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สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว) 

ที่ก�าลังท�างานในประเทศไทยมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการบริโภคทรัพยากร และการสะสมของขยะมูลฝอย  

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เพราะยิ่งเพิ่มขนาดประชากร โดยเฉพาะจากการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติก็จะยิ่ง

ส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการของการบริโภค และส่งผลต่อการเพิ่มระดับการผลิตขยะมูลฝอยต่อวันเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่รัฐไม่สามารถก�าจัดขยะได้ทันต่อการผลิตขยะ ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรม 

ต่อที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท�างานของแรงงานข้ามชาติ

จากประเทศเพือ่นบ้าน รฐับาลจะต้องมนีโยบายทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัแรงงานข้ามชาตใินเร่ืองความสะอาด เพือ่ป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะ 

และส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะในชุมชนและสร้างจิตส�านึกในการทิ้งและเก็บขยะ ตลอดจนมีมาตรการลดการผลิต

ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ก่อให้ขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อให้ขยะตกค้างลดลง

ค�าส�าคัญ: ความเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ที่อยู่อาศัย แรงงานข้ามชาติ
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Effects of Environmental Solid Waste  
Degradation on Migrants Workers’ Residences

Thirapong Santiphop
*

Abstract 

Dense settlements of migrant workers from neighboring countries (Myanmar, Cambodia and 

Lao) in Thailand are associated with the extra consumption of resources and the accumulation of 

solid waste in these localities. It is expected that the solid waste will be added as migration from 

neighboring countries to Thailand increases. Strategies and mechanisms are needed to effectively 

and efficiently dispose of the waste. Otherwise, there will be environmental impacts and  

degradation of these habitats. In order to promote a higher–quality living environment for the foreign 

laborers from neighboring countries, the Thai government must have a housing policy for migrants 

which includes a hygienic waste disposal system. Mechanisms include promoting the use of  

community–based incinerators, increasing awareness of garbage collection and disposal, and  

reduced consumption of products and materials that produce waste and sewage in order to decrease 

residual waste.
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1. บทน�ำ

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์ องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการก�าหนดให้ที่อยู่อาศัย 

ที่เพียงพอเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (The People’s Movement for Human Rights Education, 2015)  

โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของภาคีรัฐทั้งหมดต้องตระหนักและด�าเนินการ 

เพื่อสิทธิมนุษยชนในข้อน้ี และได้มีการก�าหนดสิทธิของแรงงานข้ามชาติด้านที่อยู่อาศัยไว้ว่า แรงงานข้ามชาติ 

ควรได้รับการปฏิบตัทิีเ่ท่าเทยีมกับประชาชนในประเทศ ในการมสีทิธิพกัอาศยัและมโีอกาสเข้าพกัอาศยัในทีอ่ยูอ่าศยั

แบบเคหะสงเคราะห์ได้ รวมทั้งการป้องกันการเช่าซื้อที่เอารัดเอาเปรียบ (United Nations High Commissioner 

for Human Rights, 1990) ด้วยหลกัปฏิญญาดงักล่าว จึงมเีหตผุลทีจ่ะอ้างได้ว่าแรงงานข้ามชาตนิอกจากการมีสทิธิ 

พักอาศัยและมีโอกาสพักอาศัยแล้ว ก็ควรได้อยู่ในที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่มีมลพิษ เพราะถ้า 

สภาพแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษและที่อยู ่อาศัยมีความสะอาดย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี และท�าให้การท�างาน 

มปีระสทิธิภาพก็จะมคีวามส�าคญัต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกัน การพกัอาศยัของแรงงานข้ามชาติ

ส่วนใหญ่นายจ้างเป็นผู้จัดให้โดยให้เช่าในราคาค่าเช่าที่ไม่สูงจนเกินกว่าค่าจ้างรายวันที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่ค่าจ้าง

แรงงานจะอยู่ในขั้นต�่าคือ 80–200 บาทต่อวัน (นุชรัตน์, 2553) แต่ค่าเช่าที่พักจะอยู่ระหว่าง 900–1800 บาท  

ต่อเดือนในสภาพแวดล้อมที่มีความแออัด และมีความไม่สะดวกในการเข้าถึงที่พัก (อัมพกา, 2557) 

การเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากส่งผลต่อความต้องการการบริโภค ซึ่งเป็นอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 

ตามจ�านวนประชากร ท�าให้มกีารผลติขยะ และมขียะมลูฝอยตกค้างจ�านวนมากจากปรมิาณการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี

เป็นเพราะการบรหิารจัดการขยะยงัไม่สามารถท�าให้บรรลผุลอย่างถูกวธีิ ทัง้ทางด้านการเก็บและแยกขยะ การก�าจัด

โดยการเผา การสร้างโรงงานก�าจัดขยะในชุมชน และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (กุณฑลทิพย์, 2555) การเผาขยะ 

ที่ผิดวิธี ไม่มีการแยกขยะ จะส่งผลต่อการเพิ่มสารพิษในน�้า และอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจะส่งผล

ต่อสขุภาพและการเจ็บป่วย (จิรศกัดิ ์และเขมมาร,ี 2556; ปฐมพงศ์ ธิดารตัน์ และณัฐพรพรรณ, 2557) ซึง่เป็นปัญหา

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาตทิัง้ภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม แรงงานข้ามชาตไิม่ทราบเง่ือนไข

การจ้างงาน ค่าจ้าง ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเลือกย่านที่พักอาศัย ซึ่งที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติโดยส่วนใหญ ่

จะอยู่ในบริเวณย่านชุมชนหนาแน่นที่ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ไม่ได้รับการดูแล และไม่ได้มีการจัดการให้ครอบคลุม

ทุกชุมชน (นุชรัตน์, 2553; คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย, 2558) จากรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ระบุว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญและประชาชนได้ร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐมากที่สุดคือปัญหากลิ่นเหม็น 

ของขยะมูลฝอยตกค้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้ชุมชนและที่อยู่อาศัยไม่น่าอยู่

และน�ามาซึ่งความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ และแหล่งข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพื่ออธิบายความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอย  

การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อแรงงานข้ามชาติ โดยการสังเคราะห์ข้อมูล 

จากรายงานการวิจัย เอกสารตีพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่ชนิดต่างๆ 
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แนวคิดควำมเสื่อมโทรมทำงสิ่งแวดล้อม

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่มุ ่งพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า 

การส่งออกสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค ในแง่ของการบริโภคทรัพยากรเพื่อเพิ่มรายได้ของ

ประเทศและการบริโภคทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการในการด�ารงชีวิต (Black et al., 2011; Warner, 

2010; Suhrke,1993) การที่ประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ  

(Exponential function) ซึ่งเป็นการเพิ่มโดยการย้ายถ่ิน เพื่อเข้ามาหางานท�าของประชากรในชนบท ในกรณี 

ของแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาท�างานในประเทศไทย ได้ส่งผลต่อการเพิ่มประชากรในเมือง และภาวะการใช้

ทรพัยากรจ�านวนมาก ที่จะน�ามาสูก่ารลดลงของทรพัยากรและการเสื่อมคุณภาพของสิ่งแวดลอ้ม ซึง่เงือ่นไขเหลา่นี้

น�ามาสู ่ความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรในที่สุด แนวคิดในการอธิบายปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อ 

ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental degradation) ในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงน้ันขึ้นอยู่กับขนาดของ

ประชากร ระดับของการบริโภค และกระบวนการใช้ทรัพยากร หรือเทคโนโลยี่ (Population Reference Bureau, 

1988) ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงในลักษณะของสมการทางคณิตศาสตร์ คือ

I = P x A x T

เมื่อ I (Impact) หมายถึง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในที่นี้หมายถึงการสะสมของขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น 

(Waste Accumulation) 

P (Population) หมายถึง ขนาดประชากร ซึ่งหมายถึงจ�านวนแรงงานข้ามชาติ

A (Affluence) หมายถึง ระดับของการบริโภคของประชากร โดยวัดจากปริมาณขยะมูลฝอยต่อวัน 

T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยใีนแง่ของกระบวนการใช้ทรพัยากรทีเ่ปลีย่นผ่านเป็นสนิค้าส�าหรบับรโิภค

และกลายเป็นขยะมูลฝอยในที่สุด 

สมการดงักล่าวอธิบายได้ว่า การสะสมของขยะมลูฝอยทีเ่ป็นผลกระทบทางสิง่แวดล้อม เป็นผลคณูของขนาด

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ระดบัการบริโภคของประชากร และกระบวนการใช้ทรพัยากร กล่าวคอื ยิง่มกีารเพิม่ขนาดประชากร 

ระดบัการบริโภคก็สงูขึน้ และกระบวนการใช้ทรพัยากรก็มากขึน้ และก็ยิง่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้เช่นกัน 

สภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัยของแรงงำนข้ำมชำติ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เสื่อมโทรม และเป็นปัญหาต่อการด�ารงชีวิตในบริเวณชุมชนแออัด คือการม ี

ขยะมูลฝอยตกค้างจ�านวนมาก โดยที่ส่วนมากไม่สามารถย่อยสลายหรือถูกดูดซึมเข้าไปกับธรรมชาติได้โดยง่าย 

เน่ืองจากเป็นขยะที่เกิดจากเสื้อผ้า กระดาษ ขวด กระป๋อง และพลาสติก ขยะเหล่าน้ียากต่อการย่อยสลาย  

โดยธรรมชาติบางส่วนทิ้งไว้ตามบ้านเรือน บนถนน ท่อระบายน�้า และในที่ดินว่างเปล่า บางส่วนน�้าฝนได้ชะล้าง 

ไหลลงสู่ล�าคลองสาธารณะ และซึมลงสู่น�้าใต้ดิน ส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชนก็เสื่อมโทรม สภาพแวดล้อม

ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ท�างานของผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอย่างต่อเน่ืองมีส่วน 

ในการร่วมเพิ่มปริมาณขยะตกค้างทั้งในสถานที่ท�างาน และที่อยู่อาศัย
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ในขณะน้ียังไม่พบว่า รัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้มีแผนการเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา

ท�างานในประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐทางด้านที่อยู่อาศัย ที่ส่งผลต่อแบบแผนการด�าเนินชีวิต

ของแรงงานข้ามชาต ิในฐานะทีเ่ป็นแรงงานหลกัในภาคอตุสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบนั 

(กุณฑลทพิย์, 2555) อกีทัง้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 พ.ศ. 2558 ก็ไม่ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

เฉพาะด้านที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด แต่ได้เสนอแนวทางที่เน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คือแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เน้นการพัฒนา 

ฐานการผลติและการลงทนุตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ (Economic Corridor) เพือ่สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)

นอกจากน้ีรัฐบาลก็ได้มีการสร้างกลไกระดับชาติที่เก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ที่จะเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทยเอาไว้ 3 ระดับคือ 1) คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 2) ส�านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และ 3) 

คณะกรรมการและอนุกรรมการด�าเนินงานตามแผนงานในแต่ละด้าน โดยก�าหนดให้มีการเตรียมความพร้อม 

ทั้งทางด้านเอกชนและแรงงาน (กรมอาเซียน, 2558) รวมทั้งรัฐบาลปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ก็ได้ใช้นโยบาย 

การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งก็คือคณะกรรมการ

นโยบายการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติ (กนร.) เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ รวมทั้งการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมและปัญหาที่อยู่อาศัย (ส�านักข่าวทีนิวส์, 2559)

นโยบายการจัดระเบียบของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งการว่าจ้างงานที่ส�าคัญ 

ของแรงงานข้ามชาต ิรฐับาลได้จดัระเบยีบให้แรงงานข้ามชาตพิกัอาศยัในอาคารให้เช่า ซึง่มรีะเบยีบการเช่าอยูอ่าศยั

ได้ก�าหนดไว้คือห้องพัก 1 ห้องอยู่ได้ไม่เกิน 4 คน (สาครออนไลน์, 2558) ท�าให้เกิดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเฉพาะ เช่น 

พืน้ทีช่าวพม่า พืน้ทีช่าวกัมพชูา พืน้ทีช่าวลาวในจังหวดัสมุทรสาคร ส่วนแรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้าเมืองโดยไม่มเีอกสาร

แสดงตนจะหลบซ่อนพักอาศัยในแหล่งที่เข้าถึงได้ยาก ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนที่แออัด หรือตรอกซอยที่คับแคบ  

และสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อดิศร, 2559) 

สภาพแวดล้อมทางที่อยู่อาศัย คือ แรงงานข้ามชาติจะอยู่ท่ามกลางชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น แรงงาน 

ข้ามชาติที่ท�างานในโรงงานประมงส่วนใหญ่จะพักอาศัยใกล้โรงงาน หรือใกล้สถานที่ประกอบการประมง  

ซึ่งมีเสียงดังรบกวน และมีปัญหาการถ่ายเทของอากาศ เพราะที่พักอาศัยเป็นชุมชนแออัดมาก และมีขยะมูลฝอย

ตกค้างในบริเวณชุมชนและที่อยู่อาศัยจ�านวนมากที่ไม่ได้จัดการ เนื่องจากการด�าเนินการจัดการเก็บขยะไม่สามารถ

ท�าได้โดยง่าย (เวนิกา, 2555) เช่นการเคลื่อนย้ายขยะ ไม่สามารถใช้พาหนะส�าหรับขนย้ายได้ทุกพื้นที่ เพราะถนน 

ในชุมชนแออัดมากๆ มีความยากล�าบากที่จะเข้าถึง เพราะการจราจรคับคั่ง ท�าให้ขยะมูลฝอยมีการสะสมในชุมชน 

ล�าคลอง รมิถนน และกลายเป็นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่น่าอยูอ่าศยั และน�าไปสูค่วามเสือ่มโทรมในทีส่ดุ (กุณฑลทพิย์, 2555)

กำรปรับตัวของแรงงำนข้ำมชำติต่อสภำพแวดล้อม

จากการทีส่ภาพแวดล้อมในทีท่�างานและทีอ่ยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาตไิม่ว่าจะเป็นทางด้านนิเวศวทิยาและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับตัวเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการท�างานและการด�ารงชีวิต 

ที่จะต้องอยู่ท่ามกลางสังคมที่หลากหลายทางด้านภาษาและแบบวิถีการด�ารงชีวิต (Life Style) แรงงานข้ามชาต ิ

ผลกระทบของความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอยต่อที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ  159



ส่วนใหญ่ได้อาศัยเครือข่ายทางสังคมช่วยในการปรับตัว แรงงานข้ามชาติได้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการท�างาน 

ปรบัตวัให้เข้ากับความต้องการของนายจ้าง การปรบัตัวส่วนหน่ึงได้รบัความช่วยเหลอืจากแรงงานรุน่ก่อนทีเ่คยเข้า

มาท�างาน เช่น แรงงานข้ามชาติจากประเทศเวียดนามได้พยายามปรับตัวในการใช้ทางภาษาเพื่อสื่อสารกับคนไทย

โดยเรียนภาษาไทย แรงงานข้ามชาติที่พูดภาษาไทยไม่ได้ต้องประสบกับความยากล�าบากในการหางานท�าและไม่ได้

ค่าจ้างแรงงานสูง เน่ืองจากนายจ้างใช้เกณฑ์ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนด

ค่าจ้าง (คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย, 2558) ดงัน้ัน เพือ่ความสะดวกในการท�างานและการตดิต่อกับสงัคม

และชุมชนโดยรอบที่อยู่ท่ามกลางชุมชนปลายทางการย้ายถ่ินที่มีความแตกต่างทางภาษา แรงงานข้ามชาติต้อง 

ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ปรับตัวต่อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ และปรับตัวต่อสังคมเพื่อลดสังคมมายาคติ (วัชรี, 2556;  

ภณิการ์, 2549) เพราะสังคมไทยยังไม่วางใจแรงงานข้ามชาติ โดยเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงและเกิดปัญหา

อาชญากรรม การปรับตัวจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้ (อดิศร, 2559) การปรับตัวทางด้านการแต่งกาย และ 

รูปแบบการบริโภคของแรงงานข้ามชาติไม่มีปัญหานัก เน่ืองจากการแต่งกายและการบริโภคของแรงงานข้ามชาติ 

โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาว ในขณะที่สังคมของแรงงานข้ามชาติมีขนาดเล็ก แต่มีลักษณะ 

การรวมกันเป็นกลุ่ม และเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา ที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด 

ในประเทศไทย มีการรวมกลุ่มและเป็นเครือข่ายมากกว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาและลาว เนื่องจาก

เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งการเป็นกลุ่มและเป็นเครือข่ายน้ี ก็เพื่อการธ�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ทศันคตแิละความเชือ่อย่างเดยีวกัน เพือ่พึง่พาอาศยัและเพิม่ความสามารถในการปรบัตวัในเรือ่งการท�างาน

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างาน และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนท้องถ่ิน และสังคมไทยในด้าน

วัฒนธรรมประเพณี ด้านศาสนา การท�าบุญ การสวดมนต์ และทางด้านภาษา (อภิชาติ และ เก็ตถวา, 2556) 

ควำมเสื่อมโทรมทำงสภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัยแรงงำนข้ำมชำติ

ถึงแม้ว่าตวัเลขทีแ่สดงจ�านวนแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเมยีนมา กัมพชูา และลาว ในรปูที ่1 จะไม่สามารถ

บอกถึงจ�านวนแรงงานข้ามชาติที่แท้จริงในประเทศไทยได้ เน่ืองจากยังคงมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอาศัย และ

ท�างานโดยไม่ได้ขอใบอนุญาตท�างาน หรือไม่ได้ท�างาน ซึ่งรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ แต่ก็สะท้อนถึงแนวโน้มการเพิ่ม

ขึ้นของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี คือในปี พ.ศ. 2559 (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559)  

มีจ�านวนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาวที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย จ�านวน 

1,274,241 คน ซึง่มากกว่าจ�านวนแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเดยีวกันทีไ่ด้รบัใบอนุญาตท�างานในประเทศไทยเมือ่ 

20 ปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. 2539) ถึงประมาณ 5 เท่า โดยกระจายกันไปเกือบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะ

พื้นที่เขตเมือง หรือเขตอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาตินี้ 

ส่วนหนึ่งน่าจะน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของขยะ และการตกค้างของขยะมูลฝอยในประเทศไทยด้วย

กรมควบคุมมลพิษ (2559) รายงานว่า ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด 30,000,000 ตัน 

โดยที่รัฐบาลสามารถจัดการขยะตกค้างสะสมได้ 15,000,000 ตัน หรือร้อยละ 50 ของปริมาณขยะตกค้างสะสม

ทั้งหมดเท่าน้ัน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของก�าจัดขยะมูลฝอยจะเท่ากับ 0.9–1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) โดยทั่วไปการทิ้งขยะมูลฝอยค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อคน ดังน้ัน  

ในหนึ่งวันจะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างมากกว่ามาตรฐานของการจัดการจ�านวน 0.4–0.6 กิโลกรัมต่อคน (Thai  

Publica, 2016)
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การสะสมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนจ�านวนมากท�าให้ที่อยู่อาศัยไม่น่าอยู่ เพราะมีสภาพแวดล้อม

เสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน การบริหารจัดการขยะโดยการเผาขยะในพื้นที่

ว่างมีปัญหา เนื่องจากชุมชนส่วนมากไม่มีเตาเผา ขยะมูลฝอยเมื่อได้แยกประเภทขยะแล้วจะมีการขนส่งไปเผาหรือ

ฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ หลายเมืองในประเทศไทยได้ก�าหนดนโยบายและก�าหนดให้มีพื้นที่เฉพาะส�าหรับทิ้งขยะ  

โดยขยะบางส่วนได้ถูกล�าเลียงเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อท�าการผลิตและน�ากลับมาใช้ใหม่ แต่ในข้อเท็จจรงิแล้ว

ไม่สามารถจัดการได้หมด เพราะมีปัญหาทางด้านงบประมาณที่ต้องใช้ค่อนข้างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 

ในการก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของชุมชนทั่วประเทศประมาณ 200–400 บาทต่อวัน ขยะมูลฝอยที่เหลือ 

จึงก่อให้เกิดปัญหาการก�าจัดและการน�ากลับมาใช้ใหม่ยังไม่บรรลุผล ท�าให้ขยะตกค้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  

(จิรวัฒน์, 2555)

รูป 1 จ�านวนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2539–2559
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ที่มา: 1) ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน (ปี 2559 ข้อมูลถึงสิ้นเดือนมกราคม) 

และ 2) กฤตยา และ พันธุ์ทิพย์, 2548 

ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม และแรงงำนข้ำมชำติ

การพยากรณ์ปริมาณการสะสมขยะมูลฝอยที่เป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางขนาดประชากร

แรงงานข้ามชาติ ปัจจัยทางด้านรายได้และระดับการบริโภค ปัจจัยทางเทคโนโลยีในฐานะเป็นกระบวนการบริโภค

ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดขยะ โดยถ้าปัจจัยใดๆ เปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ยิ่งมีกระบวนการใช้และ

บรโิภคทรัพยากรทีจ่ะก่อให้เกิดการสะสมขยะมากเท่าใด ก็จะมปัีญหาในการจัดการ และท�าให้มขียะเหลอืตกค้างมาก

ขึ้นเท่าน้ัน ถ้ากระบวนการบริโภคทรัพยากรลดลง รายได้ลดลง ขนาดประชากรเล็กลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ก็จะลดลง ถ้าปัจจัยดังกล่าวมาน้ีเพิ่มขึ้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย (Benitez,  

Lozano–Olvera, Morelo & Vega, 2008)

การเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาตเิฉพาะทีเ่ข้าเมือง โดยมีเอกสารแสดงตนเพือ่เข้ามาท�างานในประเทศไทย

ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลต่อการขยายตัวของที่พักอาศัยของ

แรงงานข้ามชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รัฐไทยในปัจจุบันได้ขับเคลื่อนแบบแผนการจัดการแรงงาน 

ข้ามชาติใน 3 รูปแบบคือ การส�ารวจข้อมูลที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้าเมืองโดยมี/และไม่มีเอกสาร 

แสดงตน การจดทะเบยีนแรงงานข้ามชาต ิและการจัดระเบยีบทีพ่กัอาศยัให้กับแรงงานข้ามชาตใินรูปแบบของพืน้ที่

เฉพาะ (Specific Zone) เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัสากลต่อสทิธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาตทิีม่าท�างานในประเทศไทย 

(คมชัดลึกออนไลน์, 2558) ยิ่งไปกว่าน้ันขนาดประชากรแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ หรือก่ึงฝีมือ 

มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไป โดยเฉพาะในขณะน้ี ประเทศในอาเซียนได้เข้าสู่ประชาคมหน่ึงเดียว คือ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งจากจ�านวนของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยในประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงาน 

ข้ามชาติ ร่วมกับความเป็นจริงที่ว่า แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ/กึ่งฝีมือ มีรายได้ 

ไม่สูงนัก ท�างานและอาศัยในชุมชนที่มีมาตรฐานการก�าจัดขยะมูลฝอยต�่ากว่าพื้นที่อื่นๆ ท�าให้คาดได้ว่า นอกจากจะ

มกีารผลติขยะเพิม่มากขึน้ เน่ืองมาจากขนาดประชากรแล้ว ยงัจะมปีริมาณขยะตกค้างในชมุชนทีอ่าศยัของแรงงาน

ข้ามชาติ มากกว่าชุมชนอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

สรุป

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการบริโภคทรัพยากรและ 

การสะสมของขยะมลูฝอย การสะสมปริมาณขยะมลูฝอยตกค้างมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ จากการย้ายถ่ินของแรงงาน

ข้ามชาติ ยิ่งขนาดประชากรขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการของการบริโภค และส่งผล

ต่อการเพิ่มระดับการทิ้งขยะมูลฝอยต่อวันจ�านวนมาก โดยที่ไม่สามารถก�าจัดได้หมด ในปัจจุบันประเทศไทยมีความ

สามารถก�าจดัขยะ และน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้เพยีงร้อยละ 50 เท่าน้ัน ทีเ่หลอือกีเกือบคร่ึงเป็นขยะและสิง่ปฏิกูลตกค้าง 

ที่จะก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

เพราะที่อยู่อาศัยแรงงานข้ามชาติมีปัญหามลพิษและความแออัด มีขยะมูลฝอยตกค้างจ�านวนมาก จึงท�าให้

แรงงานข้ามชาติต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการท�างาน และปรับตัวตามความต้องการของนายจ้าง ปรับตัวต่อ 

สภาพแวดล้อมและทีอ่ยูอ่าศยั การเพิม่ขึน้ของขยะมูลฝอย เน่ืองจากความต้องการการบรโิภคเพิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจาก

ขนาดประชากรเพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้ว่า รัฐบาลปัจจุบันได้ใช้นโยบายการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแรงงาน 

ข้ามชาติทั้งระบบ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการท�างานของแรงงานข้ามชาติด้วย

แล้วนั้น การศึกษานี้ เสนอแนะให้เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดขยะ โดยส่งเสริมการใช้เตาเผา

ขยะในชุมชนอย่างกว้างขวาง และสร้างจิตส�านึกในการลดการผลิตขยะ การเก็บและทิ้งขยะ ตลอดจนมีมาตรการ

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ก่อให้ขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้มีปริมาณขยะตกค้างลดลง 
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