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สนั บสนุน โดย

บทสรุปผู้บริ หาร
ภาคเกษตรกรรมเป็ นภาคการผลิตทีม่ คี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยนับจากอดีตจนถึงปั จจุบนั โดยมีการจ้าง
งานแรงงานไทยวัยทางานเป็ นส่วนใหญ่ แม้จะพบว่าภาคเกษตรกรรมมีจานวนแรงงานลดลงในช่วงเวลาไม่ก่ี
ปี ทผ่ี ่านมา แต่ในปั จจุบนั ยังคงมีแรงงานประมาณ 12.7 ล้านคน หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 30 ของกาลัง
แรงงานทัง้ หมดในประเทศไทยอยู่ในภาคเกษตร ทัง้ นี้ ภาคเกษตรยังคงมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ ของไทย
โดยภาคเกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมงคิดเป็ นร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของไทยเติบโต และคนมีระดับการศึกษาสูงขึ้น แรงงานไทยเริม่ หันไปสู่อาชีพที่มที กั ษะ
สูงขึ้น ทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้ต้องมีการจ้างแรงงานข้ามชาติแทนที่
เพิม่ สูงขึน้ เรื่อย ๆ ในปี 2562 ร้อยละ 11.4 ของแรงงานข้ามชาติทข่ี น้ึ ทะเบียน (317,996 คน) เป็ นแรงงานใน
ภาคเกษตร โดยยังไม่นบั รวมแรงงานข้ามชาติทไ่ี ม่มเี อกสารทีไ่ ม่ทราบจานวนในภาคการผลิตนี้
วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั ระเบียบวิ ธีวิจยั และกลุ่มตัวอย่าง
รายงานฉบับนี้นาเสนอข้อค้นพบจากการสารวจทีจ่ ดั ทาขึน้ เพือ่ ยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการกากับ
ดูแลการย้ายถิน่ เพื่อการทางานและการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย โดยเจาะจง เรื่องการจ้างงานและ
สภาพการทางานของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมของไทย การสารวจนี้มุ่งเน้นไปทีพ่ ชื ผลการเกษตร
4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ปาล์มน้ามัน ยางพารา และอ้อย เนื่องจากเป็ นกิจการทีม่ กี ารจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
จานวนมาก และเนื่องจากประเทศไทยเป็ นผูน้ าระดับโลกในการส่งออกสินค้าเกษตรเหล่านี้
การศึกษานี้ใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสมผสาน ด้วยวิธกี ารสารวจเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ โดยทา
การสารวจกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแรงงานข้ามชาติทม่ี เี อกสารและไม่มเี อกสาร จากประเทศเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และกัมพูชา จานวน 528 คน โดยร้อยละ 55 เป็ นแรงงานหญิง
นอกจากนี้ มีก ารสัมภาษณ์ เ ชิงลึก กับ ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 44 คน ได้แก่ ผู้แทนนายจ้าง เจ้าหน้ าที่รฐั
ผูแ้ ทนแรงงานและตัวแทนจากภาคประชาสังคม
การสารวจดาเนินการศึกษาใน 4 จังหวัด ที่พบว่ามีการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร 4 ชนิด อย่างเข้มข้น
ได้แก่:

1. จังหวัดตาก – ผูต้ อบแบบสารวจเป็ นแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่ทางานในไร่
อ้อยและไร่ขา้ วโพด
2. จังหวัดเลย - ผูต้ อบแบบสารวจเป็ นแรงงานข้ามชาติจาก สปป. ลาว เท่านัน้ โดยทางานในไร่ออ้ ย
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี -ผู้ตอบแบบสารวจที่เป็ นแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาเท่านัน้ โดยทางานใน
สวนยางและปาล์มน้ามัน
4. จังหวัดสระแก้ว -ผูต้ อบแบบสารวจเป็ นแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่ทางานใน
ไร่ออ้ ย
หากพิจารณาตามรายพืชผลการเกษตร ผูต้ อบแบบสารวจที่คดิ เป็ นสัดส่วนสูงทีส่ ุดทางานในไร่ออ้ ย (ร้อยละ
47.5) ตามด้วย ผู้ตอบแบบสารวจในไร่ข้าวโพด (ร้อยละ 29), สวนยางพารา (ร้อยละ 19) และปาล์ม
น้ามัน (ร้อยละ 5) แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่จากประเทศกัมพูชาและแรงงานข้ามชาติจาก สปป. ลาว ทีต่ อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดทางานในไร่อ้อย นอกจากนี้พบว่ามีแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาทางานในทุกกลุ่ ม
พืชผลการเกษตร ทัง้ นี้
การสารวจภาคสนามเกิดขึน้ ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อค้นพบจากการสารวจ
สถานะการย้ายถิ่ น
การย้ายถิ่นเพื่อการทางานในประเทศไทยมีการกากับดูแลภายใต้พระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึง่ กาหนดช่องทางการย้ายถิน่ ทีเ่ ป็ นทางการสาหรับแรงงานข้ามชาติกลุ่ม
อาชีพขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ข้ามาทางานในประเทศไทย โดยจะต้องดาเนินการภายใต้บนั ทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในการจ้างงานกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา อย่างไรก็ดี มาตรา 64 แห่ง พระราช
กาหนดฯ ถือเป็ นข้อยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าว มาตรานี้ให้กฎเกณฑ์ดา้ นการจ้างงานชายแดนซึ่งกาหนดให้
นายจ้างสามารถสรรหาแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา และเมียนมาทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีต่ ดิ กับชายแดนของไทย
เข้ามาทางานในประเทศไทยภายใต้สญ
ั ญาระยะสัน้ ได้ (เป็ นระยะเวลา 3 เดือน และ ขออนุญาตต่อระยะเวลา
การทางานได้) ในช่วงที่ทาการสารวจ (2561) รัฐบาลไทยยังได้ประกาศให้มกี ารนิรโทษกรรมผ่อนผันให้
แรงงานข้ามชาติทไ่ี ม่มเี อกสารยื่นความประสงค์เพื่อขอขึน้ ทะเบียน ปรับสถานภาพทางกฎหมาย หรือที่
เรียกว่ากระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ (NV)

การสารวจพบว่าในกลุ่มผูต้ อบแบบสารวจ ร้อยละ 66.7 ได้รบั อนุญาตให้ทางานในประเทศไทยถูกต้องตาม
กฎหมาย ร้อยละ 30.1 ของผูต้ อบแบบสารวจเป็ นแรงงานข้ามชาติทม่ี สี ถานภาพไม่ปกติ และจานวนทีเ่ หลือ
ร้อยละ 3.2 เป็ นกลุ่มทีม่ บี ตั รประจาตัวบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด มีเพียงร้อยละ 14.9 เข้ามาทางานในประเทศไทยผ่านกลไกบันทึกความ
เข้าใจฯ และ อีกร้อยละ 13.1 เข้ามาทางานภายใต้รูปแบบการจ้างงานชายแดน ในขณะที่ ร้อยละ 34.3 มีการ
ดาเนินการตามกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติจนแล้วเสร็จ จากการศึกษาพบว่าสถานะการย้ายถิน่ ของแรงงาน
ข้ามชาติมคี วามแตกต่างกันอย่างมาก ขึน้ อยู่กบั สัญชาติ โดยผูต้ อบแบบสารวจจากประเทศเมียนมา มีกลุ่ม
แรงงานที่ไม่มเี อกสารใดเลยมากที่สุด (คิดเป็ นร้อยละ 25.4) และแรงงานสัญชาติลาวเป็ น กลุ่มที่มเี อกสาร
ครบถ้วนจานวนมากทีส่ ุด (คิดเป็ นร้อยละ 80.6) สาหรับผูต้ อบแบบสารวจทีเ่ ป็ นแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
กัมพูชา ส่วนมากเป็ นกลุ่มทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านช่องทางปกติ แต่ทางานโดยไม่ได้รบั อนุญาต (คิด
เป็ นร้อยละ 43.4) จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด มีแรงงานหญิงมากกว่าแรงงานชายจานวนเล็กน้อยทีไ่ ม่มี
เอกสารใดเลย (คิดเป็ นร้อยละ 18.2 และ ร้อยละ 13.9 ตามลาดับ)
การสารวจพบว่าแรงงานข้ามชาติท่มี กี ารจ้างงานในพื้นที่ นอกเหนือจากจังหวัดชายแดน หรือ แรงงานข้าม
ชาติทท่ี างานเพาะปลูกพืชผลการเกษตรที่จาเป็ นต้องมีการจ้างงานต่อเนื่อง (ยางพารา หรือปาล์มน้ ามัน) มี
แนวโน้มจะมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่แรงงานข้ามชาติท่ไี ม่มเี อกสารจะมีจานวนสูงกว่าใน
จังหวัดชายแดนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัดตาก

วิ ธีการจัดหางาน ค่าใช้จ่ายและหนี้ สินที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
การสารวจพบว่าตัวแทนจัดหางาน (recruitment agency) และนายหน้ามีบทบาทไม่มากนักในการย้ายถิ่น
เพือ่ การทางานในภาคเกษตรกรรม โดยพบว่ามีผตู้ อบแบบสารวจ ทีใ่ ช้ตวั แทนหรือนายหน้าในการจัดหางาน
คิดเป็ นร้อยละ 3.2 และ ร้อยละ 16.1 ตามลาดับ ตามลาดับ ในทางกลับกัน ร้อยละ 36.7 มีการหางานใน
ประเทศไทยผ่ านเพื่อ นหรือ ครอบครัว
ร้อ ยละ 17.8 มีการจ้างงานตรงโดยนายจ้าง และร้อ ยละ 26
ตัดสินใจทีจ่ ะมาทางานในประเทศไทยด้วยตนเอง
การส ารวจพบว่ า แรงงานข้า มชาติมีก ารจ่ า ยเงิน โดยเฉลี่ย ที่ 6,448 บาท เพื่อ ย้า ยถิ่น เข้า มาท างานใน
ภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งสูงกว่าค่าจ้าง 1 เดือน โดยเฉลี่ย (ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ยคือ 6,000 บาท)
จานวนนี้รวมค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่แรงงานข้ามชาติเป็ นผู้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ที่พกั ชัวคราว
่

ค่าธรรมเนียมนายหน้าและตัวแทน ค่าเอกสารต่างๆ อาทิ หนังสือเดินทาง ค่าตรวจลงตรา บัตรผ่านแดน
ใบอนุญาตทางาน ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมในการขึน้ ทะเบียนทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยทัวไปพบว่
่
า แรงงานชายจ่ายเงินมากกว่าแรงงานหญิง โดยผู้หญิงมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ 6,141 บาท
เทียบกับกรณี แ รงงานชายที่ มีค่ าใช้จ่ายที่ 6,863 บาท พบว่าค่ าใช้จ่ายมีแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กบั
ประเทศต้นทาง พืน้ ทีท่ ผ่ี ตู้ อบแบบสารวจอาศัยอยู่ในประเทศไทยและช่องทางการย้ายถิน่ ทีใ่ ช้ว่าเป็ นช่องทาง
ทีเ่ ป็ นทางการหรือช่องทางทีไ่ ม่เป็ นทางการ
มีเพียงร้อยละ 9.1 ของผูต้ อบแบบสารวจทีไ่ ม่มคี ่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ซึง่ ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาในจังหวัด
ชายแดนและทัง้ หมดเป็ นแรงงานข้ามชาติท่ไี ม่มเี อกสาร ร้อยละ 46.8 จ่ายเงินน้อยกว่า 5,000 บาท (หรือ
160 เหรียญสหรัฐ) และร้อยละ 15 จ่ายระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 บาท ร้อยละ 26.7 จ่ายเงินจานวน 10,000
บาท (หรือ 320 เหรียญสหรัฐ) ขึน้ ไป
การสารวจพบว่า ร้อยละ 40.7 ของแรงงานข้ามชาติทงั ้ หมดมีการกู้ยมื เงินเพื่อการย้ายถิน่ เข้ามาทางานใน
ประเทศไทย โดยมีความแตกต่างกันอย่างมากขึน้ อยู่กบั สัญชาติ พบว่าแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา
มีแนวโน้มทีจ่ ะมีหนี้สูงทีส่ ุด (ร้อยละ 68.7) ในขณะทีแ่ รงงานจากประเทศเมียนมามีแนวโน้มต่าทีส่ ุด (ร้อยละ
25.8) ในบรรดาแรงงานข้ามชาติผู้ต อบแบบสารวจที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อ การจัดหางาน ส่ว นใหญ่ เ ป็ นหนี้
นายจ้างคนปั จจุบนั มากทีส่ ุด (ร้อยละ 53.1) ส่วนหนึ่งได้ยมื เงินจากสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 20.4) ส่วน
หนึ่งยืมจากคนในหมู่บา้ น (ร้อยละ 11.2) หรือจากเพื่อน (ร้อยละ 10.7) เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่
มีผตู้ อบแบบสารวจจานวนไม่มากทีม่ กี ารยืมเงินจากผูจ้ ดั หางานหรือนายหน้า
เงิน ที่ยืม จากนายจ้า งมัก จะเป็ น เงิน กู้ ท่ีไ ม่ มีด อกเบี้ย และหนี้ จ ะถู ก หัก จากเงิน เดือ นของแรงงาน โดย
บทบัญญัตขิ องพระราชกาหนด ฯ อนุญาตให้นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การจัดหางานจากค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติได้ (มาตรา 49) ทัง้ นี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างราย
เดือน
แรงงานไม่เพียงแต่ยมื เงินจากนายจ้างเพื่อการจัดหางานเท่านัน้ แต่ยงั ยืมสาหรับความจาเป็ นในด้านอื่นๆ
อาทิ ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน หรือกรณีท่คี รอบครัวประสบเหตุฉุกเฉิน แรงงานส่วนใหญ่แจ้งว่าสามารถ
ชาระหนี้คนื ได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่มแี รงงานบางส่วนทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่าตนยังมีหนี้ท่เี กิดจากค่าใช้จ่าย
ทางการเกษตรของครัวเรือนหรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศต้นทาง

แรงงานข้ามชาติผตู้ อบแบบสารวจทัง้ หมดร้อยละ 50.6 แจ้งว่าเคยถูกหักค่าจ้าง โดยร้อยละ 35.4 เคยถูกหัก
ค่าจ้างตลอดช่วงเวลาการจ้างงาน
ในบรรดาแรงงานข้ามชาติท่แี จ้งว่ามีการหักค่าจ้าง การถูกหักเพื่อจ่ายค่าไฟหรือค่าน้ า เป็ นเรื่องที่พบมาก
ที่สุด (ร้อยละ 41.6) ตามด้วยการหักเพื่อค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและค่าธรรมเนียมการจัดหางาน (ร้อยละ
22.9) ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (ร้อยละ 20.6) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 18.7) และค่าบริการด้าน
สุขภาพ (ร้อยละ 13.9)
มีผตู้ อบแบบสารวจเพียงร้อยละ 4.9 ทีถ่ ูกหักค่าจ้างเพื่อค่าใช้จ่ายสาหรับที่
พัก ทัง้ นี้ พบข้อ มูล ที่มีค่ า ผิด ปกติท่ีมีนัย สาคัญ กล่ าวคือ ร้อ ยละ 98.1 ของแรงงานในไร่อ้อ ยในจัง หวัด
สระแก้วถูกหักค่าจ้างเพื่อเป็ นค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่พี ระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่
อนุญาตให้หกั
สัญญาการจ้างงานก่อนที่จะเดิ นทางย้ายถิ่ น
การสารวจพบว่ามีแรงงานเพียง 31 คน (หรือคิดเป็ นร้อ ยละ 5.9) มีการลงนามในสัญญาจ้างงานก่อนที่จะ
ออกเดินทางจากประเทศต้นทาง เกือบทัง้ หมดเป็ นแรงงานหญิงทีเ่ ป็ นแรงงานตามฤดูกาล เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า
แรงงาน MOU ทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 14.8 ของผู้ตอบแบบสารวจควรจะได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อ นที่จะ
เดินทางออกจากประเทศต้นทาง โดยรวมพบว่า ร้อยละ 56.8 ของผูต้ อบแบบสอบสารวจแจ้งว่ามีการจ้างงาน
ในประเทศไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการย้ายถิน่ แต่ยงั ไม่ได้ลงนามในสัญญาแต่อย่างใด และร้อย
ละ 33.5 มีขอ้ ตกลงการจ้างงานโดยวาจา
จากการสารวจพบว่ามีความแตกต่างในเรื่องนี้ระหว่างสัญชาติต่างๆ อย่างมาก เนื่องจากร้อยละ 20.9 ของ
แรงงานลาวทางานในไร่ออ้ ย มีสญ
ั ญาจ้างแรงงานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการทีแ่ รงงาน
ลาวเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยผ่านกระบวนการ MOU ซึง่ มีขนั ้ ตอนทีร่ ดั กุม ในทางกลับกัน ร้อยละ
93.6 ของแรงงานข้ามชาติ จากเมียนมา มีทงั ้ ที่เดินทางเข้ามาทางานโดยยังไม่มสี ญ
ั ญาจ้างงาน หรือข้าม
แดนมาโดยไม่มกี ารจ้างงานใดๆ ในขณะทีผ่ ตู้ อบแบบสารวจจากกัมพูชาทุกคนไม่มสี ญ
ั ญาจ้างงานทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อนเข้ามาทางานในประเทศไทย โดยร้อยละ 74.7 มีขอ้ ตกลงการจ้างงานทางวาจา
ค่าจ้าง ชัวโมงการท
่
างาน และ วันหยุดที่ได้รบั ค่าจ้าง
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รับรองว่าแรงงานทุกคน ไม่ว่าจะมีสญ
ั ชาติหรือสถานภาพ
ทางกฎหมายเป็ นอย่างไร จะได้รบั ความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ เท่าเทียมกัน ในแง่ของการคุ้มครอง

ค่าจ้างขัน้ ต่าตามกฎหมาย ชัวโมงการท
่
างาน และช่วงเวลาพัก สิทธิลาพักโดยได้รบั ค่าจ้าง การคุม้ ครองจาก
การเลือกปฏิบตั ิ และการคุม้ ครองจากการล่วงละเมิดในที่ทางาน และอื่นๆ เว้นแต่มบี ทบัญญัตเิ ป็ นอย่ างอื่น
ซึง่ ต้องบัญญัติ
ในกฎหมายลาดับรอง1 ในกรณีภาคเกษตรกรรม พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงานให้
ความคุม้ ครองโดยสมบูรณ์ เฉพาะกับแรงงานทีม่ กี ารจ้างงานเต็มเวลาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ซึง่ จาก
จานวนแรงงานที่ได้รบั สารวจทัง้ หมดคิดเป็ นราวร้อยละ 7.9 เท่านัน้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 92.1 ได้รบั ความ
คุม้ ครองต่ากว่านัน้ โดยเป็ นการคุม้ ครองภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
ซึง่ กฎกระทรวงนี้ยกเว้นแรงงานจากการคุม้ ครองทีส่ าคัญหลายเรื่อง รวมถึง ค่าจ้างขัน้ ต่า การกาหนดชัวโมง
่
การทางาน และเวลาพัก ค่าจ้างล่วงเวลา วันหยุดประเพณี และวันหยุดประจาปี ทไ่ี ด้รบั ค่าจ้าง และค่าชดเชย
ในขณะที่การสารวจพบว่ารายได้ของแรงงานข้ามชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญขึ้นอยู่กบั เพศ ชนิดของ
พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก สัญชาติ ประเภทของแรงงาน จังหวัดที่ทางาน แนวโน้มสองประการที่
ชัดเจน คือ: แรงงานข้ามชาติโดยทัวไปได้
่
รบั ค่าจ้างที่ต่ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าตามกฎหมาย (ซึ่งค่าจ้างขัน้ ต่ า
ในช่วงทีท่ าการสารวจอยู่ระหว่าง 305 บาท และ 308 บาท ต่อวัน) และพบว่ามีช่องว่างรายได้ระหว่างชาย
และหญิงค่อนข้างกว้าง มีจานวนแรงงานผู้ตอบแบบสารวจสูงถึง ร้อยละ 58.7 แจ้งว่าทางานเต็มเวลา หรือ
มากกว่า (หมายถึงทางานอย่างน้ อย 8 ชัวโมงต่
่
อ วัน) ได้รบั ค่ าจ้างน้ อ ยกว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าที่กฎหมาย
กาหนดในจังหวัดทีแ่ รงงานทางาน และในขณะทีร่ อ้ ยละ 50 ของแรงงานชายได้รบั ค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่า
ร้อยละ 65.7 ของแรงงานหญิงได้รบั ค่าจ้างน้อยกว่าแรงงานชาย ซึง่ ช่องว่างค่าจ้างขัน้ ต่าระหว่างหญิงชายคิด
เป็ นร้อยละ 15.7 ของผูต้ อบแบบสารวจทีท่ างาน 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปต่อวัน
แรงงานในจัง หวัด ตาก (ทัง้ หมดมาจากประเทศเมีย นมา) เป็ น กลุ่ ม ที่ไ ม่ ค่ อ ยได้ร ับ การคุ้ม ครอง หาก
ตัง้ สมมติฐานว่าแรงงานทางานทัง้ หมด 24 วันต่อเดือน โดยทางาน 8 ชัวโมงต่
่
อวันตามปกติ (แม้ว่าจาก
ข้อมูลการสารวจ แรงงานมีจานวนวันและชัวโมงการท
่
างานที่มากกว่านี้) เงินเดือนในจังหวัดตาก คิดจาก
ค่าจ้างขัน้ ต่าควรอยู่ท่ี 7,320 บาท (305 บาท X 24) อย่างไรก็ดี ร้อยละ 95.4 ของแรงงานข้ามชาติในจังหวัด
ตากแจ้งว่าได้รบั ค่าจ้างน้อยกว่าจานวนเงินดังกล่าว โดยร้อยละ 39.4 ได้รบั ค่าจ้างน้อยกว่า 3,600 บาทต่อ
เดือ น ซึ่งน้ อ ยกว่าค่ าจ้างขัน้ ต่ าต่อ เดือ นครึ่งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบ ร้อ ยละ 74.4 ของแรงงานในจังหวัด
สระแก้ว (ซึง่ เป็ นจังหวัดทีแ่ รงงานทัง้ หมดมาจากประเทศกัมพูชา) ได้รบั ค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่า ในขณะที่
1

มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน บัญญัตวิ ่า “’งานเกษตรกรรม งานประมง งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานทีร่ บั
ไปทาทีบ่ า้ น งานขนส่ง และงานอื่นตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกาหนดในกฎกระทรวงให้มกี ารคุม้ ครองแรงงานกรณีต่างๆ แตกต่างไป
จากพระราชบัญญัตนิ ้กี ไ็ ด้””

เกือบร้อยละ 35 ของแรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แรงงานทัง้ หมดมาจากประเทศเมียนมา) และเพียงร้อย
ละ 3.7 ของแรงงานในจังหวัดเลย (ซึ่งแรงงานทัง้ หมดมาจากประเทศ สปป. ลาว) ได้รบั ค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้าง
ขัน้ ต่า
ตามกฎหมาย สาหรับลูกจ้างที่ได้รบั การคุ้มครองภายใต้ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงงาน จานวนชัวโมง
่
การทางานปกติสูงสุดคือ 8 ชัวโมง
่
ต่อวัน และไม่เกิน 48 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ การทางานเกินกว่า 48 ชัวโมง
่
นัน้ ต้องได้รบั ค่าล่วงเวลา นอกจากนี้นายจ้างต้องจัดให้มวี นั หยุดประจาสั ปดาห์อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น แรงงานเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การคุ้มครองสิทธิแรงงานที่บญ
ั ญัติ
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน รวมถึงบทบัญญัติเ รื่องชัวโมงการท
่
างานปกติ เวลาพัก และค่ า
ล่วงเวลา
ในบรรดากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 95.4 แจ้งว่ามีการทางาน 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป ร้อยละ 41.3 ทางานตัง้ แต่ 8 ชัวโมง
่
ขึน้ ไป ถึง 12 ชัวโมงต่
่
อวัน และร้อยละ 8.8 แจ้งว่าทางานมากกว่า 12 ชัวโมงต่
่
อวัน การสารวจพบว่ามากกว่า
ครึง่ ของผูต้ อบแบบสารวจทัง้ หมด (ร้อยละ 53.3) ทางาน 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มวี นั หยุดพักผ่อน โดยคิด
เป็ นแรงงานชายร้อยละ 55.6 และแรงงานหญิงร้อยละ 51.4
แม้ว่าการปลู กพืชผลการเกษตรบางชนิดจาเป็ นต้องให้แรงงานทางานทุกวัน แต่แรงงานให้ข้อ มูล ว่าตน
สามารถขอหยุดได้ หากจาเป็ น แรงงานจะได้รบั ค่าจ้างในอัตรารายวัน ตามจานวนวันทีท่ างาน และจะไม่ได้
รับค่าจ้างในวันทีไ่ ม่ได้ทางาน มีผตู้ อบแบบสารวจน้อยกว่า 12 คน (จากจานวน 528 คน) แจ้งว่าได้รบั ค่าจ้าง
ในวันหยุดไม่ว่าจะหยุดด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึง การลาป่ วย วันหยุดตามประเพณี และหยุดลาคลอด)
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
หน้าทีข่ องนายจ้างในการให้ความคุม้ ครองด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยกับแรงงานทุกคน ไม่ว่าแรงงาน
จะมีสญ
ั ชาติใด ถูกกาหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง
ทีเ่ กีย่ วข้อง แม้ว่าความปลอดภัยในสถานประกอบการโดยรวม
มีแนวโน้มที่ดขี ้นึ แต่เนื่องจากไม่มกี ารจาแนกข้อมูลเชิงสถิติในเรื่องนี้เฉพาะภาคเกษตรกรรม หรือ มีการ
จาแนกตามสัญชาติ จึงเป็ นเรื่องทีย่ ากทีจ่ ะสรุปว่าแนวโน้มของอุบตั เิ หตุทล่ี ดลงครอบคลุมไปถึงกรณีแรงงาน
ข้ามชาติในงานเกษตรกรรมด้วยหรือไม่

จากการสารวจพบว่า อันตรายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยทีพ่ บกันโดยทัวไปมากที
่
ส่ ุดคือการทางานที่
ต้องเผชิญโดยตรงกับแสงแดด (ร้อยละ 61.8) กับฝุ่น (ร้อยละ 61.8) กับอุณหภูมสิ งู (ร้อยละ 31.2) และกับใช้
ยาฆ่าแมลง (ร้อยละ 29.9) ในขณะทีอ่ นั ตรายเหล่านี้สามารถพบได้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทัง้
4 ชนิด แต่ในแต่ละกิจการ มีภยั อันตรายด้านอาชีวอนามัยเฉพาะด้านทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ในบรรดาแรงงานทัง้ หมดที่ได้ทาการสารวจ ร้อยละ 13.8 เคยประสบอุบตั เิ หตุจากการทางานที่ต้องไปพบ
แพทย์เพือ่ รักษา ซึง่ กรณีน้ไี ม่น่าแปลกใจอะไร เนื่องจากร้อยละ 85 ของแรงงานทัง้ หมดไม่ได้รบั แจกอุปกรณ์
ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล หรือ ได้ร ับ การอบรมเรื่อ งการใช้เ ครื่อ งมือ อย่ า งปลอดภัย ใดๆ ซึ่ง ขัด กับ
พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 (มาตรา 16
และมาตรา 22) นอกจากนี้ การสารวจพบว่ามีเพียงร้อยละ 7.6 ของผูต้ อบแบบสารวจได้รบั การอบรม เพียง
ร้อยละ 5.9 ได้รบั แจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเพียงร้อยละ 1.7 ได้รบั แจกอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลและการอบรมเพือ่ การทางาน
ปั ญหาสุขภาพหลักทีพ่ บได้ในกลุ่ มผูต้ อบแบบสอบสารวจทัง้ หมด คือ ปั ญหาการบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อและข้อ
ต่อทีร่ ุนแรง (ร้อยละ 54.6) ปวดหัว (ร้อยละ 52.5) เวียนศีรษะ (ร้อยละ 45.3) และปวดท้อง (ร้อยละ 34.7)
สภาพที่อยู่อาศัย
นายจ้างในภาคเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่จดั พืน้ ทีส่ าหรับการพักอาศัยให้แรงงานข้ามชาติซ่งึ มักจะปลูกเป็ นที่
พักแบบชัวคราวใกล้
่
กบั พื้นที่เก็บเกี่ยว ในบรรดาการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรทัง้ 4 ชนิด ร้อยละ 84.5
ของผูต้ อบแบบสารวจแจ้งว่านายจ้างจัดทีพ่ กั ให้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ซึ่งกรณีดงั กล่าวเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ี ที่ทางานในสวนยาพารา และสวนปาล์มน้ ามัน ซึ่งต้องทางานระยะยาว
(ร้อยละ 93.9) โดยที่พกั มีลกั ษณะถาวรมากกว่า สร้างด้วยวัสดุท่มี คี วามแข็งแรงทนทานกว่าและสามารถ
เข้าถึงแหล่งน้ าสะอาดและไฟฟ้ าได้ง่ายกว่า และมีอุปกรณ์สงิ่ อานวยความสะดวกด้านสุขอนามัยทีเ่ พียงพอ
ในทางกลับกัน สาหรับการปลูกข้าวโพดและอ้อยซึง่ มีลกั ษณะฤดูกาลมากกว่า สิง่ ทีท่ าโดยทัวไปคื
่ อการจัดหา
วัสดุ (อาทิ ไม้ไผ่ ทีม่ ุงหลังคา และเศษโลหะต่างๆ) ให้แรงงานข้ามชาตินาไปสร้างเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยในไร่ แหล่ง
น้ าเป็ นบ่อน้ าธรรมชาติหรือบ่อที่นายจ้างขุดให้โดยไม่มกี ารกรอง เนื่องจากวัสดุท่นี ามาใช้ปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยค่อนข้างแย่ และโครงสร้างทีอ่ ยู่อาศัยเปิ ดโล่ง ตัง้ อยู่ใกล้กบั สถานทีเ่ พาะปลูก แรงงานแจ้งว่าตนมีความ
เสีย่ ง/ หรือสัมผัสกับสารเคมีทม่ี กี ารฉีดพ่นค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับความเสีย่ งจากพายุต่างๆ ผูต้ อบแบบ
สารวจร้อยละ 13.3 แจ้งว่า มีหอ้ งน้ าไม่เพียงพอ และร้อยละ 9.1 ระบุว่าไม่มนี ้ าสะอาด โดยรวมแล้ว ผูต้ อบ

แบบสารวจส่วนน้อยมีความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงและการละเมิดในที่พกั อาศัยร้อยละ 4.7 เป็ นชาย 8
คน และหญิง 17 คน ระบุว่าตนมีขอ้ กังวลดังกล่าว
ข้อบ่งชี้แรงงานบังคับ
ประเทศไทยได้ใ ห้ส ตั ยาบันอนุ ส ญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่ างประเทศที่เ กี่ยวกับ แรงงานบัง คับ ได้แก่
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (ฉบับที่ 29) อนุสญ
ั ญาการขจัดแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (ฉบับ
ที่ 105) และพิธสี ารส่วนเสริมอนุ สญ
ั ญาแรงงานบังคับ พ.ศ. 2557 ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา ประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสาคัญในการจัดการกับแรงงานบังคับโดยการปฏิรปู กฎหมายและกรอบนโยบายและ
โดยการพัฒ นาทัก ษะของผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หลัก ซึ่ง รวมถึง ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บัง คับ ใช้ก ฎหมาย
ภาคเอกชน และอื่นๆ แต่แม้ว่ามีความก้าวหน้าก็ตาม การใช้แรงงานยังคงพบอยู่ในบางภาคการผลิต
แม้ว่าการศึกษานี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการประมาณการตัวเลข แต่การวิเคราะห์ยนื ยันว่าภาคเกษตรกรรม
ของไทยไม่ได้ปลอดจากแรงงานบังคับ ตามตัวชีว้ ดั ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบังคับ
(ซึ่ง หมายถึง สถานการณ์ ท่ีบุ ค คลถู ก บัง คับ ให้ท างานโดยขัด ต่ อ เจตจ านงของตนโดยใช้ก ารหลอกลวง
ความรุนแรง หรือการข่มขู่ หรือโดยวิธกี ารทีแ่ ยบยลมากขึ้น เช่น การใช้หนี้ในการควบคุม การเก็บเอกสาร
ประจาตัว หรือ การข่มขู่ว่าจะส่งกลับประเทศ) การศึกษาพบตัวอย่างสถานการณ์ ท่ีมีปัจจัยหลายอย่างที่
เชื่อมโยงกับความไม่สมัครใจและการบีบบังคับ ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าจ้างต่า การกาหนดให้ทางานล่วงเวลา
โดยมิชอบ การจากัดเสรีภาพในการเดินทาง สภาพการดารงชีวติ ทีย่ ่าแย่ การเป็ นหนี้นายจ้างหรือนายหน้า/
ผูจ้ ดั หางาน การยึดเอกสารประจาตัวและความกลัวทีจ่ ะเสียโอกาสการได้งาน และ/หรือเสีย่ งต่อการถูกจับกุม
หรือการส่งกลับประเทศ
ข้อบ่งชี้การใช้แรงงานเด็ก
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก 2
ฉบับ และได้ปรับปรุงกรอบกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาดังกล่าว ดังนัน้ อายุขนั ้ ต่าสาหรับการจ้างงาน
ในภาคเกษตรในประเทศไทยจึงถูกกาหนดไว้ท่ีอายุ 15 ปี ในขณะทีเ่ ด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ได้รบั อนุญาตให้
ทางานทีเ่ ป็ นงานอันตราย
การสารวจมีคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็กทีอ่ ยู่ในพื้นทีเ่ พาะปลูก และขอบเขตทีเ่ ด็กอาจมีการทางาน อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากความซับซ้อนในการพิจารณาว่าเด็กที่อายุมากกว่า 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี ทางานในภาค

เกษตรกรรมจะถือเป็ นการใช้แรงงานเด็กหรือไม่ การสารวจนี้จึงไม่สามารถให้ขอ้ สรุปที่ แน่ ชดั ได้ แต่สงิ่ ที่
สามารถสรุปได้อย่างแน่ นอนคือ มีเด็กข้ามชาติอาศัยอยู่ใ นพื้นที่เ พาะปลูกด้วยและทางานเกษตร การ
สารวจพบว่าร้อยละ 30.9 ของผูต้ อบแบบสารวจมีเด็กอาศัยอยู่กบั ครอบครัวของตนในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก อีกร้อย
ละ 18.5 แจ้งว่าเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานกับแรงงานในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก นอกจากนี้ ในบรรดาแรงงานข้าม
ชาติทต่ี อบแบบสารวจ มีแรงงานจานวน 10 คนอายุระหว่าง 16-17 ปี
การร้องทุกข์ด้านแรงงาน และการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์
จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด ร้อยละ 29.2 หรือผู้ตอบแบบสารวจจานวน 154 คน ระบุว่าประสบปั ญหาในการ
ทางาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานข้ามชาติ ปั ญหาทีพ่ บบ่อยทีส่ ุดในภาคเกษตรกรรมคือกรณีค่าจ้าง
ค้างจ่าย หรือจ่ายค่าจ้างต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น ชัวโมงการท
่
างานทีย่ าวนาน การจากัดเสรีภาพในการเดินทาง
จากทีท่ างานและ/หรือทีพ่ กั อาศัย การยึดเอกสารโดยนายจ้าง คาร้องทุกข์ดา้ นความปลอดภัย
อาชีวอนา
มัย และ การเลิกจ้างทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม มีผตู้ อบแบบสารวจเพียง 10 คนจาก 154 คนทีป่ ระสบปั ญหาและแจ้งว่าได้มกี ารร้องเรียน แต่
ทัง้ หมดไม่ไ ด้เ ป็ นการร้อ งเรียนกับ ช่อ งทางของรัฐ เหตุผ ลที่พบได้ทวไปในกรณี
ั่
ท่ีไม่ มีการร้อ งเรียน คือ
ข้อจากัดด้านภาษา แรงงานไม่มสี ถานภาพทางกฎหมายในประเทศไทย ไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับการร้องเรียน
หรือยื่นคาร้องทุกข์ ขาดความเชื่อมันไว้
่ ใจในระบบการร้องทุกข์ หรือขาดความเชื่อมันในเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และไม่
ทราบว่าตนสามารถยื่นคาร้องทุกข์ได้ นอกจากนี้แรงงานหลายๆ คนแจ้งว่ากลัวการตอบโต้กลับจากนายจ้าง
หากมีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ เช่น
ในรูปแบบการเลิกจ้างทีไ่ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย การยึดค่าจ้าง การ
ปฏิเสธต่อใบอนุญาตทางาน หรือ ข่มขูว่ ่าจะส่งกลับประเทศ
กลไกการร้องทุกข์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงานทาให้แรงงานสามารถยื่นข้อพิพาทด้าน
แรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยได้โดยตรง การร้องทุกข์ดา้ นแรงงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อานาจของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขณะที่การร้องทุกข์ด้านการประกันสังคมอยู่ภายใต้อานาจของสานักงาน
ประกันสังคม และ การร้องทุกข์เกี่ยวกับปั ญหาด้านเอกสารอยู่ภายใต้อานาจของกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานยังได้จดั ตัง้ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติท่รี บั เรื่องร้องทุกข์จากแรงงานข้าม
ชาติและมีล่ามไว้คอยบริการ จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นในกรณีทไ่ี ม่ย่นื คาร้อ งทุกข์กบั หน่วยงานราชการ
จึงไม่น่าแปลกใจทีแ่ รงงานข้ามชาติเลือกทีจ่ ะแก้ไขข้อพิพาทกับนายจ้าง/ ผูจ้ ดั การของตนโดยตรง หรือขอให้

เพื่อน/ครอบครัวเข้ามาช่วย หรือเมื่อต้องการการสนับสนุ นจากภายนอก แรงงานเลือกพึง่ พาองค์กรพัฒนา
เอกชนเในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
สหภาพแรงงานและองค์กรสมาชิกอื่น ๆ สามารถเป็ นพันธมิตรทีท่ รงพลังในการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กี่ยวกับงาน
และ ข้อพิพาทในการจ้างงานของสมาชิก อย่างไรก็ตาม จากการสารวจแรงงานข้ามชาติจานวน 528 คน ไม่
พบว่ามีใ ครเข้าร่ว มเป็ นสมาชิก สหภาพแรงงาน ในขณะที่ แรงงาน 24 คนรายงานว่าได้เ ข้าร่ว มองค์กร
แรงงานข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ อย่างไม่เป็ นทางการในขณะทางานในประเทศไทย (23 คนจากประเทศเมียนมาและ
1 คนจาก สปป.ลาว)
การเข้าถึงประกันสังคมและการบริ การทางการแพทย์
แรงงานข้ามชาติแ ละแรงงานไทยมีส ิทธิเ ข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ ประกัน สัง คมตามมาตรฐานส าหรับ แรงงานที่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น สมทบตามที่ บัญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติประกันสังคม แรงงานยังได้รบั สิทธิและสิทธิประโยชน์ ภายใต้กองทุนเงินทดแทนอีกด้ว ย
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตที่แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิและสิทธิประโยชน์เหล่า นี้ได้นัน้ ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ
เช่ น ประเภทกิจ การที่แ รงงานได้ร ับ การจ้า งงาน นายจ้า งปฏิบัติต ามกฎหมายหรือ ไม่ สถานภาพทาง
กฎหมาย อุปสรรคด้านภาษา และสิทธิท่จี ะยังคงพานักในประเทศในระยะเวลาที่ยาวนานพอที่จะเรียกร้อง
ผลประโยชน์ต่างๆ หลังตกงาน
แรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมที่มเี อกสาร และทางานให้กบั นายจ้างคนเดียวกันตลอดทัง้ ปี ควรได้รบั
การคุม้ ครองประกันตนภายใต้กองทุนประกันสังคม ในส่วนกองทุนเงินทดแทนอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติท่ี
มีสญ
ั ญาจ้างงานระยะสัน้ รวมถึงแรงงานจากกการจ้างงานชายแดนขึ้นทะเบียนกับกองทุนได้ แรงงานที่มี
เอกสารทัง้ หมดทีไ่ ม่มสี ทิ ธิขน้ึ ทะเบียนกองทุนประกันสังคมควรซือ้ บัตรประกันสุขภาพได้ ในทางทฤษฎีแล้ว
แรงงานข้ามชาติท่ไี ม่มเี อกสารควรมีสทิ ธิได้รบั การประกันสุขภาพของรัฐบาล แต่ในทางปฏิบตั ิ เป็ นที่น่า
เสียดายว่า โรงพยาบาลทีอ่ นุญาตให้แรงงานไม่มเี อกสารหรือผู้ตดิ ตามของแรงงานไม่มเี อกสารสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพได้ยงั มีจานวนไม่มากนัก
การสารวจพบว่าแรงงานผู้ตอบแบบสารวจที่ไม่ได้ข้นึ ทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ จากกองทุนหรือประกัน
สุ ขภาพยังมีจ านวนที่ห่ างไกลกับ จ านวนแรงงานที่มีส ิทธิต ามกฎหมายและควรได้เ ข้าถึง โครงการด้า น
สวัสดิการสังคมเหล่านี้ แรงงานข้ามชาติทม่ี เี อกสารมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 66.7 ของกลุ่มตัวอย่าง
แต่
มีเพียงร้อยละ 34.1 เท่านัน้ ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับอย่างน้อย 1 ใน 3 ของโครงการสวัสดิการสังคมดังกล่าว พบว่า

แรงงานจานวนมากไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนโครงการใด ๆ เลย ทาให้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รบั การคุม้ ครอง ในกรณี
ทีแ่ รงงานต้องการการรักษาพยาบาลหรือไม่สามารถทางานได้อนั เป็ นผลมาจากการบาดเจ็บหรือการคลอด
บุตร หรือในสถานการณ์อ่นื ๆ ทีค่ รอบคลุมโดยประกันสังคม
มีอุปสรรคหลายประการที่ขดั ขวางการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ แม้ว่าจะมีประกัน
สุ ข ภาพคุ้ม ครองก็ต าม อุ ป สรรคที่ ช ัด เจนที่สุ ด ประการหนึ่ ง คือ ข้อ จ ากัด ทางภาษาระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลกับแรงงานข้ามชาติ ค่าใช้จ่ายยังเป็ นปั ญหาแม้ จะเป็ นกลุ่มผูท้ ม่ี ปี ระกัน นอกจากนี้ บัตรประกัน
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ถูกจากัดให้ใช้ในโรงพยาบาลที่ซ้อื บัตรประกัน สุขภาพเท่านัน้ ซึ่งเป็ นปั ญหา
สาหรับผู้ท่อี าศัยอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลที่ข้นึ ทะเบียนไว้ เนื่องจากเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่
อาจสูงหากไม่อยู่ในพืน้ ทีน่ นั ้ อีกต่อไป
ข้อเสนอแนะ
รายงานฉบับนี้ปิดท้ายด้วยชุด ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม 6 ประเด็นหลัก: (1) เพิม่ การเข้าถึงการย้ายถิ่นที่
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย; (2) จัดให้มกี ารจัดหางานทีป่ ลอดภัยและเป็ นธรรม (3) เพิม่ การคุม้ ครอง
แรงงาน (4) จัดให้มกี ารเจรจาต่อรองร่วมและการเข้าถึงความยุตธิ รรมอย่างมีประสิทธิผล (5) เพิม่ การเข้าถึง
การคุม้ ครองทางสังคมและบริการด้านสุขภาพ และ (6) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและทีอ่ ยู่อาศัย

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การย้ายถิน่ เพือ่ การทางานทัวโลกสร้
่
างงานหลายล้านตาแหน่ งและสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากการ
ส่งเงินกลับบ้านของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในแต่ละปี และยังสร้างผลประโยชน์ให้กบั เศรษฐกิจของ
ประเทศปลายทางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภาวะการขาดแคลนงานที่มคี ุณค่าและการกระทาละเมิด ต่างๆ
ยังคงปรากฏชัดในการย้ายถิน่ ระหว่างประเทศในหลากหลายเส้นทาง (migration corridor) และสามารถพบ
ได้ตลอดวงจรการย้ายถิน่ ซึ่งกรณีแรงงานข้ามชาติท่เี ดินทางมาทางานในภาคเกษตรกรรมถือว่าเป็ นกรณี
ดังกล่าว การย้ายถิน่ ทีป่ ลอดภัย เป็ นระเบียบ และเป็ นธรรมจึงเป็ นคาตอบทีส่ าคัญสามารถตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่ าย – ทัง้ แรงงานข้ามชาติ ชุมชน และประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
รายงานนี้นาเสนอผลการสารวจที่ออกแบบมาเพื่อทาความเข้าใจแนวปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและสภาพการ
ทางานของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมของไทยให้ดขี น้ึ การสารวจสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติทงั ้ ที่มี

เอกสารและ ไม่มเี อกสารจานวน 528 คนจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา ทีท่ างานเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร
4 ชนิดในประเทศไทย ข้อสรุปทีส่ าคัญจากการสารวจได้แก่:
• แรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางไม่ปกติ : จากการสารวจ
พบว่าแรงงาน ข้ามชาติจานวนมากในภาคเกษตรกรรมเป็ นแรงงานทีไ่ ม่มเี อกสาร ในบรรดาผู้ตอบ
แบบสารวจพบว่า
มีเพียงร้อยละ 28 เท่านัน้ ทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใต้ช่องทางที่
เป็ นทางการ กล่าวคือ ช่องทาง MOU หรือการจ้างงานชายแดน (ร้อยละ 14.9 และ 13.1 ตามลาดับ)
ส่วนหนึ่งอาจอธิบายได้ว่าหลายคนเห็นว่ากลไก MOU มีความซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่าย
ทีค่ ่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับทางเลือกในการเข้าสูป่ ระเทศไทยแบบไม่ปกติ
• และแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่ยงั คงมีสถานะการย้ายถิ่ นที่ไม่ปกติ : รัฐบาลได้ประกาศนิรโทษ
กรรมผ่อนผันเป็ นการเฉพาะกิจ โดยอนุ ญาตให้แรงงานข้ามชาติข้นึ ทะเบียน และดาเนินการปรับ
สถานภาพทางกฎหมาย จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด ร้อ ยละ 66.7 เป็ น แรงงานที่มีเ อกสาร โดย
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 34.3) ดาเนินการปรับสถานภาพทางกฎหมายในกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ
ในปี พ.ศ. 2560-2562 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 30.1 ของผู้ตอบแบบสารวจยังอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่
ปกติ2
• ช่องทาง MOU เป็ นกระบวนการที่ไม่ยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองความต้องการของแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม: การเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยผ่านช่องทาง MOU จะต้องลงนามใน
สัญ ญาจ้า งเพื่อ ท างานเป็ น เวลาสองปี กับ นายจ้า งคนเดีย ว อย่ า งไรก็ต าม ธรรมชาติข องงาน
เกษตรกรรมมัก จะไม่เ ปิ ดโอกาสให้ น ายจ้างจ้างแรงงานอย่า งต่อ เนื่อ ง เนื่อ งจากความต้อ งการ
แรงงานมีความผันผวนตลอดทัง้ ปี ตามวงจรการเพาะปลูก และในทางปฏิบตั ิ แรงงานข้ามชาติจานวน
มากมีนายจ้างหลายรายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งจะทาให้แรงงานสามารถทางานได้ ตลอดทัง้ ปี
ทางเลือ กเดียวในปั จจุบันที่เ หมาะสมคือ
การจ้างงานชายแดน แต่ กรณีดงั กล่ าวสามารถ
ดาเนินการได้เเฉพาะนายจ้างทีป่ ระกอบกิจการในจังหวัดชายแดนบางจังหวัดเท่านัน้
• มีการใช้ กฎระเบียบการจ้างงานชายแดนอย่างไม่เหมาะสม: กฎระเบียบการจ้างงานชายแดน
ออกแบบมาเพื่อเป็ นทางเลือกทีย่ ดื หยุ่นมากกว่าช่องทาง MOU โดยอนุญาตให้นายจ้างจ้างแรงงาน
ข้ามชาติจากกัมพูชาและเมียนมาทีอ่ าศัยอยู่ตามแนวชายแดนทีต่ ดิ กับไทยเป็ นระยะเวลาสามเดือน
2

ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 3.2 ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ บี ตั รประจาตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

โดยสามารถขอต่อระยะเวลาได้ ดังนัน้ การจ้างงานชายแดนจึงเป็ นกลไกทีม่ ปี ระโยชน์มาก ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานระยะสัน้ ซึง่ รวมถึงการเพิม่ จานวนแรงงานชัวคราวในช่
่
วงฤดูเก็บ
เกีย่ วหรือฤดูปลูก อย่างไรก็ตาม การสารวจนี้พบว่าแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมจานวนมาก
ทางานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานภายใต้การจ้างงานชายแดน สิง่ นี้ทาให้เกิดช่องว่าง
ในการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติเนื่องจากแรงงานที่มกี ารจ้างงานกับนายจ้างคนเดียวน้อยกว่า 1 ปี
จะถูกยกเว้นการคุม้ ครองสิทธิแรงงานทีส่ าคัญหลายประการภายใต้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน
รวมถึง ไม่ได้รบั การคุ้มครองภายใต้พ ระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม นอกจากนี้ การจ้างงานชายแดน
ยังไม่อนุญาตให้จา้ งแรงงานข้ามชาติจากประเทศ สปป. ลาว เกษตรกรทีป่ ระกอบกิจการในจังหวัด
ชัน้ ในหรือใกล้กบั ประเทศ สปป. ลาวยังต้องจ้างแรงงานภายใต้กลไก MOU เท่านัน้ หรือตามที่เรา
เห็นในทางปฏิบตั ิ อาจจ้างแรงงานทีม่ สี ถานะไม่ปรกติ
• ค่าธรรมเนี ยมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ตกเป็ นภาระของแรงงานข้าม
ชาติ : จากการสารวจพบว่าแรงงานข้ามชาติจ่ายเงินเฉลีย่ 6,448 บาท เพื่อการย้ายถิน่ มาทางานใน
ภาคเกษตรของไทย โดยร้อยละ 26.7 จ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดหางานอย่างน้อย 10,000
บาท . ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แรงงานข้ามชาติต้องรับผิดชอบ อาทิ ค่าเดินทาง ที่
พักชัวคราว
่
ค่านายหน้าและตัวแทน และเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารตรวจลงตรา
บัต รผ่ านแดน ใบอนุ ญ าตทางาน การตรวจสุ ขภาพ และค่ าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่เ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการต่างๆ แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะไม่ได้สูงมากนัก แต่โดยเฉลีย่ แล้วสูงกว่าค่าจ้าง
หนึ่งเดือ น (รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือ นของกลุ่ มตัว อย่างคือ เดือ นละ 6,000 บาท) การสารวจพบว่ามี
ค่าใช้จ่ายมีความแตกต่ างอย่างมากขึ้นอยู่กบั ประเทศต้นทาง พื้นที่ท่ผี ู้ตอบแบบสารวจอยู่ อาศัยใน
ประเทศไทย และช่องทางที่แรงงานใช้เพื่อการย้ายถิน่ ว่าเป็ นช่องทางทางการหรือไม่เป็ นทางการ
ในทางกลับกัน มีเพียงร้อยละ 9.1 ของผูต้ อบแบบสอบถามแจ้งว่าไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่
(ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามายังจังหวัดชายแดน และแรงงานทัง้ หมดเป็ นแรงงานไม่มเี อกสารประกอบ)
ข้อ ตกลงระหว่างประเทศก าหนดว่าแรงงานข้า มชาติไม่ค วรต้อ งเป็ นผู้รบั ผิด ชอบค่ าใช้จ่า ยและ
ค่ าธรรมเนี ย มการจัดหางาน หลักการที่ส าคัญ นี้เ ป็ นบทบัญ ญัติหลักในหลักการทัวไปและแนว
่
ทางการปฏิบตั เิ พื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานและ
ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง ซึ่งกาหนดว่ าไม่ค วรเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ย มโดยตรงหรือ โดยอ้อ ม
ทัง้ หมดหรือ บางส่ว น ค่ าธรรมเนียมใดๆ หรือ ค่ าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้อ งจากแรงงาน อีกทัง้ ยังมีก าร
ก าหนดนิ ย ามค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด หางานที่แ รงงานไม่ ค วรต้อ ง

รับผิดชอบ หลักการนี้ได้รบั การสนับสนุ นโดยอนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า ด้ว ย
สานักงานจัดหางานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 181) ซึง่ มีหลักการสาคัญในลักษณะเดียวกัน
• แรงงานข้ามชาติ มกั เป็ นหนี้ นายจ้างและถูกหักค่าจ้างเป็ นประจา: ในขณะที่การสารวจไม่พบ
กรณี ที่ชดั เจนของแรงงานขัดหนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 50.6) แจ้งว่าถูกหัก
เงินเดือนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหางาน ค่าไฟฟ้ า/ค่าน้า เครื่องมือ/
อุปกรณ์ อาหาร/น้ าดื่ม บริการด้านสุขภาพ และอื่นๆ ในขณะทีก่ ฎหมายไทยอนุญาตให้สามารถหัก
ค่าจ้างบางส่วนได้ (เช่น พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวอนุ ญ าตให้
นายจ้างหักค่าจ้างเพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมจากการจัดหางาน (มาตรา 49); ส่วนเรื่อง
อื่นๆ ไม่อนุ ญาตให้หกั เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการทางาน เงิน
กู้ยมื จากนายจ้างมัก จะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ท่ไี ม่มดี อกเบี้ย โดยจ่ายคืนจากการหักค่าจ้างของ
แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่แจ้งงว่าสามารถชาระหนี้ได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่เป็ นเรื่องที่น่า
กังวลว่าผู้ตอบแบบสารวจหลายคนแจ้งว่าไม่ทราบว่าตนเป็ นหนี้อยู่จานวนเท่าไร หรือจะต้องชาระ
หนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน
• ค่าจ้างตา่ ถือเป็ นข้อท้าทายที่สาคัญประการหนึ่ งในภาคเกษตรกรรม: พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครอง
แรงงานบัญญัตวิ ่าแรงงานภายใต้ขอบเขตการคุ้มครองของพระราชบัญญัตมิ สี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างขัน้ ต่า
ตามที่กฎหมายกาหนด ในขณะที่แรงงานในภาคเกษตรกรรมจานวนมากจะไม่ได้รบั การคุ้มครอง
ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน ดังนัน้ จึง ถูกยกเว้นไม่ได้รบั การคุม้ ครองค่าจ้างขัน้ ต่า (ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม) ค่าจ้างขัน้ ต่ายังคงเป็ นเครื่องบ่งชี้ท่ดี วี ่า
แรงงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมหรือไม่ การสารวจพบว่าร้อยละ 41.4 ของแรงงานข้ามชาติท่ี
ทางานเต็มเวลาขึน้ ไป (กล่าวคือ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปต่อวัน) ได้รบั ค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขัน้ ต่า สิง่ ทีค่ วร
พิจารณาเป็ นพิเศษคือในจังหวัดตาก (ซึ่งผูต้ อบแบบสารวจทัง้ หมดมาจากประเทศเมียนมา) ผูต้ อบ
แบบสารวจร้อยละ 95.4 ของแรงงานข้ามชาติได้รบั ค่าจ้างต่ ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่ า ตามที่กล่าวไปใน
รายงานนี้ หากตัง้ ข้อสมมติฐานว่าทางานปกติต่อเดือน ค่าจ้างขัน้ ต่ารายเดือนในจังหวัดตากเท่ากับ
7,320 บาท อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 39.4 ของแรงงานข้ามชาติทงั ้ หมดในจังหวัดตากแจ้งว่ามีรายได้
น้ อ ยกว่า 3,600 บาทต่อ เดือ น หรือ น้ อ ยกว่าครึ่งหนึ่งของค่ าจ้างขัน้ ต่ า โดยไม่ได้พิจารณากรณี
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ต้องทางานล่วงเวลาแต่ไม่ได้รบั ค่าจ้างล่วงเวลา ในขณะเดียวกัน มี
เพียงร้อยละ 3.7 ของแรงงานในจังหวัดเลย (ซึ่งทัง้ หมดมาจาก สปป. ลาว) แจ้งว่าได้รบั ค่าจ้างต่า
กว่าค่าจ้างขัน้ ต่า

• ค่าจ้างที่ตา่ ในภาคเกษตรกรรมรุนแรงมากขึ้นจากช่องว่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิ งที่
มีนัยสาคัญ: จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 6,000 บาท การสารวจพบว่า
แรงงานหญิงและชายส่วนใหญ่ทางานในจานวนชัวโมงต่
่
อวันและจานวนวันต่อสัปดาห์ไม่ต่างกันมาก
นัก อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติทเ่ี ป็ นผูช้ ายมีรายได้เฉลีย่ เดือนละ 7,000 บาท; ในขณะทีแ่ รงงาน
หญิงมีรายได้ประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ผูช้ ายมีแนวโน้มทีจ่ ะอยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดทีก่ าหนดไว้
สาหรับการศึกษานี้ โดยร้อยละ 42.2 มีค่าจ้างมากกว่า 9,000 บาทต่อเดือน ในขณะทีแ่ รงงานหญิง
เพียงร้อยละ 27.7 เท่านัน้ ทีอ่ ยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดนี้ ในขณะเดียวกัน แรงงานหญิงเกือบร้ อยละ 15
อยู่ในกลุ่มรายได้ต่าที่สุด โดยมีรายได้ไม่ถงึ 3,000 บาทต่อเดือน ในทางตรงกันข้าม แรงงานชาย
เพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ทีม่ รี ายได้เพียงเล็กน้อย
• โดยทัวไป
่ ไม่มีการปฎิ บตั ิ ตามชัวโมงการท
่
างานและวัน หยุดตามที่ กฎหมายกาหนด: ตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน จานวนชัวโมงท
่
างานสูงสุดสาหรับแรงงานในประเทศไทยคือแปด
ชัวโมงต่
่
อวันและไม่เกิน 48 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ การทางานเกิน 48 ชัวโมงต้
่
องได้รบั การชดเชยค่าจ้าง
ล่วงเวลา นอกจากนี้ นายจ้างควรจัดให้มวี นั หยุดประจาสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ จาก
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.1 แจ้งว่าทางานมากกว่าแปดชัวโมง
่
โดยร้อยละ 41.3 แจ้งว่าตนทางาน
มากกว่าแปดชัวโมงและอาจสู
่
งถึง 12 ชัวโมงต่
่
อ วัน และ ร้อ ยละ 8.6 แจ้งว่าทางานมากกว่า 12
ชัวโมง
่
การสารวจยังพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติทงั ้ หมดที่สารวจ (ร้อยละ 53.3)
ทางานเจ็ดวันต่อสัปดาห์โดยไม่มวี นั หยุด โดยคิดเป็ นแรงงานชายร้อยละ 55.6 และแรงงานหญิงร้อย
ละ 51.4
• มีแรงงานจานวนน้ อยมากที่ได้รบั อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) หรือได้รบั การ
ฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการใช้ อุปกรณ์ ส่ งผลให้ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ในที่ ท างานและปั ญ หาด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยโดยรวม: ในบรรดาแรงงานข้ามชาติท่ที าการสารวจ ร้อยละ 13.8 ได้รบั
บาดเจ็บจากการทางานทีต่ ้องไปพบแพทย์ . เรื่องนี้อาจรุนแรงขึน้ จากข้อเท็จจริงทีว่ ่ามีเพียงร้อยละ
15 ของแรงงานทัง้ หมดได้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับวิธีใ ช้งานอุปกรณ์อ ย่างปลอดภัย นอกจากนี้
ปั ญหาสุขภาพที่พ บได้บ่อยในกลุ่ มผู้ตอบแบบสารวจทัง้ หมด ได้แก่ ปวดข้อและกล้ามเนื้อ อย่ าง
รุนแรง ปวดหัว เวียนหัว และปวดท้อง มีการถามแรงงานถึงอันตรายด้านความปลอดภัย และอาชีว
อนามัยทีพ่ บมากทีส่ ุด ซึ่งพบว่าเป็ นการอยู่ในที่ทร่ี บั แสงแดดโดยตรง ฝุ่น อุณหภูมสิ ูงและการใช้ยา
ฆ่าแมลง ปั ญหาสุขภาพและอันตรายหลายอย่างเหล่านี้อาจลดลงได้ด้วยการฝึ กอบรมและการใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 7.6 ของผูต้ อบแบบ
สารวจเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเพือ่ ปฏิบตั งิ าน และมีเพียงร้อยละ 5.9 เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั แจกอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล
• โดยทัวไปมี
่
การจัดหาที่พกั อาศัย ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและที่พกั ค่อนข้างปลอดภัย แต่ สภาพ
ต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญตามชนิ ดของพืชผลทางการเกษตร: สิทธิการมีทพ่ี กั อาศัย
สาหรับแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมเป็ นปั ญหาที่ท้าทายเนื่องจากขาดมาตรการกากับดูแล
นอกเหนือจากข้อกาหนดน้ าดื่มสะอาดและทีพ่ กั ทีถ่ ูกสุขอนามัยและปลอดภัยสาหรับแรงงานทีอ่ าศัย
อยู่กบั นายจ้าง อย่างไรก็ตามพบว่าแรงงานทัง้ หมด ซึ่งเพาะปลูก พืชผลการเกษตร 4 ชนิด มีรอ้ ยละ
86.4 ของผูต้ อบแบบสารวจไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและนายจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาทีพ่ กั ให้ โดยพบว่าสภาพทีอ่ ยู่
อาศัยที่ดีสุด คือในกลุ่มสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพาราซึ่งแรงงานอาศัยและทางานตลอดทัง้ ปี
ส่วนในไร่ขา้ วโพดและไร่ออ้ ยซึ่งมีลกั ษณะตามฤดูกาลมากกว่า สภาพอยู่อาศัยจากัดและขาดแคลน
มากกว่า สาหรับการเข้าถึงน้ าสะอาด ไฟฟ้ า และห้องน้ าไม่เพียงพอเป็ นปั ญหาสาหรับแรงงานที่อยู่
ในกิจการเพาะปลูกพืชผลทัง้ 4 ชนิด แต่ถอื เป็ นประเด็นที่ใหญ่กว่าในไร่ขา้ วโพดและไร่อ้อย ในแง่
บวก แรงงานแจ้งว่ารูส้ กึ ปลอดภัยในทีพ่ กั
โดยน้อยกว่าร้อยละ 5.1 ทีแ่ จ้งข้อกังวลเกีย่ วกับความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด
• ในขณะที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ ชดั เกี่ยวกับขอบเขตของการใช้แรงงานเด็กได้ การพบ
เด็กในภาคการเกษตรเป็ นเรื่องที่น่ากังวล: ตามอนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับแรงงานเด็กจานวน 2 ฉบับได้แก่ อนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138
และ 182 พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงานและกฎกระทรวงว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงานเกษตร
กาหนดอายุขนั ้ ต่ าสาหรับการจ้างงานในภาคเกษตรที่อายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี ในกรณีท่เี ป็ นงาน
อันตราย เนื่องจากข้อจากัดของข้อมูล (ทีเ่ กี่ยวข้องกับขอบเขตของงานทีเ่ ป็ นอันตราย) การศึกษานี้
ไม่สามารถทราบข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กได้ อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่ามี
เด็กทางานในภาคเกษตรกรรม เด็กโตหน่อยจะทางานเหมือนแรงงานทัวไป
่ (ส่วนใหญ่มกั จะทางาน
เหมือนกับพ่อแม่) ในขณะที่เด็กที่อายุน้อยกว่าอาจไม่ได้ทางานแต่ก็อาศัยอยู่กบั พ่อแม่ เนื่องจาก
สวนหรือไร่หลายแห่งตัง้ อยู่ในทีห่ ่างไกล การเข้าถึงโรงเรียนและสถานพยาบาล และบริการอื่นๆ จึง
เป็ นปั ญหา นอกจากนี้ เด็กที่อาศัยอยู่ในสวนหรือในไร่ อาจสัมผัสกับสารเคมีท่ใี ช้ในการเกษตรได้
โดยง่าย เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณทีม่ กี ารใช้และจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้

• ในทานองเดียวกัน ในขณะที่การสารวจไม่สามารถประมาณการตัวเลขการใช้แรงงานบังคับ
ได้ แต่ การวิ เคราะห์พบว่าภาคเกษตรกรรมของไทยไม่ได้ปลอดจากแรงงานบังคับ รัฐบาล
ไทยได้ให้สตั ยาบันตราสารองค์การแรงงานระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับแรงงานบังคับทุกฉบับ และได้
พยายามพัฒนากรอบกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม รายงานต่างๆ ชี้ว่าแรงงานบังคับยังยากทีจ่ ะแก้ไขในบางภาคส่วน ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ารสารวจ
ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแรงงานบังคับในประเทศไทย และการสารวจนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมิน
สถานการณ์แรงงานบังคับในเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ยนื ยันว่าภาคเกษตรของไทยไม่ได้ปลอดจาก
การใช้แรงงานบังคับ อาจต้องมีการศึกษาเพือ่ ประมาณการปั ญหาและระบุสาเหตุของปั ญหาเพิม่ เติม
ในอนาคต
• แรงงานมักประสบปั ญหาในที่ ทางาน แต่ ไม่ค่อยรายงานปั ญหาเหล่านัน้ : แรงงานข้ามชาติ
จานวนทัง้ สิ้น 154 คน (ร้อยละ 29.2) แจ้งว่า ประสบปั ญหาในที่ทางาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
แรงงานข้ามชาติ พบว่าปั ญหาทัวไป
่ ได้แก่: ค่าจ้างค้างจ่ายหรือค่าจ้างที่น้อยเกินไป ชัวโมงการ
่
ทางานทีย่ าวนาน การจากัดเสรีภาพในการเดินทางจากทีท่ างานและ/หรือทีอ่ ยู่อาศัย การยึดเอกสาร
โดยนายจ้าง คาร้องทุกข์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางาน และการเลิกจ้างโดยมิชอบ
แม้ว่ารัฐบาลจะเสนอช่องทางต่างๆ ให้แรงงานสามารถยื่นคาร้องทุกข์ทเ่ี กี่ยวกับการทางานได้ แต่ไม่
มีแ รงงานข้า มชาติค นใดจากจ านวน 154 คนที่เ คยประสบปั ญ หาในที่ท างาน แจ้ง ว่ า ตนเคยใช้
ช่องทางเหล่านัน้ สาเหตุทพ่ี บ เช่น อุปสรรคทางภาษา การไม่มสี ถานะทางกฎหมายในประเทศไทย
ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธกี ารร้องทุกข์ ความไม่ไว้วางใจในระบบการร้องทุกข์ หรือความไม่ไว้วางใจ
หน่วยงานของรัฐ ความกลัวทีจ่ ะถูกตอบโต้จากนายจ้าง เป็ นต้น
• ในขณะที่ ไม่พบว่ามีแรงงานข้ามชาติ ในภาคเกษตรกรรมเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานไทย
แรงงานข้ามชาติ บางคนเป็ นสมาชิ กขององค์กรแรงงานข้ามชาติ : จากการสารวจพบว่า จาก
ผูต้ อบแบบสารวจแรงงานข้ามชาติจานวนทัง้ สิ้น 528 คนน ไม่มแี รงงานข้ามชาติคนใดเข้าร่วมเป็ น
สมาชิก สหภาพแรงงานในประเทศไทย ซึ่งไม่ น่าแปลกใจ เนื่อ งจากประเทศไทยมีอ ัตราสมาชิก
สหภาพแรงงานเพียงร้อยละ 1.6
ซึง่ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่อ ัต ราสมาชิก สหภาพแรงงานต่ า ที่สุ ด และกรอบกฎหมายภายในประเทศไทยยกเว้นแรงงาน
ประมาณร้อ ยละ 80 ของก าลัง แรงงานไทยจ านวน 39 ล้า นคนจากสิท ธิใ นการจัด ตัง้ สหภาพ (
Human Rights Watch 2562). เฉพาะแรงงานที่มสี ญ
ั ชาติไทยเท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิจดั ตัง้ สหภาพแรงงาน

หรือได้รบั แต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน (แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์อาจกาหนดบทบัญญัติอนุญาตให้รอ้ ยละ 20 ของคณะกรรมการบริหารสหภาพเป็ น
แรงงานทีไ่ ม่ใช่คนชาติ ในกรณีทส่ี หภาพแรงงานมีแรงงานข้ามชาติเป็ นสมาชิก (ดูเชิงอรรถ 17) ซึ่ง
หมายความว่าแรงงานข้า มชาติอ าจเข้า ร่ว มสหภาพแรงงานที่มีอ ยู่แต่ไ ม่ส ามารถจัดตัง้ สหภาพ
แรงงานของตนเอง หรือทาหน้ าที่เ ป็ นผู้นาแรงงานได้ ทาให้เป็ นเรื่อ งยากมากที่จะรับประกันว่ า
ปั ญหาหรือข้อกังวลของแรงงานข้ามชาติจะได้รบั การสะท้อน ทัง้ นี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สตั ยาบัน
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87) หรืออนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการร่วมเจรจา
ต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)
• แรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรที่ได้ขน้ึ ทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ จากกองทุนหรือประกันสุขภาพ
ยังมีจานวนทีห่ ่างไกลกับจานวนแรงงานทีม่ สี ทิ ธิตามกฎหมาย: แรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม
ทีม่ เี อกสาร และมีนายจ้างคนเดียวกันตลอดทัง้ ปี ควรได้รบั การคุม้ ครองภายใต้กองทุนประกันสังคม .
นอกจากนี้ กองทุนเงินทดแทนยังได้กาหนดให้คุ้มครองแรงงานข้ามชาติท่มี สี ญ
ั ญาจ้างงานแบบ
ชัวคราว
่
รวมถึงแรงงานทีอ่ ยู่ภายใต้การจ้างงานชายแดนด้วย หากแรงงานไม่ มสี ทิ ธิขึ์ น้ ทะเบียนเป็ น
ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม มีขอ้ กาหนดบังคับให้ แรงงานข้ามชาติต้องซื้อประกันสุขภาพ
หากเป็ นไปตามที่กฎหมายเหล่านี้ บญ
ั ญัติไว้ แรงงานข้ามชาติท่มี เี อกสารทัง้ หมดในการสารวจนี้
(ร้อยละ 66.7 ของผู้ตอบแบบสารวจ) ควรได้รบั การคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งกองทุน อย่างไรก็ตาม
ผู้ต อบแบบส ารวจเพีย งร้อ ยละ 34.1 เท่ า น้ น ที่ข้ึน ทะเบีย นกับ อย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของโครงการ
สวัสดิการสังคมดังกล่าว ในขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ข้นึ ทะเบียนกองทุนใดเลยทาให้แรงงาน
ไม่ได้รบั การคุ้มครองในกรณีท่ตี ้องการการรักษาพยาบาลหรือไม่สามารถทางานได้เนื่องจากการ
บาดเจ็บ
• การเข้าถึงการบริ การสุขภาพถูกจากัดด้วยปั จจัยหลายประการ: การไม่มกี ารประกันสุ ขภาพ
การอาศัยในพืน้ ทีช่ นบท ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียค่าจ้างในวันหยุด การไม่มกี ารรับส่งแรงงาน
สถานภาพทางกฎหมายและอุปสรรคด้านภาษา ล้วนส่งผลกระทบในทางลบต่อการเข้าถึงการบริการ
ต่างๆด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม

ข้อเสนอแนะ
ด้วยขอบเขตทีก่ ว้างของการวิจยั งานศึกษานี้จงึ อาจมีขอ้ เสนอแนะได้เป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วน
นี้ รายงานไม่ได้มุ่งให้ขอ้ เสนอแนะย่อยๆ โดยครบถ้วน แต่เน้นให้ขอ้ เสนอแนะทีผ่ เู้ ขียนเชื่อว่าเป็ นเรื่องสาคัญ
ในการปรับปรุงสภาพการทางานและการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติท่ีทางานในภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั ทัง้ นี้ประเด็นคาบเกี่ยวของข้อเสนอแนะทัง้ หมดคือการให้ขอ้ มูลในภาษาของแรงงาน
ข้ามชาติตลอดทุกขัน้ ตอนของการย้ายถิน่ โดยสามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 6 เรื่องทีส่ าคัญ ดังนี้:
1. ทาให้การเข้าถึงการย้ายถิ่ นที่ปลอดภัย เป็ นธรรมและปรกติ เป็ นไปได้มากขึ้น
พัฒนาช่องทางการย้ายถิ่ นแบบปกติ ที่มีค่าใช้ จ่ายและเวลาที่น้อยลงและไม่มียุ่งยากซับซ้ อน: แม้ว่า
การย้ายถิ่นในช่องทางปกติสามารถลดโอกาสของปั ญหาในกระบวนการย้ายถิ่นได้ แต่ประโยชน์ จากการ
ได้รบั การคุม้ ครองมักจะถูกทดแทนด้วยค่าใช้จ่ายทีส่ งู กระบวนการทีล่ ่าช้า และข้อกาหนดทีย่ ุ่งยาก ประเทศ
ไทยควรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการย้ายถิน่ ของแรงงานลง เพื่อให้
กระบวนการมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงสาหรับแรงงานข้ามชาติและนายจ้างซึ่งจะสามารถจูงใจ
แรงงานข้ามชาติและนายจ้างในการใช้ช่องทางการย้ายถิน่ แบบปกติ
ทบทวนการใช้การจ้างงานชายแดน: ด้วยลักษณะงานตามฤดูกาลทีม่ กั เกิดขึน้ ในภาคเกษตรกรรมการจ้าง
แรงงานชายแดนจึง มีความสอดคล้องเหมาะสม กล่าวคือ นายจ้างสามารถจ้างแรงงานในระยะสัน้ ในช่ว ง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและช่วงอื่นๆ ที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น หากมีการจัดการที่ดี การจ้างงานชายแดนอาจเป็ น
ทางเลือกทีด่ เี นื่องจากเป็ นช่องทางทีม่ คี วามยืดหยุ่นและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั พบว่า
แรงงานข้ามชาติมกั ทางานเป็ นระยะเวลานาน (บางครัง้ หลายปี ) โดยใช้การตรวจลงตราสาหรับการจ้างงาน
ชายแดน (บางครัง้ กับนายจ้างคนเดียวกัน แต่ในกรณีอ่นื ๆ พบว่ามีการเปลีย่ นนายจ้างเป็ นประจาตามความ
ต้องการในแต่ละฤดูกาล) จึงขาดการคุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ แบบทีค่ วรจะได้รบั หากถูกจ้างในรูปแบบของ
MOU ประเทศไทยควรทบทวนวิธกี ารนารูปแบบการจ้างงานชายแดนมาใช้และพิจารณาแนวปฏิบตั ริ ะหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการจ้างงานชายแดนและงานตามฤดูกาล (เช่น ระเบียบว่าด้วยแรงงานตามฤดูกาลของ
สหภาพยุโรป พ.ศ. 2559)3เพือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทม่ี กี ารจ้างงานแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
3

ระยะเวลาของใบอนุญาตทางานตามฤดูกาลในสหภาพยุโรปนัน้ มีความยืดหยุ่นขึน้ อยู่กบั ประเภทของงานที่ทา แต่ไม่สามารถออกให้นานเกิน
กว่าเก้าเดือนภายในระยะเวลา 12 เดือนได้ แรงงานสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทางานตามฤดูกาลได้ในขณะทีอ่ ยูใ่ นสหภาพยุโรป แต่จะต้อง
ไม่เกินเก้าเดือนในหนึ่งปี ระเบียบดังกล่าวระบุด้วยว่าประเทศสมาชิกจะต้องอานวยความสะดวกในการเดินทางกลับเข้ามาทางานใหม่ของ

ภายใต้การจ้างงานชายแดนโดยไม่ สามารถเข้าถึงกองทุนประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ อ่นื ๆ และการ
คุม้ ครองแรงงานได้ นอกจากนี้พบว่าการจ้างงานชายแดนอาจไม่ สามารถใช้ในทีท่ ่มี คี วามจาเป็ นต้องใช้มาก
ทีส่ ุด ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงควรจัดให้มรี ูปแบบการจ้างงานดังกล่าวในพืน้ ทีช่ ายแดนอื่นๆ ทีฝ่ ่ ายปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีศกั ยภาพเพียงพอในการจัดการด้านการเดินทาง เอกสารและการจัดการทีจ่ าเป็ น เพือ่ ทาให้มคี วาม
สะดวกยิง่ ขึน้ สาหรับแรงงงานและนายจ้าง ในลาดับแรก รัฐบาลควรพิจารณาการเจรจาเพื่อกาหนดการจ้าง
งานชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ มีนายจ้างได้หลายรายภายในกระบวนการ MOU: กลไก MOU – ซึง่ ต้องมี
การลงนามในสัญญาจ้างกับนายจ้างหนึ่งรายเป็ นระยะเวลาสองปี – ไม่เหมาะสมในทางปฏิบตั สิ าหรับภาค
เกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะการจ้างงานตามฤดูกาลและการจ้างงานนอกรูปแบบมาตรฐานขึน้ อยู่กบั ชนิด
ของพืชผลทางการเกษตร ประเทศไทยจึงควรพิจารณาอนุ ญาตให้แรงงานข้ามชาติสามารถมีนายจ้างได้
หลายรายในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณาถึงนายจ้างในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมักต้องพึง่ พา
แรงงานข้ามชาติ แต่ไม่มงี านให้แรงงานทาเพียงพอตามสัญญาจ้างงานระยะยาวตามที่กระบวนการ MOU
กาหนด
2. การจัดให้มีการจัดหางานที่ปลอดภัยและเป็ นธรรม
สร้างความเข้มแข็งให้กบั กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการจัดหางานของแรงงานข้ามชาติ : ยังมีสงิ่ ที่
ต้อ งดาเนินการต่อ ไปทัง้ ในประเทศไทยและในประเทศเพื่อ นบ้านเพื่อ ลดค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ า ยที่
เกี่ยวข้อ งกับการจัดหางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เ กี่ยวข้อ งกับการทาเอกสารท ตามอนุ สญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสานักงานจัดหางานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 181) และหลักการทัวไปและ
่
แนวทางการปฏิบัติเ พื่อ การจัดหางานที่เ ป็ นธรรมและบทนิยามว่าด้ว ยค่ าธรรมเนี ยมการจัดหางานและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านควรมุ่งไปสู่การขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหา
งานทีแ่ รงงานต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ขัน้ ตอนสาคัญประการหนึ่งเพือ่ ไปสู่เป้ าหมายนี้คอื ให้ประเทศไทยต้องเร่ง
พัฒนากฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว
เพื่อกาหนดรายการที่เป็ น "ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน" ทีจ่ ะไม่เรียกเก็บจากแรงงานข้ามชาติภายใต้ MOU
แรงงานตามฤดูกาลทีเ่ คยได้รบั อนุญาตภายในรอบห้าปี ทผ่ี ่านมา แม้ว่ามาตรการอานวยความสะดวกในการกลับเข้ามาทางานใหม่จะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศสมาชิก บางประเทศใช้ขนั ้ ตอนการตรวจลงตราและ/หรือใบอนุญาตแบบเร่ง ด่วน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการสมัครสาหรับผูท้ เ่ี คยได้รบั อนุญาตให้เข้ามาทางานภายในห้าปี ทผ่ี ่านมา

และการจ้างงานชายแดน นายจ้างควรเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบางส่วน ขณะที่รฐั บาล
อาจยกเลิกหรือลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลง (เช่น ค่าตรวจลงตรา หนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมด้านการบริหาร
อื่นๆ)
รับรองกฎระเบียบในการจัดหางาน รวมถึงการติ ดตาม การบังคับใช้ และการเผยแพร่ข้ อ มู ลที่ มี
ประสิ ทธิ ผล: แม้ว่ากฎหมายที่มปี ระสิทธิผลจะเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานในการรับรองการจัดหางานอย่าง
เป็ นธรรม แต่จะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการนาไปปฏิบตั เิ ท่านัน้ เจตจานงค์ทางการเมือง กลไกเชิงสถาบัน และ
ศักยภาพในแง่ของทรัพยากรและบุคลากร ล้วนต้องถูกนามาใช้เพื่อให้แน่ ใจว่ามีก ารติดตามและบังคับใช้
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดหางานอย่างมีประสิทธิผล การติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึ้นอาจรวมถึง
การเพิม่ ศักยภาพในการดาเนินการตรวจเยี่ยมบริษทั จัดหางาน การตรวจสอบทางการเงิน และการเยี่ยม
นายจ้าง ตลอดจนการดาเนินการสัมภาษณ์ทเ่ี ป็ นความลับกับผู้ ใช้บริการ วิธหี นึ่งในการลดค่านายหน้าเพื่อ
จัดทาเอกสารคือการจัดเตรียมแบบฟอร์มและให้คาแนะนาเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นหลายภาษา
3. การเพิ่ มการคุ้มครองแรงงาน
แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมเพื่อให้ การคุ้มครองแรงงานที่
สาคัญภายใต้พระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงานครอบคลุมแรงงานในภาคเกษตรทัง้ หมด: จากการวิจยั
พบว่าการได้รบั ค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่าและการขาดการคุ้มครองชัวโมงการท
่
างานปกติและวันหยุดเป็ น
ปั ญ หาหลัก ส าหรับงานเกษตร ซึ่งเป็ นปั ญ หาของแรงงานส่ว นใหญ่ ท่ีใ ห้สมั ภาษณ์ กฎกระทรวงยกเว้น
บทบัญญัตคิ ุม้ แรงงานหลายประการทีส่ าคัญสาหรับแรงงานในงานเกษตรทีท่ างานน้อยกว่าหนึ่งปี กบั นายจ้าง
คนเดียวกัน เพื่อสร้างหลักประกันว่าแรงงานข้ามชาติในงานเกษตรมีงานที่มคี ุณค่า อย่างน้อย ควรยกเลิก
ข้อยกเว้นการค้มครองดังต่อไปนี้เป็ นออกจากกฎกระทรวง: ค่าจ้างขัน้ ต่ า ชัวโมงการท
่
างานปกติ (แปด
ชัวโมง)
่
และเวลาพักผ่อน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนจากการปิ ดกิจการชัวคราว
่
วันหยุดประเพณี 13 วัน
วันหยุดประจาปี จานวน 6 วัน และเงินชดเชย
จัดการกับช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิ งที่สาคัญในงานเกษตร: การวิจยั พบว่าแรงงานชายและ
หญิงในภาคเกษตรกรรม ได้รบั ค่าจ้างทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยทีแ่ รงงานหญิงมักได้รบั ค่าจ้างทีต่ ่ากว่า
อย่างเห็นได้ชดั ปั จจุบนั ไม่มขี อ้ กาหนดทางกฎหมายสาหรับนายจ้างในประเทศไทยในการรวบรวม บันทึก
วิเคราะห์ หรือเผยแพร่ขอ้ มูลช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่ างไรก็ตาม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951

(ฉบับที่ 100) ซึง่ ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันในปี 2542 พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน (มาตรา 15 และ 53)
และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม (ข้ อ 3 และ 4) มีบทบัญญัติท่กี ฎหมาย
กาหนดให้นายจ้างต้องปฏิบตั ติ ่อแรงงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ซึง่ รวมถึงเรื่องค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่ลกั ษณะหรือรูปแบบของงานจะขัดหรือ
แย้งต่อบทกฎหมายดังกล่าว การปฏิบตั ิตามบทบัญญัตเิ หล่านี้ควรได้รบั การติดตามตรวจสอบและแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิ
ปรับปรุงการจ้างงานและสภาพการทางานโดยขยายการตรวจแรงงานในภาคเกษตรกรรม: เป็ นทีแ่ น่
ชัดว่าค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติเป็ นผลพวงจากปั ญหาภาวะการขาดงานที่มคี ุณค่า กฎหมายที่มอี ยู่ซ่ึง
เกีย่ วข้องกับสภาพการทางานและการจ้างงานจาเป็ นต้องบังคับใช้เพือ่ ขจัดแนวปฏิบตั ทิ แ่ี สวงหาผลประโยชน์
แม้ว่าการตรวจแรงงานจะครอบคลุมด้านการเกษตร แต่สถานทีท่ างานทางการเกษตรกลับถูกควบรวมเข้า
กับสถานทีท่ างานอื่นๆ อีกหลายแห่งภายใต้ "การตรวจแรงงานในภาคนอกระบบ" ซึ่งเป็ นกรอบทีค่ ่อนข้าง
กว้าง นอกจากนี้ เมื่อวางแผนเข้าตรวจแรงงาน จะต้องใช้อตั ราส่วนของพนักงานตรวจแรงงานหนึ่งคนต่อ
จ านวนแรงงานที่ก าหนดไว้ หากแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีก า รรายงานที่ต่ า กว่ า ความเป็ นจริง
(เช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ เมื่อแรงงานข้ามชาติไม่มเี อกสาร) จะส่งผลกระทบต่อจานวนพนักงานตรวจแรงงานที่
รับผิดชอบในการตรวจสถานประกอบการในภาคนอกระบบ นอกจากนี้ แผนการตรวจแรงงานมีแนวโน้มที่จะ
ค่อนข้างกว้าง และพนักงานตรวจสามารถสุ่มตรวจสอบสถานทีท่ างานทีอ่ ยู่ภายใต้หวั ข้อ "งานนอกระบบ" ใน
กรณีน้ี พนักงานตรวตรวจแรงงานอาจเลือกสถานทีท่ างานทีเ่ ข้าถึงได้ง่ายกว่า และอาจไม่ได้ตรวจสอบพืน้ ที่
ทางการเกษตรทีตงั ้ อยู่ไกลออกไปเนื่อ งจากข้อ จากัดด้านงบประมาณและกาลังคน ข้อเสนอแนะสองข้อ
ต่อไปนี้พยายามที่จะแก้ไขปั ญหาเหล่านี้: ประการแรก การตรวจแรงงานในภาคเกษตรควรเป็ นภาคบังคับ
แทนทีจ่ ะรวมอยู่ภายใต้กลุ่มเศรษฐกิจนอกระบบในภาพกว้าง และประการทีส่ อง ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
(ทีค่ านึงถึงเพศสภาพ) ในการตรวจแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ใช้มาตรการการลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นในกรณี ที่พบการละเมิ ดสิ ทธิ แรงงานของแรงงานข้ามชาติ :
การละเมิดสิทธิแรงงานโดยนายจ้างและบริษทั จัดหางานเป็ นเรื่องที่พบได้โดยทัวไป
่ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก
การขาดการบังคับใช้ทน่ี ่าเชื่อถือ การลดค่าจ้าง และการเลือกปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
ทัง้ นี้ การก าหนดบทลงโทษที่เ ข้มงวดแต่ได้สดั ส่ว นเพื่อ สร้างความรับผิด ชอบ การเพิ่มโทษกรณีท่ีเ ป็ น
ผูก้ ระทาผิดซ้า และการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้บทลงโทษดังกล่าวจะช่วยยับยัง้ การละเมิดฝ่ าฝืนได้

ดาเนิ นการศึกษาเพิ่ มเติ มเพื่อวิ เคราะห์ตรวจสอบการใช้ แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก: เนื่องจาก
ความซับซ้อนของปั ญหาทีต่ ้องศึกษา ในประเด็นเหล่านี้ รายงานนี้จงึ ไม่สามารถมีขอ้ สรุปที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
การรละเมิดสิทธิแรงงานขัน้ พืน้ ฐานเหล่านี้ในภาคเกษตรกรรมได้ ดังนัน้ จาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม
เพื่อประเมินสถานการณ์ แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมโดยทั ว่ ไป และในกลุ่ม
พืชผลทางการเกษตรเฉพาะ
4. รับรองให้มีการร่วมเจรจาต่อรองและการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประกันสิ ทธิ แรงงานข้ามชาติ ให้มีเสรีภาพในการสมาคมและเข้าร่วมการเจรจาต่อรองร่วม: สิทธิของ
แรงงานข้ามชาติในเสรีภาพในการสมาคมและและการเข้าร่วมการเจรจาต่อรองร่วมมีความสาคัญต่อการลด
และหลีกเลี่ยงปั ญหาความไม่เท่าเทียมกัน ประเทศไทยควรดาเนินการเพื่อให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 และแก้ไขกรอบกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุ สญ
ั ญาดังกล่ าว
โดยมีวตั ถุในการเคารพสิทธิขนั ้ พื้นฐานของแรงงานทุกคนในเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจา
ต่อรอง
เพิ่ มทางเลือกการเยียวยาแก้ไขให้ กบั แรงงานข้ามชาติ และทาให้ กลไกการร้องทุกข์ที่มีอยู่สามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น: การปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์ให้มหี ลายภาษาและการสร้างการเข้าถึงกลไกการร้อง
ทุกข์สาหรับแรงงานข้ามชาติต้องมีลกั ษณะบูรณาการแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึงการจัดทากรอบทางกฎหมาย
และหน่ วยงานที่ชดั เจน การจัดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กบั ผู้ให้บริการ ความร่วมมือระหว่าง
รัฐ บาล สหภาพแรงงาน นายจ้า ง สมาคมการเกษตรส าหรับ พืช ผลแต่ ล ะประเภท สหกรณ์ เ กษตรกร
ผู้ดาเนินการกิจกรรมที่เ กี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กร และองค์กรพัฒนาเอกชน ดาเนิน
กิจกรรมเพื่อ สร้างการเข้าถึงแรงงานข้า มชาติอ ย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และให้การเยียวยาที่เ ป็ นธรรมและ
ตอบสนองต่อความต้องการ ทัง้ นี้ เนื่องจากภาษาและการไม่มสี ถานภาพทางกฎหมายเป็ นอุปสรรคในการยื่น
ค าร้อ งทุก ข์ ที่มกั มีก ารอ้างถึงอยู่เ สมอ กลไกการร้อ งทุ กข์เ รีย นของรัฐ บาล ซึ่งรวมถึงศู น ย์ร่ว มบริก าร
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จึงต้องมีการบริการในภาษาของแรงงานข้ามชาติ และเปิ ดโอกาสให้แรงงานข้าม
ชาติทุก คนโดยไม่ค านึง ถึงสถานภาพการย้า ยถิ่น นอกจากนี้ จ าเป็ นต้อ งสร้างประสิทธิภ าพและความ
ไว้วางใจในระบบการร้องทุกข์อกี ด้วย
5. เพิ่ มการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและบริ การด้านสุขภาพ

ทาให้แน่ ใจได้ว่าว่าแรงงานข้ามชาติ จะมีการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม กองทุนเงิ นทดแทน
และบัตรประกันสุขภาพตามที่แรงงานมีสิทธิ ได้รบั ตามประเภทของใบอนุญาตทางานอย่างถูกต้ อง
และ แรงงานจะได้รบั ประโยชน์ ทดแทนอย่างเหมาะสม: เป็ นที่ชดั เจนจากงานวิจยั แล้วว่าจาเป็ นต้อง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนกองทุนความคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพที่มอี ยู่ ความพยายาม
ดังกล่าวอาจรวมถึง การรณรงค์กบั นายจ้างทเพื่อให้ขอ้ มูลถึงหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการนาแรงงานขึ้นทะเบียน
กองทุนต่างๆ และ การรณรงค์ท่ีมุ่งเป้ าไปที่แรงงานเพื่อ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิแรงงานตามกฎหมาย
รัฐบาลควรพิจารณาลดความซับซ้อนของกลไกเพื่อให้แรงงานสามารถตรวจสอบสมาชิกภาพว่าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
ในโครงการสวัสดิการหรือไม่ และตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รัฐบาลต้องรับรอง
ว่านายจ้างที่ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจะได้รบั การลงโทษ โดยต้องไม่ลงโทษแรงงาน อุปสรรคใดๆ ตามที่
เข้า ใจหรือ ที่เ กิด ขึ้น จริง ซึ่ง ขัด ขวางไม่ ใ ห้แ รงงานข้า มชาติ ได้ร ับ ประโยชน์ จ ากสิท ธิป ระโยชน์ ก องทุน
ประกันสังคมและประโยชน์ ทดแทนสาหรับอุบตั ิเหตุจากการทางานที่แรงงานมีสทิ ธิไ ด้รบั จะต้องถูกขจัด
ออกไป นอกจากนี้ ตามทีร่ ะบุในข้อเสนอแนะข้างต้น รัฐบาลควรพิจารณาขยายความครอบคลุมของกองทุน
ประกันสังคมให้ครอบคลุมเกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ในปั จจุบนั
รับรองว่าแรงงานข้ามชาติ ทุกคนสามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพ: เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่ว น
ใหญ่ในงานเกษตรในปั จจุบนั ไม่มสี ทิ ธิข้นึ ทะเบียนผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคม ดังนัน้ บัตรประกัน
สุขภาพแรงงานข้ามชาติ จึงเป็ นทางเลือกสาหรับการประกันสุขภาพทีม่ อี ยู่ทวไป
ั ่ ต้องมีการอุดช่องโหว่และ
ปิ ดช่องว่างเกี่ยวกับความพร้อมและการใช้งานของบัตรประกันสุขภาพซึ่งควรเป็ นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้
แรงงานสามารถเข้าถึงผูใ้ ห้บริการทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้หลากหลายขึน้ และแรงงานข้ามชาติทุกคนสามารถ
ซื้อบัตรประกันสุขภาพนัน้ ได้ โดยไม่ต้องคานึงถึงสถานภาพทางกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ทางานในงาน
เกษตรอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและคลินิก การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการควรเน้นแนวทางใหม่
(เช่น หน่ วยคลินิกเคลื่อนที่) ซึ่งสามารถทาการศึกษาเพิม่ เติมได้ผ่านโครงการนาร่อง นอกจากนี้ ในขณะที่
ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุปสรรคทางภาษายังคงต้องได้รบั การแก้ไข
จากหลักฐานพบว่าโรงพยาบาลมีการ
ทางานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปั ญหา ความพยายามเหล่านี้สามารถนาไปนาร่องเพิม่ เติมและขยายความสาเร็จได้
อีก
ด าเนิ นการเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ ายและการคงสิ ท ธิ ประโยชน์ การคุ้มครองทางสัง คมส าหรับ
แรงงานข้ า มชาติ : ประเทศไทยควรด าเนิ น การเจรจาต่ อ เนื่ อ งกับ ประเทศเพื่อ นบ้า นเพื่อ พัฒ นาและ
ดาเนินการตามข้อตกลงการประกันสังคมทวิภาคีท่จี ะช่วยให้แรงงานข้ามชาติสามารถรักษาสิทธิประโยชน์

และให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายสิทธิประโยชน์กลับไปยังประเทศต้นทางได้ สิง่ นี้จะเป็ นแรงจูงใจ
เชิงรุกสาหรับแรงงานข้ามชาติเพื่อให้ได้รบั การคุ้มครองภายใต้กองทุนประกันสังคม (หากแรงงานมีสทิ ธิ
ประโยชน์) ต้องมีการดาเนินการทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานได้รบั ค่าชดเชยจากอุบตั เิ หตุจากการทางานที่
เท่าเทียมและสามารถโอนไปประเทศต้นทางได้หลังจากแรงงานเดินทางกลับประเทศ
6. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย มาตรฐานที่พกั อาศัยและสวัสดิ การสาหรับเด็ก
รับรองว่ามีการนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่ทางานในประเทศไทยไป
ใช้ อย่างมีประสิ ทธิ ผล และปรับปรุงข้อมูลบันทึ กการรายงานอุบตั ิ เหตุและการบาดเจ็บในสถานที่
ทางาน: ผลการศึกษาพบว่า ในขณะที่มแี รงงานจานวนค่อนข้างมากได้รบั บาดเจ็บในสถานที่ทางาน แต่มี
แรงงานเพียงไม่ก่คี นทีไ่ ด้รบั อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธกี ารใช้อุปกรณ์
ในการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัย เพือ่ แก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ต้องเน้นให้มกี ารบังคับใช้กรอบกฎหมายในปั จจุ บนั
ให้ดขี น้ึ รวมถึงการรับรองว่าแรงงานได้รบั อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบขอบเขตปั ญหาของอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บในงานเกษตรได้
อย่างเหมาะสม กระทรวงแรงงานควรจัดทาสถิตอิ ุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บในสถานที่ทางาน โดยแยกตาม
ภาคการผลิต (การแยกงานเกษตรออกจากปศุสตั ว์และการประมง) และแยกตามสัญชาติของแรงงาน ซึง่ อาจ
ช่ว ยให้สานัก งานแรงงานจังหวัดก าหนดเป้ าหมายกิจกรรมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและการตรวจ
แรงงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า แรงงาน MOU และแรงงานตามฤดูกาลทัง้ หมดขึน้
ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตนในกองทุนเงินทดแทนตามทีก่ ฎหมายกาหนด รัฐบาลควรให้ขอ้ มูลพร้อมเหตุผลกับ
นายจ้างในเรื่องสิทธิประโยชน์จากการขึน้ ทะเบียนแรงงานของตนภายใต้กองทุน เนื่องจากมีอุบตั เิ หตุทพ่ี บได้
บ่อยในงานการเกษตร ดังทีพ่ บในงานวิจยั นี้
จาเป็ นต้องพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานที่พกั อาศัย: สิทธิในทีพ่ กั อาศัยสาหรับแรงงานข้ามชาติในงาน
เกษตรในประเทศไทยเป็ นปั ญหาทีท่ า้ ทายเนื่องจากขาดมาตรการกากับดูแลในปั จจุบนั การสารวจพบว่าแม้
โดยทัวไปแรงงานจะมี
่
ทอ่ี ยู่อาศัยโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายแต่สภาพของทีอ่ ยู่อาศัยก็แตกต่ างกันไปตามลักษณะการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เพื่อรับรองความปลอดภัยเชิงโครงสร้างและ ความเหมาะสม สุขอนามัย
ความปลอดภัยส่วนบุคคล และความสะดวกสบายในระดับทีเ่ หมาะสม ประเทศไทยควรกาหนดมาตรฐานที่
พักอาศัยขัน้ ต่าตามสภาพท้องถิน่ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้ มาตรฐานเหล่านี้ ข้อเสนอแนะ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านทีพ่ กั อาศัยของแรงงาน ค.ศ. 1961 (ฉบับที่ 115) ให้แนวทางเกี่ยวกับที่

พักอาศัยของแรงงานสาหรับภาคเกษตรกรรม การตรวจแรงงานควรรวมถึงประเด็นเรื่องสิง่ อานวยความ
สะดวกด้านทีอ่ ยู่อาศัยด้วย
รับรองว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่ มีอยู่เกี่ยวกับการใช้ แรงงานเด็ก สวัสดิ การเด็ก และการเข้าถึง
บริ การ: ผลการสารวจชี้ให้เห็นว่าการทีพ่ บเด็กในภาคเกษตรเป็ นปั ญหาในหลายมิติ เป็ นทีช่ ดั เจนว่าเด็ก ๆ
ในภาคเกษตรอาจสัมผัสกับอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อันตรายจากสารเคมี ไม่ว่าเด็กเหล่านัน้ จะทางาน
หรือไม่กต็ าม นอกจากนี้ เนื่องจากสถานทีท่ างานตัง้ อยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกล การเข้าถึงการศึกษาและบริการด้าน
สุขภาพของเด็กจึงถูกจากัด ปั ญหาเด็กในทีท่ างานสามารถแก้ไขบรรเทาได้ดว้ ยการจดทะเบียนแจ้งเกิดและ
การขึน้ ทะเบียนโรงเรียน รวมถึงการให้เงินสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิน่ เพื่อบริการรับส่งนักเรียน

