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Abstract 
 Social well-being is an ultimate goal for every human being's life including migrant workers in the 
destination country. For unskilled migrant workers in Thailand from neighbouring countries, the involved 
issues are not only increasing in its number, but also growing more complicated. Although their quality of 
life would be in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, as well as Thailand’ laws and 
policies, but their well-being in reality are conceivably low. This study takes empirical data using 
systematic approach to research in exploring and clarifying the well-being situation and indicators of those 
unskilled migrant workers. However, the preliminary issues that need to be addressed relate to the 
objective of this study, which is to develop social well-being indicators that appropriate for these migrants 
under the Thailand’s legislation on human rights and related data. The study begins with a qualitative 
research of stakeholders including 14 semi-structured interviews with unskilled Myanmar migrant workers, 
their employers, and relevant parties involved both from NGOs and government sectors by using 
qualitative inductive analysis. The concepts obtained from the results led to the conceptualization of the 
keywords, and then integrated into the literature review process. The keywords on well-being situations 
constructed as a guideline for specific indicators development consist of five dimensions: dignity and 
quality of working life, health status and health safety, warmth and stability of the family, language and 
social relationships, and safety and personal security. These well-being dimensions and its indicators may 
be used as a guide to assess the well-being of unskilled migrant workers in Thailand, to lead the way to 
improve their quality of life, and as a starting point for future study or as a database for other interested 
researchers to develop more suitable indicators for these unskilled workers and other migrant groups in 
Thailand. 
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บทคัดย่อ 
 ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมเป็นเป้าหมายส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน รวมถึงแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ปลายทางด้วย ส าหรับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านในไทย ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
แต่รวมไปถึงการเติบโตของแรงงานต่างด้าวท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนด้วย แม้คุณภาพชีวิตของแรงงานควรจะเป็นไปตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงกฎหมายและนโยบายของประเทศไทย แต่ในความเป็นจริง สถานการณ์ความ
เป็นอยู่ของพวกเขาอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต่ า การศึกษาน้ีจึงสนใจข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้วิธี การศึกษาท่ีเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายเพื่อท่ีจะอธิบายสถานการณ์ความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีแท้จริงของแรงงานเหล่าน้ัน อย่างไรก็ตามประเด็นเบ้ืองต้นท่ีต้องการช้ี
ชัดท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี คือ การพัฒนาตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมซึ่งมีความเหมาะสมกับ
แรงงานภายใต้ฐานคิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาเริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในผู้เกี่ยวข้องจ านวน 14 คน จ าแนกเป็น แรงงานต่างด้าวพม่าไร้ฝีมือ นายจ้างของแรงงานพม่า 
และผู้เกี่ยวข้องของไทยครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยแนวคิดท่ีได้รับจาก
ผลการศึกษาน าไปสู่การก าหนดค าส าคัญ แล้วผนวกร่วมกับกระบวนการทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ค าส าคัญด้านสถานการณ์ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีมีความเฉพาะ
จ านวน 5 มิติ ได้แก่ มิติศักด์ิศรีและคุณภาพชีวิตการท างาน มิติสถานะสุขภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพ มิติความอบอุ่น
และความม่ันคงของครอบครัว มิติภาษาและสัมพันธภาพทางสังคม และมิติความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคล ท้ังน้ีมิติ
และตัวช้ีวัดเหล่าน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย 
เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
นักวิจัยท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาพัฒนาตัวช้ีวัดส าหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีและกลุ่มอ่ืนๆ ในประเทศไทยให้มีความเหมาะสม
มากข้ึนต่อไป 
ค าส าคัญ: ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม, ตัวช้ีวัด, แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย, กฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย 

 
บทน า 

 อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกครอบครัว (The International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) ไ ด้ ให้
ความหมายของค าว่า “แรงงานต่างด้าว” ว่าหมายถึง “a person who is to be engaged, is engaged, or has been 
engaged in a remunerative activity in a State of which he or she is not a national” ซึ่งนิยามศัพท์น้ีช่วยช้ีให้เห็น
ถึงลักษณะของแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมท่ีได้รับค่าตอบแทนในประเทศท่ีตนไม่ใช่พลเมือง นอกจากน้ีข้อมูลจาก The 
International Migration Report 2015 (United Nations [UN], 2016) รายงานให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวมีจ านวนเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา โดยเพิ่มจาก 173 ล้านในปี 2543 เป็น 222 ล้านในปี 2553 และ 244 ล้านในปี 2558 โดย
เกือบสองในสามของแรงงานข้ามชาติท่ัวโลกอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปและเอเซีย ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านท่ีส่งเสริมให้เกิดการย้ายถ่ินน้ี 
เช่น ความทันสมัยของการคมนาคม ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การว่างงาน และเหตุผลอ่ืนๆท่ีกดดันแรงงานให้ท้ิงบ้าน
เกิดตนเองและแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าในประเทศปลายทางอ่ืนๆ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการถูกเอาเปรียบภายใต้การจ้างงานด้วย
ค่าจ้างท่ีต่ า ช่ัวโมงการท างานท่ียาวนาน และเง่ือนไขการจ้างงานท่ีแย่กว่าแรงงานของประเทศปลายทางก็ตาม (UN, 2016) 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเน่ืองท่ีไม่อาจปฏิเสธได้เม่ือมีการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ คือ การบริหารจัดการของ
ประเทศปลายทาง (Kaur, 2010) ซึ่งปัจจุบันพบว่าประเทศส่วนใหญ่ขาดระบบการจัดการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้
แรงงานมักจะได้รับสวัสดิการท่ีจ ากัดจากประเทศปลายทาง ถูกเอาเปรียบ แม้จะมีกฎหมายและอนุสัญญาต่างๆ  ท่ีให้การ
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คุ้มครองแรงงาน    แต่ท้ายท่ีสุดการด าเนินการหรือการให้การคุ้มครองมักข้ึนอยู่กับนโยบายของประเทศปลายทางเป็นส าคัญ 
(สุรพล ปธานวนิช, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2560) 
 จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ในช่วง พ.ศ. 2543 – 2558 ข้างต้นท่ีแสดงให้เห็นว่า ทวีปเอเซียมีแรงงานย้าย
ถ่ินมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ โดยมีการย้ายถ่ินจากประเทศเม็กซิโกสู่ประเทศสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับท่ี 1 ขณะท่ีการย้ายถ่ิน
จากประเทศพม่าสู่ประเทศไทย สูงเป็นอันดับท่ี 13 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นพื้นท่ีปลายทางหลักในภูมิภาคอาเซียนส าหรับ
การเดินทางเข้ามาของแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน (Aung, Pongpanich, & Robson, 2009; United Nations 
Development Programme [UNDP], 2015) โดยข้อมูลท่ีบันทึกเป็นทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ของส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน พบว่ามีแรงงานไร้ฝีมือย้ายถ่ินเข้ามาท างานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 
1,260,991 คน โดยแรงงานจ านวนมากกว่าสองในสามเข้ามาท างานในไทยผ่านช่องทางของการพิสูจน์สัญชาติ (Nationality 
Verification [NV]) และมีแรงงานจ านวนไม่มากท่ีผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการจ้างงาน (Memorandum 
of Understanding [MOU]) ส่วนปัญหาการย้ายถ่ิน ปัจจัยดึงและปัจจัยผลักท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอาจจะไม่แตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนมากนักในการเคล่ือนย้ายของผู้คนเข้ามาในประเทศเพื่อโอกาสในการท างานและการแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่า (ILO, 
2010) ส าหรับแรงงานจากประเทศพม่ามีปัจจัยผลักท่ีส าคัญ คือ ความไม่ม่ันคงทางการเมืองและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ส่วน
ปัจจัยดึงได้แก่ ค่าจ้าง เครือข่ายทางสังคมในประเทศปลายทาง (Chalamwong, 2011; Hall, 2011) อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์การย้ายถ่ินท่ีเกิดข้ึน ต้องยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเหล่าน้ีได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะ
ความเจริญ เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (Chalamwong, 2011 ; ILO, 2009 ; OECD/ILO, 2017 ; Rukumnuaykit, 2009 ; 
Vasuprasat, 2010) ข้อมูลในปี 2560 ยังคงช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะเป็นกลุ่ม
แรงงานท่ีเข้าประเทศอย่างไม่มีเอกสาร ไม่ถูกกฎหมาย แต่ก็เป็นอีกกลุ่มท่ีช่วยเพิ่มก าลังแรงงานและเติมเต็ม ช่องว่างแรงงาน
ภายในประเทศไทย (UNDP, 2011) ในทางตรงข้าม ข้อมูลแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีถูกน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ ในด้านลบเช่นกัน 
เช่น แรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาทางสังคม ก่ออาชญากรรม และแพร่โรคระบาดท่ีสามารถควบคุมได้แล้วในไทย เช่น โรค
เท้าช้าง โรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน และโรคติดต่ออ่ืนๆ (Huguet, 2014) ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนภาพว่า แรงงานต่างด้าวใน
สังคมไทยถูกมองท้ังในภาพลบมากกว่าบวก ซึ่งข้อมูลทางวิชาการหลายแหล่งยืนยันว่าโดยส่วนใหญ่แรงงานเหล่าน้ีต้องเผชิญ
คุณภาพชีวิตท่ีต่ า ถูกเอาเปรียบในหลายรูปแบบจากผู้เกี่ยวข้อง  
 เม่ือความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน และการเติมเต็มชีวิตเป็น
ความต้องการข้ันพื้นฐานส าหรับมนุษย์ทุกคน เช่นเดียวกับท่ีแรงงานต่างด้าวต้องการแสวงหาความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมและ
ความพึงพอใจในประเทศปลายทาง ซึ่งคาดหวังว่าส่ิงท่ีได้รับน่าจะดีกว่าในประเทศต้นทางท่ีเขาเผชิญ (Kahn & Juster, 2002; 
McGillivray & Clarke, 2003) อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวในไทยยังมีจ านวนจ ากัด
และมีช่องว่างในการศึกษา กล่าวคือ การศึกษาตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานไร้ฝีมือเป็นการเฉพาะยังมีจ านวน
ท่ีน้อยมาก วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือมักให้ความส าคัญกับการน าเสนอและวิเคราะห์นโยบายมากกว่าท่ี
จะท าการวิจัยเชิงส ารวจด้วยการออกแบบการศึกษาวิจัยท่ีเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถสะท้อนความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานได้อย่าง
ครอบคลุมในหลากหลายมิติบนฐานคิดของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยท่ีให้การคุ้มครองและดูแลแรงงาน ดังน้ันจึงน าไปสู่
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งน้ีท่ีมีเป้าหมายในเบ้ืองต้นเพื่อการพัฒนาตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่าง
ด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย โดยมีค าถามการวิจัยหลักคือ มีตัวช้ีวัดใดบ้างท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการประเมินความเป็นอยู่
ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทยได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแรงงานและกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนของไทย เพื่อน าไปสู่การประเมินความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานด้วยการใช้ตัวช้ีวัดท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
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ข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ี ในส่วนของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ในเบ้ืองต้น ผู้ศึกษาเริ่มการศึกษาด้วยการเข้าถึงข้อมูลของ
แรงงานพม่าและนายจ้างของแรงงานพม่าเท่าน้ัน มิได้สัมภาษณ์แรงงานจากประเทศลาวและกัมพูชา เน่ืองจากแรงงานพม่าไร้
ฝีมือเป็นแรงงานท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท้ังหมดท่ีเข้ามาท างานในไทย  
 

แนวคดิที่ใช้ 
 แนวคิดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมถูกน ามาใช้เป็นแนวคิดหลักในการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบความ
เป็นอยู่ท่ีดีหรือมิติท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ท่ีดี ท้ังท่ีเป็นแนวคิดส าหรับประชากรท่ัวไป และส าหรับแรงงานต่างด้าว โดย
พบว่า แนวคิดท้ังสองกลุ่ม บางส่วนมีความเช่ือมโยงกัน มีการประเมินความเป็นอยู่ท่ีดีในประเด็นต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก 
นอกจากน้ี แนวคิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังกฎหมายของไทยท่ีเกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว สวัสดิการส าหรับแรงงานยังถูกน ามาใช้
เป็นส่วนส าคัญ/แนวทางในการพัฒนาตัวช้ีวัดในการศึกษาครั้งน้ีด้วย เช่น พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว พ .ศ.2551 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาตัวช้ีวัดท่ี
ครอบคลุมภายใต้บริบทกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยและการตระหนักในสิทธิมนุษยชนท่ีแรงงานควรได้รับการ
คุ้มครองตามท่ีควรจะเป็น 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท าการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย
ตนเองในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 14 คน โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ แรงงานพม่าไร้ฝีมือ นายจ้างของแรงงานพม่าไร้
ฝีมือ และผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายแรงงานของประเทศไทยครอบคลุมท้ังตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีมีความเฉพาะส าหรับแรงงานต่างด้าว โดยกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.2560 ท้ังน้ีในส่วนของการสัมภาษณ์แรงงานพม่าไร้ฝีมือ 
เน่ืองจากตัวอย่างท้ังหมดสามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงไม่มีการใช้ล่ามช่วยใน
การส่ือสารหรือแปลความแต่อย่างใด ท้ังน้ี การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผ่านกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจาก 
Shukutoku University ประเทศญ่ีปุ่น เลขท่ี 2016-103  
 

กระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนาตัวช้ีวัด 
 กระบวนการในการศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย มี
ข้ันตอนด าเนินการท่ีส าคัญดังน้ี 
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการในการพัฒนาตัวชี้วัดของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไทย 
 
ตามแผนภาพท่ี 1 แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีโดยท่ัวไป และตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของ
แรงงานต่างด้าว พบข้อมูลมิติ/ประเด็นต่างๆ ของความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีมีการให้ความส าคัญและถูกกล่าวถึงบ่อยครั้ง ดังน้ี มิติของ
รายได้และสถานะการท างาน สุขภาพ ครอบครัวและท่ีอยู่อาศัย ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ ความม่ันคงทางสังคม 
สวัสดิการแรงงาน และสัมพันธภาพทางสังคม โดยผู้ศึกษาน ามิติเหล่าน้ีเป็นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องท้ัง 3 กลุ่ม 
หลังจากน้ันน าข้อมูล/ผลการศึกษาท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ก าหนดเป็นแนวคิดหลัก และพิจารณาถึงค าส าคัญท่ีปรากฎใน
แนวคิดน้ันๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมในข้ันตอนต่อไป ดังข้อมูลสรุปแนวคิด ค าส าคัญ และช่ือ
ใหม่ของมิติความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมตามตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีน าเสนอในตาราง มีจุดหมายเพื่อให้เห็นถึงข้ันตอนท่ี
จะน าไปสู่การพัฒนาตัวช้ีวัดเท่าน้ัน โดยบทความน้ีมิได้อธิบายถึงรายละเอียดของแต่ละแนวคิดท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์
ตัวอย่างท่ีศึกษาท้ัง 3 กลุ่ม ดังท่ีปรากฎข้อมูลในตาราง 
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ข้ันตอนที่ 2 
 ทบทวนวรรณกรรมในแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยใช้ค าส าคัญท่ีได้รับจากแนวคิดต่างๆ ตามข้ันตอนท่ี 1 โดยผู้
ศึกษาได้แบ่งแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีทบทวนออกเป็น 4 แหล่งหลัก คือ (1) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ในข้ันตอนท่ี 1 (2) 
ข้อมูลจากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (3) 
กฎหมายของไทยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน/แรงงานต่างด้าว/นโยบายของรัฐบาลไทยต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ 
(4) ข้อมูลจากงานวิจัย รวมถึงเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ 
ข้ันตอนที่ 3  
 น าข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมจากข้ันตอนท่ี 2 ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย ก าหนดช่ือมิติและความหมายของความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมใหม่ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ท่ีอยู่ภายในมิติน้ันๆ  
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผลตัวช้ีวดัที่ได ้
 การพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีอยู่ภายใต้มิติต่างๆ ของความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมท่ีเกิดจากกระบวนการศึกษาตามท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น มีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลท่ีใช้ในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
มิติที่ 1: ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตการท างาน 
 1.1 ความพึงพอใจต่อค่าจ้าง  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของแรงงานเป็นปัจจัยดึงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้แรงงานมองหางานท า
ในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานบางคนมีความพอใจต่อรายได้ในปัจจุบัน ขณะท่ีบางส่วนไม่พอใจ อย่างไรก็
ตาม ค่าจ้างข้ันต่ าของแรงงานตามอนุสัญญา the Minimum Wage Fixing Convention No.131 ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization [ILO]) ซึ่งออกแบบเพื่อการคุ้มครองแรงงานในประเทศก าลังพัฒนา
จากการได้รับค่าจ้างท่ีต่ าอย่างไม่สมเหตุผล และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานของไทย ซึ่งเป็นผู้ก าหนด
ค่าจ้างข้ันต่ า ท้ังแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับการรับประกันค่าจ้างข้ันต่ า (Kaur, 2010) ในขณะท่ี Chalamwong 
(2011) ระบุว่าการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นผลให้นายจ้างมีต้นทุนต่ า เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวถูกจ้างด้วย
ค่าจ้างท่ีถูกกว่าการจ้างแรงงานไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาข้างต้นท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้ข้ันต่ า 
แม้ว่าโดยหลักการ ได้มีการน าแนวคิดเหล่าน้ันระบุเป็นแนวปฏิบัติในกฎหมายของไทยแล้วก็ตาม โดยข้อมูลล่าสุดในช่วงของ
การศึกษาครั้งน้ี ประเทศไทยได้มีการปรับค่าจ้างตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอั ตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับท่ี 8) 
กระทรวงแรงงาน ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ .ศ. 2559 ใหก าหนดอัตราคาจางข้ันต่ าเปนเงินวันละ 310 บาท ในทองท่ี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 1.2-1.3 จ านวนวันหยุดต่อสัปดาห์ และจ านวนชั่วโมงในการท างานต่อวัน 
 ในกรณีของวันหยุดต่อสัปดาห์และจ านวนช่ัวโมงการท างาน ILO (2008a) ได้ก าหนดเง่ือนไขของการท างานโดยมุ่งไป
ท่ีจ านวนช่ัวโมงการท างานและวันหยุด ตามท่ีปรากฎในมาตรา 28 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งระบุว่า “ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์หน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงวัน...” เช่นเดียวกับท่ีระบุในมาตรา 23 ถึงจ านวน
ช่ัวโมงในการท างานต่อวันไม่เกินแปดช่ัวโมง โดยจ านวนช่ัวโมงการท างานจะไม่เกิน 48 ช่ัวโมงในการท างานท่ัวไป และจะไม่
เกิน 42 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ส าหรับงานท่ีมีความเส่ียงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง อย่างไรก็
ตาม มีการศึกษาท่ีพบว่าการท างานของแรงงานต่างด้าวยังคงได้รับค่าจ้างท่ีต่ าและจ านวนช่ัวโมงการท างานท่ียาวนานกว่าท่ี
ระบุในกฎหมาย (Vasuprasat, 2010) ท้ังน้ีข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานต่างด้าวพม่ามักจะมีวันหยุดและจ านวนวัน
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ท างานท่ีไม่คงท่ี ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับธรรมชาติหรือลักษณะของงานท่ีท า รวมถึงความต้องการของแรงงานเองในการท างานมากข้ึน
เพื่อมีรายได้ท่ีสูงข้ึน 
 1.4 ความรู้สึกต่องานที่ท า 
 ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และกระทรวงแรงงานพิจารณาเห็นว่างานของแรงงานไร้
ฝีมือต้องถูกจ ากัดให้อยู่ใต้ค าว่า สกปรก ยาก และอันตราย (Dirty, Difficult, and Dangerous [3D]) ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของ Chalamwong and Prugsamatz (2009) ท่ีว่า งานส่วนใหญ่ท่ีท าโดยแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเป็นงาน 3D ส่วน 
Kaur (2010) ช้ีให้เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลไทยในการจ้างงานแรงงานพม่าเพื่อท างานท่ียากล าบากหรืองานกรรมกร อย่างไร
ก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวไม่ได้มองว่างานเหล่าน้ันเป็นงานยาก สกปรก หรือล าบาก ส่วนข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์นักวิชาการแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่องานท่ีแรงงานท าในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันงานท่ีแรงงานต่างด้าวบางส่วนท า
เป็นงานกึ่งฝีมือหรือใช้ฝีมือ ซึ่งงานเหล่าน้ีมีไว้เพื่อรองรับแรงงานไทยมากกว่า 
 1.5 ประโยชน์ของการท างานต่อการพัฒนาประเทศไทย 
 มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้ระบุถึงการท างานของแรงงานต่างด้าว โดย
อธิบายว่า งานท่ีอนุญาตให้แรงงานท าต้องมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับท่ี United Nations Development Programme [UNDP] (2011) ท่ีระบุถึงความส าคัญของแรงงานต่างด้าว
ท่ีช่วยส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาประเทศซึ่งนับเป็นส่วนท่ีมีความจ าเป็นต่อภาวะเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
เอกสารทางวิชาการบางส่วนยืนยันว่า แม้การท างานของแรงงานเหล่าน้ีจะส่งผลด้านบวกต่อประเทศ แต่แรงงานเหล่าน้ีก็ยังคง
ต้องเผชิญปัญหาการแบ่งแยก (International Organization for Migration [IOM], 2013 December) และความไม่เท่า
เทียม (Cernadas, LeVoy, & Keith, 2015, April) ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า พบข้อมูลในทางตรงข้าม กล่าวคือ 
แรงงานไม่ได้คิดว่างานท่ีพวกเขาได้รับอนุญาตให้ท าจะช่วยในการพัฒนาประเทศไทยได้ เน่ืองจากเป็นงานกรรมกร รวมถึงเป็น
งานท่ีคนไทยไม่ต้องการท า 
 
มิติที่ 2: สถานะสุขภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพ 
 2.1-2.2  ประเภทและประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ 
 ILO ให้ความส า คัญกับตัวช้ีวัดของแรงงานต่างด้าว หน่ึงในมุมมองท่ีส าคัญ คือ สุขภาวะ ตามท่ีระบุไว้ใน 
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No.155) โดยกระบวนการข้ึนทะเบียนท างานในประเทศไทย
ภายหลังการตรวจสุขภาพได้ถูกออกแบบให้แรงงานท่ีผ่านการตรวจสุขภาพซื้อบัตรประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลท่ีเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ (Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai, 2015) อย่างไรก็ตาม กระทรวงท่ีให้การ
คุ้มครองด้านหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ท้ังน้ีประเภทของหลักประกันสุขภาพท่ี
ได้รับข้ึนอยู่กับธรรมชาติของงานท่ีแรงงานท าและประเภทของการข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน นอกจากน้ี การมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
การมีหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีตัวช้ีวัดท่ีให้
ความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์จากบริการสุขภาพด้วย อย่างไรก็ตาม Thailand Migration Report (Huguet, 2014) ช้ีว่า
ยังคงมีอุปสรรคจ านวนมากท่ีกีดกั้นแรงงานจากการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ช่วยให้เห็นความชัดเจน
มากข้ึนเม่ือแรงงานท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่มีบัตรประกันสุขภาพ เน่ืองจากความไม่เข้าใจในข้ันตอนท่ีจะ
เข้าถึง/จ่ายค่าบัตรสุขภาพ หรือในบางกรณีเป็นเพราะแรงงานเองท่ีหลีกเล่ียงการซื้อบัตรประกันสุขภาพ เน่ืองจากราคาท่ีสูง
และโอกาสในการใช้บริการท่ีมีน้อย อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องยังพบประเด็นท่ีน่าสนใจเม่ือมีการกล่าวถึง
ความไม่ต้องการขายบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการสุขภาพบางแห่ง 
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 2.3 ภาวะสุขภาพจิต 
 World Health Organization [WHO] (1948) พิจารณาว่าสุขภาพคือการผสมผสานกันระหว่างสุขภาพกายและจิต 
ดังน้ัน การถามเพียงสุขภาพกายของแรงงานไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะอธิบายคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
ภาวะสุขภาพจิตเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีความจ าเป็นส าหรับความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใน
การศึกษาครั้งน้ีพบว่า แรงงานหลีกเล่ียงท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของภาวะความเครียดท่ีพวกเขารู้สึกต่อการเป็นแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย 
 2.4-2.5 ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยกับบุคลากรสุขภาพ  รวมถึงความสามารถในการเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสุขภาพ 
 สิทธิประโยชน์เม่ือแรงงานสามารถส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพด้วยภาษาไทย ส่งผลให้มีความเข้าใจท่ีง่ายข้ึนต่อบริการ
และค าแนะน าด้านสุขภาพท่ีได้รับ โดยท่ัวไป หน่วยบริการสุขภาพส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีบริการการแปลหรือล่าม (Hall, 
2011) ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวท่ีไม่พูดภาษาไทยจะต้องเผชิญปัญหาในความพยายามท่ีจะเข้าถึงบริการสุขภาพและบ่อยครั้งท่ี
อุปสรรคทางภาษาน้ีกันแรงงานจากการแสวงหาบริการสุขภาพเม่ือเผชิญกับความเจ็บป่วยหรืออันตราย 
 2.6 ความรู้สึกภววิสัยต่อสถานะสุขภาพ 
 ตั ว ช้ี วั ด ต า ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร เ รื่ อ งก าร ย้ าย ถ่ิ น ขอ ง  Organisation for Economic Co-operation and 
Development European Union [OECD/EU] (2015) ระบุว่า สถานะสุขภาพในรูปแบบภววิสัย เช่น การประเมินตนเอง
ด้านสุขภาพของแรงงาน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญด้านสถานะสุขภาพ ขณะท่ี Thailand Migration Report (2014) 
ระบุว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มักเป็นหนุ่มสาวซึ่งมีสุขภาพดี เน่ืองจากมีการประเมินสุขภาพตนเองก่อนการเดินทางข้าม
ประเทศ แม้ว่าท้ายท่ีสุดแล้วในประเทศปลายทางพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายจากการท างานและเง่ือนไขการท างานท่ีแย่ก็
ตาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แรงงานจ านวนหน่ึงเล่าให้ฟังถึงปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ปวด
หลังเม่ือต้องยกของหนัก หรือปวดศีรษะจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเน่ืองจากมีช่ัวโมงการท างานท่ียาวนาน อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของแรงงานกลุ่มน้ี การประเมินตนเองด้านสถานะสุขภาพส่วนบุคคลให้ผลการประเมินท่ีดีกว่าการถามถึงรายโรคท่ี
เจ็บป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ เน่ืองจากท าให้แรงงานสามารถระบุถึงอาการจริง การรับรู้อาการป่วย/ความผิดปกติด้วย
ตนเองได้อย่างอิสระมากกว่าท่ีจะมีความรู้สึกกังวลต่อการวินิจฉัยจากบุคลากรสุขภาพ โดยท่ีอาการเจ็บป่วยยังไม่ปรากฎหรือยัง
ไม่รับรู้ว่ามีอาการป่วยน้ันๆเกิดข้ึนในร่างกาย 
 
มิติที่ 3: ภาษาและสัมพันธภาพทางสังคม 
 3.1 ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย 
 ภาษาเป็นตัวช้ีวัดพื้นฐานส าหรับแรงงานย้ายถ่ิน (OECD/EU, 2015) ส าหรับแรงงานพม่าไร้ฝีมือในประเทศไทย 
ความสามารถในการสนทนาด้วยภาษาไทยได้บ้างไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขาในการส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพได้อย่างเข้าใจ แต่ยัง
รวมไปถึงเป้าหมายของการคงสถานะการมีงานท า อย่างไรก็ตาม แรงงานทุกคนท่ีสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งน้ีสามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจและชัดเจน โดยต่างมีความเช่ือท่ีว่า การมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยช่วยลดการถูกเอา
เปรียบจากนายจ้างได้ส่วนหน่ึง 
 3.2 โอกาสในการฝึกทักษะการท างาน 
 ประเทศไทยไม่มีการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้ก่อนการจ้างงานท่ีเป็นระบบเพื่อช่วยให้แรงงานต่างด้าวได้รับการฝึก
ทักษะการท างาน (Vasuprasat, 2010) ขณะท่ีตัวช้ีวัดจาก OECD/EU (2015) ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการฝึกทักษะการ
ท างาน สถานการณ์การท างานของแรงงานต่างด้าวในไทย การให้โอกาสในการฝึกทักษะการท างานเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญ 
เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวไม่เคยท างานใดๆ ท่ีเป็นงาน 3D ในประเทศต้นทางมาก่อน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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ช้ีให้เห็นว่ายังมีแรงงานบางคนได้รับการฝึกทักษะการท างาน โดยแรงงานหญิงท่ีท างานในร้านอาหารได้อธิบายว่านายจ้างส่ง
เธอไปเรียนการผสมเครื่องด่ืม โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด นอกจากน้ีแรงงานอีกคนได้รับการฝึกฝนทักษะ
การท างานโดยเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chimmamee and Wongboonsin (2010) ท่ีศึกษาแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย ช้ีให้เห็นถึงมิติทุนมนุษย์ในด้านของประสิทธิภาพของการใช้ภาษาไทยและการพัฒนาทักษะ เช่น โอกาสใน
การฝึกทักษะหรือการเรียนรู้การท างาน ซึ่งรายละเอียดเหล่าน้ียืนยันและสนับสนุนการคงอยู่ของตัวช้ีวัดน้ีในฐานะท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าว 
 3.3 – 3.4 สัมพันธภาพกับแรงงานไทยในที่ท างาน และคนไทยโดยท่ัวไป 
 สัมพันธภาพระหว่างแรงงานต่างด้าวพม่าและแรงงานไทย การศึกษาครั้งน้ีมุ่งพิจารณาสัมพันธภาพในสถานท่ีท างาน
ท่ีแรงงานต่างด้าวท างานร่วมกับคนไทย ส าหรับแรงงานพม่าในไทยมีท้ังกลุ่มท่ีได้รับการยอมรับและปฏิเสธจากคนไทย โดยใน
ส่วนของอคติมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ซึ่งพบว่า เกือบครึ่งหน่ึงของ
คนไทยเช่ือว่าแรงงานต่างด้าวแย่งงานคนไทยท า และคนไทยกลุ่มน้ียังเห็นว่า แรงงานต่างด้าวเป็นพลเมืองช้ันสองในประเทศ
ไทยอีกด้วย 
 ส าหรับสัมพันธภาพโดยท่ัวไป (นอกสถานท่ีท างาน) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงงานมีสัมพันธภาพท่ีดีกับคน
ไทย แต่ไม่สนิทกันมากนัก อย่างไรก็ตาม ท้ังแรงงานต่างด้าวและคนไทยมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันในระดับหน่ึง ซึ่งท าให้แรงงาน
มีความรู้สึกของความเป็นชุมชนเดียวกันกับแรงงานไทย 
 3.5 การรู้จักองค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองแรงงานต่างด้าวในไทย 
 ในกรณีของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าวข้ึนอยู่กับกฎหมายของประเทศปลายทาง และนายจ้างท่ี
อยู่ใกล้ชิดแรงงาน ส่วนองค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท าหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิของแรงงานมีความส าคัญเช่นกัน รวมถึง
พลเมืองของประเทศปลายทางด้วย ข้อมูลท้ังในต่างประเทศและประเทศไทย บทบาทขององค์กรภาคเอกชนมีความส าคัญ
มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ (IOM & WHO, 2009; Lee, McGuinness, & Kawakami, 2011; Piper, 2004) ท้ังในการท างาน
เชิงรุกและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ดังน้ัน แรงงานจึงต้องให้ความตระหนักในความส าคัญขององค์กรเหล่าน้ันในฐานะท่ีช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานบางส่วนไม่ได้มีความสนใจในองค์กรซึ่งสามารถช่วยคุ้มครองพวก
เขาได้ ขณะท่ีแรงงานบางส่วนรู้จักเครือข่ายขององค์กรเอกชนท่ีมีบทบาทเด่นท่ีสุดในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวพม่าในไทย 
มากไปกว่าน้ัน การศึกษาของ Anjara, Nellums, Bonetto, and Bortel (2017) ระบุว่า การเช่ือมต่อทางสังคมของแรงงานมี
ความเกี่ยวข้องในด้านบวกกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี น่ันคือ หากแรงงานมีสัมพันธภาพและสร้างเครือข่ายในประเทศปลายทาง 
ย่อมจะส่งผลต่อการมีความเป็นอยู่ท่ีดีมากข้ึน 
 3.6 การมีเพื่อนสนิทในประเทศไทย 
 การมีตัวช้ีวัดและค าถามท่ีเกี่ยวกับการมีเพื่อนท่ีอยู่ใกล้ชิดแรงงานช่วยสะท้อนถึงความจริงท่ีว่า เม่ือแรงงานเผชิญ
ปัญหาหรือมีความทุกข์ พวกเขาสามารถพูด หรือระบายออกให้เพื่อนฟัง ไม่ว่าเพื่อนคนน้ันจะเป็นแรงงานสัญชาติ เดียวกัน 
สัญชาติอ่ืน หรือแม้แต่คนไทย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Helliwell and Putnam (2004) ท่ีช้ีว่า การมีเพื่อนเป็นปัจจัยท่ี
มีความส าคัญต่อการสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดีได้ 
 
มิติที่ 4: ความอบอุ่นและความม่ันคงของครอบครัว 
 4.1 การโอนเงินกลับบ้าน 
 การส่งเงินกลับบ้านในประเทศต้นทางเป็นมิติหน่ึงของสิทธิทางสังคมในประเทศปลายทาง ( ILO, 2008) ตามท่ี 
World Bank Group (2016) รายงานว่า ในปี 2015 การไหลเวียนของการโอนเงินกลับประเทศต้นทางมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
601 ล้านล้านดอลล่าร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของแรงงานต่างด้าวต่อความสามารถในการท างานและได้รับรายได้ใน
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ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดในการศึกษาน้ีไม่ได้มุ่งไปท่ีจ านวนเงินท่ีแรงงานโอนกลับบ้านหรือให้ความส าคัญกับมิติ
เศรษฐกิจ แต่ให้ความส าคัญกับความสะดวกและความเช่ือม่ันของแรงงานในการส่งเงินกลับโดยไม่มีปัญหา ตัวช้ีวัดน้ี จึงถูก
น ามาใช้เพื่อยืนยันว่าเป้าหมายแรกของแรงงานคือการได้รับค่าจ้างท่ีสูงกว่าท่ีได้รับจากประเทศต้นทาง และความส าคัญหลัง
จากน้ันคือการท่ีสามารถส่งรายได้กลับประเทศต้นทางได้ 
 4.2 การได้อยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกครอบครัวในประเทศไทย 
 ความเป็นครอบครัวและการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นความส าเร็จทางเศรษฐศาสตร์และความเป็นอยู่
ท่ีดีของแรงงานในศตวรรษท่ี 21 (IOM, 2016) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลไทยให้ความเห็นว่า
ครอบครัวของแรงงานควรจะอาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อคงความเป็นสถาบันครอบครัว แม้ว่าแต่ละคนจะเป็นแรงงานหรือผู้ติดตามท่ี
อาศัยอยู่ในประเทศปลายทางก็ตาม อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวท่ีให้สัมภาษณ์ในการศึกษาน้ีอาศัยอยู่เพียงล าพังในประเทศ
ไทย เน่ืองจากพวกเขารู้สึกว่ามันเป็นการง่ายและคล่องตัวท่ีจะท างาน มากกว่าท่ีจะอาศัยอยู่ด้วยกันในสถานท่ี/พื้นท่ีท่ีไม่ใช่
ประเทศของตนเอง 
 4.3 – 4.4 การครอบครองที่อยู่อาศัยและความสะดวกสบายของที่อยู่อาศัย 
 OECD/EU (2015) มุ่งให้ความส าคัญการครอบครองท่ีอยู่อาศัยและเง่ือนไขด้านท่ีเป็นผลมาจากการย้ายถ่ิน 
สถานการณ์ด้านท่ีพักอาศัยถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในการศึกษาโดย Cernadas et al. (2015) and IOM (2013) รวมไปถึง
ข้อมูลจาก ILO (2008b) ท่ีระบุว่า ท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยท่ีมีความจ าเป็นส าหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศปลายทาง 
เช่นเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ระบุถึงท่ีอยู่อาศัยเป็นสวัสดิการหลักซึ่งรัฐควรให้การ
ดูแลส าหรับพลเมืองในประเทศน้ันๆ นอกจากน้ี ท่ีอยู่อาศัยยังถูกพิจารณาว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีของชีวิตมนุษย์ นอกจากน้ี 
ข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวในไทยท่ีด าเนินการโดยกระทรวงแรงงาน
และน าร่องในพื้นท่ีท่ีมีแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ยังคงมีจ านวนจ ากัดต่อการเข้าถึงของแรงงาน อย่างไรก็
ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ให้รายละเอียดของสถานการณ์และเง่ือนไขการอยู่อาศัยของแรงงานในพื้นท่ีน้ันๆ ในขณะท่ีข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ แรงงานให้ข้อมูลว่าพวกเขาอาศัยในหรือใกล้สถานท่ีท างาน ไม่ได้พักอาศัยในโครงการน าร่องน้ีแต่อย่างใด 
 4.5 โอกาสในการกลับไปเย่ียมบ้านในประเทศต้นทาง 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงาน พบว่า แรงงานได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปเย่ียมบ้านเกิดเม่ือใดก็ได้ท่ีต้องการ 
ซึ่งการท่ีแรงงานเลือกท่ีจะกลับบ้านบ่อยครั้งหรือไม่กลับน้ัน มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ในขณะท่ีข้อมูลจาก Human Rights Watch (2010) เป็นไปในทิศทางตรงข้ามโดยมีการระบุว่า แรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยมักถูกคุมขังในท่ีท างาน ไม่มีอิสระท่ีจะกลับประเทศต้นทางถ้านายจ้างไม่อนุญาต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการ
ส ารวจโดย Panam, Kyaw Zaw, Caouette, and Punpuing (2004) พบว่า ข้อมูลท่ีแตกต่างกันของการกลับไปเย่ียมบ้าน 
(ได้กลับ/ไม่ได้กลับ) เหล่าน้ี ไม่ใช่ทางเลือกหรือความสนใจท่ีส าคัญส าหรับแรงงานส่วนใหญ่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดน้ี
ถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าแรงงานในการศึกษาครั้งน้ีได้รับอนุญาตให้กลับบ้านหรือไม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสระและ
การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว 
 
มิติที่ 5: ความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคล 
 5.1 ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
 แรงงานต่างด้าวท่ีสัมภาษณ์ไม่ระบุถึงความปลอดภัยว่าเป็นประเด็นท่ีควรค านึงในการใช้ชีวิตประจ าวันโดยตรง แต่
ระหว่างการสัมภาษณ์ พวกเขากล่าวถึงการเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ ในไทยท่ีเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย โดยไม่มีความรู้สึก
กลัวหรือหวาดระแวง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557 , พฤศจิกายน) 
ท่ีกล่าวถึงความม่ันคงโดยท่ัวไป ระบุถึงความรู้สึกปลอดภัยเป็นตัวช้ีวัดท่ีใช้วัดส าหรับคนไทย ขณะท่ีตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของ
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2545) มุ่งไปท่ีความเช่ือท่ีว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยมีความปลอดภัย เช่นเดียวกับ 
Nielsen and Sendjaya (2014) ท่ีมุ่งให้ความส าคัญประเด็นของความปลอดภัยส่วนบุคคลและความม่ันคงส่วนบุคคลในฐานะ
ท่ีเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีนัยยะส าคัญต่อแรงงานต่างด้าว 
 5.2 การออมเงินเพื่อใช้ในคราวจ าเป็นในประเทศปลายทาง 
 ตัวช้ีวัดการออมเงินเพื่อใช้ในคราวจ าเป็น เน่ืองจากเป้าหมายหลักของแรงงานต่างด้าวคือการได้รายได้ (ท่ีสูง) จาก
ประเทศปลายทางมากกว่าค่าจ้างท่ีจะเป็นไปได้ในประเทศต้นทาง นอกเหนือไปจากการให้ความส าคัญต่อค่าจ้างและการโอน
เงินกลับไปให้ครอบครัวแล้ว เงินท่ีใช้ในประเทศปลายทางยังคงเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีความส าคัญ ไม่ใช่เพียงแต่แรงงานต่างด้าวไร้ ฝีมือ
เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงทุกคนท่ีอยู่อาศัยในต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ช้ีให้เห็นว่าแรงงานสามารถโอนเงินกลับประเทศ 
โดยเฉล่ีย 2/3 ของรายได้ท้ังหมด ในขณะท่ีเก็บเงินจ านวน 1/3 เพื่อใช้ในประเทศปลายทางเม่ือมีความจ าเป็นต้องใช้ในกรณี
เจ็บป่วยและอ่ืนๆ 
 5.3 ประสบการณ์การเปล่ียนงาน 
 แรงงานต่างด้าวสามารถเปล่ียนงานและนายจ้างภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดโดยรัฐ ขณะท่ีนโยบายของรัฐบาลไทย 
แรงงานสามารถถูกจ้างโดยนายจ้างท่ีก าหนดในใบอนุญาตท างาน ถ้าแรงงานต่างด้าวปรารถนาท่ีจะเปล่ียนนายจ้าง ต้องมีการ
เปล่ียนใบอนุญาตท างานโดยส านักงานแรงงาน (สิริโฉม พรหมโฉม, 2557) โดยแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขเหล่าน้ี ข้อมูลจาก ILO (2008a) ช้ีว่าแรงงานต่างด้าวควรมีโอกาสในการเปล่ียนงานและนายจ้าง ส่วนข้อมูลการ
สัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่ามีแรงงานเพียงหน่ึงคนท่ีไม่เคยเปล่ียนงาน ในขณะท่ีอีกคนเปล่ียนงานมามากกว่า 10 ครั้ง โดยไม่มี
การแจ้งให้รัฐทราบแต่อย่างใด โดยรูปแบบการเปล่ียนงานมีท้ังการลาออกและหนีออกจากบ้านนายจ้าง ซึ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้
เห็นถึงความขัดแย้งของแนวปฏิบัติของรัฐและการปฏิบัติตามของแรงงาน ตัวช้ีวัดน้ีจึงถูกน ามาใช้ในการประเมินความเป็นอยู่ ท่ี
ดีทางสังคมด้วย 
 5.4 ความชอบ/ความถนัดในงานที่ท า 
 แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้รับอนุญาตให้ท างานท่ีเรียกว่า 3D ซึ่งงานเหล่าน้ีเป็นงานท่ียากและหนัก ซึ่งการก าหนด
เง่ือนไขการจ้างงานเช่นน้ีท าให้แรงงานต่างด้าวมีทางเลือก/ตัวเลือกในการท างานท่ีน้อยลง แต่จ าต้องยอมรับและจ าทน อย่างไร
ก็ตาม ความพึงพอใจในงานเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดของแรงงานต่างด้าวด้วยเช่นกัน (European, n.d.) โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ 
ซึ่งลักษณะงานส่วนใหญ่ท่ีแรงงานท าในประเทศปลายทางเป็นงานท่ีไม่เคยท าประเทศต้นทางมาก่อน การมีตัวช้ีวัดในประเด็นน้ี
จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นภาพรวมในความพึงพอใจต่องานของแรงงาน ภายใต้เง่ือนไขท่ีรัฐก าหนดและความเป็นจริงท่ี
แรงงานต้องเผชิญ 
 5.5 – 5.6 ความรู้สึกต่อความม่ันคงในรายได้ และความรู้สึกต่อความพร้อมของหน่วยบริการสุขภาพในการ
ให้บริการ 
 ความม่ันคงทางสังคมประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความม่ันคงทางรายได้และความพร้อมของหน่วยบริการ
สุขภาพในการให้บริการ (ILO, 2011) ส่วนเหตุผลว่าท าไมตัวช้ีวัดน้ีจึงมีความส าคัญต่อแรงงานต่างด้าวในการศึกษาครั้งน้ี 
เน่ืองจากต้องยอมรับว่า จ านวนค่าจ้างไม่ใช่เพียงเป็นปัจจัยดึงท่ีส าคัญส าหรับแรงงานเหล่าน้ี แต่ยังรวมไปถึงความม่ันคงใน
รายได้ท่ีได้รับจากการท างานด้วย ในขณะท่ีการมีหลักประกันสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับ
ผู้ใช้บริการสุขภาพเช่นแรงงานต่างด้าวเช่นกัน ในท านองเดียวกันความพร้อมของหน่วยบริการสุขภาพและผู้ให้บริการเป็นส่ิงท่ี
ต้องมีควบคู่กันจึงจะส่งผลให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพครบวงจร อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดด้านความม่ันคงของแรงงานต่าง
ด้าวเหล่าน้ียังถูกให้ความส าคัญโดย IOM (2013) ตามข้อมูลท่ีปรากฎข้างต้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรายได้และบริการสุขภาพ 
ซึ่งรัฐบาลไทยได้วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงานแสดงให้เห็นถึงการมีความพึง
พอใจต่อความม่ันคงทางรายได้ เช่นเดียวกับบริการสุขภาพท่ีได้รับ น้ีแสดงให้เห็นถึงความจริง/สะท้อนอีกมุมมองหน่ึงว่า แม้



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

 56  

แรงงานต่างด้าวบางส่วนจะไม่ประสงค์ใช้บริการสุขภาพท่ีด าเนินการโดยรัฐ แต่มีการใช้บริการสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ
เอกชนหรือร้านขายยาแทนเน่ืองจากความสะดวก โดยอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพระบบบริการสุขภาพภาครัฐของไทย  

โดยสรุป ข้อมูลท่ีได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปถึงมิติ ความหมายและตัวช้ีวัดของแต่ละมิติ
ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทยได้ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 

มิติความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ความหมาย และตัวชี้วัด 

ล าดับ มิติความเป็นอยู่ท่ีดี
ทางสังคม 

ความหมาย ตัวชี้วัด 

1. ศักดิ์ศรีและคุณภาพ
ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น 
(Dignity and 
quality of working 
life) 

การรับรู้ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนตาม
หลักสิทธิมนุษยชน และภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ของไทย 

1.1 ความพึงพอใจต่อค่าจ้าง 
1.2 จ านวนวันหยุดต่อสัปดาห์ 
1.3 จ านวนชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ 
1.4 ความรู้สึกต่องาน (สกปรก ยาก และล าบาก) 
1.5 ประโยชน์การท างานต่อการพัฒนาประเทศไทย 

2. สถานะสุขภาพและ
ความปลอดภัยทาง
สุ ข ภ า พ  (Health 
status and health 
safety) 

การรับรู้ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว ซึ่ ง
เกี่ ยว ข้อ งกั บสุ ขภ าพ ก าย  สุ ขภ าพ จิ ต  แล ะ
เกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการใช้ภาษาไทยใน
ระบบบริการสุขภาพ  
 

2.1 ประเภทของหลักประกันสุขภาพ 
2.2 ประโยชน์ของการมีหลักประกันสุขภาพ 
2.3 ภาวะสุขภาพจิต 
2.4 ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยกับบุคลากร
สุขภาพ 
2.5 ความสามารถในการเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน า
ด้านสุขภาพ 
2.6 ความรู้สึกภววิสัยต่อสถานะสุขภาพ 

3. ภ า ษ า แ ล ะ
สั ม พั น ธภ าพ ท า ง
สั ง ค ม  (Language 
and social 
relationships) 

การรับรู้ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
เกี่ ยว ข้อ งกับความสามารถในการสื่ อ สาร ใน
ประเทศปลายทางและปฏิสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง  

3.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
3.2 โอกาสในการฝึกทักษะการท างาน 
3.3 สัมพันธภาพกับแรงงานไทยในท่ีท างาน 
3.4 สัมพันธภาพกับคนไทยโดยท่ัวไป 
3.5 การรู้จักองค์กรท่ีท าหน้าท่ีคุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน
ไทย 
3.6 การมีเพื่อนสนิทในประเทศไทยท่ีสามารถให้การ
ปรึกษา/พูดคุยได้ 

4. ค วาม อ บ อุ่ น แ ล ะ
ค ว าม ม่ั น ค ง ขอ ง
ครอบครัว (Warmth 
and stability of 
the family) 

การรับรู้ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับครอบครัว ความเป็นครอบครัว และ
ความส าคัญของครอบครัว  

4.1 ความสะดวกในการโอนเงินกลับบ้าน 
4.2 การอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกครอบครัวในประเทศไทย 
4.3 การครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
4.4 ความสะดวกสบายของท่ีอยู่อาศัย 
4.5 การกลับไปเย่ียมบ้าน 

5. ความปลอดภัยและ
ค ว าม ม่ั น ค ง ส่ ว น
บุคคล  (Safety and 
social security) 

การรับรู้ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความม่ันคงของ
ชีวิตในฐานะท่ีเป็นแรงงานต่างด้าว   

5.1 ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
5.2 การออมเงินเพื่อใช้ในคราวจ าเป็น 
5.3 ประสบการณ์การเปลี่ยนงาน 
5.4 ความชอบ/ความถนัดในงานท่ีท า 
5.5 ความรู้สึกต่อความม่ันคงในรายได้ 
5.6 ความรู้สึกต่อความพร้อมของหน่วยบริการสุขภาพใน
การให้บริการ 

 
การน าไปใช้และข้อสังเกตท่ีส าคัญจากข้อมูลตัวช้ีวัดตามท่ีปรากฎในเน้ือหาและตารางข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง

ประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไทยท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังน้ี
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จะสังเกตได้ว่า ตัวช้ีวัดท่ีผู้ศึกษาพัฒนามาจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีลักษณะส าคัญดังน้ี (1) ส่วนใหญ่เป็นตัวช้ีวัดเชิงอั ตวิสัยมากกว่าภววิสัย ท่ีใช้ฐานคิดของการ
ประเมิน/รายงานความเป็นอยู่ท่ีดีของตนเองด้วยการใช้ rating scale (2) มีบางตัวช้ีวัดท่ีอาจมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างสองมิติ 
เช่น ตัวช้ีวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย เป็นตัวช้ีวัดท้ังในมิติสถานะสุขภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพ  และมิติ
ภาษาและสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่งแม้จะมีความซ้ ากันในภาพรวม แต่จุดมุ่งหมายท่ีถูกประเมินในแต่ละมิติมีความต่างกัน เช่น 
ความสามารถด้านภาษาท่ีใช้ส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพ จะมีความเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งหากมีการส่ือสารและเข้าใจ
ภาษา จะท าให้ท้ังผู้ให้บริการสามารถให้การวินิจฉัย ให้ค าแนะน าท่ีตรงกับความต้องการ/อาการเจ็บป่วย ซึ่งจะน าไปสู่ความ
ปลอดภัยทางสุขภาพของแรงงานได้ ในขณะท่ีความสามารถด้านภาษาในมิติของสัมพันธภาพทางสังคม จะช่วยให้แรงงาน
เข้าถึงการท างานและมีการปรับตัวท่ีง่ายข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจ าวัน และ (3) จ านวนตัวช้ีวัดในแต่ละมิติ แม้จะมี
จ านวนไม่มาก แต่สามารถสะท้อนและประเมินความเป็นอยู่ของแรงงานไร้ฝีมือ รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการเข้าถึงตัวอย่างท่ี
มีลักษณะเฉพาะและมีเวลาจ ากัดในการให้ข้อมูล (เม่ือเครื่องมือถูกน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง) ท้ังน้ี 
จะสังเกตได้ว่าในแต่ละมิติจะมีจ านวนตัวช้ีวัดท่ีไม่ต่างกันมาก เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมส าหรับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทยซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนจากกระบวนการ
ศึกษาครั้งน้ี (1) สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และ
คุณภาพชีวิตของแรงงานภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนก าหนดนโยบายของ
ประเทศท่ีเหมาะสมต่อไป (2) นอกจากน้ีผลการศึกษา/ตัวช้ีวัดท่ีได้ยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีมีความเหมาะสม
มากข้ึนส าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ และแรงงานต่างด้าวกลุ่มอ่ืนๆในไทยต่อไป ซึ่งความท้าทายท้ังสองประเด็นน้ีน าไปสู่
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปของผู้ศึกษา/ผู้สนใจความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย 

 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

แม้การศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแรงงานพม่าและนายจ้างของแรงงานพม่า และข้อมูลท่ีได้รับจากท้ังสองกลุ่มน้ี
สะท้อนความเป็นอยู่ท่ีดีในมุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มของตน/แรงงานพม่าเท่าน้ัน แต่ในขณะท่ีข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นการให้ข้อมูลความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในภาพรวม เน่ืองจากข้อมูลส่วนใหญ่และนโยบายท่ีรัฐบาลไทยด าเนินการต่อแรงงานกลุ่มน้ีไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่ง
ผู้ให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถจ าแนกความต่างของแรงงานไร้ฝีมือท่ีมาจากแต่ละประเทศได้ชัดเจน ดังน้ัน ข้อมูลมิติความ
เป็นอยู่ท่ีดีและตัวช้ีวัดท่ีได้รับจากการศึกษาครั้งน้ี สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นท้ังข้อมูลของ/เพื่อแรงงานต่างด้าวพม่า และเป็น
ข้อมูลตัวช้ีวัดของ/เพื่อแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน ครอบคลุมแรงงานจากพม่า ลาว และกัมพูชา 

 
บทสรปุ 

ข้อมูลท่ีได้รับจากกระบวนการศึกษาท่ีเป็นระบบข้างต้น พบข้อมูลส าคัญ คือ ตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย มีบางตัวช้ีวัดท่ีมีความเฉพาะและมีความแตกต่างไปจากตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตท่ีมีการใช้
โดยท่ัวไปในระดับสากลหรือแม้แต่ตัวช้ีวัดของพลเมืองในประเทศปลายทางน้ันๆ แม้ว่าฐานคิดของตัวช้ีวัดจะได้รับการพัฒนา
มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ แต่เน่ืองจากการท างานและอยู่อาศัยในประเทศ
ปลายทางท่ีไม่ใช่บ้านเกิดของแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ จึงมีข้อมูล/ตัวช้ีวัดท่ีผู้เกี่ยวข้องต้องให้
ความส าคัญ ตระหนักเป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการมีความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดท่ีมีความเฉพาะท่ีพบใน
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การศึกษาครั้งน้ี เช่น การเผชิญกับการท างาน 3D ความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองผ่านการท างานไร้ฝีมือ 
ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย การโอนเงินกลับบ้าน การเปล่ียนงาน ความรู้สึกม่ันคงในรายได้ ความพร้อมของหน่วย
บริการสุขภาพในการให้บริการ นอกจากน้ี ยังรวมถึงการรู้จักองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งในการให้ข้อมูล ช่วยเหลือ 
คุ้มครอง เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในประเทศปลายทาง เป็นต้น ส่วนตัวช้ีวัดท่ีไม่แตกต่างจากการประเมินความเป็นอยู่ท่ัวไป เช่น 
การมีหลักประกันสุขภาพ ภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ประเด็นท่ีส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีส่วน
หน่ึงจะถูกก าหนดผ่านกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยแล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงและความเกี่ยวข้องกันของกฎหมาย ผู้ใช้
กฎหมาย และแรงงาน ความเป็นอยู่ท่ีดีของแรงงานจึงข้ึนอยู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างเป็นส าคัญ เน่ืองจากเป็นผู้
ท่ีอยู่ใกล้ชิดและเป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้สวัสดิการ ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีการปฏิบัติตามกฎหมายต่อแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ดังน้ัน กระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ี 
จึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการของผู้เกี่ยวข้องในการให้การคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนต่อไป 
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