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ภูมิหลัง
ภาคเกษตรของประเทศไทยพึง่พงิแรงงานขามชาตจิากประเทศเพือ่นบานในอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง (Greater Mekong 

Sub-region – GMS) มาเปนระยะเวลานาน การพึ่งพิงดังกลาวเพ่ิมมากข้ึนในชวงไมกี่ปมานี้สอดคลองกับบริบทความ

เปลี่ยนแปลงในชนบทของไทยที่ประชากรยายไปทํางานในเขตเมือง ถึงแมจะมีจํานวนแรงงานขามชาติที่เขามาทํางาน

ในภาคเกษตรของประเทศไทยเพิม่ข้ึน แตกลบันาประหลาดใจทีง่านวจิยัเกีย่วกับแรงงานขามชาตกิลุมนีย้งัคงมอียางจาํกดั 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้นตอเงื่อนไขและความจําเปนตางๆ ของแรงงานกลุมที่มักจะ

ถกูละเลยนี ้เพราะพวกเขาเสีย่งท่ีจะไดรบัการปกปองอยางไมเพยีงพอจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบ การละเมดิ และรปูแบบ

การละเมิดสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภาคการทํางานนี้

เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Mekong Migration Network – MMN) เปนเครือขายภาคประชาสังคม

ระดับอนุภูมิภาค ไดดําเนินโครงการวิจัยแบบความรวมมือในป พ.ศ. 2560–2562 มุงศึกษาสภาพความเปนอยูและการ

ทาํงานของแรงงานขามชาติภาคเกษตรจากประเทศกัมพชูาและเมียนมา โดยเจาะจงไปท่ีประสบการณของแรงงานขามชาติ

ในภาคเกษตรในพืน้ท่ีเพาะปลกูขาวโพด มนัสาํปะหลงั ปาลมนํ้ามนั และยางพารา โดยเนนศกึษาประสบการณของแรงงาน

ขามชาติ และการวิเคราะหชองวางในกลไกการคุมครองสิทธิที่มีอยู

หลังจากออกแบบการทํางานวิจัยรวมกัน องคกรพันธมิตรซึ่งมีประสบการณทํางานภาคสนามดานแรงงานขามชาติ 

ไดเลือกมุงศึกษาประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอแรงงานขามชาติภาคเกษตร 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การถูกกีดกัน

ออกจากการคุมครองแรงงานภายใตกฎหมายแรงงานไทยตั้งแตอดีต เปนผลใหแรงงานขามชาติภาคเกษตรเขาถึงสิทธิ

แรงงานไดนอยและขาดการกํากับดูแลทั่วไปจากภาครัฐ ประเด็นที่สองคือ พื้นที่เกษตรมักตั้งอยูในพื้นที่หางไกลทาง

ภมูศิาสตร อนัเปนปจจยักอใหเกดิการถกูกดีกนัทางสงัคมและสรางความยากลาํบากในการเขาถงึบรกิารสขุภาพ การศกึษา 

บรกิารจากภาครัฐ ความชวยเหลอืและการสนบัสนุนจากองคกรพฒันาเอกชนและกลุมทางสงัคมตางๆ ทางเครอืขาย MMN 

ตั้งสมมติฐานวาปญหาสองประเด็นนี้เปนปจจัยรวมกันท่ีเพิ่มความเสี่ยงใหแกแรงงานขามชาติในการถูกเอารัดเอาเปรียบ

ทางแรงงาน

ดวยปญหาสําคัญดังกลาว จึงรวมกันตั้งคําถามสําหรับการวิจัยเพื่อทําการศึกษาอยางเจาะลึกในหัวขอตอไปนี้

1. ประสบการณของแรงงานขามชาติที่ทํางานในภาคเกษตรของประเทศไทยเปนอยางไร

2. นโยบายและกลไกในการคุมครองแรงงานขามชาติในภาคเกษตรในปจจุบันมีอะไรบาง และมีการนํานโยบาย

เหลานั้นไปบังคับใชอยางไร

3. ชองวางในนโยบายและการบังคับใชมีอะไรบาง

4. ความตองการของแรงงานขามชาติภาคเกษตรและครอบครัวในเร่ืองการรวมเปนสวนหน่ึงของสังคม สิทธิแรงงาน 

การจดทะเบียน การเขาถึงบริการทางสังคม การเขาถึงความยุติธรรม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานมีอะไรบาง

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อตอบคําถามการวิจัยขางตนจึงนําวิธีการวิจัยแบบผสม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการวิจัยเอกสารควบคู

ไปกับการทําวิจัยแบบปฐมภูมิมาใช โดยวิธีวิจัยแบบปฐมภูมิดําเนินการโดยการสํารวจแรงงานขามชาติภาคเกษตรที่กําลัง

ไดรับการจางงานในประเทศไทย รวมไปถึงแรงงานขามชาติที่เคยทํางานภาคเกษตรในประเทศไทยและไดยายถิ่น

กลับประเทศตนทางในประเทศกัมพูชาและเมียนมา และการสัมภาษณครอบครัวแรงงานขามชาติ นายจาง บริษัท

จัดหางานเอกชน เจาหนาที่รัฐ เจาของพื้นท่ีการเกษตร และองคกรภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดการสนทนา

กลุมและการสัมภาษณเชิงลึกกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรอีกดวย

สรุปเน้ือหาสําคัญ
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กลาวโดยสรุปคือ องคกรพันธมิตรของเครือขายการยายถ่ินในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไดทําการสํารวจ 10 พื้นที่ 

ในประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา โดยใชแบบสํารวจทั้งหมด 328 ชุด เก็บขอมูลตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

ถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 และระหวางเดอืนมกราคมถงึกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มกีารสมัภาษณผูใหขอมลูหลกัคอื สมาชกิ

ครอบครัวแรงงานขามชาติจํานวน 9 คน เจาหนาที่ภาครัฐจํานวน 9 คน ตัวแทนภาคประชาสังคมจํานวน 8 คน บริษัท

จดัหางานเอกชนจํานวน 4 แหง และนายจางหรือเจาของพ้ืนทีก่ารเกษตรในประเทศไทยจํานวน 7 คน นอกจากน้ี ระหวาง

เดือนกรกฎาคมถึงสงิหาคม พ.ศ. 2562 มกีารจัดการสนทนาแบบกลุมจาํนวน 12 ครัง้ และมีการสัมภาษณเชงิลกึกบัแรงงาน

ขามชาติภาคเกษตรและแรงงานขามชาติภาคเกษตรที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทางจํานวน 33 คน

ตลอดการดําเนินโครงการวิจยั เครอืขาย MMN ไดจดัประชุมปรกึษาหารือกนัระหวางองคกรพนัธมิตรอยางสม่าํเสมอ

เพื่อรวมกันออกแบบการวิจัยและแบบสอบถามซึ่งไดรับการจัดทําขึ้นใน 4 ภาษา และวิเคราะหผลการวิจัยเพ่ือจัดทํา

ขอเสนอแนะท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได และองคกรพันธมิตรท้ังหมดของโครงการวิจัยไดเขารวมการอบรมเพ่ือฝกฝน

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ จริยธรรมการวิจัยและเทคนิคตางๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัย เพื่อใหการดําเนินการวิจัยภาคสนาม

เปนไปตามแนวทางที่ใชมุมมองดานสิทธิ ซึ่งเปนรากฐานการทํางานของเครือขาย

ขอคนพบ
ขอคนพบสําคัญของการวิจัย ไดแก

การจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
แรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไดรับการสํารวจ พบวามากกวาครึ่งไมไดจดทะเบียน โดยเหตุผลของการท่ีมีแรงงาน

ขามชาติเพียงจํานวนนอยไดจดทะเบียนนั้น ผูใหขอมูลการวิจัยซึ่งคือแรงงานขามชาติ เจาหนาที่ภาครัฐ และนายจาง 

ไดมีความเห็นเปนเอกฉันทวา เพราะคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนมีราคาสูงเมื่อเทียบ

กับรายไดของแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีต่ํากวาคาจางข้ันต่ํา นอกจากน้ียังพบวาแรงงานขามชาติภาคเกษตรยังตอง

แบกรับคาใชจายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ อีก รวมท้ังการใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปยังหนวยงานราชการจากพ้ืนท่ี

ทํางานและอยูอาศัยของแรงงานขามชาติที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล

สภาพการทํางาน
แรงงานขามชาตทิีท่าํงานในสวนยางพารามชีัว่โมงการทาํงานทีย่าวนานทีส่ดุ โดยรอยละ 87 ของผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีทํางานในสวนยางพารา ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน และรอยละ 40 ทํางานมากกวา 12 ช่ัวโมงตอวัน ในทางตรงกันขาม

พบวา แทบจะไมมีแรงงานขามชาติที่ทํางานในไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง และสวนปาลมน้ํามัน ที่รายงานการทํางาน

มากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน นอกจากนั้นเกือบ 1 ใน 3 ของแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลระบุวาไมไดรับคาจางสําหรับวันหยุด

ใดๆ และยังระบุอีกดวยวาพวกเขาจะไดพักผอนเมื่อนายจางไมมีงานใหทํา ซึ่งชวงเวลาดังกลาวพวกเขาจะไมไดรับคาจาง

และตองพึ่งพาเงินออมของตนเอง

รอยละ 75 ของผูตอบแบบสอบถามที่ทํางานหรือเคยทํางานในสวนยางพารากลาววา คาจางของพวกเขาคํานวณ

เปนเปอรเซ็นตจากผลผลิตท่ีผลิตได จากการสํารวจพบวาแรงงานในสวนยางพาราเกือบท้ังหมดระบุวาพวกเขาไดรับ

คาจางคิดเปนระหวางรอยละ 40 ถึงรอยละ 50 ของราคาน้ําหนักของน้ํายางดิบที่กรีดได แมวาแรงงานขามชาติใน

สวนยางพาราจะมีชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานท่ีสุด แตพวกเขาก็ไดรับคาจางสูงที่สุดเชนกัน กลาวคือ รอยละ 66 ของ

แรงงานในสวนยางพาราทีไ่ดรบัการสาํรวจกลาววามรีายไดมากกวา 9,000 บาทตอเดือน (298 ดอลลารสหรฐั) และประมาณ

รอยละ 30 กลาววามีรายไดระหวาง 4,500–9,000 บาทตอเดือน (149–298 ดอลลารสหรัฐ)

ในทางตรงกันขาม พบวารอยละ 46 ของแรงงานขามชาติที่ทํางานในไรขาวโพดมีรายไดนอยกวา 4,500 บาท

ตอเดือน (146 ดอลลารสหรัฐ) และแรงงานสวนมากที่ทํางานในไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง และสวนปาลมน้ํามัน มีรายได

ระหวาง 4,500–9,000 บาทตอเดือน (149–298 ดอลลารสหรัฐ) แรงงานขามชาติที่ไดรับการสํารวจโดยเครือขาย MMN 

อธิบายวา พวกเขารูสึกวาคาจางแรงงานในภาคเกษตรนั้นอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงและการทํางาน

อยางตรากตรําในพื้นที่เกษตร
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การวิจัยนี้ยังพบวาแรงงานขามชาติภาคเกษตรประสบปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานในหลายรูปแบบ ไดแก 

การไมไดรับคาจาง ไปจนถึงการถูกเขาตรวจคนและขมขูจากเจาหนาที่ตํารวจ อีกทั้งยังพบวาเกือบรอยละ 10 ของแรงงาน

ขามชาติที่ตอบแบบสอบถามเผยวาพวกเขาไมไดรับคาจางที่คางชําระจากการทํางาน และอีกประมาณรอยละ 8 รายงาน

การถูกยึดเอกสารสวนตัวหรือถูกหามไมใหออกจากพ้ืนที่ทํางาน นอกจากน้ันแรงงานขามชาติยังรายงานวาพวกเขา

ถูกละเมิดทางวาจาและการเลือกปฏิบัติที่มีพื้นฐานทางเพศสภาพและเชื้อชาติจากนายจางอีกดวย

และจากการสัมภาษณองคกรภาคประชาสังคม หลายองคกรไดเนนย้ําวามีเพียงไมกี่องคกรที่สามารถเขาถึงและ

ใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติภาคเกษตร สาเหตุของปญหาที่เดนชัดท่ีสุดคือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของพื้นที่การเกษตร

สวนใหญมีความหางไกลและขอจํากัดเรื่องวันหยุดที่แรงงานขามชาติจะสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และ

ปจจัยเหลานี้สงผลใหเมื่อเกิดขอพิพาทเรื่องการจางงานจึงมักจะไมมีการไกลเกลี่ยจากคนกลาง และขอพิพาทสวนมาก

มักจะไดรับการแกไขโดยหัวหนาหมูบานอยางไมมีกฎเกณฑ ไมไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ี แรงงานขามชาติ

บางคนที่ใหสัมภาษณยังแสดงความลังเลที่จะขอความชวยเหลือหรือใชกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากกลัววาจะมี

ผลกระทบอื่นๆ ตามมา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
จากลกัษณะของงานเกษตรทีค่อนขางเสีย่งอนัตราย จงึมแีรงงานขามชาตทิีเ่ขารวมการวจิยันีจ้าํนวนมากแสดงความ

กงัวลเกีย่วกับอบุตัเิหตจุากการทาํงาน ความปวยไขจากการสมัผสัสารเคม ีและการขาดอปุกรณปองกันอนัตรายสวนบคุคล 

(PPE) ผลการสํารวจเผยใหเห็นวาโดยทั่วไปนายจางไมไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกคนงาน 

ขณะทีแ่รงงานขามชาตทิีต่อบแบบสอบถามรอยละ 78.8 มกีารใชรองเทาบตูยางยาว แตมนีอยกวาครึง่หนึง่ (รอยละ 46.4) 

ใชหมวกกันน้ําที่ใชทําสวน และจํานวนนอยกวารอยละ 30 ใสชุดปองกันรางกาย ถุงมือยาง หนากาก แวนครอบตา หรือ

ผากันเปอนที่ปองกันสารเคมี รอยละ 82 ของแรงงานขามชาติที่ไดรับการสํารวจตองซื้อหาอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลดวยตนเอง องคกรพันธมิตรทั้งหมดท่ีรวมกันทํางานวิจัยรับรูวามีแรงงานขามชาติภาคเกษตรจํานวนมากใชยา

ฆาแมลงและปุยโดยไมไดรบัการฝกอบรมดานความปลอดภัยอยางเหมาะสม และอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลทีใ่ช

โดยแรงงานขามชาติโดยทั่วไปก็ขาดแคลนและมีประสิทธิภาพไมเพียงพอที่จะปองกันอันตรายได

ในหลายกรณี พบวาแรงงานขามชาติมีความเขาใจถึงความสําคัญของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ทีม่คีณุภาพดแีละมปีระสทิธภิาพเตม็ท่ีเพือ่ปองกนัตนเองจากอนัตรายในสถานทีท่าํงานเกษตร อยางไรกต็าม ดวยขอจาํกดั

ทางการเงินและการไมสามารถเขาถึงอุปกรณที่จําเปนเหลานั้นคือเหตุผลที่แรงงานขามชาติหยิบยกมาอางถึงบอยๆ 

ถึงการท่ียังคงทํางานในภาคเกษตรตอไปโดยไมมีการปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอ

สภาพท่ีอยูอาศัย การแยกอยูในพ้ืนที่หางไกล และความกังวลดานความปลอดภัย
จากการสาํรวจขอมลูทีอ่ยูอาศยั แรงงานขามชาติสวนมาก (รอยละ 83) อาศยัอยูในทีพ่กัทีน่ายจางจดัหาให นายจาง

บางคนใหแรงงานขามชาติใชพื้นท่ีสรางบานของตนเอง แตโครงสรางที่พักเหลานี้มักมีคุณภาพต่ํามาก การวิจัยพบวาที่อยู

อาศัยของแรงงานขามชาติมีสภาพสุขอนามัยที่ไมเพียงพอ องคกรภาคประชาสังคมและแรงงานขามชาติมักแสดง

ความกังวลเก่ียวกับหองน้ําที่ไมถูกสุขลักษณะซ่ึงเปนสาเหตุของอาการทองเสียอยูบอยครั้ง แรงงานขามชาติที่แยกอยู

ในพื้นท่ีหางไกลยังกังวลเกี่ยวกับการถูกปลนและการทํารายรางกายอีกดวย

การเขาถึงบริการสุขภาพ
แรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไดรับการสํารวจรอยละ 61 กลาววาพวกเขาไดรับความคุมครองภายใตระบบประกัน

สุขภาพแรงงานขามชาติภาคบังคับ ขณะที่มีเพียงรอยละ 6 ที่อยูภายใตความคุมครองดูแลในระบบประกันสังคม และ

จํานวน 1 ใน 4 (รอยละ 28) ไมไดรับความคุมครองดานสุขภาพใดๆ เลย รวมถึงแรงงานขามชาติรอยละ 47 กลาววาบุตร

ของพวกเขายังไมมีหลักประกันสุขภาพ แรงงานขามชาติไดอธิบายดวยวานายจางมักพยายามหลีกเลี่ยงการจายเงิน

เพื่อสิทธิประโยชนดานบริการสุขภาพและคาชดเชยดานแรงงานตางๆ
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ครอบครัวแรงงานขามชาติ
รอยละ 70 ของแรงงานขามชาตภิาคเกษตรทีใ่หขอมลูระบวุาไดยายถิน่เขามาทาํงานในประเทศไทยพรอมกับสมาชกิ

ครอบครัว ในจํานวนนี้แรงงานขามชาติสวนมากระบุวาสมาชิกในครอบครัวคือคูสมรสและบุตร ขณะที่มีเพียงรอยละ 10 

กลาวถึงการยายถ่ินเขามาพรอมกับบิดามารดาของตน และ/หรือของคูสมรส และอีกเกือบรอยละ 30 กลาวถึงการเขามา

ทํางานพรอมกับพี่นองของตนหรือของคูสมรส

ผลจากการสํารวจยังเผยใหเห็นวาแรงงานขามชาติที่ตอบแบบสอบถามรอยละ 67 มีบุตร และในจํานวนนี้

รอยละ 81.6 ระบุวาบุตรของพวกเขาพักอาศัยอยูดวยในชวงท่ีพวกเขาทํางานในประเทศไทย และเด็กๆ เหลานี้มีจํานวน

นอยกวาคร่ึงเล็กนอยท่ีไดเขาโรงเรียน

การกลับภูมิลําเนาและการกลับคืนสูสังคม
เมือ่แรงงานขามชาติยายถ่ินกลับประเทศตนทาง พบวากวารอยละ 89 ไมสามารถลงทะเบียนในกองทุนประกันสงัคม

แหงกัมพูชา (the National Social Security Fund – NSSF) หรือหลักประกันสังคมท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการ

ประกันสังคมของกระทรวงแรงงานของประเทศเมียนมา (the Social Security Board Schemes – SSB) มีเพียงรอยละ 37 

ของผูตอบแบบสอบถามทีใ่หขอมลูการวจิยัระบวุาพวกเขาวางแผนท่ีจะกลับเขามาทาํงานในประเทศไทยหรอืไปทํางานยงั

ประเทศอื่นๆ โดยพันธมิตรโครงการวิจัยตั้งขอสังเกตวามีแรงงานขามชาติอีกเปนจํานวนมากที่กลับเขามาทํางาน

ในประเทศไทย ซึ่งเปนผลมาจากขอจํากัดของโอกาสดานตางๆ ในการครองชีพในประเทศตนทาง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะซ่ึงรายละเอียดไดถูกนําเสนอเปนสวนหน่ึงในบทสรุปของรายงานวิจัย โดยมีขอเสนอตอรัฐบาลไทย 

นายจาง องคกรภาคประชาสังคม และรัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ

ขอเสนอแนะตอรฐับาลไทย ไดแก การปฏิรปูนโยบายแรงงานขามชาต ิการปรบัปรงุใหระบบการจดทะเบยีนแรงงาน

ขามชาติเขาถึงงายมากข้ึน การดําเนินตามนโยบายเพ่ือปรับปรุงสภาพการทํางานของแรงงานขามชาติภาคเกษตรใหดีขึ้น

โดยผานการบังคับใชนโยบายท่ีดีตางๆ อยางมีประสิทธิผลมากข้ึน รวมท้ังการอุดชองโหวที่ยังมีอยูในนโยบายและ

การคุมครองสทิธ ิการสงเสรมิอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงานผานการเพ่ิมการบังคบัใชมาตรฐานตางๆ และ

การยกระดับการตรวจแรงงาน นอกจากน้ี ตองมีการหามใชสารเคมีการเกษตรท่ีเปนอันตราย การเฝาติดตามตรวจสอบ

มาตรฐานที่อยูอาศัยของแรงงานขามชาติภาคเกษตร การปรับปรุงการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติ

ภาคเกษตรท่ีเขาถึงยาก และสภาพสิ่งแวดลอมท่ีใหการสนับสนุนผูติดตามแรงงานขามชาติมากขึ้น

ขอเสนอแนะตอนายจาง เสนอวา ควรใหการสนับสนุนแรงงานขามชาติในการขอหรือรักษาสถานภาพการเขาเมือง 

ปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นสูงสุด รวมทั้งการ

จัดอบรมใหความรูแกแรงงานขามชาติเกี่ยวกับอันตรายในสถานท่ีทํางานและจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ใหแรงงานอยางเพียงพอและเหมาะสมโดยไมเรียกคาใชจาย มีการจัดที่พักอาศัยใหแกแรงงานขามชาติที่ไดมาตรฐาน

ความปลอดภัย รวมทั้งการจดทะเบียนแรงงานขามชาติในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ

ภาคบังคับ และรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ

ขอเสนอแนะตอรฐับาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาต ิไดแก การทาํงานรวมกันอยางสรางสรรคกบัรฐับาลไทย

เพื่อใหกระบวนการยายถิ่นเขาถึงงายและลดคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในระหวางกระบวนการยายถิ่น การสนับสนุนให

ทูตแรงงานเขาถึงแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มความพยายามในการขยายขอบเขตของกองทุน

ประกันสังคมแหงกัมพูชาและหลักประกันสังคมที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน

ของประเทศเมียนมาใหสามารถโอนยายได

ขอเสนอแนะตอองคกรพัฒนาเอกชน คือ การจัดใหมีการอบรมภาคสนามแกแรงงานขามชาติภาคเกษตรในพ้ืนที่

หางไกล เพื่อสรางความตระหนักเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และสงเสริมการใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลอยางครอบคลุม ตลอดจนการรณรงคและเรียกรองการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเพ่ือลดและหามใช

ยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพืชท่ีเปนอันตราย
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บทท่ี 1:
บทนํา

ภาคเกษตรของประเทศไทยพ่ึงพิงแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater 
Mekong Sub-region – GMS) มาเปนระยะเวลานาน การพึ่งพิงดังกลาวเพิ่มมากขึ้นในชวงไมกี่ปมานี้สอดคลองกับ
บริบทความเปลี่ยนแปลงในชนบทของไทยท่ีประชากรยายไปทํางานในเขตเมือง ถึงแมจะมีจํานวนแรงงานขามชาติที่
เขามาทํางานในภาคเกษตรของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น แตกลับนาประหลาดใจท่ีงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานขามชาติกลุมนี้
ยงัคงมอียางจาํกดัเนือ่งจากความยากในการเขาถงึแรงงานขามชาตภิาคเกษตรในพืน้ท่ีหางไกล ดงันัน้จึงมคีวามจาํเปน
ในการสรางความเขาใจท่ีเพ่ิมมากข้ึนตอเง่ือนไขและความจําเปนตางๆ ของแรงงานกลุมท่ีมักจะถูกละเลยน้ี เพราะพวกเขา
เสี่ยงที่จะไดรับการปกปองอยางไมเพียงพอจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ การละเมิด และรูปแบบการละเมิดสิทธิอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นในภาคการทํางานนี้

งานวจิยัชิน้นีไ้ดพจิารณาประสบการณและสภาพการทาํงานของแรงงานขามชาติในภาคเกษตรของประเทศไทย 
โดยมุงอยางเฉพาะเจาะจงในพ้ืนทีเ่พาะปลกูขาวโพด มนัสําปะหลัง ปาลมน้าํมนั และยางพารา และเนนประสบการณ
ของแรงงานขามชาติ และการวิเคราะหชองวางในกลไกการคุมครองสิทธทิีม่อียู ในบทนํานีไ้ดใหขอมลูสรุปเก่ียวกับท่ีมา
ของการวิจัยน้ี รวมท้ังอธิบายระเบียบวิธีวิจัยท่ีเกิดข้ึนดวยความรวมมือจากหลายฝายท่ีเกิดข้ึนตามมา เน้ือหาตอมาในสวน 
“ภมูหิลงัและบรบิท” ไดบรรยายสรปุภาพรวมของความสาํคญัทางเศรษฐกจิของภาคเกษตรของประเทศไทย และยงัได
อธิบายถึงกระบวนการยายถิ่นที่ซับซอนของประเทศไทยเพื่อใหขอมูลบริบทชองทางท่ีเปนทางการ ถึงแมวาแรงงาน
ขามชาติอาจจะใชหรอือาจจะไมไดใชเดนิทางเขามายังประเทศไทยและยังคงทํางานเปนแรงงานเกษตร ขอคนพบสาํคัญ
ของงานวิจัยโดยเครือขาย MMN ที่ไดจากการสํารวจดวยการใชแบบสอบถาม การสนทนากลุม และการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลหลักที่เปนแรงงานขามชาติและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ นั้น ไดรับการนําเสนอในบทถัดไป ซึ่งไดบรรยาย
โครงสรางของประสบการณการทํางานของแรงงานขามชาติและชีวิตครอบครัวจากมุมมองของแรงงานขามชาติเอง 
ในบทกอนบททายสุด เครือขาย MMN ไดใหรายละเอียดการวิเคราะหกรอบกฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย
สากลที่ใชกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรในปจจุบัน ในบทสุดทายของงานวิจัยนี้คือ ขอเสนอแนะจากเครือขาย MMN 
ที่มีตอรัฐบาลไทยและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคคือ การคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติภาคเกษตร
ที่ดีขึ้น โดยผานชุดการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตางๆ

1.1 เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Mekong Migration Network – MMN) ดําเนินการอยางเปนทางการ

ตั้งแตป พ.ศ. 2546 โดยเปนสาขาของศูนยผูยายถิ่นเอเชีย (Asian Migrant Centre – AMC) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGO) ที่ตั้งอยูในฮองกง เครือขาย MMN เปนเครือขายระดับอนุภูมิภาคที่ทํางานดานการยายถิ่นและปจจุบันมีสมาชิก
มากกวา 40 องคกร ประกอบดวย องคกรชวยเหลือผูยายถิ่น ขบวนการเคลื่อนไหวระดับรากหญา และสถาบันวิจัย
จากทั่วอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion – GMS) ที่ทํางานรวมกันเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของ
แรงงานขามชาติและครอบครัวผานการรณรงคเชิงยุทธศาสตรโดยยึดหลักการประสานความรวมมือดานการวิจัยรวมกัน 
เครือขาย MMN มีพันธะที่จะสรางความตระหนักดานมนุษยธรรมและความยุติธรรมในสภาพการทํางานของแรงงาน
ขามชาติ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและผลงานของเครือขาย MMN กรุณาเย่ียมชม
ไดที่เว็บไซต www.mekongmigration.org
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1.2 เหตุผล วัตถุประสงค และคําถามการวิจัย
หนึง่ในพนัธกจิของเครอืขายการยายถิน่ในอนุภมูภิาคลุมน้าํโขง (MMN) คอื สนบัสนนุใหเกดิการอภปิรายระหวาง

องคกรสมาชิกอยางสมํ่าเสมอเพ่ือระบุประเด็นปญหาท่ีแรงงานขามชาติและครอบครัวกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน เครือขาย 
MMN พยายามทีจ่ะมุงเนนไปทีป่ระเดน็ทีอ่าจถกูละเลยและขาดการวจิยัทีเ่พียงพอไมวาจะดวยเหตใุดกต็าม หรอืประเดน็
ที่จําเปนจะตองมีการทํางานในเชิงรุกและการเรียกรองการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมากขึ้น และการเอารัดเอาเปรียบ
แรงงานขามชาติที่ทํางานในภาคเกษตรขนาดใหญในประเทศไทยก็เปนปญหาที่ควรไดรับความสนใจ ถึงแมงานของ
เครือขาย MMN ในชวงกอนหนานีไ้ดรบัรูปญหาบางประการท่ีแรงงานขามชาติในภาคงานน้ีตองเผชิญ ไมวาจะเปนการ
จายคาจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา การขาดการคุมครองทางกฎหมาย และความหละหลวมดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน (OHS)1 สมาชิกของเครือขาย MMN เห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมการสํารวจขอเท็จจริง
โดยมีเปาหมายเพ่ือความเขาใจท่ีดีย่ิงข้ึนตอความตองการของแรงงานขามชาติ รวมท้ังระบุการแกปญหาอยางเหมาะสม

1 ประเด็นนีแ้ละประเด็นอืน่ๆ ไดรบัการอภิปรายไวในสือ่สิง่พมิพอืน่ๆ ของ MMN ทีจ่ดัพมิพกอนหนานี ้เชน “จากมุมมองเรา: สะทอนสถานการณ
การยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ป พ.ศ. 2543–2555 (From Our Eyes: Mekong Migrant Refl ections, 2000–2012)”, สิงหาคม 2555; 

“หนังสืออางอิง: การยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Resource Book: Migration in the Greater Mekong Subregion)”, พฤศจิกายน 2548; 
“ชั่วคราวอยางถาวร: การตรวจสอบผลกระทบของการกีดกันทางสังคมตอแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Permanently Temporary: 
Examining the Impact of Social Exclusion on Mekong Migrants)”, ตลุาคม 2559; “ขอผกูพนัทางกฎหมาย: สรปุกฎหมายแรงงานของประเทศ

ตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Legally Binding: A Summary of Labour Laws in the Greater Mekong Subregion)”, ตุลาคม 2554; และ 
“การดูแลตนเองและการดูแลสุขภาพ: แรงงานขามชาติหญิงในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงดูแลสุขภาพของตนเองอยางไร (Self-Care & Health Care: 
How Migrant Women in the Greater Mekong Subregion Take Care of their Health)”, เมษายน 2558. สามารถดูสื่อสิ่งพิมพทั้งหมด
ของ MMN ไดที่ http://www.mekongmigration.org/?page_id=1393.

แรงงานขามชาติชาวพมาทํางานในภาคเกษตร (ภาพโดย: MMN/John Hulme)
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เนือ่งจากความยากลาํบากในการเขาถงึแรงงานขามชาติภาคเกษตรทีท่าํงานและอยูอาศยัในพืน้ทีห่างไกล ทาํให
มกีารดาํเนนิงานวจิยัเกีย่วกบัแรงงานกลุมนีค้อนขางนอย ดวยเหตนุีง้านวจิยัชิน้นีจ้งึมจีดุประสงคเพือ่สรางความรูและ
ความเขาใจที่จําเปนเกี่ยวกับประชากรแรงงานขามชาติที่เขาถึงยากนี้ และเพ่ือจะนําเสียงสะทอนของแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรท่ีความคิดเห็นและประสบการณของพวกเขาหายไปจากวาทกรรมเชิงนโยบายมานําเสนอใหเปนท่ีรบัรู และ
ทายทีส่ดุ รายงานการวิจยันีไ้ดนาํเสนอขอเสนอแนะท่ีสามารถปฏิบตัไิดจรงิและสามารถเติมเตม็ชองวางดานนโยบาย 
รวมทั้งนําไปสูการคุมครองทางสังคมและกฎหมายท่ีดีขึ้นสําหรับแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย

ดวยการสนบัสนนุจากองคกร Solidar Suisse ทางเครอืขาย MMN ไดจดัทาํแผนงานดาํเนนิโครงการวจิยัเปนระยะ
เวลา 2 ป โดยเนนศึกษาสภาพการทํางานและการอยูอาศัยของแรงงานขามชาติจากประเทศกัมพูชาและเมียนมา
ในภาคเกษตรของประเทศไทย ในระหวางการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN และบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานแรงงานขามชาติ รวมหารือและระบุถึง
ชองวางทางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรและไดรวมกันพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยที่เหมาะสม 
ทั้งนี้เพื่อการวางหลักเกณฑสําหรับการประชุม ทีมวิจัยจากสํานักงานเลขานุการเครือขาย MMN ไดนําเสนอขอคนพบ
จากการคนควาขอมูลอางอิงเบื้องตนจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นแรงงานขามชาติในภาคเกษตร และ
จากการปรกึษาหารือรวมกนักบัองคกรพนัธมติรของเครือขาย MMN ทีม่ปีระสบการณการทาํงานดานแรงงานขามชาติ
ในพื้นที่อยางครอบคลุม ไดมุงไปที่ประเด็นสําคัญสองประการที่สงผลกระทบเชิงลบตอแรงงานขามชาติภาคเกษตร 
ประการแรกคือ งานภาคเกษตรไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงานไทยมาโดยตลอด สงผลใหแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรไดรับสิทธิตางๆ นอยกวาที่ควรจะไดรับและขาดการติดตามดูแล ประการท่ีสองคือ ดวยความท่ีแรงงาน
ขามชาติภาคเกษตรและครอบครัวคอนขางโดดเดี่ยวเพราะพื้นท่ีเกษตรตั้งอยูในพื้นที่หางไกล ซึ่งสงเสริมใหพวกเขา
มกัถกูกดีกนัออกจากสงัคมและมอีปุสรรคทีจ่ะเขาถงึบรกิารทางสาธารณสขุ การศกึษา บรกิารของรฐั และการชวยเหลอื
จากกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมทางสังคมอ่ืนๆ เราจึงตั้งสมมติฐานวา ปจจัยสองประการนี้มีความเปนไปได
ที่จะรวมกันเพิ่มความเส่ียงใหแรงงานขามชาติถูกละเมิดสิทธิแรงงานมากขึ้น

หลังจากระบุปญหาสําคัญที่แรงงานขามชาติที่ทํางานในภาคเกษตรในประเทศไทยเผชิญ เครือขาย MMN 
ไดรวมกันสรางคําถามสําหรับการวิจัยเพื่อศึกษาอยางละเอียดในประเด็นดังตอไปนี้

1. ประสบการณของแรงงานขามชาติที่การทํางานในภาคเกษตรของประเทศไทยเปนอยางไร
2. นโยบายและกลไกในการคุมครองแรงงานขามชาติภาคเกษตรในปจจุบันมีอะไรบาง และมีการนํานโยบาย

เหลานั้นไปบังคับใชอยางไร
3. ชองวางในนโยบายและการบังคับใชนโยบายมอีะไรบาง
4. ความตองการของแรงงานขามชาติภาคเกษตรและครอบครัวในเรื่องการรวมเปนสวนหน่ึงของสังคม 

สิทธิแรงงาน การจดทะเบียน การเขาถึงบริการทางสังคม การเขาถึงความยุติธรรม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน มีอะไรบาง

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
ภาพรวมโครงการวิจัย

เพือ่ตอบคาํถามวิจยัขางตน โครงการวิจยัไดนาํวธิกีารวจิยัแบบผสมซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางการวิจยัเอกสาร
และวิธีการวิจัยแบบปฐมภูมิมาใช การวิจัยเอกสาร ไดทําการศึกษาเอกสารท้ังจากแหลงภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
โดยมุงศึกษาประเด็นดังตอไปน้ี

1. การกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานสากล
อันเปนที่ยอมรับ

2. การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีมีอยูท่ีเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงสภาพการทํางานของแรงงาน
ขามชาติภาคเกษตรในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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3. การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหวงโซอุปทานโลก และผลกระทบท่ีมีตอสภาพการทํางาน
ของแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย

4. การทบทวนขอมูลเชิงสถิติที่มีอยูในประเด็นสําคัญตางๆ เชน จํานวนแรงงานขามชาติที่ไดรับการจางงาน
ในภาคเกษตรในประเทศไทย และคุณูปการที่แรงงานกลุมนี้สรางใหแกระบบเศรษฐกิจ

ระหวางการประชุมปรึกษาหารือคร้ังแรกของโครงการ ทีมเลขานุการของเครือขาย MMN และองคกรสมาชิก
ตามที่ระบุไวดานลางนี้ไดรวมกันทําขอตกลงวาดวยการเก็บขอมูลการวิจัยภาคสนามรวมกัน

• มลูนธิเิพ่ือสขุภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพนัธุ (Migrant Assistance Program  – MAP Foundation) 
  ประเทศไทย

• มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Foundation of Education and Development – FED) ประเทศไทย
• มูลนิธิรักษไทย (Raks Thai Foundation) ประเทศไทย
• Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) ประเทศเมียนมา
• Future Light Center (FLC) ประเทศเมียนมา
• Cambodian Women’s Crisis Center (CWCC) ประเทศกัมพูชา

เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (MMN) รูสึกซาบซึ้งในการรวมกันทํางานวิจัยและดําเนินการเก็บ
ขอมลูขัน้ปฐมภมูจิาํนวนมากขององคกรสมาชกิเหลานีเ้ปนอยางยิง่ การวจิยัแรงงานขามชาตภิาคเกษตรในประเทศไทย
เปนงานที่ซับซอนและใชเวลานาน ตามที่ไดกลาวไปแลววาแรงงานขามชาติในภาคงานนี้อยูอาศัยและทํางานในพื้นท่ี
หางไกล และดวยเหตุผลหลายประการจึงอาจทําใหแรงงานขามชาติกลุมนี้ไมตองการเปนท่ีสนใจจากการเขามามี
สวนรวมในโครงการวิจัย จึงกลาวไดวา แรงงานขามชาติภาคเกษตรของประเทศไทยเปนกลุมประชากรท่ี “เขาถึงยาก” 
และ “มักถูกปกปด” ตามที่การทําวิจัยระดับปฐมภูมิไดคํานึงถึงประเด็นนี้2 อยางไรก็ตาม ความทาทายในการเขาถึง
แรงงานกลุมนีถ้กูกาวขามไดดวยความสัมพนัธและความเช่ือใจท่ีมมีาอยางยาวนานท่ีองคกรสมาชิกของเครือขาย MMN 
ตามรายนามที่ระบุดานบนไดสรางไวกับชุมชนแรงงานขามชาติในพื้นที่วิจัย

การวิจัยปฐมภูมิ ประกอบดวยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานท่ีมีเคร่ืองมือท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล 
ดังตอไปนี้

• การสาํรวจ (Survey) คอื การใชแบบสอบถามทีไ่ดมาตรฐานเปนองคประกอบของการสมัภาษณเพือ่ระบทุศิทาง
และรูปแบบของสถานการณที่เกิดขึ้นในกลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตร

• การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant Interviews – KIIs) คือ การสัมภาษณสมาชิกในครอบครัว
ของแรงงานขามชาติ นายจาง บริษัทจัดหางานเอกชน เจาหนาท่ีรัฐ เจาของพ้ืนที่เกษตร และองคกรภาค
ประชาสังคม เพื่อรวบรวมมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนท่ีมีตอการยายถ่ินและการจางงาน
ของแรงงานขามชาติภาคเกษตร

• การสนทนากลุม (Focus Group Discussions – FGDs) คือ การจัดประชุมเฉพาะกลุมแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตร ถูกจัดขึ้นหลังจากวิเคราะหผลแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลเพ่ิมเตมิ ระบุตัวบุคคลท่ีมีความเปน
ไปไดสาํหรบัการสมัภาษณเชงิลกึ ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของขอคนพบทางการวจิยั และหารอืเกีย่วกบั
ขอเสนอแนะที่จะสามารถนําไปพัฒนาสําหรับรณรงคเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

2 กลุมประชากรท่ี “เขาถงึยาก” หมายถึง “กลุมยอยของประชากรท่ีเขาถึงยากหรือเขามามีสวนรวมในการวิจยัยาก ...เพราะพ้ืนทีท่างกายภาพ
และทางภูมิศาสตร... หรือสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจ” คําอื่นที่ใชคือ “ประชากรกลุมซอนเรน” หมายถึง ผูที่ไมปรารถนาจะถูก
คนพบหรอืไดรบัการตดิตอเพือ่วตัถปุระสงคของการวจิยัไมวาจะดวยเหตผุลใดกต็าม คาํนยิามนีร้ะบุใน Abdolreza Shaghaghi, Raj Bhopal 
และ Aziz Sheikh, “วิธีการจัดหาประชากรท่ี ‘เขาถึงยาก’ ใหเขารวมการวิจัย: การทบทวนวรรณกรรม”, มุมมองตางๆ ในการสงเสริมสุขภาพ 
(Approaches to Recruiting ‘Hard-To-Reach’ Populations into Research: a review of the literature,” Health Promotion Perspectives), 
2554, สืบคนจาก: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3963617/.
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• การสัมภาษณบุคคลเชิงลึก (In-depth Individual Interviews – IIIs) คือ การซักถามพูดคุยระหวางผูสัมภาษณ
กับแรงงานขามชาติภาคเกษตร เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณดานตางๆ ของ
แรงงานขามชาติ และเพ่ือหากรณีศึกษาเร่ืองการบาดเจ็บในท่ีทํางานและกรณีตัวอยางการละเมิดแรงงานท่ีเกิด ข้ึน

แบบสอบถามและเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของท้ังหมดไดรบัการจดัเตรยีมในสีภ่าษา (องักฤษ ไทย พมา และกมัพชูา) 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการวิจัยที่ทํารวมกันกับองคกรสมาชิกตางๆ และเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการใชฐาน
สิทธิมนุษยชนในการทํางานพัฒนาระหวางการลงพื้นท่ีภาคสนามของเครือขาย MMN พันธมิตรโครงการวิจัยที่มี
สวนรวมในการเก็บขอมลูขัน้ปฐมภมูติองผานการฝกอบรมเฉพาะทางดานจรยิธรรมการวิจยัและเทคนิคตางๆ สาํหรบั
การคนควาเพ่ือการทําวิจัย รวมถึงการฝกอบรมในประเด็นอื่นๆ เชน การใหความยินยอมท่ีจะใหขอมูลเพ่ือการวิจัย 
การรกัษาความลบั วธิกีารแนะนาํโครงการวจิยัและวตัถปุระสงคตอผูใหขอมลู การสุมตวัอยางและเทคนคิการสมัภาษณ 
และการตรวจทานแบบสอบถาม โดยขอไดเปรียบของการทํางานรวมกับองคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN ที่ไดรับ
การฝกอบรมเปนพิเศษเพื่อการทําวิจัย คือ พวกเขาเปนที่รูจักและมีความคุนเคยกับชุมชนแรงงานขามชาติที่เปนกลุม
เปาหมายงานวิจัย ดังนั้นจึงมีสิทธิพิเศษในการเขาถึงชุมชนดังกลาว นอกจากนี้ ความคุนเคยกับกลุมแรงงานขามชาติ
ยังมีขอไดเปรียบในการลดโอกาสที่จะถูกปดบังขอมูล ความเอนเอียงของอาสาสมัครที่เขารวมงานวิจัย และการ
ขาดความตรงไปตรงมาเม่ือตองบอกเลาประสบการณและมุมมองหรือทัศนคติ3

ผูใหขอมูลทั้งหมดที่ถูกคัดเลือกใหเขารวมในขั้นตอนตางๆ ของการเก็บขอมูลโครงการวิจัยตามที่ระบุดานบนน้ี 
ไดรับคําอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจนในภาษาท่ีพวกเขาเขาใจ ผูที่ตกลงจะเขารวมในกระบวนการ
ทาํวจิยัไดใหความยนิยอมเปนลายลกัษณอกัษรวาพวกเขามอีสิระทีจ่ะถอนความยนิยอมไดตลอดเวลา และจะไมมกีาร
ระบุตัวตนของพวกเขาในรายงานวิจัยเพ่ือเปนการรักษาความลับ และกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย
ไดดําเนินการโดยใชภาษาแมของผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งมีการแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหขอมูล

แมจะมีการออกแบบการวิจัยรวมกันอยางระมัดระวังและมีมาตรการในการปองกัน แตระเบียบวิธีวิจัยที่ใชนั้น
ก็มีขอจํากัดที่ตองตระหนักถึง ประการแรก เนื่องจากผูมีสวนรวมในการใหขอมูลการวิจัยนี้มีจํานวนคอนขางนอย 
ดงันัน้งานวจิยัจงึไมไดเปนตวัแทนของกลุมประชากรท้ังหมด อกีท้ังงานวจิยัฉบบันีไ้มไดอางถงึกลุมประชากรขนาดใหญ
ของแรงงานขามชาติภาคเกษตร และไมไดพยายามท่ีจะสรุปมุมมองและทัศนคติของผูที่เขารวมการวิจัยใหเปน
แบบแผนเดียว และโดยแทจริงแลวมันมีความสําคัญที่จะเนนย้ําวาขอคนพบท่ีนําเสนอในการวิจัยนี้นั้นอยูบนพื้นฐาน
ของประสบการณและความเขาใจของผูใหขอมูล อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของการใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานนี้คือ
เพือ่ทําความเขาใจส่ิงท่ีเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี และใชขอมูลเชิงลึกท่ีไดนาํไปพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
การรณรงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของเครือขาย MMN

ประการทีส่อง คอื การใชองคกรพนัธมติรของเครอืขาย MMN ทาํหนาท่ีเปนนกัวจิยัภาคสนามยอมมาพรอมดวย
ขอบกพรองบางประการ ยกตัวอยางเชน ขอถกเถียงวาพันธมิตรของโครงการวิจัยเหลานี้ซึ่งเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดี
ในชมุชนแรงงานขามชาตอิาจมีความคุนเคยกบัประเดน็มากเกนิไป อนัจะนาํมาซ่ึงความเสีย่งทีจ่ะคาดเดาตามมุมมอง
ของตนเองหรือละเวนการอธิบายบางประเด็นหรือไมไดบันทึกขอมูลอยางชัดเจน อยางไรก็ตามเครือขาย MMN 
มองวาปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเหลานี้มีการปองกันโดยผานการฝกอบรมกอนดําเนินการวิจัยในแตละพ้ืนที่ และปญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นเหลานี้ก็ไมไดมีความสําคัญมากไปกวาสิทธิพิเศษในการเขาถึงกลุมแรงงานขามชาติซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
และความจริงใจท่ีไดรบัมากข้ึนจากแรงงานขามชาติภายใตแนวทางการวิจยัรวมกันทีน่าํมาปรับใชนี ้และเพ่ือหลีกเลีย่ง
ปญหาอื่นๆ เชน การมีอคติโดยนัยและความสนิทสนมท่ีมากเกินไป การฝกอบรมเฉพาะทางไดเนนย้ําประเด็นเหลานี้
กบันกัวิจยัและทาํใหมัน่ใจไดวาพวกเขาตระหนกัถงึขอผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ได นอกจากนัน้แลว ยงัเปนทีน่าสงัเกต
วากระบวนการวจิยัรวมกนันีไ้ดมสีวนในการเสรมิสรางศกัยภาพใหกบัองคกรพนัธมติรอกีดวย ทัง้นีส้วนหนึง่ในพนัธกจิ
ของเครือขาย MMN คือ ความมุงมั่นในการสงเสริมขีดความสามารถในการวิจัยรวมเพื่อใหความพยายามในการ

3 เรื่องเดียวกัน.
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สงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติขององคกรสมาชิกอยูบน
พื้นฐานของงานวิจัยที่มีความแมนยํา

ดวยเหตุผลขางตน พันธมิตรในโครงการวิจัยของ
เครือขาย MMN ไดใชแบบสอบถามสํารวจแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรในพื้นที่หลัก 10 แหง ซึ่งพื้นที่เหลานี้ถูกกําหนด
รวมกันในระหวางการประชุมปรึกษาหารือโครงการบนพ้ืนฐาน
ของจํานวนแรงงานขามชาติที่ทํางานในภาคเกษตรในพ้ืนท่ี
ปฏบิตังิานขององคกรสมาชกิและเครือขายขององคกรสมาชกิ
เพื่อการเขาถึงและการใหความชวยเหลือ

พื้นที่ที่มีการดําเนินงานภาคสนามกับแรงงานขามชาติ
และแรงงานขามชาติที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทาง 
(ดูแผนที่ 1)
กัมพูชา: กําปงธม, บันเตียเมียนเจย
เมียนมา: ภูมิภาคบาโก, รัฐฉานตอนใต, รัฐคะยิน/
รัฐกะเหร่ียง, รัฐมอญ
ไทย: พังงา, สุราษฎรธานี, ระยอง, ตาก (แมสอด)

พื้นที่เกษตรที่มีแรงงานขามชาติและแรงงานขามชาติ
ที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทางทํางานอยู (ดูแผนที่ 2)
ไทย: พังงา, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎรธานี, แมสอด (ตาก), 
กาํแพงเพชร, ระยอง, ชลบรุ,ี จนัทบรุ,ี นครราชสมีา, สระแกว, 
สุรินทร, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา

การสํารวจ
เนื่องจากการขาดแคลนงานวิจัยข้ันปฐมภูมิ ดังนั้น

จุดประสงคหลักของการทําแบบสอบถามในครั้งนี้ คือ 
การรวบรวมขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบเกี่ยวกับสภาพ
ความเปนอยูและการทํางานของกลุมประชากรตัวอยาง
ขนาดเล็กทีเ่ปนแรงงานขามชาติในภาคเกษตรหลายประเภท
ของประเทศไทย และเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง 
การจัดทําแบบสอบถามจึงครอบคลุมหัวขอที่หลากหลาย 
นั่นคือ สถานภาพการเขาเมือง คาจาง (จํานวนและวิธีการ
จายเงิน) วันลา/วันหยุด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน การเขาถึงระบบสาธารณสุขและการขอความ
ชวยเหลือดานความยุติธรรมของแรงงาน ความพรอมของ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective 
Equipment – PPE) ปญหาในพื้นที่ทํางานและบทบาทของ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีคําถามโดยตรงไปที่
แรงงานขามชาตทิีก่ลบัประเทศตนทาง เพือ่จะไดขอมลูเชงิลึก
และมุมมองจากผูที่เคยเขามาทํางานในภาคเกษตรของ
ประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ดวย

แผนที่ 1: พื้นท่ีการทํางานภาคสนามกับแรงงานขามชาติ
และแรงงานขามชาติที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทาง

แผนที่ 2: พื้นท่ีเกษตรที่แรงงานขามชาติและแรงงานขามชาติ
ที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทางทํางาน

ประเทศไทย
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เพื่อปกปองแรงงานขามชาติผูใหขอมูลในขณะท่ีตองบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยดวย ทางเครือขาย 
MMN และพันธมิตรโครงการเห็นพองกันกับเกณฑการสุมตัวอยางแรงงานขามชาติดังตอไปนี้

i) แรงงานขามชาตทิีเ่ขารวมการวจิยัโดยการตอบคาํถามในแบบสอบถามทกุคนจะตองมอีายไุมนอยกวา 18 ป 
และมีศักยภาพเตม็ที่ที่จะใหความยินยอมในการใหขอมูล

ii) แรงงานขามชาติท่ีไดรับการสํารวจในประเทศไทยตองมีประสบการณการทํางานในภาคเกษตรไมตํ่ากวา 6 เดือน 
และมรีะยะเวลาการทํางานอยางนอย 3 เดอืน เฉพาะการทํางานในไรขาวโพด/ไรมนัสาํปะหลัง/สวนยางพารา/
สวนปาลมน้าํมัน โดยรวมแลวผูใหสมัภาษณจะตองมปีระสบการณการทาํงานในภาคเกษตรไมต่าํกวา 9 เดอืน 

โดยกรอบระยะเวลาเหลาน้ีถูกนํามาใชเพื่อทําใหแนใจวาแรงงานผูใหขอมูลไดทํางานในภาคเกษตรมาเปน
ระยะเวลานาน ซึ่งแตกตางจากแรงงานตามฤดูกาล

iii) แรงงานขามชาติที่ไดรับการสํารวจตองเปนหรือเคยถูกวาจางในฐานะแรงงานภาคเกษตรซ่ึงไมใชในตําแหนง
ผูจัดการ ผูรับเหมา หรือบทบาทอ่ืนๆ ในภาคเกษตร ดังนั้นเครือขาย MMN และพันธมิตรโครงการวิจัย
จึงพยายามทําใหแนใจวาแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลท้ังหมดเปนแรงงานระดับรากหญาและไมไดอยูในกลุม
ที่มีแนวโนมเขาขางนายจาง

iv) แรงงานขามชาติท่ียายถ่ินกลับประเทศตนทางท่ีใหสัมภาษณในประเทศตนทางของตนเอง (กัมพูชาและเมียนมา) 
ตองไมออกจากประเทศไทยกอนวันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อใหมั่นใจวาผูยายกลับถิ่นฐานมีประสบการณ
การทํางานที่ไมนานเกินไปจากการทํางานภาคเกษตรในประเทศไทย

ขอมูลการวิจัยถูกสํารวจและรวบรวมใน 2 ชวงที่แตกตางกัน การรวบรวมแบบสอบถามวิจัยจํานวน 101 ชุด 
ในชวงแรกเกิดขึ้นระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามมาดวยการประชมุปรึกษาหารือโครงการ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแบบสอบถามกอนเริ่มขั้นตอนวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งไดทําการ
สํารวจและรวบรวมแบบสอบถามท่ีปรับแกแลวจํานวน 227 ฉบับ ในการทํางานวิจัยระยะที่ 2 มีการดําเนินการตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยเปาหมายของระยะที่ 2 คือ การเขาถึงแรงงานขามชาติ
มากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลเพิ่ม

องคกรพันธมิตรโครงการวิจัยในการประชุมหารือคร้ังที่ 2 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (ภาพโดย: MMN)
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โดยสรุปแลว ไดมีการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 328 ชุด ในขั้นตอนการปรับปรุง
แบบสอบถามสําหรับการทํางานวิจัยระยะที่ 2 ทางเครือขาย MMN ทําการปรับแนวคําถามบางคําถามจากระยะแรก
และไดเพิ่มคําถามบางขอ ดังนั้น ขอคนพบจากการทําแบบสํารวจโดยการวิเคราะหทางสถิติบางสวนจึงมีทั้งที่ไดจาก
การสํารวจดวยแบบสอบถามทุกชุดและบางสวนไดจากแบบสอบถามในระยะท่ี 2 เทาน้ัน นอกจากน้ี เปนท่ีนาสังเกตวา
แรงงานขามชาติบางคนเลือกท่ีจะไมตอบคําถามครบทุกขอ ดังน้ันในการแสดงเปอรเซ็นตในการวิเคราะหของเครือขาย MMN 
จงึมีการระบุจาํนวนของชุดขอมูลทีใ่ชเปนฐานการคํานวณอยางชัดเจนในเชิงอรรถในรูปแบบ “n = XX” พรอมหมายเหตุ
เพิ่มเติมหากมีการอางอิงถึงเฉพาะแบบสอบถามในระยะท่ี 2 หรือแรงงานขามชาติที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทาง

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
ในระหวางการประชุมปรึกษาโครงการคร้ังที่ 2 ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เครือขาย MMN และองคกร

พันธมิตรตกลงท่ีจะดําเนินการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (KII) กับครอบครัวแรงงานขามชาติ บริษัทจัดหางานเอกชน 
เจาหนาที่รัฐ เจาของพ้ืนที่การเกษตร นายจาง และองคกรภาคประชาสังคม การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักดําเนินการ
ระหวางเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไดแก

• สมาชิกครอบครัวของแรงงานขามชาติ จํานวน 9 คน จากพื้นที่การวิจัย โดยการสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความทาทายตางๆ ที่ผูติดตามแรงงานขามชาติภาคเกษตรตองเผชิญ รวมถึงปญหาในการเขาถึง
เอกสาร บทบาทของพวกเขาทั้งที่บานและท่ีทํางาน และทัศนคติของพวกเขาตองานเกษตรกรรม

• เจาหนาที่รัฐบาล จํานวน 9 คน ของประเทศไทยและกัมพูชา เจาหนาที่รัฐบาลที่ใหสัมภาษณหมายรวมถึง
ผูแทนจากสวนราชการและองคการบริหารสวนทองถิ่นที่มีสภาพเปนนิติบุคคล ดังตอไปนี้

 - กรมแรงงานและการฝกอาชีพจังหวัดในจังหวัดกําปงธมและจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
 - สํานักงานจัดหางานและหอการคาในอําเภอแมสอด (จังหวัดตาก) และอําเภอคุระบุรี (จังหวัดพังงา) 

 และกรมการจัดหางานจังหวัดระยอง และท่ีวาการอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ประเทศไทย
 - องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN ไมสามารถจัดการสัมภาษณกับเจาหนาที่รัฐบาลเมียนมาได
 การสัมภาษณเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจชองวางในนโยบายและการนําไปปฏิบัติ รวมถึง

ผลกระทบตอสิทธิของแรงงานขามชาติภาคเกษตรของประเทศไทย
• ตวัแทนจาก 8 องคกรภาคประชาสงัคม ทีท่าํงานใหบรกิารแกชมุชนแรงงานขามชาต ิซึง่มคีวามเชีย่วชาญดาน
สิทธิแรงงานและประเด็นที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ผูใหสัมภาษณเหลานี้คือ มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส 
(Foundation for AIDs Rights – FAR) จังหวัดระยอง, องคกร CENTRAL กรุงพนมเปญ, เครือขายสิทธิแรงงาน
ขามชาติ (Migrant Workers Rights Network – MWRN) กรุงเทพมหานคร, สมาคมแรงงานอาระกัน (Arakan 
Worker Organization – AWO) อําเภอแมสอด, สหภาพแรงงานแหงชาติอาระกัน (Arakan National Labour Union 
– ANLU) อําเภอแมสอด และสมาคม Anada Myitta Welfare Association โดยการสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจประเภทของบริการและความชวยเหลือท่ีมีใหกับแรงงานขามชาติ และเพ่ือทําความเขาใจ
ความทาทายและยทุธศาสตรขององคกรภาคประชาสงัคมในการปกปองสิทธขิองแรงงานขามชาตภิาคเกษตร

• บริษัทจัดหางานเอกชน (Private Recruitment Agencies – PRAs) จํานวน 4 แหง ในประเทศกัมพูชาและ
เมียนมา โดยจุดประสงคของการสัมภาษณมีสองประการคือ เพ่ือทําความเขาใจถึงชองทางการยายถ่ิน
อยางเปนทางการที่ถูกนํามาใชกับแรงงานขามชาติในภาคเกษตร และเพื่อประเมินระดับความรูของ PRAs 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติภาคเกษตร

• การสัมภาษณนายจางหรือเจาของท่ีดินจํานวน 7 คน ในประเทศไทย เพื่อทําความเขาใจทัศนคติตอการจาง
แรงงานขามชาติในพืน้ทีก่ารเกษตร และเพ่ือประเมินความแตกตางกันทางอํานาจระหวางนายจางและลูกจาง

ในการสมัภาษณผูใหขอมูลหลกัแตละครัง้ ผูใหขอมลูหลกัไดรบัโอกาสในการแสดงความคดิเหน็และขอเสนอแนะ
จากมุมมองของตนเองวาจะใหการปกปองสิทธิแกแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทยใหดีขึ้นไดอยางไรบาง
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การสนทนากลุมและการสัมภาษณบุคคลเชิงลึก
ในเดือนพฤษภาคม 2562 หลงัจากการวิเคราะหแบบสอบถามเสร็จส้ิน ทางเครือขาย MMN และพันธมติรโครงการ

ไดพยายามมุงประเด็นไปที่หัวขอตางๆ ที่การสัมภาษณบุคคลเชิงลึก (IIIs) และการสนทนากลุม (FGDs) ไดใหขอมูล
และมีการอภิปรายเพ่ิมเติม ประเด็นเหลานีไ้ดแก อนัตรายจากการทํางานและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน กรณีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานขามชาติ และการเขาถึงการศึกษาของเด็กจากครอบครัวแรงงานขามชาติ 
หลงัจากน้ันไดมกีารสรางคําถามเชงิลึกเก่ียวกับประเด็นปญหาเฉพาะเหลานี ้โดยเครือขาย MMN รวมกนัปรึกษาหารือ
กับพันธมิตรโครงการซึ่งเปนผูดําเนินการสนทนากลุม (FGDs) และการสัมภาษณบุคคลเชิงลึก (IIIs) ในระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562

เกณฑการสุมตัวอยางท่ีใชในการเลือกแรงงานขามชาติที่จะตอบคําถามในแบบสํารวจถูกปรับเปล่ียนเล็กนอย
เพื่อใชคัดสรรผูเขารวมการสนทนากลุม แรงงานขามชาติที่ใหขอมูลตองมีอายุอยางนอย 18 ป และหากอยูในประเทศ
ตนทาง พวกเขาตองเดินทางกลับจากประเทศไทยหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ผูท่ีเขารวมการสนทนากลุม
จะตองเปนแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย เปนระยะเวลารวมกันอยางนอย 2 ป โดยผูที่ไดรับการคัดสรร
ใหเขารวมการสนทนากลุมตองเปนแรงงานของนายจางคนละคนกัน และมาจากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกชนิดพืชท่ีแตกตางกัน 
รวมถึงตองมีแรงงานขามชาติอยางนอยหนึ่งคนที่มีบุตร การสนทนากลุมในเมียนมาและกัมพูชามีผูเขารวมประมาณ 
3–6 คน และในประเทศไทยมีผูเขารวมประมาณ 6–9 คน ซึ่งการสนทนากลุมไดดําเนินการแบบแยกกลุมระหวาง
เพศชายแล ะเพศหญิง

ผูท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมการสัมภาษณบุคคลเชิงลึกน้ันจะถูกพิจารณาจากการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางการสนทนากลุม โดยจะตองมีประสบการณที่สามารถนํามาอธิบายประกอบการวิจัยใหชัดเจนมากข้ึน เชน 
แรงงานขามชาติที่ไดรับบาดเจ็บในพื้นที่การทํางาน แรงงานขามชาติที่ถูกละเมิดหรือไมไดรับความเปนธรรมในชวงหา
ปทีผ่านมา นอกจากน้ันทางผูรวมวจิยัยงัไดพยายามสัมภาษณแรงงานขามชาติอยางนอยหนึง่คนท่ีเคยพยายามใชชอง
ทางที่เปนทางการในการแกไขปญหา และอีกอยางนอยหนึ่งคนที่เคยใชทางเลือกการระงับขอพิพาทแบบการ
จัดการกันเองในชุมชน

โครงการวิจัยนี้มีการจัดการสนทนากลุมทั้งหมด 12 ครั้ง และไดสัมภาษณบุคคลเชิงลึก 33 ครั้ง กับแรงงาน
ขามชาติภาคเกษตรและแรงงานขามชาติที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทาง

องคกรพันธมิตรโครงการวิจัยในการประชุมหารือคร้ังที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพโดย: MMN)
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บทท่ี 2:
ภูมิหลังและบริบท

2.1 เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูสงออกพืชเศรษฐกิจรายใหญของโลก แมวาสัดสวนของภาคเกษตรกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศจะลดลงในปที่ผานมา4 แตอยางไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคงเปนภาคสวนที่สําคัญของเศรษฐกิจไทย เชน 
การจางงานในภาคเกษตร คดิเปนสดัสวนรอยละ 35 ของแรงงานในประเทศ5 และสรางมูลคารอยละ 8.65 ของผลิตภณัฑ
มวลรวมในประเทศป พ.ศ. 25606 องคการสหประชาชาติไดตั้งขอสังเกตถึงการท่ีจะรักษาจํานวนผลผลิตในภาค
การเกษตร นายจางไทยไดพึ่งพาแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานมากขึ้นเพื่อลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน7 
และในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัย เจาของพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเจาของสวน
ไดรายงานถึงปญหาในการหาคนทองถิ่นเพื่อมาทํางานในภาคเกษตร พรอมกลาววาคนไทยในชนบทจํานวนมาก
ไดยายไปทาํงานในเมอืง8 นอกจากนัน้เจาของทีด่นิยงัระบวุาแรงงานขามชาตไิดชวยเพ่ิมการผลิต9 และปจจบุนัพวกเขา
ตองการจางแรงงานขามชาติเนื่องจากเปนลูกจางที่ทํางานขยันขันแข็ง10

ในระหวางการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยครั้งแรกในป พ.ศ. 2560 องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN 
มขีอตกลงวาการวิจยัควรมุงเนนไปท่ีแรงงานท่ีเกีย่วของกับการผลิตพชืเศรษฐกิจ ไดแก ขาวโพดเล้ียงสตัว มนัสาํปะหลัง 
ปาลมน้ํามัน และยางพารา เพราะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเหลาน้ีในระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยและ
มีการพ่ึงพาแรงงานขามชาติสูง ผลผลิตจากขาวโพด/ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน และยางพารา 
รวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของพื้นที่เกษตรเก็บเกี่ยวไดทั้งหมดภายในประเทศไทย11

4 องคกรดานอาหารและการเกษตรขององคการสหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization of the United Nations), “ประเทศไทย, 
เอกสารขอเท็จจรงิของประเทศเร่ืองแนวโนมนโยบายดานอาหารและการเกษตร (Thailand, Country Fact Sheet on Food and Agriculture 
Policy Trends)”, กุมภาพันธ 2561, สืบคนจาก: http://www.fao.org/3/i8683en/I8683EN.pdf.

5 เรื่องเดียวกัน.
6 สถิติ Statista (ธนาคารโลก (World Bank Source)), “ประเทศไทย: สวนแบงของภาคเศรษฐกิจตางๆ ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) (Thailand: Share of Economic Sectors in the Gross Domestic Product (GDP)) จากป 2007 ถึงป 2017”, 2562, สืบคนจาก: 
https://www.statista.com/statistics/331893/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-thailand/.

7 คณะทํางานขององคการสหประชาชาติเรื่องการยายถิ่นในประเทศไทย (United Nations Thematic Working Group on Migration in 
Thailand), “รายงานการยายถิ่นของประเทศไทย ฉบับป 2562 (Thailand Migration Report 2019)”, 2562, หนา 59, สืบคนจาก: 
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0.

8 สัมภาษณนายวิชัย, นายจาง/เจาของสวน (ยางพารา), จังหวัดระยอง, ประเทศไทย, 25 มกราคม 2562.
9 สัมภาษณนายอนงค พรมเสน, นายจาง (ไรขาวโพด), จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 16 พฤษภาคม 2562.
10 สัมภาษณนางทิม สุยะทูน, นายจาง/เจาของไร (ขาวโพด), จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2562; สัมภาษณนาย Phpha 

Palahchum, เจาของสวน (ยางพารา), จังหวัดพังงา, ประเทศไทย, 18 กรกฎาคม 2562.
11 นําขอมูลมาจากองคกรดานอาหารและการเกษตรขององคการสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation of the United 

Nations – FAOSTAT), ฐานขอมูลสําหรับป พ.ศ. 2559 (Database for 2016). สามารถคนหาฐานขอมูลนี้ไดที่: http://www.fao.org/
faostat/en/#home.
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มันสําปะหลัง
แมวามันสําปะหลังจะไมไดเปนสวนประกอบด้ังเดิมของอาหารไทย แตมันสําปะหลังไดกลายเปนสินคาเกษตร

สงออกที่มีความสําคัญมากข้ึนนับตั้งแตป พ.ศ. 2490 เปนตนมา12 รายงานที่ตีพิมพโดยคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 ระบุวา มนัสาํปะหลังจากประเทศไทยมีสดัสวนประมาณรอยละ 67 ของผลผลิต
ในตลาดโลกที่มีการผลิตปละ 33 ลานตัน ในป พ.ศ. 255913

รูปภาพที่ 1: การผลิตมันสําปะหลัง: ผูผลิต 10 อันดับแรก

การผลิตในประเทศไทยยังคงมีความเขมแข็งเนื่องจากความตองการผลิตภัณฑแปงที่มีมูลคาเพ่ิมสูงที่ไดจาก
มันสําปะหลัง เชน สารใหความหวาน โมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) แปงดัดแปลง และผลิตภัณฑที่เปนกรด โดย
ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสงออกผลติภณัฑทีเ่ปนแปงมนัสาํปะหลงัและแปงทีด่ดัแปลงจากแปงมนัสาํปะหลงัมากกวา 
4.26 ลานตัน ซึ่งสรางรายไดเปนมูลคา 1.86 พันลานเหรียญสหรัฐ14 แปงมันสําปะหลังท่ีผลิตในประเทศไทยประมาณ
รอยละ 44 ถูกนําไปใชในการผลิตสารใหความหวานท่ีใชในบริษัทเคร่ืองด่ืมระดับโลก เชน เปปซี่ กระทิงแดง และ
คาราบาว ซ่ึงท้ังหมดน้ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย15 ในป พ.ศ. 2559 สารใหความหวานในตลาดโลกมีมูลคา 33 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ และคาดวาจะเติบโตอยางตอเน่ืองคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.5 ซ่ึงนับเปนมูลคา 45 พันลานดอลลารสหรัฐ 
ในป พ.ศ. 256516 นอกจากน้ี ตลาดสําหรับสารเพ่ิมรสชาติอาหารท่ีผลิตจากมันสําปะหลังอยางเชนผงชูรสก็ยังคง
แข็งแกรง ในป พ.ศ. 2559 ตลาดผงชูรสในประเทศไทยมีมูลคา 210 ลานดอลลารสหรัฐ โดยผูผลิตชั้นนําสองรายคือ
อายิโนะโมะโตะและคนอร ยังคงใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตตอไป17 มันสําปะหลังยังเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
เอทานอล และกระทรวงพลังงานแหงประเทศไทยหวังท่ีจะเพ่ิมการผลิตเอทานอลในการทดแทนนํ้ามันเบนซินเพ่ือใชเปน
แหลงพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ18 และรัฐบาลไทยไดตั้งเปาที่จะเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังประมาณรอยละ 6 
ตอป ซึ่งคิดเปนปริมาณ 59.5 ลานตันตอป ภายในป พ.ศ. 2569 ในปจจุบันนี้ บริษัททรัพยทิพย ทีพีเคเอทานอล 
และอุบลไบโอเอทานอล เปนบริษัทดานพลังงานชั้นนําที่เนนการผลิตพลังงานจากพืชเกษตรในประเทศไทย19

12 Jeff rey Hays, “พืชในประเทศไทย: ออย, มันสําปะหลัง, ยางพารา, การสงออก, ผลไมและผัก (Crops in Thailand: Sugar Cane, Tapioca, 
Rubber, Exports, Fruits and Vegetables)”, ทําใหเปนปจจุบันครั้งลาสุดเม่ือ พฤษภาคม 2557, สืบคนจาก: http://factsanddetails.com/
southeast-asia/Thailand/sub5_8h/entry-3320.html.

13 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (Thailand Board of Investment), “ทบทวนการลงทุนของประเทศไทย (Thailand 
Investment Review)”, กันยายน 2560, สืบคนจาก: http://www.boi.go.th/upload/content/TIR-SEP2017_81650.pdf.

14 เรื่องเดียวกัน.
15 เรื่องเดียวกัน.
16 เรื่องเดียวกัน.
17 เรื่องเดียวกัน.
18 เรื่องเดียวกัน.
19 เรื่องเดียวกัน.

11เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



ขาวโพด/ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูสงออกขาวโพดรายใหญของโลก 

ระหวางป พ.ศ. 2533–2542 แตในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดตกสู
อันดับท่ี 19 ของประเทศผูสงออกขาวโพด20 ในป พ.ศ. 2559 การสงออก
ขาวโพดจากประเทศไทยมีปริมาณ 602,593 ตัน คิดเปนมูลคา 191.03 
ลานดอลลารสหรัฐ จากเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 1.04 ลานเฮกตาร21 
ขาวโพดเปนพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญสําหรับการบริโภคภายใน
ประเทศและใชเปนอาหารสัตว โดยภาคปศุสัตวของประเทศไทยซึ่งมี
การเติบโตอยางตอเน่ือง มคีวามตองการขาวโพดเพ่ือใชเปนอาหารสัตว
เพิ่มขึ้นจาก 5.72 ลานตัน ในป พ.ศ. 2558 เปน 5.85 ลานตัน ในป 
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจําเปนตองนําเขาขาวโพดจากประเทศเพ่ือนบาน
เพื่อตอบสนองความตองการท่ีเพิ่มขึ้น และเมล็ดพันธุขาวโพดมีมูลคา
การสงออกสงูสดุในอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุของไทย โดยคดิเปนปรมิาณ
รอยละ 42 ของการสงออกเมล็ดพนัธุทัง้หมด22 รฐับาลไทยไดกาํหนดราคาเพ่ือการรับซือ้ขาวโพดท่ีผลติภายในประเทศ 
(ราคา 8 บาทตอกิโลกรัม) และใหสินเชื่อในอัตราดอกเบ้ียต่ําแกเกษตรกร (รอยละ 1) นโยบายเหลานี้คาดวาจะเปล่ียน
การผลิตจากมันสําปะหลังเปนขาวโพดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย23

ยางพารา

รูปภาพที่ 3: การผลิตยางพาราธรรมชาติ: ผูผลิต 10 อันดับแรก

ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูสงออกยางพาราธรรมชาติรายใหญท่ีสุดของโลก24 ในป พ.ศ. 2560 
ปเดียว มีการผลิตยางพาราธรรมชาติปริมาณมากกวา 4.56 ลานตัน คิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 36 ของการผลิต
ยางธรรมชาตทิัง้หมดในโลก25 ยางพาราเปนพชืเศรษฐกจิทีค่วามสําคญัในภาคใตของประเทศไทยซึง่มสีภาพภมูปิระเทศ

20 ดู FAOSTAT, ในเชิงอรรถท่ี 11.
21 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (Center of Applied Economic Research), “บทบาททางเศรษฐศาสตรของขาวโพดในประเทศไทย 

(Economic Role of Maize in Thailand)”, 8 ธันวาคม 2560, สืบคนจาก: http://ap.ff tc.agnet.org/ap_db.php?id=824.
22 เรื่องเดียวกัน.
23 การบริการตางชาติทางการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) (USDA Foreign 

Agricultural Service), “รายงานประจําปของประเทศไทยเร่ืองธัญพืชและอาหาร (Thailand Grain and Feed Annual)”, 14 มีนาคม 2562, สืบคน
จาก: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Bangkok_Thailand_3-14-2019.pdf.

24 เพือ่การเปรยีบเทียบ กรุณาดขูอมลูจาก ศนูยการคาสากล (International Trade Centre), สบืคนจาก: http://www.trademap.org/Country_
SelProduct_TS.aspx.

25 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (Thailand Board of Investment), “ประเทศไทย: ผูจําหนายยางพาราธรรมชาติสูงสุด
ของโลก (Thailand: World’s Top Supplier Of Natural Rubber)”, กันยายน 2561, สืบคนจาก: https://www.boi.go.th/upload/content/
Rubber_Industry2018_5bb33471b8292.pdf.
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ที่เต็มไปดวยสวนยางพาราและนาขาว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ไดแก ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส มีการผลิตยางพาราคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของการผลิตยางของประเทศไทย26

ยางพาราของไทยถูกสงออกในรูปแบบยางพาราดิบเปนสวนมาก รวมถึงยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํายางขน 
และยางคอมพาวด (ยางที่มีการผสมสารเคมีตางๆ) มีการใชยางแปรรูปภายในประเทศประมาณรอยละ 15 เทานั้น 
โดยมีการผลิตยางรถยนต รอยละ 60 การผลิตยางยืดและยางรัด รอยละ 19 และการผลิตถุงมือยาง รอยละ 1427 
ประเทศไทยเปนผูสงออกยางธรรมชาติใหกับหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปจจุบันจีนเปนตลาดการสงออกยางพาราใหญ
ที่สุด บริษัทไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป (Thaitex) และบริษัทวงศบัณฑิต เปนผูผลิตน้ํายางธรรมชาติ ผูผลิตยางธรรมชาติ
ดวยเครื่องจักร และผูสงออกยางพารารายใหญที่สุดอันดับหนึ่งและสองของประเทศไทย ตามลําดับ28 ในขณะท่ีความ
ตองการยางพาราจากอุตสาหกรรมยางรถยนตชะลอตัวลงและมีการใชยางสังเคราะห ทาํใหความตองการยางธรรมชาติ
ลดนอยลงแตยังคงมีความตองการนํ้ายางขนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลิตถุงมือยางและถุงยางอนามัย

ปาลมน้ํามัน
ปาลมน้าํมันเปนพชืเศรษฐกจิทีไ่ดรบัความนยิมในภาคเกษตรของประเทศไทยเนือ่งจากใหผลผลติน้าํมนัมากกวา

พืชอื่นๆ ที่ผลิตน้ํามันได อาทิ มะพราว มะกอก ฝาย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ทานตะวัน และเมล็ดองุน29 ถึง 6–10 เทา 
ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา รัฐบาลไทยไดสนับสนุนใหเกษตรกรเปล่ียนจากการทําสวนยางพาราเปนปาลมนํ้ามันเพ่ือตอบสนอง
ตอราคายางพาราที่ลดลง30 เนื้อที่เพาะปลูกเพื่อการผลิตน้ํามันปาลมไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2523 
โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากกวารอยละ 90 อยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศ31 ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตนํ้ามันปาลม
อันดับที่สาม รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย และมีขอสังเกตวาผลผลิตจากไทยคิดเปนเพียงรอยละ 3 ของการผลิต
น้ํามันปาลมทั่วโลก การผลิตน้ํามันปาลมของไทยมากกวารอยละ 95 ถูกนํามาใชภายในประเทศ สามารถจําแนกได
ตามสัดสวน คือ ในจํานวนนี้รอยละ 32 ของนํ้ามันปาลมดิบถูกนํามาผานกระบวนการเพื่อทําใหเปนน้ํามันปรุงอาหาร
ซึ่งใชบริโภคโดยตรงในครัวเรือนและรานอาหาร อีกรอยละ 20 ใชเปนสวนผสมในสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ เชน 
ขนมขบเคีย้วและบะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู สบู นมขนและครมีเทยีมสาํหรบัใสกาแฟ เครือ่งสาํอาง น้าํมนัหลอล่ืน และพลาสตกิ 
และรอยละ 48 ใชในการผลิตไบโอดีเซล32 โดยในป พ.ศ. 2560 การสงออกนํ้ามันปาลมของประเทศไทยมีมูลคา 
115 ลานดอลลารสหรัฐ33

26 ดู FAOSTAT, ในเชิงอรรถท่ี 11.
27 ดู สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (Thailand Board of Investment), ในเชิงอรรถที่ 25.
28 สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) (Thailand Board of Investment), “อตุสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย (Thailand’s 

Rubber Industry)”, สืบคนจาก: https://www.boi.go.th/upload/content/Rubber_5a3b80bcc4882.pdf.
29 วิจัยกรุงศรี (Krungsri Research), “อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน (Oil Palm Industry)”, มิถุนายน 2560, สืบคนจาก: https://www.krungsri.com/

bank/getmedia/ac87c171-db74-442b-ae29-5b69572896ca/IO_Oil_Palm_2017_EN.aspx.
30 Hueleng Tan, “ประเทศไทยสนับสนุนใหเกษตรกรเปล่ียนจากการทําสวนยางพาราเปนปาลมนํ้ามัน (Thailand Encourages Rubber Farmers 

to Switch Crops)”, ใน วารสาร The Wall Street Journal, 12 สิงหาคม 2557, สืบคนจาก: http://www.wsj.com/articles/thailand-encourages-
rubber-farmers-to-switch-crops-1407839494.

31 Jonas Dallinger, “การพัฒนาปาลมน้ํามันในประเทศไทย: การพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2554 (Oil Palm 
Development in Thailand: economic, social and environmental considerations)”, 2554, สืบคนจาก: http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/fi les/publication/2011/11/chapter-1-oil-palm-development-thailand-economic-social-and-environmental-considerations.pdf.

32 ดู วิจัยกรุงศรี (Krungsri Research), ในเชิงอรรถที่ 29.
33 การสงัเกตการณความซับซอนทางเศรษฐศาสตร “ประเทศไทยสงออกนํ้ามันปาลมไปทีไ่หนบาง (พ.ศ. 2560)?” (Observatory of Economic 

Complexity, “Where does Thailand export Palm Oil to (2017)?”), สืบคนจาก: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/
tha/show/1511/2017/.
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ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของการเพาะปลูกพืชเกษตร
สภาพภมูอิากาศเปนปจจยัสาํคญัทีส่งผลตอการเพาะปลกู เปนตน

วามันสําปะหลังเหมาะที่จะปลูกในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย34 โดยพื้นที่ที่ใหผลผลิตไดดี
อยูในจังหวัดนครราชสีมา สระแกว กําแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี และ
อุบลราชธานี35 ในทํานองเดียวกัน ขาวโพดจะใหผลผลิตดีในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย36 โดยมี
การผลิตขาวโพดไดจํานวนมากในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพชรบูรณ37

ขณะที่การเพาะปลูกพืชยางพารานั้นสวนใหญจะอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย นัน่คอื จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีชมุพร พงังา 
สงขลา และนครศรธีรรมราช38 สาํหรบัการทาํสวนปาลมน้าํมนัไดรบัความ
นิยมมากในจังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่ และชุมพร รวมไปถึงมีการขยาย
การทําสวนปาลมน้ํามันในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งพบมากในจังหวัดชลบุรีและตราด39 (ดูแผนที่ 3)

34 Tom Arthey, Orawan Srisompun, และ Yelto Zimmer, “การผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลังในประเทศไทย (Cassava Production and 
Processing in Thailand)”, กมุภาพันธ 2561, สบืคนจาก: http://www.agribenchmark.org/fi leadmin/Dateiablage/B-Cash-Crop/Reports/
CassavaReportFinal-181030.pdf.

35 วิจัยกรุงศรี Krungsri Research, “อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง (Cassava Industry)”, สิงหาคม 2561, สืบคนจาก: https://www.krungsri.
com/bank/getmedia/57ef4f9d-2dcc-4b12-b3a2-3d0ae268471c/IO_Cassava_180807_EN_EX.aspx.

36 Oracho Napasintuwong, “อตุสาหกรรมเมลด็ขาวโพดในประเทศไทย: การพฒันา, สถานการณปจจบุนั และโอกาส (Maize Seed Industry 
in Thailand: development, current situation, and prospect)”, เอกสาร Worker paper No. 2558/1 ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (of Department of Agriculture and Resource Economics, Faculty of 
Economics, Kasetasart University), กุมภาพันธ 2558, สืบคนจาก: https://www.ifpri.org/publication/maize-seed-industry-thailand-
development-current-situation-and-prospects.

37 โครงการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ (United National Development Programmes), “ประเทศไทย: ความย่ังยืนของขาวโพด (Thailand: 
Sustainable Maize)”, 4 พฤษภาคม 2558, สบืคนจาก: http://www.asia-pacifi c.undp.org/content/rbap/en/home/ourwork/development-
impact/innovation/projects/thailand-maize.html.

38 ดู แผนท่ี ใน องคกรการเกษตรขององคการสหประชาชาติ (Agricultural Organization of the United Nations), “การแบงเขตเศรษฐศาสตร
เกษตรระดับชาติสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักในประเทศไทย (National Agro-Economic Zoning for Major Crops in Thailand – NAEZ)”, 2560, 
หนา 12, สืบคนจาก: http://www.fao.org/3/a-i7077e.pdf.

39 Jonas Dallinger, “การขยายการปลกูปาลมน้าํมนัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต: แนวโนมและการเกีย่วของกบัชมุชนทองถิน่และชนพืน้เมอืง 

แผนที่ 3: การแบงภาคภูมิศาสตรของประเทศไทย

รูปภาพที่ 4: การผลิตปาลมน้ํามัน: ผูผลิต 10 อันดับแรก
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2.2 กระบวนการยายถิ่น
แรงงานขามชาติอยางเชนแรงงานที่เขารวมการวิจัยในคร้ังนี้ มีสวนสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย40 โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความสําเร็จของภาคเกษตร เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับประเทศ
เพือ่นบานทีเ่อือ้ตอการยายถิน่ จงึทาํใหมสีดัสวนแรงงานขามชาติทีย่งัคงใชชองทางทีไ่มเปนทางการเขามาประเทศไทย
และทํางานโดยไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการอยูเปนจํานวนมากพอสมควร นับเปนเวลาหลายปและโดยเฉพาะ
ตั้งแตการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยในป พ.ศ. 2557 ทางการไทยไดพยายามคนหาเพ่ือควบคุมสิ่งที่ทางการให
ความหมายวาเปน “การทํางานผิดกฎหมาย”41 และมุงสูระบบการจัดการการยายถิ่นที่ใชวิธีการควบคุมมากขึ้น ในการ
ปฏิบัติดังกลาวไดมีการนํามาตรการตางๆ มาใชเพื่อทําใหกระบวนการยายถ่ินมีระเบียบแบบแผนอยางเปนทางการ 
ในขณะเดียวกันก็มีบางมาตรการที่เปดใหแรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนและอาศัยอยูในประเทศไทยอยูแลวได
จดทะเบียนใหมีสถานภาพถูกตอง มาตรการเหลานี้ยังรวมถึงชองทางการจดทะเบียนแรงงานขามชาติที่ตองผาน
กระบวนการพิสูจนสัญชาติ (Nationality Verifi cation – NV) หรือท่ีเรียกกันวา กระบวนการ MOU (บันทึกความเขาใจ
วาดวยการจางงานระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยกับรฐัอาณาจกัรอ่ืน) และมาตรา 64 แหงพระราชกาํหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาววาดวยการเขามาทํางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล และในป พ.ศ. 2561 
แรงงานขามชาติภาคเกษตรจํานวน 436,188 คน จากกัมพูชา เมียนมา และลาว ไดใชกลไกน้ีเพ่ือใหไดรับสถานะผูเขาเมือง
ที่เขามาทํางานถูกตอง42 แตก็พึงระลึกวายังคงมีแรงงานขามชาติจํานวนมากท่ียังไมไดจดทะเบียน เพื่อทําความเขาใจ
ขอบเขตของกลไกการยายถิ่นแรงงานเหลานี้ กรุณาอานคําอธิบายโดยสรุปของกลไกตางๆ ในเนื้อหาสวนถัดไป

การจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
นับตั้งแตป พ.ศ. 2533 ในมติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับท่ีมีความตอเนื่องกัน ไดอนุญาตใหแรงงานขามชาติที่

ไมไดจดทะเบยีนเขาสูกระบวนการจดทะเบยีนเพือ่ใหมสีถานภาพ (กึง่) ถกูกฎหมายกอนไดในชวงทีม่กีารเปดใหแรงงาน
ขามชาติจดทะเบียน โดยจะถูกจัดใหอยูในกลุมแรงงานขามชาติท่ีรอการพิสูจนสัญชาติ43 การข้ึนทะเบียนแรงงานขามชาติ
กลุมที่มีจํานวนมากนี้จะมีขึ้นทุกๆ 2–3 ป เพื่อใหแรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนหรือยังไมมีสถานภาพเขาเมือง
ถูกกฎหมายจะไดรับการผอนผันใหอยูและทํางานในประเทศไทยไดโดยไมตองกลับไปยังประเทศตนทางไดคราวละ 

พ.ศ. 2554 (Oil Palm Expansion in South East Asia: trends and implications for local communities and indigenous people)”, 
FPP & SawitWatch 2011, สืบคนจาก: https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/fi les/publication/2011/11/chapter-1-oil-palm-
development-thailand-economic-social-and-environmental-considerations.pdf.

40 สําหรับขอมูลภาพรวม, ดู Supang Chantavanich และ Ratchada Jayagupta, “การยายถิ่นฐานมายังประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงาน
ขามชาตจิากเมยีนมา ลาว และกมัพชูา (Immigration to Thailand: The Case of Migrant Workers from Myanmar, Laos and Cambodia)”, 
ใน เอกสารของ Uma Segal, Doreen Elliott, และ Nazneen Mayadas (บ.ก.), การยายถ่ินฐานท่ัวโลก: นโยบาย การปฏิบัติ และแนวโนม 
(Immigration Worldwide: Policies, Practices, and Trends), ออกซฟอรด: ออกซฟอรดยูนิเวอรซิตี้เพรส, 2553, หนา 303 (Oxford: 
Oxford University Press, 2010, pp. 303).

41 ดู ความผิดทางอาญาท่ีมุงเปาเอาผิดแรงงานและนายจางท่ีผิดกฎหมายภายใตพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางชาติ
ท่ีดําเนินการในป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีการประกาศใชควบคูไปกับการปราบปรามคนเขาเมืองท่ีรูจักกันในช่ือ “ปฏิบัติการเอ็กซเรย
คนหาชาวตางชาติผิดกฎหมาย” (the criminal off ences targeting irregular workers and employers enacted within the Emergency 
Decrees on the Management of Foreign Workers’ Employment implemented in 2017 and 2018, which were promulgated alongside 
an immigration crackdown known as “Operation X-Ray Outlaw Foreigner”).

42 ขอมลูจากกระทรวงแรงงานไทย, 2561, อางองิใน รายงานของคณะทาํงานประเดน็การยายถิน่ในประเทศไทยขององคการสหประชาชาต,ิ 
“รายงานการยายถิ่นประเทศไทย 2562” (United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, “Thailand Migration 
Report 2019”), หนา 60, ในเชิงอรรถที่ 7.

43 สําหรับภาพรวมเชิงประวัติศาสตร ดูทั่วไปใน ศูนยผูยายถิ่นเอเชีย และ เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (AMC & MMN), 
“ความจําเปนในการยายถ่ิน, ประเด็น และการตอบสนองในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Migration Needs, Issues and Responses in 
the Greater Mekong Subregion): หนังสือขอมูลอางอิง (Resource Book)”, 2545.
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1 หรือ 2 ป แตมติคณะรัฐมนตรีนี้ถูกตั้งขอสังเกตวา แมวาแรงงานขามชาติจะจดทะเบียนและไดรับอนุญาตใหอยูใน
ประเทศแลวแตก็ยังไมไดรับการนิรโทษกรรมอยางสมบูรณ ในความเปนจริงแลวแรงงานขามชาติยังอยูในสถานะ
ลอแหลมเนื่องจากพวกเขายังคงตองอยูภายใตการควบคุมของการตรวจคนเขาเมืองเพราะยังถูกจัดใหอยูในกลุม 
“เขาเมืองผิดกฎหมาย”44 นอกจากนี้ การจดทะเบียนที่ใหสถานภาพแบบชั่วคราวก็ทําใหแรงงานขามชาติยังหางไกล
จากการมีทางออกระยะยาวที่จะสามารถอยูไดอยางถูกตอง

แรงงานขามแดนจากกัมพูชาเขาสูประเทศไทย (ภาพโดย: MMN/John Hulme)

รอบการจดทะเบียนแรงงานขามชาติลาสุดของประเทศไทยคือชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 และตามดวยการขยายกําหนดเวลา 2 ครั้ง45 ในการจดทะเบียนนั้น แรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียน
จากประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตองไปรายงานตัว ณ ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
ที่กระจายอยูใน 80 แหงทั่วประเทศ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา วันสตอปเซอรวิสเซนเตอร หรือ โอเอสเอสซี (One Stop 
Service Centres – OSSC) และตองดําเนินการโดยมีเอกสารดังนี้ (1) เอกสารท่ีแสดงการพิสูจนสัญชาติซึ่งออกใหโดย
ประเทศตนทาง (2) หนังสือรับรองการจางงาน (3) ใบรับรองแพทย (4) คาธรรมเนียม โดยแรงงานขามชาติสามารถ
ใชเอกสารแสดงตัวตนบุคคล ใบอนุญาตทํางาน ประกันสุขภาพ และบัตรไดรับการผอนผันใหอยูในประเทศไทยได
ชัว่คราว เพือ่แสดงสทิธิอยูอาศยัในประเทศไทยตามทีไ่ดรบัอนญุาต โดยคาธรรมเนยีมทีป่ระกาศอยางเปนทางการคอื 

44 Alessandra Bravi, Katharina Schaur, Alexander Trupp, Teeranong Sakulsri, Reena Tadee, Kanya Apipornchaisakul, และ Sureeporn 
Punpuing, “ผูอพยพในประเทศท่ีมภีาวะวกิฤต (Migrants in Countries in Crisis – MICIC) กรณีศกึษาประเทศไทย (Thailand Case Study): 
การยายถิ่นและภัยพิบัติธรรมชาติ (Migration and Natural Disasters) – ผลกระทบตอผูอพยพจากอุทกภัยป 2554 ในประเทศไทย 
(The Impact on Migrants of the 2011 Floods in Thailand)”, 2017, หนา 11, สืบคนจาก: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/
resources/Thailand_CS_FINAL.pdf.

45 ดู “ตํารวจปราบปรามผูอพยพผิดกฎหมาย (Cops Crack Down on Illegal Migrants)”, บางกอกโพสต (Bangkok Post), 2 กรกฎาคม 2018, 
สืบคนจาก: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1495782/cops-crack-down-on-illegal-migrants.
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6,180 บาท46 โดยคาใชจายน้ียังไมรวมคาใชจายท่ีแรงงานตองจายเพ่ือการพิสูจนสัญชาติในประเทศตนทาง หรือ
คาบริการอื่นๆ ใหแกนายหนาอีกดวย จากรายงานสถิติอยางเปนทางการของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
มีการออกใบอนุญาตทํางานจํานวน 2,214,298 ใบ ใหกับแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่ไดจดทะเบียน47

การนําเขาแรงงานตามบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
ดวยความพยายามท่ีจะระงับการยายถิ่นแบบไมเปนทางการและหลีกเล่ียงความจําเปนในการเพ่ิมรอบการจด

ทะเบยีนแรงงานขามชาต ิรฐับาลไทยไดสนบัสนนุอยางเตม็ทีใ่หใชชองทางการยายถิน่อยางเปนทางการภายใตบนัทกึ
ความเขาใจ (MOU) วาดวยการจางงานระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทางแรงงาน ไดแก เมียนมา กัมพชูา 
และลาว48 นับตั้งแตชวงป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดใช MOU เพื่อความรวมมือสําหรับหลายประเด็น
เกีย่วกบัการยายถิน่แรงงาน49 รวมถงึเตรยีมการตางๆ เพ่ือสรางชองทางการยายถิน่แรงงานทีเ่ปนทางการ สาระสาํคญั
คือ ในกระบวนการของ MOU ไดอนุญาตใหนายจางไทยจางแรงงานขามชาติโดยตรงจากประเทศตนทางเพ่ือการจางงาน
ในรายการอาชีพที่ใชมือทํางาน (กรรมกร) รวมถึงงานในภาคเกษตร อยางไรก็ตามการนําเขาแรงงานผาน MOU 
มขีัน้ตอนทีแ่ตกตางกนัหลายประการทีข้ึ่นอยูกบัประเทศตนทาง50 ทัง้ในเรือ่งความยุงยากทางเอกสารที ่“แรงงาน MOU” 
ตองดําเนินการ ซึ่งยอมสงผลในเรื่องคาใชจาย ระยะเวลา และความซับซอนทางระบบราชการของแตละประเทศ 
โดยจํานวนแรงงานขามชาติภาคเกษตรที่เขามาประเทศไทยผานกระบวนการ MOU ยังคงมีจํานวนไมมาก จากสถิติ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256151 พบวามีแรงงานขามชาติภาคเกษตรจํานวน 6,239 คน จากเมียนมา และ 9,079 คน 
จากกัมพูชา ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาบทถัดไป

46 อางอิงใน “เปดศูนยบริการสําหรับแรงงานขามชาติอีกครั้ง (Service Centres for Migrants to Re-open)”, บางกอกโพสต (Bangkok Post), 
20 เมษายน 2561, สืบคนจาก: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1448874/service-centres-for-migrants-to-re-open.

47 รวมถึงแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนระหวางรอบการจดทะเบียนที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (1,187,803 คน), แรงงานประมง
ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูจนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (6,082 คน) และแรงงานท่ีผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติไปกอนหนาแลว (1,020,413 คน); 
ดู สถิติจากรัฐบาลไทยที่รายงานตอคณะทํางานประเด็นการยายถิ่นในประเทศไทยขององคการสหประชาชาติ, “รายงานการยายถิ่น
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Thai government statistics reported in UN Thematic Working Group on Migration in Thailand, Thailand 
Migration Report 2019)”, หนา 12, ในเชิงอรรถที่ 7.

48 สาํหรบัตวัอยาง, ด ูกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจกัรไทย, “ขาวแจกสือ่มวลชน: ประเทศไทยใชระบบ MOU เพ่ือสรรหาแรงงาน
ขามชาติสําหรับงานภาคประมง (Ministry of Foreign Aff airs of the Kingdom of Thailand, Press Release: Thailand uses MOU system 
to recruit migrant workers to fi ll jobs in marine fi sheries sector)”, 11 ตุลาคม 2561, สืบคนจาก: http://www.mfa.go.th/main/en/
news3/6886/95148-Thailand-uses-MOU-system-to-recruit-migrant-worker.html.

49 ด ูบนัทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืดานแรงงาน (MOU) ระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแหงสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว, 18 ตุลาคม 2545; บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MOU) ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา, 31 พฤษภาคม 2546; บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา, 21 มิถุนายน 2546; ในป 2558 และ 2559 MOU เหลาน้ีไดมีการปรับแก
และทําขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อขยายความรวมมือ.

50 สําหรับสรุปใจความสําคัญของความแตกตางเหลานี้และพัฒนาการความซับซอนของกระบวนการ MOU; ดู แผนภาพแสดงการนํา MOU 
ไปใชกับแรงงานขามชาติจากเมียนมา กัมพูชา และลาว, ใน รายงาน ILO, “ทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ MOU ในการบริหาร
จัดการการยายถิ่นแรงงานระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน”, 2558, หนา 12 และ หนา 36–37, สืบคนจาก: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_356542.pdf.

51 ดู ขอมูลจากกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, อางอิงใน คณะทํางานขององคการสหประชาชาติเรื่องการยายถ่ิน
ในประเทศไทย, “รายงานของประเทศไทยเรื่องการยายถิ่น ป ค.ศ. 2019”, หนา 61, ในเชิงอรรถที่ 7.
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การเขามาทํางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560

ในที่สุด มีการประกาศใชนโยบายที่รูจักกันทั่วไปวา บัตรผานแดนมาตรา 64 เพราะไดอํานาจมาจากมาตรา 64 
แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 256052 มาตรานี้มีจุดประสงคเพื่ออนุญาต
ใหประชากรของประเทศท่ีมพีรมแดนทางบกติดกบัประเทศไทยเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวหรือเพือ่ทํางาน
ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่กําหนด กระบวนการขอมีบัตรผานแดนและเง่ือนไขการอยูอาศัยท่ีแรงงานท่ีถือบัตรผานแดนนี้
ตองปฏิบัติตามนั้น ทําใหเกิดขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่ออกภายใตกฎหมายที่ยกเลิกไปแลวในปจจุบัน53 โดยแรงงาน
ขามชาติที่ประสงคเขามาทํางานในประเทศไทยในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล จะตองไดรับการอนุญาตจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประเทศตนทาง ผานการตรวจสขุภาพ ทาํการจายคาธรรมเนยีม และไดรบัใบอนุญาต
ทํางานในประเทศไทย54 บัตรผานแดนมีความแตกตางกันตามอายุของบัตร (รายวัน รายสัปดาห และรายเดือน) และ
ตามหนวยงานที่มีอํานาจออกบัตร ตัวอยางเชน ขอตกลงระหวางประเทศเมียนมาและประเทศไทยสัมพันธกับพ้ืนที่
ขามชายแดนเมยีวด–ีแมสอดนัน้ ใหอนญุาตเฉพาะแรงงานทีม่ภีมูลิาํเนาในจงัหวดัเมยีวดเีทานัน้ และสามารถอยูทาํงาน
ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงภายในจังหวัดตาก เปนระยะเวลา 30 วัน และไมใชเรื่องไมปกติที่กระบวนการขออนุญาต
บัตรผานแดนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา เชน กระบวนการขอบัตรผานแดน
ที่ชายแดนกัมพูชา–ไทย ที่ลาสุดมีการกวดขันเพื่อ “ปองกันไมใชชาวกัมพูชาท่ีไมใชคนพื้นเพหรือไมใชคนท่ีอยูอาศัย
ในจากจังหวัดชายแดนในประเทศกัมพูชา (หรือจังหวัดบันเตียเมียนเจย) ขอบัตรผานแดนอยางผิดกฎหมายและ
ขามเขามาทํางานในประเทศไทย”55

52 ด ูมาตรา 64 แหงพระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 (2017), สบืคนจากฉบบัภาษาองักฤษที:่ https://
www.doe.go.th/prd/assets/upload/fi les/bkk_th/3c35c06309c7e8942a8f6ea363b8b916.pdf.

53 ไดแกคําสั่งตางๆ ที่ออกตามการยกเลิกพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551.
54 ด ูตวัอยางรายละเอยีดกระบวนการตางๆ ทีอ่ธิบายไวในเอกสารของ IOM, “บนัทกึขอมลูผูยายถิน่ (Migrant Information Note)”, ธนัวาคม 

2559, หนา 4–6, สืบคนจาก: https://thailand.iom.int/sites/default/fi les/document/publications/MIN%20No.30_ENG_FINAL.pdf.
55 ดู “ระเบียบเขมงวดสําหรับบัตรผานแดน”, บางกอกโพสต, 3 มกราคม 2561, อางอิงคําพูดของ พ.ต.ท. เบญจพล รอดสวาสด์ิ ผกก.ตม.สระแกว, 

สืบคนจาก: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1389318/tough-rules-in-place-for-border-passes.
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บทท่ี 3:
ผลการวิจัย

บทนีจ้ะนาํเสนอขอคนพบทางการวิจยัและบทวเิคราะหการสํารวจ การสัมภาษณ และการสนทนากลุม ทีไ่ดเก็บ
รวบรวมในชวงระยะเวลาของการทําวิจัยนี้ี้

3.1 คุณลักษณะของแรงงานขามชาติที่รวมใหขอมูลการวิจัย 
สัญชาติและชาติพันธุ

จากแรงงานขามชาติที่ทํางานในภาคเกษตรท้ังส้ิน 328 ราย ที่ไดรับการสํารวจในการศึกษาครั้งนี้ เปนแรงงาน
ที่มาจากประเทศเมียนมา 236 ราย (รอยละ 72) สวนอีก 92 ราย (รอยละ 28) มาจากประเทศกัมพูชา สัดสวนแรงงาน
ชาวเมียนมาตอแรงงานชาวกัมพูชาคือ 2.5 ตอ 1 คน ซึ่งใกลเคียงกับสัดสวนของจํานวนแรงงานขามชาติของสอง
ประเทศนี้ที่ปรากฏอยูจริงในประเทศไทยทั้งหมดคือ 2.20 ตอ 1 คน56 ในบรรดาผูตอบแบบสอบถามจากเมียนมากวา
รอยละ 70 ระบวุาตนเปนชาวเมยีนมาหรอืชาวมอญ (หรอืทัง้คู) ขณะทีผู่ตอบแบบสอบถามจากกมัพูชาท้ังหมดระบวุา
ตนเปนชาวเขมร ทั้งนี้มีแนวโนมวาสัดสวนชาติพันธุเหลานี้เปนผลของกลุมประชากรที่เฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่ของ
การศึกษานี้ และดังนั้นจึงไมสามารถกลาวอางวาเปนตัวแทนการวิเคราะหทางดานชาติพันธุของแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรโดยทั่วไปได

ตารางที่ 1: จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเทศ

ประเทศ
เมียนมา กัมพูชา รวม

236 92 328

ลักษณะโดยทั่วไปอื่นๆ
นี่คือลักษณะโดยทั่วไปอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถามในการสํารวจของเรา
• ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 164 ราย (รอยละ 50) เปนผูหญิง และอีก 164 ราย (รอยละ 50) เปนผูชาย
• ผูตอบแบบสอบถาม 210 ราย (รอยละ 64) คือแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีทํางานในประเทศไทยในขณะท่ี
มีการสํารวจ สวนอีก 118 ราย (รอยละ 36) คือแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไดรับการสัมภาษณ
เมื่อกลับประเทศตนทางของพวกเขาในประเทศเมียนมาหรือกัมพูชา

• ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 18–65 ป โดย 2 ใน 3 มีอายุระหวาง 26–45 ป และ
• ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 84.1 มีสถานภาพสมรส57

56 กระทรวงแรงงานไดรายงานวา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หลังจากเปดศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) มีแรงงาน
ขามชาติมาจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และไดรับอนุญาตทํางาน จํานวนท้ังส้ิน 1,187,803 คน (กัมพูชา 350,840 คน, ลาว 59,746 คน 
และเมียนมา 777,217 คน); ดู กระทรวงแรงงานแหงประเทศไทย, “รายงานผลการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว
ในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561”, 17 กรกฎาคม 2561, 
สืบคนจาก: http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932921712.pdf.

57 จํานวน n = 327 ราย, ไมพบขอมูล 1 ราย.
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ตารางที่ 2: จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ
หญิง 164 50

ชาย 164 50

รวม 328 100

ตารางที่ 3: ประเภทของผูตอบแบบสอบถาม

ประเทศ
แรงงานขามชาติในประเทศไทย แรงงานขามชาติที่กลับประเทศตนทาง รวม (ราย)

210 (รอยละ 64) 118 (รอยละ 36) 328

ในบรรดาแรงงานขามชาติทั้งสองประเภทในตารางที่ 3 จํานวน 328 ราย ที่ไดรับการสํารวจ ยังจําแนกประเภท
แรงงานตามชนิดของพืชเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ศึกษาตางๆ และการจําแนกประเภทแรงงานตามชวงระยะเวลาของ
การเก็บขอมูลสํารวจ ดังตารางดานลางตอไปน้ี

ตารางที่ 4: จํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชนิดของพืชเกษตรในพื้นที่ที่มีการจางแรงงานขามชาติ

ชนิดของพืช จํานวน (N = 326) รอยละ
ขาวโพด 92 28.2

มันสําปะหลัง 52 16.0

ยางพารา 148 45.4

ปาลมนํ้ามัน 34 10.4

ตารางที่ 5: จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพื้นที่ศึกษาและชวงการเก็บขอมูลสํารวจในประเทศไทย

พื้นที่ศึกษาในประเทศไทย การเก็บขอมูลสํารวจระยะที่ 1 (ราย) การเก็บขอมูลสํารวจ ระยะที่ 2 (ราย)
จ.ตาก (อ.แมสอด) 20 (ขาวโพด 10, มันสําปะหลัง 10) 60 (ขาวโพด 38, มันสําปะหลัง 22)

จ.ระยอง 10 (ยางพารา) 30 (ยางพารา 28, ปาลมน้ํามัน 2)

จ.สุราษฎรธานี 10 (ยางพารา) 30 (ยางพารา 28, ไมทราบ 2)

จ.พังงา 20 (ยางพารา 10, ปาลมน้ํามัน 10) 30 (ยางพารา 15, ปาลมน้ํามัน 15)

รวม 60 150

ตารางที่ 6: จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพื้นที่ศึกษาและชวงการเก็บขอมูลสํารวจในประเทศตนทาง

ประเทศตนทาง การเก็บขอมูลสํารวจ ระยะที่ 1 (ราย) การเก็บขอมูลสํารวจ ระยะที่ 2 (ราย)
เมียนมา 20 (ขาวโพด 9, ยางพารา 11) 45 (ขาวโพด 15, ยางพารา 30)

กัมพูชา
21 (ขาวโพด 5, มันสําปะหลัง 13, 

 ยางพารา 1, ปาลมน้ํามัน 2)

31 (ขาวโพด 4, มันสําปะหลัง 18, 

 ยางพารา 8, ปาลมน้ํามัน 1)

รวม 41 76
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นอกจากจะพูดภาษาแมของตนเองแลว ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 31 บอกวาสามารถพูดภาษาไทยได 
ในบรรดาผูตอบแบบสอบถามจากประเทศเมียนมานั้น รอยละ 18 บอกวาสามารถพูดไทยได ในขณะท่ีตัวเลขของ
แรงงานจากประเทศกัมพูชานั้นมีจํานวนสูงถึงรอยละ 60 ที่สามารถพูดภาษาไทยได

ในบรรดาแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไดรับการสํารวจน้ัน รอยละ 55.7 บอกวา พวกเขาทํางานในพ้ืนท่ีเกษตรเดิม
นานถึง 3 ป หรือมากกวาน้ัน58 ผูตอบแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยในชวงเวลาท่ีมีการสํารวจเกือบรอยละ 48 
บอกวาทํางานในภาคเกษตรของไทยมานานกวา 5 ป59

การจดทะเบียน
เมื่อถามเร่ืองการจดทะเบียนหรือสถานภาพการเขาเมือง ผูตอบแบบสอบถามกวารอยละ 50 บอกวาตนไมได

จดทะเบียน60 คือ ไมเคยจดทะเบียน หรือ สถานภาพการจดทะเบียนหมดอายุแลว สวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่เหลือนั้น เครือขาย MMN ไมสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจนวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวนที่แทจริงเทาใด
ที่มีสถานภาพการเขาเมืองท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยภาพรวมแลวเครือขาย MMN พบประเภทและชุดของเอกสาร
การเขาเมืองตางๆ ที่แตกตางกันถึง 26 ประเภท 
รวมถงึบตัรสชีมพ ูหนงัสอืเดนิทางช่ัวคราว เอกสาร
รับรองบุคคล (Certificates of Identity – CI) 
หนังสือเดินทางหลัก (Full Passports) ใบอนุญาต
ทํางาน และเอกสารการเดินทางอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม 
ทามกลางเอกสารท่ีเปนทางการมากมายเหลือเกิน
เหลานี้ แรงงานขามชาติภาคเกษตรแทบไมได
ใชประโยชนเลย กลาวคือ มีแรงงานขามชาติภาค
เกษตรที่ไดรับการสํารวจจํานวนนอยมากที่ระบุวา
ตนเดินทางเขาประเทศไทยดวยกระบวนการ MOU 
หรือดวยบัตรผานแดนที่ยังไมหมดอายุ61

3.2 ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนของแรงงานขามชาติ
ผลลพัธตางๆ ขางตนเกีย่วกับการจดทะเบียนและสถานภาพการเขาเมอืงของแรงงานขามชาติภาคเกษตรมีความ

สําคัญ คือเปนการสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบท่ีระบบการยายถิ่นแรงงานอันซับซอนของประเทศไทยมีตอแรงงาน
ขามชาติที่ตองการใชระบบการยายถิ่นดังกลาว เนื้อหาในสวนน้ีจะเนนถึงความทาทายตางๆ ท่ีแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรตองเผชิญเพื่อที่จะอยูทํางานดวยการมีสถานภาพจดทะเบียน โดยนําเสนอผานขอมูลเชิงลึกท่ีไดรับ
จากแรงงานขามชาติภาคเกษตรและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในระหวางการสัมภาษณติดตามผลและการสนทนากลุม

สําหรับคําถามวาทําไมแรงงานขามชาติภาคเกษตรที่ไดรับการสํารวจท่ีมีเอกสารการจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายมจีาํนวนคอนขางนอยนัน้ ความเหน็โดยท่ัวไปรวมกันในหมูผูตอบแบบสอบถามและผูใหขอมลู รวมถงึแรงงาน
ขามชาต ิเจาหนาทีร่ฐั และนายจาง คอื คาธรรมเนยีมตางๆ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของนัน้คอนขางสงูมาก ตวัอยาง

58 จํานวน n = 316 ราย, ไมพบขอมูล 12 ราย.
59 จํานวน n = 149 ราย, โดยเกณฑของการสุมตัวอยาง คือ ผูตอบคําถามตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 9 เดือน.
60 จํานวน n = 212 ราย (ชวงที่ 2 ของการศึกษา).
61 จํานวน n = 212 ราย (ชวงที่ 2 ของการศึกษา), มีบัตรผานแดน 16 ราย จากขอมูลเราไมพบวามีผูใดที่ยายถิ่นมาโดยใชกระบวนการ 

MOU เลย อยางไรก็ตาม ถึงแมแรงงานท่ีตอบแบบสอบถามจะแสดงเอกสารตางๆ และหนังสือเดินทาง เราก็ไมสามารถระบุไดอยาง
แนนอนวาแรงงานที่ตอบแบบสอบถามบางคนไดใชชองทางนี้.

แรงงานขามแดนจากกัมพูชาเขาสูประเทศไทย 
(ภาพโดย: MMN/John Hulme)
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เชน ใน อ.แมสอด (จ.ตาก) พบวา โดยปกติแรงงานขามชาติภาคเกษตรไดรับคาจางรายวันเพียง 120–150 บาท 
(3.95–4.95 ดอลลารสหรัฐ) และมีงานใหทําเพียงบางชวงเทานั้น62 การดํารงชีวิตดวยรายไดจากคาจางที่ต่ํากวาคาจาง
ข้ันตํ่าอยางมาก จึงเปนเร่ืองยากลําบากหรือแทบจะเปนไปไมไดเลยสําหรับแรงงานขามชาติภาคเกษตร ท่ีจะตองจายเงิน
จํานวนหลายพันบาทเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการยายถ่ินท่ีเปนทางการใน 3 รูปแบบ ดังขอมูลในภาคผนวกดานลางน้ี

ภาคผนวก 1: คาธรรมเนียมการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
การจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
แรงงานขามชาติที่ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติแลว และไดรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) หรือ

หนังสือเดินทางชั่วคราวที่ออกโดยประเทศตนทาง ตองจายคาธรรมเนียมตางๆ ดังตอไปนี้ คือ การบันทึก
และปรับปรุงประวัต ิ80 บาท, วซีาเขาประเทศไทย 500 บาท, ใบอนุญาตทํางาน 1,900 บาท, ประกันสขุภาพ 

(สําหรับ 2 ป) 3,200 บาท และการตรวจสุขภาพ 500 บาท รวมทั้งส้ิน 6,180 บาท63 โดยคาธรรมเนียม
ดงักลาวนีย้งัไมรวมคาใชจายตางๆ ทีก่าํหนดโดยประเทศตนทางของแรงงานขามชาติระหวางกระบวนการ
พสิจูนสญัชาติ และคาใชจายทีเ่กีย่วของอืน่ๆ อาทิ คาเดนิทาง คาอาหาร และคาใชจายสวนตวั นีย่งัไมรวม
การสูญเสียโอกาสในการหารายไดอีกดวย

การนําเขาแรงงานตามบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
รัฐบาลไทยคิดคาธรรมเนียมวีซาที่มีอายุ 2 ป และใบอนุญาตทํางานเปนเงิน 2,900 บาท อยางไร

ก็ตาม คาธรรมเนียมที่ประเทศตนทางของแรงงานขามชาติกําหนดน้ันมีชวงที่แตกตางกันไป ในงานวิจัย
ของเครือขาย MMN เมื่อไมนานนี้ระบุวา แรงงานจากประเทศกัมพูชาตองเสียคาใชจายถึง 20,000 บาท 
เพื่อเขามาทํางานในประเทศไทยผานกระบวนการ MOU ในขณะท่ีแรงงานจากประเทศเมียนมาบอกวา
ตองเสียคาใชจายสูงถึง 16,116 บาท64 นายจางเองก็ตองจายคามัดจําจํานวน 1,000 บาท และสูงสุดถึง 
100,000 บาท ตอแรงงานขามชาติ 1 คน

บัตรผานแดนตามมาตรา 64
คาใชจายท้ังหมดของบัตรผานแดนตามมาตรา 64 ท่ีแรงงานขามชาติตองจายคือประมาณ 1,325 บาท 

ซึ่งรวมคาธรรมเนียมใบสมัครขออนุญาตทํางาน 100 บาท คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานนาน 3 เดือน 

225 บาท ซึ่งเก็บโดยกรมการจัดหางาน คาธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ 500 บาท และคาประกันสุขภาพ 
500 บาทตอ 3 เดือน ซึ่งเก็บโดยกระทรวงสาธารณสุข65 อยางไรก็ตาม หากแรงงานขามชาติตออายุบัตร
ผานแดนใหม 4 ครั้ง ในหนึ่งป จะตองเสียคาธรรมเนียมอยางเปนทางการ 3,800 บาท โดยยังไมรวมถึง
คาใชจายอื่นๆ ที่แรงงานขามชาติจายใหแกเจาหนาที่ในประเทศตนทางอีกดวย

62 สัมภาษณผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนตัวแทนจาก AWO เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562.
63 คาธรรมเนียมตางๆ ที่อางถึงอยูใน “เปดศูนยบริการสําหรับแรงงานขามชาติอีกครั้ง (Service Centres for Migrants to Re-open)”, ใน 

บางกอกโพสต, ในเชิงอรรถที่ 46.
64 ดู MMN, “การคุมครองทางสังคมขามชายแดน: บทบาทของประเทศตนทางในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในการปกปองสิทธิแรงงานขามชาติ 

(Social Protection Across Borders: Roles of Mekong Countries of Origin in Protecting Migrants’ Rights)”, กันยายน 2562, สืบคน
จาก: http://www.mekongmigration.org/?p=7578.

65 ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก และ สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก, “คูมือประกอบการปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา วาดวยการขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง”, 2563, สืบคนจาก: 
http://www.takimmigration.go.th/attach/m14.pdf.
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นอกจากคาธรรมเนียมท่ีเปนทางการเหลาน้ีแลว แรงงานขามชาติภาคเกษตรยังตองแบกรับคาใชจายท่ีเกีย่วของ
อื่นๆ อีก ซึ่งถือวาภาระน้ีที่ตกแกแรงงานขามชาติภาคเกษตรน้ันหนักกวาท่ีแรงงานขามชาติที่ทํางานในภาคการจาง
งานอืน่ตองแบกรบั ทีเ่หน็ชดัมากทีส่ดุคือ คาใชจายและเวลาท่ีเพิม่มากขึน้เพือ่เดนิทางไปยงัหนวยงานภาครฐัจากพืน้ที่
ทําการเกษตรท่ีหางไกลซ่ึงพวกเขาอาศัยและทํางาน ดังการใหสัมภาษณของแรงงานขามชาติภาคเกษตรอายุ 39 ป 
รายหน่ึง เขากลาววาตนไมไดตออายุสถานภาพการทํางานใหถูกตองเพราะรูสึกวามัน “ไมคุมคากับการเสียเวลา
ทาํงานเลย”66 แทนทีจ่ะใชเวลาขีม่อเตอรไซคนานหลายชัว่โมงและตองจายคาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเกีย่วของอืน่ๆ 
เพื่อใหไดรับเอกสารที่เปนทางการ เขาเลือกที่จะเสียคาธรรมเนียมท่ีไมเปนทางการราว 300 บาทตอเดือน (9.90 
ดอลลารสหรัฐ) ใหกับผูใหญบานในทองท่ีแทน โดยแลกกับ “บัตรผูใหญบาน” ที่ไมเปนทางการแตชวยใหอุนใจข้ึน
วาจะไดรบัการปกปองจากตํารวจ ในมมุมองท่ีเนนผลการปฏิบตัแิลว เขาบอกวาการจายเงินเพือ่แลกกับบตัรผูใหญบาน
แบบนี้คือ “วิธีที่ซับซอนนอยที่สุดเพื่อใหไดรับเอกสารตางๆ”67

ในก ารสนทนากลุมครั้งหนึ่ง แรงงานขามชาติภาคเกษตรหลายคนบอกวา นายจางไมอนุญาตใหพวกเขา
จดทะเบียนที่ภาครัฐเปดใหจดทะเบียนรอบลาสุด แตนายจางกลับบอกใหพวกเขาจายเงินใหกับผูใหญบานและไมให
ออกนอกพ้ืนที ่พวกเขาเนนย้าํวาการไมไดจดทะเบียนทําใหรูสกึกงัวลวาจะถูกตาํรวจจับ68 นอกจากน้ันแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรอีกหลายคนท่ีเขารวมการสนทนากลุมในคร้ังอ่ืนๆ ก็ไดตําหนิบรรดานายจางของพวกเขาท่ี “ไมมีความ
รบัผดิชอบ” พวกเขากลาววาแทนท่ีจะจายเงินเพือ่ใหไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ แตนายจางกลับกดดันใหแรงงาน
ขามชาติซื้อบัตรผูใหญบานในราคา 420 บาทตอเดือน (13.85 ดอลลารสหรัฐ) เมื่อแรงงานขามชาติเหลานี้ไมได
จดทะเบียนและไมมีเอกสารท่ีถูกตองตามกฎหมาย พวกเขายังตองจายเงินใหตํารวจอีกเดือนละ 250 บาท 
(8.25 ดอลลารสหรัฐ) เพื่อใหตํารวจไมมาตรวจจับพวกตน69

แรงงานขามชาติภาคเกษตรที่ใหสัมภาษณบางคนมีความเห็นวา ในทางปฏิบัติ ไมวาจะมีเอกสารการเขาเมือง
ที่ถูกตองหรือไมก็ไมคอยมีความหมายอะไรนัก เพราะรูสึกวาตํารวจยังคงจับจองพวกตนในฐานะแรงงานขามชาติ
โดยไมสนใจอะไร พวกเขาเลาวาตํารวจมักกระทําส่ิงที่ไมถูกตองโดยไมตองรับโทษตอแรงงานขามชาติซึ่งอาศัยและ
ทํางานอยูในพื้นที่หางไกล ตัวอยางเชน ระหวางการสนทนากลุมหลายครั้งใน จ.สุราษฎรธานี แรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรบอกวา พวกเขายังคงวิตกกังวลอยูเสมอ แมวาเอกสารการเขาเมืองตางๆ ของพวกเขาจะยังถูกตองดี 
ดังที่แรงงานขามชาติหญิงในสวนยางพาราคนหน่ึงบอกไววา

“ถาฉันเจอตํารวจและเขาขอตรวจเอกสารของฉัน แมวาบัตรและหนังสือเดินทางของฉันจะถูกตอง 
เจาหนาที่ก็อาจกลาวหาวาเอกสารตางๆ ของฉันหมดอายุแลว โดยฉวยโอกาสที่วาฉันไมรูภาษาไทย 
เราพูดไทยไมคลอง ดังนั้นเมื่อตํารวจถามอะไรเรา เราก็กลัว”70

ขณะที่แรงงานในสวนยางพาราอีกคนหนึ่งท่ีเขารวมการสนทนากลุมใน จ.สุราษฎรธานี กลาวเสริมวา

“ฉันไมมีทางเลือก จึงตองจาย ‘คาปรับตางๆ’ ใหตํารวจไป สวนยางท่ีฉันทํางานน้ันอยูไกลจากตัวเมือง 
ไมมีทางที่จะโตเถียงกลับ ถามีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ฉันก็ทําอะไรไมได”71

อยางไรก็ตาม ความกลัวและความไมไววางใจแบบนี้ไมไดเกิดกับแรงงานที่ใหขอมูลโดยท่ัวไป แรงงานขามชาติ
คนอื่นๆ ที่ไดรับการสัมภาษณในการศึกษานี้บอกวา พวกเขารูสึกปลอดภัยและสบายๆ ในชุมชนชนบทตางๆ 

66 สัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่เปนหัวหนาครอบครัวจากประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2562.
67 เรื่องเดียวกัน.
68 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
69 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายจากประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
70 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา ท่ี จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562.
71 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายจากประเทศเมียนมา ที่ จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2562.
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ที่ตนอาศัยและทํางาน ตัวอยางเชน อดีตแรงงานในสวนยางอายุ 63 ปคนหนึ่งท่ีมาจากประเทศเมียนมาอธิบายวา 
เธอไมเคยมีปญหากับตํารวจเลยแมวาเอกสารตางๆ ของเธอทั้งหมดจะหมดอายุไปนานแลว เธอบอกวาเปนเพราะ 
“ในชุมชนที่ฉันอยู ผูใหญบานปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน”72

ในบรรดาแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไดรับการสัมภาษณและเปนแรงงานท่ีไดจดทะเบียนนั้น มีหลายคนรูสึก
ไมพอใจกับสิ่งที่ตนไดรับการปฏิบัติภายใตระบบการยายถิ่นแรงงานของไทย แรงงานจํานวนหนึ่งตําหนิวาเจาหนาที่
ไมนํากรณีปญหาตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแรงงานภาคเกษตรเขาสูการพิจารณาอยางเพียงพอ แรงงานขามชาติที่เปน
คูสมรสคูหนึ่งซึ่งใหสัมภาษณที่ จ.พังงา บอกวา เนื่องจากระยะทางไกลและความลาชาในกระบวนการจดทะเบียน
แรงงาน พวกเขาจงึไมมทีางเลอืกอืน่นอกจากจางนายหนาใหชวยเรงและทาํใหกระบวนการจดทะเบยีนเสรจ็เรยีบรอย
โดยเร็ว และเพ่ือจะไดรับเอกสารตางๆ ที่จําเปนตองใชสําหรับกระบวนการพิสูจนสัญชาติ เบื้องตนพวกเขาตองกลับ
ไปยังเมืองทวายในประเทศเมียนมา ซึ่งนอกจากจะเสียคาเดินทาง คาที่พัก และสูญเสียเวลาหารายไดแลว เขายังตอง
จายเงินใหกับนายหนาอีก 17,000 บาท (560.50 ดอลลารสหรัฐ) การเสียทั้งเวลาและคาใชจายสูงดังกลาวนี้จึงทําให
ทั้งคูรูสึกไมพอใจที่สถานภาพของตนจะหมดอายุในไมชานี้แลว (ตนป พ.ศ. 2563) และนั่นจะทําใหพวกเขาตองเขาสู
กระบวนการที่มีคาใชจายสูงและทําใหเสียเวลามากเหมือนเดิมอีก73

แรงงานขามแดนชาวกัมพูชาถูกสงกลับชายแดนไทย–กัมพูชา (ภาพโดย: MMN/John Hulme)

การศึกษาคนพบวา ผลกระทบจากคานายหนาที่สูงนี้มีความเกี่ยวของเปนอยางมากตอสถานะทางการเงินของ
แรงงานขามชาติภาคเกษตร รวมถึงผลักใหพวกเขาเปนหน้ี ดงัท่ีแรงงานขามชาติหญงิท่ีกลบัประเทศตนทางซ่ึงเปนอดีต
แรงงานขามชาติภาคเกษตรหลายคนในประเทศเมียนมาอธิบายไวในการสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณของ
การใชบริการนายหนาของพวกเธอ

72 สัมภาษณแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมาที่เพิ่งเลิกทํางานไปไมนาน ที่ จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562.

73 สัมภาษณแรงงานขามชาติคูสามีภรรยาจากประเทศเมียนมา ที่ จ.พังงา เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2562.
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“นายหนาคิดคาจางแพงมาก ถึงแมอัตราคาใชจายแบบทางการปกติจะประมาณ 1,200 บาท 
(39.50 ดอลลารสหรัฐ) แตนายหนาเรียกมากกวา 10,000 บาท (329.70 ดอลลารสหรัฐ) เงินเดือน
จากการทํางานทั้งปของเราเกือบไมพอคาทําบัตรตางๆ ทั้งของฉันและสามีเลย”74

“แรงงานบางคนไดไปอยูกบันายจางทีแ่ยมากเพราะเขาไมมเีงนิพอจะจายเปนคาเปลีย่นนายจาง แรงงาน
จากเมียนมาตองจายเงนิใหแกนายหนาระหวาง 15,000–18,000 บาท (494.15–592.95 ดอลลารสหรฐั) 
เพื่อเปล่ียนนายจางใหม เราเก็บเงินไมไดเลยเพราะตองจายคาตางๆ พวกนี้ และของกินของใช
ก็แพงขึ้นดวย พวกเราบางคนเปนหนี้และเงินที่กูยืมมาก็คิดดอกเบี้ยสูงมาก”75

คานายหนาแพงแตคาจางต่ําคือสิ่งที่พบไดแพรหลายในภาคเกษตร มีแรงงานขามชาติที่ไดรับการสํารวจ
ในการศึกษาน้ีเพยีงรอยละ 6.8 ทีบ่อกวาไดจางนายหนาเพือ่ยายถิน่76 แรงงานสวนใหญจะพึง่พาครอบครัว เพือ่น หรอื
อดีตแรงงานขามชาติทีก่ลบัประเทศตนทางไปแลวใหชวยเหลือเทาท่ีจะสามารถชวยได โดยท่ีรอยละ 86.3 บอกวารูจกั
แรงงานบางคนท่ีทํางานอยูในพื้นที่เกษตรดังกลาวกอนท่ีตนจะยายไปทํางานท่ีนั่น77

เปนที่รับทราบโดยท่ัวไปของผูใหขอมูลหลักท่ีใหสัมภาษณในการศึกษาน้ีวาถึงแมแรงงานจะไมตองจาย
คานายหนา แตวาคาใชจายในการจดทะเบียนใหมีสถานภาพถูกตองน้ันก็ถือวามีราคาสูงสําหรับแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตร ตัวแทนของกรมการจัดหางานของไทยใน อ.แมสอด อธิบายเหตุผลของการที่คาใชจายในการจดทะเบียน
ถอืวาคอนขางสงูมากสาํหรบัแรงงานขามชาตภิาคเกษตรและถอืวาเปนภาระทีแ่รงงานขามชาตภิาคเกษตรตองแบกรบั
สูงกวาแรงงานในภาคงานอ่ืนๆ วาเปนเพราะกําไรในภาคเกษตรน้ันต่ํากวาภาคงานอื่น และสงผลกระทบตอเน่ืองให
เกิดการลดคาจางของแรงงานภาคเกษตรซ่ึงทําใหแรงงานขามชาติภาคเกษตรยากท่ีจะมีเงินเพียงพอที่จะจาย
คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเกี่ยวของตางๆ สําหรับการจดทะเบียนได78 มุมมองตางๆ เหลาน้ีไดรับการยืนยัน
โดยชาวนารายหนึ่งใน จ.ตาก ซึ่งจางแรงงานขามชาติ เขาแสดงความของใจวา “มันเปนภาระท่ีตองจายคาจดทะเบียน
ใหแรงงาน เพราะผมก็ไดผลผลิตไมมากพอ [ที่จะครอบคลุมคาใชจาย]”79

เม่ือไดรับคําถามวาทําไมจึงมีจํานวนแรงงานขามชาติภาคเกษตรคอนขางนอยที่ใชชองทางการยายถ่ินท่ีเปน
ทางการ ตัวแทนจากกรมการจัดหางานใน อ.แมสอด ใหความเห็นวา บรรดานายจางไมอยากสูญเสียแรงงานและ
ไมอยากยืดระยะเวลาการทําเกษตรออกไปเพราะไมอยากเสี่ยงที่จะทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ในทัศนะ

ของเขา ชองทางการยายถิ่นแรงงานท่ีเปนทางการโดยเฉพาะท่ีผานกระบวนการ MOU นั้น ไมไดถูกออกแบบมา
เพื่อใชกับแรงงานขามชาติภาคเกษตร “กระบวนการ MOU ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับแรงงานในโรงงานเปนหลัก [และ] 
ไมเหมาะกับ [ภาค] เกษตร เนื่องจากแรงงานภาคเกษตรมีการเคลื่อนยายของแรงงานมากกวา”80

แรงงานขามชาติและผูใหขอมูลหลักไดเสนอวิธีการอันหลากหลายเพื่อปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติ 
เพ่ือสนับสนุนใหแรงงานขามชาติภาคเกษตรจดทะเบียนมากข้ึน ยกตัวอยางเชน แรงงานขามชาติในสวนยางพาราท่ี 
จ.สรุาษฎรธานี คนหน่ึงเสนอวา หนวยงานภาครัฐซึง่รบัผดิชอบกระบวนการจดทะเบียนแรงงานควรขยายงานใหสามารถ

74 สัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทางในประเทศเมียนมา ที่เมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562.

75 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติหญิงท่ีกลับประเทศตนทางในประเทศเมียนมา ที่เมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2562.

76 จํานวน n = 322 ราย.
77 จํานวน n = 322 ราย.
78 สัมภาษณผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนตัวแทนจากกรมการจัดหางานไทยของ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2562.
79 สัมภาษณผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนชาวนาใน จ.ตาก ซึ่งจางแรงงานขามชาติ เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2562.
80 สัมภาษณผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนตัวแทนจากกรมการจัดหางานไทย, ในเชิงอรรถที่ 78.
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ใหบริการในระดับตําบล เพื่ออํานวยความสะดวกใหแรงงานขามชาติที่อยูในพื้นที่ชนบท ซึ่งจะทําใหมีความเปนไปได
มากขึ้นที่แรงงานจะจดทะเบียนในอนาคต ในการสัมภาษณองคกรภาคประชาสังคมใน อ.แมสอด ตัวแทนจากสมาคม
แรงงานอาระกัน (Arakan Worker Organization – AWO) กลาววา “ระบบการจดทะเบียนแรงงานขามชาติควรทําให
ชัดเจนและงาย และคาใชจายตางๆ ควรทําใหถูกลง... คาใชจายดังกลาวควรสอดคลองกับรายไดของแรงงานขามชาติ 
และยังจําเปนตองลงพ้ืนที่ใหขอมูลแกชุมชนแรงงานขามชาติอีกมากเพ่ือใหแรงงานขามชาติภาคเกษตรเขาใจ
กระบวนการจดทะเบียน”81

3.3 สภาพการทํางาน
ในการศึกษาเกณฑการคัดเลือกผูตอบแบบสอบถามในการสํารวจของเครือขาย MMN นัน้ คอืผูตอบแบบสอบถาม

ตองทํางานในภาคการเกษตรอยางนอย 9 เดือน ทั้งนี้เพื่อใหแนใจไดวาการศึกษาจะสามารถจับประเด็นปญหาตางๆ 
ที่สงผลกระทบตอสภาพการทํางานของแรงงานภาคเกษตรในระยะยาวเมื่อเทียบกับแรงงานตามฤดูกาล ผลก็คือ
รอยละ 55.7 ของผูตอบแบบสอบถาม82 บอกวาพวกเขาทํางานในพ้ืนท่ีการเกษตรแหงเดิมมานานถึงสามปหรือ
มากกวานั้น สวนผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับการสัมภาษณซึ่งอาศัยอยูในประเทศไทยในชวงเวลาที่สัมภาษณนั้น 
ประมาณรอยละ 48 ระบุวาพวกเขาทํางานในภาคเกษตรในประเทศไทยมานานกวา 5 ป83

รูปภาพที่ 5: ชนิดของพืชเกษตรท่ีมีการจางแรงงานขามชาติ

รอยละ 65 ของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงบอกวาตนทาํงานในไรขาวโพดเปนหลกัยงับอกอกีวา ตนทาํงานในไรและ
สวนพืชชนิดอื่น อาทิ มันสําปะหลัง ยางพารา ออย ผลไม ดอกไม ขาว ถั่ว หอมหัวใหญ กระเทียม มันฝรั่ง ชา กาแฟ 
และทํางานในฟารมปศุสัตวชนิดตางๆ อีกดวย ซึ่งแตกตางจากแรงงานท่ีทํางานเปนหลักในไรมันสําปะหลัง 
สวนยางพารา และสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งไมไดรายงานการทํางานในพ้ืนท่ีพืชเกษตรชนิดอื่นอยางมีนัยสําคัญ มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Foundation for Education and Development – FED) ซึ่งเปนพันธมิตรของเครือขาย MMN 
ระบุวา ใน จ.พังงา มีแนวโนมการเกิดขึ้นใหมท่ีเจาของพ้ืนท่ีจะปลูกท้ังยางพาราและปาลมน้ํามัน โดยใชแรงงาน
ภาคเกษตรของตนทํางานในสวนยางพาราตอนกลางคืนและในสวนปาลมน้ํามันตอนกลางวัน ดังท่ีผูเขารวมการ
สนทนากลุมคนหนึ่งในประเทศเมียนมากลาวยืนยันเร่ืองนี้ไว ดังนี้

81 สัมภาษณผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนตัวแทนจาก All Arakan National Labor Union (AANLU) เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2562.
82 จํานวน n = 316 ราย.
83 จํานวน n = 149 ราย.
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“นายจางใหเราทํางานในสวนปาลมน้ํามันหลังจากเราทํางานในสวนยางพาราตลอดคืนแลว มันแสนจะ
เหนือ่ยลาและไมยตุธิรรมเลย แตฉนัไมมทีางเลอืก ฉนัตองทําเพราะนายจางสัง่มา ฉนัไมมเีวลาพกัผอน
เลยหลังจากกรีดยางเสร็จ”84

แรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไดรบัการสัมภาษณกลาววาพวกเขาทํางานในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมจีาํนวนลูกจางแตกตาง
กันไป โดยอยูในชวงต้ังแต 1 คน ไปจนถึง 150 คน โดยท่ีรอยละ 57 ของผูตอบแบบสอบถามทํางานในพื้นที่ที่
มกีารจางแรงงานตัง้แต 5–20 คน และรอยละ 33 ทาํงานในพ้ืนท่ีขนาดเลก็ท่ีมแีรงงาน 4 คน หรอืนอยกวานัน้ มแีรงงาน
เพียง 5 คน ที่บอกวาไดทํางานรวมกับแรงงานจํานวนมากกวา 65 คน (รอยละ 2) ในการสํารวจน้ี จํานวนเฉล่ียของ
ลกูจางคอืประมาณ 12 คน และคามธัยฐาน (median) คอื 8 ตารางดานลางจะแจกแจงขอมลูของขนาดของพืน้ทีเ่กษตร
โดยจําแนกตามจํานวนลูกจางและชนิดของพืช

ตารางท่ี 7: ขนาดของพื้นที่เกษตรจําแนกตามจํานวนลูกจาง

ประเภทของพื้นที่เพาะปลูก (จํานวน n = 318)
รวม

แรงงาน 1–4 คน แรงงาน 5–20 คน แรงงาน 21–65 คน แรงงานมากกวา 65 คน
ขาวโพด 13 68 8 3 92

มันสําปะหลัง 3 42 6 0 51

ยางพารา 77 49 13 2 141

ปาลมนํ้ามัน 11 23 0 0 34

รวม 104 182 27 5 318
*หมายเหตุ: ขอมูลไมปรากฏ 10 ราย

ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักรายหน่ึงซ่ึงเปนบริษัท
จัดหางานเอกชนจากประเทศกัมพูชาระบุวา ขอกังวลหลักของ
แรงงานขามชาติภาคเกษตร คือ ความไมแนนอนของงาน
อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน ดังเชนในชวงฝน
ตกหนักซ่ึงทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวหรือทํากิจกรรมอ่ืนในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกได เมื่อไมไดทํางานแรงงานก็จะไมไดรับคาจาง85

ภาระหนาท่ีในการทํางาน
แรงงานในพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา มันสําปะหลัง และ

ขาวโพด อธบิายวาไดทาํงานทีม่ลีกัษณะหลากหลายอนัเปนงาน
พื้นฐานทั่วไปของงานเกษตร อาทิ พรวนดิน ใสปุย รดน้ํา พนยา
ฆาแมลงหรือยาฆาหญา กําจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย
ทั่วไปแลวแรงงานชายและหญิงตางทํางานเหมือนกัน แมวาในบาง
พืน้ท่ีจะมีเพยีงแรงงานชายเทานัน้ทีท่าํงานประเภทการจดัเตรยีม

84 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติหญิงจากประเทศเมียนมาท่ีกลับประเทศตนทาง จัดที่เมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2562.

85 สัมภาษณตัวแทนบริษัทจัดหางานเอกชนในประเทศกัมพูชา เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562.

การกรีดน้ํายางของสวนยางพาราใน อ.แมสอด ประเทศไทย (ภาพโดย: CTUM)
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และใสปุย การฉีดพนยา หรือการใชรถไถ ถึงแมมีความแตกตางนอยมากในลักษณะของงาน แตความแตกตาง
ของคาจางสาํหรบัแรงงานชายกับแรงงานหญิงในงานเกษตรก็เปนประเด็นท่ีนากงัวลในหมูแรงงานขามชาติทีม่สีวนรวม
ในการศึกษาครั้งนี้ แรงงานขามชาติคนหนึ่งที่เขารวมการสนทนากลุมกลาววา “...คาจางแตกตางกัน และผูหญิงไดรับ
คาจางนอยกวา นายจางกําหนดแบบนี้โดยอางวาพวกผูชายแข็งแรงและทํางานดีกวาพวกผูหญิง”86

โดยปกติการทํางานในสวนยางพารามักจะทําใหแรงงานขามชาติตองทํางานตอเนื่องกันนานหลายชั่วโมง 
ในชวงเวลาทีไ่มปกต ิ(ดรูายละเอยีดไดในหวัขอยอยถัดไป) แรงงานจะเริม่ตนการกรดียางซึง่เปนกระบวนการนาํน้าํยาง
ออกจากลําตน ตัง้แตชวงเยน็เรือ่ยไปจนเกือบถงึเชาวนัใหม และเพือ่ทาํใหน้าํยางขนขึน้จึงตองเตมิกรดฟอรมกิแลวนํา
ไปตากแดดใหแหง ในบางพื้นที่แรงงานไดอธิบายถึงขั้นตอนการรมควันสวนผสมดังกลาวนี้กอนจะรีดกอนยางใหเปน
แผนดวย87

ชั่วโมงการทํางานและวันหยุด

ตารางที่ 8: จํานวนช่ัวโมงการทํางานโดยเฉล่ีย

คาเฉลี่ย (จํานวน N = 319) ต่ําสุด สูงสุด
จํานวนช่ัวโมงการทํางาน 10 5 19

ตารางที่ 9: จํานวนชั่วโมงการทํางานจําแนกตามประเภทของพืช

ประเภทของพืช (จํานวน N = 315)
รวม

ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน
8 ชั่วโมง หรือนอยกวา 53 30 19 11 113

9–12 ชั่วโมง 34 21 67 22 144

13 ชั่วโมง หรือมากกวา 0 0 57 1 58

รวม 87 51 143 34 315
*หมายเหตุ: ขอมูลไมปรากฏ 13 ราย สําหรับคําถามน้ี

การศึกษาของเราพบวาแรงงานในสวนยางพารามีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานที่สุด โดยที่รอยละ 87 ของผูตอบ
แบบสอบถามจากสวนยางพาราทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน และรอยละ 40 ทํางานมากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน 
ในทางตรงกันขาม เกือบจะไมมีแรงงานท่ีทํางานในไรขาวโพด มันสําปะหลัง และสวนปาลมน้ํามัน รายงานการทํางาน
มากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน แรงงานในสวนยางพารารอยละ 80 เริ่มทํางานในชวงเย็นหรือกลางคืน ในขณะท่ีแรงงาน
จํานวนมากในไรขาวโพด มนัสําปะหลัง และสวนปาลมน้ํามัน เริ่มทํางานในชวงเชา สิ่งนี้อาจอธิบายในบางสวนดวย
ขอเท็จจริงวาแรงงานในสวนยางพารามักไดรบัแรงจูงใจใหทาํงานเปนเวลาท่ียาวนานกวา โดยจะขยายความประเด็นนี้
ในหัวขอยอยถัดไป

86 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรแบบคละ จัดที่ อ.แมสอด ในเดือนกรกฎาคม 2562.
87 แบบฟอรมการสํารวจและการสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติชายท่ีกลับประเทศตนทาง จัดในเมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562.
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องคการสหประชาชาติพิจารณาวาการทํางานมากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน เปนการทํางานลวงเวลาท่ีมากเกินไป 
และกลาววาชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานเชนนี้ที่มีการใชแรงกายอยางเขมขนสามารถรบกวนการนอนหลับและทําให
เมือ่ยลาได ตลอดจนเปนสาเหตคุวามผดิปกตขิองหวัใจและหลอดเลอืด ลาํไสและกระเพาะอาหาร รวมทัง้ทําใหมปีญหา
สขุภาพจติได นอกจากนัน้อาการเหนือ่ยลาอยางหนกัยงัเพิม่โอกาสของการเกดิอุบตัเิหตแุละการไดรบับาดเจบ็อกีดวย88

เกือบ 1 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ 30.3) กลาววาตนไมเคยมีวันหยุดท่ีไดรับคาจางเลย89 
องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN ระบุวา แมวาวิธีการจัดสรรวันหยุดจะแตกตางกันไปตามประเภทพื้นที่เกษตร 
แตโดยทั่วไปแลวแรงงานขามชาติภาคเกษตรมีเวลาวางนอยมาก จึงทําใหมีเวลาพักผอนและเวลาไปดําเนินการจด
ทะเบียนหรือตออายุเอกสารตางๆ ไดอยางจํากัด ผลการสํารวจสอดคลองกับผลการสนทนากลุมซึ่งจัดโดยเครือขาย 
MMN ซึง่บงช้ีวา แรงงานจํานวนมากไมมวีนัหยุดหรือวันหยุดท่ีไดรบัคาจาง แรงงานขามชาติภาคเกษตรระบุวาพวกเขา
จะไดพักผอนเม่ือนายจางไมมีงานใหทําเทานั้น ซึ่งชวงเวลาดังกลาวพวกเขาจะไมไดรับคาจางและตองพ่ึงพาเงินออม
ของตนเอง ขณะท่ีแรงงานจํานวนมากกลาววาการขอวันหยุดท่ีไมไดรบัคาจางหรือวนัลาปวยท่ีไมไดรบัคาจางน้ันไมยาก 
แตก็มีแรงงานอีกกลุมหนึ่งกลาววาในหลายๆ ชวงที่มีความตองการแรงงานสูงนั้นนายจางมักยืนยันใหพวกเขา
ตองทํางาน โดยทั่วไปแลวการที่แรงงานจะไดพักผอนก็ขึ้นกับดุลยพินิจของนายจางเทานั้น แรงงานคนหนึ่งสะทอน
ประสบการณของเธอเก่ียวกับการถูกปฏิเสธเวลาพักผอนหรือวันหยุด ดังนี้

“แรงงานไทยยงัมเีวลาหยดุพกัได แตเราแรงงานขามชาตจิะถกูตาํหนแิละกดดนัใหทาํงานโดยไมไดพกั 
กอนหนานี้เรายังมีชวงพักครั้งละ 15 นาที วันละ 2 รอบ รอบแรกในตอนเชาและอีกรอบในตอนบาย 
แตระบบนีถ้กูยกเลกิโดยนายจางมานานหลายปแลว แมแตเวลาท่ีเราไมสบาย นายจางกย็งัคงบงัคบัให
เราทํางาน เมือ่เราขอลาหยุด นายจางมักจะวาใหเราและไมอนญุาตใหเราลา หากเราลาปวยหรือลาหยุด 
เราก็จะไมไดรับคาจาง”90

ในสวนยางพาราแหงหนึ่ง แรงงานอธิบายวาการทํางานของพวกตนขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศคอนขางสูง 
ซึ่งทําใหตารางการทํางานไมแนนอนและคาจางก็ขึ้นลงตามฤดูกาลอีกดวย แรงงานสวนยางพาราคนหนึ่งกลาววา

“เราไมมีเงินเดือน เราทํางานไมไดเลยในชวงหนาฝน เมื่ออากาศรอนมากๆ เจาของสวนยางก็ไมใหเรา
กรดียางทุกวนัเพราะเกรงวาตนยางจะเสียหาย สวนแรงงานท่ีทาํงานในโรงงานตางๆ ไดรบัคาจางวนัละ 
300 บาท และมีเวลาพักผอนในชวงวันหยุด แตในสวนยางพาราท่ีเราทํางาน เราไมมีวันหยุดพักที่ถูก
กําหนดไวแนนอนเลย เราตองทํางานอยางหนักในวันที่มีแดดและตองหยุดงานในวันที่ฝนตก เราไมได
รับคาจางเมื่อเราหยุดพัก”91

88 ดู องคการสหประชาชาติ (UN), “รายงานการยายถิ่นของประเทศไทย ฉบับป 2562 (Thailand Migration Report 2019)”, หนา 68, 
ในเชิงอรรถท่ี 7; และ ดูเพ่ิมเติมท่ี ILO, องคการแรงงานระหวางประเทศ, “ความปลอดภัยและสุขภาพ หัวใจของอนาคตของงาน: 
จากประสบการณ 100 ป (Safety And Health at the Heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience)”, 2019, หนา 
49; “จํานวนชั่วโมงการทํางานที่มากเกินไปมีความเกี่ยวของกับอาการเรื้อรังตางๆ ที่เกิดจากความเมื่อยลาซ่ึงสามารถทําใหเกิดปญหา
สุขภาพ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และทําใหมีปญหาสุขภาพจิตได รวมท้ังมีอัตราของความ
วติกกงัวล ซมึเศรา และความผิดปกตขิองการนอนหลบัทีส่งูขึน้ (Excessive working hours are associated with chronic eff ects of fatigue 
which can lead to health problems such as cardiovascular disease and gastrointestinal disorders, as well as poorer mental health 
status, including higher rates of anxiety, depression and sleeping disorders)”, สืบคนจาก: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf.

89 จํานวน n = 221 ราย, ผูตอบแบบสอบถามในชวงที่ 2 ของการศึกษา.
90 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
91 การสนทนากลุมกบัแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายท่ีกลบัประเทศตนทาง จดัทีเ่มืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 

2562.
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การจายคาจาง
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 75 ซึ่งทํางานในสวนยางพาราบอกวา คาจางของพวกเขาคิดเปนเปอรเซ็นต

จากจํานวนผลผลิต ตามรายงานการสํารวจของเรา แรงงานในสวนยางพาราสวนใหญกลาววาคาแรงของพวกเขา
อยูในชวงรอยละ 40 ถึงรอยละ 50 โดยคิดตามนํ้าหนักของน้ํายางที่ไดตามขอมูลท่ีปรากฏในตารางดานลาง สําหรับ
การทาํงานในพืน้ทีเ่กษตรของพชืชนดิอ่ืนๆ นัน้ การจายคาจางสวนใหญมกัจะคดิตามน้าํหนกัของผลผลติเปนกโิลกรมั 
หรือจายเปนคาจางรายวัน หรือเงินเดือน

ตารางที่ 10: การคํานวณคาจาง

การคํานวณคาจาง
ประเภทของพืช (จํานวน N = 321)

รวม
ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน

ตอกิโลกรัม 4 13 11 7 35
ตอวัน 68 25 20 12 125
ตอเดือน 15 12 3 13 43
เปอรเซ็นตของผลผลิต 2 0 109 1 112
1 ครั้ง ทุกๆ 47 วัน 0 0 1 0 1
ตอถุง/เขง 0 1 0 0 1
เหมาจาย 0 1 0 0 1
ตอสัปดาห 1 0 0 0 1
ตอ 2 สัปดาห 1 0 0 0 1
ตอรอบการเพาะปลูก 1 0 0 0 1

รวม 92 52 144 33 321
*หมายเหตุ: ไมพบขอมูลจากผูตอบคําถามน้ี 7 ราย

ในป พ.ศ. 2561 อัตราคาจางข้ันต่ําของไทยอยูที่ 308–330 บาทตอวัน (10.20–10.92 ดอลลารสหรัฐ) ขึ้นอยูกับ
อัตราของแตละจังหวัด คาจางรายเดือนจึงอยูที่ประมาณ 8,580 บาท (284 ดอลลารสหรัฐ) โดยมีวันหยุดพัก 1 วันตอ
สัปดาห ขณะท่ีแรงงานในสวนยางพาราระบุวามีจํานวนช่ัวโมงการทํางานมากท่ีสุด พวกเขาก็ไดรับคาจางสูงท่ีสุดเชนกัน 
รอยละ 66 ของแรงงานสวนยางพาราที่ไดรับการสํารวจกลาววามีรายไดมากกวา 9,000 บาท (298 ดอลลารสหรัฐ) 
ตอเดือน และประมาณรอยละ 30 กลาววามีรายไดระหวาง 4,500–9,000 บาทตอเดือน (149–298 ดอลลารสหรัฐ) 
มีเพียงแรงงานสวนยาง 2 ราย ที่กลาววามีรายไดนอยกวา 4,500 บาท (149 ดอลลารสหรัฐ) ตอเดือน

ตารางที่ 11: รายไดตอเดือนจําแนกตามประเภทพืช

รายไดตอเดือน
ประเภทของพืช (จํานวน N = 321)

รวม
ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน

< 4,500 บาท 41 (รอยละ 45.6) 2 (รอยละ 3.8) 7 (รอยละ 4.8) 2 (รอยละ 5.9) 52 (รอยละ 16.2)

4,500–9,000 บาท 44 (รอยละ 48.9) 45 (รอยละ 86.5) 42 (รอยละ 29.0) 23 (รอยละ 67.6) 154 (รอยละ 48.0)

> 9,000 บาท 5 (รอยละ 5.6) 5 (รอยละ 9.6) 96 (รอยละ 66.2) 9 (รอยละ 26.5) 115 (รอยละ 35.8)

รวม 90 52 145 34 321
*หมายเหตุ: ไมพบขอมูลจากผูตอบคําถามน้ี 7 ราย
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ในทางกลับกัน แรงงานในไรขาวโพดรอยละ 46 กลาววาพวกเขามีรายไดนอยกวา 4,500 บาทตอเดือน 
(149 ดอลลารสหรัฐ) และแรงงานในไรขาวโพด มันสําปะหลัง และสวนปาลมน้ํามัน สวนใหญมีรายไดระหวาง 
4,500–9,000 บาทตอเดือน (149–298 ดอลลารสหรัฐ) แรงงานขามชาติที่ไดรับการสํารวจโดยเครือขาย MMN 
กลาววาระดับคาจางแรงงานในภาคการเกษตรนั้นต่ําเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงตางๆ และการทํางานหนัก แรงงาน
ขามชาติรายหน่ึงโอดครวญวา “เราไมพอใจในงานของเราเพราะคาแรงตํ่ากวางานประเภทอ่ืนๆ และมันก็เหน็ดเหน่ือยมาก 
เราตองทํางานในทุกสภาพดินฟาอากาศ ซึ่งอันตรายตอสุขภาพของเรา”92

ทั้งที่ไดรับคาจางตํ่าและมีชั่วโมงการทํางานท่ียาวนาน การสํารวจของเรากลับพบความกังวลและไมมั่นใจของ
แรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีจะเจรจาตอรองเพ่ือใหไดรับคาจางท่ีสูงขึ้น ดังท่ีแรงงานขามชาติหญิงรายหน่ึงในสวน
ยางพาราไดบอกกับเครือขาย MMN

“ฉนัคดิวาเราถูกละเมดิเรือ่งเวลาทาํงาน ฉนัอยากขอนายจางใหเรามชีัว่โมงการทาํงานตามปกติและจาย
เงนิเพ่ิมเปนคาโอทีใหแกเราเม่ือทํางานเกินเวลา [และนายจางก็ควร] จายใหเราตามราคาตลาดจริงของ
ยางพาราอีกดวย อยางไรก็ตาม เราก็พูดอะไรไมไดเมื่อเขาจายใหเราในอัตราท่ีต่ํากวา แมวาราคาท่ีเขา
เอาไปขายนั้นจะไดสูงกวา เพราะเราเปนแรงงานขามชาติที่ตองการทํางานในประเทศของเขา เราทําได
แตเพียงนั่งนิ่งๆ [ยอมรับมัน]”93

กรณีตัวอยางตางๆ ท่ีแรงงานขามชาติไดรับคาจางนอยกวาแรงงานไทยท้ังท่ีทํางานเหมือนกันไดรับการบันทึกไว
ระหวางการสนทนากลุมที่จัดโดยเครือขาย MMN หนึ่งในนั้นไดแก แรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทาง
รายหน่ึงไดแสดงความไมพอใจเก่ียวกับชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานกวาเพ่ือนรวมงานชาวไทย แตเธอกลับไดรับ
คาแรงนอยกวา

“นายจางจายคาแรงใหแรงงานเมียนมา 300 บาท แตใหคนไทย 500 บาท เมื่อแรงงานไทยมาทํางาน
สายก็ไมมีใครสังเกตเห็น แตหากเปนแรงงานขามชาติเมียนมามาสายบาง นายจางก็จะโกรธ แรงงาน
ขามชาติเริ่มตนการทํางานราว 6 หรือ 7 โมงเชา แตแรงงานไทยเร่ิมงานตอน 9 โมงเชา คนไทยมีเวลา
พักและทํางานตอได ขณะที่แรงงานเมียนมาตองทํางานตอเนื่องตลอด เพราะวาคนไทยมาทํางานสาย 
พวกเขาจึงทํางานไมไดมากเทากับที่แรงงานเมียนมาทํา”94

ปญหาคาจางท่ีแตกตางกัน
ของแรงงานชายและแรงงานหญงิใน
พื้นท่ีการเพาะปลูกท่ีตางกันก็ไดรับ
การหยิบยกขึ้นมากลาวโดยแรงงาน
ขามชาติในการสนทนากลุมดวย
เชนกัน ใน อ.แมสอด แรงงาน
ขามชาติภาคเกษตรที่ทํางานในไร
ขาวโพดเปนหลกักลาววาพวกเขาได
รับคาแรงวันละ 150–180 บาท โดย
ทั่วไปแรงงานหญิงไดรับคาแรง
ต่ํากวาเนื่องจากตามที่รายงานคือ
นายจ า งบางคน เ ช่ื อว า ผู หญิ ง

92 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
93 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงท่ีกลับประเทศตนทาง จัดท่ีเมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562.
94 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทาง จัดที่เมืองมะละแหมง, อางแลว.

แรงงานขามชาติกําลังขนผลปาลมน้ํามันขึ้นรถใน จ.พังงา ประเทศไทย (ภาพโดย: FED)
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สามารถทาํงานหนกัไดนอยกวาผูชาย ซึง่คลายคลึงกบัท่ีแรงงานขามชาตทิีก่ลับประเทศตนทางไดรายงานไววา ผูหญงิ
ที่ทํางานในสวนปาลมน้ํามันไดรับคาจางนอยกวาผูชาย แตในสวนยางพารานั้นคาตอบแทนขึ้นกับจํานวนผลผลิต95 
สําหรับงานปรับหนาดิน ผูชายไดคาแรง 400 บาท แตผูหญิงไดรับเพียง 200 บาท สวนงานเก็บผลปาลมน้ํามัน 
ผูชายไดคาแรง 300 บาท และผูหญิงไดรับเพียง 200 บาท แมวาลักษณะงานจะเหมือนกันก็ตาม96

ประมาณรอยละ 60 ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ที่ไดรับการสํารวจระบุวาพวกเขาเปนคนหา
รายไดหลักของครอบครัว โดยที่รอยละ 30 ของจํานวนนี้เปนผูหญิง โดยทั่วไปองคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN 
ตั้งขอสังเกตวาสมาชิกในครอบครัวมักทํางานดวยกัน และถารายไดมาจากการทํางานรายชิ้นหรือผลผลิตที่ทําได 
ก็คงยากที่จะแยกแยะรายไดตามเพศในกรณีที่ทั้งคูทํางานดวยกัน

ปญหาที่พบในการทํางาน

ตารางที่ 12: ปญหาตางๆ ทั่วไปในพื้นที่การเกษตร

ปญหาตางๆ ทั่วไปในพื้นที่การเกษตร
ประเภทของพืช (จํานวน N = 312)

รวม
ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน

1. ไมจายคาจาง 8 11 9 3 31
2. หักคาจางเพ่ือเปนคาธรรมเนียมการรับสมัคร

ลูกจางและคาจดทะเบียนแรงงาน
9 15 15 8 47

3. หักคาจางโดยไมมีคําอธิบายใดๆ 4 1 0 1 6
4. ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน 

(โดยเฉลี่ยมากกวา 10 ชั่วโมงตอวัน)
8 9 75 3 95

5. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทํางาน 37 18 37 13 105
6. ยดึหนังสือเดินทางหรือเอกสารอ่ืนๆ 4 2 11 7 24
7. ถูกเลิกจาง/ถูกไลออกโดยไมไดรับเงินชดเชย 5 1 4 1 11
8. ตํารวจเขาตรวจคน 26 15 32 9 82
9. ไมอนุญาตใหออกจากพ้ืนที่การเกษตร 13 9 2 2 26
10. อื่นๆ อาทิ การขมขูจากตํารวจ การถูกจับ 2 0 1 0 3

รวม 92 52 136 32 312

ตามขอมลูทีป่รากฏในตารางที ่12 แรงงานขามชาตภิาคเกษตรทีไ่ดรบัการสาํรวจกลาววา พวกเขาเผชญิกบัปญหา
ที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานหลายอยางมาก ตั้งแตการไมไดรับคาจางไปจนถึงตํารวจเขาตรวจคนหรือขมขูคุกคาม

เกือบรอยละ 10 ของผูที่ไดรับการสัมภาษณกลาววา ในบางกรณีพวกเขาไมไดรับคาจางคางจาย ขณะท่ีราว
รอยละ 8 รายงานการถูกยึดเอกสารของตนเองหรือถูกหามไมใหออกนอกพื้นท่ีการเกษตร97 จํานวนเหลานี้สะทอน
ใหเห็นวาอาจมีการบังคับใชแรงงานจํานวนมากในการจางงานภาคเกษตร การสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก
ซึง่จดัขึน้โดยเครอืขาย MMN ไดบนัทกึกรณีตางๆ ทีแ่รงงานขามชาตเิผชญิการถกูจาํกดัเสรภีาพในการเดนิทางในหลาย
ระดับ ดังนี้

95 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายท่ีกลับประเทศตนทาง จัดท่ีเมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562.
96 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงท่ีกลับประเทศตนทาง จัดท่ีเมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562.
97 จํานวน n = 314 ราย.
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“เราไมสามารถออกไปนอกชุมชนไดเมือ่เราอยูกบันายจาง เราตองทํางานแมในเวลาท่ีเราไมอยากทํา”98

“เจาของ [สวนยางพาราและปาลมน้ํามัน] ไมอนุญาตใหเราออกไป และเราตองทํางานในพ้ืนที่ของเขา
เทานั้น เขาไมแมแตจะปลอยใหเราพูดคุยกับคนจากภายนอก [พื้นที่เพาะปลูก] เพราะเขาเกรงวาเราจะ
ออกไปหากเราพูดคุยกับคนภายนอก”99

“เราตองการเรียกรองใหนายจางจดทะเบียนแรงงานเพ่ือใหเรามีเอกสารท่ีถกูตองตามกฎหมาย และเรา
ตองการเกบ็รกัษาเอกสารทัง้หมดของเราดวยตนเอง แทนทีน่ายจางของเราจะเปนผูเกบ็ เขาไมตองการ
ใหเราเปนผูเก็บรักษามันไวดวยตนเอง”100

“นายจางยึดเอกสารทัง้หมดของเราไปและไมคนืเอกสารใหเรา เขาจะใหเอกสารพวกนัน้ใหเรากต็อเมือ่
ครอบครัวของเราประสบกับปญหารายแรง นายจางกลัววาเราจะหนีไปจากพ้ืนที่สวนของเขา และมันมี
หลายกรณีที่แรงงานไมสามารถออกนอกพื้นที่ไดเพราะเจาของไมคืนเอกสารสําคัญให”101

เปนทีน่าตกใจวามเีหตุการณเกีย่วกับนายจางขมขูแรงงานขามชาติทีไ่ดรบัการบอกเลาไวในแหลงขอมลูมากมาย 
องคกรภาคประชาสงัคมแหงหนึง่อธบิายวา นายจางมกัไมจายคาจางแกแรงงานหลงัจากทีแ่รงงานทาํงานเสร็จแลว และ
เมื่อนายจางติดหนี้คาจางแรงงานจาํนวนหลายคนรวมกันเปนเงินมากกวา 100,000 บาท นายจางมักหลีกเลี่ยงการ
ชําระหนี้ดวยการติดตอผูใหญบาน ตํารวจ หรือเจาหนาที่ทองถิ่นอื่นๆ เพื่อมาขมขูแรงงานใหถอนการรองเรียนเรื่อง
คาจางออกไป102 ในการสนทนากลุมคร้ังหนึ่ง แรงงานขามชาติยังบอกใหเครือขาย MMN ทราบวา เมื่อพวกเขา
เรียกรองคาจางที่นายจางคางจาย นายจางก็ขูวา “มึงจะเอาปนหรือเงินดีละ?”103 ซึ่งคลายคลึงกับที่แรงงานขามชาติ
ที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทางในประเทศเมียนมาไดอธิบายไว คือ

“เรารูสึกกลัวเจาของ [นายจาง] เราไมกลาพูดมากเพราะวาพวกเขามีปน คนที่มารวมกรีด [กรีดยาง] 
กับเราจะพกปนติดมาดวยเสมอ ในฐานะท่ีเปนผูหญิง ฉันรูสึกหวาดผวาและพยายามอยูหางๆ พวกเขา 
พวกเขาพกปนติดตัวไปดวยทุกหนทุกแหง”104

อีกตัวอยางหนึ่ง แรงงานขามชาติที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทางคนหนึ่งไดเนนใหเห็นความยากลําบากในการ
เปลี่ยนนายจาง โดยเฉพาะเม่ือเขาติดหนี้

“บางครัง้ฉนัไมสามารถเปลีย่นนายจางได เมือ่เราตดิหนี ้พวกเขา [เจาของพืน้ทีเ่พาะปลกู] จะทาํรายคณุ 
หากคุณพยายามและหลบหนี บางคนจะแจงใหตํารวจมาจับคุณ บางคนก็โชวปนใหเห็นและขมขู”105

98 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
99 การสนทนากลุมกบัแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงท่ีกลบัประเทศตนทาง จดัท่ีเมอืงมะละแหมง ประเทศเมียนมา เมือ่วันที ่18 กรกฎาคม 

2562.
100 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
101 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงทีก่ลบัประเทศตนทาง จดัทีเ่มืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 

2562.
102 การสัมภาษณตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทย เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562.
103 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
104 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงทีก่ลบัประเทศตนทาง จดัทีเ่มืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 

2562.
105 การสนทนากลุมกบัแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายท่ีกลบัประเทศตนทาง จดัทีเ่มืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 

2562.
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นอกจากความแตกตางของคาจางท่ีแรงงานไทยกับแรงงานขามชาติไดรับท่ีไดอธิบายไปในหัวขอยอยกอนหนาน้ีแลว 
แรงงานขามชาติไดรายงานประสบการณการถูกละเมิดทางวาจาและการถูกเลือกปฏิบัติที่อยูบนพ้ืนฐานทางเพศและ
สัญชาติ แรงงานขามชาติคนหนึ่งใน อ.แมสอด กลาววา “นายจาง [ควร] ใหเกียรติแรงงานขามชาติ ในอดีตพวกเขา
ดุดาเราและหยาบคายกับเรามาก เรียกเราแยๆ เชน ‘ควาย’ และบอกวาเราไมมีสมอง”106 แรงงานขามชาติหญิงบาง
คนกลาววานายจาง “พูดหยอกลอแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาในเชิงทางเพศ”107 แรงงานขามชาติจํานวนหนึ่ง
ยังใหขอคิดวา การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสัญชาติอาจเปนเหตุใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบและการละเมิดอยาง
แพรหลายในภาคเกษตรนี้

ชุมชนของแรงงานขามชาติภาคเกษตรใน อ.แมสอด ประเทศไทย (ภาพโดย: มูลนิธิ MAP)

“มนัไมตางจากการเปนทาสเลยเมือ่เราไดนายจางเลว ฉนัพดูอะไรไมไดเพราะเปนคนตางชาตใินประเทศ
ของเขา ผูจดัการเปนคนไมด ีเขาตองการเอาเปรียบเราและเลือกปฏิบตัติอเราเพราะเรามาจากเมียนมา 
เราทําไดแคตองยอมรับมัน”108

“เรามีรายไดมากกวาและมีงานทําที่ดีกวาไดที่นี่ [ในประเทศไทย] แตในดานอื่นๆ ประเทศเมียนมา
ดีกวาประเทศไทย ในเมียนมาเรามีสัญชาติเดียวกัน จึงปฏิบัติตอกันเหมือนพี่เหมือนนอง แตใน
ประเทศไทยเราถูกกดข่ีโดยพวกนายจาง และถูกเลือกปฏิบัติ”109

106 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรทั้งชายและหญิง จัดที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
107 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
108 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงท่ีกลับประเทศตนทาง จัดท่ีเมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562.
109 การสนทนากลุมกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรหญิงจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
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การชดเชย
องคกรภาคประชาสงัคมหลายแหงทีไ่ดรบัการสมัภาษณในการศกึษานีไ้ดเนนย้าํวาเหตใุดจงึมอีงคกรจาํนวนนอย

ที่สามารถลงพื้นและเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติภาคเกษตร ปญหาการเขาถึงที่ชัดเจนมากที่สุด
เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่การเกษตรหรือฟารมของแรงงานขามชาติทํางานอยูแยกจากกันโดยสภาพภูมิประเทศ รวมถึง
วนัหยดุพกัสาํหรบัแรงงานทีจ่ะสามารถเขารวมกจิกรรมของชมุชนไดกม็อียางจาํกดั110 จงึสงผลใหเมือ่เกดิความขดัแยง
เกี่ยวกับการจางงานมักจะไมไดรับการไกลเกลี่ยและไดรับการแกไขโดยพลการโดยผูใหญบาน ซึ่งเปนวิธีการที่อยูนอก
กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ปนทางการ111 แรงงานขามชาตบิางคนท่ีใหสมัภาษณยงัแสดงความกงัวลใจและไมกลาเสาะหา
การสนับสนุน หรือการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่เปนทางการ เนื่องจากกลัววาอาจเกิดผลกระทบที่ไมดีตางๆ 
กลบัมา ในการสมัภาษณเชิงลกึรายบคุคลครัง้หนึง่ แรงงานขามชาตใิน จ.สรุาษฎรธาน ีชีแ้จงวา นายจางของเขาไมจาย
เงนิเดอืนมานาน 3 เดือนแลว และเขาถกูบงัคบัใหทาํงานแมวาจะไดรบับาดเจบ็ เขาบอกวาตนไมไดขอความชวยเหลอื
จากใครเพราะไมรูเรื่องสิทธ์ิของตนเอง และกังวลวาจะสงผลรายตอครอบครัวของตนเน่ืองจากลูกสองคนของตน
ไมมีเอกสารที่ถูกตองตามกฎหมาย เขายังกลัววาจะถูกไลออกและจะไมมีที่อยูอีกดวย112

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดระบุวาการตรวจแรงงานในประเทศไทยนั้น “ไมมีประสิทธิภาพในการ
วนิจิฉยัและตอบสนองตอความเปราะบางท่ีแรงงานขามชาตติองเผชญิอยางเฉพาะเจาะจง113 โดยเฉพาะอยางยิง่แรงงาน
ขามชาติที่ไดรับการวาจางใหทํางานประเภทท่ียากแกการตรวจแรงงาน เชน งานภาคเกษตร นอกจากนั้นเครือขาย 
MMN ยงัไดรบัรายงานเหตุการณตางๆ ทีน่ายจางขอใหแรงงานหลอกลวงพนักงานตรวจแรงงาน โดยแรงงานไดอธบิาย
วา “เมื่อเจาหนาที่มาตรวจ [ที่พื้นที่เกษตร] นายจางบอกใหเราพูดกับเจาหนาท่ีวาเราไดคาจาง 300 บาทตอวัน 
[9.90 ดอลลารสหรัฐ] ทั้งที่ในความเปนจริง เราไดรับเพียง 170 บาทตอวันเทานั้น [5.60 ดอลลารสหรัฐ]”114

เมื่อไดรับคําถามวานโยบายและกฎระเบียบอะไรบางในปจจุบันท่ีควรไดรับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความ
ตองการของแรงงานขามชาติ ตัวแทนจากกรมการจัดหางานใน จ.ระยอง ตอบวาไมพบขอบกพรองใดๆ และกลาววา 
“แรงงานขามชาติควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เปนอยูนี้ เมื่อเทียบกับประเทศบานเกิดของแรงงานแลว ประเทศไทย
เปรียบเหมือนสวรรคเลยทีเดียว ถาพวกเขาไมมีความสุข พวกเขาก็ไมอยู”115 เขาเนนวาความกังวลเดียวของเขาท่ี
เกี่ยวกับแรงงานขามชาติภาคเกษตรก็คือความกังวลแทนนายจางวาราคายางพารากําลังตก นอกจากนั้นเจาหนาที่
คนเดียวกันนี้ยังสนับสนุนใหนํากฎหมายท่ีเคยประกาศใชกอนหนานี้ที่จํากัดการเคล่ือนยายเสรีของแรงงานขามชาติ
กลับมาใชอีกดวย116

110 ดู การสัมภาษณผูอํานวยการ AWO ใน อ.แมสอด เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562; และ การสัมภาษณเจาหนาท่ีภาคสนามซ่ึงทํางานเก่ียวกับ
แรงงานขามชาติของมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส ที่ จ.ระยอง เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562.

111 การสัมภาษณตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทย เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562.
112 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายใน จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562.
113 ดู ILO, “การทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ MOU ในการจัดการการยายถ่ินแรงงานระหวางประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

(Review of the Eff ectiveness of the MOUs in Managing Labour Migration between Thailand and Neighbouring Countries)”, 2015, 
หนา 21, สืบคนจาก: http://un-act.org/publication/view/review-of-the-eff ectiveness-of-the-mous-in-managing-labour-migration-
between-thailand-and-neighbouring-countries/.

114 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายจากประเทศเมียนมา จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
115 การสัมภาษณตัวแทนของกรมการจัดหางานไทย ที่ จ.ระยอง วันที่ 25 มกราคม 2562.
116 การสัมภาษณตัวแทนของกรมการจัดหางานไทย, อางแลว.
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
เนื่องจากธรรมชาติของงานดานการเกษตรเปนงานท่ีมีอันตราย แรงงานขามชาติจํานวนมากท่ีมีสวนรวมใน

การศึกษานี้ตางแสดงความกังวลตอเรื่องอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นจากการสัมผัสสารเคมีและ
การมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางดานลาง ผลการสํารวจของเราเปดเผย
ใหเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปคือการขาดแคลนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ซ่ึงนายจางควรจัดเตรียมใหลูกจาง ขณะท่ี
แรงงานขามชาติที่ตอบแบบสอบถามเกือบรอยละ 80 (รอยละ 78.8)117 มีการใชรองเทาบูตยางยาว แตมีแรงงาน
นอยกวาคร่ึง (รอยละ 46.4) ทีใ่ชหมวกกันน้าํท่ีใชทาํสวน และนอยกวารอยละ 30 รายงานการสวมใสชดุปองกันรางกาย 
ถุงมือยาง หนากาก แวนครอบตา หรือผากันเปอนที่ปองกันสารเคมี และรอยละ 82 ของแรงงานขามชาติที่ไดรับ
การสํารวจตองซื้อหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดวยตนเอง

117 ชวงที่ 2 ของการศึกษา, จํานวน n = 222 ราย.

แรงงานขามชาติตัดผลปาลมนํ้ามันโดยไมสวมชุดปองกัน (PPE) ใน จ.พังงา ประเทศไทย (ภาพโดย: FED)
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ตารางที่ 13: ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ประเภทของอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล

ความถี่
(จํานวน N = 222)

รอยละของความถี่
การใชอุปกรณฯ ตางๆ

1. หมวกกันนํ้า 103 รอยละ 46.4

2. เสื้อผาท่ีชวยปองกันอันตรายตางๆ 63 รอยละ 28.4

3. รองเทาบูตยางยาว 175 รอยละ 78.8

4. ถุงมือยาง 44 รอยละ 19.8

5. หนากากปองกันกาซพิษ 9 รอยละ 4.1

6. ผาปดจมูก 62 รอยละ 27.9

7. แวนครอบตา 17 รอยละ 7.7

8. ผากันเปอนที่ปองกันสารเคมี 5 รอยละ 2.3

9. อื่นๆ อาทิ ถุงพลาสติก ถุงมือธรรมดา 

หนากากธรรมดา ถุงเทา
4 รอยละ 1.8

ตารางที่ 14: ผูจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ผูจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ความถี่ (จํานวน N =222) รอยละ
นายจาง 34 15.3

นายจาง แตลูกจางเปนผูจาย 11 5.0

ตนเอง (แรงงาน) 170 76.6

องคกรพัฒนาเอกชน 6 2.7

องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN ทั้งหมดยอมรับวา แรงงานขามชาติภาคเกษตรจํานวนมากใชยาฆาแมลง
และปุยโดยไมไดรบัการฝกอบรมดานความปลอดภยัทีเ่หมาะสม และโดยทัว่ไปแลว อปุกรณปองกันอนัตรายสวนบคุคล
ที่แรงงานขามชาติใชก็มีไมเพียงพอและไมสามารถปกปองพวกเขาได ตัวอยางเชน แรงงานขามชาติสวมหมวกท่ีกันน้ํา
ไมไดและไมไดใชถงุมือและหนากากเมือ่จาํเปนตองใช ระหวางการลงพ้ืนที ่มลูนธิเิพือ่สขุภาพและการเรยีนรูของแรงงาน
กลุมชาติพันธุไดสังเกตวาแรงงานขามชาติใชยาฆาแมลงและไมไดลางมือใหสะอาดหลังจากนั้น ยิ่งไปกวานั้นแรงงาน
บางคนรับประทานอาหารกลางวันโดยไมไดลางสารเคมีที่เปนพิษที่ปนเปอนออกไปกอน นอกจากนี้ หากพวกเขา
ไมไดรับความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนในการจัดซื้ออุปกรณ แรงงานขามชาติก็ถูกคาดหวังจากนายจางวา
ตองซื้อหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและเรียนรูการใชงานดวยตนเอง อดีตเจาของสวนยางพาคนหนึ่งชี้แจง
ในการสัมภาษณวา เขาไมเคยจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายใหแกแรงงานของเขาเลย โดยเช่ือวาเปนความรับผิดชอบ
โดยพื้นฐานของแรงงานเองในการหาวิธีที่จะทํางานที่รับมอบหมายใหสําเร็จอยางปลอดภัย118

สอดคลองกับขอคนพบขางตน การสนทนากลุมและการสัมภาษณบุคคลเชิงลึกซึ่งจัดโดยเครือขาย MMN 
เปดเผยใหเห็นแนวโนมท่ีนาพรัน่พรึงในพ้ืนท่ีเกษตรของพืชชนดิตางๆ ทีแ่รงงานขามชาตทิาํงานวาไมมอีปุกรณปองกนั
อันตรายสวนบุคคลอยางพอเพียง

118 การสัมภาษณเจาของสวนยางพารา ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562.
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“ฉันไมไดใชหนากากปองกันฝุนเพราะฉันไมมี ฉันใชผาพันคอหรือไมก็เสื้อยืดแทน”119

“เพราะวานายจางไมไดจดัเตรยีมอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลใดๆ ไวให เราจงึพยายามใชสิง่ของ
ที่มีอยูแลวแทน เชน เสื้อเชิ้ตแขนยาว รองเทาบูต ถุงมือ ผาเพ่ือปดปากและจมูกของเรา”120

“สิ่งหนึ่งที่ฉันไมไดใชอยางเปนปกติเลยคือแวนครอบตา เพราะไมไดใชแวนแบบน้ี บางครั้งเมื่อฉัน
ตัดหญา เศษหินกอนเล็กๆ จึงกระเด็นมาโดนจนเกิดแผล”121

ตามถอยคําของแรงงานดานลางน้ีแสดงใหเหน็วาเครือขาย MMN พบกรณีมากมายท่ีแรงงานยอมรับความสําคญั
ของการมอีปุกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคลอยางเพยีงพอและมคีณุภาพทีด่มีากขึน้ เพ่ือปกปองตนเองจากอนัตราย
ในพื้นที่การเกษตรที่ตนทํางาน อยางไรก็ตาม ขอจํากัดทางดานการเงินและการขาดการเขาถึงอุปกรณที่จําเปน 
เปนเหตุผลที่ไดรับการอางถึงเปนประจําวาทําไมแรงงานขามชาติยังคงทํางานในภาคเกษตรโดยไมไดรับการปองกัน
อันตรายอยางเพียงพอ

“ฉันรูวาตนเองตองการรองเทาบูตและอุปกรณปองกันอันตรายเพื่อปกปองตนเองจากวัตถุแหลมคม
และสัตวมีพิษชนิดตางๆ แตฉันก็ไมมีใชสักอยาง นายจางไมยอมซื้อสิ่งเหลานี้ให ดังนั้นฉันจึงใชเพียง
รองเทาแตะ”122

119 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายจากประเทศเมียนมา ที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
120 การสนทนากลุมกับกลุมเพศสภาพแบบคละ จัดที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
121 การสมัภาษณแรงงานขามชาตชิายทีก่ลบัประเทศตนทางจากประเทศเมยีนมา ทีเ่มอืงมะละแหมง ประเทศเมยีนมา เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 

2562.
122 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายจากประเทศเมียนมา ที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.

แรงงานขามชาติภาคเกษตรทานอาหารกลางวันโดยไมไดลางมือหลังจากการพนยาฆาแมลง (ภาพโดย: มูลนิธิ MAP)

38 เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



“ฉันรูวาการทํางานภาคเกษตรตองมีอุปกรณปองกันอันตราย แตฉันไมไดใชเพราะฉันไมมี มันไมงายเลยท่ี
จะซ้ือ ฉันรูวาฉันจําเปนตองใชหนากาก ถุงเทา และถุงมือ แตฉันก็ใชเพียงรองเทาบูตเทาน้ันเพราะกลัวงู
และสัตวมีพิษ ฉันตองจายเงินของตนเองเพ่ือใหไดทุกสิ่งมา นายจางไมชวยออกเงินเลยแมแตนอย”123

“เวลาตัดหญา ฉนัรูวาเราตองใชแวนครอบตา แตฉนัไมมใีช ดงัน้ันจึงตัดหญาโดยไมไดสวมแวนปองกัน 
สิ่งเดียวที่ฉันมีคือรองเทาบูต”124

“ฉันรูวาควรใชอุปกรณปองกันอันตรายอะไรบางเวลาพนยา แตก็ลงเอยดวยการไมซื้อมาใชสักอยาง 
ฉันรูวาตนเองตองการหนากาก ถุงเทา ถุงมือ แวนครอบตา และรองเทาบูตเมื่อตองตัดหญา เจาของ
ที่ไมไดซื้ออะไรใหเราเลย ฉันก็ไมรูวาจะซื้อหาไดจากท่ีไหน แมวาฉันจะตองซื้อมาใชเอง”125

“อุปกรณปองกันอันตรายที่เรามีอยูนั้นไมเพียงพอ หลังจากพนยามานานหลายช่ัวโมง แมวาเราจะสวม
ถงุมอื มนั [ยาฆาแมลง] กจ็ะซมึเขามาสมัผสักบัมอืของเราจนได ฉนัคดิวาถงุมอืแบบยาวอาจชวยปกปอง
ไดดีกวา เรายังตองการเส้ือแขนยาวและชุดปองกันสารเคมีเพ่ือปกปองรางกายของเรา มีหนากากบางชนิด
ที่ดูคลายถวยพลาสติก และมันมีชองเปดสําหรับการหายใจ นายจางจําเปนตองซื้อ [อุปกรณ] และ
จัดเตรียมไวใหเราซึ่งเปนคนงานไดใช”126

“อุปกรณของเรามีไมเพียงพอ เพราะวาหนากากที่เรามีก็ใชงานไดไมนาน และผา (ใชแทนหนากาก)
 ก็บางเกินไป ดังนั้นเราจึงยังสูดดมกล่ินของยาฆาแมลงอยู เราตองการหนากากท่ีหนาข้ึนซึ่งทําจาก
พลาสติก”127

อปุกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคลทีม่จีาํนวนไมเพียงพอและไมมคีณุภาพทีจ่ะสามารถปองกันอนัตรายไดทาํให
แรงงานขามชาติอาจไดรบัอันตรายในสถานท่ีทาํงาน และเพ่ิมความเส่ียงของอุบตัเิหตุและการบาดเจ็บ การสํารวจของ
เครือขาย MMN พบวาประมาณหน่ึงในสามของแรงงานท่ีไดรับการสัมภาษณไดบอกเลาความทุกขทรมานจากการบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุขณะทํางาน128 รายงานการยายถิ่นขององคการสหประชาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 เอยถึงการศึกษา
หลายชิ้นซึ่งเปดเผยวา แรงงานขามชาติภาคเกษตรมักเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการผิดปกติของกลามเนื้อ
และกระดูก ในการทดสอบเก่ียวกับการสัมผัสยาฆาแมลงของแรงงานภาคเกษตรในประเทศไทย ระหวางป 
พ.ศ. 2555–2557 พบวาหน่ึงในสามของแรงงานท่ีไดรบัการทดสอบมีการสัมผสัยาฆาแมลงอยูในระดับทีไ่มปลอดภัย129

ขอมลูในตารางดานลางคัดมาจากบนัทกึการสนทนากลุมและการสมัภาษณสวนบคุคลเชงิลึกของเครือขาย MMN 
โดยแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานท่ีทํางานท่ีเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช
ชนิดตางกัน ผลกระทบตอสุขภาพของแรงงานขามชาติ และตัวอยางของการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

123 การสมัภาษณแรงงานขามชาตชิายทีก่ลบัประเทศตนทางจากประเทศเมยีนมา ทีเ่มอืงมะละแหมง ประเทศเมยีนมา เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 
2562.

124 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่กลับประเทศตนทางจากประเทศเมียนมา, อางแลว.
125 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่กลับประเทศตนทางจากประเทศเมียนมา, อางแลว.
126 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงจากประเทศเมียนมา ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
127 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายจากประเทศเมียนมา ที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
128 จํานวน n = 105 ราย.
129 ด ูUN, “รายงานการยายถิน่ประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Thailand Migration Report 2019)”, หนา 71, ในเชงิอรรถท่ี 7; อางองิจาก Thetkathuek 

และคนอ่ืนๆ, 2017, “การสัมผัสยาฆาแมลงและระดับโคลีนเอสเทอเรสในกลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย (Pesticide 
Exposure and Cholinesterase Levels in Migrant Farm Workers in Thailand)”, วารสารการแพทยการเกษตร (Journal of Agromedicine), 
22(2): 118–130.

39เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



ตารางที่ 15: ตัวอยางอันตรายตางๆ ในพื้นที่เกษตร

130 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายจากประเทศเมียนมา ที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
131 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายจากประเทศเมียนมา, อางแลว.

แรงงานขามชาติภาคเกษตรพนยาฆาแมลงในแปลงเพาะปลูก (ภาพโดย: MMN/John Hulme)

อันตรายในพ้ืนที่เกษตร ผลกระทบตอสุขภาพ คําอธิบายเกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
ของแรงงานขามชาติ

สารเคมี:
รวมถึงยาฆาแมลง/ยาฆาหญา 
สารกําจัดวัชพืช ปุย และกรดที่ใช
ฟอกยางใหขาว

การขาดการฝกอบรมวิธีผสมหรือ

จัดการสารเคมี

การขาดการฝกอบรมเรื่องการ
ลางมือใหสะอาด หรือการถูก
บังคับใหลางมือในน้ําสกปรก 
(นายจางไมไดเตรียมนํ้าสะอาดให)

สัมผัสผิว:
ผิวไหม, ผื่นคัน, แผลพุพอง, 
บาดแผล

การสูดดม:
หายใจลําบาก, ไอ, เวียนหัว, 

คลื่นไส, อาเจียน, เจ็บหนาอก, 
ปวดหัว, ปวดเมื่อยกลามเนื้อ

และรางกาย, มีไข, เบื่ออาหาร, 
เลือดกําเดาไหล, จาม, 

หัวใจเตนเร็ว, ความดันต่ํา

“เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากผสมยาฆาแมลงกับสารเคมี
อีกชนิดกับน้ํา ทําใหเกิดกลิ่นฉุนรุนแรงมาก ทําให
ตาและจมูกแสบรอน ฉันรูสึกมึนศีรษะและอาเจียน
ออกมา หลังจากนั้นก็เจ็บหนาอก รูสึกหนามืดและ
หมดแรง จนจะสิ้นวันแลวฉันก็ยังคงรูสึกเหนื่อย 
เวียนหัวและเจ็บหนาอก”130

“ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 หลังจากใชยากําจัด
วัชพืช ฉันก็ลางมือดวยน้ําที่ไมสะอาด นายจางเอง
ก็ไมไดจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดไวให คืนนั้นฉันรูสึก
ปวดทองมาก”131
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132  133  134  135  136  137  

132 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายท่ีกลับประเทศตนทางจากประเทศเมียนมา ท่ีเมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562.
133 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่กลับประเทศตนทางจากประเทศเมียนมา, อางแลว.
134 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่กลับประเทศตนทางจากประเทศเมียนมา ที่เมืองพะโค ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2562.
135 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่กลับประเทศตนทางจากประเทศเมียนมา, อางแลว.
136 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิง ที่ อ.แมสอด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
137 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562.

อันตรายในพ้ืนที่เกษตร ผลกระทบตอสุขภาพ คําอธิบายเกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
ของแรงงานขามชาติ

การยอยอาหาร:
ปวดกระเพาะ, อาเจียน, ทองรวง

ดวงตา:
แสบตา, มองภาพไมชัด, ตาบอด

ออนลา/หมดแรง

“ฉันพนยาปราบวัชพืชโดยไมไดใชอุปกรณปองกัน 
ลมก็แรง สารเคมีจึงปลิวเขาตาของฉัน เมื่อตา
เริ่มแดง ฉันจึงตองไปโรงพยาบาล สิ่งนี้ยังเกิดกับ
เพ่ือนของฉันอีกดวย บางคนถึงกับเลือดกําเดาไหล 
คลินิกเองก็ไมสามารถลางตาใหฉันอยางเหมาะสมได 
แตท่ีโรงพยาบาล พยาบาลชวยลางตาและหยอดตาให 
ตาของฉันจะเปนอันตรายหนักมากหากฉันไมไดรับ
การรักษาที่ถูกตอง”132

“ฉันรูสึกเวียนหัวเมื่อพนยาฆาหญา มันเกิดขึ้นกับ
ฉันหลายครั้ง แตมันเขาตาของฉันเพียงครั้งเดียว 
หลังจากนั้นฉันจึงใชแวนครอบตาและหนากาก 
และมันก็ไมคอยเขาตาฉันอีก แตฉันก็ยังเวียนหัว
อยูเสมอเพราะสารเคมีตางๆ”133

“ทันทีท่ีฉันพนยาฆาหญาจากถังท่ีสะพายอยูดานหลัง 
มันรั่วและทําใหผิวหนังของฉันไหม ฉันจึงไปที่คลินิก
แพทยแผนโบราณ เสียเงินไปประมาณ 400 บาท 
นายจางเปนคนจายคารักษา ฉันทํางานไมไดไป 
20 วัน และไมไดรับเงินชดเชย”134

“ผิวหนังของฉันไหมขณะที่กําลังผสมสารเคมี 
นายจางพาฉันไปคลินิกและจายคารักษาซึ่งไมมาก
เทาไหร ฉันไมไดทํางานนาน 1 สัปดาห และไมไดรับ
เงินชดเชย”135

“ในอดีตฉันเคยพนยาฆาแมลง มีครั้งหนึ่งที่สายตา

ของฉันพรามัว แลวฉันก็หมดสติไป 
นายจางพาฉันไปโรงพยาบาล แตฉันจําอะไรไมได

เลยระหวางนั่งรถ เมื่อฟนขึ้นมาฉันก็อยูใน
โรงพยาบาลแลว หลังจากน้ันตองพักนาน 5 วัน”136

“ครั้งหนึ่งหลังจากใชยากําจัดวัชพืช ผิวหนัง
ของฉันเริ่มลอกออกมาเนื่องจากปฏิกิริยาจากการ

แพสารเคมี ฉันตองหยุดพักเนื่องจากเจ็บปวยนาน
ถึง 1 เดือน”137

41เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



138  139  

138 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ อ.แมสอด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562.
139 การสมัภาษณแรงงานขามชาตหิญงิทีก่ลบัประเทศตนทางจากประเทศเมยีนมา ทีเ่มืองมะละแหมง ประเทศเมยีนมา เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 

2562.

อันตรายในพ้ืนที่เกษตร ผลกระทบตอสุขภาพ คําอธิบายเกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
ของแรงงานขามชาติ

เครื่องจักร:
เคร่ืองรีดยางและเครื่องสีขาวโพด

เครื่องตัดหญา

รถแทรกเตอร, รถบรรทุก

เสียงจากเคร่ืองจักรที่ดังเกินไป 
อาจทําอันตรายตอมือ และ
ตองสูดหายใจเอาเศษผง
ขนาดเล็กเขาปอด

หญา, หินขนาดเล็ก และเศษผง
กระเด็นเขาตา

รถแทรกเตอรถอยหลังมาทับเทา 
แรงงานขามชาติมักตกจากรถ
บรรทุกขณะท่ีกําลังขนของ 
ทําใหขาและแขนไดรับบาดเจ็บ

เครื่องมือตางๆ:
เคร่ืองมือท่ีคมและตองใชมือจับ 
เชน เลื่อยไฟฟา, เครื่องตัดผล
ปาลมนํ้ามัน, มีดพรา, 
มีดกรีดยาง, จอบ, เคียว

โดนกรีดหรือตัด, บาดแผล, 
บาดแผลยาวลึก

“มือของฉันถูกคมเล่ือยไฟฟาขณะที่ฉันกําลังตัด
ตนไม ฉันสูญเสียขอตอบนนิ้วหนึ่ง และนิ้วอื่นๆ 
ก็ไดรับบาดเจ็บดวย นายจางเห็นเหตุการณแตเขา
ไมไดแสดงความหวงใย และพูดวามันเปนเร่ืองเล็กนอย 
ใชยารักษาเพียงนิดหนอยก็พอ แตเพราะวามีเลือด
ออกมามาก เพื่อนที่ทํางานดวยกันจึงพาฉันไป
โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลคิดคารักษา 
21,500 บาท นายจางถูกแจงใหชวยออกเงินคารักษา 
แตเขาไมมาและไมเคยมาเย่ียมฉันที่โรงพยาบาลเลย 
ฉันติดตอกับมูลนิธิแมพ (มูลนิธิเพื่อสุขภาพและ
การเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ) ซึ่งชวยเหลือ
ฉันใหไดออกจากโรงพยาบาล และย่ืนคํารอง
เพื่อขอคาชดเชยจากกองทุนเงินทดแทนที่สํานักงาน
ประกันสังคม ระหวางการเจรจาตอรองกับนายจาง 
ในที่สุดเขาก็ยอมจายคารักษาจํานวน 10,000 บาท 
แกโรงพยาบาล และจายเงินชดเชยใหฉันเพราะสูญเสีย
โอกาสทํางาน ทําใหไมไดรับคาจาง จํานวน 6,000 
บาท ในความเปนจริงแลวฉันควรไดรับมากกวานี้ 
แมอาการบาดเจ็บจะหายเร็วแตฉันก็สูญเสียน้ิวมือไป 

ซึ่งเปนความพิการอยางถาวร และฉันก็ไมสามารถ
ทํางานไดดีเทาเมื่อกอน”138

“มีอุบัติเหตุที่เกิดจากใบมีดของเครื่องตัดผลปาลม
น้ํามันเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก มีครั้งหนึ่งที่ทอง
ของแรงงานคนหนึ่งถูกปาดเปดออกจนลําไสโผล

ออกมา”139

42 เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



140  141   142  143  144  145  

140 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญงิทีก่ลบัประเทศตนทางจากประเทศกัมพชูา ที ่จ.กาํปงธม ประเทศกัมพชูา เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2562.
141 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทางจากประเทศกัมพูชา, อางแลว.
142 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงจากประเทศเมียนมา ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
143 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.
144 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ จ.พังงา, อางแลว.
145 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 31 กรกฎคม 2562.

อันตรายในพ้ืนที่เกษตร ผลกระทบตอสุขภาพ คําอธิบายเกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
ของแรงงานขามชาติ

“ฉันตัดนิ้วมือของตนเองในตอนที่กําลังหั่น
มันสําปะหลัง”140

“ฉันเผลอทําใหมีดอันใหญบาดเทาขณะที่กําลัง
ทํางาน”141

“ตอนหั่นมันสําปะหลัง ขาและมือของฉันไดรับ
บาดเจ็บ 2 หรือ 3 ครั้ง เมื่อฉันทํางานในไร ครั้งหนึ่ง
ฉันเผลอไปเหยียบบนรากของตนมันสําปะหลังและ
ทําใหเกิดแผลเปน อุบัติเหตุตางๆ ยังเกิดขึ้นเวลา
ตัดหญาหรือพุมไมอีกดวย เมื่อไดรับบาดเจ็บ 
ฉันมักไปรักษากับหมอในทองที่ นายจางไมจายเงิน
ชดเชย”142

“มีความเส่ียงหลายอยางเวลาตัดกานของตนปาลม
น้ํามัน เพราะอาจโดนหนามตําไดอยางงายๆ”143

“สามเดือนกอนฉันไดรับบาดเจ็บขณะขนผลปาลมนํ้ามัน
ขึ้นรถบรรทุก ฉันถูกแทงดวยเครื่องมือเหล็กที่แหลม
ชนิดหนึ่ง ฉันไมไดไปโรงพยาบาลหรือคลินิก และ
ฉันตองซื้อยาดวยเงินของฉันเอง ฉันรูสึกปวดมาก
และตองหยุดพักราว 3 วัน ฉันไมไดรับเงินชดเชย
จากการประกัน และคาจางก็ถูกตัดเพราะ
ตองหยุดพัก”144

“ฉันทํางานเปนคนตัดผลปาลมและไดรับบาดเจ็บใน
ตอนที่ทํางาน เทาฉันถูกบาดโดยพลั่วตักผลปาลม
เพราะฉันไมไดสวมรองเทาบูต เสนเอ็นที่เทาฉีกขาด 
ดังนั้นจึงตองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไดไปนอนอยู
ที่นั่น 3 วัน แลวกลับจึงมาพักฟนที่บานตออีก 
20 วัน หมดคารักษาไป 5,000 บาท และฉันตอง
จายเงินเองทั้งหมด”145

43เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง
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146 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่กลับประเทศตนทาง ที่เมืองพะโค ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2562.
147 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.
148 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิง ที่ อ.แมสอด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562.
149 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิง ที่ จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.
150 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชาย ที่ จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.
151 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญงิทีก่ลบัประเทศตนทางจากประเทศกัมพชูา ที ่จ.กาํปงธม ประเทศกัมพชูา เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2562.

อันตรายในพ้ืนที่เกษตร ผลกระทบตอสุขภาพ คําอธิบายเกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
ของแรงงานขามชาติ

ชวงเวลาท่ียาวนานในการอยู
กลางแจงทามกลางแดด 
ความรอน และฝน

น้ําใชไมสะอาด

ภาวะขาดนํ้า มึนงง ปวดหัว 
ปอดบวม ความเจ็บปวยอื่นๆ/
เชื้อไวรัสในน้ําฝน ปวดทอง และ
ปญหาจากนํ้าดื่มที่ไมสะอาด

ใชแรงกายอยางหนัก ปวดหลัง เจ็บกลามเน้ือและขอตอ “ฉันไดรับบาดเจ็บที่เสนประสาทไขสันหลังจาก
การแบกกระสอบหลายใบที่หนักมาก บางใบหนักถงึ 
60 กิโลกรัม ในชวงฤดูฝนจะรูสึกเจ็บปวดมากย่ิงข้ึน”146

“เมื่อฉันทํางานหนักมาก รางกายก็จะระบม ฉันมัก
จะปวยเวลาที่ตองแบกกิ่งปาลม เมื่อฉันขนกิ่งปาลม
ขึ้นรถบรรทุก ฉันจะรูสึกเจ็บที่แผนหลังและบางคร้ัง
ก็ทําใหเปนไข”147

พื้นดินท่ีไมปลอดภัย ไมมีการปกปองเทาหรือมีไม
เพียงพอ เหยียบตะปู แกว 
แผลพุพองหรือเปนตุมจากการ
สัมผัสโดยตรงกับดินโคลนหรือ
การใชรองเทาบูตท่ีสภาพไมดี
กิ่งไมตก และหนามตํา

รอยกัดจากสัตวที่มีพิษและ
อันตราย: งู ตะขาบ และอ่ืนๆ

ยุง: ไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา 
ไขมาลาเรีย

“กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ฉันเผลอไป
เหยียบตะปูตัวหนึ่งเขาและมันก็แทงทะลุเทาของฉัน 
ฉันใชสมุนไพรรักษาแผลโดยใชขิงและมะขามบดเขา
ดวยกันและปดดวยผาพันแผล ฉันหยุดพักอยูบาน 
ไมไดทํางาน 3 วัน”148

“เวลาฉันยกผลปาลมก็ถูกหนามตําได ฉันเคยโดน
หนามแทงที่ขา ทําใหทํางานไมไดไป 3 วัน และ
ก็ไมไดรับคาจางเลย”149

“ฉันรูสึกหายใจติดขัดเวลาแบกพวงผลปาลมน้ํามัน 
ครั้งหนึ่งฉันเคยปวยและตองใชเวลาราว 10 วัน 
จึงจะหาย เวลาตัดผลปาลมลงมาจากตนฉันก็เคย
โดนหนามแทงและรูสึกเจ็บแผลไปนาน 3–4 วัน 
ไมสามารถทํางานไดเลย”150

“ฉันถูกตะขาบยักษกัดทําใหทํางานไมไดถึงเดือนครึ่ง 
แรงงานขามชาติคนอื่นก็เคยโดนงูหรือตะขาบกัดอยู
บอยครั้ง และทําใหเจ็บมาก ฉันไมไดรับเงินชดเชย
แตนายจางของฉันชวยจายคารักษาพยาบาลให

บางสวน”151
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สภาพท่ีอยูอาศัย ความกังวลเก่ียวกับการอยูอาศัยอยางโดดเดี่ยวและความปลอดภัย
มผีูตอบแบบสอบถามรอยละ 83 อาศยัในสถานท่ีพกัท่ีนายจางของพวกเขาจดัหาใหโดยไมคดิเงนิ อยางไรกต็าม 

แรงงานขามชาติที่เขารวมการสนทนากลุม และองคกรพันธมิตรโครงการวิจัยของเครือขาย MMN เชนเดียวกับองคกร
ภาคประชาสังคมช้ีแจงตรงกันวา แรงงานขามชาติตองจายคาน้ําคาไฟเองซ่ึงอาจสูงถึง 600 บาทตอเดือน (19.90 
ดอลลารสหรฐั) องคกรพนัธมติรหลายองคกรสังเกตเห็นวาแมนายจางบางคนจะจดัเตรยีมพืน้ทีใ่หแรงงานขามชาตสิราง
บานพักของตนเอง แตโครงสรางของบานก็มีคุณภาพแยมาก องคกรภาคประชาสังคมแหงหนึ่งบอกวาบานพักดู
ไมมั่นคงแข็งแรง และหองนํ้าก็ไมมั่นคงและไมปลอดภัยสําหรับผูหญิงและเด็ก152 องคกรภาคประชาสังคมโดยท่ัวไปได
แสดงความกังวลตอสุขภาพและสภาพสุขอนามัยในที่พักอาศัยของแรงงานขามชาติ รวมถึงแหลงน้ําใช โดยบอกวา
ระบบของหองสวมและความสะอาดท่ีไมคอยดีเปนสาเหตุใหเกิดปญหาโรคทองรวงอยูเปนประจํา153

ยิง่ไปกวานัน้ยงัพบอยูเสมอวา แรงงานขามชาติอาศยัและทํางานในพืน้ทีท่ีอ่ยูหางไกลมาก ซึง่เพิม่ความเสีย่งตอ
ความปลอดภัยทางกายภาพและสงผลกระทบตอการเขาถึงการบริการสุขภาพ บริการที่จําเปนในชีวิตประจําวันและ
บริการขององคกรพัฒนาเอกชน (ตามท่ีไดเขียนไวในหัวขออื่นๆ) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุม
ชาติพันธุ (MAP) ต้ังขอสังเกตวา แรงงานขามชาติท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงยากมากใน จ.ตาก ไมสามารถเดินทางเขาเมือง
เพื่อซื้อหาอาหารไดจึงตองปลูกพืชผักไวกินเอง และองคกรภาคประชาสังคมอีกแหงหน่ึงก็อธิบายวา แรงงานขามชาติ
ที่ทํางานเส่ียงอันตรายในพ้ืนที่หางไกลจากคลินิกและโรงพยาบาลตางกังวลกับชีวิตของพวกเขา154 และรูสึก
เสี่ยงตอการถูกสงกลับประเทศตนทาง ซึ่งหากตองการความชวยเหลือพวกเขาก็ไมรูจะขอใหใครชวย

152 การสัมภาษณตัวแทนขององคกรแรงงานอาระกัน (Arakan Workers Organization – AWO) ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562.
153 เรื่องเดียวกัน.
154 การสัมภาษณตัวแทนของเครือขายสิทธิแรงงานขามชาติ (Migrant Workers Rights Network) ที่กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2562.

ที่อยูอาศัยที่สรางโดยแรงงานขามชาติใน อ.แมสอด ประเทศไทย (ภาพโดย: FED)
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แรงงานที่อยูโดดเดี่ยวในพื้นที่หางไกลยังกังวลเกี่ยวกับการตกเปนเหยื่อของการปลนและการทํารายรางกาย
อีกดวย155 ในป พ.ศ. 2559 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (FED) ซึ่งเปนองคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN 
ไดชวยเหลือแรงงานขามชาติภาคเกษตรชาวเมียนมาซึ่งโดนทํารายในตอนกลางคืนโดยคนรายที่ไมรูจักขณะที่กําลัง
ทํางานในสวนยางพาราใน อ.หาดใหญ แรงงานขามชาติหญิงกลาววาเธอโดนขมขืนและสามีของเธอก็ถูกทรมาน156 
มูลนิธิรักษไทยบันทึกวา แรงงานในสวนยางพาราซ่ึงทํางานตลอดคืนในพื้นที่หางไกล และแรงงานท่ีอยูไกลจากเพ่ือน
และผูทีส่ามารถใหความชวยเหลอืจะใชโทรศพัทในการตดิตอส่ือสาร (ทัง้ทางภาพและเสยีง) และเฝาระวงัใหกนัและกนั 
องคกรภาคประชาสงัคมแหงหนึง่ระบวุา ในพืน้ทีเ่พาะปลูกหรอืในฟารมบางแหง แมวาแรงงานขามชาตจิะรบัรูวามกีาร
ขมขูคุกคาม การฆา และการขมขืนในพื้นที่การเกษตร แตพวกเขาก็หวาดกลัวเกินกวาจะบอกเลา เนื่องจากรูสึก
ไมสบายใจในการเขาหานายจางและบอกเลาสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหาเหลานี้157 ระหวางการสัมภาษณ แรงงาน
ขามชาติอธบิายวาการเดินทางออกนอกพ้ืนทีท่ีต่นอาศัยและทํางานซ่ึงมกีารเดินทางท่ีจาํกัดนัน้เปนเร่ืองท่ีเสีย่งอันตราย 
โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียน เพียงแคไปตลาดในทองถิ่นก็ยังตองติดสินบนแกคนหลายคนอยู
บอยครั้ง ไมวาจะเปนเจาหนาที่หรือเยาวชนมาเฟยในทองท่ีนั้น158

ระหวางการสนทนากลุมและการสัมภาษณสวนบุคคลเชิงลึกหลายคร้ัง โดยเฉพาะแรงงานขามชาติหญิงมักชี้
ใหเห็นภาวะความเสี่ยงตออันตรายเมื่ออาศัยอยูในชุมชนที่อยูอยางโดดเดี่ยวหางไกล

“ชีวิตของเราไมปลอดภัย สําหรับพวกผูหญิงแลวยิ่งแยกวา มีการขมขืนเกิดขึ้นแมวาสามีหรือสมาชิก
ในครอบครัวจะอยูใกลๆ เราจึงตองดูแลเรื่องความปลอดภัยของเราเอง เราล็อกตัวเองอยูในหอง
ของเราและอยูเงียบๆ เมื่อพวกผูชายไมอยู [ที่บาน]”159

“มีแกงเยาวชนไทยในชุมชนที่ชอบรวมตัวกันในตอนกลางคืนซึ่งทําใหแรงงานขามชาติหญิงกลัว
ที่จะออกไปขางนอก”160

ปญหากับเจาหนาที่ทองถิ่น
ถงึแมการท่ีแรงงานขามชาติประสบปญหากับเจาหนาท่ีทองถ่ินนัน้ไมใชสิง่ท่ีเกดิข้ึนอยางเฉพาะเจาะจงกับแรงงาน

ขามชาติภาคเกษตร พบวาแรงงานขามชาติจากพื้นท่ีปลูกพืชเกษตรมีประสบการณเกี่ยวกับการถูกทําใหมีความผิด
ทางอาญา แมวาพวกเขาจะมีเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการทํางานในประเทศไทยแลวก็ตาม แรงงานขามชาติคนหนึ่ง
ใน จ.สุราษฎรธานี บอกวา ตํารวจกลาวหาวาเธอมีบัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือเดินทางท่ีหมดอายุแลวท้ังท่ี
เอกสารยังใชงานไดอยู เธอยังบอกอีกวาเจาหนาท่ีตํารวจใชประโยชนจากขอเท็จจริงท่ีวาเธอไมสามารถพูดภาษาไทยได161 
ในทํานองเดียวกัน มีแรงงานขามชาติคนอ่ืนไดแสดงความเห็นดังนี้ในระหวางการสนทนากลุมครั้งหน่ึง

155 การสัมภาษณเจาหนาที่ภาคสนามซึ่งทํางานเกี่ยวกับแรงงานขามชาติของมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส ที่ จ.ระยอง เม่ือวันท่ี 
24 มกราคม 2562.

156 ดู มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา, “แรงงานขามชาติชาวเมียนมาถูกทรมานและขมขืนโดยคนรายที่ไมรูจักในสวนยางพารา
ในประเทศไทย (Myanmar migrant workers tortured and raped by unknown assailants at Thai rubber plantation)”, 2016, สืบคน
จาก: http://ghre.org/en/2016/11/03/myanmar-migrant-workers-tortured-and-raped-by-unknown-assailants-in-thai-rubber-
plantation/.

157 การสัมภาษณตัวแทนของ Ananda Myitta Welfare ที่ จ.พังงา เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2562.
158 การสัมภาษณแรงงานขามชาติชายที่เปนหัวหนาครอบครัว ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2562; การสัมภาษณตัวแทนของ 

Ananda Myitta Welfare, เพิ่งอาง.
159 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทาง จัดที่เมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562.
160 การสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิง ที่ อ.แมสอด เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562.
161 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติหญิง ที่ จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562.
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“ฉันรูสึกกังวลเกี่ยวกับการใชชีวิตในประเทศไทย และฉันกลัววาตํารวจจะจับฉัน แมวาฉันจะมีเอกสาร
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย พวกเขา [เจาหนาท่ีตํารวจ] เอาเปรียบเรา [แรงงานขามชาติ] ที่ไมรู
ภาษาไทย ถาพวกเขาบอกวาเอกสารของฉันหมดอายุและขอใหฉันจายคาปรับ ฉันก็ตองยอมและ
จายตามนั้น”162

การเขาถึงบริการสุขภาพ
ในปจจุบัน มีการประกันสุขภาพสองรูปแบบที่แรงงานขามชาติสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพได นั่นคือ 

(1) การประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติภาคบังคับ บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแรงงานขามชาติถูกบังคับ
ใหซื้อในระหวางกระบวนการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทย163 ในชวงเปดโอกาสใหแรงงานขามชาติจดทะเบียน
กอนหนานี ้(ตัง้แตป พ.ศ. 2557) แรงงานขามชาตมิหีนาท่ีตองซือ้บตัรประกนัสขุภาพในราคา 3,200 บาท (106 ดอลลาร
สหรฐั) สาํหรบัความคุมครองสองป จากนัน้จะตองจายเงนิเพิม่อีก 30 บาท (1 ดอลลารสหรฐั) ตอการใชบริการสขุภาพ
แตละครั้ง164 (2) การประกันสังคมซึ่งเปดสําหรับแรงงานขามชาติแตก็มีขอยกเวนบางประการอยางชัดเจน คือ 
ประกนัสงัคมนีค้รอบคลุมแรงงานท่ีจดทะเบียนโดยผานกระบวนการพิสจูนสญัชาตทิีเ่สร็จสมบูรณ หรอืผูทีย่ายถ่ินแบบ 
“แรงงานขามชาติตามกระบวนการ MOU” แตไมครอบคลุมแรงงานขามชาติที่ถือครองบัตรผานแดนตามมาตรา 64 
การประกันสังคมเปนขอบังคับทางเทคนิคสําหรับแรงงานทุกคนท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน ซึ่งไดรับการกําหนดและ
ใหการคุมครองโดยพระราชบญัญัตคิุมครองแรงงาน165 แตตามทีอ่ธบิายไวในบทวเิคราะหทางกฎหมายในบทถดัไป คอื 
ประกันสงัคมไมครอบคลุมถึงแรงงานขามชาตภิาคการเกษตรท่ีไมไดทาํงาน “ตลอดทัง้ป” ระบบประกันสงัคมน้ีครอบคลุม
ผลประโยชนการประกันสุขภาพในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย166 รวมถึงผลประโยชนอื่น เชน เกี่ยวกับการ
ลาคลอดบุตร บํานาญชราภาพ เปนตน จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 แรงงานภาคเกษตรท่ีทํางานใหนายจางควรมี
สิทธิ์ไดรับคาชดเชยจากกองทุนเงินทดแทนสําหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน อยางไรก็ตามเพ่ือให
ครอบคลุมดานการรักษาพยาบาลสําหรับการรักษาหรือการฟนฟูสมรรถภาพ นายจางมีหนาท่ีจายคาใชจายและ
ขอเงนิชดเชยจากกองทนุทีร่ฐับาลเปนผูดแูลซึง่นายจางไดจายเงนิสนบัสนนุ สาํหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาดขูอมลู
ในบทวิเคราะหทางกฎหมายในบทถัดไป

รอยละ 61 ของผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาของเครือขาย MMN ระบุวา พวกเขาไดรับความคุมครองจาก
การประกันสุขภาพภาคบังคับของแรงงานขามชาติ ในขณะที่มีเพียงรอยละ 6 เทานั้นที่ไดรับความคุมครองจากระบบ
ประกันสังคม และอีกหนึ่งในสี่ (รอยละ 28) ไมไดรับความคุมครองใดๆ167 สวนอีกรอยละ 47 ของแรงงานขามชาติ
ทีต่อบแบบสอบถามระบวุา ลกูของพวกเขาไมไดรบัการคุมครองจากการประกนัสขุภาพประเภทใดเลยในประเทศไทย

162 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรชายจากประเทศเมียนมา ที่ จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562.
163 “โดยหลกัแลวแรงงานขามชาตทิีจ่ดทะเบยีนเหลาน้ีมหีนาทีต่องซ้ือประกนัสขุภาพรายปทีช่ือ่วา ‘โครงการบตัรประกนัสขุภาพ’ (HICS) ของ

กระทรวงสาธารณสขุ”, อางองิจาก Nareerut Pudpong และคนอืน่ๆ, “Assessment of a Voluntary Non-Profi t Health Insurance Scheme 
for Migrants along the Thai–Myanmar Border: A Case Study of the Migrant Fund in Thailand,” International Journal of Environmental 
Research and Public Health (“การประเมินระบบประกันสุขภาพแบบไมแสวงหาผลกําไรและแบบสมัครใจสําหรับแรงงานชามชาติที่อยู
ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร: กรณีศึกษากองทุนแรงงานขามชาติในประเทศไทย,” วารสารสากลเรื่องการวิจัยสิ่งแวดลอมและ
การสาธารณสุข), 19 กรกฎาคม 2562, หนา 6.

164 เรื่องเดียวกัน.
165 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
166 หากไดรวมจายนาน 3 เดือน ภายใน 15 เดือนที่ผานมา ก็ไมตองเสียคาใชจายทางการแพทยในโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียน (มีโรงพยาบาล

ประมาณ 242 แหง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) และรวมถึงยาตามที่แพทยสั่ง ผลประโยชนดานการเงินยังรวมถึง 50% ของคาจาง 
นาน 90 วันตอครั้ง สูงสุด 180 วันตอป และสูงสุด 365 วัน สําหรับผูปวยเรื้อรัง.

167 จํานวน n = 323 ราย.
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ตารางที่ 16: ความครอบคลุมของการดูแลสุขภาพ/การประกันสังคม

ความครอบคลุมของ
การดูแลสุขภาพ/
การประกันสังคม

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

(จํานวน N = 323 ราย)

คูสมรส 
(จํานวน

N = 253 ราย)

ลูก 
(จํานวน

N = 149 ราย)

พอแม 
(จํานวน

N = 38 ราย)

พี่นอง
รวมสายโลหิต 
(จํานวน N = 37 ราย)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
การประกันสุขภาพ
สําหรับแรงงานขามชาติ
ภาคบังคับ (CMHI)

199 61 169 67 59 39.6 20 52.6 22 59.5

โครงการประกันสังคม 
(SSS) 19 6 17 7 9 6 17 44.7 14 37.8

ไมไดรับการคุมครอง
จากการประกันใดๆ 90 28 56 22 70 47 1 2.6 1 2.7

CMHI และ SSS 12 4 10 4 5 3.4 0 0 0 0

อื่นๆ อาทิ การชดเชย
จากนายจาง, บัตร 10 ป 3 1 1 0.4 6 4 0 0 0 0

สถานพยาบาลทีผู่ตอบแบบสอบถามเลอืกใชบรกิารมากทีส่ดุเมือ่เจ็บปวย ไดแก รานขายยา (รอยละ 42.4) คลนิกิ 
(รอยละ 42.1) และโรงพยาบาลรัฐ (รอยละ 41.2) ในบรรดาผูตอบแบบสอบถามที่ระบุวาตนไดรับบาดเจ็บขณะทํางาน
ในประเทศไทย เกือบรอยละ 40 กลาววา พวกเขาเพียงแคหาวิธีการรักษาที่รานขายยา และรอยละ 26.5 ใชวิธีการ
รักษาดวยตนเองโดยการใชยาสมุนไพร

ตารางที่ 17: สถานพยาบาลที่แรงงานขามชาติเลือกใชบริการ

สถานพยาบาล ความถี่ (จํานวน N = 328 ราย) รอยละของแตละประเภท
1. การรักษาตนเองโดยใชยาสมุนไพร 35 10.7

2. รานขายยา 139 42.4

3. คลินิก 138 42.1

4. หมอพื้นบาน 7 2.1

5. โรงพยาบาลรัฐ 135 41.2

6. โรงพยาบาลเอกชน 17 5.2

องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN และองคกรภาคประชาสังคมอธิบายวา แรงงานขามชาติลังเลท่ีจะไป
โรงพยาบาลเพราะอยูไกลจากท่ีทํางาน และการจัดเตรียมวิธีการเดินทางก็เปนเร่ืองยากและอาจมีคาใชจายสูง 
นอกจากนีแ้รงงานขามชาตภิาคเกษตรยงักลวัถกูจบักมุระหวางทาง รวมทัง้เวลารอทีโ่รงพยาบาลของรฐันัน้กน็านมาก168 
การสัมภาษณองคกรภาคประชาสังคมหลายองคกรยังชี้ใหเห็นวา การพึ่งพานายจางของแรงงานขามชาติเพื่อชวยให
พวกเขาเขาถงึการดูแลสุขภาพและอุปสรรคดานภาษาท่ีโรงพยาบาลยังเปนอปุสรรคในการแสวงหาการรักษาอีกดวย169 

168 การสัมภาษณตัวแทนขององคกรแรงงานอาระกัน (Arakan Workers Organization – AWO) ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562; 
การสัมภาษณตัวแทนของ Youth Initiative Human Rights YIHR Program ที่กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2562.

169 การสัมภาษณตัวแทนของ All Arakan National Labor Union ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562.
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ยิ่งไปกวานั้น ยังพบวามีทัศนคติที่พบไดโดยท่ัวไปคือ แรงงานขามชาติรูสึกกดดันท่ีจะตองใหความสําคัญกับการหา
รายไดมากกวาการดูแลสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตนเอง ปญหาเหลานี้สอดคลองกับขอคนพบของเครือขาย 
MMN ในรายงานเม่ือป พ.ศ. 2558 เรื่องการดูแลตนเองและการดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติหญิงในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ซึ่งพบวาอุปสรรคสําคัญในการเขาถึงผูใหบริการดานสุขภาพอยางเปนทางการก็คือสถานะการ (ไมได) 
จดทะเบียน (ความกลัวถูกจับกุม กักขัง และสงกลับ) การอยูอยางโดดเด่ียวหางไกลชุมชน, อุปสรรคดานภาษา, 
ระบบราชการ, เวลา, คาใชจาย, การเลือกปฏิบัติและนโยบายในสถานที่ทํางาน170

ตามคาํบอกเลาดานลางแสดงใหเหน็วา แรงงานขามชาตทิีเ่ขารวมการสนทนากลุมของเครอืขาย MMN มกัอธบิาย
วานายจางของพวกตนพยายามหลีกเล่ียงความรับผิดชอบในการจายคารักษาพยาบาลและการสนับสนุนการเขาถึง
การคุมครองทางสังคมรูปแบบอื่นๆ อยางไรบาง

“นายจางของเราไมจายคาบริการดานสุขภาพอะไรเลยใหกับพวกเราในฐานะแรงงาน เมื่อพวกเขาพา
แรงงานไปท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิก พวกเขาบอกกับแรงงานขามชาติวาอยาบอกวามีนายจางนะ เพ่ือที่
โรงพยาบาลจะไดคิดคาใชจายนอยลง และหากเราลาปวยหรือลาหยุดอะไรก็ตาม เราก็ไมไดรับคาจาง
จากนายจาง”171

“นายจางของเราในภาคการเกษตรไมไดจดทะเบียนแรงงานขามชาต ิดงันัน้เราจงึไมสามารถซือ้ประกนั
สุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติได หากคนงานเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บในที่ทํางาน พวกเขาจะตอง
ดูแลตัวเอง หากพวกเขามีเงินพวกเขาก็สามารถซื้อหยูกยามารักษาตัวได แตถาพวกเขาไมมีเงิน 
พวกเขาก็จะใชยาสมุนไพรหรือรอให [ความเจ็บปวย/การบาดเจ็บ] รักษาตัวเอง”172

“เมื่อฉันตั้งครรภ นายจางไมไดใหอะไรฉันเลย เขาบอกวามันยุงยากเกินไปสําหรับเราที่จะคลอดลูกใน
ประเทศไทย และเขาตองการใหเรากลับบาน (ไปเมียนมา) เมื่อเราไปโรงพยาบาล (ในประเทศไทย) 
เราตองมลีายเซน็ของเขา เราทําอะไรไมไดเลยเมือ่เขาไมใหลายเซน็ของเขากบัเรา ฉนัเองกพ็ดูภาษาไทย
ไมคลอง ดังนั้นจึงเปนเร่ืองยากสําหรับฉันในการสื่อสาร”173

ครอบครัวแรงงานขามชาติ
รอยละ 70 ของผูตอบแบบสอบถามกลาววา พวกเขายายมาอยูประเทศไทยพรอมกับสมาชิกในครอบครัว174 

ในขณะท่ีสวนใหญตอบวาสมาชิกในครอบครัวของพวกตนน้ันหมายถึงคูสมรสและบุตรนั้น มีผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 10 กลาวถึงการยายถิ่นมากับพอแม และ/หรือพอแมของคูสมรส และเกือบรอยละ 30 กลาววามาพรอมกับ
พี่นองของตนหรือพี่นองของคูสมรส องคกรภาคประชาสังคมแหงหนึ่งอธิบายวา แรงงานขามชาติบางคนเจาะจงมา
ทาํงานภาคเกษตรก็เพราะความสะดวกท่ีพวกเขาสามารถพาสมาชิกครอบครัวยายถ่ินมาอยูดวยกันในประเทศไทยได175 
องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN องคกรหนึ่งยังตั้งขอสังเกตวา ดวยรายไดที่ต่ํา แรงงานขามชาติอาจมีรายได
ไมเพียงพอท่ีจะสงเงินกลับบานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังนั้นจึงเปนการดีกวาถาครอบครัวยายถ่ินมาดวยกัน
และแรงงานฯ สามารถดูแลครอบครัวตนเองไดในประเทศไทย

170 ดู MMN, “การดูแลตนเองและการดูแลสุขภาพ: แรงงานขามชาติหญิงในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงดูแลสุขภาพของตนเองอยางไร (Self-Care 
& Health Care: How Migrant Women in the Greater Mekong Subregion Take Care of their Health)”, 2015, สืบคนจาก: 
http://www.mekongmigration.org/?page_id=3324.

171 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติหญิง ที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
172 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรแบบคละ จัดที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
173 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทาง จัดที่เมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562.
174 จํานวน n = 323 ราย.
175 การสัมภาษณตัวแทนของ AWO ที่ อ.แมสอด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562.
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ตารางที่ 18: สมาชิกในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม

สมาชิกในครอบครัว ความถี่ (จํานวน N = 208 ราย) รอยละของแตละประเภท
1. คูสมรส 141 67.8

2. ลูก/หลาน 82 39.4

3. พอแม/พอแมของคูสมรส 20 9.6

4. พี่นอง/เขยหรือสะใภ 59 28.4

5. ลุง/ปา 4 1.9

6. ลูกพี่ลูกนอง/หลานสาว/หลานชาย 7 3.4

7. ญาติ/เพื่อน 3 1.4

ในการสนทนากลุมครั้งหนึ่ง แรงงานขามชาติหญิงใน อ.แมสอด อธิบายวา มันเปนเรื่องยากที่จะหาเลี้ยงชีพ
เพือ่ดแูลครอบครวัและใหลกูๆ เขาถงึการศกึษาในประเทศเมยีนมา ครอบครวัทีต่องด้ินรนมกัยายถิน่มายงัประเทศไทย
เพื่อหางานทําที่ดีกวา และหลายคนพบวาการหางานทําในภาคเกษตรนั้นทําไดงายที่สุด เนื่องจากพวกเขาเคยมี
ประสบการณทําเกษตรมากอนแลว อยางไรก็ตาม ถึงแมหลังจากไดใชเวลาหลายปในประเทศไทย สถานการณทางการเงิน
ของครอบครัวของพวกเขาก็ยังไมมั่นคง และการกลับไปเมียนมามักจะไมเกิดขึ้นบอยครั้งเนื่องจากไมมีงานใหทํา

ภาระหนาที่ตางๆ ในบาน
แรงงานขามชาติที่อาศัยอยูกับครอบครัวของพวกตนบอกกับเครือขาย MMN วา ผูหญิงรับผิดชอบงานบาน

มากกวาสมาชิกครอบครัวคนอื่น งานบานทั่วไปคือการทําความสะอาด การดูแลเด็ก การจายตลาด การทํากับขาว 
และการซกัเสือ้ผา ถงึแมวาผูชายบางคนสามารถชวยงานบานไดในบางครัง้ แตโดยทัว่ไปแลวการมสีวนรวมทํางานบาน
ของพวกผูชายมักเปนไปอยางจํากัด ดังที่แรงงานขามชาติคนหนึ่งกลาววา “ผูหญิงดูแลบานโดยสัญชาตญาณ 
บางคร้ังผูชายก็ชวยบางในชวงส้ันๆ อาจจะสองสามช่ัวโมง แตผูหญิงก็ทํา [งานบาน] เกือบทั้งหมด และงานพวกน้ี
ก็ไมเคยเสร็จ”176

แรงงานขามชาติหญิงจํานวนมากชี้ให MMN เห็นวา การทํางานบานตางๆ หมายถึงชั่วโมงการทํางานจริง
ของพวกเขาขยายออกไปมากกวาเวลาที่พวกเขาใชในพ้ืนที่เพาะปลูก การทํางานบานเปนรูปแบบหนึ่งของการทํางาน
ที่ไมไดรับการตระหนักรูวาคือการทํางานและไมไดรับคาตอบแทน

“เราตองทาํงานบานแทบทกุอยางและใชเวลานานกวาจะเสรจ็ เราตองตืน่นอนราวตสีีเ่พือ่เริม่ทาํงานบาน 
หลงักลับมาจากการทํางานแลว เราตองทํางานบานตอจนถงึสองสามทุม เราตองดูแลอาหารการกินและ
เสื้อผาใหคนในครอบครัว เราใชเวลาประมาณส่ีชั่วโมงตอวันในการทํางานบาน”177

“สามแีละภรรยามกัไปทาํงานดวยกนั เมือ่พวกเขากลบับาน สามมีกัจะไมทาํอะไรเลยแตจะไปทีร่านขาย
เหลาและไมชวยทํางานบาน ผูหญิงเทานั้นท่ีทํางานบาน มีไมกี่ครัวเรือนท่ีพวกผูชายอาจชวย หากเขา
ชวยกป็ระมาณสองชัว่โมงตอวนั สาํหรบัภรรยาแลว เธอจะทาํงานบานประมาณสามถงึสีช่ัว่โมงตอวนั”178

176 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรแบบคละ จัดที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.
177 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติหญิง จัดที่ อ.แมสอด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562.
178 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรแบบคละ จัดที่ อ.แมสอด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562.

50 เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



บริเวณที่พักอาศัยของแรงงานขามชาติในสวนยางพารา จ.สุราษฎรธานี ประเทศไทย 
(ภาพโดย: มูลนิธิรักษไทย)

บุตรแรงงานขามชาติ
รอยละ 67 ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาพวกตนมีลูก179 และรอยละ 81.6 ของกลุมนี้ระบุวาลูกอาศัยอยูกับ

พวกตนขณะที่ตนทํางานในประเทศไทย เมื่อถามเกี่ยวกับการเขาโรงเรียนก็พบวามีเด็กๆ กลุมนี้จํานวนนอยกวา
ครึ่งหนึ่งเพียงเล็กนอยที่ไดเขาเรียนในโรงเรียน (อยางไรก็ตามนี่เปนการรายงานดวยตนเอง และไมชัดเจนวาแรงงาน
ขามชาติหมายถึงชวงอายุเทาไรเมื่อกลาวถึง “เด็กๆ”) ในบรรดาลูกๆ ของแรงงานขามชาติที่ไดเขาเรียนในโรงเรียน 
รอยละ 55.6 ที่ไดเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ อีกรอยละ 35.2 ไดเขาเรียนในศูนยการเรียนของแรงงานขามชาติ และ
รอยละ 9.3 ไดเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN ตั้งขอสังเกตวา เด็กบางคนยังตองอยู
ที่บานเม่ือพอแมไปทํางาน และเด็กบางคนชวยพอแมทํางานในพ้ืนที่เกษตรซ่ึงขึ้นอยูกับอายุของพวกเด็ก และ
มีเด็กเพียงไมกี่คนที่ไดเขาเรียนในโรงเรียนไทย

รายงานประจําป 2014 (พ.ศ. 2557) ของ World Education Report ระบุวา โดยท่ัวไปลูกของแรงงานขามชาติ
จะเขาโรงเรยีนในประเทศไทยไดยากเนือ่งจากอปุสรรคดานภาษา ภาวะเศรษฐกจิของครอบครวั คาใชจายในการศกึษา 
และความกงัวลดานความปลอดภยัของนกัเรยีนทีไ่มไดจดทะเบยีน180 ตวัแทนจากองคกรภาคประชาสังคมองคกรหนึง่
ที่ใหสัมภาษณในระหวางการศึกษาน้ีอธิบายวา แรงงานขามชาติภาคเกษตรไมไดรับรูถึงสิทธิตางๆ ของลูกตนเอง
อยูเสมอ และมันก็ยากที่จะลงพื้นที่เพื่อใหความรูแกแรงงานกลุมนี้ถึงแมจะเปนสิ่งจําเปน181

ใน อ.แมสอด แรงงานขามชาตเิปดเผยวา เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป มกัไดเขาโรงเรยีน สวนเด็กบางคนท่ีมอีายรุะหวาง 
12–15 ป เริ่มออกจากโรงเรียนเพื่อชวยครอบครัวทํางานในพ้ืนที่เกษตร และเมื่ออายุถึง 15–17 ป เด็กสวนใหญจะ

179 จํานวน n = 227 ราย.
180 World Education, “เสนทางสูอนาคตท่ีดีกวา: ทบทวนการศึกษาสําหรับเด็กขามชาติในประเทศไทย (Pathways to a Better Future: 

a review of education for migrant children in Thailand)”, 2557, สบืคนจาก: http://thailand.worlded.org/wp-content/uploads/2016/04/
MESR-Policy-Brief.pdf.

181 การสัมภาษณตัวแทนของ Ananda Myitta Welfare ที่ จ.พังงา เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2562.
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ออกจากโรงเรียนเพือ่ไปทํางาน ดแูลนองในเวลาท่ีพอแมไปทาํงาน หรอืชวยทาํงานบาน มเีพยีงพอแมแรงงานขามชาติ
ที่มีฐานะทางการเงินม่ันคงเทานั้นที่สามารถสงบุตรหลานในวัยนี้ใหเขาเรียนได182

ใน จ.สุราษฎรธานี แรงงานขามชาติไดใหขอมูลกับเครือขาย MMN วามีเด็กเพียงสวนนอยเทานั้นที่ถูกสงไป
โรงเรียน และเหตุผลสวนใหญเปนเพราะระยะทางท่ีไกลระหวางชุมชนแรงงานขามชาติและโรงเรียน และไมมีการเดินทาง
เพื่อพานักเรียนไปโรงเรียน ผูปกครองบางคนท่ีไมไดยื่นขอเอกสาร (เชน สูติบัตรจากท่ีวาการอําเภอ) ใหลูกของตน
กก็งัวลเรือ่งความปลอดภยัของลกู หรอืไมกเ็ปนเพราะโรงเรยีนไมรบัเดก็ท่ีไมมเีอกสารเขาเรยีน183 นอกจากนัน้แรงงาน
ขามชาติทีก่ลบัประเทศตนทางในประเทศเมียนมาก็ยงักลาวถึงการท่ีเด็กๆ ไมไดไปโรงเรียนเพราะถนนหนทางมีสภาพ
ย่ําแยอีกดวย และแทนที่จะไดไปโรงเรียนแตเด็กๆ กลับตองทํางานเคียงขางพอแมในไรสวนหรือในรานคาโดยไมเคย
แยกจากพอแมของตน แรงงานขามชาติจํานวนมากกังวลวาลูกๆ ของพวกตนอาจถูกคุกคามและลวงละเมิดทางเพศ
หากถูกทิ้งไวตามลําพังในที่ทํางาน184

การกลับภูมิลําเนาและการคืนสูสังคม
รอยละ 60 ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาเหตุผลในการกลับประเทศตนทางคือความปรารถนาที่จะกลับไปหา

ครอบครัวและชุมชน185 มีเพียงรอยละ 4 ของผูตอบแบบสอบถามกลาววาพวกเขาไดรับความชวยเหลือในการกลับ
ประเทศตนทาง ซึ่งเปนความชวยเหลือจากนายจางหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีพาพวกตนไปท่ีชายแดน หรือไดรับ
ความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนในการฝกอบรมดานอาชีพ และการตรวจสุขภาพ และ/หรือการสงตอผูปวย 

182 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติทั้งชายและหญิง จัดที่ อ.แมสอด เม่ือวันที่ 14 และ 15 สิงหาคม 2562.
183 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติทั้งชายและหญิง จัดที่ จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562.
184 การสนทนากลุมแรงงานขามชาติหญิงที่กลับประเทศตนทาง จัดที่เมืองมะละแหมง ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562.
185 ผูกลับประเทศตนทาง จํานวน n = 95 ราย.

ชุมชนแรงงานขามชาติบริเวณสวนปาลมน้ํามัน จ.พังงา ประเทศไทย (ภาพโดย: FED)
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องคกรภาคประชาสังคมในเมียนมาแหงหน่ึงบอกวา พวกเขาใหการฝกอบรมระยะส้ันและระยะยาวเก่ียวกับเทคนิค
ทางการเกษตรและการทําปุยอินทรีย186

เมือ่กลบัถงึประเทศตนทางแลว รอยละ 89 ของผูตอบแบบสอบถามทีเ่ปนแรงงานขามชาตทิีย่ายถิน่กลับประเทศ
ตนทาง187 กลาววาพวกตนไมสามารถเขาลงทะเบยีนในกองทนุประกันสงัคมแหงชาต ิ(NSSF) ของประเทศกมัพูชา หรอื
โครงการคณะกรรมการประกันสังคม (SSB) ของเมียนมาได มีเพียงกวารอยละ 3 ที่ไมเคยไดยินเกี่ยวกับประกันสังคม
เหลานี้ และมีเพียงรอยละ 7 เทานั้น ที่ระบุวาพวกตนไดลงทะเบียนประกันสังคม รอยละ 9 ของผูตอบแบบสอบถาม
จากประเทศเมียนมาท่ียายถ่ินกลับประเทศตนทางไดลงทะเบียนในโครงการคณะกรรมการประกันสังคม และรอยละ 6 
ของผูตอบแบบสอบถามจากประเทศกัมพูชาที่ยายถิ่นกลับประเทศตนทางไดลงทะเบียนในกองทุนประกันสังคม
แหงชาติ

มเีพยีงรอยละ 37 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียายถ่ินกลบัประเทศตนทางมีแผนท่ีจะกลับไปทํางานในประเทศไทย
หรือประเทศอ่ืนๆ อีก188 และในจํานวนน้ีรอยละ 53 กลาววาพวกเขาจะกลับไปทํางานในประเทศดังกลาวภายในหน่ึงป
หรอืเรว็กวานัน้ ในบรรดาผูทีก่ลาววาพวกตนวางแผนท่ีจะยายถ่ินเพือ่ทาํงานอีก รอยละ 53 วางแผนท่ีจะกลับไปทํางาน
ในภาคเกษตร ตามดวยภาคการกอสราง (รอยละ 19) และอุตสาหกรรมการผลิต/โรงงาน (รอยละ 17) องคกรพันธมิตร
ของเครือขาย MMN ในเมียนมาหลายองคกรระบุวา ถงึแมแรงงานขามชาติจาํนวนมากมักกลาววาพวกตนไมไดวางแผน
ที่จะยายถิ่นอีก แตในภายหลังองคกรพันธมิตรดังกลาวก็ทราบวาในที่สุดพวกเขาก็กลับไปทํางานในประเทศไทยอีก 
องคกรพนัธมติรของเครือขาย MMN ใหเหตผุลของความแตกตางระหวางความต้ังใจและความเปนจรงินีว้า เปนเพราะ
ความกลัวที่จะบอกความตั้งใจที่จะยายถิ่นอีกอยางเปดเผย หากพวกเขาวางแผนที่จะยายถ่ินผานชองทางที่ไมเปน
ทางการ

องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN ยังระบุดวยวา แรงงานขามชาติที่กําลังออกจากประเทศจํานวนมาก
มีประสบการณในการทํางานดานการเกษตรกอนยายถ่ินมาทํางานท่ีประเทศไทย ตัวอยางเชน แรงงานท่ีไดรับการ
สัมภาษณในรัฐมอญระบุวา พวกตนเคยทํางานในสวนยางพาราท่ีอยูตรงกันขามเขตพรมแดนกอนที่จะยายขามมา
ทํางานในประเทศไทย แรงงานเหลานี้บางคนไดเรียนรูทักษะและเทคนิคใหมๆ ในประเทศไทยเกี่ยวกับการกรีดยาง 
ซึ่งพวกเขาสามารถนําวิชาความรูนี้ไปเผยแพรตอในประเทศเมียนมาเมื่อกลับคืนภูมิลําเนา

ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 17 อธบิายวาตนเองไดเปนเจาของธุรกจิขนาดเล็กเมือ่กลบับาน189 ประมาณ
รอยละ 19 รายงานวาไดทํางานในสวนยางพาราในประเทศตนทางของตน และรอยละ 34 ระบุวาเปนเกษตรกร 
รอยละ 8 กลาววาพวกตนวางงาน และสวนที่เหลือระบุวาพวกตนกําลังทํางานอ่ืนๆ ที่คิดคาจางเปนรายวัน องคกร
ภาคประชาสงัคมองคกรหนึง่ในประเทศเมยีนมาอธิบายวา ผูทีย่ายถิน่กลบัประเทศตนทางมปีระสบการณทีห่ลากหลาย 
โดยบางคนสามารถเปนเจาของพ้ืนที่เพาะปลูกของตัวเอง ในขณะที่คนอื่นๆ กลับไปทํางานใหนายจางอีกครั้ง190

หลังจากไดรับประสบการณการทํางานในประเทศไทย ผูตอบแบบสอบถามจากประเทศกัมพูชาที่ยายถิ่นกลับ
ประเทศตนทางรอยละ 42 ไดรบัคาจางต่าํกวาคาจางขัน้ต่าํของประเทศกัมพชูา (ประมาณ 182 ดอลลารสหรฐัตอเดอืน 
ในป พ.ศ. 2561)191 ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามจากประเทศเมียนมาท่ีกลับประเทศตนทางรอยละ 34 ไดรับคาจาง
ต่ํากวาคาจางขั้นต่ําของประเทศเมียนมา (ประมาณ 83 ดอลลารสหรัฐตอเดือน ในป พ.ศ. 2561)192

186 การสัมภาษณตัวแทนจากเครือขายสิทธิแรงงานขามชาติ (Migrant Workers Rights Network) ที่กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2562.

187 ผูกลับประเทศตนทาง จํานวน n = 94 ราย.
188 ผูกลับประเทศตนทาง จํานวน n = 97 ราย.
189 ผูกลับประเทศตนทาง จํานวน n = 93 ราย.
190 การสัมภาษณตัวแทนของ Youth Initiative Human Rights YIHR Program ที่กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2562.
191 ผูกลับประเทศตนทางชาวกัมพูชา จํานวน n = 38 ราย.
192 ผูกลับประเทศตนทางชาวเมียนมา จํานวน n = 38 ราย.
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บทท่ี 4:
การวิเคราะห�กฎหมาย

4.1 มาตรฐานกฎหมายสากล
การลงนามใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาองคการสหประชาชาติ (UN) และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

ที่สําคัญของประเทศไทย ถือเปนตัวชี้วัดสําคัญถึงความสมัครใจในการปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตร เชนเดียวกันกับการสงสัญญาณอยางชัดเจนถึงประชาคมโลก การใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาท่ีเกี่ยวของ
ไดสรางความคาดหวังทีช่อบดวยกฎหมายวารฐับาลไทยจะปฏิบตัติามมาตรฐานกฎหมายสากลเหลานีใ้นประเทศไทย 
เน้ือหาตอไปนีไ้ดระบถุงึพนัธกรณทีางกฎหมายสากลของประเทศไทยตามทีพ่นัธกรณเีหลานัน้มผีลตอสถานการณของ
แรงงานขามชาติภาคเกษตร และไดเนนขอบเขตท่ีไดรับการปฏิบัติตามผานขอเสนอแนะจากคณะกรรมการของแตละ
สนธิสัญญา UN และ ILO นอกจากนี้ยังไดเนนย้ําถึงชองวางในการปกปองสิทธิดวยการระบุถึงสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ
ที่ประเทศไทยยังไมไดลงนามใหสตัยาบันอีกดวย

สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN)
ประเทศไทยเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเปนสนธิสัญญาหลักจํานวน 7 ฉบับ193 

แตก็นาเสียดายที่ยังไมไดเปนภาคีกับอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิก
ในครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families) จงึสงผลใหมกีารใชกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)194 หนึ่งในสองของอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
สากลหลักของสหประชาชาตเิพ่ือตีความชวยใหความสาํคญัตอการปกปองสทิธแิรงงานขามชาตแิทน ในขณะที ่ICESCR 
มีเนื้อหาครอบคลุมคอนขางกวาง แตก็ไดใหการปกปองสิทธิหลายประการท่ีตรงกับสถานการณของแรงงานขามชาติ

ภาคเกษตร ซึ่งไดปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานภายใตมาตราที่ 6 และ “สิทธิของทุกคนที่จะมสีภาพการทํางาน
ทีย่ตุธิรรมและนาพงึพอใจ” ภายใตมาตรา 7 อยางโดดเดน195 มติริวมของสทิธเิหลานีย้งัไดรบัการอธบิายอยางละเอยีด
ในมาตราท่ี 8 ซึ่งใหสิทธิแกทุกคนท่ีจะกอตั้งสหภาพแรงงานและเขารวมสหภาพแรงงานตามท่ีตนเลือก และใหสิทธิ
สหภาพแรงงานสามารถดําเนินการไดอยางเสรี196

ตามการอางอิงถึงสิทธิตางๆ เหลานี้ คณะกรรมการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาต ิ(UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights – CESCR) องคกรทีต่ดิตามการปฏบิตัิ
ตามสนธิสัญญาไดรับรองวา “งานเกษตรจะตองไดรับการดูแลอยางเหมาะสมจากกฎหมายภายในประเทศเพ่ือ... 

193 สนธิสัญญาหลัก 9 ฉบับ ของ UN, ประเทศไทยไดลงนามแตยังไมไดเขาเปนภาคี อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และยิ่งกวาน้ัน หากพิจารณาอยางตรงประเด็นถึงวัตถุประสงคของการอภิปรายนี้ ประเทศไทยไมได
ทั้งลงนามและเขาเปนภาคีกับอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว; ดู ฐานขอมูล
สนธิสัญญา UN (UN Treaty Body Database), “สถานภาพการรายงานสําหรับประเทศไทย (Reporting Status for Thailand)”, 
2559, สืบคนจาก: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=THA&Lang=EN.

194 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคกีตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights – ICESCR) วันที่ 5 กันยายน 2542, อางแลว.

195 ICESCR, มาตรา 7.
196 ICESCR, มาตรา 8.
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แรงงานเกษตรจะไดรับการคุมครองในระดับเดียวกันกับแรงงานอาชีพอื่นๆ”197 ยิ่งกวานั้น ในมาตรา 7 สิทธิในสภาพ
การทํางานท่ียตุธิรรมและนาพงึพอใจก็สามารถใชไดกบั “แรงงานทุกคนในทุกสภาพ” รวมท้ัง “แรงงานขามชาติ แรงงาน
เกษตร แรงงานผูล้ีภัย และแรงงานท่ีไมไดรับคาจาง”198 ในขอสังเกตเชิงสรุปตอการรายงานตามวาระของรัฐบาลไทยลาสุด
ตอคณะกรรมการ CESCR199 คณะกรรมการไดเนนย้ําประเด็นตางๆ ที่รัฐบาลไทยยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากลที่กําหนดโดย ICESCR โดยเฉพาะอยางยิ่งไดตําหนิเศรษฐกิจนอกระบบท่ีมีขนาดใหญมาก200 
อัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีไมเพียงพอตอการยังชีพ การจายคาจางท่ีแตกตางตามเพศสภาพ201 การหามมิใหผูไมมีสัญชาติไทย
กอตัง้สหภาพแรงงาน และการมบีคุคลท่ียงัคงทาํงานโดยไมมกีารคุมครองทางกฎหมายและทางสงัคมอยูจาํนวนมาก202 
และอางองิการประกาศอยางชดัเจนเรือ่งการปฏบิตัติอแรงงานขามชาตติามทีค่ณะกรรมการ CESCR แสดงความกงัวล
ตอรายงานทีม่คีวามสอดคลองกนัเรือ่งการละเมดิและการเอารดัเอาเปรยีบ โดยเฉพาะอยางยิง่ตอผูทีอ่ยูในสถานการณ
ไมปกติ (เชน ไมไดจดทะเบียน เปนตน) ซ่ึงไดมีขอเสนอแนะวา “ใหมีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือรับประกันวาแรงงานขามชาติ
ทั้งหมดโดยไมคํานึงถึงสถานภาพทางกฎหมายเปนผูมีสิทธิไดรับการคุมครองทางแรงงานและการคุมครองทางสังคม 
และสามารถเขาถึงความยุติธรรมหากถูกละเมิดสิทธิ” นอกจากนั้นคณะกรรมการ CESCR ยังไดกระตุนใหรัฐบาลไทย
ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว203

ตามท่ีแรงงานขามชาติหญิงไดรับการจางงานในภาคเกษตรของประเทศไทยจํานวนมาก204 รวมท้ังมีการระบุถึง
การจายคาจางท่ีแตกตางบนพ้ืนฐานของเพศสภาพในการศึกษาของเรา จงึสมควรท่ีจะตรวจสอบการคุมครองสิทธิตางๆ 
ที่เปนไปไดภายใตอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ซึง่ประเทศไทยเขาเปนภาคเีมือ่วนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2528205 
โดยมาตรา 2 ของอนสุญัญา CEDAW ไดกาํหนดหนาทีท่ัว่ไปของรฐัภาคใีหตกลงทีจ่ะตดิตามนโยบายเกีย่วกบัการขจดั
การเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการ และในมาตรา 11 ไดระบุวา “รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสม
ทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานการจางงาน”206 โดยครอบคลุมสิทธิตางๆ รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับ

197 ด ูCESCR, “ขอคดิเหน็ท่ัวไป ลาํดบัท่ี 18 เรือ่งสทิธทิีจ่ะทาํงาน (General Comment No.18 on Right to Work)”, ยอหนาที ่10, 6 กมุภาพันธ 
2006, E/C.12/GC/18, สืบคนจาก: https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html.

198 ดู CESCR, “ขอคิดเห็นท่ัวไป ลําดับท่ี 23 เร่ืองสิทธิในสภาพการทํางานท่ียุติธรรมและนาพึงพอใจ (General Comment No.23 on the Right 
to Just and Favourable Conditions of Work)”, ยอหนาที ่5, 27 เมษายน 2559, สบืคนจาก: https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.
html.

199 ดู CESCR, “ขอสังเกตเชิงสรุป เรื่องการริเริ่มรวมกันและการรายงานตามวาระคร้ังที่สองของประเทศไทย (Concluding Observations on 
the Combined Initial and Second Periodic Reports of Thailand)”, 19 มิถุนายน 2558, E/C.12/THA/CO/1-2, สืบคนจาก: https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/THA/CO/1-2&Lang=En.

200 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 19.
201 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 22.
202 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 19.
203 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 21.
204 ขอมูลจากกระทรวงแรงงานไทยแสดงใหเห็นวาในป 2561 มีการจางแรงงานขามชาติหญิงอยางเปนทางการในภาคเกษตร จํานวน 186,148 คน; 

ดู UN, “รายงานการยายถิ่นประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Thailand Migration Report 2019)”, หนา 61, ในเชิงอรรถที่ 7; ถึงแมขอมูลนี้
ไมไดเปดเผยรูปแบบของการมีจํานวนแรงงานหญิงในภาคเกษตรมากกวาแรงงานชาย แตก็ไมไดพิจารณาขอเท็จจริงและนับรวมจํานวน
แรงงานขามชาติหญิงท่ีไมไดจดทะเบียนซ่ึงมีจํานวนมากและทําใหเห็นจํานวนแรงงานในภาคเกษตรอยางแทจริง และไมไดพิจารณา
ขอเท็จจริงที่ประเทศไทยมีจํานวนแรงงานขามชาติหญิงมากกวารอยละ 50 ของจํานวนแรงงานขามชาติทั้งหมด; ดู ASEAN, “แรงงาน
ขามชาติหญิงในชุมชนอาเซียน (Women Migrant Workers in the ASEAN Community)”, 2560, หนา 20, สืบคนจาก: https://asean.
org/storage/2012/05/AEC-Women-migration-study.pdf.

205 CEDAW ถูกนํามาใชโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2522 และมีผลบังคับใชในวันที่ 3 กันยายน 2524; 
ด ูฐานขอมลูสนธิสญัญา UN (UN Treaty Body Database), “สถานภาพการรายงานสําหรบัประเทศไทย (Reporting Status for Thailand)”, 
ในเชิงอรรถที่ 193.

206 CEDAW, มาตรา 11.
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ผลตอบแทนเทาเทียมกัน207 สิทธิที่จะไดรับประกันสังคม208 และ “สิทธิที่จะไดรับความคุมครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยในสภาพการทํางานตางๆ รวมทั้งการใหความคุมครองในการทําหนาที่ดานการมีบุตรสืบพันธุ”209 มาตรา 14 
เรียกรองใหรัฐภาคีแกปญหาท่ีผูหญิงในชนบทเผชิญโดยเฉพาะ210 ในขณะท่ีมาตรา 15 ระบุวา “รัฐภาคีจะใหสตรีมีความ
เสมอภาคกับบุรุษเบื้องหนากฎหมาย”211 คณะกรรมการ CEDAW ไดรับรองวาสิทธิตางๆ ที่ไดกลาวมาน้ีและสิทธิอื่นๆ 
สามารถใชไดอยางเทาเทียมกับผูหญิงขามชาติ และเพื่อใหเปนดังนี้ คณะกรรมการ CEDAW ไดแถลงขอแนะนําทั่วไป
เพ่ือใหมีการดําเนินการตามพันธกรณีอยางสมบูรณของรัฐภาคีในการท่ีจะตองเคารพ ปกปองและบรรลุซ่ึงสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานขามชาติหญิง212 ขอเสนอแนะเหลานี้มีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับแรงงานขามชาติหญิง
ในภาคเกษตรในประเทศไทยและไดยอไวในภาคผนวกดานลาง213

ในขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการ CEDAW ที่มีตอการรายงานตามวาระของรัฐบาลไทยรอบลาสุด214 
ไดตักเตือนรัฐบาลไทยในเหตุผลหลายประการท่ีตรงกับปญหาสถานการณแรงงานขามชาติหญิงในภาคเกษตร ซ่ึงรวมถึง 
“การใชแรงงานหญิงอยางเขมขนในภาคงานนอกระบบ... แรงงานหญิงท่ียงัคงถูกกดีกนัออกจากการคุมครองดานแรงงาน
และประกันสังคม เชน การคุมครองคาจางข้ันต่ํา การจายคาทํางานลวงเวลา และการลาคลอด”215 และ “สถานการณ
ของแรงงานขามชาติหญิงท่ีมีความเส่ียงจะถูกละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะกลุมท่ีไมไดจดทะเบียน”216 
คณะกรรมการ CEDAW ไดมีขอเสนอแนะตางๆ ตอประเทศไทย รวมทั้งให “สรางความม่ันใจวาสิทธิของผูหญิงท่ีได
รับการจางงานในภาคนอกระบบไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังทําใหแนใจวาใหการคุมครองอยางเพียงพอ
ดานแรงงานและประกันสังคม”217 และเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามที่จะปกปองแรงงานขามชาติหญิงจากสภาพ
การถูกละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งการดําเนินคดีเอาผิดและลงโทษผูมีหนาที่รับผิดชอบ ทําใหแนใจเรื่องการ
เขาถึงบริการสุขภาพและการบริการจําเปนตางๆ โดยปราศจากความกลัวที่จะถูกจับหรือสงกลับประเทศตนทาง และ
จัดใหมีชองทางที่มีประสิทธิผลในการแสวงหาการคุมครองและการแกปญหาการละเมิดสิทธิ218 รวมถึงพิจารณา
ใหสัตยาบันตออนุสัญญาหลัก ILO สองฉบับที่ยังไมไดใหสัตยาบัน คือ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 วาดวยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว 1948 และฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจา
ตอรอง219

207 CEDAW, มาตรา 11(d).
208 CEDAW, มาตรา 11(e).
209 CEDAW, มาตรา 11(f).
210 CEDAW, มาตรา 14.
211 CEDAW, มาตรา 15.
212 คณะกรรมการ CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), “ขอแนะนําทั่วไป ขอ 26 เรื่องแรงงาน

ขามชาติหญิง (General Recommendation No.26 on Women Migrant Workers)”, ยอหนาที่ 2, 5 ธันวาคม 2551, สืบคนจาก: https://
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf.

213 ขอความในกลองขอความยอมาจาก “ขอแนะนําท่ัวไป ขอ 26 เรือ่งแรงงานขามชาติหญงิ (General Recommendation No. 26 on Women 
Migrant Workers)”, ยอหนาที่ 26, อางแลว.

214 คณะกรรมการ CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), “ขอสังเกตเชิงสรุปตอการรายงานตามวาระ
ควบครั้งที่หกและคร้ังที่เจ็ดของประเทศไทย (Concluding Observations on the Combined Sixth and Seventh Periodic Reports of 
Thailand)”, 24 กรกฎาคม 2560, สืบคนจาก: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=
CEDAW/C/THA/CO/6-7&Lang=En.

215 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 36(a).
216 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 36(d).
217 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 37(b).
218 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 37(e).
219 เรื่องเดียวกัน., ยอหนาที่ 37(f).
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ภาคผนวก 2: ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) วาดวยเรื่องแรงงานขามชาติหญิง

รัฐภาคีที่มีแรงงานขามชาติหญิงทํางานอยู ควรใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดในการทําใหมั่นใจวาไมมีการ
เลือกปฏิบัติ และแรงงานขามชาติหญิงไดรับสิทธิอยางเทาเทียม มาตรการที่จําเปนตางๆ อาจรวมถึงรายการตอไปนี้

(1) การยกระดับการตอตานการเลือกปฏิบัติ หรือแกไขขอจํากัดที่มีตอการยายถิ่น
(2) การคุมครองทางกฎหมายเพื่อปกปองสิทธิของแรงงานขามชาติหญิง
(3) การเขาถึงการเยียวยา คือ รัฐภาคีควรทําใหแนใจวาแรงงานขามชาติหญิงสามารถเขาถึงการเยียวยา

หากถูกละเมิดสิทธิ
(4) การคุมครองทางกฎหมายใหมีเสรีภาพในการเดินทาง คือ รัฐภาคีควรทําใหแนใจวานายจางและผูจัดหางาน

ไมยึดหรือทําลายเอกสารการเดินทางหรือเอกสารประจําตัวของแรงงานขามชาติหญิง
(5) การไมเลือกปฏิบัติตอแบบแผนการเปนครอบครัว คือ รัฐภาคีควรทําใหมั่นใจวาแบบแผนการเปนครอบครัว

สําหรับแรงงานขามชาติไมถูกเลอืกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
(6) กฎเกณฑเรื่องที่อยูอาศัยไมมีการเลือกปฏิบัติ คือ เมื่อการอนุญาตใหแรงงานขามชาติหญิงอยูอาศัยขึ้นอยู

กับการจัดใหโดยนายจางหรือสามี รัฐภาคีควรออกขอกําหนดเกี่ยวกับสถานภาพการอยูอาศัยที่เปนอิสระ
(7) การจดัอบรมและสรางความตระหนกั คอื รฐัภาคคีวรจดัใหมโีครงการสรางความตระหนกัภาคบงัคบัเกีย่วกบั

สทิธขิองแรงงานขามชาตหิญงิและการอบรมเรือ่งความออนไหวตอประเดน็ทางเพศสภาพ สาํหรบัหนวยงาน
จัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งนายจางและพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของ

(8) ระบบติดตามตรวจสอบ คือ รัฐภาคีควรรับเอากฎเกณฑและออกแบบระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อทําให
แนใจวาหนวยจัดหางานตางๆ และนายจางเคารพสิทธิของแรงงานขามชาติหญิงทุกคน รัฐภาคีควรติดตาม
ตรวจสอบหนวยงานและบรษิทัจัดหางานอยางใกลชดิและทาํการฟองคดหีากหนวยงานหรอืบรษิทัจดัหางาน
เกิดการกระทําที่เปนการใชความรุนแรง บีบบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือเอารัดเอาเปรียบ

(9) การเขาถึงบริการตางๆ คือ รัฐภาคีควรทําใหแนใจวาไดจัดใหมีการใหบริการตางๆ ที่มีความออนไหว
ตอประเด็นเพศสภาพอยางเหมาะสมทั้งดานภาษาและวัฒนธรรมใหแกแรงงานขามชาติหญิง

(10) สิทธิของแรงงานขามชาติหญิงที่อยูในหองกัก ไมวาพวกเธอจะจดทะเบียนหรือไมก็ตาม รัฐภาคีควรทําให
มั่นใจวาแรงงานขามชาติหญิงที่อยูในหองกักไมไดรับความทุกขจากการเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรง
ที่มีพื้นฐานทางเพศสภาพ รวมท้ังแมตั้งครรภหรือใหนมบุตรและผูหญิงท่ีปวยจะตองเขาถึงการบริการ
ที่เหมาะสม

(11) การรวมแรงงานขามชาติหญิงเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม คือ รัฐภาคีควรรับเอานโยบายและโครงการดวย
วัตถุประสงคที่จะใหแรงงานขามชาติหญิงไดผสานเขากับสังคมใหม

(12) การปกปองแรงงานขามชาติหญงิทีไ่มไดจดทะเบียน กลาวคอื สถานการณของแรงงานขามชาติหญงิทีไ่มได
จดทะเบียนจําเปนตองไดรับการพิจารณาอยางสนใจเฉพาะ รัฐภาคีมีพันธกรณีท่ีจะตองปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของพวกเธอโดยไมคํานึงถึงการขาดสถานภาพการเขาเมืองของแรงงานขามชาติหญิงที่ไมไดจดทะเบียน 

และแรงงานขามชาติหญิงที่ไมไดจดทะเบียนจะตองเขาถึงความยุติธรรมและการเยียวยาทางกฎหมาย
ในกรณีทีไ่ดรบัการปฏบิตัท่ีิมคีวามเสีย่งอนัอาจเปนอันตรายถงึชวีติ ทารณุ และทาํใหเสือ่มเสยี หรอืในกรณี

ที่พวกเธอถูกบังคับใหเปนแรงงานบังคับ ถูกเพิกถอนสิทธิที่จะไดรับส่ิงจําเปนขั้นพื้นฐาน รวมถึงกรณีความ
เจ็บปวยฉุกเฉินหรือการต้ังครรภและการลาคลอด หรือหากพวกเธอถูกละเมิดทางรางกายหรือทางเพศ
โดยนายจางหรือใครก็ตาม เม่ือพวกเธอถูกจับกุมหรือกักขัง รัฐภาคีจะตองทําใหม่ันใจวาแรงงานขามชาติหญิง

ท่ีไมไดจดทะเบียนไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและเขาถึงกระบวนการทางกฎหมายท่ีมีความเหมาะสม 
รวมทั้งการไดรับความชวยเหลือดานกฎหมายแบบใหเปลา นอกจากนั้นหากไมสามารถหลีกเล่ียงการสง

กลับประเทศตนทาง รัฐภาคีจําเปนตองปฏิบัติตอแตละกรณีแบบรายบุคคล ดวยการพิจารณาอยางเหมาะสม
ถึงสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับเพศสภาพและความเส่ียงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศตนทาง
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อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่เกี่ยวของ
ตามท่ีไดกลาวไวแลวกอนหนาน้ี วาประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาสองฉบับจากอนุสัญญาหลักของ 

ILO ท้ังแปดฉบับ220 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอยางกระตือรือรนตออนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 
(พ.ศ. 2473) อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) อนุสัญญาฉบับที่ 100 
วาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) อนุสัญญาฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงาน
และอาชีพ) ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ํา ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) และอนุสัญญา
ฉบบัที ่182 วาดวยรปูแบบทีเ่ลวรายทีส่ดุของการใชแรงงานเดก็ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)221 แตอยางไรกต็าม ประเทศไทย
ยังไมไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับท่ี 87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 
(พ.ศ. 2491) และอนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาตอรอง ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) 
ILO พิจารณาวาอนุสัญญาหลักทั้ง 8 ฉบับ “เปนพ้ืนฐานของสิทธิของมนุษยในการทํางาน โดยไมคํานึงถึงระดับ
การพฒันาของแตละรฐัสมาชกิ”222 ซึง่ไดสะทอนในปฏญิญา ILO วาดวยหลกัการพืน้ฐานและสทิธใินการทาํงานทีไ่ดลง
มติรับรองในป 1998 (พ.ศ. 2541) และประกาศใชกับทุกรัฐสมาชิกของ ILO อยางไรก็ตาม ตามกระบวนการของปฏิญญาน้ี 
ประเทศไทยอยูภายใตขอบังคับใหรายงานตอ ILO สําหรับอนุสัญญาท่ีไดใหสัตยาบันแลวเทาน้ัน223 ย่ิงไปกวาน้ัน ควรต้ัง
ขอสังเกตตามวัตถุประสงคของการอภิปรายน้ีวา การคุมครองสิทธิตามสนธิสัญญาน้ีใชไดกับทุกคน ดังน้ันแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรโดยไมคํานึงถึงสถานภาพการเขาเมืองจึงมีสิทธิในมาตรฐานแรงงานข้ันพ้ืนฐานตางๆ เหมือนกับแรงงานอ่ืนๆ224

นอกจากอนุสัญญาหลักแลว ประเทศไทยยังไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการมี
งานทํา ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ซึ่งเปนหน่ึงในส่ีของอนุสัญญา ILO เกี่ยวกับการปกครอง และไดใหสัตยาบัน
ตออนุสัญญาเฉพาะดาน (ทางเทคนิค) ตางๆ อีก 12 ฉบับ จากท้ังหมด 178 ฉบับ ซ่ึงครอบคลุมถึงอนุสัญญาฉบับท่ี 14 
วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464)225 อนุสัญญา
ฉบับที่ 127 วาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหามได ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) และอนุสัญญา
ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) และ
อนสุญัญาฉบับที ่19 วาดวยการปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนัในการไดรับคาชดเชยจากอบุตัเิหต ุค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468)226

ในป พ.ศ. 2560 คณะกรรมการควบคุมดูแลใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในการ
ไดรับคาชดเชยจากอุบัติเหตุไดกลาวซ้ําเพื่อเตือนความจํารัฐบาลไทยวา แรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนซึ่งรวมถึง
แรงงานตามฤดูกาลและแรงงานในภาคเกษตรและภาคประมง มีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับแรงงานไทย
โดยตองคํานึงถึงสิทธิประโยชนจากระบบประกันสังคมในกรณีอุบัติเหตุจากการทํางาน227

มีอนุสัญญา ILO เฉพาะดานตางๆ หลายฉบับมากที่ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน ซึ่งหลายฉบับเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับแรงงานภาคเกษตร คอื อนสุญัญาฉบับที ่184 วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงาน

220 ดู เว็บเพจ ILO, “การใหสัตยาบันสําหรับประเทศไทย (Ratifi cations for Thailand)”, สืบคนจาก: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?
p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102843.

221 เรื่องเดียวกัน.
222 ดู ILO, “อนุสัญญาพื้นฐานหลักของ ILO (The International Labour Organization’s Fundamental Conventions)”, 2546, หนา 7, สืบคน

จาก: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf.
223 ดู อนุสัญญา ILO, มาตรา 22.
224 สําหรับการอภิปราย, ดู Vincent Chetail, “กฎหมายการยายถ่ินสากล (International Migration Law)”, Oxford University Press, 2562, หนา 215.
225 ขนาดอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย, อนุสัญญาฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464) อาจสามารถใชไดกับอุตสาหกรรมเกษตรของไทยภายใตมาตรา 1 ซึ่งใชสําหรับใหแตละรัฐสมาชิกกําหนด
เสนแบงความแตกตางที่แยกอุตสาหกรรมออกจากการคาและการเกษตร.

226 สําหรับรายการท้ังหมด, ดู เว็บเพจ ILO, “การใหสัตยาบันสําหรับประเทศไทย (Ratifi cations for Thailand)”, ในเชิงอรรถท่ี 220.
227 ดู ILO, การสังเกตการณ (Observation) (CEACR) – เอามาใชในป 2559, พิมพครั้งที่ 106, (ILC session, 2017), สืบคนจาก: https://

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3293373:NO.
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เกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) และขอเสนอแนะ (ขอ 192) อนุสัญญาฉบับที่ 129 วาดวยการตรวจแรงงาน 
(ในภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) อนุสัญญาฉบับที่ 110 วาดวยงานในไร ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) และ
เครื่องมือเหลานี้ไดใหสิทธิและการคุมครองแกแรงงานภาคเกษตรโดยไมคํานึงถึงการเปนแรงงานถาวร ชั่วคราว หรือ
ตามฤดูกาล เหมือนกนักบัทีแ่รงงานในภาคอ่ืนๆ ไดรบั ยิง่กวานัน้ อนสุญัญาวาดวยงานในไรไดใหความคุมครองหลาย
ประการที่เกี่ยวกับการทําขอตกลงและการจัดหางานแรงงานขามชาติ228 สัญญาการจางงานและการยกเลิกการลงโทษ
ทางอาญา229 คาจาง230 วนัหยุดประจําปทีไ่ดรบัคาจาง231 การพักผอนประจําสัปดาห232 การคุมครองความเปนมารดา233 
กองทุนเงินทดแทน234 สิทธิในการรวมกลุมและเจรจาตอรองรวม235 เสรีภาพในการสมาคม236 การตรวจแรงงาน237 
ที่อยูอาศัย238 และบริการทางการแพทย239 ประเด็นเหลานี้คือสิ่งที่เปนขอหวงกังวลท้ังหมดตอแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรซึ่งเปนประเด็นสําคัญของการศึกษาวิจัยนี้

ตามภาพรวมทีไ่ดบรรยายไวขางตน ประเทศไทยยงัไมไดใหสตัยาบนัตอสนธสิญัญาสิทธมินษุยชนหลกับางฉบบั
ของ UN และอนุสัญญา ILO บางฉบับที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติภาคเกษตร นอกจากนั้น
เครือ่งมอืระดับสากลอืน่ๆ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลว คณะกรรมการของสนธสิญัญาตางๆ ทีเ่กีย่วของไดวจิารณ
รฐับาลไทยวาจะทาํอยางไรในการคุมครองสทิธขิองแรงงานขามชาตภิาคเกษตรจากการละเมิดและการเอารดัเอาเปรยีบ 
และการขาดการเขาถึงการคุมครองทางแรงงานและสังคม เพื่อความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นในประเด็นเหลานี้ เนื้อหาในลําดับ
ถดัไปไดพนิจิพจิารณาวิธกีารทีพ่นัธกรณตีอสนธสิญัญาระหวางประเทศของประเทศไทยไดรบัการรวมเขาไวในกฎหมาย
ในประเทศ และประเมินขอบเขตของกฎหมายแรงงานไทยในการปกปองสิทธิแรงงานขามชาติภาคเกษตรในปจจุบัน

4.2 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
เพื่อทําความเขาใจการวิจารณดังกลาวกอนหนานี้ มีความจําเปนท่ีจะศึกษากฎหมายในประเทศไทยท่ีควบคุม

การปฏิบัติตอแรงงานขามชาติภาคเกษตรอยางละเอียด แรงงานภาคเกษตรในประเทศไทยท้ังท่ีเปนแรงงานขามชาติ
และแรงงานไทยไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงานไทยเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งเปนเพราะเหตุผลสําคัญ
สองประการ ประการแรกคือ พระราชบัญญตัคิุมครองแรงงาน240 (Labour Protection Act - LPA) ไดอนญุาตใหกระทรวง
แรงงานบัญญัติกฎเกณฑทางแรงงานท่ีแตกตางออกไปสําหรับแรงงานเกษตร ประการท่ีสองคือ ศาลไทยมักจะตีความ
ความหมายของ “ลูกจาง” ภายใตพระราชบัญญัติแรงงานอยางคับแคบซ่ึงทําใหแรงงานภาคเกษตรไดรับการปฏิบัติ
ในฐานะท่ีเปนนายจางตนเองและถูกมองวาเปน “แรงงานเหมาชวง” หรือถูกจัดใหอยูในกลุมแรงงานท่ีไมปกติใน

รูปแบบอื่นๆ เชน ผูรับเหมาอิสระ แรงงานรายช้ิน หรือแรงงานนอกระบบ

228 ดู อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 110 วาดวยงานในไร ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) (ILO Plantations Convention, 1958 (No.110)), มาตราที่ 5–19.
229 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 20–23.
230 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 24–35.
231 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 36–42.
232 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 43–45.
233 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 46–50.
234 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 51–53.
235 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 54–61.
236 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 62–70.
237 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 71–84.
238 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 85–88.
239 เรื่องเดียวกัน., มาตราที่ 89–91.
240 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
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รูปแบบแรกในการกีดกันแรงงานเกษตร เปนไปตามการกันออกท่ีระบุใน พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ท่ีบัญญัติในป 
พ.ศ. 2541 อยางเจาะจง โดยในมาตรา 22 กลาววา “งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคา
เรือเดินทะเล งานที่รับไปทําที่บาน งานขนสง และงานอ่ืนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดในกฎกระทรวงใหมี
การคุมครองแรงงานกรณีตางๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได”241 ในป พ.ศ. 2541 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
พ.ร.บ. คุมครองแรงงานไมไดนาํมาใชกบัลกูจางทีท่าํงานในภาคเกษตรและแรงงานกลุมนีย้งัถกูกนัออกจากการคุมครอง
หรือขอบังคับท้ังหมด อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2547 ไดยกเลิกกฎกระทรวงกอนหนานี้และจัดใหมีสิทธปิระโยชนชุดแรกใหแกแรงงานเกษตร และกฎกระทรวงน้ี
ไดมีการแกไขในป พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ในปจจุบันไดใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2557 ดูแลสิทธิแรงงานของแรงงานภาคเกษตรในประเทศไทย

ตามกฎกระทรวงน้ี แรงงานภาคเกษตรท่ีไดรบัการจางงานท้ังปไดรบัการคุมครองเต็มจากพระราชบัญญตัคิุมครอง
แรงงาน242 กฎกระทรวง พ.ศ. 2557 ระบุวา “งานเกษตรกรรม” หมายความวา “งานท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว 
การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงท่ีมิใชการประมงทะเล”243 สวนลูกจางที่ทํางานในภาคเกษตรแตไมได
ทํางานตลอดท้ังปจะไดรับการคุมครองสิทธิภายใต พ.ร.บ. คุมครองแรงงานเพียงบางประการเทาน้ัน ตามท่ีระบุในตาราง
ตอไปนี้244

ตารางที่ 19: การคุมครองดานแรงงานสําหรับแรงงานเกษตรที่ไมไดทํางานตลอดปและประเด็นที่ไมไดบัญญัติ

การคุมครองดานแรงงานสําหรับแรงงานเกษตรที่ไมไดทํางานตลอดป ประเด็นที่ไมไดบัญญัติ
• การหามมิใหจางแรงงานเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) และการคุมครองแรงงานอายุนอย

• การหามมิใหหักคาจางโดยมิชอบดวยกฎหมาย

• นายจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจางงาน

• สามารถลาปวยโดยไดรับคาจางไดไมเกิน 15 วัน245

• หลังจากทํางานอยางตอเนื่องครบ 180 วัน ลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอน

โดยไดรับคาจาง 3 วัน246

• มีสิทธิลาคลอดโดยรับประกันการจางงาน

• การส้ินสุดการจางงานดวยเหตุแหงการต้ังครรภถือวาผิดกฎหมาย

• มีสิทธิทํางานเบาซ่ึงจัดใหเหมาะสมกับการต้ังครรภ

• เปนตามเง่ือนไข “ความเทาเทียมทางเพศ” ตามที่มีใน พ.ร.บ. คุมครอง

แรงงานสําหรับแรงงานอ่ืนๆ

• หามมิใหละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

• ชั่วโมงทํางาน (ไมกําหนดจํานวนช่ัวโมง

การทํางานไดสูงสุด หรือไมเกินตอวัน

และตอสัปดาห)

• ไมรับประกันคาจางขั้นต่ํา

• ไมมีสิทธิรับคาจางการทํางานลวงเวลา 

(ตามมาตรฐานรายช่ัวโมง)

• ไมไดรับคาจางสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ 

หรือไมมีวันหยุดที่ไดรับคาจางใดๆ 

สําหรับแรงงานท่ีทํางานนอยกวา 180 วัน

• ไมมีเงินชดเชยเม่ือใหถูกออกจากงาน

• ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการปองกัน

การแกแคน ขมขูคุกคาม หรอืกลั่นแกลง

ตามขอมูลในตาราง แรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไมไดรับการจางงานตลอดปไมไดรับการคุมครองสิทธิสําคัญ
ตางๆ ที่รับประกันคาจางและวันหยุด ไมมีสิทธิไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา คาทํางานลวงเวลา คาจางสําหรับ

241 เรื่องเดียวกัน., มาตรา 22, เพิ่มการเนนย้ํา.
242 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557, ขอ 3.
243 เรื่องเดียวกัน., ขอ 2.
244 เรื่องเดียวกัน., ขอ 4.
245 ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยต้ังแตสามวันทํางานข้ึนไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทย ใหนายจางจาย

คาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํางาน.
246 วนัลาหยดุพกัผอนจะตองไดรบัความเหน็ชอบลวงหนาจากการทาํขอตกลงรวมกนัระหวางนายจางและลกูจาง ถานายจางใหลกูจางทาํงาน

ในวันหยุดพักผอน ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางเพ่ิมขึ้น.

60 เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



วันหยุดนักขัตฤกษ หรือเวลาพักผอนที่ไมเกี่ยวกับความเจ็บปวย และไมไดรับเงินชดเชย สิ่งเหลานี้คือลักษณะการ
คุมครองแรงงานระดับพื้นฐานที่สําคัญที่สุดบางประการ

ขอ 4 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 ระบุวา “ในงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจางลูกจางตลอดปและมิไดใหลูกจาง
ทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว ใหนายจางปฏิบัติตาม (มาตราตางๆ ของ พ.ร.บ. 
คุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ)247 ในระดับผิวเผินจะเห็นวากฎหมายนี้มีเปาหมายที่จะทําใหแนใจวา
ระยะเวลาที่แรงงานเกษตรแตละคนไดทํางานอยางตอเนื่องใหนายจางนอกฤดูเก็บเกี่ยวยังคงถูกนับรวมเปนชวงการ
จางงานที่ตอเนื่องกัน ในมาตรา 19 และ 20 ของ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานที่บังคับใชกับแรงงานเกษตรที่อยูภายใต
ขอบังคับตางๆ นี้ มีเจตนาทําใหแนใจวาในการคํานวณระยะเวลาการจางงานไดรวมสิทธิในวันหยุดและการลาไวดวย 
และหากนายจางพยายามตัดสิทธินี้อยางตั้งใจดวยการบังคับใหหยุดงานเพ่ือทําใหระยะเวลาการจางงานหยุดชะงัก 
ระยะเวลาจะถูกนํามารวมกันเพื่อรักษาสิทธิดังกลาว

247 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557, ขอ 4.

แรงงานขามชาติกําลังจัดเรียงแผนยางในสวนยางพารา จ.สุราษฎรธานี ประเทศไทย 
(ภาพโดย: มูลนิธิรักษไทย)
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นอกจากนี้ สิทธิตางๆ ที่เลือกมาจาก พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน ในขอ 8 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 ระบุวา 
“ใหนายจางจัดใหมนี้าํสะอาดสาํหรบัดืม่โดยมีปรมิาณเพยีงพอแกลกูจาง กรณลีกูจางพกัอาศยัอยูกบันายจาง นายจาง
ตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยใหแกลูกจาง”248 อยางไรก็ตามมันก็ยังขาดความชัดเจนวา
แรงงานจะสามารถทําใหขอกําหนดน้ีบังคับใชอยางไร รวมท้ังจะสามารถรองเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนที่รูจักกันในนามสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดหรือไม

เปนเรือ่งสาํคญัทีก่ฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 ทีป่รบัแกขอกาํหนดเพือ่ใหมัน่ใจวาแรงงานเกษตรไดรบัการคุมครอง
จากมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานท่ีอนุญาตใหการจางงานรวมโดยนายจางหลายคนเปนไปได ซึ่งหมายถึง
ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวงนั้น ผูรับเหมาชั้นตนมีสวนรับผิดชอบรวมตามกฎหมายตอการละเมิดสิทธิแรงงาน
ภายใต พ.ร.บ. คุมครองแรงงานรวมกันกับผูรับเหมาชวงคนอื่นๆ ซึ่งมีตลอดสายการเหมาชวง249 และแรงงานสามารถ
ดําเนินการไลเบี้ยตามกฎหมายไดกับทั้งนายจางที่เปนผูรับเหมาชวงและผูรับเหมาชวงคนอื่นๆ ไปจนถึงผูรับเหมา
ชั้นตน หรือเพียงกับผูรับเหมาคนใดคนหนึ่ง หรือบางคนในตลอดสายการเหมาชวง ซึ่งนี่เปนเครื่องมือสําคัญ
สําหรับแรงงานเมื่อการจางงานมีลักษณะเปนหวงโซอุปทานที่ยาวและซับซอน

รูปแบบท่ีสองในการกีดกันแรงงานเกษตรใชกับแรงงานกลุมท่ียังไมมีมาตรฐานมารองรับ คือไมเปนไปตาม
ความหมายของคําวา “ลูกจาง” ภายใต พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน คําจํากัดความน้ีดูเหมือนจะกวาง คือ “ลูกจาง” 
หมายถึง ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร อยางไรก็ตาม กฎหมายไทยมักจะขึ้นกับ
ความแตกตางระหวาง “จางแรงงาน” และ “จางทําของ” ตามที่ระบุไวในมาตรา 575 และ 587 ของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 18)

“มาตรา 575 การจางแรงงาน
อันวาจางแรงงานน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหน่ึง 
เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาท่ีทํางานให
มาตรา 587 การจางทําของ
อันวาจางทําของน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูรับจาง ตกลงจะทําการงานส่ิงใดสิ่งหน่ึงจนสําเร็จ
ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น”

การตัดสินของศาลแรงงานหลายแหงกําหนดใหมีการทดสอบการจางงานตามปจจัยดังตอไปนี้ (1) นายจางมี
อํานาจควบคุมคนงานหรือไม (2) มีการกําหนดชั่วโมงการทํางานหรือไม (3) มีการกําหนดการชําระเงินอยางเปนปกติ
หรือไม และ (4) ถาลูกจางลางาน เขา/เธอตองไดรับการอนุญาตจากนายจางหรือไม?250

อาจมีแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีสามารถจัดใหอยูภายใต “การจางทําของ” ตามท่ีกาํหนดโดยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และไมสามารถใหเปนไปตามความหมายของการจางแรงงานได และดังน้ันจึงทําใหไมไดรับสิทธิภายใต
พระราชบญัญัตคิุมครองแรงงาน อยางไรกต็าม สิง่นีจ้าํเปนตองมกีารวเิคราะหขอเทจ็จรงิและขึน้อยูกบัการจัดการการ
ทํางาน ตามหลักแลวเกษตรกรรายยอยที่ดูแลที่ดินของตนเองจะไดรับการพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของแรงงานนอก
ระบบ และหลายคนไมไดรับการวาจางและไมมีลูกจาง ดังนั้นจึงอยูนอกขอบเขตความคุมครองของพระราชบัญญัติ

248 เรื่องเดียวกัน., ขอ 8.
249 พ.ร.บ. แรงงาน, มาตรา 12, ระบุวา “มาตรา 12 ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึง

ผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง ในคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย 
คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม ใหผูรับเหมาช้ันตนหรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไลเบ้ียเงินที่ไดจายไปแลว
ตามวรรคหนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง”.

250 ดู คดีศาลแรงงาน เลขที่ 812/2548, 2548/2548, 2970/2548, 5345/2549, 8750/2550, หนังสือ รวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 64 
เลมที่ 1, ปการศึกษา 2554, จัดพิมพโดย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.
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คุมครองแรงงาน อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีถูกหามไมใหถือครองท่ีดินในประเทศไทยจําเปนตอง
ทํางานในนามของเจาของที่ดินคนไทย ซึ่งอาจเปนนายจางของตนเอง หรือไดทําสัญญากับผูอื่นใหเปนผูจัดการ
เพือ่รบัผิดชอบแรงงาน โดยท่ัวไปแลวบคุคลหรือธรุกจิเหลานีจ้างแรงงานขามชาติและมีอาํนาจเหนือและควบคุมแรงงาน
ขามชาติ จายคาจางใหแรงงานฯ อยางสมํ่าเสมอ และกําหนดใหแรงงานฯ ตองขออนุญาตหยุดงานซึ่งควรเปนไปตาม
คาํนยิามของการจางงาน ดงันัน้จงึไมนาเปนไปไดทีแ่รงงานขามชาตเิหลานีจ้ะไมเปนไปตามคาํจาํกดัความของการจาง
แรงงานและอยูนอกขอบเขตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

จากการวิจยัของเครือขาย MMN ดูเหมือนวามคีวามทาทายมากข้ึนสําหรบัแรงงานขามชาตภิาคเกษตรท่ีจะแสดง
ใหเหน็วาพวกเขาไดรบัการวาจาง “ตลอดทัง้ป” เพือ่มสีทิธไิดรบัความคุมครองอยางเตม็ทีภ่ายใตพระราชบัญญตัคิุมครอง
แรงงาน และแทนท่ีจะมีสิทธิตามที่กฎกระทรวงกําหนดโดยเลือกมาจาก พ.ร.บ. คุมครองแรงงานบางสวนเทานั้น หรือ
แรงงานอีกสวนหนึ่งอาจไมตรงตามเกณฑของการจางงานตอเนื่อง 180 วัน เพื่อจะไดรับสิทธิวันลาหยุดที่ไดรับคาจาง
สามวนั เปนทีส่งัเกตวาไมมคีาํชีแ้จงเหตผุลเชงินโยบายทีช่ดัเจนสาํหรับขอจาํกดัดานระยะเวลาทีต่องใชเวลาหนึง่ปเตม็
ของการจางงาน และนี่คือการละเมิดมาตรฐานสากล

กระทรวงแรงงานไทยกําหนดวา “การจางงานนอกระบบ คือ การท่ีบุคคลท่ีไมไดมีสถานะลูกจางตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน251 ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองทราบวา แรงงานภาคเกษตรท้ังท่ีทํางานอยางตอเนื่องเปนเวลา
หนึ่งปและไดรับการคุมครองอยางเต็มที่จากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และผูที่ทํางานนอยกวาหนึ่งป แตไดรับ
การคุมครองสิทธิบางประการจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 
วาไมใช “แรงงานนอกระบบ” เพราะเปน “ลกูจาง” แมวาพวกเขาจะทํางานภาคเกษตรก็ตาม แหลงขอมลูหลายแหงระบุ
อยางไมถูกตองวา แรงงานภาคเกษตรทุกคนเปนแรงงานนอกระบบภายใตกฎหมายไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนการยืนยัน
ที่ไมถูกตอง นาเสียดายท่ีแรงงานภาคเกษตรอาจถูกกีดกันในกฎหมายสําคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย และประกันสังคมตามท่ีมีการอภิปรายเพิ่มเติมในหัวขอนี้

โดยทั่วไปการจางงานนอกระบบ หมายถึง การจางงานที่ไมมีการคุมครองทางกฎหมายและทางสังคม ถึงแมวา
งานภาคนอกระบบ หมายถึง การผลติและการจางงานท่ีเกดิขึน้ภายในกิจการขนาดเล็กทีไ่มใชบรษิทัหรอืกจิการท่ีไมได
จดทะเบียน ดังนั้นการจางงานนอกระบบจึงมีอยูทั้งในและนอกงานภาคนอกระบบ252 ถึงแมวาแรงงานภาคเกษตร
ในประเทศไทยถูกกีดกันออกจากความคุมครองทางกฎหมายและทางสังคมมาเปนระยะเวลานาน แรงงานกลุมนี้ควร
ไดรบัความคุมครองบางสวนจนถึงทัง้หมดภายใตพระราชบัญญตัคิุมครองแรงงาน และถึงแมวาพวกเขายังคงถูกกดีกัน
ออกจากกฎหมายอ่ืนๆ ตอไปท่ีออกแบบมาเพื่อปกปองพวกเขา เชน ความคุมครองจากการประกันสังคม

4.3 มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(OSHEA) พ.ศ. 2554 ถูกบัญญัติขึ้นภายใตกรอบของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งทําใหมีการจัดตั้งหนวยงาน
แยกขึ้นมาใหม คือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน โดยอยูในกระทรวงแรงงาน กอนการผานพระราชบัญญัตินี้มี
กฎระเบียบที่เก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประมาณ 17 ชุดที่เผยแพร ทั้งโดยกระทรวงมหาดไทยและ
โดยกรมคุมครองแรงงานและสวัสดิการสังคม (กระทรวงแรงงาน) กฎระเบียบท้ัง 17 ชุดน้ี ยังคงอยูและไดรับการเพ่ิมเติม
โดยกฎกระทรวงอีก 8 ขอ ภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
แตกฎระเบียบเหลานี้ไมมีการระบุเปนการเฉพาะเพื่อจะทําใหงานภาคเกษตรไดรับการคุมครองแบบปกติเหมือนงาน
ภาคในระบบ

251 ดู UN, “รายงานของประเทศไทยเรื่องการยายถิ่น ป 2562 (Thailand Migration Report 2019)”, หนา 62, ในเชิงอรรถที่ 7
252 ดู Ralf Hussmanns, สํานักงานองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Offi  ce), สํานักสถิติ (Bureau of Statistics), 

“การกําหนดและการประเมินการจางงานนอกระบบ (Defi ning and Measuring Informal Employment)”, 2547.
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การยกเวนตางๆ ไดรับการอนุญาตภายใตมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งระบุวาจะไมนําไปใชกับ “รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ทั้งหมดหรือบางสวนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” แตตางจากพระราชบัญญัติอื่นๆ คือไมมีกฎกระทรวงท่ีระบุวารัฐวิสาหกิจใดไดรับการยกเวน

แรงงานขามชาติพนสารเคมีในไรขาวโพด อ.แมสอด ประเทศไทย (ภาพโดย: FED)

ดังท่ีอธิบายไวขางตน บางคร้ังแรงงานภาคเกษตรถูกเขาใจผิดวาเปน “แรงงานนอกระบบ” แรงงานนอกระบบ
อยูภายใตประกาศของกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงานไทยท่ีเรยีกวา “แนวปฏิบตัดิานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับแรงงานนอกระบบ” ป 2556253 ซึ่งกําหนดใหพวกเขาตองรับผิดชอบ
ตอความปลอดภัยและสุขภาพของตนเอง และไมไดสรางมาตรฐานที่แทจริง

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 กลาวถึงมาตรการบางอยางที่จําเปนสําหรับ
การจัดการสารเคมีอันตราย เชน ยาฆาแมลง โดยกาํหนดให “สารเคมีอันตราย” หมายความวา ธาตุ สารประกอบ 
หรือสารผสม ตามบัญชีรายช่ือที่อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ไมวาจะอยูใน
รูปของเสนใย ฝุนละออง ไอ หรือฟูม ที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้

• มีพิษ กัดกรอน ระคายเคือง ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการแพ การกอมะเร็ง การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
เปนอันตรายตอทารกในครรภหรือสุขภาพอนามัย หรือทําใหถึงแกความตาย

• เปนตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง เปนตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ ซึ่งอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดออกรายการสารเคมีที่ถือวาเปน “สารเคมีอันตราย” ในขอ 2 ใหนายจาง

ที่มีสารเคมีอันตรายอยูในครอบครองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดขอมูลความปลอดภัย

253 คําแนะนําน้ีนิยามวาแรงงานนอกระบบ คือ “แรงงานนอกระบบ หมายถึง คนในวัยทํางานและผูท่ีกําลังทํางาน ไมรวมถึงผูท่ีไดรับการจางงาน
โดยนายจางอยางถูกกฎหมายและมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและความม่ันคง และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน”.
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ของสารเคมีอนัตรายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด พรอมท้ังแจงตออธิบดีหรอืผูซึง่อธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีสารเคมีอันตรายอยูในครอบครอง

ขอ 10 กําหนดมาตรการดานความปลอดภัย โดยใหนายจางจัดสถานที่ทํางานสําหรับลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย สวนขอ 12 ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามลักษณะอันตรายและ
ความรุนแรงของสารเคมีอันตราย หรือลักษณะของงาน ใหลูกจางใชหรือสวมใสเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดแกชีวิต 
รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของลูกจาง แตก็พบอีกวากระบวนการสําหรับแรงงานท่ีจะรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด 
และสําหรับรัฐบาลท่ีจะใชบังคับใหเปนไปตามกฎหมายในสวนท่ีอยูนอกเหนือจากขอบังคับการตรวจแรงงานท่ัวไป
ก็ไมมีความชัดเจน

นอกเหนือจากกฎกระทรวงดังกลาวแลว วิธีการเบื้องตนในการควบคุมสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยคือ
โครงการข้ึนทะเบียนของรัฐบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 ซึ่งทําใหมั่นใจไดวาสารเคมี
ไมไดรับอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองในประเทศไทย ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย สํานักควบคุมวัตถุอันตราย เปนหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีอํานาจตัดสินใจในการ
ขึน้ทะเบยีนสารเคมีชนดิใดชนดิหนึง่ หรอืไมตออายกุารขึน้ทะเบยีนสารเคม ีหนวยงานสามารถปฏิเสธทีจ่ะขึน้ทะเบยีน
หรอืตออายกุารขึน้ทะเบยีนสาํหรบัสารเคมหีากสารเคมนีัน้อาจเปนอนัตรายตอพชื สตัว มนษุย และ/หรอืสิง่แวดลอม

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนําแกสํานักควบคุมวัตถุอันตราย ซึ่งจะใชอํานาจตาม
มาตรา 18, 38 และ 40 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายเพ่ือจําแนกสารเคมี หากสํานักควบคุมวัตถุอันตรายจัด
ประเภทของสารเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 น่ันหมายถึงหามทําการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวครอบครอง ซ่ึงสารเคมี
ดังกลาว ขอกังวลเฉพาะในการใชสารอันตรายในสถานท่ีทํางาน คือ การควบคุมนายจางหรือการจัดเตรียมเพื่อให
เขาถึงความยุติธรรมสําหรับแรงงานท่ีใชสารอันตรายไมรวมอยูในกฎหมายน้ี

ตามกฎหมายแลว มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภายในสํานักควบคุมวัตถุอันตรายในฐานะหนวยงาน
ที่มีอํานาจตัดสินใจในการหามใชสารเคมีสองชนิดที่ใชทั่วไปในยาปราบศัตรูพืชทางการเกษตร นั่นคือ พาราควอตและ
คลอรไพรฟีอส อยางไรก็ตามยงัไมมกีารลงมติเปนเอกฉนัทในการหามใชสารเหลานี้254 และถงึแมวารางพระราชบัญญตัิ
ความปลอดภัยจากสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชเปนสวนหน่ึงของการอภิปรายเก่ียวกับการปฏิรูปกฎหมายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับชาติ แตก็ยังไมมีการยืนยันวาจะมีขั้นตอนที่จะนําราง พ.ร.บ. นี้เขาสู
การอภิปรายและผานกฎหมายดังกลาว

4.4 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน
แรงงานทุกคนท่ีไดรับการจัดใหเปนลูกจางจะไดรับการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

ซึ่งกําหนดภาระหนาที่ของนายจางในการจายคาชดเชยใหกับลูกจางหรือตัวแทนของลูกจางในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บ 
เจบ็ปวย เสยีชวีติ หรอืสญูหายอนัเนือ่งจากการทาํงาน255 นายจางจะตองจายเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน (Workmen’s 
Compensation Fund - WCF) และกระทรวงแรงงานของไทยไดกําหนดอัตราเงินสมทบของนายจางในขณะท่ีลูกจาง
ไมตองจายเงินสมทบ โดยทั่วไปอัตราเงินสมทบจะถูกประเมินโดยคาแรงท้ังหมดของลูกจางคูณดวยอัตราเงินสมทบ
ของธุรกิจประเภทน้ัน และโดยทั่วไปอัตราเงินสมทบจะอยูระหวางรอยละ 0.2–1.0 ของคาจาง โดยข้ึนอยูกับระดับความ
เส่ียงของประเภทสถานประกอบการอุตสาหกรรม256 ในมาตรา 25 และ 44 อธิบายวา ในกรณีที่นายจางเปนผูมีหนาที่

254 สํานักขาวอิศรา, “‘ดิฉันเปน กก. เสียงขางนอย’ จิราพร ลิ้มปานานนท แถลงชัดควรแบน ‘พาราควอต’”, 23 พฤษภาคม 2561, 
สืบคนจาก: https://www.isranews.org/isranews-article/66206-paraquat-662061.html.

255 คารักษาพยาบาล รวมถึงคารักษาพยาบาลตามความจําเปนไมเกิน 50,000 บาทตอครั้ง แตถารวมคารักษาพยาบาลเกิน 500,000 บาท 
ลูกจางอาจไดรับเงินคืนสูงถึง 1,000,000 บาท.

256 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (Offi  ce of the Offi  cial Information Commission), “กองทุนเงินทดแทน (Workmen’s 
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ตองจายเงินสมทบใหกองทุนเงินทดแทน กองทุนฯ จะจายคาใชจายให ถึงแมนายจางไดทดรองจายเงินทดแทนให
ลูกจางไปกอน ใหนายจางขอรับเงินทดแทนที่ไดทดรองจายไปคืนจากกองทุนฯ ได

ขอ (5) ของมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537257 กลาววา พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
“(5) นายจางอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง” ตามประกาศของกระทรวงแรงงานเม่ือเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 กองทนุ
ไมไดบงัคบัใชกบันายจางทีไ่มใชนติบิคุคล และนายจางท่ีไมไดทาํธรุกจิใดๆ ทีเ่กีย่วของกับการจายเงนิสมทบแกกองทุน
เงินทดแทน258 อยางไรก็ตาม ตัวแทนจากสํานักงานประกันสังคม (SSO) ไดชี้แจงในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดย
เครือขาย MMN เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วา สํานักงานประกันสังคม “ใหคํามั่นที่จะรวมแรงงานขามชาติทั้งหมด
เขาในระบบประกันสงัคม” และ “กาํลงัทาํงานกับกรมการจัดหางานเพ่ือทาํใหมัน่ใจวาแรงงานทุกคนไดสมคัรเขาสูระบบ
ประกันสังคมและไดรับการลงทะเบียนเพื่อเขารวมในกองทุนเงินทดแทน”259

สิ่งนี้ยืนยันคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558260 ซึ่งถือไดวาการคุมครองภายใต
พระราชบัญญัติเงินทดแทน ตั้งใจใหครอบคลุมลูกจางทั้งหมดโดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือการจําแนกประเภทของ
ลูกจาง ศาลไดยกเลิกขอกําหนดกอนหนานี้ทั้งหมดที่กําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม โดยกําหนดใหแรงงาน
ขามชาติสงแบบฟอรมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของพวกเขา เพื่อเปนหลักฐานวานายจางของพวกเขาจายเงินสมทบ
เขากองทุนเงินทดแทนไมนอยกวาคาจางข้ันต่ําเพื่อใหเขาถึงกองทุน261

ตามท่ีกลาวไวในหัวขอขางตนเก่ียวกับมาตรฐานสากล องคการแรงงานระหวางประเทศไดเตือนรัฐบาลไทยเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน (คาทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ) พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) 
(ฉบับที่ 19) โดยระบุวา

“ดวยความเคารพ... แรงงานในภาคเกษตร... ซึ่งตามรายงาน [รัฐบาลไทย] ไดรับการยกเวนความ
คุมครองท้ังจากโครงการประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทน เน่ืองจากมีขอจํากัดในการเก็บเงิน
เขากองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการระลึกไดวาแรงงานประเภทตางๆ เหลานี้ไดรับการคุมครอง
อยางเต็มที่จากอนุสัญญาและดังนั้นจึงมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับแรงงานไทยในแง
ของการบาดเจ็บจากการทํางาน”262

Compensation Fund)”, สืบคนจาก: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/
DATA0000/00000089.PDF.

257 พระราชบัญญัติเงินทดแทนไดรับการแกไขเปนพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แตไมกระทบขอนี้.
258 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ประเภท ขนาดของกิจการ ทองท่ีทีใ่หนายจางจายเงินสมทบ อตัราเงินสมทบ อตัราเงินฝาก วธิกีารประเมิน

และการเรียกเก็บเงินสมทบ, สืบคนจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/067/T_0019.PDF.
259 ดู MMN, “เอกสารแจกนักขาว: เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝายเพื่อ

อภิปรายเรื่องแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย (Press Release: Mekong Migration Network Convenes Multi-stakeholder 
Workshop to Discuss Migrant Agricultural Workers in Thailand)”, 20 ธันวาคม 2562, สืบคนจาก: http://www.mekongmigration.
org/?p=7859.

260 ดู คดีหมายเลขแดงที่ อ.821/2558, คดีหมายเลขดําที่ อ.399/2556, สืบคนจาก: http://admincourt.go.th/admincourt/site/?page=05s
earchcategorydetail&id=1-1-22939.

261 เรื่องเดียวกัน.
262 ดู ILO, การสังเกตการณ (Observation), ในเชิงอรรถที่ 227.
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4.5 ประกันสังคม
สิทธิประกันสังคมซึ่งบริหารงานโดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งใหการคุมครองดูแลแรงงาน

ขามชาติที่ไดรับการจางงานในงานภาคในระบบและเขาประเทศไทยผานกระบวนการ MOU หรือแรงงานที่ผาน
การตรวจพิสูจนสัญชาติแลว อยางไรก็ตาม สิทธิประกันสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีไมไดขึ้น
ทะเบียนทํางานประเภท “ตลอดป” และแรงงานท่ีเขามาทํางานในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 64 วาดวยการเขามา
ทํางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ประกันสังคม263 ใหสิทธิประโยชนนอกเหนือจากกรณีเจ็บปวย ไดแก 

263 สํานักงานประกันสังคม, ประเทศไทย, “ระบบประกันสังคมในประเทศไทย: กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม”, สืบคน
จาก: http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourceDownload.action?ressource.ressourceId=31513.

หองครัวของครอบครัวแรงงานขามชาติในสวนยางพารา จ.สุราษฎรธานี ประเทศไทย แผนยางถูกแขวนไวที่เพดานเพื่อตากใหแหง 
(ภาพโดย: มูลนิธิรักษไทย)
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กรณีคลอดบุตร264 กรณีทุพพลภาพ265 กรณีสงเคราะหบุตร266 กรณีชราภาพ267 กรณีเสียชีวิต268 และกรณีวางงาน269 
โดยเปนระบบการจายเงินสมทบแบบไตรภาคี คือ รัฐบาล นายจาง และลูกจาง กลาวคือ สํานักงานประกันสังคม
จัดเก็บเงินสมทบนายจางรอยละ 5 ลูกจางรอยละ 5 (อัตราการจายเงินสมทบรายเดือนไมเกินเดือนละ 750 บาท, 
ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) และรัฐบาลจายเงินสมทบเพ่ิมอกีรอยละ 2.75

ในระหวางกระบวนการทําวิจัย องคกรพันธมิตรของเครือขาย MMN คือ มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู
ของแรงงานกลุมชาตพินัธุ อธบิายวา โดยหลกัการแลวแรงงานขามชาตจิะไดรบัสวสัดกิารและการคุมครองจากสํานกังาน
ประกนัสงัคมเมือ่ผานการพสิจูนสญัชาตเิรยีบรอยแลว แตนายจางลมเหลวทีจ่ะขึน้ทะเบยีนใหแรงงานเขาสูระบบประกนั
สงัคม และแรงงานขามชาตเิปนจาํนวนมากไมทราบวาพวกตนสามารถขึน้ทะเบยีนประกนัสงัคมไดดวยตนเองเนือ่งจาก
นโยบายเดิมอนุญาตใหเพียงนายจางเปนผูขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ สํานักงานประกันสังคมไดกดดันใหรัฐบาล
ปฏบิตัติามกฎหมายประกนัสงัคมและนําไปสูจาํนวนของแรงงานขามชาตทิีผ่านการพิสจูนสญัชาตไิดเขาสูระบบประกัน
สงัคมเปนจํานวนมาก แรงงานขามชาตทิีเ่ขามาทาํงานตามกระบวนการ MOU มแีนวเขาสูระบบประกนัสังคมในระหวาง
กระบวนการจดัจางแรงงาน แตในทางปฏบิตักิย็งัมีปญหา กลาวคอื แรงงานขามชาติจาํนวนมากเลอืกซือ้ประกนัสขุภาพ
ดวยตนเอง ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 หัวขอกระบวนการยายถ่ิน วาจํานวนแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ีเขามา
ในประเทศไทยผานกระบวนการ MOU ยงัคงมจีาํนวนนอยมาก ขณะทีร่ะบบประกนัสขุภาพแรงงานขามชาติภาคบังคบั
โดยกระทรวงสาธารณสุขนัน้อนญุาตใหแรงงานขามชาติสามารถซ้ือประกันสุขภาพใหกบัผูตดิตามท่ีเปนเดก็อายุไมเกนิ 
7 ปเทานั้น โดยใชใบสูติบัตรและบัตรประจําตัวชั่วคราวซึ่งมีเลข 13 หลัก สําหรับการซื้อประกันสุขภาพ

ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไมบังคับใชแก “(6) กิจการหรือลูกจางอื่นตาม
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” ในป พ.ศ. 2558 ไดมีการปรับแกพระราชบัญญัติประกันสังคมและมีการแกไข

264 เมื่อผูประกันตนหญิงจายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือน กอนเดือนคลอดบุตร ใหวินิจฉัยจายคาบริการทางการแพทยเหมา
จายกรณีคลอดบุตรใหแกผูประกันตนในอัตรา 13,000 บาทตอการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง และผูประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะหการ
หยดุงานเพือ่การคลอดบตุร เหมาจายในอตัรารอยละ 50 ของคาจางเฉลีย่ เปนระยะเวลา 90 วนั (ถาเคยใชสทิธคิรบ 2 ครัง้แลว ใหวนิจิฉยั
เปนกรณีไมมีสิทธิ).

265 ผูประกันตนจายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนเดือนที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดใหเปนผูทุพพลภาพ และ
เจบ็ปวยหรอืประสบอนัตรายจนถงึขัน้ทพุพลภาพ ใหวนิจิฉยัจายคาบรกิารทางการแพทยเทาทีจ่ายจริงไมเกนิเดือนละ 4,000 บาท สาํหรบั
ผูปวยใน และไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ไดรับในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเปนรายเดือนตลอดชีวิต.

266 ผูประกันตนจายเงนิสมทบในสวนของกรณีสงเคราะหบตุรมาแลวไมนอยกวา 12 เดอืน ภายในระยะเวลา 36 เดอืน จะไดรบัเงนิสงเคราะห
บตุรเหมาจายเดอืนละ 400 บาทตอบตุรหนึง่คน เงนิสงเคราะหบตุรสาํหรบับตุรโดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่มีอายแุรกเกดิจนถงึ 6 ปบรบิรูณ 
จํานวนคราวละไมเกิน 2 คน

267 เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบํานาญชราภาพ คือ จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือน จะติดตอกันหรือ
ไมก็ตาม มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง จะไดรับเงินบํานาญชราภาพเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 20 
ของคาจางเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย ท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง และกรณีท่ีมีการจายเงินสมทบ
เกิน 180 เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราบํานาญชราภาพตามขอ 1 ขึ้นอีกในอัตรารอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน 
สาํหรบัระยะเวลาทีจ่ายเงนิสมทบเกนิกวา 180 เดอืน ประเทศไทยยงัไมไดทาํขอตกลงรวมกบัประกนัสงัคมกบัประเทศอืน่ๆ บคุคลซึง่ไมใช
สัญชาติไทยซึ่งสิ้นสุดการประกันตนและไมประสงคที่จะอยูตอในประเทศไทยจะไดรับเงินชดเชยกรณีชราภาพแบบเหมาจาย.

268 กรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน เม่ือจายเงินสมทบมาแลว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนเดือน
ถึงแกความตาย เปนผูมีสิทธิไดรับคาทําศพ 40,000 บาท โดยจายใหแกผูจัดการศพ กรณีที่ผูประกันตนซึ่งถึงแกความตายจายเงินสมทบ
มาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับเงิน สงเคราะหเทากับคาจางเฉล่ีย 5 เดือน จายใหกับทายาทหรือผูมีสิทธิ และกรณีที่ผูประกันตน
ซึ่งถึงแกความตายจายเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง จายให
กับทายาทหรือผูมีสิทธิ.

269 ในทางเทคนิคแลว ผูประกันตนจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีวางงานหลังจากไดจายเงินสมทบในสวนของกรณีวางงานมาแลวไมนอย
กวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนการวางงาน (ถูกเลิกจาง หรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลา) 
โดยไมมีความผิดตามกฎหมาย แตในกรณีวางงานของแรงงานขามชาติ จะตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือตองหานายจางใหม
ใหไดภายในระยะเวลา 15 วัน และจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนหลังจากวางงานครบ 10 วัน.
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ความหมายของคําวาลูกจาง คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ใหยกเลิกความในบทนิยาม
คาํวา “ลกูจาง” ในมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัปิระกนัสังคม พ.ศ. 2533270 การจดัหมวดหมูลกูจางในพระราชกฤษฎกีา
ทีไ่ดรบัการแกไขใหมคีวามสอดคลองกับมาตรา 4 แหงพระราชบญัญตัปิระกนัสังคม พ.ศ. 2560 นัน้เปนการกีดกนัหรือ
ไมไดมีผลบังคับใชแกลูกจางในกิจการการเกษตร การประมง การปาไม และปศุสัตว ซึ่งนายจางไมไดจางลูกจางตลอด
ทั้งปอยางเฉพาะเจาะจง และงานของแรงงานกลุมดังกลาวนี้ก็ไมเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคงานอื่นๆ

4.6 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518271 กําหนดความหมายของ “ลูกจาง” หมายความวา 

“ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง” ซึ่งก็มีนัยเปนไปในทํานองเดียวกับการกําหนดความหมายของลูกจาง
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และลูกจางที่ไมไดทํางานในภาครัฐบาลไดรับการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน หากพิจารณาคําตอบของรัฐบาลไทยที่มีตอกรณีการรองเรียนจากอินดัสทรีออลล โกลบอลยูเนียน 
(IndustriALL Global Union) ตอองคการแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับขอบกพรองทางกฎหมายที่แรงงานขามชาติ
ถูกปฏิเสธหรือจํากัดสิทธิในการต้ังสหภาพแรงงานและการเจรจาตอรองรวมในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยไดชี้แจงวา 
“ดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธอนุญาตใหลูกจางทุกคน หมายถึง ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
ตอบแทน มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน ลูกจางหรือแรงงานในภาคเกษตร... สามารถยื่นการสมัครเพื่อจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน”272

แมวากฎหมายไทยจะอนุญาตใหแรงงานภาคเกษตรจัดตัง้สหภาพแรงงาน แตตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญตัิ
แรงงานสัมพันธระบุวา ผูมสีทิธิจดัตัง้สหภาพแรงงานตองมสีญัชาติไทยเทานัน้ และตามมาตรา 101 กห็ามมใิหแรงงาน
ขามชาติเปนกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงาน จึงกลาวไดวาในทางปฏิบัติแรงงานขามชาติภาคเกษตร
ทํางานในสภาพถูกแยกออกจากชุมชนและขบวนการแรงงานอยางโดดเด่ียว และไมคอยไดทํางานรวมกันกับแรงงานไทย
หรอืแมแตจะเขาไปสมัพนัธกบัแรงงานไทยกม็คีวามยากลําบาก กลาวคอืแรงงานขามชาตภิาคเกษตรไมไดรบัประโยชน
จากสิทธิการเจรจาตอรองรวม

4.7 การเขาถึงความยุติธรรม
นอกจากขอจํากัดเร่ืองการจัดตัง้สหภาพแรงงานและการเจรจาตอรองรวมเพ่ือการปรับปรุงสภาพการทํางานของ

แรงงานขามชาตแิลว ถงึแมวาจะมกีฎหมายตางๆ ทีใ่หการคุมครองแรงงาน แตกฎหมายเหลานัน้กม็คีวามทาทายเรือ่ง
การบังคับใช โดยท่ัวไปแลวการตรวจแรงงานโดยกระทรวงแรงงานในภาคเกษตรก็อยูในระดับที่ต่ํามาก พบวาในป 
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพนกังานตรวจแรงงานจาํนวน 880 คน ทีร่บัผิดชอบตรวจกจิการของนายจางทีม่ลีกูจางตัง้แต 
1 คนขึน้ไป ทัง้หมด ซึง่ตามบนัทกึขององคการสหประชาชาตกิลาววาต่าํกวาขอเสนอแนะจากองคการแรงงานระหวาง
ประเทศวาดวยอัตราสวนพนกังานตรวจแรงงาน 1 คน ตอแรงงาน 15,000 คน ดงันัน้ประเทศไทยตองมพีนกังานตรวจ
แรงงานท้ังสิ้น 2,563 คน273 ในป พ.ศ. 2557 มีการตรวจแรงงานรวม 40,274 ครั้ง ในประเทศไทย และมีการตรวจ

270 พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม มาตรา 4 พ.ศ. 2558, ฉบับแปลภาษาองักฤษอยางไมเปนทางการ, สบืคนจาก: http://www.mekongmigration.
org/wp-content/uploads/2008/05/PDF444KB.pdf.

271 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2544.
272 รายงานองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยใหรฐับาลไทยรายงานความคบืหนาอยางสม่าํเสมอ ฉบบัที ่380 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 

กรณีปญหา 3164 (ประเทศไทย) – รองเรียนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558, สืบคนจาก: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO
RMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068.

273 ดู องคการสหประชาชาติ (UN), “รายงานการยายถิ่นของประเทศไทย ฉบับป 2562 (Thailand 2019 Migration Report)”, หนา 63, 
ในเชิงอรรถที่ 7.
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แรงงานในภาคเกษตรเพียง 715 ครั้ง และมีสถานประกอบการทางการเกษตรเพียง 2 แหง ที่ไดรับคําสั่งท่ีเกี่ยวกับการ
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน274 นอกเหนือจากน้ี มีสถานที่ทํางานการเกษตรเพียง 232 แหง ที่ไดรับ
การตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานหรือไม 
พบวามีการออกคําสั่งใหนายจางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเพียง 12 ครั้ง275

ยิ่งไปกวานั้น การปราศจากการรับประกันคาจางขั้นต่ําภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสําหรับแรงงาน
ขามชาตภิาคเกษตรทีท่าํงานนอยกวา 1 ป และเปนการยากทีแ่รงงานจะรองเรยีนใหไดรบัคาจางตามสญัญาเพราะแทบ
จะไมมีการบันทึกขอตกลงการจางงานเปนลายลักษณอักษรไวเลย รวมทั้งความโดดเด่ียวและหางไกลทางภูมิศาสตร
ของพื้นที่เกษตรที่เปนอีกปจจัยที่ทําใหแรงงานขามชาติภาคเกษตรมักจะไมทราบและตระหนักถึงสิทธิของตนเอง 
ไมเขาถึงองคกรพัฒนาเอกชนและไมสามารถเดินทางไปรองเรียนปญหาตางๆ กับหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

นอกเหนอืจากนัน้แลว กย็งัไมมกีารปกปองคุมครองทีจ่ะสามารถบงัคบัใหเปนไปไดแกแรงงานในกรณีถกูตอบโต
จากนายจาง หากขอพิพาททางแรงงานเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดการจางงานแลว แรงงานขามชาติอาจจะไมสามารถ
อยูในประเทศไทยไดอยางถูกกฎหมายเพื่อติดตามกรณีที่รองเรียน ยกเวนวาแรงงานจะหานายจางใหมได แตแรงงาน
ก็อาจอยูในรายการบัญชีดําซึ่งทําใหยากตอการไดรับการจางงานหลังจากไดทําการรองเรียนดังกลาว

4.8 สถานะการเขาเมืองที่ไมมั่นคงและชั่วคราว
ดังท่ีไดกลาวไวขางตนวา แรงงานขามชาติภาคเกษตรมีสถานภาพเปนแรงงานขามชาติที่เผชิญอุปสรรคตางๆ 

มากมายในการเขาถึงสิทธิ โดยเฉพาะการเปนแรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนนั้นทําใหไมไดรับความคุมครองใดๆ 
จากกองทนุเงนิทดแทนมาเปนระยะเวลายาวนาน นายจางไมขึน้ทะเบยีนใหแรงงานเขาสูระบบประกนัสงัคม ทัง้แรงงาน
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ หรือเขามาทํางานในประเทศไทยผานกระบวนการ MOU หรือมีบัตรผานแดนตามมาตรา 64 
ที่เขามาทํางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล อีกทั้งแรงงานขามชาติไมสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเปน
กรรมการในสหภาพแรงงาน นอกจากนัน้แรงงานยงัไมสามารถเขาถงึการประกนัการวางงานภายใตระบบประกนัสงัคม
เพราะแรงงานจะตองหานายจางใหม หรือตองออกจากประเทศไทยกอนที่สิทธิประโยชนจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณ

แมวารฐับาลไทยจะมคีวามพยายามทาํใหแรงงานขามชาตทิีไ่มไดจดทะเบยีนไดเขามาอยูในระบบการจางงานที่
ถกูกฎหมายและมีการนิรโทษกรรมแรงงานท่ีไมไดจดทะเบียนอยูหลายคร้ัง แตกย็งัมีขอบกพรองหลายประการในระบบ

การจดทะเบียนที่สงผลใหสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานขามชาติมีความเส่ียงหรือเปนลักษณะช่ัวคราวและ
ไมแนนอน อีกทั้งระบบดังกลาวก็ใหการคุมครองสิทธิและการเขาถึงการเยียวยาแกแรงงานขามชาติเพิ่มเติมขึ้นมา
เพียงเล็กนอย จากประสบการณของเครือขาย MMN พบวา ถึงแมแรงงานขามชาติทั้งหมดประสงคจะเขาสูระบบการ
จดทะเบียนและรูสกึปลอดภัยมากกวาหากมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย แตพวกเขายังคงประสบกับสถานการณตางๆ 
มากมายท่ีการจดทะเบียนใหการรบัประกันการคุมครองสิทธเิพยีงเลก็นอยตอกรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกเลอืก
ปฏิบัติที่พวกเขาไดรับ

ยิ่งไปกวานั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปและงายดาย คือแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนแลวกลายเปนแรงงานท่ี
ไมไดจดทะเบยีนไปโดยปรยิายเพราะสาเหตเุหลานี ้คอื การถกูยดึเอกสารโดยนายจางหรอืนายหนา ขอพพิาทแรงงาน 
การละเมิดขอจํากัดเร่ืองการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดท่ีแรงงานจดทะเบียน หรือการละเมิดเง่ือนไขท่ีระบุใน
ใบอนุญาตทํางาน เชน ประเภทงาน ลักษณะงาน นายจาง และสถานท่ีทํางาน ตารางในสวนถัดไปแสดงการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติของแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน ที่เกี่ยวของกับสิทธิและประเด็นที่สําคัญตางๆ

274 เรื่องเดียวกัน.
275 เรื่องเดียวกัน.

70 เครือข�ายการย�ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง



ตารางที่ 20: การปฏิบัติตอแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนภายใตกฎหมายและในทางปฏิบัติ

แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน (ตามกฎหมายและในทางปฏิบัติ)
สิทธิในการทํางาน แรงงานขามชาติทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไดรับการคุมครอง

ภายใตกฎหมายแรงงาน อยางไรก็ตาม มีประเด็นปญหาสําคัญ 3 ประการ ในการบังคับใชกฎหมาย

ใหแรงงานไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ คือ (1) ขอจํากัดดานระยะเวลาการทํางานท่ีมีผลตอการเขาถึง

สิทธิโดยสมบูรณ (ดูหมวดพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่กลาวมาในขางตน แรงงานขามชาติ

ภาคเกษตรที่เขามาทํางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ซึ่งมีระยะเวลาจางงานนอยกวา 

1 ป ไมไดรับคาจางข้ันต่ํา คาลวงเวลา และวันหยุดที่ไดรับ คาจางสําหรับการทํางานในวันหยุด

นักขัตฤกษ รวมทั้งเงินคาชดเชยกรณีใหออกจากงาน เปนตน) หรือการจัดกลุมลูกจางผิดประเภท

ใหเปนการ “จางทําของ” และไมใชการจาง “แรงงาน” (2) แรงงานขามชาติท่ีจดทะเบียนมักจะสูญเสีย

สถานะทางกฎหมายระหวางการเกิดขอพิพาทแรงงานและกลายไปเปนแรงงานท่ีไมไดจดทะเบียน 

(3) แรงงานขามชาตทิีไ่มไดจดทะเบยีนไมไดรบัการคุมครองเมือ่ถกูจบักมุหรอืสงกลบัประเทศตนทาง

ในระหวางที่กําลังใชกระบวนการทางกฎหมายเพื่อบังคับใหมีการคุมครองสิทธิแรงงาน (4) แรงงาน

ขามชาติที่ดําเนินการรองเรียนอาจถูกขึ้นบัญชีดําและมีความเส่ียงที่จะตกงานในอนาคต

ความปลอดภัย แรงงานขามชาติทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนมีสทิธิตามกฎหมายท่ีจะรองเรียนการละเมิด

ตางๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอาญาอ่ืนๆ และผูกระทําความผิดควรถูก

ดาํเนนิคดีและลงโทษตามกฎหมาย อยางไรกต็าม จากการศึกษาวิจยัของเราพบวาแรงงานขามชาติ

ไมกลาจะแจงดําเนินคดีเม่ือมีการละเมิดเพราะกลัวผลกระทบที่อาจจะตามมา เชน การขมขูวาจะ

ใชความรุนแรงจากนายจาง และความเปนไปไดที่จะถูกจับกุมและสงกลับประเทศตนทางในกรณี

ที่แรงงานไมไดจดทะเบียน

การเขาถงึบรกิารสุขภาพ

และกองทุนเงินทดแทน

ภายใตระบบประกันสขุภาพแรงงานขามชาติภาคบังคบั แรงงานขามชาติทีจ่ดทะเบียนไดรบัอนุญาต

ตามกฎหมายใหสามารถเขาถงึหลกัประกันสุขภาพแหงชาต ิหลงัจากจายคาตรวจสุขภาพ 600 บาท 

(20 ดอลลารสหรัฐ) ในระหวางกระบวนการทําใบอนุญาตทํางาน และจายคาประกันสุขภาพ 3,200 บาท 

(106 ดอลลารสหรัฐ) โดยมีระยะเวลาคุมครอง 2 ป และการใชบริการแตละครั้งตองจาย 30 บาท 

(1 ดดอลลารหรัฐ) แรงงานขามชาติท่ีจดทะเบียนท่ีผานการพิสูจนสัญชาติหรือท่ีเขามาผานกระบวนการ 

MOU ตองเขาสูระบบประกันสังคมและสามารถเขาถึงบริการสุขภาพผานระบบการจายเงินสมทบ

โดยสามฝาย จากลูกจาง นายจาง และรัฐบาล (แตไมครอบคลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรที่ไมได

ขึ้นทะเบียนทํางานประเภท “ตลอดป” หรือไมมีคุณสมบัติเปน “ลูกจาง” รวมท้ังแรงงานท่ีใชบัตร

ผานแดนตามมาตรา 64) ควรมีขอกําหนดใหนายจางของแรงงานขามชาติภาคเกษตรที่จดทะเบียน

ทกุคนสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน แตทวากอนหนานี้มีเพียงแรงงานขามชาติที่จดทะเบียน

เทาน้ันที่มีสิทธิ แตก็มีความเปนไปไดที่แรงงานขามชาติภาคเกษตรท้ังท่ีจดทะเบียนและไมได

จดทะเบียนจะมีสิทธิเขาถึงการรักษา การดูแลสิทธิประโยชนตางๆ กรณีเสียชีวิตและสูญเสียรายได

ภายใตกองทุนเงินทดแทน

กอนหนานี้แรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนตองจายคาบริการทางการแพทยเต็มจํานวนดวย

ตนเอง อยางไรกต็าม ยงัมีอปุสรรคอืน่ๆ อกีในการเขาถงึบรกิารสขุภาพ เชน การเลอืกปฏบิตั ิความ

ยากลําบากในการเดินทางไปสถานพยาบาล และภาษาท่ีใชสือ่สาร ซึง่เกิดขึน้ทัง้กบัแรงงานขามชาติ

ทีไ่มไดจดทะเบยีนและทีจ่ดทะเบยีน แตในกรณขีองแรงงานขามชาตทิีไ่มไดจดทะเบยีนนัน้จะเผชญิ

ปญหาท่ีซับซอนกวาเพราะมีความเส่ียงที่จะถูกจับกุมและสงกลับในระหวางการเดินทางไปยัง

โรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อรับบริการทางการแพทย
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แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน (ตามกฎหมายและในทางปฏิบัติ)
การเขาถึงการศึกษา เด็กจากครอบครัวแรงงานขามชาติทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนสามารถเขาถึงการศึกษา

ภาครัฐระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบบใหเปลา แตในทางปฏิบตัแิลวยงัมีอปุสรรคมากมาย

ทีท่าํใหเดก็ขามชาติทัง้ท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนไมสามารถเขาถงึการศึกษา รวมท้ังผูบรหิาร

สถานศึกษาก็มักจะไมอนุญาตใหเด็กขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนเขาเรียน

เสรีภาพในการเดินทาง แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนดวยการผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติหรือผานกระบวนการ MOU 

ไดรับอนุญาตใหสามารถเดินทางไดทั่วประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย แตแรงงานขามชาติที่ใช

บัตรผานแดนตามมาตรา 64 ไมสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ที่จํากัดไว สวนแรงงานขามชาติ

ทีไ่มไดจดทะเบียนน้ันไมมสีทิธิทีจ่ะเดินทางไดอยางเสรี ถงึแมแรงงานบางคนไดจายเงินเปนคาบตัร

ผูใหญบานเพือ่ชวยไมใหถกูจบักมุเพือ่การสงกลับแบบทนัททีนัใดทีเ่กดิในทองทีท่ีแ่รงงานอยูอาศยั

และทํางาน ซึ่งบัตรผูใหญบานนี้ไมใชรูปแบบการจดทะเบียนที่ถูกตองตามกฎหมาย

การจับกุม การกักกัน 

และการสงกลับ

แรงงานขามชาติทีจ่ดทะเบียนไดรบัความคุมครองไมใหถกูจบักมุ กกัขงั และสงกลับ แตอยางไรก็ตาม 

แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนแลวก็ยังมักตกเปนเปาของกระบวนการเหลานี้ที่มีลักษณะเปนการ

ขูเข็ญแรงงาน เพราะพวกเขามักถูกทําใหสูญเสียสถานะการจดทะเบียนไดอยางงายดายเนื่องจาก

กฎหมายตางๆ ที่สรางขอจํากัดในการจางงาน (การที่แรงงานไมไดครอบครองเอกสารของตนเอง 

การเดินทางออกนอกบริเวณที่ไดรับอนุญาตหรือการละเมิดเงื่อนไขของใบอนุญาตทํางาน) หรือ

เปนเพราะเจาหนาที่ภาครัฐใชกฎหมายในทางที่ผิด

นโยบายตางๆ ของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการยายถ่ินแรงงานท้ังหมดมีลักษณะช่ัวคราวและปฏิบัติตอแรงงาน
ขามชาติแบบแรงงานใชแลวทิ้งระยะส้ัน และไมมีทางที่จะไดรับอนุญาตใหพํานักอาศัยหรือตั้งรกรากหรือไดสิทธิการ
เปนพลเมือง ในความเปนจริงแลวแรงงานขามชาติจาํนวนมากไดอยูอาศัยในประเทศไทยอยางตอเนือ่งมาจนถึงปจจุบนั
เปนเวลามากกวาสิบปแลว แตนโยบายตางๆ ใหความสําคัญเฉพาะการที่สังคมไทยไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจจาก
แรงงานขามชาติเพียงอยางเดียว แตกลับเพิกเฉยคุณูปการทางสังคม การศึกษา และคุณคาทางวัฒนธรรม ที่สามารถ
ทําใหสําเร็จไดดวยการรวมแรงงานขามชาติเขามาเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย
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4.9 สรุป
ตามที่ไดกลาวมากอนหนานี้ถึงโครงสรางอํานาจที่มีโดยธรรมชาติระหวางนายจางและแรงงานขามชาติ รวมทั้ง

ขอจํากัดตางๆ ท่ีมีตอแรงงานขามชาติทําใหไมสามารถครอบครองท่ีดินได จากการศึกษาวิจัยของเครือขายการยายถ่ิน
ในอนุภาคลุมน้ําโขง (MMN) พบวาแรงงานขามชาติภาคเกษตรสวนมากมีสถานะเปน “ลูกจาง” ตามประราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน ดังนั้นแรงงานขามชาติภาคเกษตรสวนใหญจึงไมควรถูกถือวาเปนแรงงานนอกระบบที่ไมไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายแรงงานอีกตอไป นอกจากนั้นก็ยังไมมีการชี้แจงเหตุผลทางนโยบายที่ชัดเจนสําหรับลูกจางที่
ทํางานนอยกวาหนึ่งปที่มีสิทธินอยกวาลูกจางท่ีทํางาน “ตลอดทั้งป” จึงเปนผลใหเกิดความแตกตางดานสิทธิแรงงาน
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ขอกําหนดการจางงานแรงงานขามชาติภาคเกษตร
ประเภททํางานตลอดปจึงควรถูกยกเลิกและควรบังคับใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2557 กับแรงงานภาคเกษตรอยางเทาเทียม การสรางความแตกตางดานขอจํากัดเรื่องระยะเวลาการทํางาน
จะสงผลเสยีตอแรงงานจาํนวนมากทีท่าํงานและอยูอาศยัในพ้ืนท่ีเกษตรเดมิตลอดท้ังปเปนเวลาหลายป และเปดโอกาส
ใหนายจางสามารถใชชองโหวทางกฎหมายดวยการหาวธิทีาํใหการจางงานทีต่อเนือ่งเกดิการขาดตอน และมคีวามเปน
ไปไดที่จะใชกระบวนการจดทะเบียนเอกสารการเขาเมืองรอบใหมเพื่อขัดขวางการนับความตอเนื่องของการจางงาน

ในอดตีประเทศไทยมกัอนญุาตใหใชวธิกีารจายคาจางโดยนายจางเพือ่จดัประเภทลกูจางผดิใหกลายเปน “แรงงาน
รายช้ิน” คือแรงงานที่ไดรับคาจางเปนรายชิ้น ไมใชคาจางแบบรายวันหรือรายเดือน และเปน “การจางทําของ” มิใช 
“การจางแรงงาน” ซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานแหงชาติหรือแมแตมาตรฐานของประเทศเพื่อนบาน เชน เมียนมา 
ในขอแนะฉบบัที ่198 วาดวยความสมัพนัธในการจางงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ276 ไดกลาววา รฐัสมาชกิ
จะตองมีนโยบายของประเทศเพ่ือตอตานการปดบังซอนเรนความสัมพันธในการจางงาน... “ความสัมพันธในการจางงาน
แบบซอนเรนอําพรางจะเกิดขึ้นเม่ือนายจางปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงในฐานะอ่ืนท่ีมิใชลูกจาง โดยมีลักษณะ
ซึ่งปดบังสถานะที่แทจริงทางกฎหมายในฐานะลูกจาง และในลักษณะซึ่งสถานการณตางๆ สามารถเกิดขึ้นไดในกรณี
ทีก่ารทําสัญญาน้ันมผีลทําใหคนงานไมไดรบัการคุมครองตามสิทธทิีพ่งึไดรบั” ในขอแนะนําฉบบัท่ี 198 กลาวเพิม่เติม
ถึงนโยบายแหงชาติโดยใหคํานึงถึงการใหความคุมครองแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ “โดยเฉพาะคนงานซ่ึงไดรับผลกระทบ
จากความไมแนนอนของการมีความสัมพันธในการจางแรงงาน รวมทั้งคนงานหญิง และคนงานกลุมเปราะบางที่สุด... 
คนงานในเศรษฐกิจนอกระบบ คนงานอพยพ” ดังนั้น ประเทศไทยควรสรางความมั่นใจวาลูกจางภาคเกษตรที่ไมวาจะ
ไดรับคาจางในรูปแบบใดก็ตาม เชน ตามเปอรเซ็นตของผลผลิตท่ีผลิตได ควรถูกจัดประเภทอยางเหมาะสมใหเปน

ลูกจางตามมาตรฐานกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อปราบปรามความสัมพันธในการจางแรงงานที่
ซอนเรน อันจะสงผลใหลูกจางไดรับความคุมครองอยางเต็มท่ีจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธและกฎหมายอ่ืนๆ

ปจจุบันกฎขอบังคับวาดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทยยังอยูในระดับท่ีตํ่ามาก
เมื่อเทียบกับประเทศที่เพิ่งเกิดใหมหรือประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ โดยมีเพียง 25 ขอ และไมมีการระบุถึงอันตรายท่ี
พบไดทัว่ไปในพืน้ทีเ่กษตรและโดยเฉพาะอยางยิง่ในการจดัการสารกาํจัดศตัรพูชื ประเทศไทยไมเพยีงแคควรยกระดบั
และออกแบบมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานใหดขีึน้ แตควรทุมเททรัพยากรมากข้ึนให
แกการตรวจแรงงาน อกีทัง้กฎหมายเก่ียวกบัอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานควรมีกลไกท่ีชดัเจนสาํหรบั
แรงงานที่จะรองเรียนและเขาถึงความยุติธรรมเมื่อเกิดกรณีละเมิดมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน

276 องคการแรงงานระหวางประเทศ, ขอแนะนําฉบับที่ 198 วาดวยความสัมพันธในการจางงาน พ.ศ. 2549.
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บานของแรงงานขามชาติในสวนปาลมน้ํามัน จ.พังงา ประเทศไทย (ภาพโดย: FED)

รัฐบาลไทยควรใหความกระจางกวาน้ีในประกาศกระทรวงแรงงานเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 วานายจางภาคเกษตร
ทกุคนตองจายเงินสมทบแกกองทุนเงนิทดแทน และแรงงานภาคเกษตรทุกคนไมวาจะจดทะเบียนหรือไมไดจดทะเบียน 
มีสิทธิไดรับความคุมครองจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน นอกจากนี้ นายจางของแรงงานที่ไมไดจดทะเบียน
จะตองรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ หรือคาสูญเสียรายได ใหแกแรงงานที่ไดรับอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน และสิทธิประโยชนประกันสังคมควรครอบคลุมแรงงานขามชาติภาคเกษตรทุกคน 
รวมถึงแรงงานที่ทํางานนอยกวา 1 ป และแรงงานท่ีเขามาทํางานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 
รวมท้ังสาํนกังานประกันสงัคมควรทําใหแนใจวานายจางไดขึน้ทะเบยีนแรงงานทกุคนและปฏิบตังิานในเชิงรกุภาคสนาม
เพ่ือใหความรูแกแรงงานขามชาติเกี่ยวกับสิทธิในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

สดุทายนี ้ประเทศไทยควรใหสตัยาบนัตออนสุญัญาขององคการแรงงานระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบัสหภาพแรงงาน 
คืออนุสัญญาฉบับท่ี 87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ป ค.ศ. 1948 และอนุสัญญา
ฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาตอรองรวม ป ค.ศ. 1949 รวมทั้งขจัดขอจํากัดทั้งหมดใน
พระราชบัญญตัแิรงงานสัมพนัธทีก่ดีกนัแรงงานขามชาติไมใหจดัตัง้สหภาพแรงงานหรือรบัตาํแหนงผูนาํในสภาพแรงงาน
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บทท ี่ 5:
บทสรุปและข�อเสนอแนะ

ขณะที่แรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่ทํางานภาคเกษตรในประเทศไทยเพิ่มจํานวนขึ้น แตคุณูปการ
ของแรงงานขามชาติยังแทบไมไดรับการตระหนักถึงเลย และเสียงของแรงงานเหลานี้ที่สะทอนถึงปญหาและเรียกรอง
ความจําเปนตางๆ ยังแทบไมไดรับการรับฟงดวยเชนกัน การวิจัยนี้ไดพยายามที่จะสรางความสนใจตอสถานการณ
ของแรงงานขามชาติในภาคเกษตรดวยการมุงศึกษาและใหความสําคัญตอประสบการณของแรงงานและการจัดทํา
ขอเสนอแนะ เพื่อการยกระดับสิทธิและการคุมครองสิทธิที่แรงงานขามชาติกลุมนี้พึงไดรับ ขอคนพบจากการคนควา
วิจัยชี้ใหเห็นถึงขอสรุปวาการละเมิดและการเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั้นเปนสิ่งที่พบไดบอยครั้ง รวมทั้งสภาพ
การทํางานและสภาพการอยูอาศัยของแรงงานขามชาติในภาคเกษตรจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน

จากการสํารวจในพ้ืนที่เกษตร ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพด ยางพารา และปาลมน้ํามัน แรงงานขามชาติ
บอกเลาประสบการณท้ังเร่ืองการเปนแรงงานท่ีไดคาจางตํ่ากวาคาจางข้ันตํ่า ช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนาน การเลือกปฏิบัติ 
การมีที่พักไมเพียงพอ การถูกจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง การถูกจํากัดการเขาถึงการศึกษา โรงพยาบาล และการ
คุมครองทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ การไมมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอ การขาดการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมท่ีเปนทางการ รวมไปถึงการถูกคุกคามจากหลากหลายองคประกอบในพื้นที่ทํางานและพื้นที่อยู
อาศัยที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ในขณะท่ีปญหาหลายประการเหลานี้ก็สงผลกระทบตอแรงงานขามชาติในภาคงานอ่ืน
ดวยเชนกนั แตแรงงานขามชาตภิาคเกษตรมคีวามสุมเส่ียงอยางเฉพาะเจาะจงตามทีแ่รงงานกลุมนีพ้กัอาศยัและทํางาน
ในพื้นที่ชนบทหางไกลซ่ึงการเขาถึงความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนเปนไปอยางจํากัด 
นอกจากน้ี ผลการศึกษาวิจยัยงัพบวาแรงงานขามชาติภาคเกษตรท่ียงัไมไดจดทะเบียนมีสดัสวนท่ีมนียัสาํคญัอนัเนือ่ง
มาจากอปุสรรคจากหลายปจจยัทีเ่ปนลกัษณะเฉพาะของแรงงานขามชาตใินภาคงานนี ้เชน คาจดทะเบยีนทีแ่พงอยาง
มหาศาลเม่ือเทียบกับรายรับโดยเฉล่ีย รวมไปถึงความยุงยากและความซับซอนในการเขาถงึหนวยงานของรัฐเพ่ือการ
จดทะเบียน การไมมีสถานภาพการเขาเมืองท่ีเหมาะสมก็เปนปจจัยหน่ึงทําใหแรงงานขามชาติสูญเสียสิทธิและการเขาถึง
การบริการที่จําเปน

รายงานวิจยัฉบบันีพ้ยายามท่ีจะทาทายมุมมองท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวาแรงงานภาคเกษตร คอื “แรงงานนอกระบบ” 
จึงไมสามารถเขาถึงการคุมครองทางกฎหมายและสังคมภายใตกฎหมายแรงงานไทย อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะห
ทางกฎหมายของเครือขายการยายถิน่ในอนุภมูภิาคลุมน้าํโขง (MMN) ไดเสนอแนะวาแรงงานขามชาตภิาคเกษตรท่ีได
ทาํงานตอเนือ่งเปนระยะเวลาครบหนึง่ปควรไดรบัการพิจารณาใหเปนแรงงานทีส่ามารถไดรบัการคุมครองทางกฎหมาย
และการคุมครองทางสังคมไดเหมือนแรงงานในภาคการจางงานอื่น

เนื้อหาสวนถัดไปเปนขอเสนอแนะจากการวิจัย ตอผูมีสวนไดสวนเสียจากหลายภาคสวน
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ขอเส นอแนะตอรัฐบาลไทย
การจดทะเบียน

1. ลดความซับซอนของกระบวนการยายถ่ินและลดคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของใหเหลือนอยท่ีสุดเพ่ือแรงงาน
ขามชาติและสมาชิกในครอบครัวจะสามารถไดรับและรักษาไวซึ่งสถานภาพการเขาเมืองได

2. การใหขอมูลแกแรงงานขามชาติอยางชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตทํางาน 
และขอมูลเหลาน้ีควรไดรับการจัดทําข้ึนในภาษาของแรงงานขามชาติและมีรูปแบบท่ีเขาถึงงายและเขาใจ
ไดงาย

3. เมื่อมีการรางนโยบายจะตองจัดใหมีการหารือสาธารณะโดยใหมีตัวแทนของแรงงานขามชาติภาคเกษตร
และตัวแทนภาคประชาสังคมมีสวนรวม

สภาพการทํางาน
1. ใหขอมูลแกแรงงานขามชาติภาคเกษตรอยางชัดเจนเก่ียวกับสิทธิแรงงานของแรงงานกลุมนี้ รวมท้ังเรื่อง

คาจางขั้นต่ําและจัดใหมีกลไกการแกไขปญหากรณีที่มีการละเมิดสทิธิ
2. ทาํใหแนใจวากรมสวสัดิการและคุมครองแรงงานมสีาํนกังานหรอืเจาหนาทีท่าํงานในพืน้ท่ีทีม่แีรงงานขามชาติ

ภาคเกษตรทํางานอยูจํานวนมาก และจัดใหมีการแปลภาษาอยางเหมาะสม
3. มีการตรวจแรงงานและตรวจสอบพื้นที่การทํางานของแรงงานขามชาติอยางสม่ําเสมอและอยางครอบคลุม 

(รวมถงึมกีารตรวจสอบทีไ่มไดแจงลวงหนา) เพือ่ใหมัน่ใจวามกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ กฎหมาย 
และนโยบายเก่ียวของกับแรงงานอยางเครงครัด รวมถึงตรวจสอบวาแรงงานขามชาตภิาคเกษตรไดรบัคาจาง
ขั้นตํ่า มีการกําหนดชั่วโมงทํางานปกติ ไดรับคาจางลวงเวลาเมื่อทํางานเกินกวาชั่วโมงทํางานปกติ ไดรับ
คาจางตามกําหนดท่ีแนนอน ไดรับคาชดเชยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน มีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลสําหรับการทํางานอยางเพียงพอ ไมถูกจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง และไดรับการ
ขึ้นทะเบียนในแบบแผนการคุมครองทางสังคมท่ีเกี่ยวของ ขอเสนอแนะเหลาน้ีสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิผลโดยการเพ่ิมการจัดจางผูตรวจแรงงาน และใชวิธีการนวัตกรรมอ่ืนๆ เชน การติดตั้งระบบ
การรายงานแบบออนไลน

4. สงเสริมการเขาถึงกลไกการรองเรียนที่เปนทางการ เพื่อใหขอพิพาทแรงงานในภาคเกษตรสามารถไดรับ
การแกไขปญหาอยางเปนทางการตามกฎหมาย

5. ทาํใหกฎหมายแรงงานสอดคลองกนัเพือ่ขจดัความแตกตางทางกฎหมายระหวางแรงงานขามชาตภิาคเกษตร
ทีเ่ขามาทาํงาน “ตลอดป” และท่ีทาํงานนอยกวา 1 ป หรอืท่ีทาํงาน “ตามฤดูกาล” ตามประเภทพ้ืนท่ีการเกษตร 
และใชมาตรการที่เปนรูปธรรมทําใหแนใจวาแรงงานทุกคนสามารถเขาถึงสิทธิและการคุมครองทางสังคม
ไดอยางเทาเทียมกัน

6. ควรดําเนินการในข้ันตอนตอไปเพ่ืออนุญาตใหแรงงานขามชาติในภาคเกษตรและในภาคการจางงานอ่ืน
สามารถจัดต้ังสหภาพแรงงานและสามารถเปนสมาชิกระดับผูบริหารของสหภาพได พรอมท้ังใหสัตยาบัน
ตออนุสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสหภาพแรงงาน คือ อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครอง
สิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาวาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาตอรอง 
ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization – ILO) และ
ขจัดขอจํากัดทั้งหมดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฉบับปจจุบันที่กีดกันแรงงานขามชาติไมใหจัดตั้ง
สหภาพแรงงานหรือรับตําแหนงผูนําในสหภาพแรงงาน

7. ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการตรวจแรงงาน (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับที่ 129) และอนุสัญญา
วาดวยการทํางานในไร ค.ศ. 1958 (ฉบับท่ี 110) ท่ีเสริมสรางสิทธิและการคุมครองแกแรงงานขามชาติภาคเกษตร
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
1. มีมาตรการและขอบังคับใชทางกฎหมายที่เปนรูปธรรมใหนายจางของแรงงานในภาคเกษตรจัดหาอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย และจัดการอบรมที่จําเปนในประเด็น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

2. จัดทําระบบการรองเรียนท่ีเขาถึงไดงายสําหรับแรงงานขามชาติในการรายงานเรื่องสภาพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางานท่ีย่ําแยและเปนอันตราย และใหการคุมครองแรงงานท่ีรองเรียนจากการ
ถูกเลิกจางอยางไมเปนธรรมและการแกแคน

3. จัดสรรทรัพยากรมากข้ึนสําหรับการตรวจแรงงาน โดยมุงประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานควบคูกับการรณรงคสรางความตระหนักเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
รวมทัง้การใชอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลอยางมปีระสิทธผิลในงานภาคเกษตร โดยการรณรงคดงักลาว
จะตองทําควบคูกับการใหขอมูลลาสุดแกนายจางเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากการทํางาน
ในภาคเกษตรโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชสารเคมีการเกษตร รวมถึงขอมลูหนาท่ีของนายจางในการทําใหมัน่ใจ
ในความปลอดภัยของลูกจาง

4. ดําเนินการตรวจสอบโรคและความเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากการทํางานในภาคเกษตรอยางครอบคลุม
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับยาปราบศัตรูพืชและสารเคมีที่ใชกันโดยทั่วไป

5. สงเสริมใหอุตสาหกรรมภาคการเกษตรหามหรือลดการใชสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายตอรางกาย
มนุษย

6. มกีารรบัรองวาแรงงานขามชาติจะไดรบัคาชดเชยจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการทาํงาน และทาํใหมัน่ใจวานายจาง
ในภาคเกษตรทุกคนตองจายเงินสมทบแกกองทุนเงินทดแทน นอกจากน้ี นายจางที่จางแรงงานขามชาติ
ทีย่งัไมไดจดทะเบยีนจะตองรบัผดิชอบคาใชจายในการรกัษาพยาบาล การฟนฟสูภาพ หรอืเงนิทดแทนระหวาง
พกัฟนใหแกแรงงานขามชาติทีเ่จบ็ปวย ไดรบับาดเจ็บ หรอืรางกายออนแออันเกิดจากการทํางานหรืออุบตัเิหตุ
ในการทํางาน

7. ใหสัตยาบันตออนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (ฉบับที่ 184) และขอแนะนํา ค.ศ. 2001 (ฉบับที่ 192)

สภาพท่ีอยูอาศัย
1. มีการกําหนดใหนายจางหรือเจาของพ้ืนที่เกษตรจัดหาท่ีอยูอาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมใหแกแรงงาน

ขามชาติ รวมไปถึงตรวจสอบสภาพความเปนอยูและท่ีอยูอาศัยของแรงงานขามชาติภาคเกษตรเพื่อใหแนใจ
วาแรงงานขามชาติมีการดํารงชีวิตอยางไดมาตรฐาน ทั้งดานสุขอนามัยและความปลอดภัย

การเขาถึงบริการสุขภาพ
1. จัดทําหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับแรงงานขามชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยทุกคนโดยไมมีขอคํานึง

เรือ่งสญัชาต ิสถานภาพการเขาเมอืง หรอืสถานะทางกฎหมาย และทาํใหกระบวนการทาํบตัรประกนัสขุภาพ
แยกออกจากการขอใบอนุญาตทํางาน

2. สนบัสนุนโรงพยาบาลใหสามารถใหบรกิารในภาษาของแรงงานขามชาติ และมีการจัดจางลามทางการแพทย 
ที่ไดรับการฝกอบรมมาแลว

3. เพิ่มเงินทุนและงบประมาณใหแกโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือจัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ีใหความรู
เร่ืองการปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ เพื่อใหผูที่อยูตามแนวชายแดนรวมถึงแรงงานขามชาติสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น
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ครอบครัวแรงงานขามชาติ
1. แรงงานขามชาติมักจะเผชิญความทาทายในการสงบุตรหลานเขาโรงเรียน จึงควรใหการสนับสนุนท่ีจําเปน 

เชน การเดินทางและเงินสมทบอ่ืนๆ รฐับาลไทยจึงควรทําใหมัน่ใจวานโยบาย “การศึกษาแบบใหเปลาสาํหรับ
ทุกคน” นั้นสามารถทําใหเปนจริงได

2. จดัใหสมาชกิทกุคนของครอบครัวแรงงานขามชาติโดยเฉพาะผูสงูอายุ สามารถอยูอาศัยกบัครอบครัวแรงงาน
ขามชาติได และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข

ขอเสนอแนะตอนายจาง
การจดทะเบียน

1. ใหความชวยเหลอืแกลกูจางแรงงานขามชาตอิยางเตม็ที ่ในการไดรบัและรกัษาสถานะการเขาเมอืงโดยอาํนวย
ความสะดวกในกระบวนการจดทะเบียน และออกคาใชจายท่ีเกี่ยวของท้ังหมดโดยไมมีการหักจากคาจาง
ของแรงงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
1. คุมครองความปลอดภัยของลูกจางโดยปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

ตามมาตรฐานระดับสูงสุด
2. ใหความรูแกแรงงานขามชาตเิกีย่วกบัอันตรายในสถานท่ีทาํงาน และจัดหาอุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคล

ที่เหมาะสมใหอยางเพียงพอ พรอมท้ังอบรมวิธีการใชงานโดยไมมีคาใชจาย

สภาพที่อยูอาศัย
1. จัดสรรที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยใหแกลูกจางแรงงานขามชาติ รวมไปถึงมีการติดตั้งไฟฟา 

น้ําสะอาด หองนํ้าที่เหมาะสม และที่พักอาศัยตั้งอยูหางจากพื้นที่ทํางานที่ใชสารเคมี
2. ในกรณีที่แรงงานตองเดินทางระหวางที่อยูอาศัยและพื้นท่ีเกษตร ใหจัดระบบการขนสงท่ีปลอดภัยทั้งขาไป

และขากลับโดยไมมีการเก็บคาใชจาย

ดานสุขภาพ
1. ลงทะเบียนลูกจางแรงงานขามชาติทุกคนในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ

ภาคบังคับ และรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของ
2. แจงขอมูลที่ถูกตองแกลูกจางแรงงานขามชาติเกี่ยวกับการคุมครองโดยระบบประกันสังคมและระบบประกัน

สุขภาพแรงงานขามชาติภาคบังคับ พรอมท้ังการใชสิทธิการรักษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. อํานวยความสะดวกใหลูกจางแรงงานขามชาติไปโรงพยาบาลในยามเจ็บปวยและบาดเจ็บไดอยางทันทวงที 

และมีการจายคาจางเม่ือมีการลาปวย

ครอบครัวแรงงานขามชาติ
1. ดําเนินการใหเด็กจากครอบครัวแรงงานขามชาติเขารับการศึกษาในโรงเรียน รวมถึงใหความชวยเหลือ

ดานการเดินทางไปโรงเรียน
2. ทาํใหมัน่ใจวาเดก็จากครอบครัวแรงงานขามชาตไิดรบัการจดทะเบยีนอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดมาซึง่เอกสาร

ประจําตัวที่จําเปน
3. ใหการปกปองแรงงานขามชาติและผูติดตามจากการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นไดภายในชุมชน
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ขอเสนอแนะตอรัฐบาลประเทศตนทาง
การจดทะเบียน

1. ทํางานรวมกับรัฐบาลไทยในเชิงสรางสรรคเพื่อทําใหกระบวนการยายถิ่นแรงงานมีความซับซอนนอยลง 
รวมไปถึงการลดอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของใหเหลือนอยที่สุด

สภาพการทํางาน
1. สนับสนุนใหทูตแรงงานเขาถึงแรงงานขามชาติภาคเกษตรในประเทศไทย

การกลับภูมิลําเนาและการกลับคืนสูสังคม
1. ขยายขอบเขตของกองทุนประกันสังคมแหงกัมพูชาและหลักประกันสังคมที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

ประกันสงัคมของกระทรวงแรงงานของประเทศเมียนมาใหสามารถโอนยายได และใหขอมลูท่ีจาํเปนเก่ียวกับ
ประกันสังคมแกแรงงานขามชาติที่ยายกลับภูมิลําเนา

2. ใหความชวยเหลือผูยายถิ่นกลับภูมิลําเนาเดิมในการหางานหรือเริ่มธุรกิจของตนเอง ซึ่งจะสามารถใชเงินทุน
และทักษะที่ไดรับจากการทํางานในประเทศไทยในการเร่ิมตนประกอบอาชีพใหม

ขอแนะนําตอองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

1. ปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อการเขาถึงแรงงานขามชาติภาคเกษตรในพื้นท่ีหางไกล เพ่ือสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับความสําคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และสงเสริมการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล

2. รณรงคใหเกดิการลด/เลกิใชสารเคมีกาํจดัศตัรพูชืทีเ่ปนอนัตราย และอํานวยความสะดวกใหแรงงานขามชาติ
ภาคเกษตรเขาถึงการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสารเคมีที่เปนอันตรายซึ่งตกคางอยูในรางกาย และเขาถึง
การบริการและการรักษาสุขภาพตางๆ ที่เกี่ยวของ
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