
แรงงานไทยในตางประเทศ – ทางออกของสังคมไทย?1

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันเสารที่ 12 มิถุนายน 2525 รายงานขาวการให
สัมภาษณของเอกอัครราชทูตไทยประจํ าประเทศซาอุดิอาราเบีย รวมกับเอกอัครราชทูตไทยประจํ า
ประเทศอิรัก ซึ่งมีใจความสํ าคัญอยางนอย 3 ประการ คือ

ประการแรก ตะวันออกกลางเปนแหลงดูดซับแรงงานจากประเทศไทยแหลง
สํ าคัญ  โดยในขณะนี้ (2525) มีคนงานไทยในประเทศซาอุดิอาราเบียประมาณ 60,000 คน และ
ในประเทศอิรักประมาณ 20,000 – 25,000 คน

ประการที่สอง คนงานที่ไปทํ างานในตะวันออกกลางมักจะหางานผานบริษัท 
จดัหางานหรอืบริษทันายหนา ทั้งนี้ประมาณวา รอยละ 60-70 ของคนงานไทยในซาอุดิอาราเบีย
หางานผานคนกลางประเภทนี้ การถูกหลอกลวงจากบริษัทนายหนาเปนปญหาที่มีรวมกัน อาทิเชน 
ไมไดเงนิคาจางตามสัญญา ไมสามารถสงเงินกลับประเทศไทย  ฯลฯ

ประการที่สาม ตะวันออกกลางยังเปนตลาดแรงงานที่แจมใสสํ าหรับแรงงาน
ไทย หรือกลาวดวยภาษาชาวบานก็คือ “ยงัขดุทองไดอีกมาก”

ท ําไมแรงงานไทยจึงไปทํ างานในตางประเทศ ?
เมือ่เร็วๆนี้ (27 เมษายน 2525) สถาบันไทยคดีศึกษา รวมกับคณะเศรษฐศาสตร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร จัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แรงงานไทยในตางประเทศ” โดยมี
ผูน ําเสนอบทความที่นาสนใจหลายตอหลายเรื่อง

จากการสมัมนาทางวิชาการดังกลาวนี้ ชวยใหทราบวา ในขณะนี้ 2525 ตลาด 
แรงงานในตางประเทศที่คอยชวยดูดซับแรงงานจากประเทศไทยที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 ตลาด
ดวยกนัคอื ตะวนัออกกลางและสิงคโปร ทั้งนี้มีประมาณการอยางหยาบๆวา ในป 2524 มีคนไทย
ท ํางานในตะวันออกกลางรวม 159,000 คน และสิงคโปร 10,000 คนเศษ รวมทั้งสิ้น 169,000 คน 
ซึง่นบัวาไมมากนกั  เพราะคิดเปนเพียงรอยละ 0.5 ของผูมีงานทํ าในประเทศไทยเทานั้น

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2525
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มีขอแตกตางอยางเดนชัดระหวางคนงานไทยในสิงคโปรกับคนงานไทยใน 
ตะวนัออกกลางอยางนอย 3 ประการ  กลาวคือ

ประการแรก คนงานไทยในสิงคโปรสวนใหญเปนสตรี ในขณะที่คนงานไทย 
ในตะวนัออกกลางเปนบุรุษเสียโดยมาก

ประการที่สอง โครงสรางอายุของคนงานนับเปนความแตกตางอีกขอหนึ่ง ใน
ขณะที่ ‘ฉันทนา’ แหงสงิคโปรสวนใหญมีอายุนอยกวา 30 ป คนงานไทยในตะวันออกกกลาง 
สวนใหญมีอายุมากกวา 30 ป

ประการที่สาม แมวาคนงานไทยในตางประเทศ ทั้งในตะวันออกกลางและ 
สิงคโปรสวนใหญมีการศึกษาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ส่ี แตก็มีความแตกตางในดานทักษะและ
ความมีฝมืออยางคอนขางเดนชัด กลาวคือ ประมาณหนึ่งในสามของคนงานไทยในตะวัน 
ออกกลางเปนแรงงานประเภทไรฝมือ แตคนงานไทยในสิงคโปรที่จัดอยูในประเภทแรงงานไรฝมือ 
มจี ํานวนถึงสองในสาม

แตเหตใุดคนงานไทยจึงตองไปทํ างานในตางประเทศ?

นับต้ังแตป 2504 เมื่อเร่ิมมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนิดที่มีการวางแผน
จากสวนกลางเปนตนมา รัฐบาลไดเนนการพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรม และละเลยการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมมาตลอดระยะเวลาสองทศวรรษ

ไมเพียงแตรัฐบาลจะทุ มรายจายในการจัดสรรสิ่งอํ านวยความสะดวกเพื่อ 
พัฒนาหัตถอุตสาหกรรม มากกวาการพัฒนาเกษตรกรรมเทานั้น หากทวายังจัดสรรสิ่งจูงใจทาง
ภาษีอากรดวยการยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรบางประเภทแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
ที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอีกดวย ในขณะที่ภาระในการพัฒนาตกหนักแกประชาชนในภาค 
เกษตรกรรม  ดังจะเปนไดจากการจัดเก็บพรีเมี่ยมขาวและอากรยางสงออก เปนอาทิ

ผลของการเลือกใชกลยุทธการจํ าเริญเติบโตที่ไมสมดุลดังกลาวนี้ ก็คือ ภาค
เกษตรกรรมเจริญเติบโตอยางเชื่องชา ฐานะความเปนอยูของประชาชนในภาคเกษตรกรรม 
ไมเพยีงแตจะไมดีข้ึนเทานั้น หากยังเลวลงกวาเดิมอีกดวย การอพยพแรงงานจากภาคเกษตรกรรม
สูภาคอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้น

แตภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆนอกภาคเกษตรกรรมก็เติบโตไมมากพอที่จะดูดซับแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมไดหมด ดังนั้น คนงานไทยจึงเริ่มแสวงหางานทํ าในตลาดแรงงานตางประเทศ 
ทั้งนี้โดยอาศัยบริษัทจัดหางานเปนคนกลาง จากการสํ ารวจของนายพีระเทพ รุงชีวิน และนาย 
สุชาย ปยภัณฑ แหงสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา 
ประมาณรอยละ 46.82 ของแรงงานไทยในตะวันออกกลาง เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต
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ขณะเดยีวกนันัน้ ดร.วัชรียา โตสงวน แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็พบวา มีเพียงประมาณ 
รอยละ 25.76 ของแรงงานไทยในสิงคโปรเทานั้น ที่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม กระนั้นก็ตาม 
‘ฉันทนา’ ในสงิคโปรอีกประมาณรอยละ 25.76 เดิมมีอาชีพรับจางตามโรงงาน การณเปนไปไดวา 
ผูทีม่อีาชพีครัง้สุดทายเปนลูกจางเหลานี้อาจอพยพมาจากภาคเกษตรกรรม

ในขณะที่กลยุทธในการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลเลือกใชเปนปจจัยที่ผลักดันคน
ไทยใหไปทํ างานในตางประเทศ รายไดจากการทํ างานในตางประเทศก็เปนปจจัยที่ดึงดูดให 
แรงงานไทยออกไปแสวงโชคในตางแดน ทั้งนี้ปรากฏวา สํ าหรับรายที่ไมถูกหลอกลวง การทํ างาน
ในตางประเทศไดรับผลตอบแทนทางการเงินพอสมควร

ผลการส ํารวจของนายพีระเทพ รุงชีวิน และนายสุชาย ปยภัณฑ พบวา คนงาน
ไทยที่ทํ างานในตะวันออกกลางสามารถนํ าเงินกลับประเทศไดถัวเฉลี่ยคนละ 101,430 บาทตอ
สัญญา ในขณะที ่ ดร. สุมาลี ปตยานนท แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ตัวเลขดังกลาวนี้ 
ตกประมาณ 104,114 บาทตอป  ซึง่นบัวาใกลเคียงกันมาก

สํ าหรบัแรงงานไทยในสิงคโปร จากการศึกษาของ ดร.วัชรียา โตสงวน พบวา หาก
จะใหคุมคาเหนือ่ยยาก จะตองทํ างานอยางนอย 2 ป  เพราะจะไดประโยชนจากเงินสวัสดิการ 
สมทบจากรัฐบาลสิงคโปรและนายจางจํ านวนถึง 42.5% ของรายได ในกรณีเชนนี้ ‘ฉันทนา’ แหง 
สิงคโปรจะสามารถสงเงินกลับบานไดประมาณปละ 180,000 บาท

จากแหลมทองไปสูตางแดน
สํ าหรับผูที่ด้ินรนเพื่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีกวาปจจุบัน หนทางแหงการ 

หางานท ําในตางแดนใชวาจะปูดวยกลีบกุหลาบ แทที่จริงนั้น ตองเผชิญปญหาถึง 3 ระดับ นับ 
ต้ังแตกอนการเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ ระหวางที่ทํ างานในตางประเทศ และหลังจาก 
กลบัจากการทํ างานในตางประเทศ

ในการหางานทํ าในตางแดน คนงานสวนใหญจํ าเปนตองติดตอบริษัทจัดหางาน
หรือบริษัทนายหนา แตการณปรากฏวา มีสํ านักงานจัดหางานเถื่อนเปนจํ านวนมาก และผูที่ 
หางานท ําในตางประเทศจํ านวนมากถูกหลอกลวง คดีฆาตกรรมอันเกิดจากการหลอกลวงในกรณี
ดังกลาวนีเ้ปนขาวในหนาหนังสือพิมพอยางคอนขางถี่มากขึ้นในระยะหลังๆนี้(2525)

นอกจากภาวะการเสีย่งอันเกิดจากการถูกหลอกลวง ผูที่หางานทํ าในตางประเทศ
ยังตองเสียคาใชจายเปนอันมาก อัตราคาบริการจัดหางานในตะวันออกกลางตกประมาณคนละ 
10,000 ถึง 52,000 บาท สวนผูที่ตองการทํ างานในสิงคโปรจะตองเสียคาบริการดังกลาวนี้
ประมาณคนละ 8,500 – 10,000 บาท
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นอกจากคาบริการจัดหางานแลว ผูที่ตองการหางานทํ าในตางประเทศยังตองเสีย
คาใชจายในการทํ าหนังสือเดินทาง คาตรวจสุขภาพ คาสอบทะเบียนประวัติ คาทดสอบความ
สามารถในการทํ างาน คาเดินทางและคาใชจายอื่นๆในระหวางการตระเตรียมการเพื่อเดินทางไป
ตางประเทศ

ไมนาประหลาดใจเลยที่จะพบวา การหางานทํ าในตางแดนตองเสียตนทุนสูงมาก
ในบางกรณี ผูที่ตองการ ‘ขุดทอง’ เหลานี ้ ตองขายเรือกสวนไรนา หรือกูหนี้ยืมสิน เพียงเพื่อหวัง 
นํ้ าบอหนา และก็มิใชเร่ืองนาประหลาดใจอีกเชนกัน หากการลงทุนถึงขนาดนี้ตองประสบกับ 
การหลอกลวงจะไมกอใหเกิดความคลั่งแคนถึงขนาดกอคดีฆาตกรรมได

ปญหาเมื่ออยูตางแดน
เมื่ออยูตางแดน คนงานไทยยอมมีปญหาพื้นฐานในดานการปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และระบบการทํ างานทองถิ่น แตคนงานบางคนอาจเพิ่งพบวา ตนถูก 
หลอกลวงกต็อเมือ่มาอยูตางประเทศแลว อาทิเชน หนาที่การงานที่ตองทํ ามิไดตรงตามที่ระบุไวใน
สัญญา คาจางหรอืเงินเดือนตํ่ ากวาขอตกลง ฯลฯ สํ าหรับคนงานที่ทํ างานในบางประเทศ ดังเชน 
ลิเบยีและอรัิก อาจตองประสบกับปญหาการสงเงินกลับเมืองไทย แตเหนือปญหาอื่นใด ความรูสึก
วาเหวที่ตองจากบานเกิดเมืองนอนและครอบครัวอาจเปนปญหาสํ าคัญที่สุดสํ าหรับบางคน การ
หนัเขาหาอบายมขุ ไมวาจะเปนการพนันและสุรายาเมามักจะเปนทางออก และอาจจบลงดวยการ
ประกอบอาชญากรรม ดังที่เปนขาวครึกโครมเมื่อไมนานมานี้ (2525)

ปญหาเมื่อกลับบานเกิดเมืองนอน
หลายคนที่กลับจากการทํ างานในตางประเทศ แมจะประสบผลสํ าเร็จในดาน 

การยกฐานะทางเศรษฐกิจ แตอาจตองพบกันสภาพบานแตกสาแหรกขาด สามีหรือภรรยาอาจมีชู 
มิหนํ าซํ้ าสภาพการงานภายในประเทศก็ไมเกื้อกูลใหมีรายไดระดับที่เคยไดจากการทํ างานใน 
ตางประเทศ บางคนอาจจมไมลง บางคนอาจไดฝกปรือทักษะในการทํ างานจากตางประเทศ  
แตไมอาจหางานที่จะไดใชทักษะเหลานี้

บทบาทของรัฐเกี่ยวกับแรงงานไทยในตางประเทศ
นับเปนเวลาเกือบทศวรรษแลว ที่มีแรงงานไทยไปทํ างานในตะวันออกกลาง  

แตหาไดปรากฏวา รัฐบาลมีนโยบายที่แนนอนเกี่ยวกับแรงงานไทยในตางประเทศแตประการใด 
เพิง่จะมกีารก ําหนดนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 
(2525-2529)



5

ในขณะที่แรงงานไทยในตางประเทศนํ าเงินตราเขาสูประเทศปหนึ่งๆเปนจํ านวน
ไมนอย ตัวเลขอยางเปนทางการก็คือ 4,342.97 ลานบาทในป 2523 และอยางนอย 7,000 ลาน
บาทในป 2524 กระนั้นก็ตาม รัฐบาลก็มิไดดํ าเนินการเพื่อเกื้อกูลใหคนงานไทยไปทํ างานใน 
ตางประเทศไดโดยสะดวกเทาที่ควร ทั้งๆที่รัฐบาลเองก็ไมสามารถหางานใหราษฎรทุกคนทํ าได
อยางสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย

การหลอกลวงผูที่ตองการไปทํ างานในตางประเทศยังคงเปนปรากฏการณทั่วไป
อัตราคาบริการจัดหางานในตลาดโดยทั่วไปยังคงสูงกวาอัตราตามกฎหมาย ทั่งนี้ปรากฏวา กฎ
กระทรวง(มหาดไทย) ฉบับที่ 5 ซึ่งออกตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนงาน พ.ศ. 2511 กํ าหนดใหเรียกเก็บเงินคาบริการจากลูกจางหรือนายจาง หรือจาก 
ทั้งสองฝายไดไมเกินรอยละ 25 ของจํ านวนคาจางที่ลูกจางไดรับจากนายจางเปนรายเดือนหรือ 
ในระยะเวลาสามสบิวนัแรกที่ลูกจางเขาทํ างาน แตดังที่นายนิพนธ พัวพงศกร แหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรชี้ใหเห็น อัตราตลาดสูงกวาอัตราตามกฎหมายถึง 7.4 – 9.9 เทาตัว

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายคุมกํ าเนิดจํ านวนสํ านักจัดหางาน ทั้งนี้ 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กันยายน 2518 ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนงาน พ.ศ.2511 ก ําหนดไววา จํ านวนสํ านักจัดหางาน 
ในกรงุเทพมหานครเขตพญาไท เขตปอมปราบศัตรูพาย ใหมีไมเกินเขตละ 20 สํ านักงาน เขต 
คลองสาน เขตธนบุรี และเขตปทุมวัน ใหมีไดไมเกินเขตละ 10 สํ านักงาน เขตอื่นใหมีไดไมเกิน 
เขตละ 5 สํ านกังาน จ ํานวนสํ านักงานดังกลาวนี้ ไมนับรวมสํ านักจัดหางานของกรมแรงงาน

นโยบายการจ ํากดัจ ํานวนสํ านักจัดงานดังกลาวนี้เอง นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าให
อัตราคาบริการจัดหางานสูงกวาที่ควรจะเปน เพราะในดานหนึ่งนั้น เทากับเปนการใหอํ านาจ 
ผูกขาดบางสวนแกสํ านักจัดหางานที่สามารถจัดตั้งขึ้นได สวนในอีกดานหนึ่งนั้น หากจํ านวน 
สํ านักงานจัดหางานครบตามที่กํ าหนดไวตามกฎหมาย ผูที่จะประกอบกิจการสํ านักจัดหางาน 
กไ็มสามารถจะเขาไปแขงขันอยางถูกตองตามกฎหมายได การปลอดพนจากการแขงขันนี้เองทํ าให
อัตราคาบริการจัดหางานสูงกวาที่ควรจะเปน

กิจการสํ านักจัดหางานเปนกิจการที่ใหผลตอบแทนสูงมากพอที่จะชักจูงใหมีการ
ปฏิบัติผิดกฎหมาย แมวาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนงาน พ.ศ. 2511 มาตรา  
27-30 จะก ําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎหมาย แตบทลงโทษเหลานี้ไมเพียงแตจะไมรุนแรงเทานั้น 
หากทวาการลงโทษในกรณีที่เกิดขึ้นจริงก็ยังเบากวาโทษขั้นสูงที่กฎหมายกํ าหนดไวอีกดวย ดังที่
นายนิพนธ พัวพงศกรชี้ใหเห็น ในป 2523 มีผูถูกกรมแรงงานดํ าเนินคดีขอหาฝาฝนกฎหมาย 
การจดัตัง้ส ํานกัจัดหางานและเรียกเก็บคาบริการไมถูกตองตามกฎหมายถึง 72 ราย แตผูฝาฝน
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เหลานี้ไดรับโทษเพียงการเปรียบเทียบปรับคิดเปนมูลคา 28,200 บาท หรือเฉลี่ยโทษปรับเพียง 
รายละ 391.67 บาท

ไมเพียงแตบทลงโทษตามกฎหมายจะไมรุนแรงเทานั้น หากทวาความเปนไปได 
ที่จะถูกจับและลงโทษในกรณีนี้ยังตํ่ าอีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ตํ ารวจเองไมสนใจที่จะบังคับ 
ใชกฎหมายคุมครองแรงงานใหสมกับที่เปนขื่นแปของบานเมือง อาจเปนเพราะเหตุวา กํ าลัง 
เจาหนาที่มีไมพอ หรือมีอาชญากรรมประเภทอื่นที่รายแรงกวาอาชญากรรมประเภทนี้ ซึ่งควรแก
การปองกนัปราบปรามมากกวา สุดแลวแตจะกลาวอาง ดังนั้น แมจะเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น
มากเพยีงใด แตถาหากความเปนไปไดที่ผูทํ าผิดจะถูกจับและลงโทษยังมีอยูนอยเชนนี้ กฎหมาย
คุมครองแรงงานก็จะไมมีผลในทางปฏิบัติแตประการใด

ดวยเหตุที่บทลงโทษไมรุนแรง ประกอบความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ 
มนีอยนีเ่อง  สํ านักจัดหางานเถื่อนจึงผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด

คนงานไทยทีต่องการทํ างานในตางประเทศ จะยังคงตองถูกหลอกลวงตอไป และ
จะยังคงตองเสีย ‘เงินใตโตะ’ แกเจาหนาที่ของราชการอีกตอไป

ขดุทองในตางแดน – ทางออกของสังคมไทย?
จากการแลกเปลี่ยนขอมูลในหมูนักวิชาการ ความเห็นที่วา คนไทยยังสามารถ 

ขุดทองในตะวนัออกกลางไดอีกมากนั้น  คงจะเปนความจริงตอไปไดอีกเพียงไมกี่ป
สิงคโปรจะมิใชแหลงขุดทองของ ‘ฉันทนา’ จากเมอืงไทยภายใน 2-3 ปขางหนา

เพราะขณะนี้สิงคโปรกํ าลังสงเสริมใหอุตสาหกรรมตางๆหันไปใชเทคโนโลยีที่ประหยัดการใช 
แรงงาน

แมวาตะวันออกกลางจะแตกตางจากสิงคโปรในขอที่ยังมีความตองการแรงงาน
จากตางประเทศอยู แตยุดทองของการกอสรางในตะวันออกกลางกํ าลังจะหมดไปภายใน 5 ป 
ขางหนานี ้ และเปนที่คาดกันวา ความตองการแรงงานประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือจะลดลง
อยางมาก ในขณะทีค่วามตองการแรงงานประเภทมีฝมือและนักบริหารจัดการเพิ่มข้ึนแทน

ในอกี 5 ปขางหนา สิงคโปรและตะวันออกกลางจะมิใชแหลงขุดทองของแรงงาน
ไทยอีกตอไป บทบาทของสิงคโปรและตะวันออกกลางในการดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรไทย 
จะลดนอยถอยลง

หากรฐับาลยงัไมปรับเปลี่ยนกลยุทธในการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาชนบท
ใหมากถึงขนาด แรงงานไทยเมื่อไมมีทางออกไปสูตลาดแรงงานตางประเทศ ก็จะตองดิ้นรนอยู
ภายในระบบเศรษฐกิจไทย แรงกดดันตางๆภายในสังคมยอมมีมากขึ้น จะไมมีสิงคโปรและ 
ตะวนัออกกลางที่จะชวยผอนคลายแรงกดดันดังกลาวนี้อีกแลว
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