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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

แรงงานข้ามชาติหญิงมีคณุปูการส าคญัตอ่ภาคการก่อสร้างของไทย รัฐบาลไทยประมาณการวา่มีแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสาร 

557,724 คนในภาคการก่อสร้าง โดยเกือบร้อยละ 40 เป็นผู้หญิง แรงงานเหลา่นีร้าวคร่ึงหนึง่มาจากประเทศเมียนมาและอีกคร่ึงหนึง่

มาจากกมัพชูา1 สว่นแรงงานข้ามชาติที่ไมม่ีเอกสารนัน้ไมท่ราบจ านวน แตก็่นา่จะมีอยูใ่นสดัสว่นท่ีมากพอสมควรของจ านวนแรงงาน

ทัง้หมด 

แตถ่ึงจะเป็นสว่นส าคญัในภาคนีก็้ตาม แรงงานข้ามชาติหญิงกลบัถกูละเลยไมใ่ห้ความส าคญัในอตุสาหกรรมที่มชีายเป็นใหญ่นี ้

ส าหรับแรงงานข้ามชาติหญิงแล้ว สถานท่ีก่อสร้างมกัจะเป็นพืน้ท่ีการท างานท่ีมคีวามไมแ่นไ่มน่อนที่ตนอาจจะไมไ่ด้รับคา่แรงหรือการ

ปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกบัผู้ชายหรือคนไทย แรงงานข้ามชาติเกือบทัง้หมดในภาคนีเ้ป็นแรงงานรับจ้างรายวนั ไมไ่ด้รับเป็นเงินเดือน ท า

ให้แรงงานจ านวนมากเป็นลกูจ้างแบบชัว่คราว  ทัง้สถานท่ีท างานและคนงานมีลกัษณะชัว่คราว คนงานต้องเคลือ่นย้ายเมื่อสิน้สดุ

ขัน้ตอนการกอ่สร้างในสว่นท่ีตนท างาน ภาคการก่อสร้างนีย้งัมีลกัษณะแยกยอ่ยยิ่งขึน้ไปอีกด้วยการมีผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาชว่งตอ่

กนัไปหลายชัน้หลายทอดในโครงการก่อสร้างเดียวกนั ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ความสามารถของแรงงานข้ามชาติทีจ่ะรวมตวัจดัตัง้เพือ่

เรียกร้องสภาพเง่ือนไขการท างานท่ีดีขึน้ ประเทศไทยมีอตัราความหนาแนน่ของสหภาพแรงงานอยูท่ี่ร้อยละสามในทกุภาคธุรกิจ และ

ถึงแม้วา่แรงงานข้ามชาตจิะสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้ก็ตาม แตก็่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เป็นผู้น าหรือจดัตัง้สหภาพเอง2 การขาด

การรวมตวัจดัตัง้สง่ผลให้แรงงานไมม่ีช่องทางในการเจรจาตอ่รองและแทบไมม่ีโอกาสที่จะด าเนินการร้องเรียน 

การศกึษาเชิงส ารวจครัง้นีมุ้ง่หมายที่จะส ารวจสภาพการท างานของแรงงานข้ามชาติหญิงในอตุสาหกรรมการกอ่สร้างของไทย และระบุ

ชีข้้อบกพร่องด้านการท างานท่ีมคีณุคา่และอปุสรรคท้าทายทีเ่ก่ียวกบัเพศสภาพ แม้วา่การศกึษานีจ้ะไมไ่ด้เป็นภาพแทนแรงงานข้าม

ชาติหญิงทัง้หมด แตข้่อค้นพบเชิงคณุภาพและการให้ความส าคญักบัเสยีงของแรงงานเป็นหวัใจในการศกึษา และข้อค้นพบก็เผยให้

เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของผู้ให้สมัภาษณ์  ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกบัคนจ านวน 125 คนระหวา่งเดือนตลุาคมถึง

เดือนธนัวาคม 2558 ซึง่ประกอบด้วยแรงงานก่อสร้าง 51 คนที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม ่โดย 43 คนเป็นผู้หญิง นอกจากแรงงานแล้ว ผู้ให้

สมัภาษณ์ยงัมีข้าราชการ นายจ้าง ตวัแทนเอ็นจีโอและองค์กรระหวา่งประเทศ กลุม่ผู้ใช้แรงงาน และนายหน้าจดัหางาน 

ข้อค้นพบหลกัของรายงานชีน้นี ้ซึง่คงไมใ่ช่ข้อค้นพบท่ีนา่ประหลาดใจนกั คือ คา่แรงเป็นข้อกงัวลหลกัของแรงงานข้ามชาติหญิงที่

ท างานในอตุสาหกรรมการก่อสร้างของไทย คา่แรงแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิที่แตกตา่งอยา่งชดัเจนที่สดุตอ่แรงงานข้ามชาติหญิงใน

ภาคการก่อสร้างของไทย ผู้หญิงระบวุา่ตนได้รับคา่แรงน้อยกวา่ผู้ชาย ตอ่ให้มีประสบการณ์มากกวา่ก็ตาม นอกจากนีก็้ยงัต้องเผชิญกบั

การถกูเลอืกปฏิบตัิซ า้สองจากเพศสภาพและสถานะแรงงานข้ามชาติ และยิ่งซ า้เตมิหนกัขึน้ไปอีกด้วยการท่ีคนไทยมกัได้รับคา่แรงสงู

                                                           
1 ข้อมลูจากการประชมุ 13 ,กรุงเทพฯ ,กรมการจดัหางาน ,พฤศจิกายน 2558 
2 Hayter, อยูร่ะหวา่งจดัพิมพ์2518 .ศ.พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ . 
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กวา่แรงงานข้ามชาติ ยิง่กวา่นี ้แรงงานท่ีมีเอกสารครบถ้วนท่ีให้สมัภาษณ์ในการศกึษาครัง้นีไ้มถ่ึงคร่ึงหนึง่ระบวุา่ตนได้รับคา่แรงขัน้ต ่า

ตามที่รัฐบาลก าหนด 

ปัจจบุนั ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ การฝึกอบรมทกัษะถกูระบวุา่เป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะชว่ยให้แรงงานข้ามชาติหญิงได้รับ

คา่แรงมากขึน้และได้ท างานท่ีมคีณุคา่และตอ่เนื่อง หากจะมีการจดัฝึกอบรมทกัษะ แรงงานข้ามชาติก็จ าเป็นจะต้องได้รับคา่ตอบแทน

ในการเข้าร่วม ตลอดจนมีหลกัประกนัวา่พวกเขาจะไมถ่กูให้ออกจากงานหรือถกูนายจ้างลงโทษทีม่าเข้าร่วมการฝึกอบรม การขาด

โอกาสฝึกฝนอบรมและพฒันาฝีมืออาจสง่ผลให้แรงงานข้ามชาตหิญิงต้องหลดุออกจากภาคการกอ่สร้างหรือไมก็่ถกูคงไว้เป็นแรงงาน

ราคาถกู หากไมม่ีการลงทนุด้านการฝึกอบรมทกัษะ ไมใ่ช่เพยีงแคแ่รงงานข้ามชาติหญิงเทา่นัน้ท่ีจะคงอยูใ่นสภาวะเสีย่ง แตย่งัสง่ผลตอ่

ศกัยภาพการจ้างงานของอตุสาหกรรมการก่อสร้างอกีด้วย 

 ถึงแม้วา่ผู้หญิงจะเป็นแรงงานราคาถกู แตน่ายจ้างหลายคนท่ีให้สมัภาษณ์ในการศกึษาครัง้นีจ้้างผู้หญิงด้วยความจ าเป็น มากกวา่

ตัง้ใจเลอืกเอง ผู้หญิงมกัถกูจ้างมาพร้อมกบัสามี และ ‘เง่ือนไขก าหนดเร่ืองการแตง่งาน’ นีห้มายความวา่แรงงานก่อสร้างหญิงไมไ่ด้ถกู

จ้างเพราะทกัษะหรือคณุภาพการท างาน แตถ่กูยอมให้ท างานเนื่องจากวา่ตดิตามสามมีา แรงงานก่อสร้างหญิงมกัถกูเรียกวา่เป็นลกูมือ

ของสามี ซึง่ตอกย า้ทศันะกระแสหลกัเก่ียวกบัการแตง่งานและการกดบทบาทผู้หญิงในสงัคมทัว่ไป 

ข้อค้นพบในรายงานนีส้ามารถสง่ผลโดยตรงตอ่การร่างกฎหมาย ก าหนดนโยบาย และการปฏิบตัิที่ตอบสนองตอ่ประเด็นเพศสภาพและ

แรงงานข้ามชาติมากขึน้ รายงานนีเ้น้นความส าคญัของศกัยภาพของภาคการก่อสร้าง (ตามทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั) ที่จะเป็นพืน้ท่ีส าหรับ

การเสริมสร้างอ านาจให้กบัผู้หญิงได้ ผู้หญิงในการส ารวจนีห้ลายคนให้ข้อมลูชดัเจนเก่ียวกบัประโยชน์ของการท างานก่อสร้างที่มี

เหนือกวา่การท างานในภาคอื่นๆ ที่พวกเธอเคยท ามา เช่น การท างานบ้าน การท างานในไร่สวน และการท างานในโรงงาน ส าหรับพวก

เธอหลายคน ภาคการก่อสร้างถกูถือวา่เป็นทางเลอืกที่ “แยน้่อยทีส่ดุ” ส าหรับการท างานในประเทศไทย แรงงานก่อสร้างหญิงยงัต้อง

เผชิญภยัอนัตรายหลายอยา่งและการเลอืกปฏิบตัใินสถานท่ีท างาน และข้อเท็จจริงทีว่า่ทัง้ที่มีภยัอนัตรายตา่งๆ ดงักลา่ว การท างาน

ก่อสร้างก็ยงัคงถกูถือวา่เป็นทางเลอืกที่ “แยน้่อยที่สดุ” อยูน่ัน่เองก็แสดงอยา่งชดัเจนถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทางเลอืกงานท่ีมี

คณุคา่ให้กบัแรงงานข้ามชาติหญิง 

แรงงานก่อสร้างหญิงข้ามชาติระบชุดัเจนถึงประเด็นส าคญัสองประการท่ีจะต้องมีการปรับปรุงและเปลีย่นแปลงในภาคการก่อสร้าง 

อยา่งแรก จ าเป็นต้องมีการจา่ยคา่แรงที่เทา่เทยีมและเป็นธรรม ตลอดจนการลดคา่ธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กบันายหน้าส าหรับ

กระบวนการจดัท าเอกสาร คา่แรงขัน้ต ่าควรจะเป็นขัน้ต ่าจริงๆ ไมใ่ช่เป็นอตัราเพดานสงูสดุส าหรับแรงงานหญิงข้ามชาติ อยา่งที่สอง 

จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมทกัษะในภาคการก่อสร้างและภาคอื่นโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจได้ง่าย การปฏิรูปตา่งๆ ในการก ากบัดแูล

การย้ายถ่ินและภาคการก่อสร้างควรสะท้อนความต้องการท่ีระบโุดยแรงงานหญิงข้ามชาติเหลา่นี ้
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บรรทดัฐานเร่ืองเพศสภาพ 
แม้เดมิทีรายงานนีจ้ะมุง่สนใจส ารวจสภาพการท างานของแรงงานหญิงข้ามชาติก็ตาม แตก่ารได้มาสมัผสัข้องแวะกบัคนกลุม่นีก็้ท าให้มี

ข้อค้นพบท่ีนา่สนใจที่สะท้อนบรรทดัฐานทางเพศสภาพพอๆ กบัสภาพการท างานท่ีปรากฏทัว่ไป ยกตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญตัิ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ห้ามการเลกิจ้างเนื่องจากตัง้ครรภ์และให้แรงงานหญิงข้ามชาติมีสทิธิลาคลอด 90 วนัโดยได้รับคา่จ้าง 

แรงงานหญิงข้ามชาติบางคนในการศกึษานีร้ะบวุา่บางบริษัทมีนโยบายให้แรงงานหญิงทีต่ัง้ครรภ์ออกจากงาน ขณะที่แรงงานหญิง

หลายคนตดัสนิใจลาออกหรือ “เลกิท างาน” เองในชว่งตัง้ครรภ์เพื่อจะได้ไมม่ีปัญหากบันายจ้าง แรงงานหญิงที่ให้สมัภาษณ์ไมม่ีใครเคย

ได้รับสทิธิลาคลอดหรือคา่จ้างระหวา่งคลอด ขณะที่แรงงานหญิงบางคน (โดยมากทีเ่ชียงใหม)่ มีประกนัสงัคมหรือระบบประกนัสขุภาพ

แรงงานตา่งด้าวที่ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสว่นใหญ่ แตแ่รงงานหญิงคนอื่นๆ ระบวุา่ตนต้องจ่ายเงินจ านวนมาก

ส าหรับการดแูลสขุภาพด้านการเจริญพนัธุ์หรือด้านอื่นๆ 3 แรงงานหญิงหลายคนระบวุา่ตนต้องกลบัไปคลอดที่ประเทศบ้านเกิด 

ถึงแม้วา่ประเทศไทยจะมีผู้หญิงท างานในภาคการก่อสร้างมานานแล้วก็ตาม (สว่นใหญ่เป็นแรงงาน) แตภ่าคดงักลา่วให้การค า้จนุ

บรรทดัฐานทางเพศสภาพตามวฒันธรรมมากกวา่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงบรรทดัฐานนัน้  การแตง่งานเป็นเง่ือนไขบงัคบัในทางพฤตินยั

ส าหรับผู้หญิงในภาคการก่อสร้างของไทย โดยสามีที่ท างานก่อสร้างเป็นจดุหลกัที่ท าให้แรงงานหญิงได้งานท า นายจ้างที่ให้สมัภาษณ์

ในการศกึษานีร้ะบวุา่แรงงานหญิงมีสถานะรอง ถกูจ้างในฐานะท่ี “พว่งมาเป็นชดุ” กบัการจ้างสามเีป็นหลกั เร่ืองนีล้ดทอนและลด

คณุคา่การท างานของผู้หญิงในภาคนีแ้ละอาจเป็นเหตผุลสว่นหนึง่ที่ใช้อ้างในการกดคา่แรงที่แรงงานหญิงข้ามชาติสว่นใหญ่ใน

การศกึษานีไ้ด้กลา่วถึง ผู้ให้สมัภาษณ์ระบถุงึสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ไมม่ัน่คงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณที่พกัคนงานท่ีบริษัทใหญ่ๆ 

จดัให้ วา่เป็นอีกเหตผุลหนึง่ที่ท าให้แรงงานหญิงจ าเป็นต้องแตง่งาน เนื่องจากผู้หญิงโสดจะไมป่ลอดภยัในท่ีพกัคนงาน นีเ่ป็นการตอก

ย า้การตีตราผู้หญิงที่ไมไ่ด้แตง่งานในประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ และแสดงให้เห็นวา่สทิธิของแรงงานท่ีจะมีที่พกัอาศยัที่

เหมาะสมยงัมีปัญหาอยูม่าก 

การจัดท าเอกสารตามกฎหมาย 
ความยุง่ยากซบัซ้อนของกระบวนการขอวซีา่ ใบอนญุาตท างาน และระบบหลกัประกนัทางสงัคมของไทย ก่อให้เกิดการต้องพึง่พา

นายหน้าหรือนายจ้างเพื่อจะได้เข้าถึงการท าเอกสารการย้ายถ่ินและการท างาน เนื่องด้วยภาระรับผิดชอบดแูลทางบ้านในประเทศบ้าน

เกิดและการตดัสนิใจบนฐานของเพศสภาพเก่ียวกบัศกัยภาพในการหารายได้ การศกึษานีพ้บวา่แรงงานหญิงข้ามชาตมิีแนวโน้มทีจ่ะมี

สถานะด้านเอกสารตามกฎหมายมัน่คงแนน่อนน้อยกวา่และเผชิญอปุสรรคขดัขวางการท าเอกสารมากกวา่ผู้ชาย ช่วงเวลาการเปิดให้

ลงทะเบียนที่สัน้ๆ และคา่ธรรมเนยีมที่สงูเป็นปัจจยัยบัยัง้ที่ส าคญั แล้วยงัซ า้เติมด้วยปัญหาอื่นๆ เชน่ นายจ้างยดึเอกสารไว้ ใบอนญุาต

ท างานท่ี “ผกู” กบันายจ้างและสถานท่ีท างานก่อสร้าง การแทบไมม่ีช่องทางเข้าถงึสทิธิประโยชน์ใดๆ คา่ธรรมเนียมนายหน้าที่สงู และ

การเรียกเงิน (ผิดกฎหมาย) ของเจ้าหน้าที่ท่ีแวะเวียนไปยงัที่ก่อสร้างเป็นประจ า ในบรรดาแรงงานข้ามชาตใินการศกึษานี ้มเีพียงคนที่

                                                           
3 ต่างจากการประกนัสงัคม ระบบประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าวไมค่รอบคลมุการลาคลอดโดยได้รับค่าแรง 
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เดินทางมาโดยอาศยัช่องทางบนัทกึข้อตกลงทวิภาคี (MOU) เทา่นัน้ท่ีมีสญัญาจ้างงาน4 ช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา

สัน้ๆ และความซบัซ้อนของระบบราชการก็เป็นอปุสรรคตอ่นายจ้างเช่นกนัในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาตใินภาคการก่อสร้าง ซึง่ท า

ให้ยิ่งต้องเกิดการพึง่พาระบบนายหน้ามากขึน้ซึง่เรียกคา่ธรรมเนียมสงู ปัญหาอปุสรรคในการจดัท าเอกสารจ ากดัการเคลือ่นย้ายของ

แรงงานข้ามชาติข้ามจงัหวดัภายในประเทศไทย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลากลบับ้าน  แรงงานหญิงข้ามชาติประสบปัญหาจาก

ข้อจ ากดัเร่ืองการเดินทางนีม้ากกวา่เนื่องจากมีภาระต้องดแูลครอบครัวในประเทศบ้านเกิดมากกวา่ 

ค่าแรงและค่าแรงล่วงเวลา 
คา่แรงเป็นข้อกงัวลหลกัของแรงงานท่ีให้สมัภาษณ์ในการศกึษานี ้แรงงานหญิงข้ามชาตกิวา่คร่ึงในการศกึษานีไ้ด้รับคา่แรงต า่กวา่

คา่แรงขัน้ต ่าตามกฎหมายซึง่หมายความวา่พวกเธอก็ได้รับคา่แรงลว่งเวลาต า่กวา่ทีค่วรจะได้ด้วย ในบรรดาแรงงานหญิงข้ามชาติ 42 

คนที่ระบถุึงคา่แรงรายวนัของตนในการศกึษานี ้มี 30 คนที่ไมไ่ด้คา่แรงขัน้ต า่ พวกเธอรายงานอยา่งสอดคล้องกนัวา่ได้รับคา่แรงต า่กวา่

ผู้ชายในงานก่อสร้าง ซึง่แสดงถงึสภาพท่ีแบง่แยกทางเพศสภาพเป็นอยา่งมากในภาคการก่อสร้าง แรงงานข้ามชาตแิละนายจ้างระบถุึง

การเลอืกปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบในระบบคา่แรงโดยอิงอยูบ่นสถานะการย้ายถ่ินและเพศสภาพ โดยในบางสถานท่ีก่อสร้างปัจจยัเหลา่นี ้

มีอยูร่่วมกนั ท าให้สง่ผลเสยีหายตอ่แรงงานข้ามชาติหญิง  ผู้จดัการบางคนกลา่วถงึโครงสร้างการจ่ายคา่แรงที่ก าหนดให้เพดานคา่แรง

ของแรงงานข้ามชาติอยูใ่นระดบัเดียวกบัฐานเงินเดือนเร่ิมต้นของแรงงานไทย แรงงานหญิงระบวุา่ตนไมไ่ด้รับอตัราคา่แรงลว่งเวลา

เพิ่มขึน้ส าหรับการท างานในวนัอาทิตย์หรือวนัหยดุตามทีก่ าหนดโดยพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

ตวัอยา่งนีแ้สดงให้เห็นวา่แรงงานในกรุงเทพฯ มีจ านวนวนัท างานและโอกาสการท างานลว่งเวลาสงูกวา่แรงงานในเชียงใหม ่ซึง่อาจจะ

เป็นเพราะวา่มีแรงงานท่ีให้สมัภาษณ์ในกรุงเทพฯ ท างานในสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่มากกวา่ ความจ าเป็นท่ีต้องหาเงินหมายความ

วา่แรงงานข้ามชาติต้องการและจ าเป็นต้องท างานลว่งเวลา เนื่องจากอตัราคา่แรงลว่งเวลาเป็น (หรือควรจะเป็น) สดัสว่นกบัอตัรา

คา่แรงปกติ คา่แรงลว่งเวลาจึงสะท้อนการเลอืกปฏิบตัิทางเพศสภาพและเชือ้ชาตใินการมีรายได้ แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่ใน

การศกึษานีท้ี่บอกคา่แรงลว่งเวลาของตนได้รับคา่แรงต า่กวา่ที่ก าหนดโดยกฎหมายแรงงานไทย 

ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
แรงงานข้ามชาติหญิงในการศกึษานีเ้ข้าใจดวีา่งานก่อสร้างเป็นงานท่ีอนัตรายและหลายคนแสดงความกลวัวา่จะได้รับอันตรายในการ

ท างาน โดยเฉพาะการท างานบนท่ีสงู มีนายจ้างน้อยราย (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจ้างแบบรับเหมาชว่งรายยอ่ย) ท่ีจดัหาอปุกรณ์

ความปลอดภยัหรือมีอปุกรณ์พอส าหรับแรงงานทกุคน อปุกรณ์อะไรท่ีแรงงานมก็ีมกัจะต้องจา่ยเงินซือ้เอง โดยนายหน้าหกัเอาจาก

คา่แรง ด้วยการท่ีแรงงานหญิงได้รับคา่แรงต ่ากวา่แรงงานชาย ดงันัน้จึงมีแรงงานหญิงที่สามารถจา่ยเงินซือ้อปุกรณ์ความปลอดภยัที่

                                                           
4 บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการจา้งแรงงานระหว่างกมัพูชาและประเทศไทย )MOU) พ .ศ.2546 ขอ้ XVIII .บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการจา้งแรงงานระหวา่งราชอาณาจกัรไทยและ
สหภาพเมียนมาร์ 2546 ขอ้ XVIII. มีการลงนามร่วมระหวา่งรัฐบาลไทยและกมัพูชาในบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการจา้งแรงงานและขอ้ตกลงการจา้งฉบบัใหม่ ในเดือนธนัวาคม 2558 

หลงัจากงานวิจยัช้ินน้ีส้ินสุดลงแลว้ 
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เหมาะสมได้น้อยกวา่แรงงานชาย อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่คนงานมีอปุกรณ์ป้องกนัสว่นตวั หลายคนก็ยอมรับวา่ไมค่อ่ยได้สวมหรือใช้ 

ซึง่อาจจะเป็นเพราะวา่อปุกรณ์ดงักลา่วไมส่อดคล้องกบัสภาพภมูอิากาศหรือเพศสภาพ 

แรงงานข้ามชาติหลายคนบอกวา่ความปลอดภยัถกูปลอ่ยให้เป็นเร่ืองที่พวกเขาต้องดแูลกนัเอง โดยคอยเตือนกนัให้ระมดัระวงั อยา่งไร

ก็ตาม ในสถานท่ีก่อสร้างทีม่ีการจดัการท่ีดีกวา่ (ซึง่มกัจะมีขนาดใหญ่กวา่) หวัหน้าคนงานจะจดัประชมุประจ าสปัดาห์เพื่อทบทวน

ขัน้ตอนความปลอดภยั การประชมุเป็นการปฏิบตัิที่ดีแตย่งัคงมีปัญหา เช่นวา่คนงานเข้าร่วมหรือไม ่คณุภาพการประชมุซึง่มกัขึน้กบั

หวัหน้าคนงานแตล่ะคน ปัญหาเร่ืองภาษา และมีการจดัลา่มแปลภาษาให้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่ผู้ตรวจแรงงานทัว่ประเทศมีทรัพยากร

จ ากดั ท าให้ไมส่ามารถคุ้มครองสทิธิแรงงานได้อยา่งทัว่ถงึและการขาดความปลอดภยัในสถานท่ีท างานในระดบัท่ีนา่พอใจในทกุภาค

แรงงาน รวมถงึการก่อสร้างด้วย 

การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ 
ความคิดเร่ืองการฝึกอบรมทกัษะเป็นเร่ืองที่แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่ที่ให้สมัภาษณ์ในการศกึษานีแ้ทบไมเ่คยคิดถงึ จนหลายคนไม่

สามารถเข้าใจหรือตอบค าถามในประเด็นนีไ้ด้  ด้วยการท่ีไมเ่คยเข้ารับการฝึกอบรมอะไรเลย พวกเธอพยายามนกึวา่การฝึกอบรมอะไร

ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง แตบ่างคนก็พดูถงึการฝึกอบรมทกัษะเก่ียวกบัชีวิตทัว่ไป เช่น สขุภาพและอนามยัเจริญพนัธุ์ของผู้หญิง 

และสทิธิแรงงาน มากกวา่ที่จะเป็นทกัษะเฉพาะด้านการก่อสร้าง แรงงานข้ามชาติแสดงความกงัวลที่จะสญูเสยีรายได้หากไปเข้าร่วม

การฝึกอบรมภายนอก แรงงานหญิงข้ามชาติที่มีฝีมือในงานก่อสร้างก็เรียนรู้จากการท างาน สว่นใหญ่เป็นจากสามีหรือคนงานอื่นๆ แม้

จะดเูหมือนวา่ฝีมือสมัพนัธ์กบัคา่แรงที่สงูขึน้ แตก็่ไมม่ีระบบการยอมรับความสามารถหรือฝึกฝนคนงานใหม่ๆ   ทกุคนต้องพิสจูน์คณุคา่

ของตวัเองในสถานท่ีก่อสร้างซึง่ท าให้หวัหน้าคนงานมีอ านาจปรับระดบัชัน้คนงานได้ตามใจชอบ แรงงานหญิงข้ามชาติบางคนเห็นวา่

โอกาสเหลา่นีถ้กูจ ากดัด้วยทศันคติของหวัหน้างาน เช่นวา่ นิยมผู้ชาย ผู้หญิงสาวหน้าตาดี หรือคนงานไทยมากกวา่ ลกัษณะหลาย

อยา่งของภาคการก่อสร้างไทย เช่นการแบง่เป็นสว่นยอ่ยๆ การท่ีคนงานต้องเคลือ่นย้ายอยูเ่ร่ือยๆ และสถานะย้ายถ่ินของแรงงานข้าม

ชาติ ไดล้ดทอนแรงจงูใจของนายจ้างทีจ่ะลงทนุกบัการฝึกอบรมซึง่ท าให้สง่ผลเสยีแก่แรงงานและพฒันาการของอตุสาหกรรมการ

ก่อสร้าง 

ทีพ่กั 
ที่พกัคนงานท่ีจดัให้โดยนายจ้างเป็นเร่ืองปกตใินภาคการก่อสร้าง และเรียกได้วา่เป็นสิง่ที่มาคูก่บัสถานท่ีก่อสร้าง แม้วา่แรงงานหญิงจะ

พดูถึงการมีที่พกั “ฟรี” และสามารถอยูก่บัครอบครัววา่เป็นข้อดีของการท างานในภาคนี ้แตท่ี่พกัก็มกัจะอยูใ่นสภาพท่ีนา่เป็นหว่ง โดย

แทบไมม่ีการตรวจตราดแูลความปลอดภยัหรือสขุอนามยัใดๆ  ที่พกัคนงานท่ีได้รับการส ารวจในการศกึษานีม้ีหลากหลายสภาพตัง้แต่

เพิงพกัชัว่คราวทีแ่ออดัที่สร้างด้วยคอนกรีต สงักะสแีละไม้อดั หรือตู้ขนสนิค้า ไปจนถงึบ้านพกั (บางทีก็เป็นบ้านท่ีก าลงัก่อสร้าง) หรือ

ห้องเชา่เลก็ๆ ประเด็นความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัในท่ีพกัคนงานท่ีมีการระบถุึงคือ การอาบน า้รวมในท่ีเปิด แสงสวา่งไม่

พอเพียง และกลอนประตแูละหน้าตา่งที่ใช้การไมไ่ด้ ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัทีเ่พิ่มความเสีย่งตอ่ความรุนแรงให้กบัแรงงานหญิงในสถานท่ี
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ท างานและที่พกั ถึงแม้จะเป็นการประหยดัส าหรับแรงงานข้ามชาติเป็นอยา่งมาก แตก่ารจดัหาที่พกัให้เช่นนีก็้ท าให้นายจ้างสามารถ

ควบคมุคนงานได้ โดยการสอดสอ่งควบคมุแทนการดแูลความปลอดภยั  เสรีภาพในการเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาติถกูจ ากดัด้วย

สถานะการย้ายถ่ินท่ีมคีวามไมม่ัน่คงแนน่อน ความกลวัที่จะถกูตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่และการท่ีนายจ้างยดึเอกสารไป ดงันัน้ หลายคน

จึงถกูจ ากดัอยูแ่ตใ่นบริเวณที่พกัเวลาเลกิงาน ซึง่ท าให้นายจ้างสามารถใช้เป็นข้ออ้างเร่ืองการท างานในระยะเวลาที่ยาวนานซึง่เป็นเร่ือง

ที่พบทัว่ไปในภาคการก่อสร้าง 

ส่ิงส าคัญทีจ่ะต้องเปลีย่นแปลง 
ถึงแม้วา่แรงงานหญิงข้ามชาติหลายคนจะได้ระบวุา่ความบกพร่องด้านสทิธิแรงงานและการท างานท่ีมีคณุคา่เป็นสิง่แรกๆ ท่ีจะต้องมี

การเปลีย่นแปลง แตร่ายงานนีย้นืยนัวา่จะต้องมีการจดัการแก้ไขประเด็นทัว่ไปในลกัษณะที่ออ่นไหวและเอือ้ตอ่เพศสภาพเพือ่ให้ผู้หญิง

ได้สทิธิประโยชน์จากการท างานในภาคการก่อสร้างเทา่เทียมกนั แรงงานหญิงข้ามชาติบอกวา่ปัญหาคา่แรงและคา่ธรรมเนยีมในการ

จดัท าเอกสารที่สงูเป็นเร่ืองที่พวกเธอให้ความส าคญัที่จะต้องได้รับการเปลีย่นแปลง การเลอืกปฏิบตัิในการจา่ยคา่แรงและการกด

คา่แรงอยา่งเป็นระบบส าหรับแรงงานหญิงข้ามชาติจะต้องได้รับการแก้ไข จะต้องมีระบบการจดัท าเอกสารที่เข้าถงึได้งา่ย คา่ใช้จา่ย

น้อย และคงเส้นคงวาส าหรับแรงงานข้ามชาติทกุคนในประเทศไทย และสอดคล้องกบัความต้องการเฉพาะของแรงงานหญิงข้ามชาติ

ด้วย  ระเบยีบการจ ากดัการเปลีย่นนายจ้างและสถานท่ีท างานจ าเป็นต้องถกูปรับให้ยืดหยุน่มากขึน้ เพื่อให้สะท้อนสภาพความเป็นจริง

ของแรงงานในภาคการก่อสร้างทีต้่องเคลือ่นย้ายที่ท างานอยูเ่ร่ือยๆ การด าเนินการตา่งๆ  เพื่อปรับปรุงสภาพการท างานส าหรับแรงงาน

หญิงข้ามชาติควรให้ความส าคญักบัการเปลีย่นแปลงเชิงระบบอยา่งกว้างขวางที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผู้หญิงสามารถใช้สทิธิของ

ตนเองได้อยา่งเตม็ที่มากขึน้ เช่น การก าหนดคา่แรงในระดบัท่ีพอยงัชีพได้ที่ปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ กระบวนการจดัท าเอกสารที่

เข้าถงึได้และราคาถกูลง การขจดัวฒันธรรมการลอยนวลและทจุริตที่ท าให้เกิดการแสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ การจดัหาทีพ่กั

อาศยัทีเ่หมาะสม การด าเนินมาตรการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และการสนบัสนนุแรงงานในการรวมตวัจดัตัง้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัง้หมดมีอยูใ่นบทสดุท้ายของรายงาน บางสว่นท่ียกมาในท่ีนีค้ือข้อเสนอที่ถือวา่ส าคญัที่สดุที่ควรได้รับการด าเนินการ

ในทนัทีโดยฝ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย เมียนมา และกมัพูชา 
• ปรับปรุงการเข้าถึงการย้ายถ่ินผา่นช่องทาง MOU ส าหรับผู้หญิงและดแูลให้มีการคุ้มครองทางสงัคมที่ค านงึถงึเพศสภาพ ยกเลกิ

ข้อจ ากดัการย้ายถ่ินของผู้หญิงและขจดัคา่ใช้จา่ยที่ไมเ่ป็นทางการตา่งๆ 

• ยกเลกิคา่ใช้จา่ยในการจดัท าเอกสารที่สงูเกินไปส าหรับแรงงานข้ามชาติ ดแูลให้คา่ใช้จ่ายส าหรับหนงัสอืเดินทางและเอกสารอื่นๆ อยู่

ในระดบัปกติ สมเหตสุมผล และโปร่งใส 
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• ดแูลให้แรงงานข้ามชาติได้คา่แรงขัน้ต ่าของไทยเป็นอยา่งน้อย 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย 
• ทบทวนกระบวนการจดัท าเอกสารให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการย้ายถ่ินและเข้าถึงได้ส าหรับแรงงานท่ีมีสถานะการย้ายถ่ินตา่งๆ ท า

ให้กระบวนการจดัท าเอกสารและระบบหลกัประกนัทางสงัคมทัง้หมด รวมถงึกระบวนการท่ีแรงงานข้ามชาตจิะเป็นนายจ้าง มีความง่าย 

สอดคล้อง และเข้าถึงได้ 

• แก้ไขพระราชบญัญตัจิดัหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เพื่อดแูลไมใ่ห้แรงงานต้องแบกรับคา่ใช้จา่ยในการจดัหางาน โดย

สอดคล้องกบัอนสุญัญาไอแอลโอวา่ด้วยบริษัทจ้างงานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบบัท่ี 181) (ILO Private Employment Agencies 

Convention, 1997 - No. 181) และข้อเสนอแนะวา่ด้วยแรงงานบงัคบั (มาตรการเสริมเพิ่มเติม) พ.ศ. 2547 (ฉบบัท่ี 203) (Forced 

Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (No. 203)) เพื่อให้คนงานไมต้่องแบกภาระคา่ใช้จา่ยในการหา

งาน  จดัการและลงโทษการเปลีย่นสญัญามาแทนกนั 

• แจ้งให้แรงงานข้ามชาตใินภาคการก่อสร้างรับทราบถงึสทิธิประโยชน์จากหลกัประกนัทางสงัคมทีพ่วกเขามีสทิธิได้รับ 

• ดแูลให้ผู้หญิง (โดยไมส่ าคญัวา่จะมีสถานะการย้ายถ่ินเช่นไร) มกีารเข้าถงึบริการรักษาพยาบาลที่ครอบคลมุ ไมแ่พง มีคณุภาพและ

เหมาะสมกบัเพศสภาพ ตลอดจนการให้ข้อมลูและบริการเก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ์ที่วางอยูบ่นฐานสทิธิ 

ครอบคลมุและบรูณาการ ซึง่รวมถึงการป้องกนัและรักษาโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอวี ทางเลอืกในการใช้ยาและวิธีการ

คมุก าเนิด การวางแผนการตัง้ครรภ์และการยตุิการตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยั บงัคบัใช้กฎหมายการจา่ยคา่จ้างระหวา่งการลาคลอด และดแูล

ให้มีการชดเชยแก่ผู้หญิงที่ไมไ่ด้รับสทิธิดงักลา่ว 

• ก าหนดแนวแบง่ระหวา่งการบงัคบัใช้กฎหมายการเข้าเมืองกบับริการสาธารณะตา่งๆ เช่น ต ารวจ การรักษาพยาบาล การศกึษาและ

การคุ้มครองแรงงาน 

• ออกแบบและด าเนินมาตรการคุ้มครองคา่จ้างทีเ่หมาะสมโดยสอดคล้องกบับทบญัญตัิของอนสุญัญาไอแอลโอวา่ด้วยการคุ้มครอง

คา่แรง พ.ศ. 2492 (ฉบบัท่ี 95) (ILO Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95)) ดแูลการด าเนินการลงโทษบริษัทท่ีไม่

จ่ายคา่จ้าง สทิธิประโยชน์ และเบีย้เลีย้ง อยา่งถกูต้องและสมควรแก่เวลา 

• ยตุิการเลอืกปฏิบตัิในการจา่ยคา่แรงตอ่แรงงานข้ามชาติโดยไมข่ึน้กบัเพศสภาพหรือสถานะทางกฎหมาย บงัคบัใช้ความเสมอภาคใน

เร่ืองคา่แรง คา่แรงลว่งเวลาและคา่แรงส าหรับวนัหยดุ ส าหรับงานท่ีมีลกัษณะและคณุภาพแบบเดียวกนั 

• ยกเลกิมาตรา 38 ของพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อดแูลให้แรงงานก่อสร้างหญิงไมต่กอยูภ่ายใต้มาตรการกีดกนัท่ี

อาจจ ากดัโอกาสของพวกเธอ 
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• ยตุิการลอยนวลของบริษัทท่ีใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของตนปัดความรับผิดชอบเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของคนงาน 

ดแูลให้แรงงานข้ามชาติหรือครอบครัวได้รับคา่ชดเชยจากการบาดเจ็บหรือเสยีชีวติระหวา่งการท างาน 

• เพิ่มศกัยภาพและจ านวนของผู้ตรวจแรงงาน รวมถงึผู้ตรวจแรงงานหญิง และดแูลให้พวกเขาได้รับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมได้สดัสว่น

กบัภาระรับผิดชอบ ดแูลให้มีการตรวจสถานท่ีท างานอยา่งจริงจงัและมากครัง้พอ และขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่และทรัพยากรส าหรับ

ผู้ตรวจแรงงานในการตรวจที่พกัคนงานก่อสร้าง ยตุิวฒันธรรมการทจุริตที่ท าให้เจ้าหน้าที่ (และบคุคลท่ีแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่) แสวง

ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ 

• ออกกฎหมาย ด าเนินการ และตดิตามดแูลเร่ืองมาตรฐานท่ีพกัของคนงานท่ีรวมถึงการจดัหาที่พกัให้กบัแรงงานข้ามชาติ โดยที่คนงาน

ได้รับความเป็นสว่นตวัและปราศจากการสอดสอ่ง 

• สนบัสนนุการรวมตวัจดัตัง้ของแรงงานในภาคการก่อสร้างโดยทัว่ไป และแรงงานข้ามชาตเิป็นการเฉพาะ 

• จดัให้มศีนูย์รับเร่ืองร้องเรียนมากขึน้ส าหรับแรงงานข้ามชาติและจดัการฝึกอบรมด้านเพศสภาพให้กบัผู้มีหน้าที่รับผิดชอบท่ีรับเร่ือง

ร้องเรียน เพิม่ความร่วมมือกบัเอน็จีโอให้เป็นจดุตัง้ต้นส าหรับแรงงานข้ามชาติทีจ่ะยื่นเร่ืองร้องเรียน ดแูลให้แรงงานข้ามชาติสามารถ

ร้องเรียนได้โดยไมต้่องกลวัผลเสยีที่อาจจะตามมา 

ข้อเสนอต่อนายจ้างและกลุ่มนายจ้าง 
• ดแูลให้หวัหน้าคนงานแบง่งานอยา่งเป็นธรรมโดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิบนฐานของเพศสภาพ สถานะการย้ายถ่ินหรือปัจจยัอืน่ใด 

สร้างแบบอยา่งด้วยการจ้างและสง่เสริมการจ้างแรงงานท่ีหลากหลาย 

• ลดการจ้างงานแบบไมเ่ป็นทางการลงทัว่ทัง้ภาคการกอ่สร้าง โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิตอ่แรงงานหญิง จดทะเบียนลกูจ้างทกุคน 

ดแูลให้แรงงานข้ามชาตมิีเอกสารที่ท าให้สามารถอยู ่ท างาน และมหีลกัประกนัทางสงัคมในประเทศไทยได้ อนญุาตให้แรงงานข้ามชาติ

เก็บรักษาเอกสารของตน 

• ดแูลให้แรงงานหญิงข้ามชาติไมถ่กูกีดกนัจากงานท่ีได้คา่แรงสงูกวา่ด้วยสาเหตจุากการทกึทกัเอาเองแบบเหมารวมเก่ียวกบัลกัษณะ

หรือความสามารถของพวกเธอ ดแูลให้หวัหน้าคนงานและผู้จดัการไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่แรงงานหญิงข้ามชาติเวลาประเมินความสามารถ

หรือเปิดโอกาสให้มีการเลือ่นชัน้ 

• ดแูลไมใ่ห้มีแรงงานคนใดรวมถึงแรงงานข้ามชาติได้รับคา่แรงต า่กวา่คา่แรงขัน้ต ่าของไทย ยตุกิารเลอืกปฏิบตัิในการจ่ายคา่แรงระหวา่ง

คนไทยและแรงงานตา่งชาติ และระหวา่งผู้หญิงและผู้ชายที่ท างานท่ีมีมลูคา่กนั 

• ดแูลให้การหกัเงินใดๆ ก็ตามจากคา่แรงของแรงงานข้ามชาติได้รับการชีแ้จงชดัเจนลว่งหน้า ดแูลให้การหกัเงินเป็นไปตามที่ตกลงกนัไว้

ก่อน 
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• ให้มีการลาคลอดโดยได้รับคา่จ้างและมอบหมายงานเบาๆ ให้กบัคนงานท่ีตัง้ครรภ์ตามกฎหมายแรงงาน 

• ดแูลให้คนงานทกุคน รวมถงึหวัหน้าคนงานและยามรักษาความปลอดภยั มีความเข้าใจชดัเจนเก่ียวกบัการห้ามไมใ่ห้มีการคกุคาม

รังแกหรือการใช้ความรุนแรงตอ่ผู้หญิง รวมถงึในบริเวณที่พกัคนงาน และด าเนินกระบวนการลงโทษทางวินยัอยา่งเป็นธรรมตอ่คนทีถ่กู

แจ้งวา่มีพฤติกรรมดงักลา่ว 

• จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยัที่เหมาะสมแก่คนงานทกุคน รวมถงึแรงงานข้ามชาติ โดยไมใ่ห้คนงานต้องแบกรับคา่ใช้จา่ย รวมต้นทนุ

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัไว้ในต้นทนุหลกัของการแขง่เสนอราคาสญัญาก่อสร้าง  

• จดัการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัอยา่งครอบคลมุเบือ้งต้นให้กบัคนงานทกุคนกอ่นเร่ิมงานด้วยภาษาที่พวกเขาเข้าใจ 

• ปรับปรุงมาตรฐานท่ีพกัที่จดัให้โดยนายจ้าง ดแูลความปลอดภยัเชิงโครงสร้าง อคัคีภยั สภาพแวดล้อม การระบายอากาศ แสงสวา่งใน

พืน้ท่ีรวม การระบายสิง่ปฏิกลู สขุอนามยั น า้ดื่ม พืน้ท่ีตอ่บคุคลทีเ่หมาะสม ความเป็นสว่นตวั ความปลอดภยัและความมัน่คงของผู้พกั

อาศยั และการดแูลรักษาพืน้ท่ีสว่นกลาง จดัให้มีสถานท่ีอาบน า้แยกเพศที่ปลอดภยัและเป็นสว่นตวั รับผิดชอบความปลอดภยัของ

คนงานในท่ีพกัและเคารพสทิธิของคนงานท่ีจะมีความเป็นสว่นตวัและละเว้นการสอดสอ่งจบัตาคนงาน 

• ปรับปรุงการรายงานอบุตัิเหตใุนที่ก่อสร้างให้มีความหมาย ถกูต้อง และตรวจสอบได้ ด้วยการให้ข้อมลูตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ท่ี

เก่ียวข้อง 

• ดแูลไมใ่ห้มีการบงัคบัคนงานต้องท างานบนท่ีสงูหากบคุคลนัน้ไมป่ระสงค์จะท า 

ข้อเสนอต่อสหภาพ องค์กรแรงงาน องค์กรระหว่างประเทศ ประชาสังคม และแหล่งทุน  
• ศกึษาอตัราคา่แรงส าหรับสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติ 

• ติดตามกรอบคา่แรงขัน้ต ่าทีจ่ะออกมาใหมเ่พื่อดแูลให้แรงงาน (รวมถงึแรงงานข้ามชาติทีม่าตามชอ่งทางเอ็มโอยแูละช่องทางอื่น)  ใน

ภาคการก่อสร้างทีต้่องมกีารเคลือ่นย้ายอยูเ่ป็นประจ าได้รับคา่แรงที่เป็นธรรม 

• ส ารวจคณะกรรมการวินิจฉยัการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ (วลพ.) ที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้พระราชบญัญตัิความเทา่เทียม

ระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 ในฐานะเวทีเรียกร้องคา่ชดเชยส าหรับการเลอืกปฏิบตัิทางเพศที่ประสบโดยแรงงานก่อสร้างหญิงข้ามชาติ 

• ท างานร่วมกบันายจ้างในการทดลองใช้ระบบพ่ีเลีย้งทีใ่ห้แรงงานหญิงข้ามชาติที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมและสนบัสนนุแรงงานหญิง

คนอื่นๆ โดยได้รับคา่ตอบแทน 

• ปรับปรุงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในภาคการก่อสร้างของไทย โดยค านงึถงึความเสีย่งในการท างานและความต้องการด้าน

สขุภาพของแรงงานหญิง 
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• เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งประชาสงัคมและสหภาพแรงงานในการสนบัสนนุให้แรงงานข้ามชาติ (รวมถงึแรงงานหญิงข้ามชาต)ิ 

เข้าเป็นสมาชิกสหภาพและเป็นผู้น าสหภาพ เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งสหภาพ องค์กรแรงงาน และขบวนการสทิธิสตรีและสทิธิ

แรงงานข้ามชาต ิ

• ดแูลให้คนงานหญิงในภาคการก่อสร้าง (รวมถงึแรงงานหญิงข้ามชาติ) มกีารเข้าถงึเครือขา่ยและองค์กรสนบัสนนุท่ีค านงึถึงเพศสภาพ 

 

 


