
ความฝันอนัไม่อาจเอือ้มถงึ: คา่จา้งเพือ่ชวีติส�าหรบั
แรงงานขา้มชาตหิญงิในประเทศไทย

ความเป็นมา

ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 3-4 ล้านคนจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ คนงานส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) มาจาก
ประเทศเมียนมาร์ ประมาณ 43% ของแรงงานข้ามชาติพม่าเป็นผู้หญิง ผู้หญิงย้ายถิ่นออกจากประเทศเมียนมาร์เนื่องจากความขัดแย้ง
ทางทหารที่ยังคงยืดเยื้อจนทุกวันนี้  รวมถึงภาวะความยากจน และการขาดทางเลือกในการทำามาหากิน ในพม่าผู้หญิงมักมีทางเลือก
ในการดำารงชีวิตไม่มากนักเนื่องจากการเลือกปฏิบัติทางเพศและสตรียังแบกรับภาระรับผิดชอบความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ซึ่งผู้ชายส่วนมากได้เข้าไปสู้รบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องบริเวณที่มีการใช้ยาเสพติดอย่างกว้างขวาง ผู้
หญิงที่อพยพมาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเข้ามาทำางานในโรงงาน ได้แก่ โรงงานแปรรูปอาหารทะเล  โรงงานเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ภาค
ก่อสร้าง เป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งรวมถึงแรงงานภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ เช่น รับจ้างทำางานบ้านและอุตสาหกรรมบันเทิง 

แม้ว่านายจ้างในประเทศไทยจะยอมรับว่า มีความต้องการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเติมเต็มปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ผู้กำาหนดนโยบายของไทยยังเห็นว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้นแรงงานข้ามชาติจึงจะได้รับ
สถานะชั่วคราวเเละได้รับอนุญาตให้ทำางานเป็น “กรรมกร” เท่าน้ัน แม้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับสิทธิและความคุ้มครองแรงงานโดย
เท่าเทียมภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ก็ยังมีนโยบายที่ขัดกัน ซึ่งทำาให้ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการทำางาน
ที่มีคุณค่า (Decent Work) ภายใต้พระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ข้อจำากัดที่สำาคัญที่สุดคือการเปลี่ยน
นายจ้าง แรงงานข้ามชาติสามารถขอเปลี่ยนนายจ้างได้เฉพาะในกรณีที่นายจ้างเสียชีวิต ล้มละลาย หรือเมื่อได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูก
แสวงประโยชน์ และลูกจ้างมีเวลาหานายจ้างคนใหม่เพียงสองสัปดาห์เท่านั้น 

แรงงานหญิงข้ามชาติถูกเลือกปฏิบัติเป็นประจำาทุกวัน ทั้งในด้านค่าจ้าง เวลาทำางาน เสรีภาพในการเดินทาง และสิทธิในอนามัยเจริญ
พันธุ์ ทั้งยังต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในฐานะแรงงานข้ามชาติและในฐานะที่เป็นผู้หญิง ค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติหญิงต่ำากว่า
ผู้ชายอย่างมาก และงานที่ผู้หญิงทำาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นงาน โดยเฉพาะการทำางานบ้านและงานพนักงานบริการทางเพศ อย่างไรก็ตาม
สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำางานที่ประเทศเมียนมาร์นับว่าเลวร้ายกว่าในประเทศไทยมาก ความยากจน และค่าจ้างต่ำามาก แทบ
บังคับให้ผู้หญิงเหล่านี้ตัดสินใจย้ายไปต่างประเทศเพื่อหางานทำาเพื่อจุนเจือครอบครัวในประเทศต้นทาง

บทสรุป

มูลนิธิ MAP ดำาเนินการวิจัยเรื่องค่าจ้างเพื่อชีวิตกับกลุ่มสตรีย้ายถิ่นในประเทศไทย ผู้หญิงข้ามชาติที่มูลนิธิฯ เก็บข้อมูลระบุว่า
ตนเองได้รับค่าจ้างน้อยเกินไป และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการย้ายถิ่นบ่อยครั้งทำาให้ยากที่จะรักษาสถานะแรงงานที่มีเอกสาร
พิสูจน์ตน วัฏจักรข้อกำาหนดด้านเอกสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลืนกินเงินจำานวนน้อยนิดที่แรงงานข้ามชาติหญิงได้รับและ
ทำาให้แรงงานข้ามชาติหญิงขาดความมั่นคง ภายใต้สถานการณ์เช่น แรงงานฯมอง ว่าค่าจ้างเพื่อชีวิตเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย การ
ได้รับค่าแรงขั้นต่ำาที่เหมาะสมและเอกสารประจำาตัวที่มั่นคงจึงเป็นประเด็นสำาคัญอย่างยิ่ง ในระหว่างการดำาเนินการวิจัยในเดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2560 รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายใหม่ คือ พระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 ดังนั้นจึงมีการขึ้นทะเบียนใหม่ ทำาให้ แรงงานข้ามชาติต้องเป็นหนี้มากขึ้นและทำาให้ชีวิตต้องชะงักงันอีกครั้ง



การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มแนวเฟมนิิสต ์เร ือ่งคา่จา้งเพือ่ชวีติ (Feminist 
Participatory Action Research (FPAR) on A Living Wage)

แรงงานหญงิสว่นใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคทำางานในงานทีม่กัมองวา่ไม่มคีณุคา่ ไดร้บัคา่แรงตำา่ และสว่นมากไม่มกีารจดัตัง้ เชน่ 
งานภาคเกษตรกรรม งานบา้น งานบรกิาร และโรงงานตดัเย็บเสือ้ผา้  ในอตุสาหกรรมเหลา่นีผู้ห้ญงิมกัจะไม่มสีทิธดิา้นแรงงาน มกัถกู
กดคา่จา้ง และเป็นแรงงานกลุม่ทีน่ายจา้งมองวา่จะทำาอะไรก็ได ้ น่ีเป็นสถานการณอ์กีดา้นในประเทศไทย เมือ่เป็นเชน่นี ้ เราตอ้งการ
ไดย้นิเสยีงจากแรงงานขา้มชาตหิญงิโดยตรง วา่แรงงานขา้มชาตหิญงิตอ้งการอะไรบา้งเพือ่ใหพ้วกเขามชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้

มูลนิธ ิ  MAP ไดร้เิร ิม่โครงการนีใ้นฐานะผูม้สีว่นรว่มในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มของสตรนิียม (FPAR) ซึง่ไดร้บัการ
สนับสนุนจากสมาคมผูห้ญงิ กฎหมายและการพฒันาแหง่เอเชยีแปซฟิิก (APWLD) เพือ่หาคำาตอบวา่แรงงานขา้มชาตหิญงิใน
ประเทศไทยเขา้ใจ “คา่จา้งเพือ่ชวีติ” วา่อยา่งไร และสิง่ทีแ่รงงานขา้มชาตหิญงิมองวา่ยงัเป็นอปุสรรคคอือะไร ในชว่งเวลาหน่ึงปี 
กจิกรรม “แลกเปลีย่นความรูเ้ร ือ่งผูห้ญงิ” กบัแรงงานขา้มชาตหิญงิ MAP สมัภาษณผู์อ้พยพจากพม่ากวา่ 180 คนทีอ่าศยัอยูใ่น
ประเทศไทยและทำางานในหลายกลุม่อาชพีจากพืน้ทีต่า่งๆ ของประเทศ 

“ส่วนใหญ่เราไม่มีรายไดพ้อกบัค่าใชจ้่าย 
ถา้ไม่มีเงินก็ตอ้งยืมเงินและจ่ายดอกเบีย้  
เราไม่สามารถสง่เงนิกลบับา้นได ้ เราไม่
สามารถทำางานอืน่ได ้เน่ืองจากเอกสารการ
ขึ ้นทะ เบียนกำาหนดให ้ทำ า งานภายใต ้
นายจา้งรายเดยีวเทา่น้ัน” คนงานโรงงาน
ยางพาราพม่ารายหน่ึงกลา่ว

คา่จา้งเพือ่ชวีติ เป็นคา่จา้งทีส่ามารถทำาใหค้นงานมชีวีติอยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์ร ี คา่จา้งระดบัยงัชพีจะตอ้งเพยีง
พอทีจ่ะชว่ยใหค้นงานสามารถตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน เชน่ อาหาร ทีพ่กัอาศยั เสือ้ผา้ การดแูล
สขุภาพ การออม และการพกัผ่อนหยอ่นใจ ขัน้ตำา่สำาหรบัคนงานและครอบครวั  คา่จา้งยงัชพีคำานวณจาก 
(1) การบรโิภคอาหารทีม่แีคลอร ีเ่พยีงพอสำาหรบัครอบครวั 4 คน ตามพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในทอ้งถิน่
และ (2) คา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ใชอ่าหาร ไดแ้ก ่ คา่เชา่สาธารณูปโภค การศกึษาของบตุร และเงนิออม (https://
asia.floorwage.org/) 



จากการวจิยันี ้  MAP ตระหนักวา่คา่จา้งเพือ่ชวีติยงัเป็นความฝันทีห่า่งไกลสำาหรบัแรงงานขา้มชาตจิำานวนมาก และเป็นเร ือ่งทีเ่ป็นไป
ไม่ไดส้ำาหรบัผูห้ญงิอพยพสว่นมากทีไ่ดส้มัภาษณ ์ มปีระเด็นสำาคญัสองประเด็นทีร่ะบวุา่เป็นอปุสรรคสำาคญัตอ่การไดร้บัคา่จา้งเพื่อีช ี
วติ คอืนโยบายแรงงานขา้มชาตโิดยเฉพาะอยา่งยิง่เร ือ่งเกีย่วกบัการไดม้าแและการรกัษาสถานะเอกสารพสิจูนต์น และการบงัคบัใช ้
สทิธแิรงงานโดยเฉพาะเร ือ่งการจา่ยคา่จา้ง 

ความทา้ทายในการพยายามรกัษาสถานะเอกสารพสูิจนต์น 

แทนทีจ่ะมองวา่แรงงานขา้มชาตเิขา้มาทำางานเพือ่ตอบสนองภาคอตุสาหกรรมทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึง่ประเทศไทย
ตอ้งการอยา่งมาก  นโยบายแรงงานขา้มชาตขิองไทยกลบัมองวา่ผูห้ญงิขา้มชาต ิ (และประชากรขา้มชาตทิัง้หมด) เป็นภยัคกุคามตอ่
ความมั่นคงของชาตเิป็นเบือ้งแรก ตอ่มาในฐานะแรงงานทีต่อ้งควบคมุ และทา้ยทีส่ดุทา้ยจงึมองเห็นความเป็นมนุษย ์ การทีร่ฐัเอา
เอกสารพสิจูนต์นเป็นทีต่ ัง้โดยไม่คำานึงถงึสถานการณท์ีแ่รงงานหญงิขา้มชาตจิำานวนมากตอ้งประสบระหวา่งการอพยพ ทำาใหส้ตรขีา้ม
ชาตมิคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูแสวงประโยชน ์ ทัง้ยงัไม่คำานึงถงึความเป็นจรงิของตลาดงานสมยัใหม่ นโยบายแรงงานขา้มชาตมิกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน่ือง ดงัน้ันสตรขีา้มชาตติอ้งผ่านกระบวนการทีต่อ้งเสยีเวลาและเสยีคา่ใชจ้า่ยมากขึน้เพือ่รกัษาสถานภาพของ
เอกสารพสิจูนต์น ขณะทีแ่รงงานขา้มชาตสิตรพียายามทีจ่ะทำาตามนโยบายการยา้ยถิน่ฐาน ผูห้ญงิจำานวนมากพบวา่การทำางานกบั
นายจา้งคนเดยีวน้ันไม่เพยีงพอ นโยบายนีไ้ม่อนุญาตใหม้คีวามยดืหยุน่ในการทำางานอืน่ ๆ ควบคูไ่ปดว้ย ระบบนีผู้กแรงงานไวก้บั
นายจา้งคนเดยีวเเละงานเพยีงงานเดยีว  

 

 “ฉันมรีายไดร้ะหวา่ง 3000-6000 บาท ตอ่เดอืนและมคีา่เอกสาร 
3,000-6000 บาท แตฉั่นก็ไม่สามารถอยูท่ีน่ี่ไดโ้ดยไม่มเีอกสาร 
ถา้เขา (เจา้หนา้ที)่ มาตรวจสอบและฉันไม่มเีอกสารฉันก็จะถกูจบั 
นายจา้งของฉันจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ... คนทีถ่กูจบัก็ถกูเนรเทศ 
สำาหรบัคนทีม่ีเงินสามารถจ่ายเงินเพื่อหลกีเลีย่งการส่งกลบัไปยงั
พม่าเมือ่ตำารวจตรวจสอบได ้“ คนงานในสวนยางพารา



ในการทำางานในประเทศไทยอยา่งปลอดภยัและปราศจากความกลวัทีจ่ะถกูจบักมุ  ผูห้ญงิขา้มชาตติอ้งมเีอกสาร ซึง่ทำาผ่านนายจา้งไป
ขึน้ทะเบยีนให ้ นโยบายและการปฏบิตันีิท้ำาใหแ้รงงานขา้มชาตติอ้งพึง่พาความเมตตาจากนายจา้ง ซ ึง่หมายความวา่แรงงานขา้มชาติ
ตอ้งเช ือ่ใจและไวว้างใจนายจา้งโดยสิน้เชงิ ในขณะทีน่ายจา้งหลายคนขึน้ทะเบยีนใหแ้รงงานขา้มชาต ิ แตก็่มหีลายคนทีเ่ผชญิกบั
สถานการณท์ีไ่ม่ดจีากนายจา้ง ตวัอยา่งเชน่:

• ในบางกรณีนายจา้งไม่ตอ้งการเสยีเวลาขึน้ทะเบยีนและจา้งนายหนา้ไปจดทะเบบีนแทนเพือ่รบัมอืกบัระบบราชการ  แมว้า่จะ
สะดวกแต่ก็เป็นการผลกัภาระค่านายหนา้ไปใหก้บัคนงานซึง่ตอ้งจา่ยค่าแรงคนืใหน้ายจา้งโดยไม่ไดร้บัการรบัรองว่าเอกสาร
จะถกูตอ้ง การชำาระคา่เอกสารคนืมกัดำาเนินการโดยหกัจากคา่จา้ง หากไม่มบีนัทกึการหกัเงนิทีถ่กูตอ้ง นายจา้งสามารถ
เรยีกเก็บเงนิเกนิจำานวนทีจ่า่ยจรงิได ้

• ในบางกรณีนายจา้งทิง้ความรบัผดิชอบในการขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาต ิ ในกรณีเหลา่นีล้กูจา้งจะตอ้งขึน้ทะเบยีนผ่าน
นายหนา้ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีค่อ่นขา้งสงู (3,000-10,000 บาท) และไม่มกีารรบัประกนัวา่ตวัแทนจะไม่จดัหาเอกสารปลอมให ้
บางคนอาจใหข้อ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้งแกเ่จา้หนา้ที ่ ขอ้มูลสว่นบคุคลทีไ่ม่สอดคลอ้งกนั รวมถงึการแจง้ช ือ่แรงงานหรอืชือ่นายจา้ง
ทีไ่ม่ถกูตอ้งตรงกนั สถานทีท่ำางานหรอืประเภทงานทีไ่ม่ถกูตอ้งอาจสง่ผลใหแ้รงงานขา้มชาตทิีม่คีวามเสีย่งตอ่การถกูดำาเนิน
คด ี นายหนา้ไม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้า้งแรงงานขา้มชาตหิรอืทำาสญัญาจา้งเหมาชว่ง ซ ึง่หมายความวา่นายจา้งในการจด
ทะเบยีนตอ้งเป็นนายจา้งตรงและไม่สามารถใชน้ายหนา้มาขึน้ทะเบยีนเป็นนายจา้งได ้

• นอกจากนีย้งัมนีายจา้งทีไ่ม่ไดข้ึน้ทะเบยีนแรงงานของตนเอง หากไม่มกีารขึน้ทะเบยีนแรงงาน เจา้หนา้ทีจ่ะถอืวา่แรงงานขา้ม
ชาตเิป็นแรงงานผดิกฎหมาย มคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูจบักมุ ถกูปรบั ถกูจำาคกุและถกูผลกัดนักลบัประเทศ  

นโยบายของรฐับาลไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน่ือง ดงัน้ันในทางปฏบิตัแิรงงานขา้มชาตจิงึตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนประเภทใหม่ ๆ ทกุ
ปี ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมามกีารลงทะเบยีน 30 คร ัง้ (รวมทัง้การขึน้ทะเบยีนเสรมิสำาหรบัแรงงานประมงนอกเหนือจากรอบปกต)ิ น่ันแปล
วา่มคีา่ใชจ้า่ยใหม่ๆ สำาหรบัแรงงานขา้มชาตเิสมอๆ เน่ืองจากระยะเวลาทีน่ายจา้งสามารถขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาตน้ัินทัง้ส ัน้และซบั
ซอ้น ยากแกแ่รงงานและนายจา้งทีจ่ะดำาเนินการอยา่งทนัทว่งท ี แรงกดดนันีผ้ลกัดนัใหแ้รงงานขา้มชาตใิชน้ายหนา้เพือ่เรง่รดัการ
ดำาเนินการ โดยนายหนา้คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิและเพิม่หนีใ้หม่ใหแ้รงงานขา้มชาตติอ้งชำาระคนืภายหลงั

“ เราตอ้งการให ้จ่ ายค่าจ า้ ง เข า้บัญชี
ธนาคารของเราทกุเดอืน  เราตอ้งการเห็น
เเละไดร้บัเเจง้จำานวนเงนิคา่จา้งทีจ่า่ยใหเ้รา
ทกุเดอืน “

การคุม้ครองแรงงานส�าหรบัแรงงานขา้มชาตยิงัขาดเเคลน 

จะเห็นไดว้า่ การทำางานหารายไดข้องแรงงานขา้มชาตไิดร้บัผลกระทบ
จากการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานไทย และในทางปฏบิตัิ
แรงงานขา้มชาตหิญงิไดร้บัเงนินอ้ยกวา่แรงงานชาย แรงงานขา้มชาติ
หญงิไดร้บัคา่แรงนอ้ยกวา่แรงงานชายทีท่ำางานเดยีวกนั ซ ึง่โดยปกตคิา่
แรงของเเรงงานขา้มชาตหิญงิจะตำา่กวา่คา่แรงขัน้ตำา่ทีก่ำาหนดไวท้ี ่ 300 
บาทตอ่วนั พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระบวุา่คนงาน
ทุกคนตอ้งไดร้บัค่าจา้งในอตัราค่าจา้งขัน้ตำ่าตามที่กฎหมายกำาหนด 
นโยบายไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ ทวา่มจีดุออ่นคอืการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่
เพยีงพอ เป็นผลใหน้ายจา้งมกัเอารดัเอาเปรยีบแรงงานขา้มชาตหิญงิ
โดยบงัคบัใหท้ำางานลว่งเวลา เพือ่ทีจ่ะไดร้บัคา่จา้งตามสทิธอินัพงึไดจ้าก
การทำางาน  8 ช ัว่โมง นอกจากนี ้ ยงัพบวา่นายจา้งมกัจา่ยคา่แรงให ้
ลา่ชา้ บางคร ัง้อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนหรอืนายจา้งอาจไม่จา่ยคา่
จา้งเลย ซึง่เป็นความผดิตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน แรงงาน
ขา้มชาตมิกัตอ้งทนการแสวงหาผลประโยชน ์ เมือ่ตอ้งถกูบบีใหเ้ลอืก
ระหวา่งการหางานใหม่และเสีย่งตอ่การเสยีสถานะแรงงานขา้มชาตทิีข่ึน้
ทะเบยีนแลว้ (ดงักลา่วทีไ่ดม้าเเลว้วา่ การเปลีย่นนายจา้งโดยเสรเีป็น
เร ือ่งยากสำาหรบัแรงงานขา้มชาต)ิ  ชอ่งทางทางกฎหมายสำาหรบัการ
ชดเชยมอียู ่ แตก่ารพสิจูนว์า่นายจา้งจา่ยคา่แรงนอ้ยกวา่คา่แรงขัน้ตำา่

“เวลาทำางานเร ิม่ 8.00 น. - 17.00 น. และเวลาทำางานลว่งเวลาคอืตัง้แต ่6-9 น. ชว่งเย็น ... ฉันจะไดร้บัคา่จา้ง 2000 บาท ตอ่
เดอืนเทา่น้ัน ฉันตัง้ครรภ ์ ทำาใหไ้ม่สามารถทำาเวลาทำางานลว่งเวลาได ้ ถา้นายจา้งหกัเงนิสำาหรบัเอกสารฉันจะไดร้บัเงนิเพยีง 
1000 บาท ตอ่เดอืน ... เราเชา่บา้นหลงันีร้าคา 1300 บาทตอ่เดอืน เเละตอ้งจา่ยคา่บรกิารสาธารณูปโภค “ ลกูจา้งโรงงาน



ยงัคงเป็นเร ือ่งยาก เน่ืองจากแรงงานมกัถกูบงัคบัใหล้งชือ่ในสญัญาจา้งซึง่ระบวุา่ไดร้บัคา่จา้งขัน้ตำา่ และในใบสำาคญัการจา่ยเงนิระบวุา่
แรงงานขา้มชาตไิดร้บัเงนิเต็มจำานวน

แรงงานขา้มชาตหิญงิไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายแรงงานเชน่เดยีวกบัแรงงานไทย  แรงงานขา้มชาตหิญงิมกัทำางานในภาค
อตุสาหกรรม (การประมง / การแปรรปูอาหารทะเล ลกูจา้งทำางานบา้น งานบรกิารทางเพศ) ซึง่เป็นงานทีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครองภายใต ้
กฎหมายแรงงาน สำาหรบัภาคการจา้งงานอยา่งไม่เป็นทางการ หรอืการจา้งงานตามฤดกูาล มขีอ้ยกเวน้จากการไดร้บัการคุม้ครอง
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร ือ่งคา่จา้งขัน้ตำา่ ช ัว่โมงการทำางาน ประกนัสงัคม และวนัหยดุ 

เฉพาะแรงงานขา้มชาตทิีข่ึน้ทะเบยีนและไดร้บัการวา่จา้งงานในภาคอตุสาหกรรมอยา่งเป็นทางการ เชน่ ในโรงงานสามารถสมคัรเขา้
ประกนัสงัคมได ้[ปล. กฎหมายบงัคบั สมคัร หกั และสง่เงนิสมทบ ] แรงงานขา้มชาตปิระเภทอืน่ ๆ นอกเหนือจากขา้งตน้สามารถสมคัร
เขา้สูโ่ครงการหลกัประกนัสขุภาพแรงงานขา้มชาต ิทัง้นีแ้รงงานขา้มชาตหิญงิอาจไม่มหีลกัประกนัสขุภาพใด ๆ เน่ืองจากสาเหตตุา่ง ๆ 
อาท ิ แมว้า่จะมสีทิธเิขา้สูร่ะบบประกนัสงัคม แตน่ายจา้งอาจตดัสนิใจทีจ่ะไม่ขึน้ทะเบยีนประกนัสงัคมหรอืจา่ยเงนิสมทบซึง่เป็นการ
ละเมดิกฎหมายประกนัสงัคม นอกจากนี ้ ยงัมนีายหนา้ทีห่ลอกลวงแรงงานขา้มชาต ิ โดยหลกีเลีย่งการทำาประกนัสขุภาพรปูแบบใดรปู
แบบหน่ึงตามทีก่ฎหมายกำาหนดโดยไม่แจง้ใหแ้รงงานขา้มชาตทิราบ ถงึแมแ้รงงานขา้มชาตเิสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไปแลว้ เมือ่แรงงาน
ขา้มชาตเิขา้บรกิารดา้นสขุภาพ ก็มกัพบภายหลงัวา่ตนเองไม่มหีลกัประกนัสขุภาพใด ๆ ซึง่เป็นเร ือ่งเลวรา้ยสำาหรบัแรงงานขา้มชาต ิ
แรงขา้มชาตทิีไ่ม่มเีอกสารใด ๆ ไม่สามารถเขา้สูร่ะบบประกนัสงัคมไดแ้ละแมว้า่นโยบายเคยระบไุวว้า่แรงงานขา้มชาตสิามารถซือ้หลกั
ประกนัสขุภาพได ้ แตใ่นความเป็นจรงิเเทบไม่มกีารขายหลกัประกนัสขุภาพสำาหรบัแรงงานขา้มชาต ิ หากไม่มปีระกนัสขุภาพ แรงงาน
ขา้มชาตสิตรมีกัไม่สามารถจา่ยคา่รกัษาพยาบาลของตวัเองได ้และจะใชว้ธิกีารรกัษาอาการเจ็บป่วยดว้ยตนเอง 

หากแรงงานขา้มชาตขิึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม แรงงานขา้มชาตติอ้งรอหกเดอืนกอ่นทีส่ามารถใชส้ทิธิ
ประโยชนจ์ากการลาคลอดและเงนิสงเคราะหบ์ตุร แตน่อ้ยคร ัง้ทีแ่รงงานขา้มชาตจิะไดร้บัสทิธปิระโยชนเ์หลา่นี ้แรงงานขา้มชาตจิงึตอ้ง
ไดร้บัการแจง้สทิธเิพือ่สามารถใชส้ทิธตินเองอยา่งมั่นใจ แรงงานขา้มชาตทิีต่ ัง้ครรภจ์ำานวนมากอาจถกูนายจา้งเลกิจา้ง (ซ ึง่ผดิ
กฎหมาย) หรอืเลอืกทีจ่ะลาออกจากงาน เน่ืองจากคดิวา่ตนเองไม่ตอ้งการเป็นภาระ โดยไม่เขา้ใจวา่เป็นการเสยีสทิธขิองตน  เมือ่กลบั
ไปทำางานอกีคร ัง้ หลายคนพบวา่ไม่มตีำาแหน่งงานเดมิใหท้ำา และหลายคนตอ้งเร ิม่งานใหม่จากระดบัคา่จา้งทีต่ำา่สดุอกีคร ัง้ แรงงานขา้ม
ชาตสิตรบีางคนจะตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภโ์ดยใชว้ธิกีารทีไ่ม่ปลอดภยัเพือ่หลกีเลีย่งการถกูใหอ้อกจากงาน 

แมแ้รงงานขา้มชาตหิญงิบางคนจะกลา่ววา่คา่จา้งทีไ่ดน้ั้นพอกบัคา่ใชจ้า่ยหรอืมเีงนิเก็บบา้ง หลายคนพบวา่คา่จา้งปัจจบุนันีแ้ทบไม่พอ
สำาหรบัการเก็บออมหรอืพอกบัการอยูไ่ดว้นัตอ่วนั อกีทัง้แรงงานยงัตอ้งรบัผดิชอบครอบครวัควบคูไ่ปดว้ย แรงงานขา้มชาตหิญงิมรีาย
ไดน้อ้ยกวา่แรงงานขา้มชาตชิาย แตผู่ห้ญงิสง่เงนิกลบับา้นเทา่กนักบัผูช้าย  ดงัน้ันหมายความวา่ ปกตเิเลว้ผูห้ญงิสง่เงนิกลบับา้นคดิ
เป็นอตัราสว่นจากรายไดส้งูกวา่  ทำาใหเ้กดิความกงัวลวา่แรงงานขา้มชาตหิญงิจะลดระดบัโภชนาการและความเป็นอยูข่องตนเองเพือ่
ชว่ยเหลอืครอบครวั พวกผูห้ญงิรายงานวา่ สามารถเอาตวัรอดไดง้่ายกวา่ถา้ในครอบครวัมคีนหาเลีย้งชพีสองคนขึน้ไป ถา้มเีพยีงคน
หาเลีย้งครอบครวัคนเดยีว เชน่ ถา้เป็นแม่เลีย้งลกูคนเดยีว ลกูป่วย หรอืเขา้โรงเรยีน ครอบครวัน่าจะไม่มรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะอยูร่อด 

 “ฉันใชเ้งนิ 5,900 บาท เป็นคา่เชา่ คา่สาธารณูปโภค 
คา่อาหาร และกจิกรรมทางสงัคม  เราเป็นแคผู่ห้ญงิ 
อาหารทีเ่รากนิก็แบง่ ๆ กนักบัคนอืน่ เรากนิปลาบา้ง
กบัผกัเทา่น้ัน ฉันหาเงนิเก็บจากการทำาเบ็ดตกปลา
เป็นงานพเิศษ ทำาใหส้ามารถบรจิาคเงนิใหก้บัวดัได ้
ดว้ย “ คนทำางานเกีย่วกบัอาหารทะเล

“กอ่นหนา้นี ้ฉันทำานาขา้วกบัสาม ี เราไดร้บัคา่แรง 150 บาท ตอ่วนั 
แมเ้งนิไม่พอ แตเ่รายงัพอมกีนิ ตอนทีเ่ราทำางานทัง้คู ่เมือ่เรามลีกู สามี
ทำางานไดค้นเดยีว เงนิ 150 บาท ก็ไม่พอแลว้ เราไดร้บัคา่จา้งรายวนั
พอคา่อาหาร แตไ่ม่พอสำาหรบัคา่รกัษาพยาบาล ...  ลกู ๆ ก็ตอ้งไป
โรงเรยีน เราตอ้งจา่ยคา่เลา่เรยีน ใหเ้งนิลกูไปโรงเรยีน และคา่รถ
โรงเรยีนในชว่งปลายเดอืน” คนงานดา้นเกษตรกรรม



ตอนนีเ้รามหีนังสอืเดนิทางช ัว่คราวทีย่งัไม่หมดอาย ุ แตเ่คา้บอกใหไ้ปเปลีย่นเป็นบตัรชมพู … คา่ท�าบตัรชมพู 
7,500 บาท โดยทีน่ายจา้งไม่ชว่ยจา่ยเลย  นายจา้งบอกใหเ้ราใชน้ายหนา้ท�าให ้เรายงัคงจา่ยเงนิ 7,500 บาท 
แลว้มคีนบอกวา่ยงัตอ้งยืน่ขอหนังสอืส�าคญัประจ�าตวั (Certificate of Identiy: CI) พวกเขาบอกวา่เรายงัตอ้ง
ขอใบอนุญาตท�างาน 50 วนั หลงัจากทีเ่ราไดร้บั CI มฉิะน้ัน CI จะหมดอาย ุการขอใบอนุญาตท�างานตอ้งขอ
แบบฟอรม์เอกสารจากนายจา้ง แตเ่ขาไม่ไดใ้หต้น้ฉบบั เขาใหส้�าเนาเทา่น้ัน ตอนนีฉั้นก็เหน่ือยเเลว้ วนัจนัทร ์
นีฉั้นไม่แน่ใจวา่ฉันตอ้งตดิตอ่นายหนา้หรอืไม่ … การขอใบอนุญาตท�างานมคีา่ค�าขอใบอนุญาต 100 บาทถา้
เรายืน่ขอดว้ยตวัเอง ถา้ยืน่ขอผ่านนายหนา้ตอ้งเสยี  2,500 บาท “ คนงานในภาคใต ้

การเปลีย่นแปลงนโยบาย...อกีคร ัง้…เเละอกีคร ัง้

ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2560 หลงัจากทีร่ายงานการคา้มนุษยข์องประเทศสหรฐัฯ  (หรอืทีเ่รยีกวา่รายงาน TIP) เกีย่วกบัประเทศไทย
เผยแพร ่ปรากฏวา่ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบั “ระดบั 2 - เฝ้าระวงัเป็นพเิศษ” สองปีตดิตอ่กนั ซ ึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิมาตรการลงโทษ 
รฐับาลไทยจงึออกพระราชกำาหนดการบรหิารจดัการการทำางานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) พระราชกฤษฎกีามบีท
ลงโทษนายจา้งทีจ่า้งแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่ไดข้ึน้ทะเบยีนและบงัคบัใหแ้รงงานขา้มชาตทิีจ่ดทะเบยีนไม่ถกูตอ้ง (ซ ึง่หมายถงึจดทะเบยีน
กบันายจา้งไม่ตรงนายจา้งหรอืพืน้ทีท่ำางานจรงิหรอืจดทะเบยีนประเภทงานไม่ถกูตอ้ง) ตอ้งขึน้ทะเบยีนใหม่ กฎหมายมบีทบญัญตัหิลกั
คอืการกำาหนดโทษปรบัในอตัราสงูตอ่นายจา้ง (400,000 - 800,000 บาท ตอ่การจา้งแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่มเีอกสารหน่ึงคน) และถา้
เอกสารแรงงานทีไ่ม่ถกูตอ้ง (มคีา่ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท และโทษจำาคกุไม่เกนิ 5 ปี) 

ผลทีต่ามมาคอืนายจา้งหวาดกลวัการลงโทษจนรบีไลค่นงานทีต่ืน่ตระหนกออกจากงาน  คนงานหลายคนยงัไม่ไดร้บัคา่จา้งตกเบกิ 
ประมาณวา่มจีำานวนแรงงานขา้มชาตทิีห่นีขา้มชายแดนไปกวา่ 60,000 สว่นมากมาจากเมยีนมาร ์ นายกรฐัมนตร ี พลเอกประยทุธ 
จนัทรโ์อชา กลา่ววา่ “ไม่ตอ้งหว่ง เดีย๋วเขาก็กลบัมา” ภายใตแ้รงกดดนัจากนายจา้ง รฐับาลระงบัการใชพ้ระราชกำาหนดฯ ใหม่เป็นเวลา 
180 วนั หลงัการประกาศดงักลา่ว สิง่ทีต่ามมาเกอืบจะทนัทคีอืการประกาศขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาตริอบใหม่ โดยมเีพยีงระยะเวลา
เพยีงสองสปัดาหใ์หน้ายจา้งนำาแรงงานขา้มชาตไิปขึน้ทะเบยีน ตอ่มาก็มกีารขยายระยะเวลาการตรวจสอบสญัชาตเิพิม่ขึน้อกีเป็นระยะ
เวลานานตามมาทนัทเีชน่กนั เพือ่ใหแ้รงงานขา้มชาตไิดร้บัหนังสอืสำาคญัประจำาตวั ทางเลอืกอกีทางหน่ึงคอืการเดนิทางขา้มพรมแดน
กลบัประเทศตน้ทางเพือ่ขอรบัหนังสอืเดนิทางเต็มรปูแบบ เพือ่ทีจ่ะเดนิทางกลบัประเทศไทยโดยผ่านชอ่งทางการจดัหางานทีช่อบดว้ย
กฎหมายภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รฐับาลไทยจะประกาศขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนขัน้ตอ่ไปเเละคา่ใชจ้า่ยใน
การขึน้ทะเบยีน มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชกำาหนดฯ ใหม้แีนวโนม้ทีด่ขีึน้ แตต่อ้งมกีารนำาไปปฏบิตั ิ เชน่  การลงโทษผูท้ีย่ดึเหน่ียว
เอกสารของแรงงานขา้มชาตแิละเพิม่ความสะดวกในการเปลีย่นนายจา้ง 

แมว้า่จะมกีารตราพระราชกำาหนดฯ ฉบบัใหม่  ก็ยงัไม่เห็นวา่การแกไ้ขพระราชกำาหนดฯ ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ จะสามารถยกระดบัชวีติ
แรงงานขา้มชาตสิตรไีด ้ขอ้กำาหนดขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนยงัคงเสีย่งตอ่คกุคามตา่ง ๆ ตอ่แรงงานขา้มชาตอิกี เชน่ ความเสีย่งตอ่การ
จบักมุและการสง่กลบัประเทศ หากแรงงานขา้มชาตหิลดุออกจากระบบ สิง่ทีแ่รงงานขา้มชาตหิญงิตอ้งการโดยแทจ้รงิ คอืกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานทีค่รอบคลมุ การบงัคบัใชก้ฎหลายทีด่ ี และกระบวนการจดัการเอกสารทีท่ ัง้ลกูจา้งและนายจา้งสามารถจดัการไดด้ว้ย
ตนเอง ปัญหาหน่ึงทีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ขคอืแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่ไดม้บีตัรประจำาตวัประชาชนของประเทศเมยีนมาร ์ ซ ึง่รวมถงึแรงงาน
ขา้มชาตทิีไ่ม่เคยไดร้บับตัรประจำาตวัชาวพม่า ผูท้ำาเอกสารสญูหายเมือ่หนีออกจากการรกุรานทางทหารของพม่า หรอืผูท้ีเ่กดิใน
ประเทศไทย ขณะนีย้งัไม่มคีำาแนะนำาวา่จะทำาอยา่งไรกบักลุม่นี้



ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย 
มูลนิธ ิ MAP สมัภาษณผู์ห้ญงิเกีย่วกบัคา่จา้งระดบัยงัชพี  แตส่ิง่ทีผู่ห้ญงิบอกเราก็คอืเธอไม่ไดร้บัแมค้า่จา้งขัน้ตำา่ แรงงานขา้มชาติ
หญงิกลา่วถงึความกงัวลในชวีติประจำาวนั วธิกีารเอาชวีติรอด และสนับสนุนครอบครวัในขณะทีเ่ผชญิกบัความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้
ตอ่ความปลอดภยัสว่นบคุคล เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาลในการขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาต ิ แทนทีจ่ะพูดถงึ
คณุภาพชวีติของตนเองหรอืการตามความฝัน แรงงานขา้มชาตหิญงิพูดถงึความพยายามเพือ่สนับสนุนผูอ้ืน่ และความกลวัวา่วา่ทำา
อยา่งไรจะหาเงนิมาจา่ยเงนิคา่ขึน้ทะเบยีนอกีรอบ 

สิง่ทีพ่วกเธอตอ้งการจะสือ่สารถงึผูก้ำาหนดนโยบายก็คอื “แรงงานขา้มชาตหิญงิไม่ใชส้ิง่ของทีจ่ะละเลยเพือ่แลกกบัประโยชนใ์นการ 
“พฒันา” เหตใุดรฐัจงึมองไม่เห็นจดุแข็งและคณูุประการของแรงงานขา้มชาต ิ ทำาใหเ้ราไม่สามารถจะหลดุพน้จากภาวะหาเชา้กนิคำา่ได ้
เหตใุดจงึตอ้งถว่งเราดว้ยการแสวงประโยชนแ์ละนโยบายทีไ่ม่เป็นธรรม ในเมือ่พลงัและความกลา้หาญของเราสามารถนำาความมั่งคัง่
และสนัตสิขุสูป่ระเทศเหลา่นีไ้ด?้ เราไม่เห็นดว้ยกบัอปุสรรคและภาระทีแ่บกรบัอยู ่ และขอเสนอแนะมาตรการดงัตอ่ไปนีต้อ่รฐับาลไทย
และรฐับาลเมยีนมาร ์... “

1. ผูห้ญิงทุกคนตอ้งไดร้บัการยกย่องและการยอมรบัถึงบทบาทที่มีส่วนรว่มในการเจรญิเติบโตและพฒันาการทางเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยและประเทศเมยีนมาร ์ขณะเดยีวกนัตอ้งเคารพสทิธสิตรอียา่งเต็มที:่

ก) ยกเลกิชอ่งวา่งดา้นคา่จา้งและดำาเนินการใหแ้น่ใจวา่หญงิและชายไดร้บัคา่จา้งเทา่เทยีมกนัจากการทำางานเดยีวกนั ทัง้ใน
นโยบายและในทางปฏบิตัิ

ข)  ตระหนักวา่งานทกุประเภททีแ่รงงานขา้มชาตหิญงิถอืเป็นงานทัง้หมด ใหแ้รงงานขา้มชาตหิญงิไดร้บัการคุม้ครองทาง
สงัคมเต็มรปูแบบ เเละดำาเนินการใหม้ั่นใจวา่งานเป็นงานทีม่คีณุคา่ 

ค)  ยกเลกิขอ้หา้มทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการยา้ยถิน่ของสตรไีม่วา่จะเป็นตามอาชพี ประเทศปลายทาง อายหุรอืสถานภาพสมรส 

ง)  ดำาเนินการใหแ้น่ใจวา่สตรขีา้มชาตริบัสทิธอินัเน่ืองดว้ยความเป็นมารดา 

จ)  อนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาตลิงทะเบยีนผูต้ดิตาม

“โปรดแจง้ใหท้ราบวา่เราควรจา่ยเงินเท่าใด เราจ�าเป็นตอ้งทราบอตัราคา่จา้งข ัน้ต�า่รายวนัและคา่
จา้งลว่งเวลา เราตอ้งการใหน้ายจา้งของเราทราบวา่เรารู ้ ดงันัน้โปรดใหข้อ้มูลนีแ้กเ่ราและนายจา้ง
ดว้ยภาษาทีทุ่กคนเขา้ใจได ้“

2. รฐับาลทัง้สองประเทศตอ้งรบัผดิชอบการยตุกิารแสวงประโยชนโ์ดยนายจา้ง โดยใชม้าตรการดงัตอ่ไปนี้

ก)  ฝึกอบรมผูช้ว่ยทตูดา้นแรงงานหญงิ จดัสรรทรพัยากรทีเ่หมาะสม รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยกบัชมุชนแรงงานขา้มชาต ิ และ
ตัง้ผ ู้ชว่ยทตูแรงงานหญงิในสถานกงสลุและศนูยบ์รกิารแบบครบวงจร

ข) สรา้งกลไกการรอ้งเรยีนและการเยยีวยา และทำาใหแ้รงงานขา้มชาตทิีผ่่านการแสวงประโยชนส์ามารถเขา้ถงึการรอ้งเรยีนและ
เยยีวยาไดม้ากขึน้
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“เราตอ้งสามารถรอ้งเรยีนเมือ่เราท�างานและไม่ไดร้บัคา่จา้ง  หรอืเมือ่คา่จา้งของเราต�า่กวา่คา่จา้งขัน้ต�า่ เราควร
สามารถรอ้งเรยีนดว้ยตนเองที ่ ‘ฝ่ายรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนดา้นคา่จา้ง’ ทีส่�านักงานคุม้ครองแรงงาน หรอืทางโทรศพัท ์
โดยใช ้Viber, Facebook, อเีมลหรอืแอพพลเิคช ัน่อืน่ ๆ “

3. รฐับาลทัง้สองประเทศจำาเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาการทจุรติในกระบวนการขึน้ทะเบยีนแรงงาน:

ก) ประเมนิบทบาทของนายหนา้ในการขึน้ทะเบยีนและสนับสนุนนโยบาย “ไม่มคีา่ธรรมเนียมการจดัหางาน”

ข) สรา้งระบบป้องกนัสำาหรบัผูแ้จง้เหตกุารทจุรติ

ค) เปิดเผยและจดัการกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีท่จุรติในกระบวนการขึน้ทะเบยีนแรงงาน

“ตอนแรกเมือ่มกีารประกาศวา่แรงงานขา้มชาตติอ้งท�าหนังสอืเดนิทางนายจา้งจา่ยคา่หนังสอืเดนิทางใหเ้รา โดยมี
คา่ใชจ้า่ย  6,500 บาท จากน้ันนายจา้งจงึหกัคา่จา้ง 200 บาทตอ่เดอืน … เราตอ้งขอใบอนุญาตท�างานผ่านนาย
หนา้ “ ลกูจา้งกจิการแปรรปูอาหารทะเล

 

4. รฐับาลทัง้สองประเทศตอ้งทำางานรว่มกนัเพือ่ลดขัน้ตอนการจดัทำาเอกสารและทำาใหส้ามารถกระบวนการจดัทำาเอกสารเขา้ถงึไดง้่าย
ขึน้:

ก) ลดขัน้ตอนการจดัทำาเอกสารของทัง้สองประเทศใหง้่ายขึน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นโยบายเปิดโอกาสใหแ้รงงานขา้มชาติ
สามารถเขา้ถงึเอกสารประจำาตวัจากประเทศทีต่นมสีญัชาต ิ ขยายระยะเวลาการขึน้ทะเบยีน หรอืเปิดโอกาสใหข้ึน้ทะเบยีน
แบบ “ปลายเปิด” ไดโ้ดยไม่มกีำาหนดระยะเวลาสิน้สดุการขึน้ทะเบยีน และดำาเนินนโยบายระยะยาวทีส่อดคลอ้งกนัทัง้ระบบ 

ข) ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัขัน้ตอนการจดัทำาเอกสาร คา่ใชจ้า่ย  กำาหนดเวลาสถานทีต่ ัง้จดุบรกิาร และความรบัผดิชอบในสว่นของ
นายจา้งและลกูจา้งเป็นภาษากลุม่ชาตพินัธุน้ั์นๆ 

“เราตอ้งการขัน้ตอนการลงทะเบยีนทีเ่ขา้ใจง่าย ประหยดัคา่ใชจ้า่ยและสม�่าเสมอ ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่นายจา้งได ้
อกีดว้ย “

5. รฐับาลทัง้สองประเทศตอ้งปรบัเปลีย่นนโยบายการจดัหางานและนโยบายแรงงานขา้มชาตเิพือ่สะทอ้นความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ
ตลาดแรงงาน: 

ก) อนุญาตใหแ้รงงานไรฝี้มอืและแรงงานทีม่ทีกัษะตำา่สามารถยา้ยทีอ่ยู ่ ทีท่ำางาน และใชช้วีติขา้มพรมแดนไดอ้ยา่งอสิระ เพือ่
เตมิเต็มแรงงานในภาคสว่นทีข่าดแคลนแรงงาน 

ข) ใชร้ะบบการขึน้ทะเบยีนใหม่ทีม่คีวามยดืหยุน่   อาท ิระบบขึน้ทะเบยีนทีส่ามารถอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาตขิึน้ทะเบยีนตวั
เองและทำางานใหก้บันายจา้งไดม้ากกวา่มากกวา่หน่ึงคน หรอืเปลีย่นนายจา้งไดง้่ายขึน้

ค) ปรบัปรงุ MOU ระหวา่งเมยีนมารแ์ละไทย เพือ่ผนวกการคุม้ครองแรงงานและสญัญาจา้งมาตรฐานสำาหรบัลกูจา้งทำางาน
บา้น

“ถา้นายจา้งไม่จา่ยคา่แรงตามกฎหมาย เจา้หนา้ทีค่วรด�าเนินการทนัท ีนายจา้งทีเ่พกิเฉยละเลยกฎหมายควรจะถกู
หา้มไม่ใหจ้า้งแรงงานขา้มชาต ิ“
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