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บทคัดย่อ

แรงงานข้ามชาตเิป็นหน่ึงในปัจจัยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ และมีส่วนในการเตบิโตทางเศรษฐกิจ แต่การถูกเลอืก

ปฏิบตัใินตลาดแรงงานก็ยงัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ สร้างความยากล�าบากให้แก่ตวัแรงงานข้ามชาต ิและสามารถ

สะท้อนผลเสยีมายงัระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ บทความน้ีได้ทบทวนแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ของการเลอืกปฏิบตัิ

ในตลาดแรงงาน ซึง่ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเลอืกปฏิบตัก่ิอเกิดจากอคตขิองคนหมูม่าก และการถ่ายทอดเร่ืองราวใน

ทางลบเก่ียวกับกลุม่คนทีด้่อยกว่า ทัง้น้ีแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าอคตแิละความไม่ชอบก่อให้เกิดต้นทนุ

ในการผลิต ลดประสิทธิภาพในการผลิต ลดอรรถประโยชน์ของผู้ประกอบการ และมีผลเสียต่อระดับรายได้ของ

สถานประกอบการ ซ่ึงต้นทุนเหล่าน้ีมักจะถูกผลักไปให้เป็นภาระของแรงงานกลุ่มที่ถูกเกลียดชัง ส�าหรับการศึกษา

ปรากฏการณ์การเลอืกปฏิบตัใินตลาดแรงงานไทยทีม่ต่ีอแรงงานข้ามชาตพิบว่า มแีรงงานข้ามชาตจิ�านวนมากได้รบั

ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และถูกวางต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบไปยังประเภทงานที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ ปรากฏการณ ์

การถูกเลือกปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ชอบ การมีอคติของนายจ้าง และเพื่อนร่วม

งาน โดยการทดสอบไคสแควร์ พบว่าการเลือกปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการถูกวางต�าแหน่งหน้าที่งาน 

ที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังมี

ความจ�ากัดในการศึกษาหาความเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้ และสั่งสมข่าวสารเก่ียวกับเชื้อชาติที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานไทย

ค�าส�าคัญ: การเลือกปฏิบัติ การกีดกัน การเอารัดเอาเปรียบ แรงงานข้ามชาติ อคติ
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The Indispensable Migrant Workers:  
Economics Viewpoint of Discrimination  

in the Labor Market

Charamporn Holumyong
*

Abstract 

Migrant workers have crucially contributed to the Thai economic growth. Despite fulfilling 

the labor force and enhancing production capacity, migrant workers have been discriminated against 

in the Thai labor market. While migrants suffered from discrimination, the economy also suffered 

from the inefficiency cost spilled from discrimination. This article reviewed economics viewpoint of 

discrimination in the labor market. Prejudice and negative information against minority have been 

viewed as the root causes of discrimination. Prejudice and dislike feeling create ineffective cost in 

the production, reduce inefficiency, diminish utility of entrepreneurs, and have negative consequence 

to the revenue of enterprises. The cost of discrimination incurred in the production process has 

been transferred to minority workers. While observing migrant discrimination in the Thai labor 

market, the surveyed data showed that many migrants were exploited through unfair wages and 

3ds jobs. Migrant discrimination was related to prejudice of employers and coworkers. Based on 

the Chi–Square testing, prejudice was statistically related to being subjected to the 3ds jobs of 

migrant workers. Nevertheless, the existing literatures related to migrant workers in Thailand and 

the available surveyed data were quite limited to indicate the role of statistical discrimination against 

migrant workers in Thailand.
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4  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



ภำพรวมแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย

ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ส�าคัญของแรงงานข้ามชาติมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ  

อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากการทีป่ระเทศไทยเป็นฐานการผลติส�าคญัในภูมภิาคอาเซยีน มฐีานะทางเศรษฐกิจทีม่ัน่คง และ

มีระดับรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างประเทศทั้งในส่วน

ค่าตอบแทนของแรงงาน และระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และชาติพันธุ์ในประเทศ

ต้นทาง ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญที่ผลักดันให้แรงงานจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา เป็นแรงงาน 

กลุม่ใหญ่ทีย้่ายถ่ินเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยคาดประมาณว่าจะมแีรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน

เหล่าน้ี 2.5 ล้านคน ในจ�านวนน้ีมปีระมาณ 1.4 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบทีไ่ม่มเีอกสารการท�างานอย่างถูกต้อง 

(Huguet, Chamratrithirong, & Natali, 2012) ซึ่งแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญ 

ที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในตลาดส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นในการผลิต โดยเฉพาะ 

การผลติในภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ประมง ก่อสร้าง และคนท�างานในบ้าน (Ford & Holumyong, 2015)

การเข้ามาท�างานของแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ท�าให้แรงงานเหล่าน้ีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในชมุชน และ

สงัคมไทย และก่อให้เกิดการปรบัตวัเปลีย่นแปลงทางสงัคมในการอยูร่่วมกันในรูปแบบทีห่ลากหลาย ซึง่มทีัง้ทศันคติ

ในเชิงบวกและลบของคนไทยในพื้นที่ ชุมชนคนไทยในบางพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยมองว่า 

แรงงานเหล่าน้ีเข้ามาเติมเต็มทางเศรษฐกิจ สร้างงานแบบครบวงจรให้ชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ช่วย 

เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ซึ่งการอยู่ร่วมกันในลักษณะความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 

เป็นระยะเวลานาน สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผสมผสานทางวัฒนธรรม รูปแบบการด�าเนินชีวิต และ

ความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ของทั้งแรงงานข้ามชาติ และคนไทยในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทาง

วฒันธรรม และลกัษณะความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาต ิในบางครัง้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกันระหว่างคนพืน้ที่

ในชุมชน และแรงงานข้ามชาติได้ ซึ่งสะท้อนผ่านพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนต่างเชื้อชาติ หรือการสื่อสาร 

ที่ไม่เข้าใจกัน งานวิจัยของ Sanpuwan & Niyomsilpa (2014) ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของคนไทย 

ทีม่ต่ีอแรงงานข้ามชาตแิละผู้อพยพ พบว่า ความคุน้เคยใกล้ชดิของชมุชนต่อแรงงานข้ามชาต ิการมสีถานะทางทะเบยีน 

ของแรงงาน และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อทัศนคติที่ดี (เชิงบวก) ของคนไทย

ในชุมชน อย่างไรก็ตาม ผลการส�ารวจทัศนคติคนไทยภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคมในปี พ.ศ. 2556 (Sanpuwan & Niyomsilpa, 2014) ยังสะท้อนภาพความหวาดระแวงของ 

คนไทยที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในภาพรวม โดยพบว่า มากกว่าครึ่งรู้สึกว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภัยในเรื่องความ

ปลอดภัยทางชวีติและทรพัย์สนิ ซึง่มสีาเหตสุ่วนหน่ึงมาจากการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมจากกลุม่แรงงานข้ามชาติ 

จึงสร้างความรู้สกึหวาดกลวัของคนในพืน้ทีไ่ด้ นอกจากน้ีผลการส�ารวจยงัสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลด้านการแข่งขนั

ในตลาดแรงงาน โดยมากกว่าครึ่งมองว่าแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทยในตลาดแรงงาน

ความรู้สึกหวาดหวั่น หวาดระแวงเกิดขึ้นได้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เพียงจ�ากัดอยู่เฉพาะใน

กลุม่คนไทยในพืน้ทีเ่ท่าน้ัน การย้ายถ่ินเข้าสูส่ภาพแวดล้อมใหม่สร้างความไม่แน่นอน และความจ�าเป็นในการปรบัตวั

ให้เหมาะสม ความเป็นต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมผลักดันให้แรงงานกลุ่มนี้เป็นประชากรชายขอบ ที่ถูกมอง

ว่าเป็น “คนอื่น” ในสังคมไทย (กุลภา และกฤตยา, 2555) เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานก็มีความเสี่ยงต่อการถูก 

เอารัดเอาเปรียบ ถูกกีดกันในสถานที่ท�างานได้ง่ายกว่าแรงงานกลุ่มอื่น ทั้งในมุมของการถูกเอาเปรียบด้านแรงงาน 
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ร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพ (จรัมพร และสุรีย์พร, 2559) การส�ารวจแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  

ของอภิชาติ และคณะ (2555) พบว่า ค่าจ้างส่วนใหญ่ที่แรงงานข้ามชาติได้รับมักอยู่ในระดับต�่า แรงงานจ�านวนมาก

ได้รับค่าจ้างต�า่กว่าอตัราค่าแรงขัน้ต�า่ทีก่ฎหมายก�าหนด และแรงงานข้ามชาตจิ�านวนมากต้องตรากตร�าท�างานหนัก 

ทั้งในรูปแบบของการท�างานเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และการท�างานในช่วงเวลาพิเศษ เช่น กลางคืน  

เช้ามืด เป็นต้น

แรงงานข้ามชาตเิป็นหน่ึงในปัจจัยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ และมีส่วนในการเตบิโตทางเศรษฐกิจ แต่การถูกเลอืก

ปฏิบตัใินตลาดแรงงานก็ยงัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ สร้างความยากล�าบากให้แก่ตวัแรงงานข้ามชาต ิและสามารถ

สะท้อนผลเสยีมายงัระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ บทความน้ีมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะทบทวนแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์

ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานในบริบทการกีดกันแรงงานข้ามชาติ และเปรียบเทียบปรากฏการณ์ 

การเลือกปฏิบติัในตลาดแรงงานไทยทีมี่ต่อแรงงานข้ามชาติ โดยในส่วนแรกจะเป็นการทบทวนแนวคดิ ซึง่มุง่เน้น

ที่จะให้ข้อมูลของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งอธิบายที่มาและมูลเหตุ

ส�าคัญของการกีดกัน และในส่วนต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบปรากฏการณ์การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานไทย 

ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยการตรวจสอบหลักฐานทางสถิติจากข้อมูลการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานโครงการส่งเสริม 

การป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร–4) ซึ่งแบบส�ารวจมีข้อค�าถามเก่ียวกับ 

การกีดกันในการท�างานในมิติต่างๆ และการทดสอบไคสแควร์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของแนวคิดการเลือก

ปฏิบัติอันสืบเนื่องจากอคติ และความไม่ชอบและสถานการณ์การกีดกันแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติ

นักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่างตระหนักดีว่า การเลือกปฏิบัติของกลุ่มคนในสังคมจะก่อให้เกิดผลเสียทาง

เศรษฐกิจตามมา ยิ่งเมื่อเป็นการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานอันเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ด้วยแล้ว ผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจย่อมชัดเจน โดยมักส่งผลต่อระดับรายได้และก�าไรของ 

ภาคธุรกิจ และขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติยาวนานของการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจากการเหยียดสีผิวระหว่างคนด�าและคนขาว พบว่า 

การเลือกปฏิบัติบนฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ และ รสนิยมทางเพศ ยังเกิดขึ้นเรื่อยมา และส่งผลเสียอย่างชัดเจน

ทางเศรษฐกิจ โดยการเลือกปฏิบัติที่ยังคงมีอยู่ในสังคมอเมริกาในยุคปัจจุบันท�าให้รายได้ของประเทศในภาพรวม

สูญหายไปประมาณ 64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยได้เป็นความสูญเสียปีละประมาณ 2,240  

พันล้านบาท (Burns, 2012) แม้จะยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากการเลือก

ปฏิบติัในตลาดแรงงาน แต่ผลลบทีเ่ชือ่มโยงไปสูเ่ศรษฐกิจระดบัมหภาค จะสามารถกระจายไปสูค่นทกุกลุม่ในประเทศ

อย่างทั่วถึง แม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสถานการณ์การเลือกปฏิบัติสักเพียงใดก็ตาม

นักเศรษฐศาสตร์ได้นิยามการเลือกปฏิบัติว่าหมายถึง การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันกับกลุ ่มคนที่ม ี

ความแตกต่างออกไป ทั้งในด้านลักษณะทางประชากร หรือทัศนคติความเชื่อพื้นฐาน เช่น การกีดกันชนกลุ่มน้อย 

กีดกันทางเพศ กีดกันบนฐานของอายุ เลือกปฏิบัติบนฐานความเชื่อทางศาสนา ทัศนคติทางการเมือง และรสนิยม

ทางเพศ เป็นต้น โดยการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมมักเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เท่ากัน การคัดเลือกพนักงาน

เข้าท�างาน และหน้าที่รับผิดชอบในงาน เป็นต้น การที่นายจ้างเลือกรับเฉพาะแรงงานชายเข้าท�างานในโรงงาน 
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เพราะรู้สึกว่าแรงงานหญิงจะให้ความส�าคัญกับการเลี้ยงดูบุตร ไม่ทุ่มเทกับงาน หรือหัวหน้างานจัดให้แรงงาน 

ข้ามชาติท�างานที่หนักกว่าแรงงานไทย แม้ทั้งสองกลุ่มจะได้รับค่าจ้างเท่ากันและมีศักยภาพในการท�างานเท่ากัน 

อย่างไรก็ตาม การเลอืกปฏิบตัทิางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการกีดกันทีเ่กิดจากนายจ้างในสถานประกอบการ

เท่าน้ัน แต่รวมถึงการเลือกปฏิบัติในหมู่เพื่อนร่วมงาน และการเลือกปฏิบัติจากผู้บริโภคด้วย เช่น ลูกค้าบางคน 

เลิกซื้อกาแฟจากร้านกาแฟที่มีแรงงานข้ามชาติชงขาย เป็นต้น

วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัติในปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่ผู้ที่เริ่มบุกเบิกศึกษา

และถ่ายทอดองค์ความรู้เรือ่งน้ีอย่างจรงิจัง คอื แกรี ่เบคเกอร์ (Gary Becker) นักเศรษฐศาสตร์สาขาสงัคมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวลัโนเบล และมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลาย โดย เบคเกอร์ได้ตพีมิพ์หนังสอืเรือ่ง The Economics 

of Discrimination หรือเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลอืกปฏิบตั ิในปี ค.ศ. 1957 และได้เป็นจุดเริม่ต้นของการถกเถียง

แลกเปลี่ยนแนวคิดทางด้านการเลือกปฏิบัติในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เรื่อยมา 

การเลือกปฏิบัติอันสืบเนื่องจากอคติ และความไม่ชอบ 

แกรี่ เบคเกอร์ เป็นนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงที่พยายามน�าหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์

การกีดกันในการท�างานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ความพยายามน้ีเกิดขึ้นจากความไม่สอดคล้องกับทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ชี้ชัดว่า  

“การกีดกันในการท�างาน ลดประสิทธิภาพในการผลิต และท�าร้ายระบบเศรษฐกิจ” แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก

แห่งความเป็นจริงกลับสะท้อนภาพการกีดกันในการท�างานที่มีปรากฏอยู่ในทุกประเทศ และเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง

เรื่อยมาในทุกยุคทุกสมัย ความพยายามอธิบายปรากฏการณ์การกีดกันของเบคเกอร์ ชี้ให้เห็นว่าการกีดกันที่เกิดขึ้น

ในโลกแห่งความเป็นจริงน้ัน มีสาเหตุเพียงแค่ความไม่ชอบหน้า หรืออคติของคนเท่าน้ัน แต่มีบทบาทอย่างมาก 

ในการตัดสินใจจ้างแรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนให้กับแรงงาน สภาวะสังคมที่มีการกีดกัน/เลือกปฏิบัติน้ัน 

จะยังคงอยู่ต่อไป ตราบใดที่อคติต่อคนกลุ่มที่ด้อยกว่ายังคงอยู่ในจิตใจของคนหมู่มากในสังคม

หนังสือเรื่อง The Economics of Discrimination ของแกรี่ เบคเกอร์ (Becker, 1957) ได้สร้างแบบจ�าลอง

การเลือกปฏิบัติอันเกิดจากอคติ ความเกลียด และความไม่ชอบ โดยผลของแบบจ�าลองสะท้อนให้เห็นว่าความอคติ

และความไม่ชอบกลุม่ผู้ทีด้่อยกว่าเป็นต้นทนุอย่างหน่ึง ซึง่ส่งผลให้ผู้ทีถู่กเกลยีดและไม่ชอบ ต้องรบัผลของต้นทนุน้ัน 

และยอมรับค่าจ้างที่ต�่ากว่าแรงงานหมู่มากที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน

แบบจ�าลองของเบคเกอร์ เริ่มต้นที่การที่นายจ้างมีรสนิยมในการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ ในการจ้างแรงงาน

กลุ่มด้อยกว่าในสถานประกอบการจะสามารถก่อให้เกิดความไม่รื่นรมย์บางอย่าง ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาในรูป

แบบของมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้ และส่งผลต่อระดับค่าจ้างของแรงงาน โดยแบบจ�าลองได้แบ่งกลุ่มแรงงานออกเป็น 

2 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) กลุ่มที่เป็นที่โปรดปราน หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบ (Preferred group) ซึ่งกลุ่มนี้จะมี

ต้นทุนในการจ้างต่อหัวอยู่ที่ W
P
 (Wage of preferred group) (2) กลุ่มที่ไม่ค่อยชอบหน้า หรือรู้สึกไม่ชอบ  

(Non–preferred group) ซึ่งกลุ่มน้ีจะมีต้นทุนในการจ้างต่อหัวอยู่ที่ W
NP

 (Wage of non–preferred group)  

และแบบจ�าลองได้ชี้ให้เห็นว่า ค่าจ้างของทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันดังสมการ j

W
P
–W

NP
 > d–––––––––––––––––––j
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ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค่าจ้างของแรงงานกลุ่มหลัก หรือกลุ่มที่โปรดปรานจะมีมูลค่าสูงกว่าค่าจ้างของแรงงาน 

กลุ่มด้อยที่นายจ้างไม่ชอบ โดยมากกว่าเท่ากับ d ซึ่งเป็นมูลค่าที่สะท้อนต้นทุนที่เกิดจากความเกลียดชัง อคติ  

เบคเกอร์ เรียกค่า d นี้ว่าสัมประสิทธิ์ของการเลือกปฏิบัติ (Coefficient of discrimination) 

มูลค่าของความเกลียดชังและอคติ กลายเป็นมูลค่าต้นทุนได้อย่างไร แม้ว่างานดั้งเดิมของเบคเกอร์ไม่ได้

พยายามชี้ให้เห็นถึงที่มาของต้นทุนน้ีในเชิงตัวอย่าง แต่วรรณกรรมรุ่นต่อมา ได้ถ่ายทอดให้เกิดความกระจ่างถึง

แนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดี โดยต้นทุนนี้อาจเริ่มก่อตัวจากนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าก็ได้ กล่าวคือ

– นายจ้าง ความไม่ชอบหน้าของนายจ้างอาจท�าให้นายจ้างหงุดหงิดโมโห แม้เพียงเห็นหน้าแรงงาน 

กลุ่มด้อย ซึ่งจะส่งผลไปยังอรรถประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการท�างานของแรงงานกลุ่มด้อยให้มีค่าน้อย 

– เพื่อนร่วมงาน ความไม่ชอบหน้า ความอคติสร้างความรู้สึกรังเกียจในการท�างานร่วมกัน เมื่อแรงงาน

กลุ่มหลักรังเกียจที่จะท�างานร่วมกับแรงงานกลุ่มด้อย ก็จะปิดประตูการสื่อสารระหว่างกัน ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สอนงานซึ่งกันและกัน และลดประสิทธิภาพในการท�างาน โดยเฉพาะงานที่เป็นสายงานต้องท�าเชื่อมต่อประสานกัน 

นอกจากน้ียังง่ายต่อการทะเลาะวิวาทในหมู่พนักงานด้วย ซึ่งเหล่าน้ีมีผลกับประสิทธิภาพการท�างาน ลดผลผลิต 

ในสถานประกอบการ และส่งผลต่อรายรับและก�าไร 

– ลูกค้า อคติ และความไม่ชอบจากลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากแรงงาน 

กลุ่มด้อย หรือลดปริมาณการบริโภค ซึ่งจะมีผลต่อรายรับ และก�าไรของสถานประกอบการ ในบางครั้งความรู้สึก

อคตขิองลกูค้าสร้างความรูส้กึว่าสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน และส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของสนิค้าได้ เช่น ลกูค้าทีไ่ม่ชอบ

พนักงานเสริฟอาหารที่เป็นแรงงานข้ามชาติอาจรู้สึกว่าอาหารสกปรก รสชาติไม่อร่อย ใช้วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ  

และบอกต่อไปยังกลุ่มเพื่อนฝูงในหมู่กว้าง ท�าให้คนไม่อยากมาทานอาหารที่ร้านดังกล่าวได้

ไม่ว่าอคติจะเกิดจากใคร ก็สามารถก่อให้เกิดต้นทุนในสถานประกอบการได้ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้นายจ้างซึ่งเป็น

นักธุรกิจจะไม่แบกรบัภาระไว้เอง แต่จะผลกัภาระต้นทนุน้ีไปยงัแรงงานกลุม่ด้อยทีถู่กเกลยีดชงั ในรปูของเงินค่าจ้าง

ที่น้อยกว่าแรงงานกลุ่มหลัก แม้ว่าภาระงานจะเท่าๆ กันก็ตาม

วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเลือกปฏิบัติ ไม่ได้จ�ากัดค�าอธิบายอยู่เฉพาะในส่วนของต้นทุนที่ 

ก่อมาจากอคติเพียงอย่างเดียว แต่ในบางแนวคิด ความไม่ชอบและอคติก็ถูกมองว่ามีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเอง 

ด้วยซ�้า ดังเช่นในแบบจ�าลองของแอโรว์ (Arrow, 1973) ซึ่งได้อธิบายการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการผ่าน 

ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์สูงสุดของนายจ้าง หรอืเลือกปฏบิตัิเพราะมนัจะท�าให้นายจ้างมีความพึงพอใจความสุขสูงสุด

นั้นเอง ดังสมการ k

U = f (¶, B, W)–––––––––––––––––––k

ซึง่สะท้อนว่าอรรถประโยชน์ หรือความพงึพอใจของนายจ้าง (U) เป็นองค์ประกอบของความพงึพอใจทีน่ายจ้าง

ได้รบัจากก�าไรของสถานประกอบการ (¶) ความพงึพอใจทีไ่ด้รบัจากแรงงานกลุม่ด้อย (B) และความพงึพอใจทีไ่ด้รับ

จากแรงงานกลุ่มหลัก (W) ทั้งน้ี แอโรว์ได้วิเคราะห์โดยแยกแรงงานออกเป็นสองกลุ่มคือ แรงงานกลุ่มผิวด�า  

ซึ่งเป็นกลุ่มด้อย และแรงงานกลุ่มผิวขาว ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มหลักแม้แรงงานทั้งสองกลุ่มจะมีประสิทธิภาพ 
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ในการผลิตให้กับสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน แต่ความไม่ชอบหน้าของนายจ้างไปลดความพึงพอใจที่นายจ้าง

ได้จากการมีแรงงานกลุ่มด้อยไว้ในสถานประกอบการ ดังน้ัน แรงงานกลุ่มด้อยน้ีจึงจะต้องได้รับค่าจ้างที่น้อยกว่า

แรงงานกลุ่มหลัก

แม้แบบจ�าลองของเบคเกอร์และแอโรว์จะมีค�าอธิบายถึงผลของค่าจ้างทีต่่างกันก็ตาม แต่ทัง้สองแบบจ�าลอง

ก็ให้ภาพทีเ่หมือนกันในประเดน็ของ อคตแิละความไม่ชอบ ว่าเป็นทีม่าของค่าจ้างทีแ่รงงานได้รับไม่เท่ากัน และแม้ว่า

แรงงานกลุ่มด้อยจะไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างก�าแพงอคติเหล่าน้ีขึ้นมาเอง แต่ทั้งสองแบบจ�าลองชี้ชัดว่า คนที่แบกภาระ 

ก็คือตัวแรงงานกลุ่มด้อย เพราะคนโน้นคนน้ีไม่ชอบและในทางธุรกิจไม่มีใครยอมขาดทุนแทนกัน ดังน้ันแรงงาน 

กลุ่มด้อยที่ไม่มีทางสู้เพราะด้อยกว่า จึงควรรับภาระนี้ไป

วรรณกรรมในปัจจุบันชี้ว่า การเลือกปฏิบัติไม่ดี มีผลเสียต่อเศรษฐกิจ จากการก่อให้เกิดต้นทุนและการลด

ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะหายไปเองจากพลวัติของตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันสมบูรณ์ ที่ผลักดันให้ผู้ผลิตที่มี

ต้นทนุต�า่ทีส่ดุเท่าน้ันทีจ่ะคงอยูใ่นตลาดได้ ซึง่สถานประกอบการทีป่ราศจากการเลอืกปฏิบัตจิะมต้ีนทนุทีต่�า่กว่าและ

มีศักยภาพในการผลิตสูงกว่า และจะเป็นกลไกผลักดันสถานประกอบการที่เลือกปฏิบัติให้ล้มหายไปจากตลาดได้  

โดยแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์จาก Black & Brainard (2004) ที่ศึกษาอัตราค่าจ้างในกลุ่มผู้ส่งออกและน�าเข้าที่ต้อง

เผชิญกับสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดโลก และผลการศึกษาก็ได้ชี้ว่าการค้าระหว่างประเทศมีกลไก 

จากมือที่มองไม่เห็นในการบรรเทาปัญหาการเลือกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทผู้ส่งออกน�าเข้าจะมีโอกาส 

ในการเลือกปฏิบัติกับพนักงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้น้อยลง เนื่องจากต้องค�านึงถึงต้นทุนในการผลิตเป็นส�าคัญ 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติ

ที่มาของความไม่ชอบ เกลียดชัง อคติของแรงงานกลุ่มใดกลุ ่มหน่ึง เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายในหมู่ 

นักเศรษฐศาสตร์ แม้สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นความรู้สึกของคน แต่ก็มีมูลเหตุที่น่าจะอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร การมี

ประสบการณ์ไม่น่าประทบัใจกับแรงงานกลุม่ด้อยเหล่าน้ี เป็นมลูเหตทุีด่เูป็นเหตเุป็นผลของการตัง้แง่เลอืกปฏิบัติกับ

แรงงาน ประสบการณ์ตรง ค�าบอกเล่าของคนใกล้ชิด หรือแม้แต่ข่าวคราวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานด้านความด้อย

ประสทิธิภาพการท�างานของแรงงานกลุม่ด้อยบางกลุม่ มกัถูกใช้เป็นสญัญาณเตอืนนายจ้างให้เลอืกปฏิบตัต่ิอแรงงาน

แตกต่างกันได้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ใช้เป็นค�าอธิบายของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติ (statistical  

discrimination) โดยข้อมูลเดิมๆ มักถูกน�ามาใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการท�างานของแรงงาน และถูกใช้อ้างอิง

ในการตั้งระดับค่าจ้างให้แก่แรงงานแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะในภาวการณ์ที่นายจ้างเผชิญกับความจ�ากัดในการเข้าถึง

ข้อมลูของแรงงานทีม่าสมคัรงานใหม่ และยากจะคาดเดาทกัษะในการท�างานของแรงงานเหล่าน้ันได้ (Phelps, 1972) 

เช่น ข้อมูลเก่าๆ ของแรงงานข้ามชาติในอดีตเรื่องข้อจ�ากัดในการท�างาน และอุปสรรคในการสื่อสารกับนายจ้าง  

มกัถูกใช้เป็นบรรทดัฐานในการกดขีค่่าจ้างของแรงงานข้ามชาตทิีม่าสมัครงานใหม่ แม้ว่าแรงงานคนใหม่อาจจะท�างาน

ได้คล่องแคล่ว มีทักษะ และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ก็ตาม ดังน้ัน การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติจึงเป็น 

การเปิดโอกาสให้นายจ้างได้ใช้การสังเกตจากลักษณะที่ดูได้ง่ายๆ ของแรงงาน เช่น เชื้อชาติ เพศ ในการอ้างอิง 

ไปสู่ผลิตภาพที่คาดหวัง และประเมินระดับค่าจ้างที่นายจ้างพึงจ่าย 

แรงงานข้ามชาติที่ไม่อาจละทิ้ง: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน  9



การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติ ดูจะได้รับความนิยมในหมู่นักวิเคราะห์มากกว่าแนวคิดการเลือกปฏิบัติ

อันเน่ืองจากอคติและความไม่ชอบ ที่ดูจะยากในการอธิบายที่มาที่ไปของมูลเหตุความอคติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคน 

กลุ่มหนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติเป็นทฤษฎีที่ยากจะพิสูจน์ได้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม

ต่างๆ ล้วนก่อตัวเป็นส่วนหน่ึงของสถิติข้อมูลที่นายจ้างได้รับ และน�ามาใช้ในการคาดประมาณประสิทธิภาพ 

การท�างาน และประเมินค่าจ้างของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จริง ข่าวจริง ข่าวลือ หรือแม้แต่ค�านินทา

ต่างๆ 

ทั้งน้ี ส�าหรับกรณีการเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย หากเป็นไปตามแนวคิดการเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติจริง การโหมน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในแง่ลบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ทางหนังสือพิมพ์ 

เว็บไซต์ และสื่อสาธารณะต่างๆ ย่อมมีผลต่อการถูกเลือกปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม  

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางสถิติที่ชี้ให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย มีเหตุผล

เก่ียวโยงทางสถิต ิค�ากล่าวอ้างองิถึงประสทิธิภาพทีด้่อยกว่าของแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยยงัไม่สามารถพสิจูน์

ได้กระจ่างชดัว่า แรงงานข้ามชาตมีิประสทิธิภาพในการท�างานด้อยกว่าแรงงานไทยในงานกลุม่ใช้ทกัษะน้อยอย่างไร 

ซึ่งจะเพียงพอให้น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้

ข้อมูลกำรเลือกปฏิบัติที่มีต่อแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย

การเลอืกปฏิบตัผ่ิานการจ่ายค่าจ้างในตลาดแรงงานมรูีปแบบทีห่ลากหลาย เช่น การจ่ายค่าจ้างในงานประเภท

เดยีวกันในอตัราทีแ่ตกต่างกันให้กับแรงงานบางกลุม่ หรอืการจ่ายค่าจ้างทีต่�า่กว่าค่าแรงขัน้ต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ไว้ให้กับแรงงานที่มีอ�านาจต่อรองน้อยกว่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในเรื่องของ 

ค่าจ้างเท่าน้ัน แต่ขยายนิยามไปสู่โอกาสที่เก่ียวข้องกับการท�างาน เช่น การจัดแรงงานกลุ่มด้อยท�างานที่หนัก  

ยากล�าบาก หรือการไม่ได้รับโอกาสในการเลื่อนต�าแหน่งงานอันเนื่องมาจากเพศ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น

การน�าเสนอสถิติการเลือกปฏิบัติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในส่วนน้ี ได้น�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจข้อมูล 

พื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร–4) ปี พ.ศ. 2557. 

ด�าเนินการส�ารวจโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 

and Malaria) โดยการส�ารวจน้ี ได้สมัภาษณ์แรงงานข้ามชาตจิากเมยีนมา ลาว และกัมพชูาทีม่าท�างานในประเทศไทย 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดอืน ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการสุม่ตวัอย่าง 11 จังหวดักระจายในภาคเหนือ กลาง ตะวนัออก

เฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีจ�านวนตัวอย่างของแรงงานข้ามชาติทั้งสิ้น 3,555 คน (เป็นแรงงาน

ข้ามชาติจากพม่า 2,423 คน กัมพูชา 808 คน และลาว 324 คน)
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รูป 1 ร้อยละของแรงงานที่มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ จ�าแนกตามค่าจ้าง และการท�างาน 

ที่ไม่พึงประสงค์ พ.ศ. 2557

40.3

59.7

33.6

66.4

คาจางเปรียบเทียบกับอัตรา

คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย (N=3,555)

การทำงานประเภท 3ds (N=3,544)

ต่ำกวา เทากับ

หรือมากกวา

งาน 3ds งานทั่วไป

8.9

91.1

9.8

90.2

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากนายจาง (N=3,555)

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากเพ�อนรวมงาน (N=3,536)

เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ

ที่มา: ค�านวณจากฐานข้อมูล PHAMIT–4 (2557)

ผลการศึกษาสัดส่วนแรงงานข้ามชาติที่มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ 40.3 ของแรงงาน

ข้ามชาติที่ส�ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2557 ได้รับค่าจ้างที่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด (รูป 1)  

ซึ่งความคุ ้มครองของกฎหมายครอบคลุมถึงแรงงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในอาณาจักรไทย แต่ผลการส�ารวจ 

กลับชี้ให้เห็นว่าแรงงานมากกว่าหน่ึงในสามยังไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองในทางปฏิบัติ ในขณะที่หน่ึงในสามของ 

แรงงานข้ามชาติที่ส�ารวจ (ร้อยละ 33.6) ท�างานที่สกปรก ยากล�าบาก และอันตราย (งานประเภท 3ds)  

ซึ่งงานเหล่านี้เป็นประเภทงานที่แรงงานไทยไม่ต้องการท�า

ผลการส�ารวจถึงประสบการณ์การถูกไม่ชอบ หรือถูกเกลยีดชงัของแรงงานข้ามชาต ิหรอืการรับรูถึ้งประสบการณ์ 

เหล่าน้ันในหมู่คนใกล้ชิด หรือแรงงานกลุ่มเดียวกัน พบว่า มีแรงงานเพียงส่วนน้อยที่มีประสบการณ์ตรง เรื่อง 

การถูกไม่ชอบหรือถูกเกลียดชังของแรงงานข้ามชาติที่ผ่านรูปแบบการกีดกันต่างๆ หรือเคยพบเห็นประสบการณ ์

เหล่านั้นในหมู่คนใกล้ชิดหรือแรงงานกลุ่มเดียวกัน (รูป 2) โดยมีเพียงร้อยละ 8.9 ที่เคยถูกไม่ชอบหรือพบเห็นอคติ

จากนายจ้าง เช่น การคัดเลือกเข้าท�างาน และวางต�าแหน่งงานอย่างไม่เป็นธรรม การไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม  

หรือการกีดกันด้านการเลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น และมีเพียงร้อยละ 9.2 ที่เคยถูกไม่ชอบหรือพบเห็นอคติจากเพื่อน 

ร่วมงาน เช่น การไม่ให้เข้ากลุ่ม การไม่ยอมร่วมงานด้วย หรือการบึ้งตึงใส่กัน เป็นต้น
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รปู 2 ร้อยละของแรงงานทีม่ปีระสบการณ์การถูกไม่ชอบหรือถูกเกลยีดชงัของแรงงานข้ามชาติ หรอืการรบัรู้ 

ถึงประสบการณ์เหล่านั้นในหมู่คนใกล้ชิดหรือแรงงานกลุ่มเดียวกัน พ.ศ. 2557

40.3

59.7

33.6

66.4

คาจางเปรียบเทียบกับอัตรา

คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย (N=3,555)

การทำงานประเภท 3ds (N=3,544)

ต่ำกวา เทากับ

หรือมากกวา

งาน 3ds งานทั่วไป

8.9

91.1

9.8

90.2

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากนายจาง (N=3,555)

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากเพ�อนรวมงาน (N=3,536)

เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ

ที่มา: ค�านวณจากฐานข้อมูล PHAMIT–4

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอคติที่แรงงานข้ามชาติรับรู้ กับการถูกเลือกปฏิบัติผ่านการได้รับค่าจ้าง 

ไม่เป็นธรรม และการถูกวางต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของงานในประเภท 3ds พบว่า อคติจากนายจ้างและเพื่อน

ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการเลือกปฏิบัติ ผ่านการวางต�าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับงานสกปรก ยากล�าบากและ

อันตราย (3ds) (ตาราง 1) อย่างไรก็ตาม แม้จะพบว่ามีแรงงานข้ามชาติสูงถึงร้อยละ 40.3 ที่ได้รับค่าจ้างต�่ากว่า

อตัราค่าแรงขัน้ต�า่ แต่การทดสอบไคสแควร์ยงัไม่พบความสมัพนัธ์ว่า อคตทิีแ่รงงานข้ามชาตริบัรู้มีความสมัพนัธ์กับ

การถูกเลือกปฏิบัติผ่านการได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากข้อจ�ากัดในการรับรู ้ถึง 

ความไม่ชอบ และอคติจากนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับความคาดหวังของตัวแรงงานเอง  

และการได้มีปฏิสัมพันธ์กับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทย

ตาราง 1 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ถูกเลือกปฏิบัติด้านค่าจ้าง และการท�างานประเภท 3ds จ�าแนกตาม 

การเคยพบเห็นหรือมีประสบการณ์ด้านอคติจากนายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน

ค่าจ้างเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรง  

ขั้นต�่าตามกฎหมาย

การท�างาน 

ประเภท 3ds

น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

เท่ากับหรือมากกว่า 

(ร้อยละ)

งาน 3ds  

(ร้อยละ)

งานทั่วไป 

(ร้อยละ)

เคยพบเห็นหรือประสบการณ์ด้านอคติจากนายจ้าง

เคยพบเห็น 33.1 66.9 42.9*** 57.1

ไม่เคยพบเห็น 41.0 59.0 32.7 67.3

เคยพบเห็นหรือประสบการณ์ด้านอคติจากเพื่อนร่วมงาน

เคยพบเห็น 29.4 70.6 45.9*** 54.1

ไม่เคยพบเห็น 41.7 58.3 32.2 67.8

***
การทดสอบไคสแควร์ (P–value< 0.01) ที่แสดงว่าอคติมีความสัมพันธ์กับการเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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การศึกษาข้อมูล PHAMIT–4 สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

มีความสัมพันธ์กับอคติและ ความไม่ชอบของนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน แม้ข้อมูลจะมีความจ�ากัดอยู ่บ้าง 

ในการวิเคราะห์รูปแบบการเลือกปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 

อย่างไรก็ตาม การทดสอบการเลอืกปฏิบัตใินกลุม่แรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ยากทีจ่ะท�าได้จากฐานข้อมลู

ที่มีอยู่ แต่การศึกษาที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า ความไม่สมมาตรของข้อมูล หรือความจ�ากัดในการรับรู้ถึงข้อมูล 

เป็นหน่ึงในข้อจ�ากัดส�าคญัในตลาดแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ซึง่ความไม่สมมาตรของข้อมลู เป็นมลูเหตสุ�าคญั

ที่น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติทางสถิติของนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ความไม่สมมาตรของข้อมูล มักเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับแรงงานข้ามชาติ มากกว่าปัญหาที่เกิดในกลุ่มนายจ้าง ซึ่งท�าให้แรงงานขาดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในตลาดงาน 

เชน่ คา่จ้าง หรอืต�าแหน่งงานวา่ง เปน็ต้น ซึ่งท�าให้แรงงานเหลา่นีม้ีความเสี่ยงจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบในตลาด

แรงงานได้ง่าย

สรุปและอภิปรำยผล

แรงงานข้ามชาติได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ โดยมีบทบาทที่ส�าคัญ 

ที่เป็นที่รับรู้ทั่วกัน ในฐานะกลุ่มแรงงานที่เข้ามาเติมเต็มในระบบการผลิต และช่วยให้ประเทศขยายศักยภาพ 

ในการผลิตสินค้าประเภทใช้แรงงานเข้มข้น อย่างไรก็ตาม แรงงานกลุ่มน้ีต่างยังต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัต ิ

ในตลาดแรงงานไทย ทั้งในด้านค่าจ้าง และการเดียดฉันท์ในหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ท�างาน โดยข้อมูล  

PHAMIT–4 ได้ชีใ้ห้เห็นว่าประมาณหน่ึงในสามของแรงงานข้ามชาตต้ิองท�างานทีส่กปรก ยากล�าบาก และอนัตราย 

และมากกว่าหนึ่งในสามของแรงงานข้ามชาติที่ท�างานเต็มเวลา ได้รับค่าจ้างที่ต�่ากว่าค่าแรงขั้นต�่า 

แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ชีใ้ห้เห็นว่า การเลอืกปฏิบตัทิีเ่กิดขึน้กับแรงงานข้ามชาตเิหล่าน้ี ก่อเกิดมาจากความ

ไม่ชอบ ความเกลียด และอคติ ในขณะที่ข้อมูลในทางลบทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เชื่อถือไม่ได้ และความเชื่อ

ที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ก็สามารถถูกมาน�ามาใช้เป็นก�าแพงก้ันโอกาสในการท�างานที่เท่าเทียมของแรงงานกลุ่มน้ี 

ได้ แม้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จะไม่ได้พยายามหาหนทางขจัดการเลือกปฏิบัติให้หมดไปจากตลาดแรงงานก็ตาม 

แต่การอธิบายถึงกลไกผลลพัธ์จากการเลอืกปฏิบตั ิได้ชีใ้ห้เห็นถึงต้นทนุทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการผลติ ทีแ่ม้ว่านายจ้าง

จะพยายามผลักไสต้นทุนเหล่านั้น ไปยังแรงงานข้ามชาติผ่านการท�างานหนัก แต่เงินน้อยแล้วก็ตาม แต่ความด้อย

ประสิทธิภาพของการผลิตในภาพรวมจะกระจายผลเสียไปยังเศรษฐกิจในระดับมหภาค ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเหยื่อของ 

การเลือกปฏิบัติไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแรงงานข้ามชาติเท่าน้ัน แต่ทุกคนในสังคมก็จะได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าผ่าน

ความล่าช้าของการพัฒนา และรายได้ประชาชาติต่อหัวที่มีระดับต�่ากว่าศักยภาพที่ประเทศสามารถท�าได้

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้ชี้ทางออกส�าคัญของการบ่ันทอนการเลือกปฏิบัติให้ลดทอนลงไปจากระบบได้  

ซึ่งเก่ียวข้องกับทุกปัจจัยที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การแข่งขันในตลาดอย่างเข้มข้น การเปิดเสรี 

การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ภาคธุรกิจต้องลดต้นทนุให้ได้ต�า่ทีส่ดุเพือ่หาทีย่นืในตลาด และต้นทนุของ

การด้อยประสิทธิภาพที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติก็จะต้องถูกก�าจัดไป อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาในตลาดสินค้า 

เปรียบได้กับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติให้หายไปจากระบบได้ หากต้นเหตุคือ

อคติและความเชื่อทางร้ายของคนหมู่มากที่ครองพื้นที่ในสังคม การปลูกฝัง และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่

น่าจะเป็นหนทางขจัดปัญหาที่ดีที่สุด แม้ว่าจะต้องใช้เวลาอันยาวนานก็ตาม
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