
   ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติชาวลาว-กัมพูชา  
ณ ชายแดนภาคอีสาน 

ดร.โสภี อุ่นทะยา 







จับกุมแรงงานข้ามชาติที่ทํางานเป็นกรรมกรก่อสร้าง ณ 
โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าโรบินสัน 
สาขาจังหวัดสุรินทร์ เป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา 
จํานวน 43 คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
จับกุมนายจ้างจํานวน 3 ราย เป็นผู้นําพาคนต่างด้าวเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ให้ที่พักพิง และรับ
คนต่างด้าวท่ีไม่มีใบอนุญาตเข้าทํางาน  

ตํารวจจับกุมแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา 
ในตลาดช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
จํานวน 80 คน 
เข้ามาในเทศกาลสงกรานต์ แล้วอยู่ทํางานต่อ 



ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
จับกุมแรงงานข้ามชาติหญิงชาวลาว 14 คน 
ลักลอบขายแรงงานผิดกฎหมาย  
สาวบริการร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ 
บริเวณหอแก้ว มุกดาหาร 

กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน จับกุมแรงงาน 
ชาวลาวที่จังหวัดนครพนม 9 คน มาจาก 
แขวงสะหวันนะเขต และคําม่วน ไปรับจ้าง 
กรีดยางที่จังหวัดจันทบุรี  



ชายแดนภาคอีสานมีพื้นท่ีติดต่อกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เส้นกั้นเขตแดนมีสองลักษณะ 
-แม่น้ํา ร่องน้ําลึก (ช่องน้ํา) 
-ภูเขา สันปันน้ําของทิวเขา 
และหลักเขตแดน (ช่องบก) 

ชายแดนประเทศไทย (ภาคอีสาน) 



 ชายแดนไทย -ลาว – กัมพูชา  

เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี                 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์
                  ระยะทาง 858 กิโลเมตร                                                    ระยะทาง  364  กิโลเมตร 



ชายแดนไทย-ลาว 
เลย หนองคาย - เวียงจันทน์ 
นครพนม - คําม่วน 
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
อํานาจเจริญ - สะหวันนะเขต 
อุบลราชธานี - จําปาสัก 

 
 
สะพานมิตรภาพ 
ท่าเรือข้ามฟาก 
 
 
 



สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
1 หนองคาย - เวียงจันทน ์

2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 

3 นครพนม - คําม่วน 



ตรวจคนเข้าเมือง 



ท่าเรือข้ามฟาก 



ตรวจคนเข้าเมือง 



ช่องเม็ก ช่องอานม้า 
อุบล-พระวิหาร 
 
ช่องสะงํา 
ศรีสะเกษ-อุดรมีชัย 
 
ช่องจอม 
สุรินทร์-อุดรมีชัย 

ชายแดนไทย-กัมพูชา 



ช่องเม็ก ช่องอานม้า 

ช่องจอม ช่องสะงํา 



ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาประเทศไทยที่ช่องจอม 



 
 

 ชายแดนภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย 
ของการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน ที่ข้ามแดนผ่านไปมา 
ในลักษณะที่เคลื่อนไหว ซับซ้อน เกล่ือนกล่นไปด้วย 
กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท มีทั้งความขัดแย้ง  
แลกเปลี่ยน ต่อสู้ต่อรอง การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 
ในหลายรูปแบบ เพ่ือการดํารงชีวิต และผลประโยชน์ 
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาของอํานาจ กระบวนการ 
โลกาภิวัตน ์ซึ่งทําให้ทุน ผู้คน สินค้า วัฒนธรรมและอื่นๆ 
ก้าวข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็ว เลื่อนไหลไปมาอย่างต่อเนื่อง 
เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในด้านต่างๆมากมาย 
โดยเฉพาะ เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว 
 



ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการผลิต 
การบริการ และการจัดการในด้านต่างๆ ต้องอาศัยแรงงานเป็นจํานวนมาก  
จึงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับแรงงานไทยส่วนหนึ่ง 
ไม่รับจ้างทํางานในบางประเภท ผู้ประกอบการจึงมีความจําเป็น 
ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งคือ  
ผู้อพยพที่เข้ามาในชายแดนไทย  
อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  
รวมทั้งผู้ลักลอบข้ามแดนมาเป็นครั้งคราว  
และข้ามไปมาเป็นประจํา  
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย 



การประชุมสัมมนา ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง 
ด้านแรงงาน ที่จังหวัดนครพนม เมื่อเดือนมีนาคม 2556 เสนอว่าแรงงานข้ามชาต ิ
ส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคนี้ 3 ด้านคือ 
 - ด้านความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ เสนอว่าต้องมีการลงทะเบียนแรงงานและการพิสูจน์สัญชาติอย่างเป็นระบบ 
 - ด้านเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงมีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
สนับสนุนการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีฝีมือ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและกฎระเบียบ 
ขั้นพื้นฐาน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในทุกรูปแบบ  
 - ด้านสังคมและวัฒนธรรม เมื่อเกิดประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
มากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ควรจัดการสวัสดิการสังคม บริการสาธารณสุข 
อย่างครอบคลุม 



          
    รัฐมีการก าหนดนโยบายให้แรงงานปฏบิัตติามกฎระเบียบ  
แต่การก าหนดนโยบายขาดการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนตัวแทนของแรงงานข้ามชาต ิ 
และผู้ว่าจ้างระดับท้องถิ่นหรือชุมชนที่แรงงานเข้าไปอยู่อาศัย  
ตลอดจนนโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพ 
การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาตใินแต่ละพืน้ที่ 
ท าให้แรงงานส่วนหน่ึงพยายามหลบหลีก 
จากอ านาจในการถูกก ากับควบคุม 
และจัดการโดยรัฐ  
           



การวิจัยชายแดนอีสานชุด แรงงานข้ามชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยงานวิจัย 6 เรื่อง 
   - การจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทยลาว : นโยบายของรัฐและการตอบสนอง 
ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย (คชษิณ สุวิชา) 
   - แรงงานข้ามชาติชาวลาวในระบบเกษตรแบบมีพันธะสัญญา : อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  
(อนุชา พิมพ์ศักดิ์)  
   - การจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร 
(ดร.โสภี อุ่นทะยา) 
   - ด่านประเพณี : ระบบ กลไก และเครือข่ายความสัมพันธ์ของท้องถิ่นในการจัดการแรงงานข้ามชาติ 
(ดร.กนกพร รัตนสุธีรกุล) 
   - กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา) 
   - แรงงานข้ามชาตินอกระบบ : พัฒนาการแรงงานข้ามชาติและระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติ 
ในอาณาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์  (ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี) 



     การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในมุมมองทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า  
และการพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก ฯลฯ 
มีการกล่าวถึงแรงงานข้ามชาติ และการจัดการของรัฐอย่างกว้างๆ  
ยังไม่มีการศึกษาในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างลึกซ้ึงจริงจัง โดยเฉพาะ 
แรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนภาคอีสานจากมุมมองของคนในพื้นที่ 
     ผลของการวิจัยในครั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
แรงงานและฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการแรงงานข้ามชาติในทุกระดับ เพ่ือให้
การกําหนดนโยบายมีมุมมองที่หลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพความ 
เป็นจริง ให้มากที่สุด รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านได ้
ในโอกาสต่อไป 



วัตถุประสงค์ 

- เพื่อทําความเขา้ใจปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติ  
  และเครือข่ายความสัมพนัธ์ของแรงงานขา้มชาติ 
  ที่ปรับเปลี่ยนเลือ่นไหลไปตามบริบทรัฐชาติ 
- เพื่อนําเสนอนัยเชิงนโยบายการจัดการแรงงานขา้มชาติ 
  ในพื้นที่ชายแดนภาคอีสาน 



 
 - การเคล่ือนย้ายของแรงงานข้ามชาต ิเข้ามาอย่างไร มาตามเส้นทางใดบ้าง 
 - การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างไร   
 - ชุมชนที่แรงงานเข้าไปอาศัยอยู่ท างานมีการจัดการควบคุมดูแลแรงงานอย่างไร 
 - แรงงานข้ามชาตมีิการปรับตัวอย่างไร 
 - มีแนวทางในการสนับสนุนการจัดการแรงงานข้ามชาตอิย่างไรบ้าง   
           โดยฟังจากเสียงของผู้เก่ียวข้องเป็นส าคัญ  
      แรงงานข้ามชาต ิผู้ว่าจ้าง ผู้น าชุมชน คนในชุมชนที่แรงงานเข้าไปพักอาศัย 
                                         และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 



   
                  แรงงานข้ามชาติ 
   บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ลักลอบเข้าเมือง  
   หรืออยู่เกินเวลาที่อนุญาตให้อยู่ 
   หรือถือวีซ่าที่ไม่อนุญาตให้ทํางานแต่ลักลอบทํางาน 
    นิยามเฉพาะ 
    แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ชาวลาว และชาวกัมพูชา  
    ที่ไม่มีใบอนุญาตให้เข้ามาทํางาน หรือถือวีซ่าที่ไม่อนุญาตให้ทํางาน 
    แต่ลักลอบทํางานในประเทศไทย  
 
 



ประเภทของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดน 

             แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเข้าเมือง 
๑. อพยพหนีภัยสงครามจากความขัดแย้งภายในประเทศเพื่อนบ้าน  
๒. ลักลอบเข้ามารับจ้างทํางาน 
      ทํางานประจํา  ชั่วคราวเช้ามาเย็นกลับ  ทํางานตามฤดูกาล 
๓. เข้ามาอาศัยอยู่กับครอบครัวเครือญาติ 
      แต่งงาน  มาเยี่ยมหรืออยู่กับพี่น้องญาติมิตร   
 



ผู้อพยพ 

คนไร้รัฐ 



   เข้ามาลักลอบทํางาน 
       เช้ามาเย็นกลับ  
      ทํางานตามฤดูกาล 
        ทํางานประจํา 



เข้ามาอยู่กับครอบครัวเครือญาติ 
   ช่วยทํางานเกษตร  ค้าขาย   
       รับจ้างทํางานทั่วไป  
 



  “ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติ 
            ที่จะเดินทางไปทํางานในกรุงเทพฯ  
              ไปจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย 
           ตลอดจนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ” 



 
 

         สภาพปัญหาแรงงานข้ามชาตใินพืน้ที่ชายแดนภาคอีสาน 
๑. ชายแดนภาคอีสานมีอาณาเขตตดิต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพชูา

เป็นระยะทางยาว ๑,๒๒๒ ก.ม. การเข้าเมืองเป็นไปได้ง่าย เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย  
๒. แรงงานต่างด้าวมีลักษณะคล้ายกับคนไทย มีวัฒนธรรมเดียวกัน ยากต่อการตรวจสอบ 
๓. งานบางประเภทคนไทยไม่ท า ขาดแคลนแรงงาน เช่น งานก่อสร้าง รับใช้ในบ้าน กรรมกร  
 ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวแทน 
๔. แรงงานข้ามชาตบิางกลุ่มอพยพเข้ามาอาศัยตามแนวชายแดนเป็นระยะเวลานาน บางคนได้

แต่งงานกับคนไทย มีเครือญาตสัิมพนัธ์กับคนไทย ท าให้ยากต่อการปฏบิตัติามกฎหมาย 
๕. มีขบวนการน าพาคนต่างด้าวเข้าประเทศ มาท างานในพืน้ที่ชายแดน และส่งไปต่อไป

กรุงเทพฯ  จังหวัดอื่นๆ  ตลอดจนส่งต่อไปท างานยังต่างประเทศ 
๖. การเข้ามาท างานภาคเกษตรตามฤดูกาล เกษตรแบบมีพนัธะสัญญา การรับจ้างแบบเช้ามา

เยน็กลับ ยังไม่มีแนวปฏบิตัใินการดูแลควบคุมอย่างชัดเจน   
๗. ปัญหาด้านสุขภาพ การเข้าถงึข้อมูลความรู้เร่ืองสุขภาพของแรงงานมีน้อยมาก ข้อจ ากัดเร่ือง

เวลา ภาษา และส่ือ การเจบ็ป่วย ตัง้ครรภ์ อุบัตเิหตุ ภาวะด้านจติใจ ความทุกข์ทนต่อสถานะ 
 บุคคลของตนเองที่ต้องอยู่อย่างผิดกฎหมาย 
 



สาเหตุหลกัทีแ่รงงานข้ามชาตเิข้ามาท างานในประเทศไทย 
 ๑. ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ ความยากจน คนมีรายได้ไม่เพยีงพอ  
ปัญหาค่าแรงต ่า จึงข้ามมาท างานในประเทศไทยซ่ึงมีค่าแรงสูงกว่า 
 ๒. ทศันคติและค่านิยมความเป็นเมืองทีม่ีความเจริญ 
และทนัสมัยของประเทศไทย จากส่ือต่างๆ ท าให้คนหนุ่มสาวต้องการ 
เข้ามาท างานมาก  
 ๓. การชักชวนของญาติพีน้่อง หรือเพือ่นทีเ่ข้ามาท างานก่อน  
ติดต่อเข้ามาท างาน 
 ๔. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง 
น าไปสู่การพฒันาเครือข่ายระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค ท าให้ 
การเดินทางระหว่างประเทศรวดเร็วสะดวกสบาย 



การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติ 

๑. การใช้เอกสารข้ามแดน (Border Pass)  อาศัยอยู่ได้ ๓-๗ วนั 
๒. ใช้วซ่ิานักท่องเทีย่ว (Tourist Visa)  อยู่ได้  ๑๕-๓๐  วนั 
๓. ใช้ใบอนุญาตให้ท างาน  (Work Permit)   
       มีนายจ้างรับรอง และรับเข้าท างาน 



                เส้นทางการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาต ิ
               เข้ามาท างานในพืน้ที่ชายแดนประเทศไทย 
                        
๑. สะพานมติรภาพไทย-ลาว  
๒. เรือข้ามฟากที่จุดผ่านแดนถาวรของเทศบาล  
๓. เรือของชาวบ้านริมฝ่ังแม่น า้โขง (ญาตพิี่น้อง คนรู้จักที่คุ้นเคยข้ามไปมาหากันสืบมา) 

๔. เรือหาปลาของชาวประมง  (ช่วยเหลือกัน และรับจ้าง) 
๕. เรือขนส่งสนิค้าหนีภาษี  (ยามค ่าคืน) 



๑. สะพานมติรภาพไทย-ลาว ๓ แห่ง หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร 

                          ท าพาสปอร์ตนักท่องเทีย่ว ๓ เดือน  
                    (ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท)  
 



          ๒.  เรือข้ามฟาก 
ทีจุ่ดผ่านแดนถาวรของเทศบาล  

ท าบัตรผ่านแดนอยู่ได้ ๓ วนั เสียค่าใช้จ่าย 
๒๐๐ บาท 



๓. เรือของชาวบ้านริมฝ่ังแม่น า้โขง  (ญาติ
พ่ีน้อง คนรู้จักที่ คุ้นเคยข้ามไปมาหา
กันสืบมา) 

๔. เรือหาปลาของชาวประมง  (ช่วยเหลือ
กัน และรับจ้าง) 

๕. เรือขนส่งสนิค้าหนีภาษี  (ยามค ่าคืน) 

ที่ไหนมีชายแดนที่นั่นต้องมีสินค้าหนีภาษี 



จุดผ่านแดนถาวร  
จุดผ่านแดนช่ัวคราว ในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอน เฉพาะกจิ  
     เมื่อถึงเวลากปิ็ด 
จุดผ่อนปรน ช่วยเหลอืประเทศเพือ่นบ้านด้านมนุษยธรรมและส่งเสริม 
ความสัมพนัธ์ของประชาชนในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงระดับท้องถิ่นของสองฝ่าย 
เห็นชอบร่วมกนั  
จุดรวมเรือ  จุดจอดเรือ การสวมทบักบัพืน้ทีก่ารข้ามฝ่ังไปมาของผู้คน 
ริมฝ่ังโขงผ่านความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติทีชุ่มชนท้องถ่ินเรียกว่า  
ด่านประเพณ ีหรือช่องทางธรรมชาติ และพฒันาการมาสู่จุดรวมเรือ 



ด่านประเพณ ี



จุดรวมเรือ 



























   “คนลาวต่างจากคนไทยตรงอยู่คนละฝ่ังแม่น า้เท่านัน้ ลาวอยู่ฝ่ังโน้นไทยเฮาอยู่ฝ่ังนี ้ 
แต่เฮากไ็ปมาหาสู่กันจนทุกวันนี”้ 
   “เขาเข้ามาด านาเกี่ยวข้าว  วันละสอง-สามร้อยบาท  คนลาวจะแย่งกันเข้ามารับจ้าง   
เช้ามาเยน็กลับไม่ยุ่งยาก เขามาช่วยให้งานเราเสร็จ แรงงานคนไทยไม่มี หรือมีกแ็พง” 
        “ผมเตบิโตมาจากเกาะดอนกลางล าน า้โขง บ่ฮู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนลาว   
จะเรียกว่าเป็นคนลุ่มน า้โขงก็ได้ ข้ามไปข้ามมาบ่เป็นหยัง ” 
    “แม้ว่าผิดกฎหมายแต่ความเมตตาธรรมมันมี  เพราะเป็นการช่วยเหลือคนยากจน 
ได้ท ามาหากนิ เขากม็าช่วยเราท างาน เรากใ็ห้เงนิเขา ช่วยเหลือกัน”  
      “กูบ่ได้จ้างเขาดอก  พวกเขาเป็นลูกเป็นหลาน  กูให้พวกเขามาช่วยซ่ือๆ” 
“เขาบอกว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายต้องยดึเงนิทัง้หมด ไม่ได้เอากลับไปให้แม่เลย 
แม้แต่บาทเดียว ต้องหาเรือข้ามฝ่ังจากเรือชาวบ้านที่ รู้จัก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
เสียแค่ค่าจ้างน่ังเรือ”   
 
 

เสียงจากคนในชุมชนชายแดน 



“ฉันท าบัตรผ่านชายแดนช่ัวคราวในราคา 10 บาท เดนิเข้ามาไทยแล้วนั่งรถยนต์โดยสาร
รถตู้ ราคา 60 บาท จากชายแดนช่องจอม- สุรินทร์ ขณะทีน่ั่งรถโดยสารรถตู้ฉันรู้สึกกลวั
มากกลวัต ารวจจับตัว แต่กโ็ชคดทีีฉั่นน่ังเบาะในสุดท าให้ต ารวจมุดไปไม่ถึง ท าให้รอดพ้น
จากการจับกมุคร้ังนีเ้พราะบัตรทีท่ าได้รับอนุญาตแค่บริเวณชายแดน”  
 “ฉันเข้าใจว่า การข้ามแดนทุกคนต้องมหีนังสือเดนิทาง การท าหนังสือเดนิทางท ายาก
มาก จะต้องเดนิทางไปทีก่รุงพนมเปญ และมค่ีาใช้จ่ายหลายเรียล ทางบ้านยากจนไม่มี
เงนิท าหนังสือเดนิทาง จึงตดัสินใจเดนิลดัป่าทางด้านทศิตะวนัตกของด่านตรวจคนเข้า
เมอืง ลดัเลาะไปเร่ือย ๆ จนถึงฝ่ังไทย และลดัทุ่งนาฝ่ังประเทศไทยมุ่งหน้าไปที่ตลาด” 

“เดนิเข้ามาท าเหมอืนกบัไม่มพีรุิธอะไร และเดนิไปช้า ๆ ไม่รีบเร่ง ทหารไทยบางนาย
มองเห็นเหมอืนกนั แต่กไ็ม่สนใจซักถามและสกดักั้น แต่ความโชคดวีนัน้ันต ารวจไม่ได้
ตั้งด่านตรวจ กลวัต ารวจมากเหมือนกนั เพราะเข้าใจว่าหากต ารวจจับจะล าบากมากกว่า
ทหารจับ แต่ต้องเส่ียงเพือ่ให้ได้งานท ามีเงินเลีย้งครอบครัว”  



การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ของแรงงานขา้มชาต ิ



         การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ของแรงงานข้ามชาติ 
 ๑. ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติ ติดต่อเข้ามาท างานผ่านด่านประเพณี 
ในหมู่บ้าน ผ่านญาติพีน้่อง หรือนายหน้า นัดหมายผ่านส่ือโทรศัพท์  
บางคนแต่งงานกบัคนไทย หรือมีญาติพีน้่องคนไทยช่วยหางานให้ท า ช่วยเหลอื 
เกือ้กลูต่อๆ กนัไป 

แฟนเป็นคนไทย แต่งงานกันนานแล้ว 
เลยข้ามมาอยู่ที่นี่ ทําร้านอาหาร น้องๆ

จากฝั่งโน้นมาช่วยทํางานในร้าน 



ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติ      
   
การแต่งงาน – การสืบสายโลหิต – ญาตสิมมุต ิ
ช่วยเหลอืการข้ามเขตแดน  การหางานท า  ทีพ่กัอาศัย   
หรือการเดนิทางไปหางานท าในจังหวดัอืน่ๆ 
 
 “รู้จักกนันับถือเป็นพีน้่อง ให้เขามาช่วยด านา เกีย่วข้าว 
วนัละร้อยสองร้อย คดิเสียว่ามาลงแขกช่วยกนัตามประสาพีน้่อง 
 ถ้าไม่มีเขามาช่วยกไ็ม่เสร็จ หาคนรับจ้างบ้านเรากห็ายาก”   
 
 

“บ่ได้จ้างเขาดอก เขามาช่วยเฮาซ่ือๆ” 



     
 “แต่งงานกบัพีเ่ขานานแล้ว พาน้องๆ 
   มาอยู่ด้วย แล้วเขากพ็าเพือ่น 
มาท างานในร้าน ไม่ได้บังคับ เขาสมัครใจ
ได้เงินทองกลบับ้าน สร้างบ้านให้แม่อยู่ 

 



              ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์    
ระหว่างนายจ้างคนไทย กับลูกจ้างแรงงานข้ามชาติชาวลาว-กัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้อุปถัมภ์  
และผู้รับอุปถัมภ์ต่างยินดีปฏิบัติเพราะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน แม้ไม่เท่าเทียมกัน  ต้องปิดบังซ่อนเร้น   
บางรายถูกกดขี่  กักกันด้วยเงื่อนไขของผู้อุปถัมภ์ แต่ก็ยอมทนเพื่อดํารงชีวิตอยู่  
และคาดหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น    
 “ได้เดือนละสามพันบาท  อยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเดีย๋วเจ้าหน้าที่เขาจะจับ  

กลับบ้านปีละคร้ัง ก็ดีกว่าอยู่บ้าน 
 ไม่มีงานทํา ไม่ได้ทําใบอนุญาตเพราะไมม่ีเงิน นายจ้างเขาก็ไม่ทําให้ เขากลัวว่าจะหนี

ไปทํางานที่อื่นเมื่อมีบัตร” 
 



“แรงงานเกษตร 100% ผดิกฎหมาย เขากอ็ยากท าให้ถูกต้อง แต่มนัยุ่งยากมขีั้นตอน
เยอะ ค่าใช้จ่ายสูงหลายอย่าง แรงงานไม่มเีงนิ นายจ้างบางรายจ่ายให้ แต่พอเขาได้ 
เอกสาร เขากห็นีไปท างานกบัคนอืน่ไม่คุ้ม” 

“ไม่ได้ท าบัตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเห็นว่า การเข้าออกสุรินทร์ง่ายมาก  
และเถ้าแก่เขาไปรับมาโดยไม่ต้องให้ต ารวจมาตรวจหรือต ารวจไม่กล้าตรวจหรือ
เปล่าไม่รู้นะ แต่ทุกคร้ังเถ้าแก่ไปรับมาเอง  ไม่เคยให้คนอืน่ไปรับมา  อยากท าให้
ถูกต้องตามกฎหมายเหมอืนกนัแต่เงินไม่ม ีต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ขั้นตอนเยอะ”  

“ในช่วงทีไ่ทยกบักมัพูชามปัีญหากนั บอกกบัลูกจ้างว่า ไม่ต้องกลวัอยู่ที่น่ีไม่มใีครท า
อะไร ส่วนเงนิจะส่งไปให้แม่ทีป่ระเทศกมัพูชา จะเป็นคนจัดการให้เอง โดยโอนผ่าน
ธนาคารให้” 



การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของแรงงานข้ามชาติ 











เม-ขย็อล (นายหน้าเขมร)  
กับการสร้างเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 

“ก่อนอืน่ต้องข้ามมาอยู่ฝ่ังบ้านด่านก่อน แล้วตดิต่อกบักลุ่มนายจ้างที่ต้องการคนเขมร
เข้ามาท างาน เรามเีครือข่ายกนัหลายคน ทั้งทีท่ างานอยู่ในตลาดแลกเปลีย่นสินค้า
ชายแดน เจ้าหน้าทีต่ ารวจ คนขับรถ แม้กระทัง่ลูกน้องของนักการเมอืง”  
 



วิธีการสร้างเครือข่ายของเม-ขย็อล 

“กว่าที่จะให้ได้ความใช้เนือ้เช่ือใจระหว่างเจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลาเกอืบแรมปี โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่เขมรที่รับผดิชอบในการข้ามแดน เบือ้งต้นก่อนจะสร้างความมัน่ใจระหว่าง
เจ้าหน้าทีเ่ขมร ต้องอ้างบุคคลทีม่ยีศทางทหารและต ารวจทีอ่ยู่ในระดบัทีส่ามารถ
อนุญาตได้ แล้วให้เจ้าหน้าทีส่ั่งการเอง เจ้าหน้าทีใ่นระดบัล่างอาจไม่ต้องตดิต่อเลยกม็ ี
หรืออาจตดิต่อเจ้าหน้าทีร่ะดบัล่างเลยกไ็ด้ หากมคีวามคุ้นเคยกนัเป็นเวลานาน ส่วนการ
ประสานงานกบัเจ้าหน้าทีฝ่ั่งไทยต้องอาศัยเจ้าหน้าทีเ่ขมรเป็นผู้ด าเนินการให้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ังไทยมกีารสับเปลีย่นบ่อยคร้ัง ไม่แน่นอน จึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ังเขมร” 



เจเ๊ดือน เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชายแดน 

“เมือ่สามปีทีแ่ล้ว เปิดร้านอาหารธรรมดา กไ็ม่สามารถท าอะไรได้มากนัก  
 ฉันเคยไปอยู่ทีเ่ขมร และเป็นลูกบุญธรรมของนายทหารท่านหน่ึงนานแล้ว ต่อมา
สามารถตดิต่อกบันายหน้าคนเขมรได้ พ่อบุญธรรมแนะน าให้รู้จัก และมคีนตดิต่อมาให้
หางานให้คนเขมรท า กเ็ลยสงเคราะห์เขาและให้เขาได้งานท า  
สงสารเขานะ คนเขมรเขาขยนั แต่กย็ากจน งานทีบ้่านเขากไ็ม่มีท า ส่วนใหญ่งานทีห่าให้
กเ็ป็นงานเกีย่วกบัการเกษตรตามฤดูกาล ฉันจะติดต่อนายหน้าคนเขมร หาแรงงานเขมร
ให้ แล้วกพ็ามาส่งที่ชายแดน แล้วให้นายจ้างไปรับชายแดน หรือให้เขาเดนิทางมาเอง 
แล้วมาเจอกนัที่ร้าน ฉันกจ็ะพาไปหานายจ้าง” 



“ขณะนีเ้ป็นช่วงที่เกษตรกรไทยก าลงัเร่งเกบ็เกีย่วข้าวในนา จึงได้มีการจ้าง
แรงงานชาวกมัพูชาเข้ามาเกบ็เกีย่วข้าวเป็นจ านวนมาก โดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าทีทุ่กฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทั้งของไทยและกมัพูชา ซ่ึงนายจ้างฝ่ายไทยได้ตก
ลงค่าจ้างกนัว่าจะจ้างแรงงานกมัพูชาในอตัราวนัละ 150 บาท เท่ากนัหมด 
พร้อม เลีย้งข้าว 2 มือ้ คอื เช้า, กลางวนั และส่งให้เดนิทางกลบัเข้ากมัพูชาใน
เวลา 16.30 น.ของทุกวนั” 
“พูดกนัไม่ค่อยเข้าใจกนั บางค าเขาพูดไม่เหมอืนเรา ให้ไปท าอกีอย่างหน่ึงกท็ า
อกีอย่างหน่ึง มปัีญหาในการส่ือสารกนัเหมอืนกนั ต้องค่อย ๆ พูดไทยค าเขมร
ค า เพือ่ให้เขาคุ้นกบัภาษาเขมรสุรินทร์” 

“อาศัยวดันอน พระท่านใจดใีห้นอนพกัที่วัดเพือ่หารับจ้างท างานการเกษตร แต่งาน
ของชาวบ้านไม่มีมากนักและเขาไม่สนใจจ้างแรงงานต่างด้าว เกรงว่า จะมีคนแกล้ง
แจ้งความต ารวจแล้วถูกจับด าเนินคดี... 
 ...ถ้าวนัใดถูกต ารวจจับกต้็องท าใจ  ไปอาศัยวดัอยู่เป็นการช่ัวคราวก่อน 
เร่ืองหางานท าค่อยว่ากนัอกีที” 



ขั้นตอนการการสรา้งเครอืข่ายแรงงานข้ามชาติเขมรนอกระบบ 

1. เม-ขยอ็ล หาช่องทางการด าเนินการซึ่งหลังจากที่มีผู้ตดิต่อมาคือแรงงานข้ามชาต ินายจ้าง 
และนายหน้าไทย โดยที่จะต้องเข้าไปหาเจรจาผู้มีอทิธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. แรงงานเขมรกับเม-ขยอ็ลเจรจาตกลงค่าใช้จ่าย และจ่ายเงนิ หรือตกลงว่าจะจ่ายหลังจากมี
งานท า 
3. เม-ขยอ็ล ด าเนินการตดิต่อนายหน้าคนไทยหรือนายจ้าง เพื่อประสานงานก าหนดวันเวลา
และสถานที่การรับแรงงาน  
4. เม-ขยอ็ลประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อบอกวันเวลาข้ามแดน 
5. หลังจากผลการข้ามแดนส าเร็จเม-ขยอ็ลจ่ายเงนิให้เจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าคนไทย  



การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ 

๑.   การเข้าร่วมกจิกรรมทางพทุธศาสนา  การท าบุญในวนัส าคญั   
       ทั้งงานของส่วนรวม และงานท าบุญของชาวบ้านในชุมชน 
๒.   การเข้าร่วมกจิกรรมในงานประเพณ ี 
๓.    การเข้าร่วมพธีิกรรมบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในชุมชน  
๔.    การเข้าร่วมกจิกรรมในชุมชน หมู่บ้าน  เช่น  การท าความสะอาด

บริเวณวดั  ตลาด การพฒันาบริเวณฝายกั้นน า้  ฯลฯ 



เข้าร่วมกจิกรรมทางพทุธศาสนา 



เข้าร่วมในงานประเพณี 



เข้าร่วมพธีิกรรม 
บูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 



ประธานชุมชนกับกจิกรรมพัฒนาชุมชนซึ่งมีแรงงานข้ามชาตเิข้าร่วมกจิกรรมด้วย 

เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนหมู่บ้าน 



การปรับตัวของแรงงานข้ามชาต ิ

 
- ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ทางภาษา  พูดภาษาลาว ภาษาเมร 
  ในกลุ่มแรงงาน พูดภาษาอีสานกับคนอีสาน  พูดภาษาไทยกับคนไทย 
     และนักท่องเที่ยว เปล่ียนชื่อตามแบบความนิยมของคนไทย 
- ดขู่าวสาร และการบันเทงิจากส่ือไทย   ฟังและร้องเพลงไทย 
- แต่งกายเหมือนคนไทย   
- เข้าร่วมงานประเพณีไทย และฮีตคองประเพณีชาวอสีาน 

 



๑. สนับสนุนให้ผู้น าชุมชนมีหน้าที่ดแูลแรงงานข้ามชาต ิ 
    อย่างเป็นทางการ  ก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 
๒. สนับสนุนให้มีด่านประเพณีในทุกหมู่บ้านที่มีอาณาเขต 
    ตดิต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยให้ผู้น าชุมชนดแูลร่วมกับ 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๓.  ควรแยกกลุ่มแรงงานข้ามชาตใิห้อยู่ในกลุ่มประชากรแฝง  
     จัดพืน้ที่ให้อยู่โดยเฉพาะ  มีระเบยีบกฎเกณฑ์ในการปฏบิัต ิ
     อย่างชัดเจน  
 

แนวทางสนับสนุนนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาตขิองชุมชน 



๔. จัดให้มีการจดทะเบียนแรงงานเข้าออกอย่าง 
เป็นระบบ  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  หรือเสียน้อยลง  
ลดขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
๕.  จัดการให้การศกึษาเบือ้งต้นเกี่ยวกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการ
เข้ามารับจ้างท างานในประเทศไทย 
๖.  จัดให้มีบริการสวัสดกิาร  การรักษาพยาบาลใน
เบือ้งต้น  ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่แรงงานใน
ชุมชน ตามสิทธิมนุษยชนที่พงึมีพงึได้ 



 
        “แรงงานลาวส่วนใหญ่เส่ียงต่อการถูกเจ้าหน้าทีข่องรัฐจับกุม  ถูกปรับ  บางคร้ังกถู็กรีดไถ 
   จัดทีข้่ามให้เขาโดยเฉพาะเลย  เส้นทางนีส้ าหรับแรงงานโดยเฉพาะ” 
       “เวลาจ้างคนลาวแสนสะดวกสบาย เพยีงแต่โทรศัพท์ไปหาคนลาวทีคุ้่นเคยกนั ว่าต้องการคนงาน 
   วนัเวลาไหนบอกไป  เมือ่ถึงก าหนดแรงงานชาวลาวกจ็ะพากนัน่ังเรือมาท างานทนัที” 
        “ลูกจ้างทีเ่ป็นคนลาว  ส่วนใหญ่จะเป็นคนขยนั และซ่ือสัตย์ไว้วางใจได้ ...มทีีพ่กัให้อยู่สบายตาม 
    ฐานะของเขา ...คดิเสียว่าเราพึง่แรงงานเขา  เขากพ็ึง่เราหาอยู่หากนิด้วยกนั” 
          “พอเราท าใบอนุญาตท างานในประเทศไทยให้ไม่เท่าไร  เขากล็าออกไปท างานกรุงเทพฯ  
    เรากเ็สียเงนิฟรี  เจ้าหน้าที่เขากช่็วยไม่ได้  นายจ้างจึงไม่อยากท าบตัรอนุญาตให้กแ็บบนีแ้หละ  
    ทางการควรมมีาตรการช่วยเหลอืพวกเราบ้าง” 
     “ควรจัดให้มท่ีาเรือข้ามฟากในแต่ละชุมชน  แล้วให้ผู้น าชุมชนดูแลร่วมกบัต ารวจ ทหาร  
     หรือหน่วยงานหลายๆ หน่วยกไ็ด้  ช่วยป้องกนัยาเสพติดได้อกีทางหน่ึงด้วย..” 
    “ค่าธรรมเนียมแพง  ด าเนินงานหลายขั้นตอน  ไม่ต้องมค่ีาธรรมเนียมหรอกเขามาช่วยเราท างาน”   
 

เสียงสนับสนุนการจัดการแรงงานข้ามชาตจิากชุมชน 



     ควรสนับสนุนให้มกีารศึกษาและเกบ็ข้อมูลอย่างจริงจัง เกีย่วกบัปัญหาการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่เดนิ
ทางเข้ามาท างานในพืน้ที่ชายแดน และข้อปฏิบัตสิ าหรับการบริหารจัดการแรงงาน 
โดยมีคนในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ เพือ่จะได้น าเสนอนัยเชิงนโยบายให้รับทราบและ
ยอมรับร่วมกนั แล้วน าเสนอข้อมูลเพือ่การจัดการบริหารแรงงานข้ามชาติในประเทศ
ไทย เพือ่เตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างเตม็รูปแบบ 
 



   การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ที่ชายแดน เพื่อท าความเข้าใจวถิี
ชีวติ วัฒนธรรม  โดยเฉพาะการศึกษาที่รับฟังเสียงของผู้คนในพืน้ที่ชายแดน การ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายในบริบทต่างๆ สามารถน าผลของการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้  เพื่อน าเสนอนัยเชงินโยบายท าให้เกดิความร่วมมือกันในการพัฒนา
พืน้ที่ชายแดน  แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในสังคม 
ประเทศชาต ิ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี 
 



   

สบายด ี

ซัวสะเดย์ 

สวัสดี 
มิงกาละบา ซินจ๋าว 

เซรามัด 


