
บทที ่4 

การปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติในจังหวดัเชียงใหม่ 

  
การเคล่ือนยา้ยของแรงงานหญิงขา้มชาติเขา้สู่จงัหวดัเชียงใหม่อนัเน่ืองมาจากปัจจยัผลกัดนัจาก

ประเทศตน้ทาง และปัจจยัดึงดูดจากประเทศปลายทาง ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในบทท่ี 3 ส่งผลให้แรงงานหญิง

ขา้มชาติตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปรับตวัภายใตน้โยบายความมัน่คงของรัฐ และ

การปรับตวัในชีวิตประจาํวนั เพื่อให้สามารถดาํเนินชีวิตอยูร่อดไดใ้นสังคมใหม่ท่ีมีความแตกต่างกบัสังคม

เดิม 

 

4.1 การปรับตัวในชีวติประจ าวนั 

 แรงงานหญิงขา้มชาติท่ีเขา้มาทาํงานในเมืองเชียงใหม่ นอกจากจะตอ้งมีการปรับตวัให้อยู่รอดได้

ภายใต้นโยบายความมั่นคงของรัฐไทยท่ีมุ่งควบคุม/จดัระเบียบแรงงานข้ามชาติแล้ว ในขณะเดียวกัน 

แรงงานหญิงขา้มชาติเหล่าน้ียงัตอ้งมีการปรับตวัในการใชชี้วติประจาํวนัในอีกหลายแง่มุม  

4.1.1 ความเป็นหญงิ กบัชีวติครอบครัว 

แรงงานหญิงขา้มชาติท่ีเขา้สู่ตวัเมืองเชียงใหม่นั้นต่างมีสถานะท่ีหลากหลายในประเทศตน้ทาง 

ความเป็นผูห้ญิงในบริบทของหมู่บา้นของตนนั้น ไดส่้งผลอย่างยิ่งต่อการดาํเนินชีวิตในประเทศปลายทาง 

โดยพบว่าส่วนใหญ่แลว้ แรงงานหญิงเหล่าน้ียงัคงยึดมัน่ใน “ความเป็นผูห้ญิงท่ีดี” ท่ีตนถูกสั่งสอนมา โดย

พบว่า รูปแบบของผูห้ญิงท่ีดีมีส่วนอย่างยิ่งในการผลกัดนัให้ผูห้ญิงเหล่าน้ีตอ้งออกจากบา้นเพื่อทาํงานใน

ประเทศไทย ผูห้ญิงส่วนใหญ่เม่ืออายุเขา้สู่ช่วงวยั 20 ปี ถือไดว้่าเป็นช่วงวยัท่ีสมควรมีคู่ครอง ผูห้ญิงเม่ือ

แต่งงานออกเรือนแลว้ถือว่าตนเป็นสมบติัของสามี ครอบครัวคือโลกท่ีตนเองตอ้งทะนุถนอม ประคองไว ้

เช่นเดียวกับหน้าท่ีในการดูแลแม่ (ในกรณีของหญิงท่ีไม่ได้แต่งงานหรือหย่าร้าง) ลูกสาวยงัต้องดูแล

ครอบครัว และลูกสาวท่ีดีคือลูกสาวท่ีช่วยให้ครอบครัวไดกิ้นอ่ิมนอนหลบั ดงันั้นแลว้การสูญเสียครอบครัว

นบัไดว้า่เป็นวกิฤติอนัยิง่ใหญ่ในชีวติของหญิงนั้นๆ ดงัเช่นกรณี ปลา อายุ 46 ปี เดิมปลาแต่งงานมีสามีและมี

ลูก 2 คน ต่อมาลูกทั้งสองเสียชีวิต ดว้ยความเช่ือวา่เป็นหญิงท่ีไม่ดีทาํให้สามีขอเลิก ปลารู้สึกราวกบัวา่โลก

ของตนนั้นไม่เหลือส่ิงใดแลว้ อีกทั้งครอบครัวของสามีก็ไม่ตอ้นรับหลงัจากการหย่าร้าง การเป็นผูห้ญิงท่ี

สามีขอเลิก นบัไดว้า่เป็นสถานะท่ีแยม่ากในชุมชน ปลาจึงตดัสินใจมุ่งหนา้เขา้สู่ประเทศไทยเพื่อเร่ิมตน้ชีวิต

ใหม่ หรือกรณี กุ๊ก อายุ 45 ปี มีลูก 2 คน แต่ถูกสามีทอดทิ้ง กุ๊กเล่าว่า ตนเองมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดูแล
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ครอบครัวทั้งดูแลพอ่แม่ และลูกอีก 2 คน นัน่คือสาเหตุใหกุ้๊กเลือกท่ีจะเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย ทาํงานเพื่อ

ส่งเงินไปให้ครอบครัว ซ่ึงการไดส่้งเงินกลบัไปให้กบัครอบครัวไดอ้ยูสุ่ขสบาย กุ๊กมองว่าน่ีคือหน้าท่ีของ

ผูห้ญิงท่ีดี  

นอกจากน้ีในเร่ืองของการเลือกคู่ครองพบว่า ค่านิยมในการรักนวลสงวนตวัยงัคงมีอยู ่โดยหนิง 

อายุ 36 ปี ไดก้ล่าวถึงเด็กสาวปัจจุบนัวา่ “ไม่รักนวลสงวนตวั ทั้งท่ีตนเองเป็นคนพม่าท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศ

อ่ืน การกระทาํพฤติกรรมสําส่อนจะทาํให้ชีวิตมีแต่ความตกตํ่า” ส่วน กลว้ย อายุ 32 ปี ซ่ึงไดใ้ห้เหตุผลถึง

ค่านิยมน้ีวา่ “เพราะวา่คนท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยมกัเป็นกลุ่มคนท่ีมาจากละแวกหมู่บา้นใกลเ้คียงกนั 

หากทาํตวัสาํส่อน คนท่ีเขากลบัไปท่ีหมู่บา้น ถา้เขาเอาไปพดูพอ่แม่ท่ีรออยูท่างโนน้จะเสียใจ” 

ค่านิยมเช่นน้ีได้สะทอ้นไปยงัพฤติกรรมการเลือกคู่ครองโดยพบว่าทศันคติในการเลือกคู่ของ

แรงงานหญิงขา้มชาตินั้นดา้นหน่ึงเห็นสมควรให้เลือกสามีเป็นชาวพม่าดว้ยกนัโดยให้เหตุผลวา่ นอกจากจะ

สามารถเขา้ใจกนัทั้งเร่ืองภาษาและชีวิตความเป็นอยูแ่ลว้ ประเด็นหลกัคือการมองวา่พวกตนนั้นเป็นผูห้ญิง

พม่า ซ่ึงหากเม่ือนาํไปเทียบกบัผูห้ญิงไทยแลว้ ผูช้ายไทยยอ่มเลือกผูห้ญิงไทยมากกวา่ อนัสะทอ้นให้เห็นถึง

การประเมินสถานภาพตนเองท่ีตํ่ากว่าผูห้ญิงไทย การท่ีผูช้ายไทยเลือกผูห้ญิงพม่า นัน่แสดงวา่ชายไทยคน

ดงักล่าวไม่มีคุณสมบติัดีพอท่ีผูห้ญิงไทยจะเลือกเป็นสามี เป็นของเหลือทิ้ง 

 

“ผูช้ายดีๆ ท่ีไหนเขาจะมาเอาเรา มีแต่พวกเหลือแลว้ทั้งนั้น ข้ีเหลา้มัง่หล่ะ ไม่ทาํมาหากิน

บา้งหล่ะ ไดม้าก็ชํ้ าใจเปล่าๆ แล้วถา้มีลูก เราจะกลบับา้นก็ไม่ได ้เขาก็ไปกบัเราไม่ได ้เราเป็นเมีย

แลว้ก็ตอ้งทนอยูก่บัสามี จะทาํยงัไงได”้ นางหนิง อาย ุ36 ปี  

 

“ผูช้ายไทยใชเ้งินเก่ง มีเงินก็ไม่ค่อยเก็บ หมดไปกบัเหลา้กบัเบียร์ แต่ถา้เป็นผูช้ายไทยใหญ่

จะเก็บเงิน เพราะต่างรู้ดีวา่มีภาระตอ้งส่งเสียใหท่ี้บา้นท่ีพม่า” นก อาย ุ47 ปี 

 

ความคิดท่ีวา่ผูห้ญิงเป็นสมบติัของสามีและมีสถานะท่ีตํ่าตอ้ยกวา่คนไทยเช่นน้ีไดส่้งผลอยา่งยิ่งต่อ

แรงงานหญิง โดยเฉพาะสถานะในครอบครัว นางหนิงเล่าถึงชีวิตหญิงพม่าหลายคนท่ีแต่งงานกบัสามีชาว

ไทย และตกอยูใ่นสถานะเบ้ียล่าง ตอ้งทาํงานหนกัทั้งในบา้นและหาเงิน มกัไม่ไดส่้งเงินให้ครอบครัวท่ีพม่า

และไม่สามารถเดินทางไปไหนๆ ไดเ้น่ืองจากสถานะทางกฎหมายท่ียงัคงเป็นอุปสรรค  
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ในทางกลบักนัแรงงานหญิงอีกกลุ่มกลบัมองว่าการเลือกคู่ครองเป็นชาวพม่าด้วยกนันั้นไม่ใช่

ทางเลือกท่ีดี แต่ควรเลือกแต่งงานกบัชายไทย เพราะผูช้ายพม่าท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยนั้นมกัมีนิสัย

ชอบข่มเหงผูห้ญิง ข้ีเหลา้ ไม่มีหลกัแหล่ง 

การมองสถานะของความเป็นหญิงพม่าท่ีตํ่าตอ้ยกวา่ผูห้ญิงไทย ส่งผลต่อการปรับตวัในการดาํเนิน

ชีวติในสังคมไทย โดยเฉพาะการขาดความเช่ือมัน่ในการต่อรองต่อนายจา้งหรือการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนชาว

ไทย นอกจากน้ีการเช่ือวา่หญิงจะตกเป็นสมบติัของสามีเม่ือแต่งงาน ก่อให้เกิดประเด็นการนาํแรงงานหญิง

มาทาํเมียเพื่อไม่ใหเ้ธอเหล่านั้นหลบหนีและสามารถขดูรีดแรงงาน 

  

“บางคนผวัข้ีเมามีหน้ีเยอะ เมียก็ตอ้งช่วยทาํงานหาเงินใชห้น้ี อยา่งเวลาซ้ือของทุกอยา่งตอ้ง

อยู่ในช่ือผวั เขาเป็นคนไทย เอกสารราชการอะไรเขารู้ แต่เมียก็ตอ้งทาํใช้หน้ีดว้ย บางคนผ่อนรถ

เสร็จก็เอาเมียใหม่เลย เขามีเมียไวแ้ค่ช่วยหาเงิน” เดือน อาย ุ40 ปี 

 

4.1.2 ความเป็นหญงิ กบัชีวติการท างาน  

แรงงานหญิงขา้มชาติในบริบทของการทาํงานนั้น พบวา่ค่อนขา้งมีความยืดหยุ่นกวา่แรงงานชาย 

โดยเฉพาะในส่วนของอาชีพท่ีสามารถเลือกทาํได้หลากหลายกว่า กล่าวคือแรงงานหญิงสามารถเขา้ไป

ทาํงานไดท้ั้งในส่วนของงานภาคการเกษตร การก่อสร้าง งานบริการ และงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงาน

ในภาคบริการ เช่น งานพี่เล้ียงหรือแม่บา้น ซ่ึงพบว่างานลกัษณะน้ีมกัรับแรงงานหญิงให้เขา้ไปทาํงานและ

พกัอาศยัร่วมในบา้นของนายจา้ง โดยในกรณีการทาํงานเป็นพี่เล้ียงเด็ก หรือแม่บา้นประจาํบา้น แรงงานท่ียงั

ไม่มีครอบครัวมกัมีโอกาสในการทาํงานมากกวา่แรงงานชาย เน่ืองจากสะดวกและนายจา้งมีความมัน่ใจใน

ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 

 

“พี่ไดง้านเป็นแม่บา้นในบา้นของอาจารยม์หาวิทยาลยั เขาให้พี่ดูแลพ่อท่ีป่วย และดูแลงาน

บา้นทัว่ไป พี่กินอยู่ในบา้นเขาเลย นายจา้งดีกบัพี่มาก สอนพี่ทุกอย่างทั้งภาษา มารยาทไทย พี่รัก

พวกเขามาก เขาปฏิบติักบัพี่เหมือนคนในครอบครัวเขาเลย ทุกวนัน้ีก็ยงัติดต่อกนัอยู ่เขามีบุญคุณกบั

พี่มาก” ปลา อาย ุ46 ปี 
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“พี่เล้ียงลูกให้นายจา้งอยู่ 6 ปี ระหวา่งนั้นก็กินอยู่ในบา้นของนายจา้ง ไม่ค่อยไดอ้อกไป

ไหน ตอนมาแรกๆ พี่พูดไทยไม่ไดเ้ลย แต่นายจา้งช่วยสอน บางทีพี่ก็จาํเอท่ีคนอ่ืนพูดมาถามเขา 

เรียนกบัลูกของเขาดว้ย” กุ๊ก อาย ุ45 ปี 

 

งานเล้ียงเด็กหรือดูแลบา้นมกัเป็นงานท่ีแรงงานหญิงวยัรุ่นไม่นิยมนกั เพราะเป็นงานท่ีไม่มีเวลาท่ี

แน่นอนและไม่ค่อยมีวนัหยดุเน่ืองจากการพกัอาศยัร่วมกบันายจา้ง ในดา้นหน่ึงอาชีพแม่บา้นจะเป็นอาชีพท่ี

ค่อนขา้งมัน่คงเน่ืองจากมีรายไดแ้น่นอน แต่ก็บ่อยคร้ังท่ีตอ้งทาํงานเกินกวา่เวลาท่ีกาํหนด เน่ืองจากการพกั

อาศยัร่วมกับนายจ้างทาํให้ยากต่อการกาํหนดเวลาการเขา้ออกงานท่ีแน่นอน จึงเสมือนเป็นการทาํงาน

ล่วงเวลาโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งเพิ่ม ในบางกรณีมีการกกักนัไม่ให้แรงงานออกจากบา้น ดงันั้นงานแม่บา้นมกั

ไม่ไดรั้บความนิยมจากแรงงานหญิงวยัรุ่นมากนกั เน่ืองจากความเป็นอิสระท่ีจาํกดั ประกอบกบังานแม่บา้น

เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก รายละเอียดเยอะ ตอ้งมีการเรียนรู้  

 

“งานแม่บา้นยากนะ ตอ้งคิดอยู่ตลอดว่าวนัน้ีตอ้งทาํอะไรบา้ง ใครในบา้นชอบอะไร ไม่

ชอบอะไร รายละเอียดเยอะ พวกสาวๆ เขาไม่ค่อยชอบทาํ” ปลา อาย ุ46 ปี  

 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว แรงงานหญิงวยัรุ่นจึงมกัท่ีจะเลือกทาํงานท่ีมีการกาํหนดเวลาท่ีแน่นอน และ

ตนเองสามารถเลือกเวลาในการทาํงานได ้เช่นการทาํงานเป็นช่วงเวลาท่ีแน่นอน (หรือท่ีเรียกวา่ “ทาํงานเป็น

กะ”) อาทิ งานเสริฟอาหาร พนกังานแคชเชียร์ในร้านสะดวกซ้ือ พนกังานขายของ เป็นตน้ โดยการไดม้าซ่ึง

งานแต่ละงานก็มีทั้งมาจาก 1) เพื่อนชกัชวน โดยเพื่อนจะตอ้งเป็นเพื่อนท่ีมีความรู้จกักนัในระดบัหน่ึงและ

ไวใ้จได ้2) หางานเอง ส่วนประเด็นเก่ียวกบัเง่ือนไขการตดัสินใจทาํงานของแรงงานหญิงขา้มชาตินั้น พบวา่ 

การเลือกงานจะมีการคิดใคร่ครวญด้วยการใช้เหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็น ค่าจา้งหรือ

ค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บ, ลกัษณะงานท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีตวัแรงงานมี และความปลอดภยัของ

งานท่ีจะต้องไปทาํ นอกจากน้ียงัพบว่า สามีหรือแฟน ก็มีส่วนในการตดัสินใจ เช่น การไม่ทาํงานใน

ร้านอาหารกลางคืน  เช่น ร้านเหลา้ ไม่ว่าจะเป็นการเสริฟอาหาร ลา้งจาน หรืออะไรก็แลว้แต่ เพราะสามี

ไม่ใหท้าํ ก็จะไม่ไปทาํ ดงัเช่นในกรณีของบี อาย ุ50 ปี และป่ิน อาย ุ29 ปี 

ในขณะท่ีความยืดหยุน่ในการทาํงานของแรงงานหญิงจะมากกว่าแลว้ เช่นกนัท่ีความสามารถใน

การปรับตวัทางสังคมและวฒันธรรมอนัเกิดข้ึนผา่นการทาํงานมีมากกวา่แรงงานชาย โดยพบวา่ลกัษณะการ

ทาํงานท่ีตอ้งใช้การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจาํวนักับนายจา้งทาํให้เกิดเป็นแรงกดดันให้ตวั
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แรงงานเองต้องมีการเรียนรู้ทั้งในส่วนของภาษาและวฒันธรรม โดยพบว่าแรงงานหญิงทุกคนสามารถ

ส่ือสารคาํเมืองไดเ้ป็นอย่างดีและใชภ้าษาไทยได ้แมว้่าจะไม่สามารถอ่านเขียนได ้แต่ก็สามารถส่ือสารได้

เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดในพื้นท่ีทาํงานเป็นหลกั ในขณะท่ีแรงงานชายซ่ึงส่วนใหญ่แลว้อยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และก่อสร้างซ่ึงแทบจะไม่ไดมี้ความกดดนัในการบงัคบัให้ตอ้งเรียนรู้

ภาษาไทย หรือวฒันธรรมไทย และมักมีกลุ่มเพื่อนแรงงานพม่าด้วยกันเป็นหลัก แรงงานชายจึงมี

ความสามารถดา้นภาษาเม่ือเทียบกบัแรงงานหญิงแลว้ถือไดว้า่ต่างกนัยิง่นกั 

ความสามารถในการส่ือสารและการปฏิบติัตนตามวฒันธรรม จารีตแบบไทยช่วยอย่างยิ่งต่อการ

สร้างความมัน่ใจให้กบัตวัแรงงานในการกล้าท่ีจะเผชิญหน้า และมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนไทย หรือแมแ้ต่กบั

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 

“แต่ก่อนนุ่งแต่ผา้ถุง กางเกงใส่แทบจะไม่เป็น เวลาจะไปไหนที รู้สึกไดเ้ลยวา่ถูกมองแบบดู

ถูกจากคนอ่ืน ยิง่เวลาไปอาํเภอนะ เขาพดูกบัเราเหมือนหมูหมา ตอนน้ีแต่งตวัเป็น เวลาพูดภาษาไทย

ถึงจะเพี้ยนไปบา้งแต่ก็มัน่ใจข้ึน รู้วา่ตอ้งแต่งตวัยงัไง นัง่ยงัไงให้ดูดี กินชอ้นกินซ้อมเป็นนะ” หนิง 

อาย ุ36 ปี 

 

“มาทาํงานน่ีถ้าแต่งตวัสะอาดสะอา้น ส่ือสารรู้เร่ือง พวกเจา้หน้าท่ีคนไทยเขาก็ดูถูกเรา

ไม่ได ้เราทาํงานเก่ง เราทาํไดเ้หมือนท่ีคนไทยทาํ ก็ไม่ตอ้งกลวัใครเขาจะมาวา่อะไรได”้ เดือน อาย ุ

40 ปี 

 

นอกจากความมัน่ใจท่ีเกิดข้ึนนั้นจะส่งผลดีต่อการปฏิสัมพนัธ์แลว้ ในดา้นการต่อรองค่าจา้ง หรือ

ขอ้ตกลงในการทาํงาน ภาษากลายเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหแ้รงงานมีโอกาสในการไดรั้บค่าจา้งท่ีเป็นธรรมและ

โอกาสในการหางานท่ีหลากหลาย หรือแมก้ระทัง่การต่อรองกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ เช่นตาํรวจ ในกรณีถูกจบั หรือ

ตรวจค้น แรงงานสามารถส่ือสารถึงสถานะของตน อธิบายลักษณะบตัรท่ีตนถือครอง หรือการเข้าใน

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเจา้หนา้ท่ีพยายามส่ือสาร ภาษาเป็นหน่ึงในอุปสรรคท่ีพบวา่มีส่วนอยา่งมากในกรณีการ

จบักุม เม่ือตัวแรงงานเองไม่สามารถเข้าใจสาเหตุของการจบักุม หรือไม่สามารถส่ือสารเพื่อขอความ

ช่วยเหลือ หลายกรณีแรงงานถูกละเมิดโดยเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากความไม่สามารถในการส่ือสาร ทั้งโดยตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจก็ตาม  
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สําหรับแรงงานหญิงนั้นในประเทศตน้ทางความบีบคั้นในการดาํรงชีวิตส่งผลให้แรงงานจาํนวน

มากตอ้งอพยพเขา้มายงัประเทศไทยเพื่อเป็นกาํลงัหลกัในการหาเงินจุนเจือครอบครัว แรงงานส่วนใหญ่มกั

ไดง้านท่ีมุมหน่ึงมองวา่มีความยดืหยุน่กวา่ฝ่ายชาย แต่มกัเป็นงานท่ีผกูขาดอยูท่ี่เพศหญิงเช่นงานคนรับใชใ้น

บา้น งานบริการ หรือแมแ้ต่การให้บริการทางเพศ  การขาดแคลนตาํแหน่งงานท่ีมีทกัษะส่งผลให้แรงงาน

หญิงจาํนวนมากตอ้งทาํงานตํ่ากวา่คุณสมบติัของตน ในตลาดแรงงาน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่โอกาส

ท่ีแรงงานหญิงจะได้งานมีมากกว่าแรงงานชาย แต่งานท่ีได้นั้นส่วนมากแล้วยงัอยู่ในภาคงานท่ีไม่มีการ

ควบคุมและบางคร้ังไม่ไดรั้บการจา้งงานอย่างถูกกฎหมายเสมอไป ในขณะท่ีแรงงานชายจะไดรั้บงานท่ีมี

กฎหมายรองรับ เช่นงานในภาคอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง สามารถเขา้ร่วมในสหพนัธ์แรงงาน มีสิทธ์ิ

เสียงในการต่อรองมากกวา่  แรงงานหญิงจึงเส่ียงต่อการถูกกระทาํนานปัประการ  รวมถึงการเลือกปฏิบติัใน

รูปของการแสวงหาผลประโยชน์และการขดูรีดแรงงาน  

จากขอ้มูลท่ีไดส้ามารถสรุปไดว้า่แรงงานหญิงในภาคงานบริการนั้นเส่ียงอยา่งยิ่งท่ีจะถูกกดค่าจา้ง

หรือการยดืระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง และเน่ืองจากการอาศยัร่วมกบันายจา้งทาํให้ระยะเวลาในการทาํงานไม่

สามารถกาํหนดได้แน่นอน อาจยาวถึง 15-18 ชัว่โมงต่อวนั ไม่มีวนัหยุด เส่ียงต่อการถูกกกัขงัหรือจองจาํ 

รวมถึงเส่ียงต่อการใชค้วามรุนแรง 

 

4.2 การปรับตัวภายใต้นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

การเดินทางจากประเทศตน้ทางสู่ประเทศปลายทางของแรงงานขา้มชาติ จากสถิติของกรมการ

จดัหางาน สํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ได้ระบุตวัเลขจาํนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยว่ามี

ทั้งหมด 1,133,851 คน เขา้เมืองอย่างถูกกฎหมาย 940,531 คน ผิดกฎหมาย 193,320 คน ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

จาํนวนท่ีสูงแสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นของแรงงานขา้มชาติท่ีมีต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย  

รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิมใหมี้การอนุญาตจา้งแรงงานขา้มชาติจากประเทศเพื่อนบา้นซ่ึงมีสถานการณ์เขา้

เมืองอยา่งผิดกฎหมายโดยยึดตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัการทาํงานคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 2521 เน่ืองจากในช่วงนั้นประเทศกาํลงัตอ้งการแรงงานในภาคการผลิตอยา่งมากเพื่อเขา้สู่การ

เป็นประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงการเขา้สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมน้ีไดดึ้งเอาแรงงานในภาคการผลิตส่วน

อ่ืนไป แรงงานขา้มชาติจึงกลายเป็นส่วนเติมเต็มให้กบัปัญหาน้ี ในปี 2535 ไดมี้การเปิดให้มีการเขา้รายงาน

ตวัของแรงงานกลุ่มน้ีเพื่อให้สามารถทาํงานไดช้ั่วคราวและยงัคงสถานะผูห้ลบหนีเขา้เมืองไวโ้ดยเน้นท่ี

จงัหวดัชายแดนไทย-พม่า แต่กระนั้นดว้ยราคาค่าธรรมเนียมซ่ึงสูงถึง 5,000 บาท ทาํให้นายจา้งไม่เลือกท่ีจะ

พาแรงงานไปข้ึนทะเบียน  ซ่ึงต่อมาในปี 2539 ด้วยเพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการพยายาม
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จดัระบบเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนแรงงานไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเสนอการข้ึนทะเบียนแรงงานเพิ่มเติมเป็น 43 

จงัหวดัและขอบเขตงาน 11 ประเภท พร้อมกนัน้ีไดล้ดวงเงินประกนัลงเหลือ 1,000 บาท ซ่ึงในส่วนน้ีช่วย

ขยายจาํนวนแรงงานเขา้มาข้ึนทะเบียนกบักรมแรงงานเพิ่มข้ึน กระทัง่ในปี 2540 เม่ือประเทศไทยประสบกบั

ปัญหาฟองสบู่แตกทาํให้ต้องมีการลดปริมาณแรงงานข้ามชาติลง ซ่ึงในกรณีน้ีส่งผลต่อกลุ่มทุนท่ียงัคง

ตอ้งการใช้แรงงานราคาถูก ต่อมาในปี 2544 ได้มีการแก้ไขปัญหาเก่ียวขอ้งกบัการหลบหนีเขา้เมืองของ

แรงงานขา้มชาติโดยมีการยินยอมให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงานโดยท่ีจะมีหรือไม่มีนายจา้งก็ได้และเพิ่ม

มาตรการด้านสาธารณสุขโดยการประกนัสุขภาพในอตัรา 1,200 บาทต่อปี โดยแรงงานสามารถเขา้รับ

บริการและจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สามสิบบาทต่อหน่ึงคร้ัง  ความเปล่ียนแปลงอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

การทาํงานของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยคือ การยอมให้ลูกจา้งเปล่ียนนายจา้งใหม่ไดเ้ม่ือถูกเลิกจา้ง 

โดยตอ้งหานายจา้งใหม่ให้ได้ภายในระยะเวลา 7 วนัซ่ึงคาดว่าจะช่วยลดปัญหาการกกัตวั ข่มขู่ ระหว่าง

นายจา้งและลูกจา้ง  

นอกจากน้ีในปี 2547 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแนวการบริหารแรงงานขา้มชาติโดยการ

เห็นชอบใหมี้การทาํประวติัแรงงานขา้มชาติโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีการกาํหนดหมายเลข 13 หลกัซ่ึง

เป็นคนละหมวดกบัราษฎรไทย โดยมีการจดทะเบียนทั้งตวัแรงงานเองและผูติ้ดตาม อีกทั้งให้นาํช่ือแรงงาน

ขา้มชาตินั้นเขา้ไปอยูใ่นทะเบียนบา้นของนายจา้ง นอกจากน้ียงัมีการเปิดการเจรจาบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ย

ความร่วมมือระหวา่งการจา้งแรงงาน (MOU) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 3  

ภายใตน้โยบายความมัน่คงของรัฐไทย โดยความพยายามในการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติ

ผา่นการข้ึนทะเบียนให้มีสถานะทางกฎหมาย หรือบตัร ส่งผลให้แรงงานหญิงขา้มชาติท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มา

จะต้องทาํความเข้าใจ เรียนรู้ และปรับตวัอยู่ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐในแต่ละ

ช่วงเวลา   

4.2.1 บัตร กบัการด าเนินชีวติในประเทศไทย 

การข้ึนทะเบียนแรงงานนอกจากจะเป็นการจดัระเบียบแรงงานขา้มชาติของฝ่ังรัฐแลว้ ในฝ่ังของ

แรงงานขา้มชาติเอง การมีบตัรส่งผลอยา่งยิง่ต่อชีวติความเป็นอยูข่องตวัแรงงานในระดบัชีวิตประจาํวนั โดย

พบว่าแรงงานท่ีไม่มีบตัรมกัจะไม่สามารถเลือกงานไดม้ากนกั จาํเป็นตอ้งยอมทาํงานท่ีมีขอ้จาํกดัมากมาย 

และไร้ซ่ึงอาํนาจในการต่อรองกับนายจ้าง ส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มแรงงานหญิงมกัจะเป็นงานท่ีไม่ต้อง

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นอ่ืนมากนกันอกจากตวันายจา้งและมกัเป็นงานท่ีทาํในพื้นท่ีจาํกดัเช่นในพื้นท่ีบา้น งาน

ดงักล่าวเช่น งานแม่บา้น พี่เล้ียง พนกังานทาํความสะอาดในร้านอาหาร พนกังานลา้งจาน   
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“พี่ทาํงานอยูใ่นบา้น ไม่ค่อยกลา้ออกไปไหน กลวัเจอตาํรวจ มนัก็เลยเหมือนพี่ทาํงานไม่มี

เวลา เชา้แต่เชา้ ถา้อยูใ่นบา้นก็ทาํไปเร่ือยๆ เก็บกวาดเช็ดถู จนนอนนัน่แหละถึงไดห้ยุด” หนิง อาย ุ

36 ปี 

  

“พี่ไม่ค่อยไดอ้อกไปไหน เพราะบตัรไม่มี กลวัตาํรวจจบัแลว้ส่งกลบั” ปุ๊ก อาย ุ45 ปี 

  

“เขา้มาทาํงานก่อสร้างเพราะตอนนั้นไม่มีบตัร งานอยา่งอ่ืนเขาอยากไดค้นมีบตัร เราไม่มี

ตอ้งอดเอาทาํงานหนกัไปก่อน” ปาน อาย ุ38 ปี 

  

นอกจากการมีบตัรจะช่วยให้อาํนาจในการต่อรองเก่ียวกบัเน้ืองานเพิ่มมากข้ึนแลว้ ในส่วนของ

ค่าจา้งแรงงานเองจะพบว่าตวัแรงงานท่ีมีบตัรไดรั้บเงินค่าจา้งมากกวา่แรงงานไม่มีบตัรอีกทั้งมีช่วงเวลาใน

การทาํงานท่ีแน่นอนกวา่ โดยพบวา่ค่าจา้งแรงงานท่ีมีบตัรอยูร่ะหวา่ง 60-120 บาทต่อวนั แต่แรงงานท่ีมีบตัร

ไดรั้บค่าแรง 200-300 บาทต่อวนั 

การข้ึนทะเบียนแรงงานนอกจากจะเปล่ียนให้แรงงานผิดกฎหมายได้เข้าสู่ระบบกฎหมายท่ี

สามารถแสดงตวัตนและต่อรองเพื่อรับสิทธิอนัควรจะไดรั้บในการทาํงานแลว้ ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเอา

แรงงานขา้มชาติเขา้สู่ระบบการประกนัสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือใหแ้รงงานไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลโดย

มีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ซ่ึงจากการเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพน้ี ทาํให้แรงงานข้ามชาติสามารถเขา้รับการ

รักษาพยาบาลในอตัราค่าใชจ่้าย 30 บาท ต่อคร้ัง ซ่ึงในส่วนน้ีไดช่้วยให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่ม

แรงงานดีข้ึน 

 

“กล้วยคลอดท่ีโรงพยาบาลนครพิงค์ เน่ืองจากขณะนั้น มีบตัรแรงงานแลว้ จึงเขา้ไปรับ

บริการในการตรวจเลือด และใชสิ้ทธิต่างๆตามบตัร โดยครอบคลุมสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาล

นครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย โดยสะดวกหรือใกล้ท่ีไหนก็เขา้รับบริการท่ีนั้น แต่กล้วยเลือก

ตดัสินใจเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลนครพิงคเ์น่ืองจากเป็นโรงพยาบาลท่ีใหญ่ ซ่ึงในแต่ละนดั (การ

นดัตรวจ) กลว้ยจะใชสิ้ทธิ 30 บาท โดยสิทธิดงักล่าวจะไดม้าจากการจ่ายค่าทาํบตัรแรงงาน ซ่ึงจะมี

การตรวจสุขภาพและเสียค่าบตัรสุขภาพ ปีละ 1,900 บาท จึงได้สิทธิเพื่อใช้บตัร 30 บาท มาโดย

ในขณะท่ีตั้งทอ้ง กลว้ยทาํงานรับจา้งอยู่ในร้านอาหารแห่งหน่ึงในเมืองเชียงใหม่ โดยช่ือจะอยู่ใน

ทะเบียนบา้นของแรงงาน จึงสามารถใชสิ้ทธิน้ี เน่ืองจากการดาํเนินการทาํบตัรแรงงานท่ีตอ้งมีการ
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ตรวจสุขภาพเพื่อทาํบตัร กล้วยจึงดาํเนินการขอทาํบตัรสุขภาพด้วย แต่แรงงานตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเอง นายจา้งไม่ไดด้าํเนินการใหก้ลว้ย” กลว้ย อาย ุ32 ปี 

  

กระนั้นแล้วในอีกด้านหน่ึงของอาํนาจในการถือครองบตัรกลบัพบว่าตวับตัรเองมีส่วนในการ

กกักนัแรงงานไวใ้นพื้นท่ีท่ีรัฐกาํหนดและบ่อยคร้ังท่ีถูกนาํไปใช้โดยนายจา้งในการสร้างเง่ือนไขในการ

ทาํงาน ดงัเช่นกรณีการระบุใหแ้รงงานตอ้งแจง้จดทะเบียนกบันายจา้งใหม่ภายใน 7 วนัหลงัจากท่ีถูกเลิกจา้ง

จากท่ีทาํงานเก่า ซ่ึงในส่วนน้ีไดเ้ป็นขอ้ยืดหยุน่จากเดิมท่ีห้ามมิให้มีการเปล่ียนนายจา้ง แต่กระนั้นแลว้กลบั

พบวา่ ในทางปฏิบติั การหางานใหม่ให้ไดภ้ายใน 7 วนัหลงัจากถูกเลิกจา้งจากท่ีเก่านั้นแทบจะไม่สามารถ

เป็นไปได ้หรือมิฉะนั้นแลว้ภายใตเ้ง่ือนไขของการทดลองงาน แมว้า่ตวัแรงงานเองจะสามารถหางานใหม่ได้

ในระยะเวลาท่ีกาํหนดแต่ในบางสถานประกอบการ ไม่ยอมข้ึนทะเบียนให้ลูกจ้างจนกว่าจะผ่านช่วง

ระยะเวลาทดลองงาน ซ่ึงในระยะเวลานั้นเท่ากับว่าแรงงานต้องอยู่ในสถานะของแรงงานข้ามชาติผิด

กฎหมาย บา้งถูกนายจา้งริบเอกสารประจาํตวัเพื่อป้องกนัไม่ใหลู้กจา้งหนีหรือต่อรอง นอกจากน้ีในส่วนของ

การข้ึนทะเบียนไดก้าํหนดใหแ้รงงานตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเท่านั้นหา้มเดินทางออกนอกพื้นท่ี หาก

จาํเป็นตอ้งมีการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจะตอ้งมีการขออนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองเพื่อทาํเอกสาร

ยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงปลายทางและกาํหนดระยะเวลา ซ่ึงในส่วนน้ีไดก่้อให้เกิดเป็นขอ้จาํกดัในการ

ดาํเนินชีวิตในบางกรณีเช่น โอกาสในการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนอกพื้นท่ี การได้รับ

การศึกษาในระดบัท่ีสูงกวา่โรงเรียนในพื้นท่ี ซ่ึงในส่วนน้ีพบวา่หลายคร้ังท่ีแรงงานเลือกท่ีจะยอมเส่ียง ส่วน

หน่ึงมาจากการเรียนรู้ถึงการแสดงตนให้ไม่เป็นท่ีสงสัยจากเจา้หนา้ท่ีและส่วนหน่ึงมาจากการยืดหยุน่ในกฎ

ขอ้บงัคบัของตวัเจา้หนา้ท่ีเอง  

นอกจากขอ้จาํกดัต่างๆ อนัเกิดจากการถือครองบตัรแลว้ในส่วนของขั้นตอนการทาํบตัรเองก็มี

ส่วนอยา่งมาในการตดัสินจะทาํหรือไม่ทาํของแรงงานขา้มชาติเน่ืองจาก ในแต่ละปีจะมีการจดัช่วงเวลาของ

การข้ึนทะเบียน ซ่ึงมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก และส่วนใหญ่แลว้นายจา้งจะใหลู้กจา้งเป็นผูด้าํเนินการเอง ซ่ึงแรงงาน

ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยไดจ้าํตอ้งมีการเพิ่มค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวค้่าธรรมเนียม เช่นการ

จา้งคนกรอกขอ้มูล และในส่วนของขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะเวลาในการข้ึนทะเบียนซ่ึงตวัแรงงานมองว่า

การกาํหนดระยะเวลาเพียงบางเดือนของปีให้แรงงานท่ีเข้ามาทาํงานในราชอาณาจกัรไทยสามารถข้ึน

ทะเบียนไดน้ั้นไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์จริงท่ีมีแรงงานขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศไทยทุกวนั ผลท่ีเกิด

คือมีแรงงานส่วนหน่ึงตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานะแรงงานผิดกฎหมายตอ้งรอเวลาในการข้ึนทะเบียน ซ่ึงใน

ประเด็นน้ีเอ้ือต่อการถูกละเมิดสิทธิและเส่ียงต่อการถูกจบักุมและส่งกลบั  



60 
 

“บตัรต่างดา้ว ทาํปีละคร้ัง พอเดือนมีนาก็ตอ้งไปทาํ ไปต่อ ตอ้งไปรายงานตวั มนัเสียเวลา 

น่าจะมีให้ทาํแลว้อยูไ่ด ้2-3 ปี ไปทาํถา้ช้าปรับวนัละ 2,000 บาท ถา้พาสปอร์ตเกินปรับวนัละ 500 

บาท จา้งคนกรอกเอกสารใหอี้ก 150 บาท” กลว้ย อาย ุ32 ปี 

 

4.2.2 บัตร กบัการปฎสัิมพนัธ์กบัเจ้าหน้าที่รัฐ 

การฝ่าฝืนกฎหมายไทยในการจา้งหรือลกัลอบเป็นแรงงานขา้มชาติ ในระหวา่งการจบักุมในไทย 

สัดส่วนของกรณีท่ีนายจา้ง (ร้อยละ 9.4) หรือนายหนา้ (ร้อยละ 1.5 )1 จะถูกจบัในขอ้หาร่วมกบัแรงงานขา้ม

ชาตินั้นพบว่ามีน้อยมาก ขณะท่ีกว่าร้อยละ 55 ของกรณีการจบักุมท่ีบุคคลอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน

ร่วมงาน และเพื่อนถูกจบักุมพร้อมกบัแรงงานขา้มชาตินั้นๆ แรงงานขา้มชาติท่ีผา่นการข้ึนทะเบียนและถือ

บตัรอนุญาตทาํงานถูกบงัคบัให้นาํบตัรนั้นติดตวัอยู่ตลอดเวลา จากบตัรนั้นแรงงานข้ามชาติมีสิทธิทาง

กฎหมายท่ีค่อนข้างจาํกัด ในขณะท่ีคนไทยท่ีไม่ได้นําบตัรติดตวัตลอดเวลากลับไม่ประสบปัญหาใดๆ 

แรงงานขา้มชาติจะเสียสิทธิทางกฎหมายทนัทีท่ีถูกจบัโดยไม่มีบตัรติดตวั ซ่ึงนาํไปสู่การจบักุม กกักนั และ

ส่งกลบัประเทศ  บตัรประจาํตวัแรงงานขา้มชาติจึงหมายถึงเอกสารการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยเช่นกนั เม่ือมี

การจบักุมโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐเจา้หน้าท่ีสามารถตรวจสอบไดถึ้งการทาํงานของแรงงานขา้มชาตินั้นๆผา่น ช่ือ

ของนายจา้งท่ีปรากฏอยูบ่นบตัร ชนิดของงาน และสถานท่ีทาํงาน  

ในประเด็นน้ีจะเห็นไดว้่าแรงงานขา้มชาติกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐเองอยูใ่นสถานะความสัมพนัธ์ของการ

เป็นผูต้รวจสอบและผู ้ถูกตรวจสอบ ดงันั้นแล้วจะพบว่าแรงงานจะจดัความสัมพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐใน

ลกัษณะของการหวาดกลวั การหลีกเล่ียงท่ีจะมีปฎิสัมพนัธ์ดว้ยการหลบซ่อน ซ่ึงแต่ละคนต่างมีการเรียนรู้ท่ี

จะปรับตวัเพื่อให้สามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ีจะตอ้งเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปรากฏในหลายรูปแบบ 

และแต่ละบุคคลมีระดับการเรียนรู้และแสดงออกท่ีต่างกันมกัสัมพนัธ์กับระยะเวลาในการเขา้มาอยู่ใน

ประเทศไทย  

   

“ตอนท่ีขา้มมาคร้ังแรก เจอด่านทหาร และถูกตรวจคน้ ตอ้งถอดเส้ือผา้ ให้ตรวจคน้ (ตอน

นั้น เราไม่รู้เร่ือง แต่พี่สาว เขา้มานานแลว้ เขาจะทาํเป็นหอ้งๆ ไว ้ให้เขา้ไปตรวจ ตอนนั้นก็งงๆ ไม่รู้

เร่ือง เพราะเมารถอยู ่ อว้กดว้ย  ก็เลยคิดวา่ เจา้หนา้ท่ีคงคิดวา่เรา เมายา แบบน้ีรึเปล่าเลยเรียกตรวจ
                                                           
1 “Migration in the Greater Mekong Sub-region In-depth Study: Arrest, Detention and Deportation”. Migration in the Greater Mekong 

Subregion Resource Book. Mekong Migration Network (MMN) and Asian Migrant Center (AMC).   
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เรา พอเราลงรถ พี่สาวเขามีบตัรเขียวขอบแดง เขาก็เรียกเขา้ไปในห้อง แลว้เจา้หน้าท่ีผูช้ายก็ให้เรา

แกผ้า้หมดเลย จะไม่แกก้็ไม่ได ้ พี่สาวก็มีประจาํเดือนอยูต่อนนั้น ไม่แกก้็ไม่ได ้พี่สาวเขาก็โตแลว้

ตอนนั้นอายุ 20 กวา่ๆแลว้ แต่ก็ตอ้งยอม พอเราทาํท่าไม่ยอม เคา้ก็มาดึงเส้ือผา้เราลงเองเลย สุดทา้ย

เคา้ก็ไม่ใหเ้ราไปต่อ เพราะเราไม่มีบตัร เลยตอ้งกลบัมาอยูบ่า้นป้าท่ีรู้จกัท่ีฝาก 2-3 อาทิตย”์ กอ้ย อาย ุ

28 ปี 

 

“พี่ซ่อนบตัรไวใ้นซองผา้อนามยั ตอนนั้นพี่มีของเยอะ พี่ก็ทาํเสียงดุๆว่าร้ืออกมาแลว้ตอ้ง

เก็บใหด้ว้ยนะ เราพดูคาํเมือง เขาก็คิดวา่เราเป็นคนเมือง เราก็วา่เราลืมเอาบตัรมา เขาก็แค่ดูๆกระเป๋า

แลว้ก็ไม่ไดว้า่อะไร” ปุ๊ก อาย ุ45 ปี 

  

“ตอนนั้นไปหาพี่สาวท่ีสุทธิสาร ลงรถท่ีตลาดสุทธิสาร พี่สาวก็มารับ ก็ไปเดินเล่นท่ีตลาด 

ก็เจอตม. ก็มาถามว่า นอ้งๆ มีบตัรมั้ย เราก็บอกว่าเรามีแต่ไม่ไดเ้อามาเอาไวท่ี้ห้อง แลว้เคา้ก็ให้เรา

ข้ึนรถ แล้วขบัพาเราไป แล้วเคา้ก็เอาสมุดมาทาํเป็นจดๆ แล้วบอกว่า งั้นเอามาห้าพนั ถ้าไม่มีจะ

ส่งกลบันะ แต่เราก็บอกไปวา่ หนูไม่มี เงินเดือนหนูยงัไม่ถึงเลย พี่สาวก็ไม่มี เขามีบตัรเขียวขอบแดง 

พี่สาวก็ไม่มี เขาเลยถามวา่ มีเท่าไหร่ ก็บอกไปวา่ มีแค่สามร้อย เขาก็บอกวา่ งั้นมีสามร้อย ก็สามร้อย 

เอามา โชคดีท่ีเราเองเงินแค่สามร้อยใสกระเป๋าไว ้เขาก็เอาเราไปจอดห่างๆ ท่ีสน. เราเคยไดย้ินมา

ก่อน วา่ถา้เราทาํท่ากลวั เขาก็จะมาขู่เอาเงินเรา เราเลยไม่ทาํหนา้ตากลวัก็คุยกลบัไป ไม่กลวั เขาก็เลย

บอกวา่ใหล้งรถแลว้กลบัหอ้งไป แลว้อยา่มาเดินอีกนะเด๋ียวก็โดนจบัอีกหรอก เราก็ขอบคุณค่ะ แลว้

เขาก็เอาสามร้อยบาทเราไป แต่ก็เจอแค่คร้ังเดียวตอนนั้น หลงัจากนั้นเราก็มีบตัรนกัศึกษา กศน. พก

ไปไหนมาไหน เวลาเขาเรียกก็เอาบตัรน้ีโชวไ์ป” กอ้ย อาย ุ28 ปี 

  

“พี่ถูกจบัได้ตอนไปกรุงเทพ ตอนนั้นตาํรวจท่ีจบัพี่บอกว่าถ้าจ่ายเงิน 3,000 บาทแล้วจะ

ปล่อยตวั พี่บอกวา่ไม่มีแต่พี่แอบเงินไวใ้นเส้ือใน เขาคน้ตวัแลว้เอาเงินพี่ไปหมดเลย” ปลา อาย ุ46 ปี 

  

แมว้า่การตรวจจบัจะกลายเป็นท่ีหวาดกลวัของแรงงานและกดดนัให้แรงงานจาํตอ้งขวนขวายการ

พาตวัเองเขา้สู่ระบบการข้ึนทะเบียนแรงงานท่ีถูกกฎหมาย แต่ในทางกลบักนักลบัพบวา่การไม่ปฏิบติัตามกฎ

ของผูรั้กษากฎเช่นเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือตาํรวจเอง กลบัทาํให้การข้ึนทะเบียนแรงงานกลายเป็น

ขั้นตอนท่ีหลีกเล่ียงได ้เพราะในทางปฏิบติัแรงงานพบว่าตวับตัรเองไดส้ร้างขอ้จาํกดัในการเดินทางออก
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นอกพื้นท่ี ซ่ึงมีกระบวนการยุ่งยากในการขอเดินทางออกนอกพื้นท่ีและแม้ว่าจะไม่มีบตัรในบางกรณี

สามารถเดินทางออกนอกพื้นท่ีไดเ้ม่ือเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจไม่ไดส้นใจตรวจอยา่งจริงจงั หรือ จ่ายเงินบางส่วน

เพื่อแลกกบัการออกนอกพื้นท่ีได ้หรือแมแ้ต่ในกรณีท่ีมีบตัรแต่ไม่ไดพ้กเม่ือพบเจา้หนา้ท่ีนั้น ในทางปฏิบติั

จริงจะพบวา่แรงงานส่วนใหญ่ท่ีถูกจบักุมในพื้นท่ีทาํงานนั้นมกัเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรืองาน

ก่อสร้าง ซ่ึงโดยลกัษณะงานไม่สามารถพกพาเอกสารติดตวัได้ตลอดเวลา และบ่อยคร้ังท่ีการจบักุมใน

ลกัษณะน้ีเกิดข้ึนโดยนายจา้งเองซ่ึงเป็นผูถื้อบตัรของแรงงานไวเ้พื่อประกนัการทาํงาน การจบักุมลกัษณะน้ี

มกัเกิดข้ึนช่วงปลายเดือนก่อนมีการจ่ายเงินค่าจา้งหรือเพียงชัว่ขา้มวนัหลงัการจ่ายเงินค่าจา้ง เหตุการณ์ต่างๆ 

เหล่าน้ีทาํใหค้วามเช่ือมัน่ท่ีมีต่อกระบวนการเขา้สู่การเป็นแรงงานถูกกฎหมายถูกลดทอนลงและส่งผลกะทบ

ท่ีตามมาคือการเลือกท่ีจะอยูแ่บบผิดกฎหมาย ซ่ึงหากถูกจบั ส่งกลบั ก็ยงัคงสามารถท่ีจะเดินทางขา้มมาเพื่อ

ทาํงานไดอี้กคร้ังเป็นวงจรต่อไปเร่ือยๆ  

  

“พี่วา่มีบตัรมนัก็ดีเราก็นอนใจไดว้า่เราอยูถู่กกฎหมาย แต่บางทีเขาก็ไม่สนใจ บตัรเขาก็หา

เร่ืองจะจบัเรา วา่ออกนอกเขตบา้ง วา่ไม่พกบตัรบา้ง สุดทา้ยก็ตอ้งเสียตงัอยูดี่ มนัก็แลว้แต่ว่าเราจะ

ซวยเจอตาํรวจแบบไหน” หนิง อาย ุ36 ปี 

  

4.2.3 บัตร กบัสถานะความเป็นแรงงานหญงิ 

ในดา้นการทาํงานนั้นพบว่า แรงงานขา้มชาติหญิงและชายมกัมีการประกอบอาชีพท่ีต่างกนัโดย

แรงงานชายส่วนใหญ่มกัประกอบอาชีพ แรงงานก่อสร้าง ขบัรถส่งของ รับจา้งยกของ ส่งของและงานรับจา้ง 

ในขณะท่ีแรงงานหญิงมกัทาํงานแม่บา้น พี่เล้ียง ลูกจา้งในร้านคา้ ร้านอาหาร ซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดการแบ่งงาน

ลกัษณะน้ีมกัมาจากอุปสงค์ของตลอดแรงงานโดยพบว่าแรงงานก่อสร้างชายเป็นท่ีตอ้งการมากในตลอด

ก่อสร้าง จริงอยูท่ี่มีแรงงานหญิงท่ีทาํงานรับจา้งก่อสร้าง แต่พวกเธอมกัพยายามหางานอ่ืนในกรณีท่ีเลือกได ้

ซ่ึงปัจจยัท่ีมีส่วนตดัสินใจในการทาํงานนั้นมีเร่ืองของสถานะทางกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง สําหรับแรงงาน

หญิงการทาํงานบา้นเป็นท่ีตอ้งการซ่ึงสําหรับตวัแรงงานเอง แมว้า่จะยงัไม่มีบตัรก็สามารถทาํงานเช่นน้ีได้

เน่ืองจากเป็นการทาํงานในพื้นท่ีปิด ส่วนใหญ่เป็นบา้นของนายจา้งท่ีไม่ตอ้งพบเจอผูค้นมากมายนกั ในขณะ

ท่ีการออกไปทาํงานก่อสร้างถือไดว้่าเป็นงานท่ีมีความเส่ียงสูงในการพบเจอกบัเจา้หนา้ท่ีหรือการเขา้ตรวจ

คน้โดยเจา้หน้า เช่นนั้นแลว้จึงมกัพบวา่ในกรณีท่ีมีการขา้มฝ่ังเขา้มาทั้งครอบครัว แรงงานชายจะไดท้าํบตัร

ก่อน  
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แรงงานหญิงส่วนใหญ่เม่ือหางานทาํจะคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั เช่นกรณีแรงงานชายท่ี

รับจา้งเป็นแรงงานในงานก่อสร้างนั้น สามารถไปยืนรอตามจุดท่ีมีกลุ่มแรงงานไปรวมตวักนัเพื่อรอนายจา้ง

มาเลือกตวัไป ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานหน้าใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะเลือกวิธีการน้ีในการ

ไดง้านในช่วงแรก ในกรณีแรงงานหญิงมกัจะไม่ทาํงานในลกัษณะน้ีเน่ืองจากกงัวลเร่ืองความปลอดภยั  งาน

แม่บา้นทาํความสะอาด แมว้า่จะตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงเช่นโรงพยาบาลแต่ก็ถือไดว้า่เป็นงานท่ีมีความ

ปลอดภยัในระดบัหน่ึงแต่กระนั้นงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานแม่บา้นในครัวเรือนมกัจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีบตัรก่อนเสมอ 

 

“ทาํบตัรก็เหมือนกบัวา่มนัทาํให้เราอุ่นใจ อย่างน้อยเราก็จะไม่ถูกจบัแลว้ส่งกลบั แลว้ก็ยงั

ไดเ้งินเพิ่มนะ ไม่มีบตัรบางทีเขาก็กดค่าจา้ง เราก็ตอ้งยอมเขา” กลว้ย อาย ุ32 ปี 

 

อาจกล่าวไดว้่าบตัรเป็นดัง่กุญแจสู่ประตูของการทาํงานอย่างถูกกฎหมายในแรงงานชาย แต่ใน

กรณีแรงงานหญิงบตัรยงัเช่ือมโยงไปความสัมพนัธ์ในระดบัครัวเรือนดว้ย  

สําหรับความสัมพนัธ์ในครัวเรือนของชาวไทยใหญ่ท่ีขา้มมาอยู่ฝ่ังไทยนั้น จากการสัมภาษณ์

กรณีศึกษาไดข้อ้สรุปวา่ การอยูร่่วมเป็นสามีภรรยาในสังคมไทยใหญ่ในประเทศตน้ทางนั้น มกัเป็นการอาศยั

อยูร่่วมกนัในชุมชนซ่ึงมีพ่อแม่พี่นอ้งเครือญาติของทั้งสองฝ่ายอยูใ่นละแวกเดียวกนัหรืออาจจะอยูร่่วมบา้น

ในลกัษณะของครอบครัวขยาย การปฏิบติัต่อสามีหรือภรรยาจึงมีกรอบของสังคมช่วยควบคุมและดูแล นั้น

แลว้จึงพบวา่เม่ือมีการแต่งงานไปแลว้ น้อยนกัท่ีจะเกิดการหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู่ ซ่ึงต่างจากเม่ือยา้ยเขา้มา

อยู่ในประเทศไทยท่ีมักอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเด่ียวหรือในหมู่ เพื่อนฝูง ซ่ึงต่างฝ่ายต่างมีอิสระจาก

พนัธนาการของกรอบสังคม ทาํให้อตัราการหย่าร้างสูงมากเม่ือเทียบกบัประเทศต้นทาง อีกทั้งในกลุ่ม

แรงงานหญิงมีค่านิยมในการเลือกคู่ครองสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีอยากแต่งงานกบัชาว

ไทยใหญ่ดว้ยกนั เพราะมองวา่ต่างก็มีพื้นเพเหมือนกนั ยอ่มเขา้ใจกนัมากกวา่ชายไทย  

 

“ถา้เป็นคนไทย ประเพณีเขากบั ประเพณีเรา ก็ไม่เหมือนกนั เพราะอยา่งไทใหญ่ ประเพณี

สงกรานต ์เขา้พรรษา ออกพรรษา จะเป็นประเพณีท่ีสาํคญั ตอ้งไปทาํบุญ ตอ้งไปหาพี่หานอ้ง แต่คน

ไทย เขา้พรรษาก็ไม่สนใจ ไม่ไดท้าํอะไร แต่ไทใหญ่ตอ้งไปวดั ทาํกบัขา้ว ไปวดั ไปทาํบุญ” กลว้ย 

อาย ุ32 ปี 
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“คนไทยเขาไม่มองเรา ถา้เขาเป็นคนดี เป็นคนมี เขาก็จะไม่มองเรา” นก อาย ุ29 ปี 

 

อีกทั้งการท่ีผูห้ญิงเป็นพม่าแต่ผูช้ายเป็นคนไทย ยอ่มง่ายท่ีจะถูกดูถูกดูหม่ิน หรือถูกหลอกเพราะ

ผูห้ญิงไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไร ไม่สามารถถือครองทรัพยสิ์นใดๆ ในขณะท่ีอีกกลุ่มมองวา่ ชายไทยใหญ่ท่ี

เขา้มาทาํงานในฝ่ังไทยนั้น มกัเปล่ียนพฤติกรรมกลายเป็นพวกข้ีเหลา้ ไม่มัน่คง การแต่งงานกบัผูช้ายไทย 

อยา่งนอ้ยลูกท่ีเกิดมาก็สามารถเป็นคนไทยไดแ้ละไดรั้บสิทธ์ิต่างๆ เช่นเดียวกบัเด็กไทย จากค่านิยมในการ

เลือกคู่ครองของแรงงานหญิงพบวา่มีปัจจยั 2 ประการเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจคือ 1) การเลือกคนท่ีเขา้ใจ

ในวฒันธรรมของชาวไทยใหญ่ และ 2) การเลือกคนท่ีสามารถให้ความมัน่คงไดเ้ม่ือตอ้งอยูใ่นประเทศไทย 

ซ่ึงแรงงานหญิงบางส่วนมองวา่การข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมายนั้นนบัไดว้า่เป็นหน่ึงในการสร้าง

ความมัน่คงให้แก่ตนเอง และเม่ือตอ้งการเดินทางกลบัประเทศ ตนสามารถกลบัได้โดยไม่ตอ้งกังวลถึง

ครอบครัวและสามี การมีบตัรนอกจากจะสร้างสถานะของแรงงานหญิงให้มัน่คงในทางกฎหมายแลว้ยงั

พบวา่ การถือครองบตัรและทาํงานอยา่งเท่าเทียมกบัสามีคือต่างคนต่างมีความสามารถในการหาเงินมีความ

คลา้ยคลึงกบัวิถีดั้งเดิมคือ สมาชิกในครัวเรือนช่วยกนัทาํงานในภาคเกษตรทั้งสามีและภรรยา ส่วนภรรยามี

หนา้ท่ีในการบริหารจดัการการเงินของครอบครัวโดยเช่ือวา่การท่ีภรรยาบริหารจดัการการเงินไดดี้ยอ่มทาํให้

ครอบครัวมัง่คัง่ การทาํงานในฝ่ังไทยก็เช่นกนั การท่ีทั้งคู่มีเป้าหมายร่วมกนัคือการสะสมเงินเพื่อส่งกลบัไป

ให้ครอบครัว เม่ือหญิงและชายต่างทาํงานไดท้ั้งคู่ยอ่มคลา้ยกบัลกัษณะการทาํงานร่วมกนัท่ีประเทศตน้ทาง 

แรงงานหญิงในฝ่ังประเทศไทยก็ยงัคงแสดงบทบาทเช่นเดียวกบัผูห้ญิงของครอบครัวในประเทศปลายทาง

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิท่ีเธอเหล่านั้นไดถู้กปลูกฝังมา  

 

4.2.4 บัตร กบัสิทธิการเข้ารับบริการทางสาธารณสุขของไทย 

“ถา้พ่อเป็นคนไทยลูกก็ไดสิ้ทธิเหมือนคนไทย เพราะว่าเป็นคนไทย แต่ถา้พ่อแม่เป็นพม่า 

ลูกก็เป็นพม่า ถ้าเราไม่มีบตัรมันก็ลาํบากไปถึงลูกด้วย ไหนจะตอนคลอดไหนจะ ตอนเอาไป

โรงเรียน ยุง่ยาก” หนิง อาย ุ36 ปี 

 

การข้ึนทะเบียนแรงงานของแรงงานหญิงนอกจากผูกมดัในเร่ืองสถานท่ีทาํงานและมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบา้นของนายจา้งแลว้ กระบวนการเขา้สู่ประกนัสังคมมีส่วนอยา่งสําคญัในกรณีการรักษาพยาบาล

และคลอดบุตรเพราะสามารถเข้ารับการตรวจ ฝากครรภ์และคลอดได้ตามสิทธิในประกันสังคมโดยมี

ค่าใช้จ่ายเท่ากับผูถื้อบัตรประกันสังคมทั่วไป ซ่ึงหากทั้ งพ่อและแม่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการน้ี ผูห้ญิง
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จาํเป็นตอ้งพึ่งพาฝ่ายชายในการช่วยหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ซ่ึงนาํไปสู่ภาวการณ์พึ่งพาในครัวเรือน

และลดทอนอาํนาจในการต่อรองระหวา่งคู่สามีภรรยา ซ่ึงพบว่าการตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากฝ่ายชาย

เท่ากบัแรงงานหญิงตอ้งสูญเสียอาํนาจการต่อรองทั้งในบริบทของการทาํงานและในพื้นท่ีครัวเรือน 

 

สรุป 

การมีบตัรส่งผลอย่างยิ่งต่อการปรับตวัในชีวิตประจาํวนัของแรงงานขา้มชาติท่ีในส่วนของพื้นท่ี

การทาํงานและในส่วนของพื้นท่ีครอบครัวโดยพบว่าบตัรนอกจากจะช่วยให้อยู่ในประเทศไทยไดถู้กตอ้ง

ความกฎหมายแลว้ ยงัเป็นหน่ึงในอาํนาจท่ีถือครองไดข้องแรงงานขา้มชาติในการต่อรองต่อนายจา้งทั้งใน

เร่ืองของค่าจา้ง ระยะเวลาในการทาํงาน และการเขา้รับสวสัดิการท่ีแรงงานขา้มชาติมีสิทธิจะไดรั้บเช่นการ

เขา้สู่กระบวนการประกนัสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกนับตัรกลบัเป็นหน่ึงในพนัธนาการของตวัแรงงานเองต่อ

พื้นท่ีท่ีตนระบุว่าเป็นสถานท่ีทาํงาน และนายจา้งท่ีระบุในเอกสารการข้ึนทะเบียน ซ่ึงในส่วนน้ีนายจา้งมี

อาํนาจท่ีจะใชใ้นการกกักนัหรือต่อรองกบัแรงงานในเร่ืองของการยกเลิกสัญญาจา้งหรือการต่ออายุการจา้ง

งาน ซ่ึงในส่วนน้ีนบัวา่ยงัเป็นจุดอ่อนของการข้ึนทะเบียนแรงงานอนัอาจเอ้ือต่อการละเมิดสิทธิของแรงงาน

และการกดข่ีแรงงานท่ีมีสถานะถูกตอ้งตามกฎหมาย 

นอกจากน้ีการใชก้ฎหมายอยา่งไม่เคร่งครัดกลายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้แรงงานเลือกท่ีจะเส่ียงไม่

ข้ึนทะเบียนแรงงานหรือไม่ ดงัพบวา่เง่ือนไขหลายประการของเจา้หนา้ท่ีท่ีตั้งไวเ้ช่นการให้พกเอกสารติดตวั

คลอดเวลานั้นไม่สอดรับกบัสถานการณ์จริงในชีวติแรงงานเช่นแรงงานก่อสร้าง ซ่ึงแมว้า่พวกเขาเหล่านั้นจะ

มีสถานะทางกฎหมายถูกต้องแต่เง่ือนไขเหล่าน้ีสุดท้ายแล้วทาํให้พวกเขาต้องถูกจับกุม นั่นเท่ากับว่า          

ตวัเอกสารการข้ึนทะเบียนไม่สามารถช่วยไดใ้นกรณีน้ี การมีหรือไม่มีบตัรในบางสถานการณ์จึงมีค่าเท่ากนั 

สําหรับแรงงานหญิงแล้วการเขา้สู่หลักประกันสุขภาพภายใต้การข้ึนทะเบียนแรงงานอย่างถูก

กฎหมายนั้นนบัไดว้า่เป็นส่วนสําคญัของการตดัสินใจเก่ียวกบัการมีบุตร ซ่ึงการเป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมาย

และเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพไดช่้วยให้พวกเธอเหล่านั้นไดรั้บหลกัประกนัวา่พวกเธอสามารถเขา้รับการ

ตรวจรักษาและคลอดบุตรไดแ้มว้า่ไม่มีเงินเก็บมากมาย ซ่ึงปกติแลว้แรงงานท่ีตั้งครรภม์กัถูกบีบให้ออกจาก

งานหากไม่เช่นนั้นหลงัคลอดแรงงานมกัไม่ไดสิ้ทธิในการลาคลอดดงัเช่นแรงงานไทย นัน่หมายความวา่เธอ

เหล่านั้นมกัเลือกท่ีจะทาํแทง้เพื่อรักษาสภาพการทาํงานและตดัค่าใชจ่้ายในการคลอดบุตร เกิดเป็นความเส่ียง

ดา้นสุขภาพ อีกทั้งการเป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมายทาํใหพ้วกเธอสามารถหางานไดง่้ายข้ึนและสามารถต่อรอง

ราคาค่าจา้งไดม้ากข้ึน จริงอยูท่ี่แรงงานหญิงสามารถหางานไดม้ากกวา่แรงงานชายเน่ืองจากมีความยืดหยุ่น

และเป็นท่ีตอ้งการมากกวา่แต่กระนั้นแลว้ความเป็นหญิงท่ีถูกหล่อหลอมมาจากวิถีเดิมท่ีมีลกัษณะของการ
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เป็นผูต้ามมกัทาํให้พวกเธอขาดความมัน่ใจในการเดินข้ึนมาอยูใ่นสถานะเดียวกบัสามี การทาํงานอย่างเท่า

เทียม หาเงินและร่วมก่อร่างครอบครัวหาใช่เป็นเพียงผูร้อรับความช่วยเหลือจากฝ่ายชายช่วยผลกัดนัให้เกิด

ความกลา้ในการเรียนรู้วฒันธรรมอ่ืนนอกพื้นท่ีครัวเรือนซ่ึงเธอยงัคงเป็นผูห้ญิงไทยใหญ่ และผลอนัเกิดจาก

การเรียนรู้เหล่านั้นทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงชายท่ีเลือกท่ีจะสยบ

ยอมหรือแขง็ขืนเพิ่มมากข้ึน ดงัจะเห็นวา่ในกรณีคู่สามีภรรยาชาวไทยใหญ่ทั้งคู่นั้นฝ่ายหญิงกลา้ท่ีจะขอแยก

ทางเม่ือฝ่ายชายทาํร้ายร่างกายหรือไม่ประพฤติตนเป็นสามีท่ีดีเช่นติดการพนนั ติดสุราหรือมีชู ้ซ่ึงส่วนหน่ึง

มาจากการหลุดออกจากกรอบวฒันธรรมเดิมและส่วนสําคญัคือความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเองในการ

ทาํงานในประเทศไทย ซ่ึงเปิดพื้นท่ีใหแ้รงงานหญิงค่อนขา้งมาก 
 


