
เกี่ยวกับเครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง
เครอืข�ายการย�ายถ่ินในอนภุมูภิาคลุ�มน้าํโขง (Mekong Migration Network – MMN) ดาํเนินการอย�างเป�นทางการ

ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2546 โดยเป�นสาขาของศูนย�การย�ายถ่ินแห�งเอเชีย (Asian Migrant Centre – AMC) ซึ่งเป�นองค�กร
พัฒนาเอกชน (NGO) ที่ตั้งอยู�ในฮ�องกง เครือข�ายการย�ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง เป�นเครือข�ายระดับอนุภูมิภาค
ที่ทํางานด�านการย�ายถ่ินและป�จจุบันมีสมาชิกมากกว�า 40 องค�กร ประกอบด�วยองค�กรช�วยเหลือผู�ย�ายถ่ิน ขบวนการ
เคล่ือนไหวระดับรากหญ�า และสถาบันวิจัยจากท่ัวอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (Greater Mekong Subregion – GMS) 
ที่ทํางานร�วมกันเพื่อส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของแรงงานข�ามชาติและครอบครัวผ�านการรณรงค�เชิงยุทธศาสตร�โดย
ยึดหลักการประสานความร�วมมือด�านการวิจัยร�วมกัน เครือข�ายการย�ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง มีพันธะที่จะสร�าง
ความตระหนักด�านมนุษยธรรมและความยุติธรรมในสภาพการทํางานของแรงงานข�ามชาติโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ทุกรูปแบบ สําหรับข�อมูลเพ่ิมเติมและผลงานของเครือข�ายการย�ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง กรุณาเย่ียมชมเว็บไซต�ของเราท่ี 
www.mekongmigration.org

แรงงานข�ามชาติชาวพม�าทํางานในภาคเกษตร (ภาพโดย MMN/John Hulme)

แรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย:
สรุปเนื้อหาสำคัญและขอเสนอแนะ



ภูมิหลัง
ภาคเกษตรของประเทศไทยพึ่งพิงแรงงานข�ามชาติจากประเทศเพื่อนบ�านในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง 

(Greater Mekong Sub-region – GMS) มาเป�นระยะเวลานาน การพึ่งพิงดังกล�าวเพ่ิมมากขึ้นในช�วง
ไม�กี่ป�มาน้ีสอดคล�องกับบริบทความเปล่ียนแปลงในชนบทของไทยท่ีประชากรย�ายไปทํางานในเขตเมือง 
ถงึแม�จะมีจํานวนแรงงานข�ามชาติท่ีเข�ามาทํางานในภาคเกษตรของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน แต�กลบัน�าประหลาด
ใจท่ีงานวิจัยเกีย่วกบัแรงงานข�ามชาติกลุ�มน้ียงัคงมีอย�างจํากดั ดงัน้ันจึงมีความจําเป�นท่ีจะต�องสร�างความ
เข�าใจท่ีเพิ่มมากข้ึนต�อเง่ือนไขและความจําเป�นต�างๆ ของแรงงานกลุ�มท่ีมักจะถูกละเลยน้ี เพราะพวกเขา
เส่ียงท่ีจะได�รบัการปกป�องอย�างไม�เพยีงพอจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบ การละเมดิ และรปูแบบการละเมดิ
สิทธิอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในภาคการทํางานน้ี

เครือข�ายการย�ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง 
(Mekong Migration Network – MMN) เป�น
เครือข�ายภาคประชาสังคมระดับอนุภูมิภาค ได�ดําเนิน
โครงการวจิยัแบบความร�วมมอืในป� พ.ศ. 2560–2562 
มุ�งศึกษาสภาพความเป�นอยู�และการทํางานของแรงงาน
ข�ามชาติภาคเกษตรจากประเทศกัมพูชาและเมียนมา 
โดยเจาะจงไปท่ีประสบการณ�ของแรงงานข�ามชาติ

ในภาคเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกข�าวโพด มันสําปะหลัง 
ปาล�มน้ํามัน และยางพารา โดยเน�นศึกษาประสบการณ�
ของแรงงานข�ามชาติ และการวิเคราะห�ช�องว�างในกลไก
การคุ�มครองสิทธิที่มีอยู�

หลังจากออกแบบการทํางานวิจัยร�วมกัน องค�กร
พันธมิตรซึ่งมีประสบการณ�ทํางานภาคสนามด�าน
แรงงานข�ามชาติ ได�เลือกมุ�งศึกษาประเด็นสําคัญที่

องค�กรพันธมิตรโครงการวิจัยระหว�างการประชุมปรึกษาหารือครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2561 (ภาพโดย เครือข�ายการย�ายถิ่น
ในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง)

เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง2



ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อตอบคําถามการวิจัยข�างต�นจึงนําวิธีการวิจัยแบบผสม ซ่ึงเป�นการผสมผสานระหว�างการวิจัย

เอกสารควบคู�ไปกับการทําวิจัยแบบปฐมภูมิมาใช� โดยวิธีวิจัยแบบปฐมภูมิดําเนินการโดยการสํารวจ
แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรท่ีกาํลงัได�รบัการจ�างงานในประเทศไทย รวมไปถงึแรงงานข�ามชาติท่ีเคยทํางาน
ภาคเกษตรในประเทศไทยและได�ย�ายถิ่นกลับประเทศต�นทางในประเทศกัมพูชาและเมียนมา และ
การสัมภาษณ�ครอบครัวแรงงานข�ามชาติ นายจ�าง บริษัทจัดหางานเอกชน เจ�าหน�าท่ีรัฐ เจ�าของพื้นท่ี
การเกษตร และองค�กรภาคประชาสงัคม นอกจากน้ียงัมีการจดัการสนทนากลุ�มและการสมัภาษณ�เชิงลึก
กับแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรอีกด�วย

กล�าวโดยสรุปคือ องค�กรพันธมิตรของเครือข�าย
การย�ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขงได�ทําการสํารวจ 
10 พื้นที่ ในประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา โดยใช�
แบบสํารวจทั้งหมด 328 ชุด เก็บข�อมูลต้ังแต�เดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
และระหว�างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
มีการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักคือ สมาชิกครอบครัว
แรงงานข�ามชาติจํานวน 9 คน เจ�าหน�าท่ีภาครัฐจํานวน 
9 คน ตัวแทนภาคประชาสังคมจํานวน 8 คน บริษัท
จัดหางานเอกชนจํานวน 4 แห�ง และนายจ�างหรือเจ�าของ
พ้ืนท่ีการเกษตรในประเทศไทยจํานวน 7 คน นอกจากน้ี 
ระหว�างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562 
มกีารจัดการสนทนาแบบกลุ�มจาํนวน 12 ครัง้ และมีการ
สัมภาษณ�เชิงลึกกับแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรและ

แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรท่ีย�ายถ่ินกลับประเทศ
ต�นทางจํานวน 33 คน

ตลอดการดําเนินโครงการวิจัย เครือข�าย MMN 
ได�จัดประชุมปรึกษาหารือกันระหว�างองค�กรพันธมิตร
อย�างสม่ําเสมอเพ่ือร�วมกันออกแบบการวิจัยและ
แบบสอบถามซ่ึงได�รับการจัดทําข้ึนใน 4 ภาษา และ
วิเคราะห�ผลการวิจัยเพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัตไิด� และองค�กรพนัธมติรทัง้หมดของโครงการวจิยั
ได�เข�าร�วมการอบรมเพื่อฝ�กฝนการเก็บข�อมูลปฐมภูมิ 
จริยธรรมการวิจัยและเทคนิคต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับ
การวิจยั เพ่ือให�การดําเนินการวจิยัภาคสนามเป�นไปตาม
แนวทางทีใ่ช�มมุมองด�านสิทธ ิซึง่เป�นรากฐานการทํางาน
ของเครือข�าย

ส�งผลกระทบต�อแรงงานข�ามชาติภาคเกษตร 2 ประเด็น 
ประเด็นแรกคือ การถูกกีดกันออกจากการคุ�มครอง
แรงงานภายใต�กฎหมายแรงงานไทยตั้งแต�อดีต เป�นผล
ให�แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรเข�าถึงสิทธิแรงงานได�น�อย
และขาดการกํากับดูแลทั่วไปจากภาครัฐ ประเด็นที่สอง
คอื พืน้ทีเ่กษตรมักต้ังอยู�ในพืน้ทีห่�างไกลทางภูมศิาสตร� 
อนัเป�นป�จจยัก�อให�เกิดการถูกกีดกันทางสงัคมและสร�าง
ความยากลําบากในการเข�าถึงบรกิารสุขภาพ การศึกษา 
บริการจากภาครัฐ ความช�วยเหลอืและการสนับสนนุจาก
องค�กรพัฒนาเอกชนและกลุ�มทางสังคมต�างๆ ทาง
เครือข�าย MMN ตั้งสมมติฐานว�าป�ญหาสองประเด็นนี้
เป�นป�จจยัร�วมกนัทีเ่พ่ิมความเสีย่งให�แก�แรงงานข�ามชาติ
ในการถูกเอารัดเอาเปรียบทางแรงงาน

ด�วยป�ญหาสําคัญดังกล�าว จึงร�วมกันตั้งคําถาม
สําหรับการวิจัยเพ่ือทําการศึกษาอย�างเจาะลึกในหัวข�อ
ต�อไปน้ี

1. ประสบการณ�ของแรงงานข�ามชาติที่ทํางาน
ในภาคเกษตรของประเทศไทยเป�นอย�างไร

2. นโยบายและกลไกในการคุ�มครองแรงงาน
ข�ามชาติในภาคเกษตรในป�จจุบันมีอะไรบ�าง และมีการนํา
นโยบายเหล�าน้ันไปบังคับใช�อย�างไร

3. ช�องว�างในนโยบายและการบังคับใช�มีอะไรบ�าง
4. ความต�องการของแรงงานข�ามชาติภาคเกษตร

และครอบครัวในเรื่องการร�วมเป�นส�วนหนึ่งของสังคม 
สทิธแิรงงาน การจดทะเบียน การเข�าถึงบรกิารทางสงัคม 
การเข�าถึงความยุติธรรม และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน มีอะไรบ�าง

แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย 3



ข�อค�นพบ
ข�อค�นพบสําคัญของการวิจัย ได�แก�

การจดทะเบียนแรงงานข�ามชาติ
แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรท่ีได�รับการสํารวจ 

พบว�ามากกว�าครึ่งไม�ได�จดทะเบียน โดยเหตุผลของ
การท่ีมีแรงงานข�ามชาติเพียงจํานวนน�อยได�จดทะเบียนน้ัน 
ผู�ให�ข�อมูลการวิจัยซึ่งคือแรงงานข�ามชาติ เจ�าหน�าท่ี
ภาครฐั และนายจ�าง ได�มคีวามเหน็เป�นเอกฉันท�ว�า เพราะ
ค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับการ
จดทะเบียนมีราคาสูงเมื่อเทียบกับรายได�ของแรงงาน
ข�ามชาติภาคเกษตรท่ีต่ํากว�าค�าจ�างข้ันต่ํา นอกจากน้ี
ยังพบว�า แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรยังต�องแบกรับ
ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องอื่นๆ อีก รวมทั้งการใช�เวลาและ
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปยังหน�วยงานราชการจากพืน้ที่
ทํางานและอยู�อาศัยของแรงงานข�ามชาติที่ตั้งอยู�ในพื้นที่
ห�างไกล

 
สภาพการทํางาน

แรงงานข�ามชาติที่ทํางานในสวนยางพารามีชั่วโมง
การทํางานท่ียาวนานที่สุด โดยร�อยละ 87 ของผู�ตอบ
แบบสอบถามท่ีทํางานในสวนยางพารา ทํางานมากกว�า 
8 ช่ัวโมงต�อวัน และร�อยละ 40 ทํางานมากกว�า 12 ช่ัวโมง
ต�อวัน ในทางตรงกันข�ามพบว�า แทบจะไม�มีแรงงาน
ข�ามชาติที่ทํางานในไร�ข�าวโพด ไร�มันสําปะหลัง และสวน
ปาล�มน้ํามัน ที่รายงานการทํางานมากกว�า 12 ชั่วโมง
ต�อวัน นอกจากน้ันเกือบ 1 ใน 3 ของแรงงานข�ามชาติ
ที่ให�ข�อมูลระบุว�าไม�ได�รับค�าจ�างสําหรับวันหยุดใดๆ และ
ยังระบุอีกด�วยว�าพวกเขาจะได�พักผ�อนเมื่อนายจ�างไม�มี
งานให�ทํา ซึ่งช�วงเวลาดังกล�าวพวกเขาจะไม�ได�รับค�าจ�าง
และต�องพึ่งพาเงินออมของตนเอง

ร�อยละ 75 ของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานหรือ
เคยทํางานในสวนยางพารา กล�าวว�าค�าจ�างของพวกเขา
คํานวณเป�นเปอร�เซ็นต�จากผลผลิตที่ผลิตได� จากการ
สํารวจพบว�าแรงงานในสวนยางพาราเกือบท้ังหมดระบุว�า 
พวกเขาได�รับค�าจ�างคิดเป�นระหว�างร�อยละ 40 ถึง
ร�อยละ 50 ของราคาน้ําหนักของน้ํายางดิบท่ีกรีดได� 
แม�ว�าแรงงานข�ามชาติในสวนยางพาราจะมีชั่วโมง

การทํางานที่ยาวนานท่ีสุด แต�พวกเขาก็ได�รับค�าจ�าง
สงูทีส่ดุเช�นกัน กล�าวคอื ร�อยละ 66 ของแรงงานในสวน
ยางพาราท่ีได�รับการสํารวจกล�าวว�ามีรายได�มากกว�า 
9,000 บาทต�อเดือน (298 ดอลลาร�สหรัฐ) และ
ประมาณร�อยละ 30 กล�าวว�ามีรายได�ระหว�าง 4,500–
9,000 บาทต�อเดือน (149–298 ดอลลาร�สหรัฐ)

ในทางตรงกันข�าม พบว�าร�อยละ 46 ของแรงงาน
ข�ามชาติท่ีทํางานในไร�ข�าวโพดมีรายได�น�อยกว�า 4,500 บาท
ต�อเดือน (146 ดอลลาร�สหรัฐ) และแรงงานส�วนมากที่
ทาํงานในไร�ข�าวโพด ไร�มนัสาํปะหลัง และสวนปาล�มน้าํมัน 
มีรายได�ระหว�าง 4,500–9,000 บาทต�อเดือน (149–
298 ดอลลาร�สหรฐั) แรงงานข�ามชาติทีไ่ด�รบัการสํารวจ
โดยเครือข�าย MMN อธิบายว�า พวกเขารู�สึกว�าค�าจ�าง
แรงงานในภาคเกษตรนั้นอยู�ในระดับตํ่า เม่ือพิจารณาถึง
ความเสีย่งและการทํางานอย�างตรากตราํในพืน้ทีเ่กษตร

การวิจัยนี้ยังพบว�า แรงงานข�ามชาติภาคเกษตร
ประสบป�ญหาทีเ่ก่ียวข�องกบัการทํางานในหลายรปูแบบ 
ได�แก� การไม�ได�รบัค�าจ�าง ไปจนถึงการถกูเข�าตรวจค�นและ
ข�มขู�จากเจ�าหน�าทีต่าํรวจ อกีท้ังยงัพบว�าเกือบร�อยละ 10 
ของแรงงานข�ามชาติที่ตอบแบบสอบถามเผยว�าพวกเขา
ไม�ได�รบัค�าจ�างทีค่�างชาํระจากการทํางาน และอีกประมาณ
ร�อยละ 8 รายงานการถูกยึดเอกสารส�วนตัวหรือ
ถูกห�ามไม�ให�ออกจากพ้ืนที่ทํางาน นอกจากน้ันแรงงาน
ข�ามชาติยังรายงานว�าพวกเขาถูกละเมิดทางวาจาและ
การเลือกปฏิบัติที่มีพื้นฐานทางเพศสภาพและเช้ือชาติ
จากนายจ�างอีกด�วย

และจากการสัมภาษณ�องค�กรภาคประชาสังคม 
หลายองค�กรได�เน�นย้ําว�ามีเพียงไม�ก่ีองค�กรที่สามารถ
เข�าถึงและให�ความช�วยเหลือแรงงานข�ามชาติภาคเกษตร 
สาเหตุของป�ญหาที่เด�นชัดที่สุดคือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร�
ของพื้นที่การเกษตรส�วนใหญ�มีความห�างไกลและ
ข�อจํากัดเร่ืองวันหยุดที่แรงงานข�ามชาติจะสามารถ
เข�าร�วมกจิกรรมต�างๆ ของชมุชน และป�จจยัเหล�าน้ีส�งผล
ให�เม่ือเกิดข�อพิพาทเร่ืองการจ�างงานจึงมักจะไม�มีการ
ไกล�เกล่ียจากคนกลาง และข�อพพิาทส�วนมากมกัจะได�รบั
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การแก�ไขโดยหัวหน�าหมู�บ�านอย�างไม�มีกฎเกณฑ� ไม�ได�
เข�าสู�กระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ี แรงงานข�ามชาติ
บางคนที่ ให�สัมภาษณ�ยังแสดงความลัง เลท่ีจะขอ
ความช�วยเหลือหรือใช�กระบวนการยุติธรรมเนื่องจาก
กลัวว�าจะมีผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา

 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

จากลักษณะของงานเกษตรท่ีค�อนข�างเส่ียงอันตราย 
จงึมแีรงงานข�ามชาติทีเ่ข�าร�วมการวจิยันีจ้าํนวนมากแสดง
ความกังวลเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการทํางาน ความป�วยไข�
จากการสัมผัสสารเคมีและการขาดอุปกรณ�ป�องกัน
อันตรายส�วนบุคคล (PPE) ผลการสํารวจเผยให�เห็นว�า
โดยท่ัวไปนายจ�างไม�ได�จัดเตรียมอุปกรณ�ป�องกันอันตราย
ส�วนบุคคลให�แก�คนงาน ขณะท่ีแรงงานข�ามชาติที่ตอบ
แบบสอบถามร�อยละ 78.8 มีการใช�รองเท�าบูทยางยาว 
แต�มีน�อยกว�าครึ่งหนึ่ง (ร�อยละ 46.4) ใช�หมวกกันน้ํา
ทีใ่ช�ทาํสวน และจํานวนน�อยกว�าร�อยละ 30 ใส�ชดุป�องกนั
ร�างกาย ถุงมือยาง หน�ากาก แว�นครอบตา หรือผ�ากันเป��อน
ท่ีป�องกันสารเคมี ร�อยละ 82 ของแรงงานข�ามชาติท่ีได�รับ
การสํารวจต�องซ้ือหาอุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคล
ด�วยตนเอง องค�กรพนัมติรทัง้หมดทีร่�วมกนัทาํงานวจิยั
รับรู�ว�ามีแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรจํานวนมากใช�
ยาฆ�าแมลงและปุ�ยโดยไม�ได�รับการฝ�กอบรมด�านความ
ปลอดภัยอย�างเหมาะสม และอุปกรณ�ป�องกันอันตราย

ส�วนบคุคลทีใ่ช�โดยแรงงานข�ามชาติโดยทัว่ไปก็ขาดแคลน
และมีประสิทธิภาพไม�เพียงพอที่จะป�องกันอันตรายได�

ในหลายกรณี พบว�าแรงงานข�ามชาติมีความเข�าใจ
ถึงความสําคัญของการใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตราย
ส�วนบุคคลที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพเต็มที่เพ่ือ
ป�องกันตนเองจากอันตรายในสถานที่ทํางานเกษตร 
อย�างไรก็ตาม ด�วยข�อจํากัดทางการเงินและการไม�สามารถ
เข�าถึงอุปกรณ�ที่จําเป�นเหล�าน้ัน คือเหตุผลท่ีแรงงาน
ข�ามชาติหยิบยกมาอ�างถึงบ�อยๆ ถึงการที่ยังคงทํางาน
ในภาคเกษตรต�อไปโดยไม�มีการป�องกันอันตราย
ส�วนบุคคลอย�างเพียงพอ

สภาพท่ีอยู�อาศัย การแยกอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกล 
และความกังวลด�านความปลอดภัย

จากการสํารวจข�อมูลท่ีอยู�อาศัย แรงงานข�ามชาติ
ส�วนมาก (ร�อยละ 83) อาศัยอยู�ในท่ีพักท่ีนายจ�างจัดหาให� 
นายจ�างบางคนให�แรงงานข�ามชาติใช�พื้นที่สร�างบ�านของ
ตนเอง แต�โครงสร�างที่พักเหล�าน้ีมักมีคุณภาพต่ํามาก 
การวิจัยพบว�าท่ีอยู�อาศัยของแรงงานข�ามชาติมีสภาพ
สุขอนามัยท่ีไม�เพียงพอ องค�กรภาคประชาสังคมและแรงงาน
ข�ามชาติมักแสดงความกังวลเก่ียวกับห�องน้ําท่ีไม�ถูก
สขุลักษณะซ่ึงเป�นสาเหตขุองอาการท�องเสยีอยู�บ�อยครัง้ 
แรงงานข�ามชาติท่ีแยกอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลยังกังวลเก่ียวกับ
การถูกปล�นและการทําร�ายร�างกายอีกด�วย

แรงงานข�ามชาติกําลังรับประทานอาหารโดยไม�มีการล�างมือ
หลังจากการฉีดพ�นสารกําจัดศัตรูพืช (ภาพโดย มูลนิธิเพื่อ
สุขภาพและการเรียนรู�ของแรงงานกลุ�มชาติพันธุ�)

แผ�นยางพาราทีถ่กูแขวนภายในห�องครวัภายในบ�านของแรงงาน
ข�ามชาติท่ีปลกูสร�างในสวนยางพารา (ภาพโดย มลูนธิิรกัษ�ไทย)
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การเข�าถึงบริการสุขภาพ
แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรท่ีได�รับการสํารวจ 

ร�อยละ 61 กล�าวว�าพวกเขาได�รบัความคุ�มครองภายใต�
ระบบประกันสขุภาพแรงงานข�ามชาติภาคบังคบั ขณะท่ีมี
เพียงร�อยละ 6 ที่อยู�ภายใต�ความคุ�มครองดูแลในระบบ
ประกันสังคม และจํานวน 1 ใน 4 (ร�อยละ 28) ไม�ได�รับ
ความคุ�มครองด�านสุขภาพใดๆ เลย รวมถึงแรงงาน
ข�ามชาติร�อยละ 47 กล�าวว�าบุตรของพวกเขายังไม�มี
หลักประกันสุขภาพ แรงงานข�ามชาติได�อธิบายด�วยว�า
นายจ�างมักพยายามหลีกเล่ียงการจ�ายเงินเพ่ือสิทธิประโยชน�
ด�านบริการสุขภาพและค�าชดเชยด�านแรงงานต�างๆ

ครอบครัวแรงงานข�ามชาติ
ร�อยละ 70 ของแรงงานข�ามชาติภาคเกษตร

ที่ให�ข�อมูลระบุว�าได�ย�ายถ่ินเข�ามาทํางานในประเทศไทย
พร�อมกับสมาชิกครอบครวั ในจาํนวนนีแ้รงงานข�ามชาติ
ส�วนมากระบุว�าสมาชิกในครอบครวัคอืคู�สมรสและบุตร 
ขณะที่มีเพียงร�อยละ 10 กล�าวถึงการย�ายถ่ินเข�ามา
พร�อมกับบิดามารดาของตน และ/หรือของคู�สมรส และ
อกีเกือบร�อยละ 30 กล�าวถงึการเข�ามาทํางานพร�อมกบั
พี่น�องของตนหรือของคู�สมรส

ผลจากการสํารวจยังเผยให�เห็นว�าแรงงานข�ามชาติ
ที่ตอบแบบสอบถามร�อยละ 67 มีบุตร และในจํานวนนี้
ร�อยละ 81.6 ระบุว�าบุตรของพวกเขาพักอาศัยอยู�ด�วย
ในช�วงที่พวกเขาทํางานในประเทศไทย และเด็กๆ เหล�าน้ี
มีจํานวนน�อยกว�าครึ่งเล็กน�อยที่ได�เข�าโรงเรียน

การกลับภูมิลําเนาและการกลับคืนสู�สังคม
เม่ือแรงงานข�ามชาติย�ายถ่ินกลับประเทศต�นทาง 

พบว�ากว�าร�อยละ 89 ไม�สามารถลงทะเบียนในกองทุน
ประกันสังคมแห�งกัมพูชา (the National Social 
Security Fund – NSSF) หรือหลักประกันสังคมที่
ดําเนินการโดยคณะกรรมการประกันสังคมของกระทรวง
แรงงานของประเทศเมียนมา (the Social Security 
Board Schemes – SSB) มีเพียงร�อยละ 37 ของ
ผู�ตอบแบบสอบถามที่ให�ข�อมูลการวิจัยระบุว�าพวกเขา
วางแผนที่จะกลับเข�ามาทํางานในประเทศไทยหรือไป
ทํางานยังประเทศอ่ืนๆ โดยพันธมิตรโครงการวิจัย
ตั้งข�อสังเกตว�ามีแรงงานข�ามชาติอีกเป�นจํานวนมากที่
กลับเข�ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งเป�นผลมาจาก
ข�อจาํกัดของโอกาสด�านต�างๆ ในการครองชพีในประเทศ
ต�นทาง

แรงงานข�ามชาติชาวกัมพูชากําลังผ�านด�านตรวจคนเข�าเมืองมายังประเทศไทย (ภาพโดย MMN/John Hulme)
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ข�อเสนอแนะ
ข�อเสนอแนะซ่ึงรายละเอียดได�ถูกนําเสนอเป�นส�วนหน่ึงในบทสรุปของรายงานวิจัย โดยมีข�อเสนอต�อ

รัฐบาลไทย นายจ�าง องค�กรภาคประชาสังคม และรัฐบาลประเทศต�นทางของแรงงานข�ามชาติ

ข�อเสนอแนะต�อรัฐบาลไทย ได�แก� การปฏิรูปนโยบาย
แรงงานข�ามชาติ การปรับปรุงให�ระบบการจดทะเบียน
แรงงานข�ามชาติเข�าถึงง�ายมากข้ึน การดําเนินตามนโยบาย
เพ่ือปรับปรุงสภาพการทํางานของแรงงานข�ามชาติ
ภาคเกษตรให�ดีข้ึนโดยผ�านการบังคับใช�นโยบายท่ีดี
ต�างๆ อย�างมปีระสิทธผิลมากข้ึน รวมทัง้การอุดช�องโหว�
ที่ยังมีอยู�ในนโยบายและการคุ�มครองสิทธิ การส�งเสริม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานผ�านการ
เพ่ิมการบังคับใช�มาตรฐานต�างๆ และการยกระดับการ
ตรวจแรงงาน นอกจากน้ี ต�องมีการห�ามใช�สารเคมี
การเกษตรท่ีเป�นอันตราย การเฝ�าติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานที่อยู�อาศัยของแรงงานข�ามชาติภาคเกษตร 
การปรับปรุงการเข�าถึงบริการสุขภาพสําหรับแรงงาน
ข�ามชาติภาคเกษตรท่ีเข�าถึงยาก และสภาพส่ิงแวดล�อม
ที่ให�การสนับสนุนผู�ติดตามแรงงานข�ามชาติมากข้ึน

ข�อเสนอแนะต�อนายจ�างเสนอว�า ควรให�การสนับสนุน
แรงงานข�ามชาติในการขอหรือรักษาสถานภาพการเข�าเมือง 
ปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานท่ีทํางานให�เป�นไปตามมาตรฐานข้ันสูงสุด รวมท้ัง
การจัดอบรมให�ความรู�แก�แรงงานข�ามชาติเก่ียวกับอันตราย
ในสถานที่ทํางานและจัดหาอุปกรณ�ป�องกันอันตราย
ส�วนบุคคลให�แรงงานอย�างเพียงพอและเหมาะสมโดย

ไม�เรียกค�าใช�จ�าย มีการจัดท่ีพักอาศัยให�แก�แรงงานข�ามชาติ
ที่ได�มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการจดทะเบียน
แรงงานข�ามชาติในระบบประกันสังคมและระบบประกัน
สุขภาพแรงงานข�ามชาติภาคบังคับและรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
ต�างๆ ที่เก่ียวข�อง

ข�อเสนอแนะต�อรัฐบาลประเทศต�นทางของแรงงาน
ข�ามชาติ ได�แก� การทํางานร�วมกันอย�างสร�างสรรค�กับ
รัฐบาลไทยเพ่ือให�กระบวนการย�ายถ่ินเข�าถึงง�ายและ
ลดค�าใช�จ�ายต�างๆ ที่เก่ียวข�องในระหว�างกระบวนการ
ย�ายถ่ิน การสนับสนุนให�ทูตแรงงานเข�าถึงแรงงานข�ามชาติ
ภาคเกษตรในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มความพยายาม
ในการขยายขอบเขตของกองทุนประกันสังคมแห�งกัมพูชา
และหลักประกันสังคม ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ประกันสังคมของกระทรวงแรงงานของประเทศเมียนมา
ให�สามารถโอนย�ายได�

ข�อเสนอแนะต�อองค�กรพัฒนาเอกชน คือ การจัด
ให�มีการอบรมภาคสนามแก�แรงงานข�ามชาติภาคเกษตร
ในพ้ืนท่ีห�างไกลเพ่ือสร�างความตระหนักเร่ืองอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน และส�งเสริมการใช�อุปกรณ�
ป�องกนัอนัตรายส�วนบคุคลอย�างครอบคลุม ตลอดจน
การรณรงค�และเรียกร�องการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพ่ือ
ลดและห�ามใช�ยาฆ�าแมลงและยาปราบศัตรูพืชท่ีเป�นอันตราย

แรงงานข�ามชาติกาํลงัขนถ�ายผลปาล�มนํ้ามนัข้ึนรถกระบะ จังหวดั
พังงา (ภาพโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

แรงงานข�ามชาติกําลังเก็บเกี่ยวผลปาล�มนํ้ามันโดยไม�สวมใส�
อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคล จังหวัดพังงา (ภาพโดย 
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา)
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บทสรุปและข�อเสนอแนะ

ขณะท่ีแรงงานข�ามชาติในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขงท่ีทํางานภาคเกษตรในประเทศไทยเพ่ิมจํานวนข้ึน 
แต�คุณปูการของแรงงานข�ามชาติยงัแทบไม�ได�รบัการตระหนกัถงึเลย และเสียงของแรงงานเหล�าน้ีท่ีสะท�อน
ถึงป�ญหาและเรียกร�องความจําเป�นต�างๆ ยังแทบไม�ได�รับการรับฟ�งด�วยเช�นกัน การวิจัยนี้ได�พยายาม
ท่ีจะสร�างความสนใจต�อสถานการณ�ของแรงงานข�ามชาติในภาคเกษตรด�วยการมุ�งศึกษาและให�ความสําคญั
ต�อประสบการณ�ของแรงงานและการจัดทําข�อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับสิทธิและการคุ�มครองสิทธิ
ท่ีแรงงานข�ามชาติกลุ�มน้ีพึงได�รับ ข�อค�นพบจากการค�นคว�าวิจัยชี้ให�เห็นถึงข�อสรุปว�าการละเมิดและ
การเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั้นเป�นส่ิงท่ีพบได�บ�อยครั้ง รวมท้ังสภาพการทํางานและสภาพการอยู�อาศัย
ของแรงงานข�ามชาติในภาคเกษตรจําเป�นต�องได�รับการแก�ไขอย�างเร�งด�วน

จากการสํารวจในพื้นที่เกษตร ได�แก� มันสําปะหลัง 
ข�าวโพด ยางพารา และปาล�มน้ํามัน แรงงานข�ามชาติ
บอกเล�าประสบการณ�ทัง้เรือ่งการเป�นแรงงานทีไ่ด�ค�าจ�าง
ต่ํากว�าค�าจ�างข้ันต่ํา ชั่วโมงการทํางานท่ียาวนาน การ
เลือกปฏิบัติ การมีที่พักไม�เพียงพอ การถูกจํากัด
เสรีภาพในการเดินทาง การถูกจํากัดการเข�าถึงการศกึษา 
โรงพยาบาล และการคุ�มครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนๆ 
การไม�มีอุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคลอย�าง
เพียงพอ การขาดการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป�น
ทางการ รวมไปถึงการถูกคุกคามจากหลากหลาย
องค�ประกอบในพ้ืนทีท่าํงานและพ้ืนทีอ่ยู�อาศยัทีต่ัง้อยู�ใน
พื้นที่ห�างไกล ในขณะที่ป�ญหาหลายประการเหล�าน้ี
ก็ส�งผลกระทบต�อแรงงานข�ามชาติในภาคงานอื่นด�วย
เช�นกัน แต�แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรมีความสุ�มเส่ียง
อย�างเฉพาะเจาะจงตามท่ีแรงงานกลุ�มนี้พักอาศัยและ
ทํางานในพ้ืนท่ีชนบทห�างไกล ซ่ึงการเข�าถึงความช�วยเหลือ
จากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรพัฒนาเอกชนเป�นไป
อย�างจํากัด นอกจากน้ี ผลการศึกษาวิจัยยังพบว�า
แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรท่ียังไม�ได�จดทะเบียนมีสัดส�วน
ที่มีนัยสําคัญอันเนื่องมาจากอุปสรรคจากหลายป�จจัย
ทีเ่ป�นลักษณะเฉพาะของแรงงานข�ามชาติในภาคงานนี ้เช�น 
ค�าจดทะเบียนที่แพงอย�างมหาศาลเม่ือเทียบกับรายรับ
โดยเฉล่ีย รวมไปถึงความยุ�งยากและความซับซ�อน
ในการเข�าถึงหน�วยงานของรัฐเพื่อการจดทะเบียน การ
ไม�มีสถานภาพการเข�าเมืองที่เหมาะสมก็เป�นป�จจัยหนึ่ง
ทําให�แรงงานข�ามชาติสูญเสียสิทธิและการเข�าถึงการบริการ
ที่จําเป�น

รายงานวิจัยฉบับน้ีพยายามที่จะท�าทายมุมมอง
ที่เข�าใจโดยทั่วไปว�าแรงงานภาคเกษตร คือ “แรงงาน
นอกระบบ” จึงไม�สามารถเข�าถึงการคุ�มครองทางกฎหมาย
และสังคมภายใต�กฎหมายแรงงานไทย อย�างไรก็ตาม จาก
การวิเคราะห�ทางกฎหมายของเครือข�ายการย�ายถ่ิน
ในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขงได�เสนอแนะว�า แรงงานข�ามชาติ
ภาคเกษตรท่ีได�ทาํงานต�อเน่ืองเป�นระยะเวลาครบหน่ึงป�
ควรได�รบัการพิจารณาให�เป�นแรงงานทีส่ามารถได�รบัการ
คุ�มครองทางกฎหมายและการคุ�มครองทางสังคม
ได�เหมือนแรงงานในภาคการจ�างงานอื่น

เน้ือหาส�วนถัดไปเป�นข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากหลายภาคส�วน

แรงงานข�ามชาติพ�นสารเคมีลงในไร�เกษตร อําเภอแม�สอด 
จังหวัดตาก (ภาพโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา)
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การจดทะเบียน
1. ลดความซับซ�อนของกระบวนการย�ายถ่ินและ

ลดค�าธรรมเนียมที่เก่ียวข�องให�เหลือน�อยที่สุดเพื่อ
แรงงานข�ามชาติและสมาชิกในครอบครวัจะสามารถได�รบั
และรักษาไว�ซึ่งสถานภาพการเข�าเมืองได�

2. การให�ข�อมูลแก�แรงงานข�ามชาติอย�างชัดเจน
เก่ียวกับกระบวนการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาต
ทํางาน และข�อมูลเหล�าน้ีควรได�รับการจัดทําข้ึนในภาษา
ของแรงงานข�ามชาติและมีรูปแบบท่ีเข�าถึงง�ายและเข�าใจ
ได�ง�าย

3. เม่ือมีการร�างนโยบายจะต�องจัดให�มีการหารือ
สาธารณะ โดยให�มีตัวแทนของแรงงานข�ามชาติภาคเกษตร
และตัวแทนภาคประชาสังคมมีส�วนร�วม

สภาพการทํางาน
1. ให�ข�อมูลแก�แรงงานข�ามชาติภาคเกษตรอย�าง

ชัดเจนเก่ียวกับสิทธิแรงงานของแรงงานกลุ�มนี้ รวมทั้ง
เร่ืองค�าจ�างข้ันต่ําและจัดให�มีกลไกการแก�ไขป�ญหากรณี
ที่มีการละเมิดสิทธิ

2. ทาํให�แน�ใจว�ากรมสวสัดกิารและคุ�มครองแรงงาน
มีสํานักงานหรือเจ�าหน�าท่ีทํางานในพื้นที่ที่มีแรงงาน
ข�ามชาติภาคเกษตรทํางานอยู�จํานวนมาก และจัดให�มี
การแปลภาษาอย�างเหมาะสม

3. มีการตรวจแรงงานและตรวจสอบพื้นที่การ
ทํางานของแรงงานข�ามชาติอย�างสม่ําเสมอและอย�าง
ครอบคลมุ (รวมถงึมกีารตรวจสอบทีไ่ม�ได�แจ�งล�วงหน�า) 
เพ่ือให�ม่ันใจว�ามีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย และนโยบายเก่ียวข�องกับแรงงานอย�างเคร�งครัด 
รวมถึงตรวจสอบว�าแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรได�รับ
ค�าจ�างข้ันตํ่า มีการกําหนดช่ัวโมงทํางานปกติ ได�รับค�าจ�าง
ล�วงเวลาเม่ือทํางานเกินกว�าช่ัวโมงทํางานปกติ ได�รับ
ค�าจ�างตามกําหนดที่แน�นอน ได�รับค�าชดเชยในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุในระหว�างการทํางาน มีอุปกรณ�ป�องกัน
อันตรายส�วนบุคคลสําหรับการทํางานอย�างเพียงพอ 
ไม�ถูกจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง และได�รับการข้ึนทะเบียน

ข�อเสนอแนะต�อรัฐบาลไทย
ในแบบแผนการคุ�มครองทางสังคมท่ีเก่ียวข�อง ข�อเสนอแนะ
เหล�าน้ีสามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิผลโดย
การเพ่ิมการจัดจ�างผู�ตรวจแรงงาน และใช�วิธีการนวัตกรรม
อื่นๆ เช�น การติดตั้งระบบการรายงานแบบออนไลน�

4. ส�งเสริมการเข�าถึงกลไกการร�องเรียนที่เป�น
ทางการ เพ่ือให�ข�อพิพาทแรงงานในภาคเกษตรสามารถ
ได�รับการแก�ไขป�ญหาอย�างเป�นทางการตามกฎหมาย

5. ทําให�กฎหมายแรงงานสอดคล�องกันเพื่อขจัด
ความแตกต�างทางกฎหมายระหว�างแรงงานข�ามชาติ
ภาคเกษตรท่ีเข�ามาทํางาน “ตลอดป�” และท่ีทํางาน
น�อยกว�า 1 ป� หรอืทีท่าํงาน “ตามฤดกูาล” ตามประเภท
พื้นที่การเกษตร และใช�มาตรการท่ีเป�นรูปธรรมทําให�
แน�ใจว�าแรงงานทุกคนสามารถเข�าถึงสิทธิและการคุ�มครอง
ทางสังคมได�อย�างเท�าเทียมกัน

6. ควรดาํเนินการในข้ันตอนต�อไปเพ่ืออนญุาตให�
แรงงานข�ามชาติในภาคเกษตรและในภาคการจ�างงานอื่น
สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานและสามารถเป�นสมาชิก
ระดับผู�บริหารของสหภาพได� พร�อมทั้งให�สัตยาบันต�อ
อนุสัญญาต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับสหภาพแรงงาน คือ 
อนุสัญญาว�าด�วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ�มครอง
สิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับท่ี 87) และ
อนุสัญญาว�าด�วยสิทธิในการรวมตัวและการร�วมเจรจา
ต�อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับท่ี 98) ขององค�การแรงงาน
ระหว�างประเทศ (International Labour Organization 
– ILO) และขจัดข�อจํากัดทั้งหมดในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ�ฉบับป�จจุบันที่กีดกันแรงงานข�ามชาติ
ไม�ให�จัดตั้งสหภาพแรงงานหรือรับตําแหน�งผู�นําใน
สหภาพแรงงาน

7. ให�สัตยาบันต�ออนุสัญญาว�าด�วยการตรวจ
แรงงาน (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับท่ี 129) 
และอนุสัญญาว�าด�วยการทํางานในไร� ค.ศ. 1958 
(ฉบับท่ี 110) ที่เสริมสร�างสิทธิและการคุ�มครองแก�
แรงงานข�ามชาติภาคการเกษตร
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน

1. มีมาตรการและข�อบังคับใช�ทางกฎหมายท่ีเป�น
รูปธรรมให�นายจ�างของแรงงานในภาคเกษตรจัดหา
อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคลอย�างเพียงพอ
โดยไม�เรียกเก็บค�าใช�จ�าย และจัดการอบรมท่ีจําเป�น
ในประเด็นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการทาํงาน

2. จัดทําระบบการร�องเรียนที่เข�าถึงได�ง�ายสําหรับ
แรงงานข�ามชาติในการรายงานเร่ืองสภาพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทาํงานทีย่่าํแย�และเป�นอนัตราย 
และให�การคุ�มครองแรงงานทีร่�องเรยีนจากการถูกเลิกจ�าง
อย�างไม�เป�นธรรมและการแก�แค�น

3. จัดสรรทรัพยากรมากข้ึนสําหรับการตรวจ
แรงงาน โดยมุ�งประเด็นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย
ในการทาํงานควบคู�กับการรณรงค�สร�างความตระหนกั
เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
รวมทั้งการใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคล
อย�างมีประสิทธิผลในงานภาคเกษตร โดยการรณรงค�
ดังกล�าวจะต�องทําควบคู�กับการให�ข�อมูลล�าสุดแก�
นายจ�างเก่ียวกบัโรคและความเจบ็ป�วยทีม่สีาเหตมุาจาก
การทํางานในภาคเกษตรโดยเฉพาะอย�างยิ่งการใช�
สารเคมีการเกษตร รวมถึงข�อมูลหน�าท่ีของนายจ�าง
ในการทําให�มั่นใจในความปลอดภัยของลูกจ�าง

4. ดาํเนินการตรวจสอบโรคและความเจบ็ป�วยทีม่ี
สาเหตมุาจากการทํางานในภาคเกษตรอย�างครอบคลมุ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งที่เก่ียวข�องกับยาปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีที่ใช�กันโดยทั่วไป

5. ส�งเสริมให�อุตสาหกรรมภาคการเกษตรห�าม
หรอืลดการใช�สารเคมทีางการเกษตรท่ีเป�นอนัตรายต�อ
ร�างกายมนุษย�

6. มีการรับรองว�าแรงงานข�ามชาติจะได�รับค�าชดเชย
จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน และทําให�มั่นใจว�า
นายจ�างในภาคเกษตรทุกคนต�องจ�ายเงินสมทบแก�กองทุน
เงินทดแทน นอกจากน้ี นายจ�างที่จ�างแรงงานข�ามชาติ
ที่ยังไม�ได�จดทะเบียนจะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการ
รกัษาพยาบาล การฟ��นฟูสภาพ หรอืเงนิทดแทนระหว�าง
พักฟ��นให�แก�แรงงานข�ามชาติที่เจ็บป�วย ได�รับบาดเจ็บ 
หรอืร�างกายอ�อนแออนัเกิดจากการทํางานหรอือบัุตเิหตุ
ในการทํางาน

7. ให�สัตยาบันต�ออนุสัญญาขององค�การแรงงาน
ระหว�างประเทศ ว�าด�วยความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (ฉบับท่ี 184) 
และข�อแนะนํา ค.ศ. 2001 (ฉบับท่ี 192)

 
สภาพที่อยู�อาศัย

1. มีการกําหนดให�นายจ�างหรือเจ�าของพื้นที่
เกษตรจัดหาที่อยู�อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมให�แก�
แรงงานข�ามชาติ รวมไปถงึตรวจสอบสภาพความเป�นอยู�
และท่ีอยู�อาศัยของแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรเพ่ือให�
แน�ใจว�าแรงงานข�ามชาติมกีารดํารงชวีติอย�างได�มาตรฐาน
ทั้งด�านสุขอนามัยและความปลอดภัย

การเข�าถึงบริการสุขภาพ
1. จัดทําหลักประกันสุขภาพแห�งชาติสําหรับ

แรงงานข�ามชาติที่อาศัยอยู�ในประเทศไทยทุกคนโดย
ไม�มีข�อคํานึงเรื่องสัญชาติ สถานภาพการเข�าเมือง หรือ
สถานะทางกฎหมาย และทําให�กระบวนการทําบัตรประกัน
สุขภาพแยกออกจากการขอใบอนุญาตทํางาน

2. สนับสนุนโรงพยาบาลให�สามารถให�บริการ
ในภาษาของแรงงานข�ามชาติ และมีการจัดจ�างล�ามทาง
การแพทย�ที่ได�รับการฝ�กอบรมมาแล�ว

3. เพ่ิมเงินทุนและงบประมาณให�แก�โรงพยาบาล
ที่ตั้งอยู�ในพื้นที่ชายแดนเพ่ือจัดกิจกรรมลงพื้นที่ให�
ความรู�เร่ืองการป�องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ เพ่ือให�
ผู�ทีอ่ยู�ตามแนวชายแดนรวมถงึแรงงานข�ามชาติสามารถ
เข�าถึงบริการสุขภาพได�มากข้ึน

ครอบครัวแรงงานข�ามชาติ
1. แรงงานข�ามชาติมกัจะเผชิญความท�าทายในการ

ส�งบุตรหลานเข�าโรงเรียน จึงควรให�การสนับสนุนที่
จําเป�น เช�น การเดินทางและเงินสมทบอื่นๆ รัฐบาลไทย
จึงควรทําให�มั่นใจว�านโยบาย “การศึกษาแบบให�เปล�า
สําหรับทุกคน” นั้นสามารถทําให�เป�นจริงได�

2. จัดให�สมาชิกทุกคนของครอบครัวแรงงาน
ข�ามชาติโดยเฉพาะผู�สูงอายุ สามารถอยู�อาศัยกับ
ครอบครัวแรงงานข�ามชาติได�และสามารถเข�าถึงบริการ
สาธารณสุข
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ข�อเสนอแนะต�อนายจ�าง
การจดทะเบียน

1. ให�ความช�วยเหลือแก�ลูกจ�างแรงงานข�ามชาติอย�าง
เต็มท่ี ในการได�รับและรักษาสถานะการเข�าเมืองโดยอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการจดทะเบียน และออกค�าใช�จ�าย
ทีเ่ก่ียวข�องทัง้หมดโดยไม�มกีารหกัจากค�าจ�างของแรงงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน

1. คุ�มครองความปลอดภยัของลกูจ�างโดยปฏบัิติ
ตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทาํงาน 
ตามมาตรฐานระดับสูงสุด

2. ให�ความรู�แก�แรงงานข�ามชาติเก่ียวกับอันตราย
ในสถานที่ทํางาน และจัดหาอุปกรณ�ป�องกันอันตราย
ส�วนบคุคลทีเ่หมาะสมให�อย�างเพียงพอ พร�อมทัง้อบรม
วิธีการใช�งานโดยไม�มีค�าใช�จ�าย

 
สภาพที่อยู�อาศัย

1. จัดสรรท่ีอยู�อาศัยท่ีได�มาตรฐานความปลอดภัย
ให�แก�ลูกจ�างแรงงานข�ามชาติ รวมไปถงึมกีารติดตัง้ไฟฟ�า 
น้ําสะอาด ห�องน้ําท่ีเหมาะสม และท่ีพักอาศัยตั้งอยู�ห�าง
จากพ้ืนที่ทํางานที่ใช�สารเคมี

2. ในกรณีที่แรงงานต�องเดินทางระหว�างที่อยู�
อาศัยและพ้ืนที่เกษตร ให�จัดระบบการขนส�งที่ปลอดภัย
ทั้งขาไปและขากลับโดยไม�มีการเก็บค�าใช�จ�าย

ด�านสุขภาพ
1. ลงทะเบียนลูกจ�างแรงงานข�ามชาติทุกคน

ในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ข�ามชาติภาคบังคับ และรับผิดชอบค�าใช�จ�ายที่เก่ียวข�อง

2. แจ�งข�อมูลท่ีถูกต�องแก�ลูกจ�างแรงงานข�ามชาติ
เก่ียวกับการคุ�มครองโดยระบบประกันสังคมและระบบ
ประกันสุขภาพแรงงานข�ามชาติภาคบังคับ พร�อมทั้ง
การใช�สิทธิการรักษาให�เกิดประโยชน�สูงสดุ

3. อํานวยความสะดวกให�ลูกจ�างแรงงานข�ามชาติ
ไปโรงพยาบาลในยามเจ็บป�วยและบาดเจ็บได�อย�าง
ทันท�วงที และมีการจ�ายค�าจ�างเม่ือมีการลาป�วย

ครอบครัวแรงงานข�ามชาติ
1. ดํา เนินการให� เ ด็กจากครอบครัวแรงงาน

ข�ามชาติเข�ารับการศึกษาในโรงเรียน รวมถึงให�ความ
ช�วยเหลือด�านการเดินทางไปโรงเรียน

2. ทาํให�มัน่ใจว�าเด็กจากครอบครวัแรงงานข�ามชาติ
ได�รับการจดทะเบียนอย�างเหมาะสม เพ่ือให�ได�มาซึ่ง
เอกสารประจําตัวที่จําเป�น

3. ให�การปกป�องแรงงานข�ามชาติและผู�ตดิตามจาก
การคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนได�ภายในชุมชน

ชุมชนแรงงานข�ามชาติในสวนปาล�มนํ้ามัน จังหวัดพังงา (ภาพโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา)
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www.mekongmigration.org
Email: info@mekongmigration.org

เครือข�ายการย�ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง (Mekong Migration Network – MMN) 
เป�นเครือข�ายขององค�กรภาคประชาสังคมระดับอนุภูมิภาคที่ทํางานด�านการย�ายถ่ิน 
เพ่ือส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของแรงงานข�ามชาติและครอบครัวผ�านการรณรงค�
เชิงยุทธศาสตร�โดยยึดหลักการประสานความร�วมมือด�านการวิจัยร�วมกัน

Hong Kong Secretariat Office
c/o Asian Migrant Centre 4 Jordan Road, 
Jordan, Kawloon, HONG KONG
Tel: + 852 23120031

เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง
ตู� ปณ. 195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
จังหวัดเชียงใหม� 50200 ประเทศไทย
โทร: + 66 (53) 283259

ข�อเสนอแนะต�อรัฐบาลประเทศต�นทาง
การจดทะเบียน

1. ทํางานร�วมกับรัฐบาลไทยในเชิงสร�างสรรค�เพ่ือทําให�กระบวนการย�ายถ่ินแรงงานมีความซับซ�อนน�อยลง 
รวมไปถึงการลดอัตราค�าธรรมเนียมที่เก่ียวข�องให�เหลือน�อยที่สุด

สภาพการทํางาน
1. สนับสนุนให�ทูตแรงงานเข�าถึงแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย
 

การกลับภูมิลําเนาและการกลับคืนสู�สังคม
1. ขยายขอบเขตของกองทุนประกันสังคมแห�งกัมพูชาและหลักประกันสังคมที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

ประกันสังคมของกระทรวงแรงงานของประเทศเมียนมา ให�สามารถโอนย�ายได�และให�ข�อมูลท่ีจําเป�นเก่ียวกับ
ประกันสังคมแก�แรงงานข�ามชาติที่ย�ายกลับภูมิลําเนา

2. ให�ความช�วยเหลือผู�ย�ายถ่ินกลับภูมิลําเนาเดิมในการหางานหรือเริ่มธุรกิจของตนเอง ซึ่งจะสามารถ
ใช�เงินทุนและทักษะท่ีได�รับจากการทํางานในประเทศไทยในการเร่ิมต�นประกอบอาชีพใหม�

ข�อแนะนําต�อองค�กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

1. ปฏิบัติงานในเชิงรุกเพ่ือการเข�าถึงแรงงานข�ามชาติภาคเกษตรในพื้นที่ห�างไกล เพ่ือสร�างความตระหนัก
เก่ียวกบัความสาํคญัของอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการทาํงานและส�งเสรมิการใช�อปุกรณ�ป�องกนัอนัตราย
ส�วนบุคคล

2. รณรงค�ให�เกิดการลด/เลิกใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เป�นอันตราย และอํานวยความสะดวกให�แรงงาน
ข�ามชาติภาคเกษตรเข�าถึงการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสารเคมีที่เป�นอันตรายซึ่งตกค�างอยู�ในร�างกาย และเข�าถึง
การบริการและการรักษาสุขภาพต�างๆ เก่ียวข�อง

รายงานฉบับเต็มภาษาอังกฤษและภาษาไทย โปรดดู
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