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บทความนีมุ้ง่ศกึษาสถานการณ์ด้านแรงงานและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเคลือ่นย้ายแรงงาน

ข้ามชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เพื่อ

ท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตกิบัการคุม้ครองทางสงัคม

อย่างไม่เป็นทางการในท้ังสองพืน้ท่ี วิธีการศกึษาครอบคลมุการวจัิยเอกสาร การสงัเกตการณ์ 

และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญประกอบด้วย ตวัแทนเจ้าหน้าทีภ่าครฐั 

ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ตวัแทนองค์กรพฒันาเอกชน และแรงงานข้ามชาตใินภาคการค้า

และบริการ งานศึกษาน้ีพบว่า สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษสงขลาและเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั กล่าวคอื 

ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ เงือ่นไขทางสังคม และวัฒนธรรมมผีลต่อการตดัสินใจย้ายถิน่ของ

แรงงานข้ามชาต ิ นอกจากนี ้ ยงัพบว่า กลไกการคุม้ครองทางสงัคมอย่างไม่เป็นทางการถอื

เป็นการให้ความช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาติท่ีส�าคัญ

ค�ำส�ำคัญ:  แรงงานข้ามชาติ, การเคลื่อนย้ายแรงงาน, การคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ,  

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ, สงขลา, ตราด

The article  investigates the situation of employment and the mobility of migrant 

labors in Songkhla Special Economic Development Zone and Trat Special 

Economic Development Zone. The study aims to understand the relationship 

between labor mobility and informal sector protection in the above mentioned 

zones. Research methods include documentary research, observation and in-depth 

interview with government officers, business executives, non-government 

organization staffs, and migrant workers. The study finds that there are similarity 

in the circumstances of migrant workers’ mobility in both research sites, particularly 

the role of economic, social and cultural factors in the decision-making among 

migrant workers. In addition, informal social protection plays an integral part in 

supporting these migrant workers. 

keywords:  migrant workers, labor mobility, social protection, Special Economic-

Development Zone, Songkhla, Trat 
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บทน�า

การเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซยีน เป็นผลมาจาก

ความแตกต่างทางเทคโนโลยีและนโยบายทางการเมืองที่ส่งผลต่อค่าแรงและสวัสดิการ

แรงงานท่ีมคีวามไม่เท่าเทยีมกนัในภมูภิาค นบัแต่ทศวรรษที ่1990 เป็นต้นมา อตุสาหกรรม

ท่ีใช้แรงงานเข้มข้นได้ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเพือ่พยายามลดต้นทนุ

ด้านแรงงาน แม้การเคลือ่นย้ายดังกล่าวจะน�าไปสูป่ระสทิธภิาพในการผลติและการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค แต่แรงงานระดับล่างส่วนใหญ่ได้รับผลตอบแทนต�่า 

ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ (สวัสดิการ) มคีณุภาพชวีติทีไ่ม่เหมาะสม ขาดระบบ 

เครอืข่ายความปลอดภัยทางสังคม และขาดการคุม้ครองทีถ่กูกฎหมาย เนือ่งจากมกัจะไม่ได้

น�าต้นทนุในการย้ายถิน่ของแรงงานกลุม่น้ีเข้ามาร่วมพจิารณาว่าเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุการ

เตบิโตของภมูภิาค 

อย่างไรกด็ ีประเดน็ดังกล่าวก�าลงัมบีทบาทส�าคญัในเชิงนโยบายมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ

ในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาต ิโดยเฉพาะข้อ 3 ทีเ่ป็นเรือ่งสขุภาพและ

ความเป็นอยูท่ีดี่ ข้อ 10 ท่ีต้องการลดความเหล่ือมล�า้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

และข้อ 16 ท่ีต้องการเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรม สงบสุข และเปิดรับการมีส่วนร่วม 

อย่างเท่าเทียมทัว่ถงึ (United Nations n.d.) นีค่อืตวัอย่างหนึง่ของการก�าหนดมาตรฐาน 

ในการอยูร่่วมกนัของชมุชนระหว่างประเทศ ซึง่ชีใ้ห้เห็นถงึความจ�าเป็นในการปฏิรปู ทัง้ด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน และด้านการพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อสร้างความ 

เป็นธรรมและลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ผ่านการพฒันาการคุม้ครองทางสงัคม 

บทความนีจ้ะน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัรปูแบบการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตใินบรบิท

ของเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษกบัการพฒันาการคุม้ครองกลุม่แรงงานในทางสงัคม รวมท้ังจะ

เสนอว่า นอกจากการขับเคลือ่นผ่านกลไกภาครฐัและกฎหมายแล้ว ยังจ�าเป็นต้องค�านงึถงึ

บทบาทของกลไกการคุ้มครองทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการด้วย อาท ิกลไกทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของกลุ่มเครือญาติ เครือข่ายทางศาสนา หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ต่างเป็นตัวเชื่อมร้อย 
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กลุ่มแรงงานเข้าด้วยกัน และมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการสนับสนุนคุ้มครองแรงงานใน

ปัจจบุนั การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ การใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาตทิีม่ต้ีนทนุ

ต�า่ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพจิารณาความเช่ือมโยงระหว่างรปูแบบการเคลือ่นย้ายแรงงานข้าม

ชาตกิบัการพฒันาการคุม้ครองกลุม่แรงงานในทางสงัคม เพือ่สนบัสนนุระบบการบรหิารจดัการ

แรงงานทีเ่ป็นทางการของรัฐให้มปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน

ในบทความนี ้คณะผู้เขียนได้น�าเสนอข้อมลูเชงิเปรยีบเทยีบในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ชายแดนจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัตราด ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการประกาศให้เป็นพืน้ทีเ่ขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษระยะท่ี 1 เมือ่วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 และมคีวามส�าคญัในแง่ทีเ่ป็น

พ้ืนท่ีท่ีมศีกัยภาพในการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน เนือ่งจาก

ตั้งอยู่บนโครงข่ายคมนาคมสายหลักและเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 

ค่อนข้างสงู โดยสงขลาเป็นเมอืงท่ีมมีลูค่าการค้าชายแดนสงูสุดในแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-

ใต้ (North-South Economic Corridor) ส่วนตราดเป็นจังหวดัทีม่มีลูค่าการค้าชายแดนสงูสดุ

ในแนวระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic Corridor) (ส�านกังานประสานงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2554) 

นอกจากนี ้เน่ืองจากแผนพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนของทัง้จงัหวดัสงขลาและ

จงัหวดัตราดต่างให้ความส�าคัญกับอตุสาหกรรมภาคบรกิารเป็นหลกั ท�าให้ทัง้สองพ้ืนทีว่่าจ้าง

แรงงานข้ามชาติในภาคการค้าและบริการอย่างเข้มข้น จึงน่าสนใจว่า 1) สถานการณ์ 

การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตทิีม่คีวามเชือ่มโยงกบัการจ้างงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ของท้ังจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัตราด มคีวามคล้ายคลงึหรอืแตกต่างกนัอย่างไร และ 2) กลไก

การคุ้มครองทางสังคมท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ของจงัหวดัสงขลาและจงัหวัดตราด มรูีปแบบศกัยภาพหรอืข้อจ�ากดัอย่างไร 

การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกับกลไก 

การคุม้ครองกลุม่แรงงานในทางสังคม โดยเฉพาะศกัยภาพของกลไกการคุม้ครองทางสงัคม 

แบบไม่เป็นทางการในท้ังสองพืน้ที ่ จะเป็นพืน้ฐานก่อนน�าไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

ในการบรหิารจดัการแรงงานข้ามชาต ิเพือ่ให้แรงงานข้ามชาตไิด้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม 
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ผ่านการพฒันาให้กลไกการคุม้ครองทางสงัคมแบบไม่เป็นทางการเข้ามามีบทบาทร่วมในการ

ดแูลและคุม้ครองแรงงานข้ามชาตเิพือ่ให้ได้รบัความคุม้ครองในการท�างานอย่างเท่าเทยีม และ

ในขณะเดยีวกันกจ็ะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการบรหิารจดัการแรงงานข้ามชาติ

ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

พรมแดนความรู:้  
แรงงานข้ามชาตกิบัการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย

การคุม้ครองแรงงานเป็นหนึง่ในส่ีรูปแบบหลกัของการคุ้มครองทางสงัคมในประเทศไทย นอก

เหนอืจากการประกันสังคม ความช่วยเหลอืทางสงัคม และการให้บรกิารทางสังคม แรงงาน

ข้ามชาติถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทางสังคมสูง อันเป็นผลมาจากการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

เชงิโครงสร้างท่ีน�าไปสู่ความไม่เท่าเทียมและสร้างการเบยีดขบัทางสงัคม (Devereux and 

Sabates-Wheeler 2004, 232) ปัจจบัุนอาเซยีนมีแรงงานข้ามชาตริาว 13.5 ล้านคน หรอื

คดิเป็นร้อยละ 30 ของแรงงานท้ังหมดในอาเซียน ในจ�านวนนีเ้ป็นแรงงานนอกระบบประมาณ

ร้อยละ 60 ซึง่ไม่สามารถเข้าถงึการคุ้มครองต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานได้ และต้องพึง่พา

ระบบคุม้ครองทางสังคมท่ีครอบคลมุสิทธ์ิเพยีงบางส่วนเท่านัน้ ส�าหรบัประเทศไทย แม้จะยืนยัน

ในหลกัการไม่เลอืกปฏบัิต ิแต่กค็รอบคลมุเฉพาะแรงงานต่างชาตทิีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมาย

เท่านั้น และแรงงานกลุ่มดังกล่าวยังเผชิญกับข้อจ�ากัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของตน เนื่องจาก 

ไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร มรีะบบการคุ้มครองสทิธ์ิทีไ่ม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็น

จรงิของการจ้างแรงงานข้ามชาต ิ อกีทัง้ขาดความร่วมมือจากนายจ้าง ตลอดจนการบงัคับใช้

กฎหมายทีเ่ป็นไปอย่างหละหลวม (Hall 2012)

งานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติชาวลาวในภาคอุตสาหกรรมโดยชูพักตร์ สุทธิสา 

(2556) สะท้อนให้เหน็ถงึกระบวนการทีน่�ามาสูค่วามอ่อนไหวทางสังคมอนัเป็นภาพสะท้อน

ของการสะสมทุนจากการขูดรดีมลูค่าส่วนเกินจากแรงงาน ผูป้ระกอบการใช้กลยทุธ์ต่างๆ ใน

การสร้างแรงจงูใจผ่านระบบอปุถัมภ์ ท�าให้แรงงานต้องเบยีดบงัตนเองให้ท�างานหนกัและเสีย่ง
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อนัตรายมากข้ึน เพือ่ให้ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีม่ากข้ึน ท�าให้แรงงานมีความกดดนั

ทีจ่ะต้องปรบัตวัเพือ่ให้สามารถด�ารงชวีติภายใต้สภาพการท�างานและสภาพความเป็นอยู่ใน

พืน้ทีใ่หม่ ในขณะท่ีงานวิจยัของบัญญตั ิสาล ี(2554) ชีใ้ห้เหน็ว่า เนือ่งจากรฐัไทยขาดความ

เข้าใจเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายและรูปแบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ จึงน�าไปสู่การสร้าง

กลไกจดัการแรงงานทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างสอดคล้องกบัสภาพการณ์ ท�าให้แรงงาน

ข้ามชาตจิ�านวนไม่น้อยต้องกลายเป็นแรงงานนอกระบบหรอืแรงงาน “เถือ่น” ตามวาทกรรม 

“เถือ่น” ทีร่ฐัและสือ่มวลชนสร้างข้ึน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถงึการคุม้ครองทีเ่ป็นทางการได้

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวโน้มที่รัฐไทยจะพิจารณาว่าการคุ้มครองทางสังคมท่ีรัฐต้อง 

จัดเตรียมให้กับแรงงานต่างชาติเป็นต้นทุนหรือเป็นภาระทางการคลัง จึงน�าไปสู่ปัญหาอีก 

ชดุหนึง่ คอืรฐัจะวางแผนบรหิารจดัการด้านการคลงัในอนาคตตามแนวโน้มการเพ่ิมจ�านวน

ของแรงงานกลุม่ดงักล่าวน้ี ดังสะท้อนให้เห็นในงานศกึษาของเอือ้มพร พชิยัสนิท และ กริยิา 

กุลกลการ (2560) ท่ีเสนอว่าควรสนับสนุนให้มกีารขบัเคลือ่นเพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่าง

รฐั เพือ่แบ่งเบาภาระต้นทุนการบริหารจดัการและการด�าเนนิการด้านสาธารณสขุควบคูก่นัไป

อย่างไรก็ดี มีงานศึกษาอีกหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการคุ้มครองทางสังคมแบบไม่เป็น

ทางการสามารถช่วยเสริมกลไกของภาครัฐให้มปีระสิทธภิาพมากขึน้ งานวจิยัของคชษณิ สุวชิา 

(2554) ชีใ้ห้เหน็ว่าการจดัการด้านบริการสาธารณสุขส�าหรบักลุม่แรงงานข้ามชาต ินอกจาก

จะมีข้อจ�ากัดในแง่จ�านวนบุคลากรผูใ้ห้บรกิารแล้ว เจ้าหน้าทีบ่างส่วนยังมอีคตเิชงิชาตพินัธุก์บั

แรงงานข้ามชาต ิ ในขณะท่ีองค์กรพฒันาเอกชนมจีดุแขง็ในด้านการท�างานทีค่ล่องตวัและให้

ความส�าคญักับการท�างานเชงิรกุ นอกจากนี ้งานวจิยัชิน้นียั้งเสนอว่า การเสรมิสร้างกลไกการ

คุม้ครองทางสงัคมแบบไม่เป็นทางการ โดยการพฒันาศักยภาพการจัดการตนเองของแรงงาน

ข้ามชาต ิตลอดจนการให้ชมุชนท้องถิน่มีบทบาทมากขึน้ จะช่วยให้ระบบการคุม้ครองแรงงาน

โดยรวมมปีระสทิธภิาพเพิม่ข้ึน

งานศึกษาวิจัยในกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนย้าย

และการปรบัตวัของกลุม่แรงงานต่างชาต ิ เพือ่พฒันาข้อเสนอเกีย่วกบัรปูแบบการมีส่วนร่วม

ของชุมชนแรงงานข้ามชาติในการบริหารจัดการตนเอง งานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 
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ชาวเวยีดนามท่ีเคลือ่นย้ายไปท�างานในจงัหวัดอบุลราชธาน ีประเทศไทย และแขวงสะหวนันะเขต 

ประเทศลาว โดยวัชร ี ศรีค�า (2556) แสดงให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาตมิกีารปรบัตวัในแบบที่

แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซ่ึงส่งผลต่อความต้องการการคุ้มครองทางสังคมในแบบที ่

แตกต่างกนัไปด้วย 

งานศึกษาของโสภี อุ่นทะยา และคณะ (2556) เน้นศึกษาแรงงานข้ามชาติในแง่ 

การสร้างความสมัพันธ์ทางสงัคม การปรบัตวัของแรงงาน การจดัการแรงงานข้ามชาตขิองชมุชน  

และแนวทางในการสนับสนุนการจดัการแรงงานข้ามชาตขิองชมุชน โดยพบว่าแรงงานข้ามชาติ

ชาวลาวในชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร นอกจากจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในชุมชน

แล้ว ยงัมวีธิกีารสร้างความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาตแิละระบบอปุถมัภ์โดยการเข้าร่วมงาน

ประเพณ ีศาสนา และงานพฒันาในชมุชน ซึง่น�าไปสูข้่อเสนอเชงินโยบายท่ีสนบัสนนุให้แรงงาน

ต่างชาตมิส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการตนเองในระดบัชมุชน อาทิ สนบัสนนุให้ประธานชมุชน

มหีน้าทีด่แูลแรงงานข้ามชาตอิย่างเป็นทางการ โดยก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่นการจดัการแรงงาน

ข้ามชาติอย่างชดัเจน เป็นต้น ส่วนงานศกึษาของเกต็ถวา บญุปราการ และคณะ (2556) กใ็ห้

ภาพการปรบัตวัและรปูแบบการคุม้ครองทางสงัคมอย่างไม่เป็นทางการของแรงงานข้ามชาติ

ไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ งานชิน้น้ีให้ภาพการรวมตวัของแรงงานข้ามชาตซิึง่ท�างานในพืน้ที่

ชายแดนไทย-พม่าเพือ่ให้ความช่วยเหลอืแรงงานด้วยกนัเอง ตัง้แต่การให้ความรู้ในเรือ่งสิทธิ

มนษุยชน สทิธแิรงงาน สทิธด้ิานสาธารณสขุ ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายตาม

กระบวนการยุติธรรมของไทย โดยเร่ิมจากการขับเคลื่อนภายในกลุ่มแรงงานภาคเกษตร 

ก่อนจะขยายไปยงัภาคอตุสาหกรรมในเวลาต่อมา

จะเหน็ได้ว่าทศิทางการวจิยัเกีย่วกบัการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตเิริม่หนัมาให้น�า้หนกั

กบัการศกึษากลไกการคุ้มครองท่ีไม่เป็นทางการมากขึน้ โดยเฉพาะในแง่ทีเ่ป็นกลไกส�าคญั

ที่ช่วยให้แรงงานข้ามชาติมีความมั่นคงในการท�างานมากขึ้น และขณะเดียวกันก็จะเสริมให้

สามารถพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมทีเ่ป็นทางการทีมี่อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ทัง้นีเ้พือ่น�าไปสูก่ารพฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานทีด่ ีโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตซิึง่มคีวาม

ส�าคญัอย่างยิง่ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยทีเ่ริม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

และจะต้องพึง่พงิแรงงานกลุม่น้ีมากข้ึนในอนาคต
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ในส่วนต่อไปนี้ บทความนี้จะน�าเสนอข้อมูลที่น�าไปสู่การพัฒนาประเด็นค�าถาม 

ต่อยอดจากทศิทางการวิจยัดังกล่าว พร้อมท้ังได้ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังพ้ืนทีเ่ขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตราด โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ซึง่ครอบคลมุการวจัิยเอกสาร การส�ารวจพืน้ท่ี รวมท้ังการเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมูด้ิวยการ

สงัเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชงิลกึในช่วง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยผูใ้ห้ข้อมลู

ส�าคัญประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของ

จงัหวัด ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ พัฒนาสงัคมและมนุษย์จังหวดั แรงงานจังหวดั 

สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ศุลกากร สภาหอการค้า แรงงานข้ามชาติใน 

ภาคการค้าและบรกิาร โดยแบ่งการน�าเสนอข้อมลูเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ ส่วนแรก ข้อมลู

พื้นฐานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและตราด ส่วนที่สอง สถานการณ์ด้าน

แรงงานและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตใินทัง้สองพ้ืนที ่ และ ส่วนที่

สาม กลไกการคุม้ครองทางสงัคมของกลุม่แรงงานข้ามชาตใินบรบิทของเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พเิศษทัง้สองพืน้ที่

ข้อมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา  
และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตราด

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา

เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสงขลามพีืน้ท่ีรวม 552.3 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ที่

ต�าบลสะเดา ต�าบลส�านักขาม ต�าบลส�านักแต้ว ต�าบลปาดงัเบซาร์ในอ�าเภอสะเดา รวมทัง้

เป็นท่ีต้ังของด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

เช่ือมต่อกบัรฐัเคดาห์และรฐัเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเซีย และเป็นด่านส่งออกทางบกทีม่มีลูค่า

การค้าชายแดนสงูสุดเป็นอนัดับหน่ึงและอนัดับสองของไทยตามล�าดบั (สเุนตรตรา จนัทบรุ,ี 

2559) เนือ่งจากทัง้สองด่านอยูใ่กล้ท่าเรอืปีนังและท่าเรอืกลางของมาเลเซยี มกีารเชือ่มโยง

ทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทางปาดงัเบซาร์ และมฐีานการผลติในพืน้ทีท่ัง้อตุสาหกรรม

แปรรปูยางพารา อาหารทะเล และชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
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นอกจากน้ี พืน้ท่ีดงักล่าวยงัเป็นจดุเชือ่มโยงแหล่งการค้าการลงทนุทีส่�าคญั ประกอบ

ด้วยท่าเรอืน�า้ลกึสงขลา ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลางมาเลเซยี สนามบนินานาชาตหิาดใหญ่ และ

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงแผนพัฒนาควบคู่ไปกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมถึงเป็นพื้นท่ีภายใต้โครงการความ 

ร่วมมอืเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอนิโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle: IMT-GT) ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิในพืน้ทีไ่ปยงั

ประเทศเพือ่นบ้านได้มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะโอกาสในการพัฒนาไปเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกติกายฮูตัีม (มาเลเซยี) เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม

และบรกิาร ซึง่จะช่วยให้สามารถขยายความร่วมมอืทางการค้าการลงทนุต่อเนือ่งในแนวทาง

ด่วนเหนอื-ใต้ (North-South Expressway) เพือ่เข้าสูพ้ื่นทีต่อนในของมาเลเซยี นีจ่งึเป็น

ท่ีมาของแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษ ได้แก่ ถนนมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่-สะเดา-มาเลเซยี (คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2563) 

รถไฟรางคูเ่ส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ซ่ึงเช่ือมโยงเข้ากบัรถไฟความเรว็สงูจากมาเลเซยี-

สงิคโปร์ (เปิดทดลองเดินขบวนครัง้แรกเมือ่ปลายเดอืนธนัวาคม 2558) ตลอดจนการพฒันา

ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์ และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปาครอบคลุม

ทกุพืน้ทีใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จากการร่วมจดัท�ากระบวนการกลุม่กับผูน้�าท้องทีใ่นเวทปีระชาคมเรือ่ง “การรบัรูแ้ละ

การมส่ีวนร่วมของประชาชน” ณ ศาลาประชาคมท่ีว่าการอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เม่ือ 

วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2560 เพือ่ส�ารวจและสรปุความเหน็จากคณะกรรมการหมูบ้่านและ

ผูน้�าชมุชนเกีย่วกับการรับรู้และความต่ืนตัวต่อการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนใน

พืน้ท่ีอ�าเภอสะเดา และแผนการจดัตัง้เขตพฒันานคิมอตุสาหกรรมปาดงัเบซาร์ในรฐัเปอร์ลิส 

ซึ่งอยู่ติดกับต�าบลปาดังเบซาร์ในอ�าเภอสะเดา จากกระบวนการกลุ่มครั้งนั้นพบว่ามีการ 

เผยแพร่ข้อมลูเชงิกายภาพและแนวทางพฒันาด้านต่างๆ ทีเ่ช่ือมโยงกบัเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษผ่านกลไกผูน้�าท้องถ่ิน ได้แก่ ก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการหมูบ้่านและชมุชน โดยผูน้�า

ท้องถิน่ส่วนใหญ่มคีวามรบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ และได้สะท้อนความกงัวลถงึ

ผลกระทบด้านต่างๆ ตัง้แต่การใช้ประโยชน์จากทีด่นิ ปัญหาสิง่แวดล้อม และการบรหิารจดัการ
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ทีส่บืเนือ่งจากการวางผงัเมอืง ไปจนถึงปัญหาความปลอดภยัในพืน้ที ่ ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

จัดท�ากระบวนการกลุ่มน้ี จะน�าไปประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้

สอดรบัและเตรยีมพร้อมรบักับการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ต่อไป 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราด

จังหวัดตราดเป็นท่ีตั้งของจุดผ่านแดนที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับจังหวัดเกาะกงและ

จงัหวดัพระสหีนขุองกมัพชูาทัง้เส้นทางทางบกและทางทะเล ได้แก่ ด่านชายแดนบ้านหาดเลก็

ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง 

อ�าเภอบ่อไร่ ซึ่งเชื่อมกับจังหวัดพระตะบอง โดยรัฐบาลไทยและกัมพูชามีความร่วมมือใน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แต่เนือ่งด้วยสภาพภมิูประเทศของจังหวดัเกาะกงนัน้เป็น

ภเูขาและป่าไม้ และมบีางช่วงทีถ่นนสงูชนั ท�าให้จ�าเป็นต้องใช้เส้นทางทางเรอืเป็นส่วนใหญ่

เม่ือต้องขนส่งสินค้าผ่านชายแดน รัฐบาลไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2548 และวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จึงได้อนุมัติให้กรมการขนส่งทางน�้าและ 

กรมพาณิชย์นาวีว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด�าเนินการศึกษาและส�ารวจออกแบบพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางน�้าเพื่อเชื่อมโยงให้จังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางระหว่างภูมิภาคและเป็นฐานเพ่ือ 

การส่งออกไปต่างประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การลงทุน และ 

การท่องเท่ียวต่อไป 

จากความพยายามทีจ่ะเชือ่มโยงพ้ืนทีด่งักล่าวเข้าด้วยกัน จึงก่อให้เกิดผลในเชิงรปูธรรม

อย่างหนึ่งคือ มีการพัฒนาโครงข่ายการพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยได้พัฒนาถนน 

สาย R48 ตราด/เกาะกง-สแรออมเบิล (พรพมิล ตรโีชต ิและคณะ 2553) ซึง่เป็นถนนทีเ่ชือ่ม

ต่อกับทางหลวงหมายเลข 4 (พนมเปญ-พระสีหนุ) และการคมนาคมทางน�า้ผ่านท่าเรอืน�า้ลกึ

ทีจ่งัหวดัพระสหีน ุซึง่ถอืเป็นการพัฒนาท่ีก่อให้เกิดความใกล้ชดิกันในทางภมิูศาสตร์ และเอือ้

ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้ามแดนอย่างเข้มข้นมากข้ึน พื้นที่ดังกล่าวจึงท�าหน้าที่เป็นทางผ่าน

ส�าคัญของท้ังทุน สินค้า และแรงงาน ดังจะเห็นว่าในปัจจุบันชาวไทย ชาวกัมพูชา รวมถึง 

ชาวจนี ญ่ีปุน่ และเกาหล ีต่างใช้ถนนสาย R48 จากท่าเรอืน�า้ลกึสหีนุวลิล์ในการขนส่งวตัถดุบิ 

สนิค้า และเดนิทางท่องเท่ียว 
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และใน พ.ศ. 2558 เมือ่คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษได้ก�าหนด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 50.2 ตารางกิโลเมตร ในต�าบล

คลองใหญ่ ต�าบลไม้รูด และต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงได้ก�าหนด

ยทุธศาสตร์ให้พืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราดเป็นศนูย์กลางการค้าระหว่างประเทศและ

เป็นศนูย์รวมการพฒันาระบบโลจสิติกส์ ดังท่ีประธานหอการค้าจังหวดัตราดให้สมัภาษณ์กบั

คณะผูเ้ขยีนเมือ่ พ.ศ. 2558 ว่าเป้าหมายการพฒันาในเบือ้งต้นคอืการเป็นศนูย์กลางการน�า

เข้า-ส่งออก และเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเชงินเิวศ อนัเป็นการต่อยอดศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ในพื้นท่ีชายแดนที่มีความโดดเด่นในด้านการค้า การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ตลอดจนด้าน

การเกษตร ได้แก่ การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ซึง่ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากประเทศกมัพชูา

สถานการณ์การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตใินบรบิทของเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษสงขลา และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราด

สถานการณ์การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตใินจังหวดัสงขลา

จากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวัดสงขลาปี 2559 จัดท�าโดยส�านกังานแรงงาน

จงัหวดัสงขลา พบว่าในปี 2559 จงัหวัดสงขลามปีระชากรทัง้หมด 1,537,414 คน มผีูท้ีอ่ยูใ่น

ก�าลงัแรงงาน 883,469 คน โดยจ�าแนกเป็นผูม้งีานท�าร้อยละ 97.52 ผูว่้างงานร้อยละ 2.30 

และมีแรงงานข้ามชาติ 65,006 คน โดยเป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ท�างานอย่างถูก

กฎหมาย 41,127 คน และเป็นแรงงานข้ามชาติผดิกฎหมายทีไ่ด้รบัการการผ่อนผนัให้ท�างาน

จ�านวน 23,879 คน แรงงานท่ีได้รบัอนุญาตให้ท�างานอย่างถกูกฎหมาย สามารถจ�าแนกตาม

สถานะทีก่�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้ดงันี้

1) แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไป ได้แก่ คน

ต่างด้าวทีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร หรือได้รบัอนญุาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการชัว่คราว มจี�านวน 1,113 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซยี ฟิลปิปินส์ และจนี

2) แรงงานข้ามชาติท่ีมสีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภทพสิจูน์สญัชาต ิได้แก่ 

คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองแต่ได้รับการ 

ผ่อนผนัให้ท�างานได้เป็นการชัว่คราว มจี�านวน 20,278 คน
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3) แรงงานข้ามชาตทิีม่สีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภทน�าเข้าตามบนัทกึเพือ่

ความเข้าใจ (MOU) ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้า 

มาท�างานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง จ�านวน 

19,072 คน

4) แรงงานข้ามชาตทิีม่สีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 13 ประเภทชนกลุม่น้อย จ�านวน 

461 คน

5) แรงงานข้ามชาตท่ีิมสีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสรมิการลงทนุ 

จ�านวน 203 คน 

ส�าหรบัแรงงานข้ามชาติผดิกฎหมายท่ีได้รบัการผ่อนผนัให้ท�างาน จ�าแนกได้ดงันี้ 

1) แรงงานข้ามชาตทิีจ่ดทะเบียน ณ ศนูย์แรงงานข้ามชาต ิจงัหวดัสงขลา ตามมตคิณะ

รฐัมนตร ีวันที ่23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มจี�านวนทัง้สิน้ 18,755 คน เป็นแรงงาน

สญัชาตเิมยีนมา 15,692 คน ลาว 1,348 คน และกมัพชูา 1,715 คน  

2) แรงงานข้ามชาตท่ีิจดทะเบียนในกจิการแปรรปูสตัว์น�า้ จ�านวน 3,955 คน 

3) แรงงานข้ามชาตท่ีิจดทะเบียนในกจิการประมงทะเล จ�านวน 1,149 คน

ปัจจยัของการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามแดน

การเคลือ่นย้ายแรงงานจากมาเลเซียสู่จงัหวัดสงขลามีจ�านวนไม่มากนกั ทัง้นีเ้นือ่งจาก

ประเทศมาเลเซยีมอีตัราค่าตอบแทนหรอืค่าจ้างสูงกว่าประเทศไทย โดยปัจจยัหลกัทีส่นบัสนุน

ให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานจากมาเลเซยีสู่จงัหวัดสงขลาคอื เหล่าภาคอตุสาหกรรมทีม่า

ลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้แรงงานที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่ 

จดทะเบยีนถกูต้องตามกฎหมายและเป็นแรงงานท่ีมทีกัษะในระดบัผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏบิตักิาร

แรงงานข้ามแดนส่วนใหญ่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจั่งหวดัสงขลาเป็นแรงงานทีเ่คล่ือนย้ายมาท�างาน

แบบถาวร โดยมีแรงงานตามบันทึกเพื่อความเข้าใจ (MOU) สามสัญชาติ คือ สปป.ลาว 

เมยีนมา และกัมพชูา แรงงานทีม่าจาก สปป.ลาว ส่วนใหญ่จะท�างานในภาคบริการ (ร้านนวด

แผนโบราณ) หรือท�างานบ้าน แรงงานเมียนมาท�างานในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้า 
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ประมง และสวนยางหรือสวนปาล์ม ส่วนแรงงานกมัพชูาท�างานในภาคการเกษตร จากการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีส�านักงานแรงงานจังหวัดสงขลาในปี 2560 ท�าให้ทราบว่าการเปิดเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษในจังหวดัสงขลา มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้แรงงานในประเทศไทยมงีานท�า

มากขึน้ แต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีท่�างานในลกัษณะท่ีเรยีกว่าเป็นงาน 3Ds (dirty, 

dangerous, demanding) ท�าให้ยงัคงมคีวามจ�าเป็นต้องพึง่แรงงานต่างชาตใินการท�างาน

เหล่านี้

ในทางตรงกันข้าม แรงงานไทยก็เคลื่อนย้ายจากจังหวัดสงขลาสู่มาเลเซีย อันเนื่อง 

มาจากแรงจูงใจในเรื่องค่าจ้าง โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มแรงงานไร้ทักษะและไปท�างานใน 

ภาคบรกิาร เช่น ร้านอาหารหรอืร้านนวด เนือ่งจากยังคงมีข้อจ�ากดัด้านภาษาเป็นอปุสรรค

ส�าคญัต่อการเคลือ่นย้ายแรงงาน

สถานการณ์ด้านแรงงานในจงัหวดัตราด

ข้อมลูของส�านกังานสถติจิงัหวดัตราดปี 2558 บนัทกึว่าจงัหวดัตราดมปีระชากรทีม่อีายุ 

15 ปีขึน้ไป ทัง้ส้ิน 222,254 คน เป็นผูท่ี้อยูใ่นก�าลงัแรงงานรวม 164,802 คน โดยจ�าแนก

เป็นผูม้งีานท�าร้อยละ 99.74 และผูว่้างงานร้อยละ 0.23 โดยร้อยละ 51.47 ของผูม้งีานท�า

ท้ังหมด ท�างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม และจากข้อมูลเบื้องต้นในปี 2557 ที่จัดท�าโดย

ส�านกังานสถิตจิงัหวดัตราด พบว่ากลุม่แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะท�างานในภาคการเกษตร 

รองลงมาเป็นแรงงานในธุรกจิขายส่ง ขายปลกี ธรุกจิทีพ่กั และบรกิารด้านอาหาร การผลติ 

การก่อสร้าง และการขนส่ง ตามล�าดับ

ข้อมลูจากรายงานของส�านักงานแรงงานจงัหวดัตราดแสดงให้เหน็ว่า ในปี 2559 จงัหวดั

ตราดมแีรงงานต่างชาตทิีเ่ข้าเมอืงโดยถกูต้องตามกฎหมายและได้รบัอนญุาตให้ท�างานรวม 

29,508 คน ซึง่สามารถจ�าแนกได้ดังน้ี 

1) แรงงานข้ามชาตทิีม่สีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภทท่ัวไป ได้แก่ ผูท้ีมี่

ถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชัว่คราว จ�านวน 254 คน
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2) แรงงานข้ามชาตทิีม่สีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภทน�าเข้าตามบนัทกึเพือ่

ความเข้าใจ (MOU) ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้า 

มาท�างานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง จ�านวน 

29,250 คน ในจ�านวนน้ีเป็นแรงงานสัญชาตกิมัพชูามากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 88.05 

รองลงมาคือสัญชาตเิมยีนมา คิดเป็นร้อยละ 11.20 และสญัชาตลิาว คดิเป็นร้อย

ละ 0.75

3) แรงงานข้ามชาตท่ีิมสีถานะเป็นคนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสรมิการลงทนุ 

จ�านวน 4 คน

ท้ังนีเ้ครอืข่ายองค์กรเอกชนด้านแรงงานได้ท�าการศึกษาสถานการณ์แรงงานกมัพูชาใน

อ�าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2550 พบว่าแรงงานชาวกมัพูชาที่ 

เข้ามาท�างานในจังหวัดตราดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 83.6) โดยมากจะท�างานเป็น 

แม่บ้าน คดิเป็นร้อยละ 40.8 นอกจากน้ันจะกระจายไปท�างานในธรุกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั

อุตสาหกรรมการประมง (Legal Support for Children and Women [LSCW] Migrant 

Support Team, Cambodia Migrant Volunteer Support Network [VSN] and Welt 

Hunger Hilfe [GAA] 2007) 

ปัจจยัของการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามแดน

ดังท่ีได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า พื้นท่ีที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตราดเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมจากนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ท�าให้ม ี

การเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างไทยกับกมัพชูาอย่างเข้มข้นมาตัง้แต่ก่อนหน้า มกีจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ เช่น การค้าปลกี การขนส่งสินค้าอปุโภคบรโิภค ตลอดจนบรกิารด้านการอ�านวย

ความสะดวกในการข้ามแดนและธุรกจิการท่องเทีย่ว เป็นต้น แต่ในปัจจุบนัแรงงานข้ามชาติ

ชาวกมัพชูาทีเ่ข้ามาท�างานในจงัหวัดตราดส่วนใหญ่จะเคลือ่นย้ายไปตามสาขาอาชพีและตาม

ช่วงฤดกูาล เช่น ช่วงฤดูเก็บเกีย่ว แรงงานจะเข้ามาท�างานในภาคเกษตร สวนยาง และสวน

ผลไม้ และสลบัไปท�าอาชพีประมงในช่วงฤดูประมง เมือ่หมดฤดปูระมงกจ็ะหนัไปรบัจ้างท�างาน

ก่อสร้าง เป็นต้น
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ในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานการณ์การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามแดนในจังหวดัสงขลา 

ปัจจยัค่าจ้างเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนับสนุนให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานจากกมัพชูาสู่จงัหวดัตราด 

เนือ่งจากค่าจ้างแรงงานข้ันต�า่ในประเทศไทยสูงกว่ากมัพชูาค่อนข้างมาก กล่าวคืออตัราตาม

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ (ฉบับที ่8) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 คือ 305 บาทต่อวัน ในขณะท่ีค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าในประเทศ 

กมัพชูาจากการส�ารวจข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 

Organization: ILO) เมือ่ปี 2556 อยูใ่นอตัราประมาณ 80 ดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 

2,640 บาทต่อเดือน คิดเป็นประมาณ 88 บาทต่อวัน ทั้งนี้แรงงานจังหวัดตราดได้แสดง 

ความเหน็ไว้ในการให้สมัภาษณ์กบัคณะผูเ้ขยีนในปี 2560 ว่า ความผกูพนัทางประวตัศิาสตร์

และสังคมท�าให้ชาวกัมพูชาในเกาะกงสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ซ่ึงถือว่าเป็นข้อ 

ได้เปรียบเพราะไม่ถูกจ�ากัดด้วยอุปสรรคทางภาษา ท�าให้สามารถเจรจาต่อรองกับนายจ้าง 

ได้โดยตรง และมีศักยภาพในการหางานหรือเปลี่ยนงานได้ง่าย โดยเฉพาะภายหลังการ

ประกาศจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานกัมพูชาท่ีเข้ามาท�างานในจังหวัดตราด 

ซ่ึงส่วนใหญ่มทีกัษะสือ่สารภาษาองักฤษได้ มแีนวโน้มจะเป็นแรงงานในภาคการค้าและบรกิาร

เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการแรงงานภาคก่อสร้างเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ 

เขตเศรษฐกจิพเิศษและการเตบิโตของธุรกจิการท่องเทีย่วในจงัหวดัตราด

ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานไทยจากจังหวัดตราดสู่กัมพูชา มีแบบแผน 

ทีต่่างจากแรงงานท่ีเคลือ่นย้ายจากสงขลาสู่มาเลเซยี กล่าวคอื แรงงานไทยจากจังหวัดตราด

ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานกึง่ทกัษะทางด้านเทคนคิการผลติ จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ

จากประเทศไทยรายหน่ึงทีไ่ปลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ประเทศกมัพูชา มีข้อสงัเกต

ว่าแรงจูงใจส�าคัญของคนที่ย้ายไปท�างานในกัมพูชาคือการได้รับค่าจ้างสูงกว่าที่ได้รับใน

ประเทศไทย และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพสูงกว่าการท�างานในประเทศ เช่น การได้

ท�างานในต�าแหน่งระดับหวัหน้าผูค้วบคมุการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม ซ่ึงจะมบีทบาทใน

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงานชาวกัมพชูาเพือ่เตรยีมรบัการขยายการผลติ เป็นต้น
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การคุม้ครองทางสังคมของแรงงานในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

การคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา

เจ้าหน้าท่ีส�านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้เขียนถึงข้อมูล

ด้านการคุ้มครองทางสงัคมท่ีภาครัฐเป็นผูด้�าเนินการว่า จังหวดัสงขลาเป็นหน่ึงในสามจงัหวดั

ที่รัฐบาลมีนโยบายก�ากับให้จัดที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติ เพื่อที่จะสามารถควบคุม

จ�านวนแรงงานและให้บรกิารสาธารณะในด้านต่างๆ เช่น การจดัการโครงสร้างพืน้ฐานและให้

บริการด้านสขุอนามยั เป็นต้น โดยส�านกัจัดหางานจงัหวัดสงขลารบัผดิชอบจัดพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัย

ให้กับแรงงานข้ามชาติ แต่ก็พบว่าการคุ้มครองแบบภาครัฐอาจไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นๆ ที่

แรงงานข้ามชาตมิกัต้องเผชญิ เช่น การถกูเอารดัเอาเปรยีบเรือ่งค่าจ้างจากนายจ้างหรอืจาก

นายหน้าท่ีเป็นคนสญัชาตเิดยีวกนั เช่น การหักค่าด�าเนนิการจดทะเบยีนจากแรงงานข้ามชาติ 

เป็นต้น

จากการส�ารวจและสอบถามแรงงานข้ามชาตใินพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 

พบว่ามรีปูแบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการอยู ่กล่าวคอืในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา

มีองค์กรเอกชนด้านแรงงานข้ามชาตทิีใ่ห้การดแูลแรงงานข้ามชาตสิญัชาตเิมยีนมาและกมัพชูา

ประเทศละ 1 องค์กร ได้แก่ เครอืข่ายเพือ่สิทธิแรงงานข้ามชาต ิ(Migrant Worker Rights 

Network: MWRN) และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (Stella Maris Songkhla) 

องค์กรเหล่านีถ้อืเป็นท่ีพึง่พงิในยามท่ีแรงงานต้องการความช่วยเหลอื นอกจากนี ้ ในพ้ืนทีท่ี ่

ได้รบัการประกาศให้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษยงัมวีดัไทยทีเ่ป็นแหล่งนดัพบของแรงงาน

สญัชาตเิมยีนมา ซึง่นอกจากจะเดินทางมาวัดเพือ่ประกอบศาสนกจิแล้ว ยงัได้มาพบปะเพือ่

แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารในการท�างานรวมทัง้ความเป็นอยู ่ซึง่หากแรงงานคนใดได้รับค่าจ้าง

หรอืสวสัดกิารท่ีดีกว่า กจ็ะเป็นข้อมลูท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานภายในพืน้ทีจ่ากนายจ้าง

หนึง่ไปสูน่ายจ้างอกีคนหน่ึง

การคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษตราด

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีส่�านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดั

ตราด พบว่าแรงงานชาวกมัพชูาส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นย่านชุมชน 2 แห่ง คอืย่านซอยตาแชะ
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หรอืทีเ่รยีกกนัว่าชมุชนท่าเรือจ้างในเขตอ�าเภอเมอืง และชุมชนใกล้ท่าเรอืชลาลยัในเขตอ�าเภอ

คลองใหญ่ โดยส่วนใหญ่แรงงานจะไม่ค่อยมกีารปฏสิมัพนัธ์ข้ามกลุม่และไม่ปรากฏว่ามผีูน้�า

ชมุชนอย่างชดัเจน เนือ่งจากแรงงานมกีารเคลือ่นย้ายเปลีย่นงานบ่อยดงัได้กล่าวถงึในหวัข้อ

ก่อนหน้า ท�าให้ระยะเวลาการพกัอาศยัในแต่ละพืน้ทีข่ึน้อยูก่บัระยะเวลาทีไ่ด้ท�างานในแต่ละ

ช่วงเวลา ท่ีผ่านมา ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการคุม้ครองทางสงัคมอย่างไม่เป็นทางการในพืน้ที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด จึงเป็นกลุ่มนายจ้างซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และเป็นที่พ่ึงหลักของ

แรงงานชาวกมัพชูามากกว่าท่ีจะเป็นชมุชนแรงงานร่วมสญัชาต ิอย่างไรกด็ ีส�านกังานพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ จงัหวัดตราด ก�าลงัรเิริม่โครงการทีจ่ะเข้าไปดแูลจดัระเบยีบ

แรงงานกัมพูชา สะท้อนให้เห็นแนวโน้มว่ารัฐก�าลังจะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการให้ 

ความคุม้ครองทางสงัคมอย่างเป็นทางการ ภายใต้กรอบแนวคดิทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจัด

ระเบียบพร้อมๆ กับความต้องการแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองการพัฒนาเขต

เศรษฐกจิพเิศษในจงัหวัดตราด 

สรปุ

จากการส�ารวจสถานการณ์การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตทิีมี่ความเช่ือมโยงกบัการ

จ้างงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและตราด พบว่าแรงงานขาเข้าที่มาท�างานใน

ประเทศไทยมกีารเคลือ่นย้ายแรงงานท้ังแบบระยะยาวและระยะส้ัน และมทีัง้ปัจจยัดงึดดูและ

ปัจจัยผลักในการเคล่ือนย้ายแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างทางสังคม-

เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวคือ ขณะที่แรงจูงใจด้านค่าจ้าง

แรงงานในประเทศไทยเป็นปัจจยัดงึดดูให้แรงงานจากกมัพูชาเข้ามาท�างานในจังหวัดตราด ใน

อีกทางก็เป็นปัจจัยผลักดันให้แรงงานไทยจากจังหวัดสงขลาแสวงหาโอกาสไปท�างานใน

มาเลเซยีเพือ่รายได้ท่ีสูงกว่า อย่างไรกดี็ ด้วยเงือ่นไขเชงิประวัตศิาสตร์และวฒันธรรม ท�าให้

แรงงานไทยมีข้อจ�ากัดด้านภาษาในการเป็นแรงงานข้ามชาติในมาเลเซียมากกว่าแรงงาน

กัมพูชาที่เข้ามาท�างานในจังหวัดตราด ส่วนแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งอาจเป็น

ปัจจัยดึงดูดให้แรงงานทักษะสูงจากมาเลเซียเข้ามาท�างานในจังหวัดสงขลา ก็เป็นปัจจัย 

ผลกัดนัให้แรงงานก่ึงทักษะจากไทยเคลือ่นย้ายไปท�างานในกมัพชูา 
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การประกาศจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษส่งผลให้มีความต้องการแรงงานในพ้ืนที่

จังหวัดสงขลาและจังหวัดตราดเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะแรงงานในโครงการก่อสร้างภายใน 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ และตามความต้องการของการขยายตวัในภาคการผลติและการบรกิาร 

ขณะเดยีวกนัก็เป็นเงือ่นไขให้หน่วยงานรับผดิชอบด้านแรงงานในระดบัท้องถิน่เข้ามามีบทบาท

ในการก�ากับดูแลและจัดการด้านการคุ้มครองทางสังคมแบบเป็นทางการ อย่างไรก็ดี จาก 

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐในหน่วยงานเหล่าน้ี พบว่ามีความตระหนักถึงข้อจ�ากัดของการ

ด�าเนินงานโดยภาครัฐ และท�าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการคุ้มครองทางสังคมอย่าง 

ไม่เป็นทางการท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ และระบบคุณค่าที่เป็น

บรรทดัฐานร่วมกนัของกลุม่แรงงานข้ามชาติ ดังจ�าแนกได้เป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่

1) กลไกการคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการที่ด�าเนินการโดยองค์กรภาค 

ประชาสงัคม หรอืการร่วมมอืกันระหว่างรฐัและภาคประชาสงัคม เช่น กรณอีงค์กร

พัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจากแต่ละประเทศในพื้นที ่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา

2) การคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการในระดับบุคคลระหว่างนายจ้างกับ

แรงงานข้ามชาติ ดังกรณขีองแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในจงัหวดัตราด

3) กลไกการคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายสังคมของ

แรงงานข้ามชาต ิโดยปรากฏในรปูของการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเพือ่การด�าเนนิชวีติ

และการท�างาน เช่น การแลกเปล่ียนข้อมลูการท�างานซึง่อาจน�าไปสูก่ารเคลือ่นย้าย

ไปยงังานทีใ่ห้ผลตอบแทนหรอืสวัสดิการท่ีดขีึน้

4) กลไกการคุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการทีต่ัง้อยูบ่นเครอืข่ายชมุชนทีมี่ระบบ

คณุค่าทางสังคมวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมในพธิกีรรมทางศาสนา

ท่ีแสดงถงึความเป็นปึกแผ่นและสนบัสนนุการใช้ชวีติโดยมฐีานความเป็นสงัคม ท�าให้

เกดิความเป็นกลุม่หรือมคีวามเป็นอตัลกัษณ์ร่วมกนั เช่น การไปท�าบญุในวดั หรอื

การมีศาสนสถานในพื้นที่ท่ีเป็นที่พึ่งทางจิตใจในระหว่างการใช้ชีวิตเป็นแรงงาน 

ข้ามชาติ
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จะเหน็ว่าการคุม้ครองทางสงัคมอย่างไม่เป็นทางการทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของกระบวนการ

ปฏสิมัพนัธ์ทางสังคมระหว่างแรงงานข้ามชาตกัิบองค์กรและกลุม่ต่างๆ ในสงัคม มศีกัยภาพ

พอท่ีจะให้การคุ้มครองแรงงานข้ามชาตซิึง่เป็นหนึง่ในกลุม่ทีเ่ปราะบาง และมปีระเดน็ทีส่ามารถ

ท�าการศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือท�าความเข้าใจการท�างานของกลไกการคุ้มครองทางสังคม 

อย่างไม่เป็นทางการแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเงื่อนไขท่ีส่งเสริมหรือจ�ากัด

ศกัยภาพของกลไกเหล่าน้ัน รวมทัง้ปัจจยัท่ีส่งเสรมิให้กลไกหนึง่ๆ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การวิจัยต่อยอดในอนาคตท่ี 

เชื่อมโยงเข้ากับประเด็นเหล่าน้ี โดยเฉพาะในบริบทของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาต ิ

รูปแบบต่างๆ จะเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพ่ือสร้างกลไก 

เกื้อหนุนการคุ้มครองทางสังคมอย่างเป็นทางการท่ีด�าเนินการโดยภาครัฐ เพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการการคุ้มครองทางสังคมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขความจ�าเป็นของแรงงาน 

ข้ามชาติ และเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนื
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