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บทคัดย่อ
บทความนีเป็ นบทความวิชาการทีผ& เู้ ขียนได้นําเสนอ กระบวนการเคลือ& นย้ายแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ในประเทศไทย
นับว่าการเคลือ& นย้ายแรงงานครูในฟิ ลปิ ปิ นส์นนมี
ั ความสําคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ถอื ว่า
เป็ นประเทศทีม& ศี กั ยภาพในด้านคุณ ภาพประชากรวัยแรงงานในด้านการศึกษาในระดับสูง ซึ&งเป็ นรากฐานสําคัญในการ
ขยายตัวในด้านต่างๆ การผลักดันให้แรงงานออกไปหางานทํานอกประเทศจึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับชาติใน
อาเซีย นและประเทศไทยก็ถ ือเป็ นประเทศหนึ&ง ซึ&งเป็ น ประเทศเป้ าหมายของแรงงานในกลุ่มครูฟิลิปปิ นส์ จากจํานวน
ประชากรกลุม่ แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาทํางานในประเทศไทยซึง& มีจาํ นวนเพิม& สูงขึนตลอดระยะเวลาทีผ& ่านมามีอตั ราเพิม&
สูงขึนในช่วงของปี 2552-2555 แต่ช่วง พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมาอัตราการเคลื&อนย้ายแรงงานครูก็ได้ลดลง เนื&องจากปั ญหา
ทางการเมืองของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเมือ& พิจารณาอัตราส่วนการเคลื&อนย้ายแรงงานเข้ามาประเทศไทย อาชีพครูถอื
ว่าเป็ นอาชีพทีน& ่าจับตามองและยังเป็ นแรงงานซึ&งมีจาํ นวนมากทีส& ุดในกลุ่มครูชาวต่างชาติซง&ึ ทํางานในประเทศไทย พบว่า
อาชีพครูเป็ นอาชีพทีน& ่าจับตามองและยังเป็ นแรงงานซึง& มีจาํ นวนมากทีส& ดุ ในกลุ่มครูชาวต่างชาติทท&ี าํ งานในประเทศไทย
คําสําคัญ : กระบวนการเคลือ& นย้าย, แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์

Abstract
This is an academic article that the author has presented. The moving process of the teacher labor in
from the Philippines is very important to develop the country. Especially, Philippines is a potential country in
terms of quality of labor in the field of higher education. It’s an important foundation for expanding in every
aspect. Pushing the labors looking for works outside the country is gained in competitive advantage with Asian
nations. Thailand is one of the target countries of the labors among the Filipino teachers. The Filipino teachers’
rate that works in Thailand has increased throughout the past. There was a higher rate during the year of 20092012. Since 2013, the rate of teacher moving has decreased because of Thailand political problems. However,
the moving rate of the labors to Thailand, teaching is still interested for foreign teachers looking forward to work
in Thailand.
Key words: moving process, Filipino labor.
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ผูช้ ว่ ยนักวิจยั ศูนย์ศกึ ษาอนุภูมภิ าคลุ่มแม่นําโขง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์มปี ระชากรมากถึงประมาณ 100 ล้านคน ถือเป็ นประเทศทีม& ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองในแง่ของ
ขนาดประชากรรองจากประเทศอินโดนีเ ซีย การมีประชากรจํานวนมากซึ&งส่วนใหญ่ มฐี านะยากจน (กว่า 1 ใน 4 ของ
ประชากรมีรายได้ต&ํากว่าเส้นความยากจน) แม้ว่าสถานะของประเทศฟิ ลิปปิ นส์จะดีขนในแง่
ึ
ของปั ญหาการว่างงานทีล& ด
น้ อยลง แต่ คงมีแรงงานอยู่จํานวนมากซึ&งไร้ง านทําอัน เป็ นการสร้างความกดดัน ให้ก บั รัฐ บาลของประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ท &ี
จําเป็ นต้องแก้ปัญหาเพื&อลดอัตราการว่างงานของประชาชนทีเ& กิดขึน ดังแสดงให้เห็นจากความพยายามในการสนับสนุน
นโยบายให้ประชาชนมีงานทําหรือการเปิ ดรับการลงทุนจากต่างชาติ รวมไปถึงสนับสนุ นให้แรงงานชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ออกไป
ทํางานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

ความสําคัญที ก่อให้เกิ ดการเคลือนย้ายแรงงานครูฟิลิ ปปิ นส์เข้ามาทํางานในประเทศไทย
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ถอื เป็ นประเทศทีม& ศี กั ยภาพสูงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะประชากรทีม& อี ยู่เป็ นจํานวนมากและมี
อยูไ่ ม่น้อยทีม& กี ารศึกษาในระดับทีด& (ี วัดจากอัตราการรูห้ นังสือทีส& งู ถึง 95.5%1และคุณภาพประชากรวัยแรงงานทีม& คี ่าเฉลีย&
ด้านการศึกษาในระดับสูง2) ซึง& นับเป็ นข้อได้เปรียบและถือเป็ นการสร้างรากฐานสําคัญสําหรับการขยายตัวด้านต่าง ๆ ให้กบั
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ การผลักดันให้แรงงานออกไปหางานทํานอกประเทศจึงมีความได้เปรียบอยู่ไม่น้อยในแง่ของการแข่งขัน
กับชาติในอาเซียน ซึ&งสมาชิกในประเทศอาเซียนหลายประเทศต่างก็มนี โยบายส่งออกแรงงานออกนอกประเทศเช่นกัน
ประกอบกับการทีแ& ม้แรงงานครูจะไม่ได้เป็ นแรงงานทีป& ระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ส่งเสริมให้ออกไปทํางานนอกประเทศ แต่กไ็ ม่มกี าร
กีดกันหากแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ตอ้ งการเดินทางออกนอกประเทศเพือ& ไปหางานทํา เมือ& กระบวนการแรงงานภายในประเทศ
ฟิ ลิป ปิ นส์มคี วามพร้อมอยู่แล้วอันเป็ นแรงผลักดันเสริม หากมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นอันจะก่อให้เ กิดการ
เคลื&อนย้ายแรงงานอย่า งเสรีแ รงงานครูฟิลิปปิ นส์ก็อาจจะมีแนวโน้ มเดินทางออกไปทํางานในต่างประเทศมากยิง& ขึน
โดยเฉพาะอย่างยิง& ประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยก็ถอื เป็ นประเทศหนึ&งซึ&งเป็ นประเทศเป้ าหมาย
ของแรงงานในกลุ่มครูฟิลปิ ปิ นส์ จากจํานวนประชากรกลุ่มแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ&งมีจาํ นวน
เพิม& สูงขึนตลอดระยะเวลาทีผ& า่ นมา ดังนี
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ตารางที 1 จํานวนแรงงานวิชาชีพสัญชาติฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้าเมืองถูกกฎหมายในราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2552 – 2557

ประเภทอาชีพ (Occupations)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอืน& ๆ
ประธานกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ครู อาจารย์ วิชาชีพด้านการสอน
วิชาชีพด้านธุรกิจ กฎหมาย บัญชี
งานเทคนิคทีเ& กีย& วข้องกับวิทยาศาสตร์
สถาปนิก วิศวกร
ผูจ้ ดั การทัวไป
&
ผูแ้ ทนบริการทางธุรกิจ
ผูใ้ ห้บริการส่วนบุคคล แม่บา้ น พ่อครัว
พนักงานเสิรฟ์
เสมียนสํานักงาน เจ้าหน้าทีป& ระจํา
สํานักงาน
อาชีพอืน& ๆ
รวม (ตําแหน่ ง)

หน่วยนับ: ตําแหน่ง
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
747
99
3,917
640
76
104
21
199

794
86
4,214
690
69
84
27
131

928
99
4,632
693
99
85
31
200

1,084
116
5.227
763
59
163
27
185

1,362
112
6,816
360
162
190
45
360

1,504
107
6,784
469
168
211
68
128

37

37

43

29

77

75

74

122

43

190

121

108

298
6,249

194
6,446

259
7,192

657
8,500

1,696
11,059

1,692
11,314

ทีม& า: ปรับปรุงมาจากรายงานสรุปจํานวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทีไ& ด้รบั อนุญาตคงเหลือทัวราชอาณาจั
&
กร โดย
กรมการจัดหางานสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวพ.ศ. 2552 – 2557
จากตารางแสดงให้เห็นว่าแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์มจี าํ นวนมากขึนทุก ๆ ปี นับตังแต่ปี พ.ศ.2552 - 2556 ในขณะที&
ปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวนแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาทํางานในประเทศไทยจํานวนลดลงเล็กน้อย ทังนี อาจอันเนื&องมาจาก
ปั ญหาทางการเมืองของประเทศไทยซึ&งมีการทํารัฐประหารเกิดขึน ผนวกกับการประกาศจากสถานทูตฟิ ลิปปิ นส์ประจํา
ประเทศไทยเกีย& วกับเหตุการณ์ ทางการเมืองของประเทศไทยอยู่ในภาวะตึงเครียดในช่วงปี พ.ศ.2557 ทีผ& ่านมา ส่งผลให้
แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทจ&ี ะเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยเกิดความวิตกกังวลเกีย& วกับการเคลือ& นย้ายแรงงานเพื&อเข้ามา
หางานทําในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ตามข้อมูลสถิตติ วั เลขยังเป็ นเครือ& งยืนยันถึงความนิยมซึง& ได้รบั เพิม& ขึนเรือ& ย ๆ
ของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทจ&ี ะเดินทางเข้ามาประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ยงั ถือเป็ นแรงงานซึง&
มีจาํ นวนมากทีส& ดุ ในกลุ่มครูชาวต่างชาติซ&งึ ทํางานในประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ดี กระบวนการเคลือ& นย้ายของแรงงาน
ครูฟิลปิ ปิ นส์เพือ& เข้ามาทํางานในประเทศไทยมีชอ่ งทางทีห& ลากหลายและซับซ้อน ทังยังมีความเกีย& วข้องกับหน่ วยงานหลาย
ภาคส่วนทังในประเทศไทยและประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ซง&ึ เข้ามามีบทบาทต่อการเคลือ& นย้ายแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์

ปัจจัยทีก่อให้เกิ ดการเคลือนย้ายแรงงานครูฟิลิ ปปิ นส์เข้ามาในประเทศไทย
การเคลือ& นย้ายไปทํางานในต่างประเทศของแรงงานชาวฟิ ลปิ ปิ นส์เกิดด้วยเหตุปัจจัยทีห& ลากหลายแตกต่างกัน
ออกไปโดยอาจขึนอยู่กบั มูลเหตุจงู ใจส่วนบุคลคล หรืออาจเกิดจากมูลปั จจัยโดยเชิงโครงสร้างในระดับรัฐบาล ซึ&งแรงงาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์มกั มองว่าตนเองมีโอกาสน้อยกว่าในทุก ๆ ด้านจากการทํางานภายในประเทศ เนื&องจากแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ซง&ึ จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีทม&ี ถี งึ ร้อยละ 20.4 แต่มคี ่าจ้างแรงงานทีค& ่อนข้างตํ&าโดยเฉลีย& 9.7 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน3ซึ&งไม่
เพียงพอต่อการส่งเงินให้ครอบครัวซึ&งมีสมาชิกไม่ต&ํากว่า 5 คน และมีค่าใช้จ่ายเพื&ออุปโภคบริโภคโดยรวมต่อครอบครัว
เฉลีย& 181.89 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน4 ทําให้ครอบครัวของแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ส่วนใหญ่ตอ้ งประสบกับปั ญหานานา ๆ ประการ
จากการทํางานในประเทศ ช่องทางหนึ&งในการส่งเสริมตนเองและครอบครัวให้มชี วี ติ ทีด& ขี นจึ
ึ งได้แก่การเดินทางเพือ& ออกไป
หางานทําในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยถือเป็ นประเทศหนึ&งทีไ& ด้รบั ความสนใจจากแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยเฉพาะ
การเข้ามาเป็ นแรงงานในกลุม่ วิชาชีพครู
แรงงานครูฟิ ลิป ปิ นส์ใ นประเทศไทยไม่ไ ด้เ ป็ นแรงงานวิช าชีพ ครูมาตังแต่ป ระเทศต้น ทางทังหมด แรงงาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์บางส่วนเข้ามาแล้วจึงผันตัวเองมาเป็ นแรงงานวิชาชีพครูในประเทศไทย โดยแรงผลักดันทําให้แรงงานวิชาชีพครู
เลือกเข้ามาทํางานในเมืองไทย ด้วยเหตุผลการขาดสิง& จูงใจสําหรับความก้าวหน้าเพราะระดับค่าจ้างเงินเดือนวิชาชีพครูใน
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ต&ํา สภาพสังคมและการเมืองจึงบีบคันทําให้ครูฟิลปิ ปิ นส์ตอ้ งดินรนเพื&อให้ตนเองและครอบครัวหลุดพ้น
จากความยากจน เพือ& ยกระดับชีวติ ให้ดขี นึ และอันเนื&องมาจากนโยบายของรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ทไ&ี ม่สร้างแรงจูงใจให้ครูทาํ งาน
ภายในประเทศเท่าทีค& วร ทําให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทป&ี ระกอบอาชีพครูภายในประเทศขาดความก้าวหน้าในหน้าทีก& ารงาน
อันเนื&องมาจากนโยบายด้านกําลังคนทีไ& ม่เหมาะสม ในขณะทีป& ั จจัยผลักดันของแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ซง&ึ ไม่ได้จบในสาขาวิชาชีพ
ครู แต่ ต้ อ งการเข้า มาทํ า งานเป็ นแรงงานวิช าชีพ ครูใ นประเทศไทย เกิด จากความยากจนและภาวะการว่ า งงาน
ภายในประเทศเป็ นปั จจัยผลักดัน หลัก ทังนี ปั จจัย ผลักดันร่ว มของแรงงานทังสอง 2 กลุ่ม คือ แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ท&ี
ประกอบอาชีพครู และแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ซ&งึ ไม่ได้จบในสาขาวิชาชีพครูแต่ต้องการเข้ามาทํางานเป็ นแรงงานวิชาชีพครูใน
ประเทศไทย มีปัจจัยผลักดันร่วมกันในด้านการเมืองภายในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์รวมถึงภัยพิบตั ริ ว่ มด้วย
การทีส& ภาวะตลาดแรงงานในประเทศไม่สามารถรองรับแรงงานจํานวนมากทีจ& บการศึกษาในระดับปริญญาได้
ทังหมด ด้วยเหตุผลทีป& ระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์มปี ระชากรกว่า 100 ล้านคน และอยู่ในวัยทํางานเกือบครึง& หนึ&งของตลาดแรงงานใน
ประเทศ อัตราการจ้างงานในตลาดแรงงานภายในจึงไม่สามารถรองรับแรงงานทังหมดได้ สิง& เหล่านีถือเป็ นความผิดพลาด
ของนโยบายกําลังคนที&ไม่เ หมาะสมของรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ซ&ึงเกี&ย วข้องกับ ปั จจัย ในเชิงโครงสร้างส่วนหนึ&งประกอบด้วย
นอกจากนี ยังมีปัจจัยด้านโครงสร้างอืน& ๆ เป็ นตัวผลักดันทีท& าํ ให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ประกอบด้วย การมีกระบวนการอํานวยความสะดวกด้านการส่งออกแรงงานทีเ& ป็ นระบบ ส่งผลให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ท &ี
ต้องการเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยเกิดการเคลือ& นย้ายเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้จาํ นวนมาก เนื&องจากการที&
ครูฟิลปิ ปิ นส์ทราบวิธกี ารเดินทางเพื&อไปทํางานในต่างประเทศตามช่องทางทีห& ลากหลายแม้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์จะไม่ได้
เดินทางโดยผ่านเข้ามาทางช่องทางทีร& ฐั บาลฟิ ลปิ ปิ นส์กําหนดเอาไว้ แต่แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์กเ็ ชือ& มันว่
& าจะได้รบั การดูแล
อย่างดีจากรัฐบาล เพราะขณะทีค& รูฟิลปิ ปิ นส์ทาํ งานในประเทศไทย ครูฟิลปิ ปิ นส์ยงั คงได้รบั ข่าวสารหรือการให้คาํ แนะนํา
อบรมต่าง ๆ จากสถานทูตฟิ ลปิ ปิ นส์ในประเทศไทย รวมทังในบางโอกาสยังมีการอบรมจากผูแ้ ทนรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์อย่าง
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POEA ในประเทศไทยด้วย เป็ นการชีช่องทางให้ครูฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ทํางานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
กระบวนการด้านแรงงานซึ&งรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์วางไว้จงึ เป็ นเหตุปัจจัยอย่างหนึ&งให้ครูฟิลปิ ปิ นส์เลือกทีจ& ะเข้าไปทํางานใน
5
ต่างประเทศได้มากยิง& ขึน ตามที& Ravenstein ได้มกี ารศึกษากระบวนการเคลื&อนย้ายแรงงานทีเ& กิดขึนโดยใช้ปัจจัยผลัก
และปั จจัยดึง (push-pull hypothesis) มาอธิบายปรากฎการณ์ทเ&ี กิดขึน โดยอาศัยสมมติฐานทีว่า การเคลื&อนย้ายแรงงานจะ
เกิดจากปั จจัยผลักปั จจัยที&ชกั นํ าหรือดึงดูดแรงงานให้เ ข้าสู่เป้ าหมาย โดยทีก& ระบวนการเคลื&อนย้ายจะเป็ นการโยกย้าย
ระยะทางสันๆ ในช่วงแรกและจะถูกดึงเข้าสูต่ วั เมืองอย่างรวดเร็ว และปริมาณการเคลือ& นย้ายจะหมดไป เมื&อการขยายตัว
ของเมืองได้แผ่กว้างออกไปครอบคลุมพืนทีช& นบทนัน
ในด้านปั จจัยดึงดูดทีท& าํ ให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย คือ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจอัน
เกิดจากค่าจ้างเงิน เดือนทีส& ูงมากกว่า กลุ่มเครือญาติ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ลักษณะสังคม ศาสนา และสภาพ
ภูมอิ ากาศ ในขณะทีป& ัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างรัฐกลับไม่ถอื เป็ นปั จจัยดึงดูดหรือผลักดันสําคัญเท่าใดนักโดยปั จจัยส่วน
บุคคลถือเป็ นเหตุผลหลักให้เกิดการเคลือ& นย้ายแรงงาน เพราะการทีม& ภี าวะความยากจนประกอบกับภาวะค่าจ้างเงินเดือนที&
ตํ&าส่งผลให้ไม่เ พีย งพอต่อการเลียงดูครอบครัว นอกจากนียังรวมไปถึงการทีค& รูฟิล ิป ปิ นส์มเี ครือข่า ยญาติพ&ีน้อ ง และ
เครือข่ายแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ในประเทศไทยจํานวนมากทีค& อยส่งข่าวสารและให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกีย& วกับการประกอบวิชาชีพครู
ในประเทศไทย ทําให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ตดั สินใจเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึน โดยเฉพาะในยุคสมัยทีก& ารสือ& สาร
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว การค้นหาข้อมูลข่า วสารเป็ นไปได้ง่าย จึงทําให้แรงงานครูฟิ ลปิ ปิ น ส์มคี วามมันใจมากยิ
&
ง& ขึนทีจ& ะ
ตัดสินใจเดินทางเข้ามาประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย ประกอบกับเครือข่ายกลุ่มฟิ ลปิ ปิ นส์มกี ารกระจายตัวอยู่ในทุก
ภูมภิ าคของประเทศไทยส่งผลให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เ กิดความรูส้ กึ ปลอดภัยมากยิง& ขึน นอกจากนีประเทศไทยยังมีสภาพ
สังคมและสภาพภูมอิ ากาศทีด& กี ว่า รวมทังการทีป& ระเทศไทยให้อสิ ระในการนับถือศาสนาก็ถอื เป็ นเหตุผลหนึ&งซึง& ทําให้ครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ทเ&ี คร่งในศาสนาเกิดความรูส้ กึ สบายใจในการเข้าถึงสถานทีท& าํ พิธกี รรมทางศาสนาได้อย่างสะดวก
เหตุผลประการต่อมา คือ ครูฟิ ลปิ ปิ นส์ต้องการแสวงหาโอกาสในการทํางานทีด& ีกว่าจากอาชีพการเป็ นครูใน
ประเทศไทย เนื&องจากประเทศไทยมีก ารจ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่แรงงานวิช าชีพ ครูซ&ึงเป็ นชาวต่างชาติมากกว่า ที&ค รู
ฟิ ลปิ ปิ นส์เคยได้รบั จากการเป็ นครูในประเทศ ทําให้ครูฟิลปิ ปิ นส์มคี วามพึงพอใจมากกว่าทีจ& ะทํางานในประเทศไทย ซึ&ง
นอกจากค่าจ้างแรงงานจะส่งผลให้ชวี ติ ของครูฟิลปิ ปิ นส์มคี วามเป็ นอยู่ทด&ี ขี นกว่
ึ าเดิมแล้ว ครูฟิลปิ ปิ นส์ยงั สามารถเก็บเงิน
จํานวนหนึ&งเพื&อส่งกลับบ้านอันเป็ นการสร้างฐานะให้กบั ครอบครัวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทังเงินส่วนนันยังมีส่ว นช่วยให้
สมาชิกในครอบครัวได้ศกึ ษาเล่าเรียนเพือ& นําความรูไ้ ปพัฒนาประเทศชาติต่อไป และการส่งเงินกลับบ้านยังทําให้เศรษฐกิจ
ของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ขยายตัวมากขึนจากการใช้จา่ ยทีส& ะพัดมากขึนของชาวฟิ ลปิ ปิ นส์
อย่างไรก็ดี แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ซ&งึ เข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่ไม่ได้ตงใจจะทํ
ั
างานอยู่ในประเทศไทยเป็ น
การถาวร แม้ประเทศไทยจะมีค่าครองชีพทีถ& ูกและทําให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์มชี วี ิตความเป็ นอยู่ทส&ี ุขสบายขึนเพราะครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มคี วามต้องการเดินทางต่อไปในประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และ
ออสเตรเลีย เป็ นต้น ประเทศไทยจึงถือเป็ นประเทศทางผ่านทีแ& รงงานครูฟิลปิ ปิ นส์บางกลุ่มเดินทางเข้ามาหางานทําเพื&อรอ
โอกาสเดินทางไปทํางานยังประเทศทีส& าม
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รูปแบบครูฟิลิ ปปิ นส์ทีเข้ามาทํางานในประเทศไทย
การเริม& ต้นเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยของครูฟิลปิ ปิ นส์มกั เดินทางเข้ามาตามกลุ่มเครือญาติหรือหา
ข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มคนทีเ& ข้ามาและมีเปอร์เซ็นได้งานสูงทีส& ุดคือกลุ่มทีม& เี ครือญาติทาํ งานในสถานศึกษาอยู่
แล้วและส่งข่าวให้ทราบ ในขณะทีค& รูฟิลปิ ปิ นส์บางกลุ่มซึ&งเลือกเดินทางเข้ามาด้วยตนเอง อันเนื&องมาจากแรงจูงใจจากคํา
บอกเล่าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเครือข่ายครูฟิลปิ ปิ นส์ทบ&ี อกเล่าถึงข้อดีในการทํางานในประเทศไทย อาจได้งาน
ผ่านการสมัครงานกับสถานศึกษาโดยตรงจึงตัดสินใจเข้ามา หรืออาจได้งานผ่านทางการสมัครงานกับทางบริษัทจัดหาครู
ชาวต่างชาติ ซึง& วิธกี ารดังกล่าวนีส่วนมากครูฟิลปิ ปิ นส์ไม่ค่อยนิยมเท่าใดนักเนื&องจากมีค่าใช้จา่ ยสูง
ครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูในฟิ ลปิ ปิ นส์มาก่อนโดย
แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาทํางานในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็ น2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) ครูฟิลปิ ปิ นส์ทม&ี ปี ริญญา
หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และ 2) ครูฟิลิปปิ นส์ทไ&ี ม่มปี ริญญาหรือประกาศนียบัตรทาง
การศึกษาจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง& ในกลุ่มทีส& องนีมีทงกลุ
ั ่มทีม& ใี บประกอบวิชาชีพครูมาจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และกลุ่มทีไ& ม่
มีใบประกอบวิชาชีพ ครูมาจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยใบประกอบวิชาชีพครูของครูฟิลิปปิ นส์ต้องได้รบั การรับรองจาก
6
Professional Regulation Commission (PRC) จึงจะถือได้ว่าเป็ นแรงงานวิชาชีพครูฟิลปิ ปิ นส์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
วิธกี ารเข้ามาทํางานของแรงงานครูฟิลิปปิ นส์ในประเทศไทย 2 กลุ่ม ข้างต้น มีแนวทางในการปฏิบตั ิทอี& าจ
แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที& 1) ดําเนินการตามวิธกี ารทีถ& ูกต้องตามกฎหมายจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่เมือ& เข้า
มาเพือ& ทํางานในประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการหรือช่องทางทีผ& ดิ กฎหมาย รูปแบบที& 2) คือ ไม่ดําเนินการตามวิธกี ารที&
ถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์แต่เมือ& เข้ามาในประเทศไทยจึงเข้าสูก่ ระบวนการหรือช่องทางทีถ& กู กฎหมาย และ
รูปแบบที& 3) ดําเนินการตามวิธีการทีถ& ูกต้องตามกฎหมายในทุกขันตอนทังจากประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการที&
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศปลายทางด้วย ทังนี แรงงานทังสองกลุ่มไม่สามารถแบ่งแยกหรือจัดประเภทแรงงานได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นแรงงานทีถ& ูกกฎหมายหรือ เป็ นแรงงานที&ผดิ กฎหมาย เนื&องจากวิธ กี ารและช่องทางการเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ขนอยู
ึ ่กบั การตัดสินใจของครูฟิลปิ ปิ นส์เป็ นสําคัญ
ช่องทางการเข้ามาทํางานของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ในประเทศไทยแบ่งเป็ น 3 ช่องทาง โดยพิจารณาจากการเข้า
7
มาตามประเภทของวีซ่า ได้แก่
1. เข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ผ. 30 (มีอายุการใช้งาน 30 วัน) การเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวนี มักเกิดขึนกับ
กลุ่มแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทไี& ม่แน่ ใจว่าตนเองจะได้งานในประเทศไทย แต่ได้รบั การติดต่อจากนายจ้างให้เ ดินทางเข้ามา
สัมภาษณ์ จึงเดินทางมาโดยวีซ่าประเภทดังกล่าวก่อน ในขณะทีค& รูฟิลปิ ปิ นส์บางรายอาจถือวีซ่าประเภทดังกล่าวเพื&อเข้ามา
หางานทําในประเทศไทย
2. เข้ามาด้วยTourist Visa (มีอายุการใช้งาน 60 วัน) การเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวนี แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์
มักได้รบั คําแนะนําจากนายจ้างหรือนายหน้าจัดหางาน จึงตัดสินใจเดินทางเข้ามาโดยการถือวีซ่าประเภทดังกล่าว ในขณะที&
ครูฟิลปิ ปิ นส์บ างรายทีอ& าจยังไม่มนี ายหน้าหรือนายจ้างจัดหางานก็อาจจะถือวีซ่าประเภทดังกล่าวเพื&อเข้ามาหางานทําใน
ประเทศไทย
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เจ้าหน้าทีส& าํ นักงานตรวจคนเข้าเมือง. เจ้าหน้าทีก& องบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1. สัมภาษณ์ , 11 พฤศจิกายน 2557.
เจ้าหน้าทีก& รมจัดหางาน. เจ้าหน้าทีก& รมจัดหางานเชียงใหม่สาํ นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานสัมภาษณ์, 27 มกราคม2558.
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3. เข้ามาด้วยวีซ่าประเภท Non-B (มีอายุการใช้งาน 60 วัน) การเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวนี แรงงานครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์มกั ได้รบั การจ้างงานจากนายจ้างแล้ว และนายจ้างส่งเอกสารให้กบั แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เพื&อไปดําเนินการตาม
ขันตอนการเข้าเมืองทีถ& ูกต้องมาจากประเทศต้นทาง ทังนี ครูประเภทดังกล่าวมักอยู่ในแรงงานกลุ่ม MOU ทีเ& กิดขึนระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของทังสองประเทศ
จากช่องทางการเข้ามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ พบว่า ครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาเพือ& ทํางานใน
ประเทศไทยตามช่องทางที& 1 และ 2 ดําเนินการอย่างผิดหลักเกณฑ์ตงแต่
ั ประเทศต้นทาง และไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ
จากหน่ วยงานภาครัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ในการคัดกรองแรงงานก่อนเข้ามาทํางานในประเทศไทย แรงงานกลุ่มดังกล่าวจึงไม่ได้รบั
การคุ้มครองจากหน่ วยงานภาครัฐฟิ ลิปปิ นส์อย่างเต็มทีใ& นด้านสิทธิแรงงานในกรณีทน&ี ายจ้างในประเทศไทยเอารัดเอา
เปรียบ มีเพียงครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาเพือ& ทํางานในประเทศไทยตามช่องทางที& 3 เพียงกลุ่มเดียว ทีด& ําเนินการตามขันตอน
อย่างถูกกฎหมายก่อนเข้ามาทํางานในประเทศ และหากแรงงานทีเ& ข้ามาตามช่องทางที& 3 ดําเนินการเข้าสู่กระบวนการ
ภายในประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วย แรงงานในกลุ่มนีก็จะได้รบั การคุม้ ครองจากภาครัฐของฟิ ลปิ ปิ นส์และไทยในฐานะ
แรงงานชาวต่างชาติทเ&ี ข้าเมืองถูกกฎหมาย
สําหรับกระบวนการจ้างงานเมือ& เข้ามาในประเทศไทยของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทงั 2 กลุ่ม คือ 1) ครูฟิลปิ ปิ นส์ทม&ี ี
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และ 2) ครูฟิลปิ ปิ นส์ทไ&ี ม่มปี ริญญาหรือประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาจากประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ ไม่ม ีความแตกต่างกันเพราะหลังจากทําสัญญาจ้างงานกับ นายจ้างของไทยแล้ว
ขันตอนต่าง ๆ มักอยู่ในความดูแลของนายจ้าง โดยเฉพาะข้อมูลเอกสารจากนายจ้างทีต& อ้ งยื&นพร้อมกับการขอทําเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของไทยให้กบั ครูฟิลปิ ปิ นส์ทไ&ี ด้รบั การจ้างงาน คือ การทําเรือ& งขอจ้างแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ไปยัง
หน่ ว ยงานต้นสังกัดซึ&งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ การเปลี&ย นแปลงประเภทวีซ่ากับ สตม. (ขันตอนดังกล่าวอาจทําใน
ประเทศไทยหรืออาจต้องเดินทางไปเปลี&ย นประเภทวีซ่าในต่า งประเทศ ขึนอยู่กบั ความต้องการของนายจ้าง) การขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา การขอใบอนุ ญาตทํางานจากกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
และการขอขยายอายุ วีซ่าเป็ น 1 ปี กับ สตม. อย่างไรก็ดี นายจ้างอาจละเลยไม่ทาํ ตามระเบียบขันตอนใด ๆ ก็ได้โดยครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่สามารถเรียกร้องความเป็ นธรรมได้เนื&องจากรูปแบบการเข้ามาทํางานในประเทศไทยตังแต่ประเทศต้นทางไม่
ถูกหลักเกณฑ์ ในขณะทีก& ารขอรับความคุ้มครองจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์และประเทศไทยในด้านสิทธิแรงงานก็ไม่สามารถ
กระทําได้ แตกต่างจากกลุ่มทีเ& ข้ามาตามช่องทางที& 3 ซึ&งมีกระบวนการในการเดินทางทีถ& ูกต้องจึงสามารถร้องเรียนหรือ
8
เรียกร้องสิทธิจากนายจ้างได้

ปั ญ หาที พบจากกระบวนการเคลื อนย้ ายเข้ า มาทํา งานในประเทศไทยระหว่า งครูฟิ ลิ ปปิ นส์ และ
หน่ วยงานที เกียวข้อง
แม้ครูฟิลปิ ปิ นส์โดยส่วนมากนิยมเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย Tourist Visa หลังจากนันนายจ้างจึงทําเรือ& ง
ขอเปลีย& นประเภทวีซ่าให้โดยผ่านหน่ วยงานทีเ& กีย& วข้องภายในประเทศไทย หรืออาจกําหนดให้ครูฟิลปิ ปิ นส์เดินทางออกไป
เปลีย& นวีซ่าประเภท Non-Bในต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซียเป็ นต้น ซึ&งสถานศึกษาบางแห่งอาจช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
เพือ& ให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทส&ี อนในสถานศึกษาของตนเดินทางออกไปเปลี&ยนประเภทวีซ่ายังประเทศเพือ& นบ้าน ในขณะที&
บางสถานศึกษาการออกไปเปลี&ย นประเภทวีซ่าในต่างประเทศเป็ นหน้าทีค& วามรับผิดชอบของแรงงานครูฟิ ลปิ ปิ นส์ทต&ี ้องเสีย
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เจ้าหน้าทีก& รมจัดหางาน. เจ้าหน้าทีก& รมจัดหางานเชียงใหม่สาํ นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานสัมภาษณ์, 27 มกราคม2558

ค่าใช้จ่ายเอง โดยการออกไปเปลี&ยนประเภทวีซ่านันสามารถเดินทางออกไปทําได้ด้วยตนเองโดยขอเอกสารรับรองจาก
สถานศึกษาประกอบ ในขณะทีแ& รงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ซง&ึ อาจยังไม่มปี ระสบการณ์การเดินทางออกไปเปลีย& นวีซ่านอกประเทศ
อาจสมัครไปกับบริษทั ทัวร์ซง&ึ จัดทริปสําหรับชาวต่างชาติทต&ี อ้ งการเดินทางออกไปเปลีย& นประเภทวีซ่าโดยเฉพาะ หรือทํา
การติดต่อบริษทั ซึง& เป็ นนายหน้ารับเปลีย& นประเภทวีซ่าให้กบั ชาวต่างชาติชว่ ยทําเรือ& งเปลีย& นประเภทวีซ่าในประเทศไทยให้
แต่วธิ กี ารดังกล่าวไม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมจากแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เนื&องจากเสียค่าใช้จา่ ยมาก
อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริงแล้ว ทางสถานศึกษามีอํานาจในการยื&นขอเปลี&ยนประเภทวีซ่าในประเทศไทย
ให้กบั แรงงานครูฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ซึ&ง ต้องยื&นเอกสารไปยังหน่ วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื&อให้ทําหนังสือขอเปลี&ยน
ประเภทวีซ่า ใบอนุ ญาตทํางาน หรือการขออนุ ญาตพํานัก 1 ปี โดยทีแ& รงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ไม่ตอ้ งเดินทางออกไปเปลีย& น
ประเภทวีซ่าหรือทําวีซ่าใหม่ทุก ๆ ปี ภายนอกประเทศไม่ว่าจะถือวีซ่าประเภทใดอยู่กต็ าม ซึง& สถานศึกษาบางแห่งอาจทํา
เรื&องขอเปลี&ยนประเภทวีซ่าภายในประเทศไทยให้ ในขณะที&สถานศึกษาบางแห่งอาจไม่ทาํ เรื&องเปลี&ย นประเภทวีซ่าใน
ประเทศให้ ขึนอยู่กบั เหตุผลของแต่ละสถานศึกษา
ในส่วนของการขออนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน สถานศึกษา
จะดําเนินการส่งเรือ& งถึงสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ซึง& ในช่วงแรกทีเ& ข้ามาทํางานในประเทศไทยแรงงานวิชาชีพครูแทบทุก
สัญชาติตอ้ งขอใบอนุญาตประเภทดังกล่าว เนื&องจากขาดคุณสมบัตดิ า้ นการอบรมหลักสูตรของไทยซึ&งสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภากําหนดไว้ ทางสถานศึกษาจึงมีหน้ าทีจ& ดั ส่งคําขอไปทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วยตนเอง หลังจากนันจึง
สามารถขอใบอนุ ญาตทํางานจากกรมจัดหางานได้ ซึ&งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สถานศึกษาจะเป็ นผูอ้ อกให้ครูฟิลปิ ปิ นส์ รวมทัง
การจัดการเรือ& งขอใบอนุญาตทํางานให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ดว้ ย โดยขันตอนดังกล่าวอาจเป็ นไปอย่างล่าช้าอันเนื&องมาจาก
ความล่าช้าในการปฏิบ ตั งิ านของหน่ วยงาน หรือความล่าช้าในกระบวนการทีม& หี ลายขันตอน อย่างไรก็ดี โดยส่วนมาก
แรงงานครูฟิ ลปิ ปิ นส์มกั มีใบอนุ ญาตทํางาน 1 ปี ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างกับ ทางสถานศึกษา เมื&อใบอนุ ญาตใกล้
หมดอายุจงึ ไปขอต่อเพิม& มีบางส่วนทีถ& กู จ้างเป็ นรายเทอมซึง& ทางสถานศึกษาอาจขอใบอนุญาตทํางานให้ไม่เกิน 1 ปี
ทังนี การออกไปเปลี&ย นประเภทวีซ่าและขอพํานักในประเทศไทยถือเป็ นปั ญหาของแรงงานครูฟิ ลปิ ปิ นส์แต่
ปั ญหาทีใ& หญ่กว่าคือ การทีแ& รงงานครูฟิลปิ ปิ นส์บางส่วนไม่ได้รบั ความยินยอมจากสถานศึกษาด้านเอกสารเพื&อขอเปลีย& น
ประเภทวีซ่าจาก Tourist Visa เป็ นวีซ่าประเภทNon-B ทังทีส& ถานศึกษาต้องการจ้างครูฟิลปิ ปิ นส์เข้ามาสอนในสถานศึกษา
ของตน ในขณะทีค& รูฟิลปิ ปิ นส์กต็ อ้ งจํายอมเพราะต้องการมีงานทํา แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์บางส่วนจึงยินยอมทีจ& ะทํางานโดย
ผิดกฎหมาย แม้ไม่ได้รบั อนุญาตให้สอนเพราะไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่มใี บอนุญาตทํางาน และอาจไม่มสี ญ
ั ญา
จ้างกับ ทางสถานศึกษาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทังยังต้องเดินทางออกไปต่างประเทศเพื&อขอต่อวีซ่าอยู่เสมอเมื&อใกล้ครบ
กําหนดวันสินสภาพของวีซ่าทีต& นเองถืออยู่
ปั ญหาการรายงานตัว 90 วัน ถือเป็ นปั ญหาหนึ&งสําหรับแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทม&ี วี ซี ่าสําหรับพํานักในประเทศไทย
1 ปี เนื&องจากครูฟิลปิ ปิ นส์ในบางรายทีไ& ม่ทราบว่าการรายงานตัวสามารถทําได้ในพืนจังหวัดทีซ& ง&ึ สถานศึกษาตังอยู่หรือเขต
พืนทีใ& กล้เคียง ครูฟิลปิ ปิ นส์ทไ&ี ม่ทราบจึงไปรายงานตัว 90 วัน ที& สตม. ในกรุงเทพมหานคร อันทําให้ครูฟิลปิ ปิ นส์เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายมาก ทังทีม& ชี ่องทางการรายงานตัว 90 หลากหลายช่องทางทังการรายงานตัวใน สตม. พืนทีบ& างแห่งซึง& รับ
รายงานตัว หรือการรายงานตัวผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ สิง& นีจึงเป็ นเครือ& งยืนยันให้เห็นว่าแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ยงั ไม่ทราบ
ข้อมูลอย่างทัวถึ
& ง นอกจากนี ครูฟิลปิ ปิ นส์บางรายต้องการเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเองแม้ว่าตนเองจะอยู่ต่างจังหวัด
เพราะเกรงว่าการไม่ไปรายงานตัวด้วยตนเองจะทําให้ตนเองเสียสิทธิและเกรงว่าวีซ่าทีต& นเองถืออยู่จะสินสภาพ ซึ&งสิง& นีทํา

ให้เ ห็น ว่ าครูฟิ ลิป ปิ นส์บ างรายไม่เ ชื&อ ถือ ในกระบวนการทํางานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ไทย ซึ&ง อาจเป็ น ผลมาจากการ
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ประชาสัมพันธ์ของ สตม. เกีย& วกับช่องทางการรายงานตัวยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
สําหรับกระบวนการเรียกร้องต่าง ๆ ต่อทังหน่วยงานรัฐของไทยหรือหน่วยงานรัฐของฟิ ลปิ ปิ นส์ในกรณีทแ&ี รงงาน
ครูฟิลปิ ปิ นส์ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทํางานในประเทศไทย หน่วยงานของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์อย่างสถานทูตมีบทบาทใน
การเข้ามาช่วยเหลือในการยืน& คําร้องต่อนายจ้างหรือหน่วยงานของรัฐไทยเพือ& ช่วยเหลือครูฟิลปิ ปิ นส์ แต่การร้องขอดังกล่าว
ไม่ได้ผลมากนัก อันเนื&องมากจากการทีแ& รงงานครูฟิลปิ ปิ นส์โดยส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน
ระบบ POEA จึงไม่มกี ารรองรับความเสีย& งใด ๆ เมื&อครูฟิลปิ ปิ นส์เกิดปั ญหาขึนกับนายจ้าง ครูฟิลปิ ปิ นส์จงึ ทําได้เพีย ง
ร้องเรียนสถานทูตฟิ ลปิ ปิ นส์ประจําประเทศไทยในกรณีทเ&ี ดือดร้อนการเข้าไปช่วยไกล่เกลีย& ระหว่างครูฟิลปิ ปิ นส์กบั นายจ้าง
ในกรณีเกิดปั ญหาระหว่างกันหน่วยงานภาครัฐของฟิ ลปิ ปิ นส์จงึ ไม่สามารถทําได้ ในขณะทีห& น่ วยงานภาครัฐของไทยไม่ได้ม ี
บทบาทมากนักในการช่วยเหลือแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ เพราะถือว่าการทํางานของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ต้องดําเนินการตาม
ขันตอนทีว& างเอาไว้โดยหน่ วยงานของรัฐไทย ในกรณี ทเ&ี กิดการทํางานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยของแรงงานครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไม่ได้เป็ นความผิดของแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ฝ่ายเดียว แต่อาจอยู่ทต&ี วั นายจ้างประกอบด้วย เพราะนายจ้างมัก
หลีกเลี&ยงช่องทางทีถ& ูกต้องทางกฎหมายเพื&อผลประโยชน์ ของตนเอง ในขณะทีแ& รงงานครูฟิลปิ ปิ นส์มกั ไม่รูว้ ่าการกระทํา
หรือไม่กระทําการนัน ๆ ส่งผลให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ต้องทํางานอย่างผิดกฎหมายหรือแม้จะทราบว่านายจ้างเอารัดเอา
เปรียบก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ เพราะกลัวความผิด ในขณะทีเ& กิดกรณีแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ได้รบั ความเดือดร้อน
จากการทํางาน แม้จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐบาลของตนเองเกีย& วกับการกระทําความผิดของนายจ้าง แต่เรือ& งดังกล่าว
อาจไม่ได้รบั การแก้ไขและครูฟิลปิ ปิ นส์อาจไม่ได้รบั ประโยชน์ใดๆ เนื&องจากไม่ได้เ ข้ามาในกระบวนการทีจ& ดั เตรียมโดย
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บทสรุป
การทีก& ระบวนการเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยของครูฟิลปิ ปิ นส์มรี ูปแบบทีห& ลากหลาย ถือเป็ นเหตุผล
ส่วนหนึ&งซึง& ทําให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์มชี อ่ งทางและวิธกี ารเพือ& หลีกเลีย& งการเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
ทังจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทางนันแสดงให้เห็นว่า ช่องโหว่ของการส่งออกแรงงานของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
ช่องโหว่ของการรับเข้าแรงงานในประเทศไทยยังคงมีอยู่มากนอกจากนี ช่องโหว่ทางกฎหมาย ได้แก่ หลักเกณฑ์ ขันตอน ระเบียบ
งานด้านเอกสารต่าง ๆ ยังถือเป็ นเหตุผลหลักอีกประการหนึ&งทีท& ําให้แรงงานครูฟิลิปปิ นส์สามารถหลีกเลี&ย งช่องทางที&
ถูกต้องตามกฎหมายได้งา่ ยขึน ตัวอย่างเช่น การทีป& ระเทศไทยเปิ ดช่องให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เข้ามาเปลีย& นวีซ่าประเภท ผ.
30 และ Tourist Visa เป็ นวีซ่าประเภท Non-B เพื&อทํางานในประเทศไทยได้หลังจากมีนายจ้างแล้ว ทําให้แรงงานครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาในประเทศไทยสามารถถือวีซ่าประเภทใด ๆ มาจากประเทศต้นทางก็ได้ และไม่เข้าสู่การกระบวนการทําวี
ซ่าประเภท Non-B ในประเทศต้นทางเพือ& เข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทย
นอกจากกระบวนการในการเข้ามาเปิ ดช่องทางให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์สามารถหลบหลีกช่องทางทีส& มควรทําใน
ประเทศต้นทางแล้ว การติดต่อขอทํา เอกสารประเภทต่า ง ๆ จากหน่ ว ยงานภาครัฐ ของไทยยัง เปิ ดช่องให้แรงงานครู
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บริษทั จัดหางาน B (นามสมมุต)ิ . นายหน้าจัดหางานของบริษทั แห่งหนึ&งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ์ , 22 ธันวาคม 2557.
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
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เจ้าหน้าทีส& าํ นักงานเลขาธิการคุรุสภา. เจ้าหน้าทีส& าํ นักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา.
สัมภาษณ์ , 26 ธันวาคม 2557.

ฟิ ลปิ ปิ นส์เข้าสู่การเป็ นแรงงานครูชาวต่างชาติในประเทศไทยได้ง่าย เริม& ตังแต่การอนุญาตให้เปลีย& นประเภทวีซ่าเป็ นวีซ่า
เพื&อ ทํา งานในประเทศไทยจาก สตม. กระบวนการออกใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ครูป ระเภทต่า ง ๆ จากสํา นัก งาน
เลขาธิการคุรุสภา ซึง& รองรับการทํางานให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทุกสาขาวิชาและไม่คาํ นึงว่าแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์จะมีปริญญา
หรือประกาศนีย บัตรทางการศึกษาจากประเทศฟิ ลิป ปิ นส์หรือไม่ หรือมีใบประกอบวิชาชีพ ครูมาจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์
หรือไม่ ซึ&งช่องโหว่ดงั กล่าวได้เ ปิ ดทางให้แรงงานฟิ ลิป ปิ น ส์ทงหมดที
ั
&เ รีย นจบในระดับ ปริญญาตรีไม่ว่าในสาขาวิชาใด
สามารถเข้า มาสอนในสถานศึก ษาในประเทศไทยได้ โดยเมื&อ ผ่า นกระบวนการดัง กล่ า วในขันต้น แล้ว กรมจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน ก็มหี น้าทีอ& อกใบอนุญาตทํางานให้ เพียงครูฟิลปิ ปิ นส์มเี อกสารจาก สตม. และใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ครูจากสํานักเลขาธิการคุรุสภามาแสดง จากนันแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ก็สามารถทํางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างไรก็ดี แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ทเ&ี ข้ามาโดยใช้ชอ่ งทางทีผ& ดิ กฎหมายอาจถูกนายจ้างหรือเจ้าหน้าทีร& ฐั ใช้กฎหมาย
เป็ นข้อ ต่อรองเพื&อเอาเปรีย บหรือเลือกปฏิบ ตั ิโดยการไม่ต่อสัญญาจ้างงาน ไม่เ ปลี&ย นประเภทวีซ่า หรือ ไม่ทําเรื&องขอ
ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยให้ เป็ นต้น
แม้การควบคุมแรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์ให้เข้าสูก่ ระบวนการทีถ& ูกกฎหมายในประเทศไทยทังหมดเป็ นสิง& ทีด& ําเนินการ
ได้ยากจนนําไปสู่ภาวะการจ้างงานอย่างไม่เป็ นธรรมจากนายจ้าง แต่รฐั ไทยควรให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานต่อกลุ่มครู
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในประเทศไทย เนื&องจากกฎหมายของรัฐไทยมีการเปิ ดช่องให้แรงงานทีต& อ้ งการเข้ามาทํางานโดยใช้ชอ่ งทางการ
เข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านันสามารถเข้าสูช่ ่องทางทีถ& ูกต้องได้ในภายหลัง เป็ นสิง& จูงใจให้แรงงานครูฟิลปิ ปิ นส์เดินทางเข้า
มาในประเทศไทยโดยไม่ให้ความสําคัญกับการดําเนินการเข้าเมือง ภาครัฐไทยจึงมีส่วนต้องรับผิดชอบกับปั ญหาทีเ& กิดขึน
ดังกล่าวให้เกิดการคุม้ ครองสิทธิอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย
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