดับหนึ่ง 
และสิทธิในการเขารับการรักษาเมื่อเจ็บปวย ถือวาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันพึงไดรับ ไมวา 
แรงงานตางดาวนั้นจะเขาเมืองและทํางานโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม แตวาสิทธิของแรงงาน 
ตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยในการเขาถึงระบบ 
บริการสุขภาพนั้น เปนสิทธิที่รัฐใหความคุมครองโดยมาตรการที่กําหนดขึ้น หรือนโยบายของรัฐ 
กลาวคือ โดยมีรูปแบบการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขที่จะใหความคุมครอง ดูแลตั้งแตการ 
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การตรวจรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ  เมื่อ 
แรงงานเหลานั้นมาจดทะเบียนแรงงานและทําประกันสุขภาพ จะไดรับสิทธิประโยชนเทียบเทากับ 
โครงการหลักประกันสุขภาพของคนไทย 

3.4.2 การคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันให 
ทํางานในการไดรับบริการสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตร ี

มติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป 2544 ถึงปจจุบัน กําหนดใหแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานที่ขึ้นทะเบียน และไดรับอนุญาตทาํงานตองเขาสูระบบการ 
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพทุกคน อัตราคาใชจายคนละ 1,300 บาท การประกันสุขภาพ 
มีระยะเวลาคุมครอง 1 ป สิทธิประโยชนที่ไดรับเปนไปตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
สําหรับประชาชนชาวไทย (โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค) โดยแรงงานตางดาวจะตองรวมจาย
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ในการรับบริการครั้งละ 30บาท ทั้งนี้ มีเปาหมายหลักเพื่อใหมีการควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ และเปนการลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการทาง 
การแพทยและสาธารณสุขของผูใชแรงงาน รวมถึงจะเปนการประกันคารักษาพยาบาลใหกับ 
สถานพยาบาลผูใหการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งดวย ตลอดจนอนุญาตใหกลุมผูติดตามแรงงาน 
ตางดาว (หมายถึงบิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรของแรงงานตางดาวที ่ไดรับอนุญาตทํางาน) 
สามารถตรวจสุขภาพและ/หรือประกันสุขภาพใหเปนไปตามความสมัครใจ หากประสงคจะ 
ตรวจสุขภาพเพียงอยางเดียวได แตถาจะเขาสูระบบการประกันสุขภาพตองไดรับการตรวจ 
สุขภาพดวย อัตราคาตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท และคาประกันสุขภาพ 1,300 บาท/คน/ป โดยการ 
ประกันสุขภาพใชชุดสิทธิประโยชนเดียวกับแรงงานตางดาวDPU



บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิ 

แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางาน 
ในประเทศไทย ในการไดบริการสุขภาพ 

จากผลการศึกษาพบวาการที่แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผัน 
ใหทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งเปน 
กลุมเปาหมายของการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดอพยพยายถ่ินหล่ังไหลเขามาขายแรงงานเปน 
จํานวนมากในประเทศไทยในปจจุบัน และกอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนผลกระทบสําคัญ คือ ทางดานสาธารณสุข ซ่ึงเปนผลกระทบ 
จากภาวการณเกิด การเจ็บปวยและการตาย อีกทั้งเกิดแหลงเส่ือมโทรมหรือชุมชนแออัด ซ่ึงเปน 
บอเกิดของโรคติดตอ ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส แพรกระจายไปในวงกวาง โดยปญหาดงักลาว 
มีความสําคัญอยางมากและกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนคนไทย ดังนั้น การแกไขปญหาสุขภาพ 
ของแรงงานตางดาวเหลานี้ จึงจําเปนตองดําเนินการโดยการดึงบุคคลเหลานี้ใหเขาสูระบบบริการ 
สุขภาพใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ประกอบกับดังที่ไดศึกษาแลววา แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยนี้ไดรับความคุมครองสิทธิตามหลัก 
กฎหมายระหวางประเทศในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติกา 
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก 
ปฏิบัติทุกรูปแบบในทางเชื้อชาติขององคการสหประชาชาติ และตามอนุสัญญาองคการแรงงาน 
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อทํางาน (ฉบับแกไข) ซ่ึงการไดรับบริการ 
สาธารณสุขจากรัฐที่แรงงานตางดาวกลุมนี้ทํางานอยู เปนสิทธิที่ตองไดรับอยางไมอาจหลีกเล่ียง 
หรือยกเวนได อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 ก็ไดบัญญัติรับรอง 
สิทธิมนุษยชนดังกลาวไวในมาตรา 4 และมาตรา 51 

อยางไรก็ตามสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขในระดับสิทธิมนุษยชนนั้น เปนเพียงการ 
ไดรับบริการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บปวย ตองไดรับการรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขเทานัน้ 
ซ่ึงไมเพียงพอหรือไมอาจแกไขปญหาสาธารณสุขอยางครอบคลุม จึงจําเปนตองใหแรงงานตางดาว 
กลุมนี้เขาถึงระบบบริการสุขภาพที่ครบวงจร โดยการไดรับบริการตรวจสุขภาพประจําป การสงเสรมิ
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สุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคหรือเฝาระวังโรค และการรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ 
ทั้งนี ้ ว ัตถุประสงคสําคัญของวิทยานิพนธฉบับนี ้มุ งที ่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ 
คุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย  แตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศ 
ไทย ในการไดรับบริการสุขภาพของประเทศไทยวาเปนอยางไร มีความเหมาะสมและเปนธรรม 
หรือไม ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายดังกลาวสนับสนุนหรือสงเสริมการเขาถึงระบบบริการ 
สุขภาพหรือไม อยางไร เพ่ือใหแรงงานตางดาวเหลานี้มีสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ อันจะชวย 
แกไขปญหาจากผลกระทบทางดานสาธารณสุขของแรงงานตางดาวตอประชากรของไทยไดอยางมี 
ประสิทธิผลและตลอดจนเปนการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวใหไดรับความคุมครองสิทธิในการ 
ไดรับบริการสุขภาพไมนอยกวาตามมาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ และมาตรฐาน 
ตางประเทศ 

ในการนี้ จากการศึกษาพบวาปญหาทางกฎหมายในการไดรับบริการสุขภาพของ 
แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย มีดังนี้ 

4.1 ปญหาเร่ืองกฎหมายรองรับสิทธิและรูปแบบมาตรการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ในการไดรับบริการสุขภาพ 

4.1.1 ปญหาเร่ืองกฎหมายรองรับสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผัน 
ใหทํางานในประเทศไทย 

เนื่องดวยการอพยพเคล่ือนยายเขาเมืองมาเพื่อหางานทําของแรงงานตางดาวที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย แตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย  เปนการลักลอบเขาเมืองโดยผิด 
กฎหมายไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง คือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 
มาตรา 11 และมาตรา 12 (1) กลาวคือ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรโดยไมผานชองทางดาน 
ตรวจคนเข า เมือง  เขตทาสถานีหรือทองที่และตามกําหนดเวลาตามที่ รัฐมนตรีว าการ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีหนังสือเดินทาง 
(Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคลใชแทนหนังสือเดินทาง ซ่ึงเมื่อเปนคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ก็จะไมสามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดเลย และจะตองถูกผลักดันสงตัวออกนอกราชอาณาจักร 
ตามอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันกําหนดไว ดงันัน้ 
เม่ือสถานะของคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาเปนผูกระทําผิดกฎหมายและไมสามารถใช 
สิทธิที่จะอาศัยอยูในประเทศไทยได จึงไมไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมาย 

มาตรการทางกฎหมายที่รัฐบาลไทยนํามาใชในการบริหารจัดการระบบการจาง 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง นั้น เปนการดําเนินการโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีใหความ
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เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดย 
ใหกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหง 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงเพื่อขยายระยะเวลาอนุญาตใหคนตางดาว 
หลบหนี เขา เมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาที่อยู ในระหวางรอการสงกลับออกนอก 
ราชอาณาจักรสามารถอยูและไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานใหทํางานตอไปไดคราวละ 1 ป 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 ที่อนุญาต 
ใหผูหลบหนีเขาเมืองทํางานระหวางรอการสงกลับ จากมาตรการดังกลาวจะเห็นไดวาการอนุญาตให 
คนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาสามารถอาศัยและทํางานในประเทศไทยไดนั้น เปนเพียง 
การใชมติคณะรัฐมนตรีที่อาศัยความยืดหยุนทางกฎหมายใชบังคับเปนมาตรการชั่วคราวในระยะ 
หนึ่ง ๆ เทานั้น ไมใชเปนการใชกฎหมายที่เปล่ียนแปลงสถานะของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
ใหเปนบุคคลที่ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงบุคคลเหลานั้นยังเปนผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอยู 
เพียงแตไดรับการอนุโลมใหอาศัยและไดรับอนุญาตใหทํางานไดชั่วคราวระหวางรอการสงตัวกลับ 
ออกนอกราชอาณาจักรเทานั้น 

ฉะนั้น แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศ 
ไทย จึงไมไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทยครอบคลุมตามสิทธิ  เชน 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายพึงไดรับ อาจกลาวไดวาแรงงานตางดาวกลุมนี้  มีลักษณะเฉพาะ 
อยูกึ่งกลางระหวางแรงงานตางดาวถูกกฎหมายกับแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย เนื่องจากวาการ 
ไดรับอนุญาตใหทํางานก็ทําใหมีสถานะเปนลูกจางที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดรับการคุมครองตาม 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซ่ึงเปนเรื่องของการคุมครองสภาพการจางงานทั่วไป 
อยางไรก็ตามพบปญหาวาเมื่อแรงงานกลุมนี้ไมใชแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย เมื่อเจ็บปวยหรือ 
ประสบอันตรายจากการทํางาน หรือเจ็บปวยหรือประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ก็จะ 
ไมสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537  และ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เชนเดียวกับแรงงานที่เปนคนไทยหรือแรงงานตางดาว 
ถูกกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย 
แลวจะเห็นไดวา การอนุโลมหรือผอนผันใหแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายทํางานได มีเพียง 
ประเทศไทยเทานั้นที่ดําเนินนโยบายเชนนั้น โดยสามประเทศดังกลาวมีนโยบายดําเนินการตอ 
แรงงานตางดาวอยางเครงครัด จะไมยอมรับแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยางเด็ดขาด หากพบ 
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายจะดําเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศทันที และจะไมอนุโลม 
หรือผอนผันใหมีการจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเหมือนกับประเทศไทยเปนขอแตกตางที่เห็นไดชัด
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4.1.2 รูปแบบมาตรการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 

จากสภาพปญหาที่ศึกษาพบวาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมีสถานะเปนผูกระทํา 
ผิดกฎหมายที่อยูระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร จึงไมไดรับความคุมครองตาม 
กฎหมายโดยเฉพาะการไดรับบริการสุขภาพของไทย หากเมื่อแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
เกิดการเจ็บปวยตองเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขแหงรัฐ ก็จะไดรับการ 
รักษาตามสิทธิมนุษยชน คือ การรักษาในกรณีฉุกเฉินและจําเปนแกกรณีเทานั้น และอาจตองเสีย 
คาใชจาย เนื่องดวยแรงงานตางดาวเหลานี้ไดรับความคุมครองเพียงตามกฎหมายพื้นฐานทางดาน 
สิทธิมนุษยชน กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในฐานะเปน “บุคคล” เทานั้น และ 
จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศในเรื่องสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขทางดาน 
สิทธิมนุษยชน คือ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญา 
วาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ซ่ึงประเทศไทยเปน 
ภาคีสมาชิก และตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อ 
การทํางาน (ฉบับแกไข) กลาวคือ การจะไดรับบริการสาธารณสุขจากรัฐไทยนั้น ก็เปนเพียงการ 
ใหบริการในฐานะที่เปนมนุษยดวยกัน และเปนกรณีเจ็บปวยที่ฉุกเฉินหรือรุนแรง หรือสมควร 
ไดรับการบําบัดรักษาเทานั้น แตจะไมไดรับบริการอ่ืน ซ่ึงเปนบริการตามวงจรของระบบสุขภาพใน 
ปจจุบัน โดยจะไมไดรับบริการการตรวจสุขภาพประจําป จะไมไดรับบริการการสงเสริมสุขภาพ จะ 
ไมไดรับบริการการควบคุมและปองกันโรคหรือเฝาระวังโรค และจะไมไดรับบริการการบําบัด 
ฟนฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บปวย ซ่ึงเปนบริการขั้นต่ําที่รัฐจัดใหฟรีแกคนในชาติตามกฎหมาย 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

อยางไรก็ตามรัฐไทยไดมีมาตรการในเรื่องการไดรับบริการสุขภาพของแรงงาน 
ตางดาววา หากเปนแรงงานหลบหนีเขาเมืองที่มาจัดทําทะเบียนประวัติและกระทรวงมหาดไทย 
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับใบอนุญาตทํางานจากกระทรวง 
แรงงานตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่เรียกวา  “แรงงานตางดาวที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย” นี้ก็จะไดรับบริการตรวจสุขภาพและ 
ประกันสุขภาพเปนเวลา 1 ป โดยมีสิทธิประโยชนครอบคลุมบริการทางการแพทยในการตรวจ 
รักษาโรค และฟนฟูสภาพทั่วไปตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเหมือนคนไทยไดรับ 
โดยคนตางดาวตองรวมเสียคาใชจายในการรับบริการรักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาท มีเปาหมายหลัก
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เพื่อใหมีการควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ 
และเปนการลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของผูใชแรงงาน 
รวมถึงเปนการประกันคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้ กลุมผูติดตาม 
แรงงานตางดาวหมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของแรงงานตางดาวก็สามารถเขาสูระบบ 
ประกันสุขภาพไดโดยเชนกัน โดยไดกําหนดสิทธิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนตางดาวที่ 
ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ดังนี้ 

1. แจงสิทธิกับสถานพยาบาล (ที่กําหนดไว) ทุกครั้งที่มาใชบริการ พรอมแสดงบัตร 
ใบอนุญาตทํางาน 

2. กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถใชบริการในสถานพยาบาลทุกแหงที่ใกลจุดเกิดเหตุ โดย 
ตนสังกัดจะรับผิดชอบคาใชจายตามเงื่อนไขกําหนด 

3. รวมจายคาใชจายในการรับบริการครั้งละ 30 บาท 
4. การประกันสุขภาพจะครอบคลุม 4 ดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การควบคุมและ 

ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน ทั้งนี้ การใชสิทธิประกันสุขภาพจะ 
ครอบคลุมถึงบริการตาง ๆ ดังนี้ 

1)  การตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษาและฟนฟูสภาพทางการแพทยจนส้ินสุดการรักษา 
รวมแพทยทางเลือกที่ผานการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลป 

2)  การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน 
3)  บริการอาหารและหองผูปวยสามัญ 
4)  ยาและเวชภัณฑตามบัญชียาหลักแหงชาติ 
5)  การจัดสงตอเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล 

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตไดรับการ 
ผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ในการไดรับบริการสุขภาพของรัฐบาลไทยแลว เห็นไดวาจะ 
ไดรับการประกันสิทธิ และใหความคุมครองโดยการประกันสุขภาพที่เทียบเทากับพลเมืองหรือคน 
ในชาติ ถือไดวาเปนการใหความคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพที่แรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองไดรับอยางสูงสุด เหนือกวามาตรฐานที่กฎหมายระหวางประเทศคุมครอง 
เนื่องจากกฎหมายระหวางประเทศในรูปของปฏิญญา กติกา หรืออนุสัญญาวาตาง ๆ เหลานั้น เปน 
เพียงการคุมครองสิทธิในระดับมนุษยชนเทานั้น มิใชสิทธิระดับคนในชาติหรือพลเมืองของ 
ประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบกับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 97 วาดวยการ 
อพยพเพื่อทํางาน (ฉบับแกไข) ซ่ึงมุงคุมครองแรงงานตางดาวโดยตรงนั้น พบวาอนุสัญญาฉบบันีใ้ห 
การคุมครองแรงงานตางดาวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยหลักการใหมีสิทธิไดรับการบรกิาร

DPU



107 

รักษาพยาบาลแกแรงงานตางดาวและสมาชิกในครอบครัวของแรงงานตางดาว แตมิไดอยูใน 
ขอกําหนดที่หามไมใหไดรับการปฏิบัติที่นอยกวาแรงงานที่เปนคนชาติ การคุมครองแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองของรัฐไทยจึงมีมาตรฐานที่สูงกวาอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
วาดวยการคุมครองแรงงานตางดาวหรือแรงงานอพยพ 

เมื่อเปรียบเทียบการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวในการไดรับบริการสุขภาพของประเทศไทย 
กับตางประเทศ คือ ประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซียแลวพบวาทั้งสาม 
ประเทศนี้มีความเขมงวดกับแรงงานตางดาวมาก โดยจะไมยอมรับแรงงานตางดาวหลบหนีเขา 
เมืองโดยผิดกฎหมาย และถือวาเปนกลุมบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย จึงไมไดรับความคุมครองสิทธิ 
ตามกฎหมาย รวมทั ้งก ารไดร ับบริการสุขภาพนั ้น  จะ เป นไปในลักษณะการใหการ 
รักษาพยาบาลตามสิทธิมนุษยชนเทานั้น จะไมใหการดูแลระบบบริการสาธารณสุขที่ครบวงจรตั้งแต 
การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพควบคุมและปองกันโรค การฟนฟู 
สมรรถภาพและแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองนั้นจะไมไดรับการผอนผันหรือเปล่ียนสถานะให 
เปนแรงงานตางดาวเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ตลอดจนจะไมไดรับการอนุโลมใหทํางานโดยชั่วคราว 
ระหวางการรอสงกลับออกนอกราชอาณาจักร จึงไมไดรับความคุมครองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย 

กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการระบบการจางงานแรงงานตางดาวของประเทศไทย 
มีความยืดหยุนมากกวา โดยจะมีมาตรการที่อนุโลมใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่มา 
จดทะเบียนรายงานตัวเพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตใหอยูใน 
ราชอาณาจักรชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหทํางานระหวางรอการสงกลับนอกราชอาณาจักร โดย 
แรงงานตางดาวกลุมนี้จะตองประกันสุขภาพตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซ่ึงจะไดรับการ 
ประกันสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
เทียบเทากับคนในชาติหรือพลเมืองไทยที่สามารถคุมครองสิทธิและสงเสริมการเขาถึงระบบบริการ 
สุขภาพได ดังนั้น การใหบริการทางดานสุขภาพแกแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของประเทศไทย 
มีความคุมครองมากกวาการคุมครองแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของประเทศไตหวัน 
สิงคโปร และมาเลเซีย อยางไรก็ตามมาตรการประกันสุขภาพของแรงงานตางดาวนั้น เปนมาตรการ 
ชั่วคราวที่กําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี จึงไมอาจกลาวไดวาเปนกฎหมายที่บัญญัติรองรับสิทธิ 
ถึงแมวาการอนุโลมจางแรงงานตางดาวกลุมนี ้จะมีลักษณะชั่วคราว ปตอป แตโดยขอเท็จจริง 
แลวจะตองจางแรงงาน  ในระระยาว เนื่องจากไมอาจเลิกจางแรงงานตางดาวและไมสามารถ 
หาแรงงานมาทดแทนได  ในระยะเวลาอันใกล จึงสมควรที่จะกําหนดมาตรการในระยะยาว 
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง
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4.2  การคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานตาม 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

จากการที่คนตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศ 
ไทยเปนการชั่วคราว โดยการอนุญาตอยางเปนทางการจากรัฐบาลไทย จึงมีประเด็นศึกษาวา แลว 
แรงงานตางดาวเหลานี้ไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานหรือไม และยังไดรับการ 
คุมครองสิทธิกฎหมายอ่ืนของประเทศไทยดวยหรือไม โดยเฉพาะสิทธิในการเขาถึงระบบบริการ 
สุขภาพของประเทศไทย ในขณะที่ทํางานอยูในประเทศ ซ่ึงเปนประเด็นศึกษาเฉพาะในคราวนี้เพื่อ 
พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ คือ ประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปร และ 
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปนประเทศในทวีปเอเชียดวยกันและมีการจางแรงงานตางดาวเพราะขาดแคลน 
แรงงาน ตลอดจนมีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปนจํานวนมากเชนกัน 

4.2.1 การพิจารณาถึงสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ของแรงงานตางดาว 109 

คนตางดาวที่ทํางานอยูในประเทศไทย ไมวาจะเปนคนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบ 
ดวยกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือไมก็ตาม หากไดรับใบอนุญาตใหทํางานตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวแลว ก็ถือวาเปนการทํางานที่ชอบดวยกฎหมายวาดวย 
การทํางานของคนตางดาว จึงมีสิทธิทํางานไดตามที่ไดรับอนุญาตและยอมมีฐานะเปนลูกจางตาม 
กฎหมายแรงงาน แตสําหรับคนตางดาวที่ลักลอบทํางานโดยไมมีใบอนุญาตนั้น มีขอถกเถียงวา 
จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานเชนเดียวกับคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานหรือไม 
ซ่ึงมีแนวคิดแบงออกเปนสองฝาย โดยฝายที่หนึ่งเห็นวาคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํางานไมมี 
สิทธิไดรับการคุมครองดังกลาว เนื่องจากสัญญาจางแรงงานเปนนิติกรรมประเภทหนึ่ง ซ่ึงอยูภายใต 
บังคับ ตามมาตรา 150 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงค 
เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย...  การนั้นเปนโมฆะ” ประกอบกับมาตรา  22  แหง 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 หามมิใหบุคคลใดรับคนตางดาวซ่ึงไมมี 
ใบอนุญาตทํางานเขาทํางาน ถาฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 11 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมืองหามมิใหคนตางดาว 
เขามาซ่ึงในราชอาณาจักรโดยไมผานชองทางและตามเวลาท่ีกําหนด และไมมีหนังสือเดินทางหรือ 
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอยูในราชอาณาจักร ดังนั้น การที่นายจางตกลงจางแรงงานคนตางดาว 
ที่ไมมีใบอนุญาตทํางานและเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงเปนการเจตนาจางแรงงานที่มีวัตถุประสงค 

109 ณัฏฐ ฉัตรเล็ก. (2549). กฎหมายคุมครองลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน.  หนา 124-126.
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เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย ตกเปนโมฆะไมมีผลบังคับตามกฎหมายและไมกอใหเกิด 
สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายแรงงานแกคนตางดาวนั้น  ในขณะฝายที่สองเห็นวากฎหมายแรงงานนั้น 
เปนกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่ง ขอตกลงใดที่ขัดกับกฎหมายแรงงานถือเปนโมฆะ นอกจากนี้ยัง 
เปนกฎหมายพิเศษ 110  ใชบังคับระหวางนายจางและลูกจาง โดยเฉพาะโดยคํานึงถึงประโยชน 
สาธารณะ ดังจะเห็นวามีการกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูฝาฝนไวดวย แสดงใหเห็นวา 
เจตนารมณของกฎหมายแรงงานมิใชเปนเรื่องคุมครองลูกจางโดยสวนตัวแตเปนเรื่องปองกัน 
ผลประโยชนสวนรวมของสังคม ดังนั้น การนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยซ่ึง 
เปนบทกฎหมายท่ัวไป (Jus generale) มาใชเพื่อตัดสิทธิของคนตางดาวที่มีอยูตามกฎหมายแรงงาน 
จึงไมถูกตอง ในกรณีนี้ตองนํากฎหมายแรงงานซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษ (Jus speciale) บังคับแกกรณี 
ตามหลักกฎหมายพิเศษมากอนกฎหมายทั่วไป (Speciale generalebus derogate) 111 นอกจากนี้ตาม 
มาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระ 
หนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต” ดังนั้น การใชสิทธิใด ๆ ของบุคคลไปในทางฝาฝนตอ 
หลักการดังกลาวยอมเปนการกระทําที่ไมสุจริต การจางแรงงานระหวางนายจางและคนตางดาวที่ 
ลักลอบทํางานโดยไมไดรับอนุญาต แมจะมีวัตถุประสงคเปนการตองหาม ซ่ึงนายจางสามารถยกเอา 
ความเสียเปลาแหงโมฆะกรรมขึ้นกลาวอางไดก็ตาม แตการที่นายจางยังจางคนตางดาวนั้นไว 
นายจางยอมทราบดีวาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ซ่ึงบัญญัติไวเปนความผิด และ 
มีโทษสําหรับผูฝาฝนเมื่อนายจางใชสิทธิของตนโดยไมสุจริตจึงจะอางวาการจางแรงงานเปนโมฆะ 
ไมได ทั้งนี้ หากยกเหตุผลที่วาคนตางดาวนั้นปราศจากสิทธิการทํางานในประเทศไทยหรือการจาง 
แรงงานเปนโมฆะ เพื่อปฏิเสธไมใหการคุมครองตามกฎหมายแรงงานแกคนตางดาวเหลานี้ 
นอกจากจะขัดแยงตอเจตนารมณของกฎหมายแรงงานที่ประสงคใหลูกจางไดรับความเปนธรรม 
ในการจางงานแลว ยังเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนใหนายจางเอารัดเอาเปรียบแรงงานคนตางดาว 
เหลานี้มากยิ่งขึ้น 112 ดังนั้น แมวาจะเปนคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองมาและทํางานโดยผิดกฎหมาย 
วาดวยการทํางานของคนตางดาวก็ตาม 113 ก็ตองไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานอยางเปนธรรม 

สําหรับผูเขียนมีความเห็นวา แรงงานตางดาวผิดกฎหมายท่ีหลบหนีเขาเมืองและลักลอบ 
ทํางานโดยไมมีใบอนุญาตนั้น มีสถานะเปนผูกระทําผิดกฎหมาย ยอมไมมีสิทธิที่จะทํางาน 

110 นิคม จันทรวิทุร. (2530)  กฎหมายแรงงาน : แนวคิดและปญหา.  หนา 6. 
111 สมยศ เชื้อไทย. (2543).  คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักทั่วไป. หนา118. 
112 ชาตรี รักขกฤตยา. (2540).  ปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานกับแรงงานตางชาติที่ 

มิชอบดวยกฎหมาย. หนา 87-92. 
113  เกษมสันต วิลาวรรณ ก (2548).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 106.
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โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวที่บัญญัติหามไว ดังนั้น เมื่อลักลอบไปทํางานโดย 
ไมไดรับอนุญาตหรือฝาฝนกฎหมาย การจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจางดังกลาว จึงมี 
วัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย ตองตกเปนโมฆะไมมีผลบังคับไดในทางกฎหมาย ตามนยั 
มาตรา 150 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงการตกลงจางแรงงานนั้น อยางไรเสียก็ตองผาน 
การพิจารณาเรื่องสัญญากอน หากการนั้นไมชอบดวยกฎหมายก็ไมอาจบังคับได เมื่อการจางแรงงานไมมี 
ผลบังคับหรือไมใชสัญญาจางแรงงาน ลูกจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมายยอมไมไดรับความคุมครอง 
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน สวนขอโตแยงวานายจางทราบวาการจางแรงงานตางดาวเปนการฝาฝน 
ตอกฎหมาย ซ่ึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต จึงไมอาจยกขอตอสูขึ้นกลาวอางวาการจางแรงงาน 
เปนโมฆะนั้น เห็นวา เปนเรื่องระหวางนายจางกับลูกจางท่ีตองวากลาวกันใหรับผิดในเรื่องทางแพง 
ของคูกรณี ซ่ึงผูเขียนก็เห็นดวยวานายจางไมอาจยกขอตอสูเรื่องการจางแรงงานเปนโมฆะ หรือวาสัญญา 
จางแรงงานไมเกิดขึ้น เพราะเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต แตแรงงานตางดาวผิดกฎหมายก็ไมอาจใชสิทธิ 
ของลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งมีเจตนารมณคุมครองแรงงานที่เกิดจากจางงานที่ 
ถูกกฎหมายได กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นฝายที่หนึ่งวาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
ไมอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน อยางไรก็ตามแรงงานที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ซ่ึงเปนประเด็นศึกษานี้ไดรบัอนญุาตใหทาํงาน 
จากอธิบดีกรมการจัดหางานโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ.2521 จึงมีสภาพเปนลูกจางที่ชอบดวยกฎหมาย ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
คุมครองแรงงาน ซ่ึงจะแบงแยกจากสถานะพิเศษที่ยังคงเปนผูกระทําผิดในฐานะเปนผูหลบหนี 
เขาเมืองอยู เนื่องจากไดรับการผอนผันใหอยูในประเทศและสามารถทํางานไดชั่วคราวตามท่ีกฎหมาย 
กําหนด

4.2.2  การคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางาน 
ในการไดรับบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 แลวพบวาการคุมครองแรงงาน 
ซ่ึงหมายความรวมทั้งแรงงานซ่ึงเปนคนชาติและแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย นั้น ไมมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิแรงงานในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพหรือสิทธิในการรักษาพยาบาล 
จากสถานบริการสุขภาพ ไมวาจะเปนสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย 
จากการทํางาน และกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากงาน ซ่ึงกรณีดังกลาวนั้น 
จะกําหนดไวในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาวมีสาระสําคัญในการคุมครองแรงงานเรื่องการกําหนด 
มาตรฐานขั้นต่ําในการจางการใชแรงงาน การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
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คาตอบแทน สวัสดิการทํางานที่เหมาะสมเปนธรรมแกลูกจางที่นายจางตองปฏิบัติตาม รวมทั้งมี 
กลไกสงเสริมการมีสวนรวมการปรึกษาหารือกับฝายลูกจาง เชน คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 นี้ ไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิแรงงานในการไดรับบริการสุขภาพจาก 
สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากการทํางานหรือ 
อันมิใชเนื่องจากงาน ไมวาจะเปนแรงงานไทยหรือแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย 

4.3 ปญหาในเร่ืองการไมไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับ 
การผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย 

การคุมครองสิทธิของแรงงานตางดาวในการไดรับบริการสุขภาพตามกฎหมายคุมครอง 
แรงงานของประเทศไทยนั้น เปนเรื่องของสิทธิตามกฎหมายในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงาน 
กรณีเจ็บปวยหรือประอันตรายจากการทํางานหรืออันมิใชเนื่องจากการทํางานที่กฎหมายคุ มครอง 
แรงงานใหการคุมครองแรงงานไวมีดังนี้ การคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
และการคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แตวาการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาว 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยตามกฎหมายดังกลาวก็พบวามี 
ปญหาดังตอไปนี้ 

4.3.1 ปญหาในเร่ืองการไมไดรับบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
โดยหลักการกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 114  (Workmen’s  Compensation  Law) จะมุง 

คุมครองลูกจางหรือผูที่อยูในอุปการะของลูกจาง ดวยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหบุคคล 
ดังกลาว เมื่อลูกจางเจ็บปวยหรือไดรับภยันตรายหรือตาย อันมีสาเหตุมาจากการทํางานใหนายจาง 
และกําหนดใหมีกองทุนเงินทดแทนขึ้น โดยใหนายจางจายเงินสมทบกองทุนดังกลาวเพื่อเปน 
หลักประกันในการจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูอยูในอุปการะของลูกจางแทนนายจาง ในกรณีที่ 
ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย และกรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการ 
ทํางานหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กฎหมายกําหนดใหนายจางตองรับผิดชอบตามมาตรา 
13 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

115 ในชวงเวลากอนที่จะมีกฎหมายวาดวยเงินทดแทนนั้น ความรับผิดของนายจางตอการ 
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง เปนไปตามหลักของกฎหมายแพงลักษณะละเมิด กลาวคือ 
นายจางจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกลูกจางซ่ึงประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอเมื่อนายจางไดมี 

114  เกษมสันต วิลาวรรณ ข (2550). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 273. 
115 ณัฏฐ ฉัตรเล็ก. เลมเดิม. หนา 113-115.
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สวนกระทําผิด ไมวาการกระทําผิดนั้นจะเปนไปโดยเจตนาหรือเปนไปโดยความประมาทเลินเลอ 116 

ลูกจางผูประสบอันตรายหากจะเรียกรองคาเสียหายจากนายจางของตนจะตองพิสูจนใหไดวาการ 
ประสบอันตรายนั้นเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอ หรือละเลยในการอันควรปฏิบัติของฝาย 
นายจาง 117  ซ่ึงพิสูจนไดยาก จึงกอใหเกิดแนวคิดวาควรกําหนดใหมีการจายเงินทดแทนจํานวนหนึ่ง 
เพ่ือบรรเทาผลของภัยที่เกิดขึ้น และหนาท่ีในการจายเงินทดแทนนี้ก็ควรเปนของนายจาง ในลักษณะ 
ที่ใหนายจางมีความรับผิดเปนพิเศษโดยไมไดลบลางหลักความรับผิดทางละเมิดทางกฎหมายแพง 
แตเปนการจัดระบบความรับผิดของนายจาง จึงอาจกลาวไดวา หลักกฎหมายเรื่องการจายเงิน 
ทดแทนนี้กอใหเกิดความรับผิดที่เรียกวา ความรับผิดโดยปราศจากความผิด กลาวคือ กําหนดให 
นายจางตองรับผิด แมความเสียหายจะเกิดจากอุบัติเหตุโดยไมมีความผิดโดยตรงของฝายใด 
เกิดขึ้นเลยก็ตาม และเปนความรับผิดโดยเครงครัด กลาวคือ เมื่อเกิดการประสบอันตรายหรือ 
เจ็บปวยของลูกจางอันเนื่องมาจากการทํางานโดยทั่วไปแลว นายจางไมอาจปฏิเสธความรับผิดได 

1)  เงื่อนไขในการจายเงินทดแทน เงินทดแทน หมายถึง เงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมี 
สิทธิ กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหายเนื่องจาก 
การทํางาน หรือปองกันรักษาผลประโยชนของนายจางหรือตามคําส่ังของนายจาง หรือเปนโรคซ่ึง 
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน ดังนั้น การพิจารณาวาการประสบ 
อันตราย การเจ็บปวย และการสูญหายนั้นเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจางหรือไมนั้น เปนส่ิง 
สําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนเงื่อนไขแหงสิทธิอยางหนึ่งที่บงชี้วานายจางจะตองจายเงินทดแทน 
ใหแกลูกจางหรือไม 

2)  ประเภทของเงินทดแทน เงินทดแทนมี 4 ประเภท คือ 
(1) คาทดแทน หมายถึง เงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณี 

ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือตายหรือสูญหาย เพ่ือเปนการทดแทนการประสบอันตราย 
หรือการเจ็บปวยหรือตาย หรือการสูญหายของลูกจาง 

(2) คารักษาพยาบาล หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล 
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป 
และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทน หรือทําหนาที่แทน 
หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย 

(3) คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน คือ คาใชจายที่ตองจายในกระบวนการใน 
ศาสตรฟนฟู หรือการฟนฟูฝกอาชีพ เพื่อใหลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ 

116 พรเพชร วิชิตชลชัย. (2523). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 98. 
117 สุดาศิริ วศวงศ. เลมเดิม. หนา 250.
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ทํางานจนทําใหเกิดความพิการตองสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกายหรือสูญเสียสมรรถภาพ 
ในการทํางานของอวัยวะบางสวนของรางกาย หรือทุพพลภาพใหสามารถกลับมาทํางานที่เหมาะสม 
กับสภาพการสูญเสียนั้นได 

(4) คาทําศพ หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตามประเพณี 
ทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถ่ิน ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย 

กฎหมายวาดวยเงินทดแทนกําหนดใหนายจางเปนผูมีหนาที่ในการจายเงินทดแทน 
แตโดยเหตุที่ลูกจางมักประสบปญหาจากการเรียกรองเงินทดแทนแลว มักจะไมไดรับตามสิทธิ 
อันเนื่องมาจากนายจางหลีกเล่ียงบิดพล้ิวไมยอมจาย ลูกจางจึงขาดหลักประกันที่มั่นคงในการ 
เรียกรองเงินทดแทน ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหลูกจางตองประสบปญหาดังกลาว และใหเปน 
หลักประกันความมั่นคงในการทํางานแกลูกจางวาจะไดรับการชวยเหลือเม่ือลูกจางประสบอันตราย 
เจ็บปวย หรือเกิดโรคเนื่องจากการทํางานโดยไดรับเงินทดแทนอยางแนนอน จึงมีการจัดตั้งกองทุน 
เงินทดแทนเพื ่อจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง และกําหนดใหนายจางซึ่งมีลูกจาง 
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป มีหนาที่จายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนอัตรารอยละที่กําหนดไวสําหรับ 
กิจการแตละประเภท โดยลูกจางไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบดวย เพราะถือวาเปนหนาที่ความ 
รับผิดชอบของนายจางแตเพียงผูเดียว อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดเง่ือนไขใหนายจาง 
บางประเภทไดรับการยกเวนไมตองสงเงินสมทบเขากองทุน ไดแก 

1. นายจางซ่ึงประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไมและเล้ียงสัตว ซ่ึงมิไดใช 
ลูกจางตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย 

2. นายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจ 
รวมอยูดวย 

3. นายจางซ่ึงประกอบการคาเร การคาแผงลอย 
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ 

และทองที่ท่ีใหนายจางจายเงินสมทบ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 
ในการนี้ หลักเกณฑของกฎหมายเงินทดแทนไมไดจํากัดวาจะคุมครองลูกจางซ่ึงเปน 

คนในชาติหรือพลเมืองของประเทศไทยเทานั้นโดยตองรวมแรงงานตางดาวดวย แตวาตองเปน 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย จึงทําใหแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตไดรับการผอนผัน 
ใหทํางานในประเทศไทยไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 จะเห็น 
ไดวามาตรการทางกฎหมายในเรื่องกฎหมายวาดวยเงินทดแทนไมไดสงเสริมหรือสนับสนุน 
แรงงานที่มีสถานะอยูกึ่งกลางระหวางแรงงานถูกกฎหมายกับแรงงานผิดกฎหมาย
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 กับสิทธิตามระบบประกันสุขภาพนั้น เปนเพียงสิทธิเฉพาะตัวและไดรับการชวยเหลือ 
ในการรักษาพยาบาลตามกรณีเจ็บปวยเทานั้น แตสิทธิในคาทดแทนตามพระราชบัญญัติเงนิทดแทน 
พ.ศ.2537 นั้น มีการคุมครองท่ีดีกวา โดยจะไดรับการดูแลทั้งคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ 
ในการทํางานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย คาทําศพกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
จนถึงแกความตายหรือสูญหาย และไดรับคาทดแทนเปนรายเดือนกรณีไมสามารถทํางานได 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ถึงแกความตายหรือสูญหายหลังประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ตามที่ 
กฎหมายกําหนด นอกจากนี้เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย หรือสูญหาย 
ทายาทของลูกจางไดแก บิดา มารดา สามี หรือภรรยา และบุตรของลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทน 
จากนายจาง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานตางดาวตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
กับมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน (ฉบับแกไข) และกฎหมายของประเทศไตหวัน สิงคโปร 
และมาเลเซีย พบวาก็จะใหการคุมครองในเรื่องของคาทดแทนก็ตอเมื่อเปนแรงงานที่ถูกตองตาม 
กฎหมายเทานั้น ซ่ึงเหมือนกับประเทศไทย กลาวไดวา การคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวในเรื่อง 
คาทดแทนของประเทศไทยเปนมาตรฐานเดียวกับองคการแรงงานระหวางประเทศและมาตรฐาน 
ตางประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ 

4.3.2 ปญหาในเร่ืองการไมไดบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
เมื่ อพิจารณาพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  เห็นไดว า   กฎหมาย 

ประกันสังคม 118  (Social security law) เปนกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม 
ขึ้น โดยใหลูกจางหรือผูสมัครเขาประกันตน นายจางและรัฐบาลรวมออกเงินสมทบเพื่อใชกองทุน 
ดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมัครเขาประกันตนไดรับการสงเคราะหเมื่อประสบ 
อันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน การคลอดบุตร ชราภาพ และ 
วางงาน รวมทั้งการสงเคราะหบุตร ซ่ึงจะทําใหชีวิตของลูกจางและสังคมมีความมั่นคงขึ้น ระบบ 
ประกันสังคมเปนมาตรการอยางหนึ่งที่นําไปสูความมั่นคงทางสังคมเปนระบบที่ใหความชวยเหลือ 
ตอผูประกันตนที่มีปญหา หรือไดรับความเดือดรอนทางดานการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห 
ภัยหรือมีเหตุการณอันทําใหเกิดปญหาในการดํารงชีพ ไมวาจะเกิดจากการเจ็บปวย ประสบอันตราย 
เสียชีวิต สาระสําคัญของการเขาสูระบบประกันสังคม เพียงแตนายจางที่มีลูกจางที่เปนคนไทยหรือ 
คนตางดาวรวมกัน 1 คนขึ้นไป ตองแจงขึ้นทะเบียนประกันสังคม โดยลูกจางที่เปนตางดาวนั้น มี 

118  เกษมสันต วิลาวรรณ ข เลมเดิม. หนา 395.

DPU



115 

เงื่อนไขวาจะตองมีหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน คือ ใบอนุญาตทํางาน (Work  permit) และ 
หนังสือเดินทางเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูประกันตน 
และสิทธิที่จะไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังนี้ ลูกจางที่เปนแรงงานตางดาวนอกจากจะ 
เปนผูเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายแลว ตองมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
บริบูรณ ตามความมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และส้ินสุดความเปน 
ผูประกันตนเมื่อผูนั้นถึงแกความตายหรือส้ินสภาพการเปนลูกจาง และสิทธิประโยชนทดแทนที่ 
ลูกจางที่เปนแรงงานตางดาวจะไดรับก็คือ 

1. ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
ลูกจางจะไดรับประโยชนทดแทนจากการเขารับการรักษาพยาบาลกรณีประสบ 

อันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานเปนคารักษาพยาบาลและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การรักษาพยาบาล ตามมาตรา 63 และผูประกันตนยังมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดใน 
อัตรารอยละหาสิบของคาจาง ครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันและปหนึ่งไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ตามมาตรา 64 แตทั้งนี้ผูประกันตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน 

2. สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือภริยา 

หรือสําหรับหญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผย ถาผูประกันไมมีภริยา 
แตสิทธินี้จะไดรับก็ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน และมีสิทธิ 
ไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง ตามมาตรา 65 โดยสิทธิที่จะไดรับ คือ คาบริการทาง 
การแพทยเกี่ยวกับการคลอดบุตร รวมทั้งหากกรณีผูประกันตนเปนผูคลอดบุตรเองก็มีสิทธิไดรับ 
เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง เหมาจายในอัตราครั้งละรอยละหาสิบ 
ของคาจางเปนเวลาเกาสิบวัน 

3. สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจาก 

การทํางาน แตตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือน โดยผูประกันตนจะไดรับประโยชน 
ทดแทนเปนคาบริการทางการแพทยเกี่ยวกับกรณีทุพพลภาพ รวมทั้งมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการ 
ขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตลอดชีวิต 

4. สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
ถาผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ 

ทํางาน มีสิทธิไดประโยชนทดแทน คือ คาทําศพและเงินสงเคราะห ซ่ึงกําหนดใหจายแกผูจัดการศพ

DPU



116 

และบุคคลที่ผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับในอัตราที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ตอง 
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือนจึงจะไดคาทําศพ และไมนอยกวาสามสิบหกเดือนจึงจะ 
ไดคาสงเคราะห 

5. สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
สิทธิในกรณีนี้ผูประกันตนตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และ 

ประโยชนทดแทนที่ไดรับ เชน คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล 
บุตร เปนตน และในกรณีที่ผูประกันตนซ่ึงมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนทุพพลภาพใหมีสิทธิ 
ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรดวย และหากผูประกันตนถึงแกความตายใหจาย 
ประโยชนทดแทนในกรณีนี้แกสามีหรือภริยาของผูประกันตนดวยในอัตราที่กฎหมายกําหนด 

6. สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ และ 
7. สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 
จากการศึกษาพบวาแรงงานตางดาวที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยสามารถเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมไดนั้น ตองเปนลูกจางที่มี 
หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคม คือ ใบอนุญาตทํางาน (Work permit)  และหนังสือ 
เดินทางเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว จาก 
เงื่อนไขดังกลาวทําใหแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานใน 
ประเทศไทยไมสามารถเขาสูระบบประกันสังคมได จึงไมสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพ และ 
ไมไดรับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ตามอนุสัญญา 
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน (ฉบับแกไข) กับ 
มาตรฐานแรงงานของประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียพบวาจะใหความคุมครอง 
แรงงานในเรื่องประกันสังคมเฉพาะเปนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายเทานั้น ซ่ึงเหมือนกับประเทศ 
ไทย กลาวไดวาการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวในเรื่องการประกันสังคมของประเทศไทย เปน 
มาตรฐานเดียวกับองคกรแรงงานระหวางประเทศและมาตรฐานตางประเทศที่นํามาเปรียบเทียบ 

อนึ่ง จากเง่ือนไขและหลักเกณฑของสิทธิไดรับประโยชนทดแทนของผูประกันตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พิจารณาไดวา กฎหมายดังกลาวไมเหมาะสมที่จะใช 
บังคับแกแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 
เนื่องจากวาระยะเวลาที่ผอนผันการจางแรงงานชั่วคราวจะกําหนดไมเกิน 1 ป จึงทําใหแรงงานตาง 
ดาวเหลานี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนทดแทนครอบคลุมตามเจตนารมณที่ตองการสรางความมั่นคง
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ใหลูกจางของกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไมวาจะเปนในกรณีชราภาพ เนื่องจากกฎหมาย 
กําหนดใหจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน และสิทธิประโยชนทดแทนใน 
กรณีวางงานจะไมตอบสนองหรือเอ้ือตอแรงงานตางดาว เนื่องจากแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานจะไม 
สามารถวางงานได หากถูกเลิกจางก็จะตองถูกสงออกนอกราชอาณาจักร กลาวไดวา สิทธิประโยชน 
ทดแทนในกรณีวางงานนี้เปนไปเพื่อประโยชนของลูกจางซ่ึงคนในชาติหรือพลเมืองของประเทศ 
ไทยโดยแท แตจะเห็นไดวาการไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
จะใหประโยชนมากกวาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพหรือสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล 
เพียงอยางเดียว โดยจะไดรับสิทธิประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมครอบคลุมไปทั้ง 
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ประโยชน 
ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
และประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรซ่ึงจะทําใหลูกจางมีความมั่นคงในชีวิตเปนอยางสูง 
และไดประโยชนอยางเต็มท่ีในการไดรับความคุมครองสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 อันจะสงผลใหลูกจางมีความสุขกับการทํางานมากขึ้น และทําใหคุณภาพงานที่ปฏิบัติมีมาก 
ขึ้น และนายจางก็ไดประโยชนจากการนี้ดวย  แตจากขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ 
ประกันสังคม จะเห็นไดวามุงประสงคหรือวามีเจตนารมณที่จะคุมครองแรงงานที่ทํางานในระยะ 
ยาวหรือวาคุมครองแรงงานใหม่ันคงยิ่งขึ้น หากวาอายุงานเพ่ิมมากขึ้น จึงไมเหมาะสมที่จะใชบังคับ 
หรือปรับใชแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
ผลจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวง 10ปท่ีผานมา กลาวไดวาไดกาวเขาสู 

การแขงขันในเวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้น โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศไดเปล่ียนแปลง 
ไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ทันสมัย ขณะที่สภาพชุมชนไดเริ่มเปลี่ยนจากสังคมชุมชน 
ในภาคเกษตรมาสูสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขามาสู 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานในระดับลางหรือแรงงานไรฝมือ (Un-skilled labour) ในกิจการพื้นฐานประเภท 
อุตสาหกรรม เกษตร พืชไร เล้ียงสัตว ประกอบกับทัศนคติในการทํางานของคนไทยเปล่ียนแปลงไป 
โดยเห็นวางานในกิจการดังกลาวเปนงานประเภท 3 D คือ Dirty (สกปรก) Dangerous (อันตราย) 
Difficult (ยากลําบาก) ไรซ่ึงเกียรติและคาตอบแทนนอย จึงไมนิยมทํา การขาดแคลนแรงงานในระดับลาง 
จึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปจจัยจากประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย คือ ประเทศพมา 
ลาวและกัมพูชา มีปญหาสภาพความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ดอยกวาประเทศไทย 
เปนผลทําใหมีการไหลทะลักของแรงงานตางดาวเขามาทํางานมากขึ้น ตลอดจนแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองที่ลักลอบเขามาทํางานมีความอดทนสูงตองานที่ยากลําบาก และยอมรับใน 
คาตอบแทนหรือคาจางที่ต่ํา ไมเรียกรองสวัสดิการใด ๆ จึงทําใหนายจางหรือผูประกอบการใหความ 
สนใจเปนทางเลือกในการจางแรงงานประเภทนี้มากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากปจจัยหลายประการดังที่ 
ไดกลาวมา จึงทําใหปริมาณของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 
มีจํานวนมากถึงหลักหลายลานคน แตวากลไกควบคุมแรงงานตางดาวของประเทศไทยยังไมมีความ 
เขมแข็งพอ ทําใหมีความยากลําบากที่จะทําการควบคุมใหอยูในระบบไดทั้งหมด และกอใหเกิด 
ผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะ 
ปญหาทางดานสาธารณสุขพบวา หลังจากที่รัฐบาลไทยมีนโยบายผอนผันอนุญาตใหแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองมาขึ้นทะเบียนและอนุญาตใหอยูและทํางานอยางถูกตองตั้งแตป 2544 เปนตนมา 
คาดวาขณะนี้แรงงานตางดาวและครอบครัวไมต่ํากวา 2 ลานคน แตในป 2549 นี้ มีแรงงานมาตรวจ 
สุขภาพและประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขเพียง 6 แสนกวาคนเทานั้น
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จากสภาพปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง โดยเฉพาะแรงงานตางดาวสัญชาติพมา 
ลาว และกัมพูชาท่ีมีเปนจํานวนมาก และกอใหเกิดผลกระทบกับประเทศไทยดังที่ไดกลาวมา ทําให 
รัฐบาลไทยไดมองเห็นความสําคัญ จึงไดดําเนินนโยบายจัดระบบการบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ 
ที่เรียกวา มาตรการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 
ที่ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2547 มีรูปแบบที่เกี่ยวกับการใหบรกิารสุขภาพ 
โดยกําหนดใหคนตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียนคนตางดาวแลว มีความประสงคที่จะทํางานกับนายจางท่ี 
ไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวจะตองไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุข 
กําหนดกอนไปยื่นขออนุญาตทํางาน และกําหนดใหแรงงานตางดาวทําประกันสุขภาพในอัตรา 
1,300 บาทตอคน ซึ่งจะทําใหไดรับความคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพที่ครบวงจร 
ครอบคลุมการรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟู 
สมรรถภาพ อันเปนชุดสิทธิประโยชนเทาเทียมกับคนไทย ตามโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
โดยแรงงานตางดาวจะตองรวมจายในการรับบริการครั้งละ 30 บาท 

จะเห็นไดวามาตรการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพโดยการประกัน 
สุขภาพแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 
มีเปาหมายหลักเพื่อใหมีการควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ 
อยางเปนระบบ และเปนการลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาว 
รวมถึงเปนการประกันคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลที่ใหการรักษาพยาบาลดวย ซ่ึงมาตรการ 
ทางกฎหมายดังกลาวนี้ไดใหความคุมครองแรงงานตางดาวที่มากกวาหรือสูงกวามาตรฐานองคการ 
แรงงานระหวางประเทศ เนื่องจากอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 97 วาดวย 
การอพยพเพื่อทํางาน (ฉบับแกไข) ที่มุงคุมครองแรงงานตางดาวนั้นไดกําหนดใหความคุมครอง 
สิทธิการไดรับบริการสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลแกแรงงานตางดาวและสมาชิกในครอบครัว 
ของแรงงานตางดาว แตมิไดอยูในขอกําหนดที่หามไมใหไดรับการปฏิบัติที่นอยกวาแรงงานที่เปน 
คนชาติ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย 
กับตางประเทศ คือ ประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซียแลวพบวาทั้งสาม 
ประเทศนี้มีความเขมงวดกับแรงงานตางดาวมาก โดยจะไมยอมรับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
โดยผิดกฎหมาย และถือวาเปนกลุมบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย จึงไมไดรับความคุมครองสิทธิตาม 
กฎหมาย รวมทั้งการไดรับบริการสุขภาพนั้น จะเปนไปในลักษณะการใหการรักษาพยาบาลตามสิทธิ 
มนุษยชนเทานั้น จะไมใหการดูแลบริการสาธารณสุขที่ครบวงจรตั้งแตการตรวจสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ ดังนั้น การ
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ใหบริการทางดานสุขภาพแกแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของประเทศไทยมีความคุมครอง 
มากกวาการคุมครองแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของประเทศไตหวัน สิงคโปร และมาเลเซีย 

อยางไรก็ตามมาตรการประกันสุขภาพของแรงงานตางดาวนั้น เปนมาตรการชัว่คราวทีก่าํหนด 
โดยมติคณะรัฐมนตรี จึงไมอาจกลาวไดวาเปนกฎหมายที่บัญญัติรองรับสิทธิ ถึงแมวาการอนุโลม 
จางแรงงานตางดาวกลุมนี้จะมีลักษณะชั่วคราวปตอป แตโดยขอเท็จจริงแลวจะตองจางแรงงาน 
ในระยะยาว เนื่องจากไมอาจเลิกจางแรงงานตางดาวและไมสามารถหาแรงงานมาทดแทนได 
ในระยะเวลาอันใกลนี้  จึงสมควรที่จะกําหนดมาตรการในระยะยาวใหสอดคลองกบัสภาพความเปนจรงิ 
ตลอดจนการที่ประเทศไทยไดอนุโลมใหผูติดตามแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทํางานอยูใน 
ประเทศดวย แตก็ไมบังคับใหทําประกันสุขภาพก็ทําใหปญหาการสาธารณสุขจากแรงงานตางดาว 
ไมไดรับการแกไขอยางแทจริง อีกทั้งผลของการเปนแรงงานที่มีสถานะกึ่งกลางระหวางความชอบ 
ดวยกฎหมายก็เปนขอจํากัดทําใหไมไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายในการไดรับบริการ 
สุขภาพ เชน แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย หรือแรงงานที่เปนคนไทยอยางแทจริง โดยที่หากเปน 
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายจะเขาสูระบบบริการสุขภาพได 2 ชองทาง กลาวคือ หากเจ็บปวยหรือ 
ประสบอันตรายจากการทํางานก็จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
หรือหากเจ็บปวยหรือประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางานก็จะไดรับความคุมครองตาม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แตแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผนั 
ใหทํางานในประเทศไทยจะไมไดรับสิทธิดังกลาวนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองแรงงานถูกกฎหมาย 
ที่มีอยูในปจจุบันก็ไมเหมาะสมที่จะบังคับใชกับแรงงานกลุมนี้ จึงสมควรที่จะตรากฎหมายใหม 
ควบคูไปกับกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใชบังคับกับแรงงานกลุมนี้เปนการเฉพาะ ซ่ึงถือวาเปน 
กลุมพิเศษที่อยูกึ่งกลางระหวางแรงงานผิดกฎหมายกับแรงงานถูกกฎหมาย เพื่อใหไดรับความ 
คุมครองถึงสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ อันจะเปนการคุมครองแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวย 
กฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยเพ่ือความเปนธรรมและเปนการปฏิบัติตาม 
กฎหมายระหวางประเทศในรูปแบบของอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศและ 
องคการสหประชาชาติที่ประเทศไทยเปนสมาชิกในเรื่องการคุมครองแรงงานตางดาว ตลอดจนทํา 
ใหระบบการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวกลุมนี้ในรูปแบบมาตรการทางกฎหมายไดมาตรฐาน 
องคการแรงงานระหวางประเทศและนานาอารยประเทศ 

5.2  ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาที่ผานมา ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม 

และกําหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อใชบังคับกับกลุมแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแต
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ไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยเปนการเฉพาะในประเด็นคุมครองสิทธิการไดรบับรกิาร 
สุขภาพ ดังนี้ 

5.2.1  การบัญญัติกฎหมายใหมเพื่อใชบังคับเฉพาะ 
เนื่องดวยลักษณะเฉพาะของแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันให 

ทํางานในประเทศไทยที่มีสถานะพิเศษอยูกึ่งกลางระหวางแรงงานถูกกฎหมายกับแรงงานผิดกฎหมาย 
จึงทําใหไมมีกฎหมายรองรับสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ เชน แรงงานคนไทยหรือแรงงานตางดาว 
ถูกกฎหมายที่สามารถไดรับบริการสุขภาพกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากการทาํงานหรือ 
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ.2533 อีกทั้งมาตรการประกันสุขภาพที่รัฐไทยกําหนดใชกับแรงงานตางดาวกลุมนี้ 
เปนเพียงการกําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี มิใชกฎหมายรองรับสิทธิถือวาเปนมาตรการชั่วคราว 
ในขณะที่รูปแบบการจางแรงงานตางดาวเหลานี้มีลักษณะที่จะดําเนินการในระยะยาว มิใชชั่วคราว 
เนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงานไรฝมือในระดับลางในโครงสรางแรงงานพื้นฐาน ซ่ึงไมอาจจะ 
หาแรงงานไทยมาทดแทนได จึงไมอาจที่จะเลิกจางแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับ 
การผอนผันใหทํางานในประเทศไทยไดในระยะเวลาอันใกลนี้ รัฐบาลไทยตองยอมรับสภาพความจริง 
และมุงการแกปญหาที่ตรงกับสภาพปญหามากที่สุด จึงสมควรที่จะบัญญัติกฎหมายออกมาใชกับ 
แรงงานตางดาวกลุมนี้โดยตรง โดยกําหนดใหเปนพระราชบัญญัติที่วาดวยแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมืองแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

1)  ควรกําหนดใหมีการรับรองสิทธิแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผัน 
ใหทํางานประเทศไทย ใหเปนแรงงานกลุมเปาหมายที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้เปนการ 
เฉพาะ โดยบทบัญญัติที่สมควรกําหนดในกฎหมายฉบับนี้ ควรกลาวถึงการคุมครองการใชแรงงาน 
ทั่วไป สภาพการจางงาน การจายคาตอบแทนหรือคาจาง วันลา วันหยุด และสวัสดิการอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพตองบัญญัติใหชัดเจนวาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เนื่องจากแรงงานตางดาวกลุมนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากแรงงานคนไทยหรือแรงงานตางดาว 
ถูกกฎหมาย กรณีการจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ทําสัญญาจางปตอป อีกทั้งลักษณะงานที่ไดรับ 
อนุญาตใหทํา เชน งานรับใชในบาน งานประมงทะเล และงานเกษตรกรรม มีขอจํากัดในการไดรับ 
ความคุมครอง จึงไมอาจใชรูปแบบการคุมครองแรงงานแบบทั่วไป หากสามารถกําหนดมาตรการ 
ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกับลักษณะของแรงงานแลว จะทําใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ 
ไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย ไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายอยางแทจริง และ 
จะชวยยกมาตรฐานกฎหมายคุมครองแรงงานของไทยใหกาวลํ้ามาตรฐานองคการแรงงานระหวาง
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ประเทศและนานาอารยประเทศ ตลอดจนเปนการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหวางประเทศในเรื่อง 
การคุมครองแรงงานตางดาวหรือแรงงานอพยพ 

2)  ควรกําหนดในบทกฎหมายอนุญาตใหผูติดตาม คือ พอ แม สามี ภริยา และลูก เปน 
กลุมบุคคลที่ไดรับความคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพตามกฎหมายใหม เพื่อกําหนด 
ขอบเขตกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายใหชัดเจน เหมาะสมกับขอเท็จจริง 
เนื่องดวยประเทศไทยไดอนุโลมใหกลุมผูติดตามแรงงานตางดาวนี้สามารถอาศัยอยูในประเทศได 
เชนกัน และชวยใหการไดรับบริการสุขภาพครอบคลุมรวมไปถึงครอบครัว ซ่ึงจะทําใหการคุมครอง 
สิทธิเปนไปตามมาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ ตลอดจนชวยในการปองกันและควบคมุ 
โรคติดตอไดอยางทั่วถึง และกฎหมายใหมที่สมควรตราใชบังคับเปนการเฉพาะนี้ ควรกําหนดรูปแบบ 
ใหความคุมครองแรงงานตางดาวเฉพาะที่ไดรับการผอนผันใหทํางานเทานั้น  ไมครอบคลุมถึง 
แรงงานตางดาวอ่ืน 

3)  ควรกําหนดรับรองสิทธิใหการไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวที่ไดรับการ 
ผอนผันใหทํางานในประเทศไทยรวมถึงผูติดตาม มีชุดสิทธิประโยชนครอบคลุมในเรื่อง 

(1)  การตรวจสุขภาพประจําป 
(2)  การรักษาพยาบาล 
(3)  การควบคุมและปองกันโรค 
(4)  การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพ 
ทั้งนี้ การไดรับบริการสุขภาพที่ครบวงจรนี้ จะชวยแกไขปญหาดานสาธารณสุขได 

อยางทั่วถึงทุกมิติ อันเปนการปองกันผลกระทบดานสุขภาพที่อาจจะเกิดแกคนไทยไดถึงตนเหตุ 
ของปญหา 

4)  ควรกําหนดใหมีกองทุนลูกจ างแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทํางานใน 
ประเทศไทย โดยเก็บเงินจากนายจาง ลูกจางและรัฐ แตอาจตองมีการศึกษาถึงสัดสวนการเก็บเงิน 
ตั้งแตการจายเงินประเดิมและการจายเงินสมทบเปนรายเดือน เพื่อความเหมาะสมในการจัดเก็บ 
ซ่ึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยลดภาระแรงงานในเรื่องคาใชจายการไดรับบริการ 
สุขภาพทุกขั้นตอน ตั้งแตการตรวจสุขภาพไปจนถึงการรักษาพยาบาล การควบคุมปองกันโรค 
และการฟนฟูสมรรถภาพ กรณีแรงงานเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากการทํางาน รวมทั้งกรณี 
เจ็บปวยหรือประสบอันตรายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และยังรวมไปถึงการจายคาทดแทน 
นอกเหนือไปจากไดรับบริการสุขภาพตามปกติ กลาวคือ จายคาทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบ 
อันตรายจนไมสามารถทํางานได สูญเสียอวัยวะ ตายหรือสูญหาย คาทําศพ และคาทดแทนที่วานี้ 
สามารถตกทอดทายาทได อันจะเปนการสรางความม่ันคงใหแกลูกจางแรงงานตางดาวที่ไดรับการ
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ผอนผันใหทํางานในประเทศไทยและครอบครัว อนึ่ง ควรกําหนดใหแรงงานตางดาวจายเงินสมทบ 
เขากองทุนนี้ใหผูติดตามเพิ่มเติมจากสวนของตนเอง แตวาอาจกําหนดจํานวนสัดสวนที่นอยกวา 
เพื่อเปนการประกันสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ แตวาผูติดตามไมสามารถไดรับสิทธิหรือ 
ประโยชนอื่นนอกเหนือจากการไดรับบริการสุขภาพ 

5)  ควรกําหนดใหมีทางเลือกในการไดรับบริการสุขภาพของแรงงานตางดาว 
ที่ไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทยเพิ่มเติม นอกจากกองทุนลูกจางแรงงานตางดาวเพื่อ 
เปนทางเลือกนอกเหนือจากการจายเงินสมทบเขากองทุนลูกจางแรงงานตางดาวในรูปแบบ 
ประกันสุขภาพ โดยลูกจางแรงงานตางดาวอาจเลือกการประกันสุขภาพตามรูปแบบที่ดําเนินการ 
ในปจจุบัน และกําหนดใหไดรับชุดสิทธิประโยชนที่เหมือนกันในการไดรับบริการสุขภาพ แตวา 
จะตองทําประกันสุขภาพเปนรายบุคคลใหครอบคลุมกับผูติดตามดวย ทั้งนี้ หากเลือกทําประกัน 
สุขภาพจะไมไดรับการคุมครองตามกองทุนลูกจางแรงงานตางดาวตามกฎหมายใหมนี้ การกําหนด 
ทางเลือกนี้ก็เพื่อประโยชนของลูกจางที่มีลักษณะอาชีพที่แตกตางกัน ความเส่ียงตออันตรายและ 
ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจะไมเทากัน การเลือกบริการสุขภาพก็ควรเปนไปตามความเหมาะสมและมี 
คาใชจายที่แตกตางกัน ซ่ึงทางเลือกในการประกันสุขภาพจะตองมีคาใชจายที่นอยกวา 

5.2.2  การกําหนดนโยบายที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดระบบแรงงานตางดาวที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายแตไดรับการผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 

นอกจากการตรากฎหมายใหมเพื่อใชบังคับเฉพาะแลว ผูเขียนขอเสนอแนะนโยบายที่ 
เหมาะสมควบคูกันไปดังนี้ 

1) การปรับเปล่ียนสถานะแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองใหเปนผูเขาเมืองถูกตอง 
ตามกฎหมาย โดยรวมมือกับประเทศพมา ลาว และกัมพูชาดําเนินการพิสูจนและรับรองสถานะ 
คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันใหทํางาน โดยการออกหนังสือเดินทาง (Passport) 
หรือใหใชเอกสารรับรองบุคคลของประเทศตนทาง (Certificate Identify) แทนหนังสือเดินทาง และ 
กระทรวงตางประเทศหรือสํานักงานตรวจคนเขามืองออกวีซาใหอยูในราชอาณาจักร เพื่อใหเปน 
แรงงานถูกกฎหมายและสามารถใชสิทธิตามกฎหมาย 

2) จางแรงงานตางดาวถูกกฎหมายกับประเทศคูภาคี (พมา ลาวและกัมพูชา) มาทดแทน 
จํานวนแรงงานที่ขาดแคลน โดยการแจงความตองการแรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจวาดวย 
ความรวมมือดานการจางแรงงาน (MoU)  ที่ไดทําขอตกลงไวเพื่อใหแรงงานสามารถใชสิทธิตาม 
กฎหมาย และเปนการแกไขปญหาแรงงานหลบหนีเขาเมือง 

3) กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมการจางแรงงานตางดาว (Levy) จากนายจางซ่ึงเปนผูไดรับ 
ประโยชนจากการใชแรงงานตางดาว ใหมีสวนรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากแรงงานตางดาว
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หลบหนีเขาเมืองมาใชส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานและสาธารณูปโภคเชนเดียวกับประเทศ 
สิงคโปรหรือมาเลเซีย เพื่อนําไปปรับปรุงหรือเปนงบประมาณในเรื่องบริการสุขภาพแกแรงงานตางดาว 

4) ใหความสําคัญกับการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานแบบมาเชา-เย็นกลับ และ 
การอนุญาตใหเขามาทํางานตามฤดูกาล ในพื้นที่บริเวณชายแดน โดยใหถือวาเปนการเขามาทํางาน 
โดยถูกตองตามกฎหมาย เพื่อลดปริมาณแรงงานตางดาวในประเทศ และลดภาระหรือปญหาการ 
ควบคุมดูแลแรงงานตางดาว 

5) กําหนดมาตรการที่ชัดเจนและรัดกุมปองกันมิใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทยอยางเครงครัด และปราบปรามแรงงานตางดาวที่ไมมี 
ใบอนุญาตทํางานในประเทศ เพื่อลดภาระและผลกระทบจากแรงงานเหลานี้ในดานสาธารณสุข 

6) กําหนดมาตรการบังคับใหกลุมผูติดตามแรงงานตางดาว คือ บิดา มารดา สามี ภริยา 
และลูกเขาสูระบบประกันสุขภาพดวย เพื่อปองกันและแกไขปญหาดานการสาธารณสุขอยางครบวงจร 
และครอบคลุมกับกลุมแรงงานตางดาวที่ผอนผันใหทํางานในประเทศไทย 

7)  จัดทําทะเบียนแรงงานตางดาวใหเปนระบบเดียวกันหมดทุกหนวยงาน 
ทั ้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล 
ออนไลนพรอมใหบริการตรวจสอบทางคอมพิวเตอรตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการควบคุมและ 
เปนขอมูลในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 

8) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพของแรงงานตางดาวเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหปญหา 
และวางแผนการปฏิบัติงานดานสุขภาพ ซ่ึงจะชวยทําความเขาใจสถานการณที่แทจริง ตลอดจนเพื่อ 
การเฝาระวังควบคุมโรคในเชิงรุกและการพัฒนาบริการสาธารณสุขในแรงงานตางดาว 

9) พัฒนาเครือขายการทํางานของภาครัฐและเอกชนในงานบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
เนื่องจากโดยลําพังภาครัฐไมสามารถจัดการไดโดยลําพัง จึงตองระดมทรัพยากรและแสวงหา 
พันธมิตรเพื่อทํางานเปนเครือขายตั้งแตระดับพื้นที่ จนถึงระดับนโยบายรวมกับองคกรเอกชน 
องคกรสวนทองถ่ินและชุมชนแรงงานตางดาว เพื่อทํางานใหครอบคลุมมิติดานสุขภาพ สังคมอยาง 
เปนระบบ 

10) กําหนดหรือจัดตั้งแรงงานตางดาวหรือผูติดตามใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว 
ในชุมชนเชนเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบานของไทย เพื่อเปนแนวรวมในการแกไข 
ปญหาสาธารณสุข โดยการเฝาระวังโรคและเชื่อมตอกับระบบสุขภาพของหนวยงานรัฐในการ 
ควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ การแจงขาวสารสาธารณสุขไดอยางทันการ 

11) ประชาสัมพันธเรื่องการใหบริการสุขภาพของหนวยงานบริการสาธารณสุขที่ 
เกี่ยวของกับแรงงานตางดาวในพื้นที่ ไมวาจะเปนการตรวจสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ หรือบริการ
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ควบคุมปองกันโรคใหท่ัวถึงและเขาใจอยางแทจริงเพื่อใหไดรับบริการสุขภาพอยางครอบคลุมตาม 
วัตถุประสงค ซ่ึงอาจจัดทําเปนภาษาพมา ลาวและกัมพูชา 

อยางไรก็ตามมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตไดรับการ 
ผอนผันใหทํางานในประเทศไทยในการไดรับบริการสุขภาพที่ดําเนินการในปจจุบันนั้น ยงัคงอยูใน 
ระดับไมต่ํากวามาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ เพียงแตยังไมถึงกับมีกฎหมายบัญญัติ 
รองรับสิทธิไว จึงจําเปนที่จะตองมีการบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิดังกลาวไว เพื่อใหแรงงานตางดาว 
เหลานี้มีสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพ อันจะชวยแกไขปญหาจากผลกระทบทางดานสาธารณสุข 
ของแรงงานตางดาวตอประชากรของไทยไดอยางมีประสิทธิผลและตลอดจนเปนการปฏิบัติตอ 
แรงงานตางดาวใหไดรับความคุมครองสิทธิในการไดรับบริการสุขภาพในรูปแบบมาตรการทางกฎหมาย 
อันเปนการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติและองคการ 
แรงงานระหวางประเทศ
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