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บทสรปุผู้บริหาร 

ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลติทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิไทยนับจากอดตีจนถงึปัจจุบนั โดยมกีารจา้ง

งานแรงงานไทยวยัท างานเป็นสว่นใหญ่ แมจ้ะพบว่าภาคเกษตรกรรมมจี านวนแรงงานลดลงในช่วงเวลาไม่กี่

ปีทีผ่่านมา แต่ในปัจจุบนั ยงัคงมแีรงงานประมาณ 12.7 ลา้นคน หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของก าลงั

แรงงานทัง้หมดในประเทศไทยอยู่ในภาคเกษตร ทัง้นี้ ภาคเกษตรยงัคงมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของไทย 

โดยภาคเกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมงคดิเป็นรอ้ยละ 8 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของไทยเตบิโต และคนมรีะดบัการศกึษาสูงขึ้น แรงงานไทยเริม่หนัไปสู่อาชพีที่มทีกัษะ

สูงขึ้น ท าให้เกดิการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้ต้องมกีารจ้างแรงงานขา้มชาติแทนที่

เพิม่สงูขึน้เรื่อย ๆ ในปี 2562 รอ้ยละ 11.4 ของแรงงานขา้มชาตทิีข่ ึน้ทะเบยีน (317,996 คน) เป็นแรงงานใน

ภาคเกษตร     โดยยงัไม่นบัรวมแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่มเีอกสารทีไ่ม่ทราบจ านวนในภาคการผลตินี้ 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั และกลุ่มตวัอย่าง 

รายงานฉบบันี้น าเสนอขอ้คน้พบจากการส ารวจทีจ่ดัท าขึน้เพือ่ยกระดบัความเขา้ใจเกี่ยวกบักรอบการก ากบั

ดูแลการย้ายถิน่เพื่อการท างานและการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย โดยเจาะจง เรื่องการจ้างงานและ

สภาพการท างานของแรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรกรรมของไทย การส ารวจน้ีมุ่งเน้นไปทีพ่ชืผลการเกษตร  

4 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพด ปาลม์น ้ามนั ยางพารา และออ้ย เนื่องจากเป็นกจิการทีม่กีารจา้งงานแรงงานขา้มชาติ

จ านวนมาก และเนื่องจากประเทศไทยเป็นผูน้ าระดบัโลกในการสง่ออกสนิคา้เกษตรเหล่านี้ 

การศกึษานี้ใช้วธิวีจิยัแบบผสมผสาน ด้วยวธิกีารส ารวจเชงิปรมิาณและการสมัภาษณ์เชงิคุณภาพ โดยท า

การส ารวจกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาตทิีม่เีอกสารและไม่มเีอกสาร จากประเทศเมยีนมา สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และกมัพูชา จ านวน 528 คน โดยร้อยละ 55 เป็นแรงงานหญิง 

นอกจากนี้ มีการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลกัจ านวน 44 คน ได้แก่ ผู้แทนนายจ้าง เจ้าหน้าที่รฐั 

ผูแ้ทนแรงงานและตวัแทนจากภาคประชาสงัคม 

การส ารวจด าเนินการศึกษาใน 4 จงัหวดั ที่พบว่ามกีารเพาะปลูกพชืผลการเกษตร 4 ชนิด อย่างเข้มข้น 

ไดแ้ก่: 



1. จงัหวดัตาก – ผูต้อบแบบส ารวจเป็นแรงงานขา้มชาตจิากเมยีนมาเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่ท างานในไร่

ออ้ยและไร่ขา้วโพด 

2. จงัหวดัเลย - ผูต้อบแบบส ารวจเป็นแรงงานขา้มชาตจิาก สปป. ลาว เท่านัน้ โดยท างานในไร่ออ้ย 

3. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี -ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นแรงงานข้ามชาติจากเมยีนมาเท่านัน้ โดยท างานใน

สวนยางและปาลม์น ้ามนั 

4. จงัหวดัสระแก้ว -ผูต้อบแบบส ารวจเป็นแรงงานขา้มชาติชาวกมัพูชาเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่ท างานใน

ไร่ออ้ย 

หากพจิารณาตามรายพชืผลการเกษตร ผูต้อบแบบส ารวจที่คดิเป็นสดัส่วนสูงทีสุ่ดท างานในไร่ออ้ย (รอ้ยละ 

47.5) ตามด้วย      ผู้ตอบแบบส ารวจในไร่ข้าวโพด (ร้อยละ 29), สวนยางพารา (ร้อยละ 19) และปาล์ม

น ้ามนั (รอ้ยละ 5) แรงงานขา้มชาตสิว่นใหญ่จากประเทศกมัพชูาและแรงงานขา้มชาตจิาก สปป. ลาว ทีต่อบ

แบบสอบถามทัง้หมดท างานในไร่อ้อย นอกจากนี้พบว่ามแีรงงานขา้มชาติจากเมยีนมาท างานในทุกกลุ่ม

พชืผลการเกษตร ทัง้นี้         การส ารวจภาคสนามเกดิขึน้ในช่วงเดอืนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

ข้อค้นพบจากการส ารวจ 

สถานะการย้ายถ่ิน 

การย้ายถิ่นเพื่อการท างานในประเทศไทยมกีารก ากบัดูแลภายใต้พระราชก าหนดการบรหิารจดัการการ

ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ซึง่ก าหนดช่องทางการยา้ยถิน่ทีเ่ป็นทางการส าหรบัแรงงานขา้มชาตกิลุ่ม

อาชพีขัน้พืน้ฐานทีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย โดยจะตอ้งด าเนินการภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความ

ร่วมมอืในการจ้างงานกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมยีนมา อย่างไรก็ดี มาตรา 64 แห่ง พระราช

ก าหนดฯ ถอืเป็นขอ้ยกเวน้ขอ้ก าหนดดงักล่าว มาตรานี้ใหก้ฎเกณฑ์ดา้นการจ้างงานชายแดนซึ่งก าหนดให้

นายจา้งสามารถสรรหาแรงงานขา้มชาติจากกมัพูชา และเมยีนมาทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีต่ดิกบัชายแดนของไทย 

เขา้มาท างานในประเทศไทยภายใตส้ญัญาระยะสัน้ได ้(เป็นระยะเวลา 3 เดอืน และ  ขออนุญาตต่อระยะเวลา

การท างานได้) ในช่วงที่ท าการส ารวจ (2561) รฐับาลไทยยงัได้ประกาศให้มกีารนิรโทษกรรมผ่อนผนัให้

แรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่มเีอกสารยื่นความประสงคเ์พื่อขอขึน้ทะเบยีน     ปรบัสถานภาพทางกฎหมาย หรอืที่

เรยีกว่ากระบวนการพสิจูน์สญัชาต ิ(NV) 



การส ารวจพบว่าในกลุ่มผูต้อบแบบส ารวจ รอ้ยละ 66.7 ไดร้บัอนุญาตใหท้ างานในประเทศไทยถูกต้องตาม

กฎหมาย รอ้ยละ 30.1 ของผูต้อบแบบส ารวจเป็นแรงงานขา้มชาตทิีม่สีถานภาพไม่ปกต ิและจ านวนทีเ่หลอื

รอ้ยละ 3.2 เป็นกลุ่มทีม่บีตัรประจ าตวับุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน  

จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มเีพยีงร้อยละ 14.9 เขา้มาท างานในประเทศไทยผ่านกลไกบนัทกึความ

เขา้ใจฯ และ อกีรอ้ยละ 13.1 เขา้มาท างานภายใต้รูปแบบการจา้งงานชายแดน ในขณะที ่รอ้ยละ 34.3 มกีาร

ด าเนินการตามกระบวนการพสิูจน์สญัชาตจินแลว้เสรจ็ จากการศกึษาพบว่าสถานะการยา้ยถิน่ของแรงงาน

ขา้มชาตมิคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก ขึน้อยู่กบัสญัชาต ิโดยผูต้อบแบบส ารวจจากประเทศเมยีนมา มกีลุ่ม

แรงงานที่ไม่มเีอกสารใดเลยมากที่สุด (คดิเป็นร้อยละ 25.4) และแรงงานสญัชาตลิาวเป็นกลุ่มที่มเีอกสาร

ครบถว้นจ านวนมากทีสุ่ด (คดิเป็นรอ้ยละ 80.6) ส าหรบัผูต้อบแบบส ารวจทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาตจิากประเทศ

กมัพูชา ส่วนมากเป็นกลุ่มทีเ่ขา้มาในประเทศไทยโดยผ่านช่องทางปกต ิแต่ท างานโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (คดิ

เป็นรอ้ยละ 43.4) จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มแีรงงานหญงิมากกว่าแรงงานชายจ านวนเลก็น้อยทีไ่ม่มี

เอกสารใดเลย (คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 และ รอ้ยละ 13.9 ตามล าดบั) 

การส ารวจพบว่าแรงงานขา้มชาตทิี่มกีารจ้างงานในพื้นที ่นอกเหนือจากจงัหวดัชายแดน หรอืแรงงานข้าม

ชาตทิีท่ างานเพาะปลูกพชืผลการเกษตรที่จ าเป็นต้องมกีารจา้งงานต่อเนื่อง (ยางพารา หรอืปาล์มน ้ามนั) มี

แนวโน้มจะมสีถานะถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่แรงงานข้ามชาติที่ไม่มเีอกสารจะมีจ านวนสูงกว่าใน

จงัหวดัชายแดนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจงัหวดัตาก 

วิธีการจดัหางาน ค่าใช้จ่ายและหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัการจดัหางาน 

การส ารวจพบว่าตวัแทนจดัหางาน (recruitment agency) และนายหน้ามบีทบาทไม่มากนักในการย้ายถิ่น

เพือ่การท างานในภาคเกษตรกรรม โดยพบว่ามผีูต้อบแบบส ารวจ ทีใ่ชต้วัแทนหรอืนายหน้าในการจดัหางาน 

คดิเป็นร้อยละ 3.2 และ ร้อยละ 16.1 ตามล าดบั ตามล าดบั ในทางกลบักนั ร้อยละ 36.7 มกีารหางานใน

ประเทศไทยผ่านเพื่อนหรือครอบครวั      ร้อยละ 17.8 มีการจ้างงานตรงโดยนายจ้าง และร้อยละ 26 

ตดัสนิใจทีจ่ะมาท างานในประเทศไทยดว้ยตนเอง 

การส ารวจพบว่าแรงงานข้ามชาติมีการจ่ายเงินโดยเฉลี่ยที่ 6,448 บาท เพื่อย้ายถิ่นเข้ามาท างานใน                 

ภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งสูงกว่าค่าจ้าง 1 เดอืน โดยเฉลี่ย (ค่าจ้างรายเดอืนโดยเฉลี่ยคอื 6,000 บาท) 

จ านวนนี้รวมค่าใช้จ่ายและค่าบรกิารที่แรงงานขา้มชาตเิป็นผู้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดนิทาง ที่พกัชัว่คราว 



ค่าธรรมเนียมนายหน้าและตวัแทน ค่าเอกสารต่างๆ อาท ิหนังสอืเดนิทาง ค่าตรวจลงตรา บตัรผ่านแดน 

ใบอนุญาตท างาน     ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมในการขึน้ทะเบยีนทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยทัว่ไปพบว่า แรงงานชายจ่ายเงนิมากกว่าแรงงานหญิง โดยผู้หญิงมคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ 6,141 บาท 

เทียบกับกรณีแรงงานชายที่มีค่าใช้จ่ายที่ 6,863 บาท พบว่าค่าใช้จ่ายมีแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กบั

ประเทศตน้ทาง พืน้ทีท่ีผู่ต้อบแบบส ารวจอาศยัอยู่ในประเทศไทยและช่องทางการยา้ยถิน่ทีใ่ชว้่าเป็นช่องทาง

ทีเ่ป็นทางการหรอืช่องทางทีไ่ม่เป็นทางการ 

มเีพยีงรอ้ยละ 9.1 ของผูต้อบแบบส ารวจทีไ่ม่มคี่าใชจ่้ายในการยา้ยถิน่ ซึง่สว่นใหญ่เดนิทางเขา้มาในจงัหวดั

ชายแดนและทัง้หมดเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่มเีอกสาร ร้อยละ 46.8 จ่ายเงนิน้อยกว่า 5,000 บาท (หรอื 

160 เหรยีญสหรฐั) และรอ้ยละ 15 จ่ายระหว่าง 5,000 ถงึ 10,000 บาท รอ้ยละ 26.7 จ่ายเงนิจ านวน 10,000 

บาท (หรอื 320 เหรยีญสหรฐั) ขึน้ไป  

การส ารวจพบว่า ร้อยละ 40.7 ของแรงงานขา้มชาตทิัง้หมดมกีารกู้ยมืเงนิเพื่อการย้ายถิน่เขา้มาท างานใน

ประเทศไทย โดยมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากขึน้อยู่กบัสญัชาต ิพบว่าแรงงานขา้มชาตจิากประเทศกมัพชูา

มแีนวโน้มทีจ่ะมหีนี้สูงทีสุ่ด (รอ้ยละ 68.7) ในขณะทีแ่รงงานจากประเทศเมยีนมามแีนวโน้มต ่าทีสุ่ด (รอ้ยละ 

25.8) ในบรรดาแรงงานข้ามชาติผู้ตอบแบบส ารวจที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อการจดัหางาน ส่วนใหญ่เป็นหนี้

นายจา้งคนปัจจุบนัมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 53.1) ส่วนหนึ่งไดย้มืเงนิจากสมาชกิในครอบครวั (รอ้ยละ 20.4) ส่วน

หนึ่งยมืจากคนในหมู่บา้น (รอ้ยละ 11.2) หรอืจากเพื่อน (รอ้ยละ 10.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการยา้ยถิน่ 

มผีูต้อบแบบส ารวจจ านวนไม่มากทีม่กีารยมืเงนิจากผูจ้ดัหางานหรอืนายหน้า  

เงินที่ยืมจากนายจ้างมักจะเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย และหนี้จะถูกหักจากเงินเดือนของแรงงาน โดย

บทบญัญตัขิองพระราชก าหนด ฯ อนุญาตใหน้ายจา้งสามารถหกัค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การจดัหางานจากค่าจ้างของแรงงานข้ามชาตไิด้ (มาตรา 49) ทัง้นี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างราย

เดอืน  

แรงงานไม่เพยีงแต่ยมืเงนิจากนายจ้างเพื่อการจดัหางานเท่านัน้ แต่ยงัยมืส าหรบัความจ าเป็นในด้านอื่นๆ 

อาท ิค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั หรอืกรณีที่ครอบครวัประสบเหตุฉุกเฉิน แรงงานส่วนใหญ่แจ้งว่าสามารถ

ช าระหนี้คนืได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่มแีรงงานบางส่วนทีใ่หข้อ้มูลว่าตนยงัมหีนี้ที่เกดิจากค่าใชจ่้าย

ทางการเกษตรของครวัเรอืนหรอืค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพทีเ่กดิขึน้ในประเทศตน้ทาง 



แรงงานขา้มชาตผิูต้อบแบบส ารวจทัง้หมดรอ้ยละ 50.6 แจง้ว่าเคยถูกหกัค่าจา้ง โดยรอ้ยละ 35.4 เคยถูกหกั

ค่าจา้งตลอดช่วงเวลาการจา้งงาน 

ในบรรดาแรงงานขา้มชาตทิี่แจ้งว่ามกีารหกัค่าจ้าง การถูกหกัเพื่อจ่ายค่าไฟหรอืค่าน ้า เป็นเรื่องที่พบมาก

ที่สุด (ร้อยละ 41.6) ตามด้วยการหกัเพื่อค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและค่าธรรมเนียมการจดัหางาน (ร้อยละ 

22.9) ค่าเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ (ร้อยละ 20.6) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 18.7) และค่าบรกิารด้าน

สุขภาพ (รอ้ยละ 13.9)            มผีูต้อบแบบส ารวจเพยีงรอ้ยละ 4.9 ทีถู่กหกัค่าจา้งเพื่อค่าใชจ่้ายส าหรบัที่

พกั ทัง้นี้ พบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติที่มีนัยส าคัญ กล่าวคือ ร้อยละ 98.1 ของแรงงานในไร่อ้อยในจังหวัด

สระแก้วถูกหกัค่าจ้างเพื่อเป็นค่าเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่

อนุญาตใหห้กั 

สญัญาการจ้างงานก่อนท่ีจะเดินทางย้ายถ่ิน 

การส ารวจพบว่ามแีรงงานเพยีง 31 คน (หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.9) มกีารลงนามในสญัญาจ้างงานก่อนที่จะ

ออกเดนิทางจากประเทศตน้ทาง เกอืบทัง้หมดเป็นแรงงานหญงิทีเ่ป็นแรงงานตามฤดกูาล เป็นทีน่่าสงัเกตว่า 

แรงงาน MOU ทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 14.8 ของผู้ตอบแบบส ารวจควรจะได้ลงนามในสญัญาจ้างก่อนที่จะ

เดนิทางออกจากประเทศตน้ทาง โดยรวมพบว่า รอ้ยละ 56.8 ของผูต้อบแบบสอบส ารวจแจง้ว่ามกีารจา้งงาน

ในประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก่อนที่จะมกีารย้ายถิน่  แต่ยงัไม่ไดล้งนามในสญัญาแต่อย่างใด และรอ้ย

ละ 33.5 มขีอ้ตกลงการจา้งงานโดยวาจา 

จากการส ารวจพบว่ามคีวามแตกต่างในเรื่องนี้ระหว่างสญัชาตติ่างๆ อย่างมาก เนื่องจากรอ้ยละ 20.9  ของ

แรงงานลาวท างานในไร่ออ้ย มสีญัญาจา้งแรงงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่อาจเป็นผลมาจากการทีแ่รงงาน

ลาวเดนิทางเขา้มาท างานในประเทศไทยผ่านกระบวนการ MOU ซึง่มขี ัน้ตอนทีร่ดักุม ในทางกลบักนั รอ้ยละ 

93.6 ของแรงงานขา้มชาติ จากเมยีนมา มทีัง้ที่เดนิทางเข้ามาท างานโดยยงัไม่มสีญัญาจ้างงาน หรอืข้าม

แดนมาโดยไม่มกีารจา้งงานใดๆ ในขณะทีผู่ต้อบแบบส ารวจจากกมัพูชาทุกคนไม่มสีญัญาจา้งงานทีเ่ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรก่อนเขา้มาท างานในประเทศไทย โดยรอ้ยละ 74.7 มขีอ้ตกลงการจา้งงานทางวาจา 

ค่าจ้าง ชัว่โมงการท างาน  และ วนัหยุดท่ีได้รบัค่าจ้าง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รบัรองว่าแรงงานทุกคน ไม่ว่าจะมีสญัชาติหรือสถานภาพ             

ทางกฎหมายเป็นอย่างไร จะได้รบัความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ เท่าเทียมกนั ในแง่ของการคุ้มครอง



ค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมาย ชัว่โมงการท างาน และช่วงเวลาพกั สทิธลิาพกัโดยไดร้บัค่าจา้ง การคุม้ครองจาก

การเลอืกปฏบิตั ิและการคุม้ครองจากการล่วงละเมดิในที่ท างาน และอื่นๆ เวน้แต่มบีทบญัญตัเิป็นอย่ างอื่น

ซึง่ตอ้งบญัญตั ิ           ในกฎหมายล าดบัรอง1 ในกรณีภาคเกษตรกรรม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานให้

ความคุม้ครองโดยสมบูรณ์ เฉพาะกบัแรงงานทีม่กีารจา้งงานเตม็เวลาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ซึง่จาก

จ านวนแรงงานที่ได้รบัส ารวจทัง้หมดคดิเป็นราวร้อยละ 7.9 เท่านัน้ ส่วนที่เหลอืร้อยละ 92.1 ได้รบัความ

คุม้ครองต ่ากว่านัน้ โดยเป็นการคุม้ครองภายใต้กฎกระทรวงว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม

ซึง่กฎกระทรวงนี้ยกเวน้แรงงานจากการคุม้ครองทีส่ าคญัหลายเรื่อง รวมถงึ ค่าจา้งขัน้ต ่า การก าหนดชัว่โมง

การท างาน และเวลาพกั ค่าจา้งล่วงเวลา วนัหยุดประเพณี และวนัหยุดประจ าปีทีไ่ดร้บัค่าจา้ง และค่าชดเชย 

ในขณะที่การส ารวจพบว่ารายได้ของแรงงานขา้มชาตแิตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัขึ้นอยู่กบัเพศ ชนิดของ

พชืผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก สญัชาติ ประเภทของแรงงาน จงัหวดัที่ท างาน แนวโน้มสองประการที่

ชดัเจน คอื: แรงงานข้ามชาติโดยทัว่ไปได้รบัค่าจ้างที่ต ่ากว่าค่าจ้างขัน้ต ่าตามกฎหมาย (ซึ่งค่าจ้างขัน้ต ่า

ในช่วงทีท่ าการส ารวจอยู่ระหว่าง 305 บาท และ 308 บาท ต่อวนั) และพบว่ามชี่องว่างรายได้ระหว่างชาย

และหญิงค่อนขา้งกว้าง มจี านวนแรงงานผู้ตอบแบบส ารวจสูงถงึร้อยละ 58.7 แจ้งว่าท างานเต็มเวลา หรอื

มากกว่า (หมายถึงท างานอย่างน้อย 8 ชัว่โมงต่อวนั)     ได้รบัค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขัน้ต ่าที่กฎหมาย

ก าหนดในจงัหวดัทีแ่รงงานท างาน และในขณะทีร่อ้ยละ 50 ของแรงงานชายไดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าค่าจา้งขัน้ต ่า 

รอ้ยละ 65.7 ของแรงงานหญงิไดร้บัค่าจา้งน้อยกว่าแรงงานชาย ซึง่ช่องว่างค่าจา้งขัน้ต ่าระหว่างหญงิชายคดิ

เป็นรอ้ยละ 15.7 ของผูต้อบแบบส ารวจทีท่ างาน 8 ชัว่โมงขึน้ไปต่อวนั  

แรงงานในจังหวัดตาก (ทัง้หมดมาจากประเทศเมียนมา) เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับการคุ้มครอง หาก

ตัง้สมมติฐานว่าแรงงานท างานทัง้หมด 24 วนัต่อเดือน โดยท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนัตามปกติ (แม้ว่าจาก

ขอ้มูลการส ารวจ แรงงานมจี านวนวนัและชัว่โมงการท างานที่มากกว่านี้) เงนิเดอืนในจงัหวดัตาก คดิจาก

ค่าจา้งขัน้ต ่าควรอยู่ที ่7,320 บาท (305 บาท X 24) อย่างไรกด็ ีรอ้ยละ 95.4 ของแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดั

ตากแจง้ว่าได้รบัค่าจ้างน้อยกว่าจ านวนเงนิดงักล่าว โดยรอ้ยละ 39.4 ไดร้บัค่าจ้างน้อยกว่า 3,600 บาทต่อ

เดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าจ้างขัน้ต ่าต่อเดือนครึ่งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบ ร้อยละ 74.4 ของแรงงานในจงัหวดั

สระแกว้ (ซึง่เป็นจงัหวดัทีแ่รงงานทัง้หมดมาจากประเทศกมัพชูา) ไดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าค่าจา้งขัน้ต ่า ในขณะที่

 
1 มาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน บญัญตัวิ่า “’งานเกษตรกรรม งานประมง งานบรรทุกหรอืขนถา่ยสนิคา้เรอืเดนิทะเล งานทีร่บั
ไปท าทีบ่า้น งานขนส่ง และงานอื่นตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาจะก าหนดในกฎกระทรวงใหม้กีารคุม้ครองแรงงานกรณีต่างๆ แตกต่างไป
จากพระราชบญัญตันิี้กไ็ด”้” 



เกอืบรอ้ยละ 35 ของแรงงานในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (แรงงานทัง้หมดมาจากประเทศเมยีนมา) และเพยีงรอ้ย

ละ 3.7 ของแรงงานในจงัหวดัเลย (ซึ่งแรงงานทัง้หมดมาจากประเทศ สปป. ลาว) ไดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าค่าจา้ง

ขัน้ต ่า 

ตามกฎหมาย ส าหรบัลูกจ้างที่ได้รบัการคุ้มครองภายใต้ พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงงาน จ านวนชัว่โมง         

การท างานปกตสิูงสุดคอื 8 ชัว่โมง ต่อวนั และไม่เกนิ 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์การท างานเกนิกว่า 48 ชัว่โมง

นัน้ต้องได้รบัค่าล่วงเวลา นอกจากนี้นายจ้างต้องจดัให้มวีนัหยุดประจ าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วนัต่อสปัดาห์ 

อย่างไรก็ด ีตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น แรงงานเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการคุ้มครองสทิธแิรงงานที่บญัญัติ

ภายใต้พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน รวมถึงบทบญัญัติเรื่องชัว่โมงการท างานปกติ เวลาพกั และค่า

ล่วงเวลา 

ในบรรดากลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 95.4 แจง้ว่ามกีารท างาน 8 ชัว่โมงขึน้ไป รอ้ยละ 41.3 ท างานตัง้แต่ 8 ชัว่โมง

ขึน้ไป ถงึ 12 ชัว่โมงต่อวนั และรอ้ยละ 8.8 แจง้ว่าท างานมากกว่า 12 ชัว่โมงต่อวนั การส ารวจพบว่ามากกว่า

ครึง่ของผูต้อบแบบส ารวจทัง้หมด (รอ้ยละ 53.3) ท างาน 7 วนัต่อสปัดาห ์โดยไม่มวีนัหยุดพกัผ่อน โดยคดิ

เป็นแรงงานชายรอ้ยละ 55.6 และแรงงานหญงิรอ้ยละ 51.4   

แม้ว่าการปลูกพืชผลการเกษตรบางชนิดจ าเป็นต้องให้แรงงานท างานทุกวนั แต่แรงงานให้ข้อมูลว่าตน

สามารถขอหยุดได ้ หากจ าเป็น แรงงานจะไดร้บัค่าจา้งในอตัรารายวนั ตามจ านวนวนัทีท่ างาน และจะไม่ได้

รบัค่าจา้งในวนัทีไ่ม่ไดท้ างาน มผีูต้อบแบบส ารวจน้อยกว่า 12 คน (จากจ านวน 528 คน) แจง้ว่าไดร้บัค่าจา้ง

ในวนัหยุดไม่ว่าจะหยุดดว้ยเหตุผลใดกต็าม  (รวมถงึ การลาป่วย วนัหยุดตามประเพณี และหยุดลาคลอด) 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

หน้าทีข่องนายจา้งในการให้ความคุม้ครองดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยักบัแรงงานทุกคน ไม่ว่าแรงงาน

จะมสีญัชาตใิด ถูกก าหนดไว้ภายใต้พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง            ทีเ่กีย่วขอ้ง แมว้่าความปลอดภยัในสถานประกอบการโดยรวม

มแีนวโน้มที่ดขีึ้น   แต่เนื่องจากไม่มกีารจ าแนกขอ้มูลเชงิสถติิในเรื่องนี้เฉพาะภาคเกษตรกรรม หรอืมกีาร

จ าแนกตามสญัชาต ิจงึเป็นเรื่องทีย่ากทีจ่ะสรุปว่าแนวโน้มของอุบตัเิหตุทีล่ดลงครอบคลุมไปถงึกรณีแรงงาน

ขา้มชาตใินงานเกษตรกรรมดว้ยหรอืไม่ 



จากการส ารวจพบว่า อนัตรายดา้นความปลอดภัยอาชวีอนามยัทีพ่บกนัโดยทัว่ไปมากทีสุ่ดคอืการท างานที่

ตอ้งเผชญิโดยตรงกบัแสงแดด (รอ้ยละ 61.8) กบัฝุ่ น (รอ้ยละ 61.8) กบัอุณหภูมสิงู (รอ้ยละ 31.2) และกบัใช้

ยาฆ่าแมลง (รอ้ยละ 29.9) ในขณะทีอ่นัตรายเหล่านี้สามารถพบไดใ้นการเพาะปลูกพชืผลทางการเกษตรทัง้ 

4 ชนิด    แต่ในแต่ละกจิการ มภียัอนัตรายดา้นอาชวีอนามยัเฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

ในบรรดาแรงงานทัง้หมดที่ได้ท าการส ารวจ ร้อยละ 13.8 เคยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานที่ต้องไปพบ

แพทยเ์พือ่รกัษา ซึง่กรณีนี้ไม่น่าแปลกใจอะไร เนื่องจากรอ้ยละ 85 ของแรงงานทัง้หมดไม่ไดร้บัแจกอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือได้รับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยใดๆ ซึ่งขัดกับ

พระราชบญัญตัิ       ความปลอดภยั  อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 (มาตรา 16 

และมาตรา 22) นอกจากนี้ การส ารวจพบว่ามเีพยีงรอ้ยละ 7.6 ของผูต้อบแบบส ารวจไดร้บัการอบรม เพยีง

ร้อยละ 5.9 ได้รบัแจกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และเพยีงร้อยละ 1.7 ได้รบัแจกอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายสว่นบุคคลและการอบรมเพือ่การท างาน 

ปัญหาสุขภาพหลกัทีพ่บไดใ้นกลุ่มผูต้อบแบบสอบส ารวจทัง้หมด คอื ปัญหาการบาดเจบ็ทีก่ลา้มเนื้อและขอ้

ต่อทีรุ่นแรง (รอ้ยละ 54.6) ปวดหวั (รอ้ยละ 52.5) เวยีนศรีษะ (รอ้ยละ 45.3) และปวดทอ้ง (รอ้ยละ 34.7) 

สภาพท่ีอยู่อาศยั 

นายจา้งในภาคเกษตรกรรมโดยสว่นใหญ่จดัพืน้ทีส่ าหรบัการพกัอาศยัใหแ้รงงานขา้มชาตซิึ่งมกัจะปลูกเป็นที่

พกัแบบชัว่คราวใกล้กบัพื้นที่เก็บเกี่ยว ในบรรดาการเพาะปลูกพชืผลการเกษตรทัง้ 4 ชนิด  ร้อยละ 84.5 

ของผูต้อบแบบส ารวจแจง้ว่านายจา้งจดัทีพ่กัใหโ้ดยไม่ต้องเสยีค่าเช่า ซึ่งกรณีดงักล่าวเหน็ไดช้ดัโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาตทิี่ ที่ท างานในสวนยาพารา และสวนปาล์มน ้ามนัซึ่งต้องท างานระยะยาว 

(ร้อยละ 93.9) โดยที่พกัมลีกัษณะถาวรมากกว่า สร้างด้วยวสัดุที่มคีวามแขง็แรงทนทานกว่าและสามารถ

เขา้ถงึแหล่งน ้าสะอาดและไฟฟ้าไดง้่ายกว่า และมอีุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกด้านสุขอนามยัทีเ่พยีงพอ 

ในทางกลบักนั ส าหรบัการปลูกขา้วโพดและออ้ยซึง่มลีกัษณะฤดกูาลมากกว่า สิง่ทีท่ าโดยทัว่ไปคอืการจดัหา

วสัดุ (อาท ิไมไ้ผ่ ทีมุ่งหลงัคา และเศษโลหะต่างๆ) ใหแ้รงงานขา้มชาตนิ าไปสรา้งเป็นทีอ่ยู่อาศยัในไร่  แหล่ง

น ้าเป็นบ่อน ้าธรรมชาติหรอืบ่อที่นายจ้างขุดให้โดยไม่มกีารกรอง เนื่องจากวสัดุที่น ามาใช้ปลูกสร้างที่อยู่

อาศยัค่อนขา้งแย่  และโครงสรา้งทีอ่ยู่อาศยัเปิดโล่ง ตัง้อยู่ใกลก้บัสถานทีเ่พาะปลูก แรงงานแจง้ว่าตนมคีวาม

เสีย่ง/ หรอืสมัผสักบัสารเคมทีีม่กีารฉีดพ่นค่อนขา้งมาก เช่นเดยีวกบัความเสีย่งจากพายุต่างๆ  ผูต้อบแบบ

ส ารวจรอ้ยละ 13.3 แจง้ว่า มหีอ้งน ้าไม่เพยีงพอ และรอ้ยละ 9.1 ระบุว่าไม่มนี ้าสะอาด โดยรวมแลว้ ผูต้อบ



แบบส ารวจส่วนน้อยมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัความรุนแรงและการละเมดิในที่พกัอาศยัร้อยละ 4.7 เป็นชาย 8 

คน และหญงิ 17 คน ระบุว่าตนมขีอ้กงัวลดงักล่าว 

ข้อบ่งช้ีแรงงานบงัคบั 

ประเทศไทยได้ให้สตัยาบันอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานบังคบั ได้แก่ 

อนุสญัญาว่าดว้ยแรงงานบงัคบั พ.ศ. 2473 (ฉบบัที่ 29) อนุสญัญาการขจดัแรงงานบงัคบั พ.ศ. 2500 (ฉบบั

ที่ 105) และพธิสีารส่วนเสรมิอนุสญัญาแรงงานบงัคบั พ.ศ. 2557 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี

ความกา้วหน้าอย่างมนีัยส าคญัในการจดัการกบัแรงงานบงัคบัโดยการปฏริปูกฎหมายและกรอบนโยบายและ

โดยการพัฒนาทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งรวมถึงผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

ภาคเอกชน และอื่นๆ แต่แมว้่ามคีวามกา้วหน้ากต็าม การใชแ้รงงานยงัคงพบอยู่ในบางภาคการผลติ 

แมว้่าการศกึษานี้ไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อการประมาณการตวัเลข แต่การวเิคราะหย์นืยนัว่าภาคเกษตรกรรม

ของไทยไม่ไดป้ลอดจากแรงงานบงัคบั ตามตวัชีว้ดัขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยแรงงานบงัคบั 

(ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลถูกบังคับให้ท างานโดยขดัต่อเจตจ านงของตนโดยใช้การหลอกลวง       

ความรุนแรง หรอืการข่มขู่ หรอืโดยวธิกีารทีแ่ยบยลมากขึ้น เช่น การใชห้นี้ในการควบคุม การเกบ็เอกสาร

ประจ าตัวหรือการข่มขู่ว่าจะส่งกลบัประเทศ) การศึกษาพบตัวอย่างสถานการณ์ที่มีปัจจยัหลายอย่างที่

เชื่อมโยงกบัความไม่สมคัรใจและการบบีบงัคบั ซึ่งรวมถงึการจ่ายค่าจ้างต ่า การก าหนดใหท้ างานล่วงเวลา

โดยมชิอบ การจ ากดัเสรภีาพในการเดนิทาง สภาพการด ารงชวีติทีย่ ่าแย่ การเป็นหนี้นายจา้งหรอืนายหน้า/ 

ผูจ้ดัหางาน การยดึเอกสารประจ าตวัและความกลวัทีจ่ะเสยีโอกาสการไดง้าน และ/หรอืเสีย่งต่อการถูกจบักุม 

หรอืการสง่กลบัประเทศ 

ข้อบ่งช้ีการใช้แรงงานเดก็ 

ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาหลกัขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยการใช้แรงงานเดก็  2 

ฉบบั และไดป้รบัปรุงกรอบกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ อายุขัน้ต ่าส าหรบัการจา้งงาน

ในภาคเกษตรในประเทศไทยจงึถูกก าหนดไวท้ี่อายุ 15 ปี ในขณะทีเ่ดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีไม่ไดร้บัอนุญาตให้

ท างานทีเ่ป็นงานอนัตราย 

การส ารวจมคี าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็ทีอ่ยู่ในพื้นทีเ่พาะปลูก และขอบเขตทีเ่ดก็อาจมกีารท างาน อย่างไรก็

ตาม เนื่องจากความซบัซ้อนในการพิจารณาว่าเด็กที่อายุมากกว่า 15 ปีแต่ต ่ากว่า 18 ปี ท างานในภาค



เกษตรกรรมจะถอืเป็นการใช้แรงงานเด็กหรอืไม่ การส ารวจนี้จึงไม่สามารถให้ขอ้สรุปที่แน่ชดัได้ แต่สิง่ที่

สามารถสรุปได้อย่างแน่นอนคอื   มเีด็กข้ามชาติอาศยัอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกด้วยและท างานเกษตร การ

ส ารวจพบว่ารอ้ยละ 30.9 ของผูต้อบแบบส ารวจมเีดก็อาศยัอยู่กบัครอบครวัของตนในพืน้ทีเ่พาะปลูก อกีรอ้ย

ละ 18.5 แจง้ว่าเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีท างานกบัแรงงานในพืน้ทีเ่พาะปลูก นอกจากนี้ ในบรรดาแรงงานขา้ม

ชาตทิีต่อบแบบส ารวจ มแีรงงานจ านวน 10 คนอายุระหว่าง 16-17 ปี 

การร้องทุกขด้์านแรงงาน และการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข ์

จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ร้อยละ 29.2 หรอืผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 154 คน ระบุว่าประสบปัญหาในการ

ท างาน จากการสมัภาษณ์เชงิลกึแรงงานขา้มชาต ิปัญหาทีพ่บบ่อยทีสุ่ดในภาคเกษตรกรรมคอืกรณีค่าจ้าง

คา้งจ่าย หรอืจ่ายค่าจา้งต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น ชัว่โมงการท างานทีย่าวนาน การจ ากดัเสรภีาพในการเดินทาง

จากทีท่ างานและ/หรอืทีพ่กัอาศยั การยดึเอกสารโดยนายจา้ง ค ารอ้งทุกขด์า้นความปลอดภยั       อาชวีอนา

มยั และ การเลกิจา้งทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

อย่างไรกต็าม มผีูต้อบแบบส ารวจเพยีง 10 คนจาก 154 คนทีป่ระสบปัญหาและแจง้ว่าไดม้กีารรอ้งเรยีน แต่

ทัง้หมดไม่ได้เป็นการร้องเรียนกับช่องทางของรฐั เหตุผลที่พบได้ทัว่ไปในกรณีที่ไม่มีการร้องเรียน คอื 

ขอ้จ ากดัด้านภาษา แรงงานไม่มสีถานภาพทางกฎหมายในประเทศไทย ไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการร้องเรยีน

หรอืยื่นค ารอ้งทุกข ์ขาดความเชื่อมัน่ไวใ้จในระบบการรอ้งทุกข ์หรอืขาดความเชื่อมัน่ในเจา้หน้าทีร่ฐั และไม่

ทราบว่าตนสามารถยื่นค ารอ้งทุกขไ์ด ้นอกจากนี้แรงงานหลายๆ คนแจง้ว่ากลวัการตอบโตก้ลบัจากนายจ้าง

หากมกีารแจง้เรื่องรอ้งทุกข ์ เช่น        ในรปูแบบการเลกิจา้งทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  การยดึค่าจา้ง การ

ปฏเิสธต่อใบอนุญาตท างาน หรอื ขม่ขูว่่าจะสง่กลบัประเทศ 

กลไกการรอ้งทุกข์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานท าให้แรงงานสามารถยื่นขอ้พพิาทดา้น

แรงงานกบัหน่วยงานของรฐับาลไทยไดโ้ดยตรง การรอ้งทุกขด์า้นแรงงานสว่นใหญ่อยู่ภายใตอ้ านาจของกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ขณะที่การร้องทุกข์ด้านการประกนัสงัคมอยู่ภายใต้อ านาจของส านักงาน

ประกนัสงัคม และ      การร้องทุกข์เกี่ยวกบัปัญหาด้านเอกสารอยู่ภายใต้อ านาจของกรมการจดัหางาน 

กระทรวงแรงงานยงัไดจ้ดัตัง้ศูนย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานขา้มชาตทิี่รบัเรื่องร้องทุกขจ์ากแรงงานขา้ม

ชาตแิละมลี่ามไวค้อยบรกิาร จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้นในกรณีทีไ่ม่ยื่นค ารอ้งทุกขก์บัหน่วยงานราชการ 

จงึไม่น่าแปลกใจทีแ่รงงานขา้มชาตเิลอืกทีจ่ะแกไ้ขขอ้พพิาทกบันายจา้ง/ ผูจ้ดัการของตนโดยตรง หรอืขอให้



เพื่อน/ครอบครวัเขา้มาช่วย หรอืเมื่อต้องการการสนับสนุนจากภายนอก แรงงานเลอืกพึง่พาองคก์รพฒันา

เอกชนเในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย 

สหภาพแรงงานและองคก์รสมาชกิอื่น ๆ สามารถเป็นพนัธมติรทีท่รงพลงัในการแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวกบังาน

และ  ขอ้พพิาทในการจา้งงานของสมาชกิ อย่างไรกต็าม จากการส ารวจแรงงานขา้มชาตจิ านวน 528 คน ไม่

พบว่ามีใครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ในขณะที่ แรงงาน 24 คนรายงานว่าได้เข้าร่วมองค์กร

แรงงานขา้มชาตทิีจ่ดัตัง้อย่างไม่เป็นทางการในขณะท างานในประเทศไทย (23 คนจากประเทศเมยีนมาและ 

1 คนจาก สปป.ลาว) 

การเข้าถึงประกนัสงัคมและการบริการทางการแพทย ์

แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยมีสิทธิเข้าถึงการคุ้มครองทางสงัคมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงสทิธิ

ประโยชน์ ประกันสังคมตามมาตรฐานส าหรับแรงงานที่มีการจ่ายเงินสมทบตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบญัญัติประกนัสงัคม แรงงานยงัได้รบัสทิธิและสทิธิประโยชน์ภายใต้กองทุนเงนิทดแทนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ขอบเขตที่แรงงานสามารถเขา้ถงึสทิธแิละสทิธปิระโยชน์เหล่านี้ได้นัน้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ 

เช่น ประเภทกิจการที่แรงงานได้รับการจ้างงาน นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ สถานภาพทาง

กฎหมาย อุปสรรคด้านภาษา และสทิธทิี่จะยงัคงพ านักในประเทศในระยะเวลาที่ยาวนานพอที่จะเรยีกรอ้ง

ผลประโยชน์ต่างๆ หลงัตกงาน 

แรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรกรรมที่มเีอกสาร และท างานใหก้บันายจ้างคนเดยีวกนัตลอดทัง้ปีควรได้รบั

การคุม้ครองประกนัตนภายใต้กองทุนประกนัสงัคม ในส่วนกองทุนเงนิทดแทนอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาตทิี่

มสีญัญาจ้างงานระยะสัน้ รวมถงึแรงงานจากกการจ้างงานชายแดนขึ้นทะเบยีนกบักองทุนได้ แรงงานที่มี

เอกสารทัง้หมดทีไ่ม่มสีทิธขิึน้ทะเบยีนกองทุนประกนัสงัคมควรซือ้บตัรประกนัสุขภาพได ้ ในทางทฤษฎแีลว้ 

แรงงานข้ามชาติที่ไม่มเีอกสารควรมสีทิธไิด้รบัการประกนัสุขภาพของรฐับาล แต่ในทางปฏิบตัิ เป็นที่น่า

เสยีดายว่า โรงพยาบาลทีอ่นุญาตใหแ้รงงานไม่มเีอกสารหรอืผู้ตดิตามของแรงงานไม่มเีอกสารสามารถซื้อ

ประกนัสุขภาพไดย้งัมจี านวนไม่มากนกั 

การส ารวจพบว่าแรงงานผู้ตอบแบบส ารวจที่ไม่ไดข้ึ้นทะเบยีนขอรบัสทิธปิระโยชน์จากกองทุนหรอืประกนั

สุขภาพยงัมีจ านวนที่ห่างไกลกับจ านวนแรงงานที่มีสิทธิตามกฎหมายและควรได้เข้าถึงโครงการด้าน

สวสัดกิารสงัคมเหล่านี้ แรงงานขา้มชาตทิีม่เีอกสารมสีดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 66.7 ของกลุ่มตวัอย่าง         แต่

มเีพยีงรอ้ยละ 34.1 เท่านัน้ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัอย่างน้อย 1 ใน 3 ของโครงการสวสัดกิารสงัคมดงักล่าว พบว่า



แรงงานจ านวนมากไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนโครงการใด ๆ  เลย ท าใหแ้รงงานเหล่านี้ไม่ไดร้บัการคุม้ครอง ในกรณี

ทีแ่รงงานต้องการการรกัษาพยาบาลหรอืไม่สามารถท างานไดอ้นัเป็นผลมาจากการบาดเจบ็หรอืการคลอด

บุตร หรอืในสถานการณ์อื่น ๆ ทีค่รอบคลุมโดยประกนัสงัคม 

มอีุปสรรคหลายประการที่ขดัขวางการเข้าถึงการรกัษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ แม้ว่าจะมปีระกัน

สุขภาพคุ้มครองก็ตาม อุปสรรคที่ชัดเจนที่สุดประการหนึ่งคือข้อจ ากัดทางภาษาระหว่างเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลกบัแรงงานขา้มชาต ิค่าใชจ่้ายยงัเป็นปัญหาแม้จะเป็นกลุ่มผูท้ีม่ปีระกนั นอกจากนี้ บตัรประกนั

สุขภาพของแรงงานขา้มชาติ ถูกจ ากดัให้ใช้ในโรงพยาบาลที่ซื้อบตัรประกนัสุขภาพเท่านัน้ ซึ่งเป็นปัญหา

ส าหรบัผู้ที่อาศยัอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบยีนไว้ เนื่องจากเวลาในการเดนิทางและค่าใช้จ่ายที่

อาจสงูหากไม่อยู่ในพืน้ทีน่ัน้อกีต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  

รายงานฉบบันี้ปิดท้ายด้วยชุดขอ้เสนอแนะที่ครอบคลุม 6 ประเดน็หลกั: (1) เพิม่การเขา้ถึงการย้ายถิ่นที่

ปลอดภยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย; (2) จดัใหม้กีารจดัหางานทีป่ลอดภยัและเป็นธรรม (3) เพิม่การคุม้ครอง

แรงงาน (4) จดัใหม้กีารเจรจาต่อรองร่วมและการเขา้ถงึความยุตธิรรมอย่างมปีระสทิธผิล (5) เพิม่การเขา้ถงึ

การคุม้ครองทางสงัคมและบรกิารดา้นสุขภาพ และ (6) ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัและทีอ่ยู่อาศยั 

7. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การยา้ยถิน่เพือ่การท างานทัว่โลกสรา้งงานหลายลา้นต าแหน่งและสรา้งรายไดห้ลายพนัลา้นดอลลารจ์ากการ

ส่งเงนิกลบับา้นของแรงงานขา้มชาตแิละครอบครวัในแต่ละปี และยงัสรา้งผลประโยชน์ใหก้บัเศรษฐกจิของ

ประเทศปลายทางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภาวะการขาดแคลนงานที่มคีุณค่าและการกระท าละเมิดต่างๆ 

ยงัคงปรากฏชดัในการยา้ยถิน่ระหว่างประเทศในหลากหลายเสน้ทาง (migration corridor) และสามารถพบ

ได้ตลอดวงจรการย้ายถิน่ ซึ่งกรณีแรงงานขา้มชาตทิี่เดนิทางมาท างานในภาคเกษตรกรรมถอืว่าเป็นกรณี

ดงักล่าว การยา้ยถิน่ทีป่ลอดภยั เป็นระเบยีบ และเป็นธรรมจงึเป็นค าตอบทีส่ าคญัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของทุกฝ่าย – ทัง้แรงงานขา้มชาต ิชุมชน และประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง 

รายงานนี้น าเสนอผลการส ารวจที่ออกแบบมาเพื่อท าความเข้าใจแนวปฏบิตัใินการจ้างงานและสภาพการ

ท างานของแรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรกรรมของไทยใหด้ขีึน้ การส ารวจสมัภาษณ์แรงงานขา้มชาตทิัง้ที่มี



เอกสารและ  ไม่มเีอกสารจ านวน 528 คนจากประเทศกมัพูชา สปป. ลาว และเมยีนมา ทีท่ างานเพาะปลูก

พชืผลทางการเกษตร        4 ชนิดในประเทศไทย ขอ้สรุปทีส่ าคญัจากการส ารวจไดแ้ก่: 

• แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางไม่ปกติ: จากการส ารวจ

พบว่าแรงงาน   ขา้มชาตจิ านวนมากในภาคเกษตรกรรมเป็นแรงงานทีไ่ม่มเีอกสาร ในบรรดาผู้ตอบ

แบบส ารวจพบว่า        มเีพยีงรอ้ยละ 28 เท่านัน้ทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยภายใต้ช่องทางที่

เป็นทางการ กล่าวคอื ช่องทาง MOU หรอืการจา้งงานชายแดน (รอ้ยละ 14.9 และ 13.1 ตามล าดบั) 

ส่วนหนึ่งอาจอธบิายไดว้่าหลายคนเหน็ว่ากลไก MOU มคีวามซบัซ้อน ใชเ้วลานาน และมคี่าใชจ่้าย

ทีค่่อนขา้งสงู เมื่อเทยีบกบัทางเลอืกในการเขา้สูป่ระเทศไทยแบบไม่ปกต ิ

• และแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงัคงมีสถานะการย้ายถ่ินท่ีไม่ปกติ: รฐับาลไดป้ระกาศนิรโทษ

กรรมผ่อนผนัเป็นการเฉพาะกิจ โดยอนุญาตให้แรงงานขา้มชาติขึ้นทะเบียน และด าเนินการปรบั

สถานภาพทางกฎหมาย จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด ร้อยละ 66.7 เป็นแรงงานที่มีเอกสาร โดย

มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 34.3) ด าเนินการปรบัสถานภาพทางกฎหมายในกระบวนการพสิูจน์สญัชาต ิ

ในปี พ.ศ. 2560-2562 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 30.1 ของผู้ตอบแบบส ารวจยงัอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่

ปกต2ิ 

• ช่องทาง MOU เป็นกระบวนการท่ีไม่ยืดหยุ่นพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของแรงงานใน         

ภาคเกษตรกรรม: การเดนิทางเขา้มาท างานในประเทศไทยผ่านช่องทาง MOU จะต้องลงนามใน

สัญญาจ้างเพื่อท างานเป็นเวลาสองปีกับนายจ้างคนเดียว อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของงาน

เกษตรกรรมมกัจะไม่เปิดโอกาสให้นายจ้างจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการ

แรงงานมคีวามผนัผวนตลอดทัง้ปีตามวงจรการเพาะปลูก และในทางปฏบิตั ิแรงงานขา้มชาตจิ านวน

มากมนีายจ้างหลายรายที่อยู่ในหมู่บ้านเดยีวกนั ซึ่งจะท าให้แรงงานสามารถท างานได้ตลอดทัง้ปี 

ทางเลือกเดียวในปัจจุบันที่เหมาะสมคือ        การจ้างงานชายแดน แต่กรณีดงักล่าวสามารถ

ด าเนินการไดเ้เฉพาะนายจา้งทีป่ระกอบกจิการในจงัหวดัชายแดนบางจงัหวดัเท่านัน้ 

• มีการใช้กฎระเบียบการจ้างงานชายแดนอย่างไม่เหมาะสม: กฎระเบยีบการจ้างงานชายแดน

ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลอืกทีย่ดืหยุ่นมากกว่าช่องทาง MOU โดยอนุญาตใหน้ายจา้งจา้งแรงงาน

ขา้มชาตจิากกมัพูชาและเมยีนมาทีอ่าศยัอยู่ตามแนวชายแดนทีต่ดิกบัไทยเป็นระยะเวลาสามเดอืน            

 
2 ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 3.2 ของกลุ่มตวัอย่างเป็นผูม้บีตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย 



โดยสามารถขอต่อระยะเวลาได ้ดงันัน้ การจ้างงานชายแดนจงึเป็นกลไกทีม่ปีระโยชน์มาก ในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการแรงงานระยะสัน้ ซึง่รวมถงึการเพิม่จ านวนแรงงานชัว่คราวในช่วงฤดูเกบ็

เกีย่วหรอืฤดปูลูก อย่างไรกต็าม การส ารวจนี้พบว่าแรงงานขา้มชาติในภาคเกษตรกรรมจ านวนมาก

ท างานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานภายใตก้ารจา้งงานชายแดน สิง่นี้ท าใหเ้กดิช่องว่าง

ในการคุม้ครองแรงงานขา้มชาตเินื่องจากแรงงานที่มกีารจ้างงานกบันายจ้างคนเดยีวน้อยกว่า 1 ปี 

จะถูกยกเวน้การคุม้ครองสทิธแิรงงานทีส่ าคญัหลายประการภายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน

รวมถงึ ไม่ไดร้บัการคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม นอกจากนี้ การจา้งงานชายแดน

ยงัไม่อนุญาตใหจ้า้งแรงงานขา้มชาตจิากประเทศ สปป. ลาว เกษตรกรทีป่ระกอบกจิการในจงัหวดั

ชัน้ในหรอืใกล้กบัประเทศ สปป. ลาวยงัต้องจ้างแรงงานภายใต้กลไก MOU เท่านัน้ หรอืตามที่เรา

เหน็ในทางปฏบิตั ิอาจจา้งแรงงานทีม่สีถานะไม่ปรกต ิ

• ค่าธรรมเนียมการจดัหางานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ตกเป็นภาระของแรงงานข้าม

ชาติ: จากการส ารวจพบว่าแรงงานขา้มชาตจ่ิายเงนิเฉลีย่ 6,448 บาท เพื่อการยา้ยถิน่มาท างานใน

ภาคเกษตรของไทย โดยรอ้ยละ 26.7 จ่ายค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหางานอย่างน้อย 10,000 

บาท . ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แรงงานขา้มชาตติ้องรบัผดิชอบ อาท ิค่าเดนิทาง ที่

พกัชัว่คราว ค่านายหน้าและตวัแทน และเอกสารต่างๆ เช่น หนังสอืเดนิทาง เอกสารตรวจลงตรา 

บัตรผ่านแดน ใบอนุญาตท างาน    การตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการต่างๆ แมว้่าค่าใชจ่้ายจะไม่ไดสู้งมากนัก แต่โดยเฉลีย่แลว้สูงกว่าค่าจา้ง

หนึ่งเดือน (รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างคือ เดือนละ 6,000 บาท) การส ารวจพบว่ามี

ค่าใช้จ่ายมคีวามแตกต่างอย่างมากขึ้นอยู่กบัประเทศต้นทาง พื้นที่ที่ผู้ตอบแบบส ารวจอยู่อาศยัใน

ประเทศไทย และช่องทางที่แรงงานใช้เพื่อการย้ายถิน่ว่าเป็นช่องทางทางการหรอืไม่เป็นทางการ 

ในทางกลบักนั มเีพยีงรอ้ยละ 9.1 ของผูต้อบแบบสอบถามแจง้ว่าไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการย้ายถิน่ 

(ส่วนใหญ่เดนิทางเขา้มายงัจงัหวดัชายแดน และแรงงานทัง้หมดเป็นแรงงานไม่มเีอกสารประกอบ) 

ข้อตกลงระหว่างประเทศก าหนดว่าแรงงานข้ามชาติไม่ควรต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายและ

ค่าธรรมเนียมการจัดหางาน หลักการที่ส าคัญนี้เป็นบทบัญญัติหลักในหลักการทัว่ไปและแนว

ทางการปฏบิตัเิพื่อการจดัหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจดัหางานและ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดว่าไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ทัง้หมดหรือบางส่วน ค่าธรรมเนียมใดๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากแรงงาน อีกทัง้ยงัมีการ

ก าหนดนิยามค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานที่แรงงานไม่ควรต้อง



รบัผดิชอบ หลกัการนี้ได้รบัการสนับสนุนโดยอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย

ส านกังานจดัหางานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบบัที ่181) ซึง่มหีลกัการส าคญัในลกัษณะเดยีวกนั 

• แรงงานข้ามชาติมกัเป็นหน้ีนายจ้างและถกูหกัค่าจ้างเป็นประจ า: ในขณะที่การส ารวจไม่พบ

กรณี ที่ชดัเจนของแรงงานขดัหนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตวัอย่าง (ร้อยละ 50.6) แจ้งว่าถูกหกั

เงนิเดอืนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหางาน ค่าไฟฟ้า/ค่าน ้า เครื่องมอื/

อุปกรณ์ อาหาร/น ้าดื่ม บรกิารดา้นสุขภาพ  และอื่นๆ ในขณะทีก่ฎหมายไทยอนุญาตใหส้ามารถหกั

ค่าจ้างบางส่วนได้ (เช่น พระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างด้าวอนุญาตให้

นายจา้งหกัค่าจา้งเพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมจากการจดัหางาน (มาตรา 49); สว่นเรื่อง

อื่นๆ ไม่อนุญาตให้หกั เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน เงนิ

กู้ยมืจากนายจ้างมกัจะอยู่ในรูปแบบของเงนิกู้ที่ไม่มดีอกเบี้ย โดยจ่ายคนืจากการหกัค่าจ้างของ

แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่แจ้งงว่าสามารถช าระหนี้ได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่น่า

กงัวลว่าผู้ตอบแบบส ารวจหลายคนแจ้งว่าไม่ทราบว่าตนเป็นหนี้อยู่จ านวนเท่าไร หรอืจะต้องช าระ

หนี้ต่อไปอกีนานแค่ไหน 

• ค่าจ้างต า่ถือเป็นข้อท้าทายท่ีส าคญัประการหน่ึงในภาคเกษตรกรรม: พระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงานบญัญตัวิ่าแรงงานภายใต้ขอบเขตการคุ้มครองของพระราชบญัญตัมิสีทิธไิดร้บัค่าจ้างขัน้ต ่า

ตามที่กฎหมายก าหนด ในขณะที่แรงงานในภาคเกษตรกรรมจ านวนมากจะไม่ได้รบัการคุ้มครอง

ภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ดงันัน้จงึถูกยกเวน้ไม่ไดร้บัการคุม้ครองค่าจา้งขัน้ต ่า (ตาม

กฎกระทรวงว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม) ค่าจา้งขัน้ต ่ายงัคงเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดวี่า

แรงงานได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมหรอืไม่ การส ารวจพบว่ารอ้ยละ 41.4 ของแรงงานขา้มชาตทิี่

ท างานเตม็เวลาขึน้ไป (กล่าวคอื 8 ชัว่โมงขึน้ไปต่อวนั) ไดร้บัค่าจา้งน้อยกว่าค่าจา้งขัน้ต ่า สิง่ทีค่วร

พจิารณาเป็นพเิศษคอืในจงัหวดัตาก (ซึ่งผูต้อบแบบส ารวจทัง้หมดมาจากประเทศเมยีนมา) ผูต้อบ

แบบส ารวจร้อยละ 95.4 ของแรงงานข้ามชาติได้รบัค่าจ้างต ่ากว่าค่าจ้างขัน้ต ่า ตามที่กล่าวไปใน

รายงานนี้ หากตัง้ขอ้สมมตฐิานว่าท างานปกตติ่อเดอืน ค่าจา้งขัน้ต ่ารายเดอืนในจงัหวดัตากเท่ากบั 

7,320 บาท อย่างไรกต็าม รอ้ยละ 39.4 ของแรงงานขา้มชาตทิัง้หมดในจงัหวดัตากแจ้งว่ามรีายได้

น้อยกว่า 3,600 บาทต่อเดือน หรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าจ้างขัน้ต ่า โดยไม่ได้พิจารณากรณี

แรงงานข้ามชาตสิ่วนใหญ่ต้องท างานล่วงเวลาแต่ไม่ได้รบัค่าจ้างล่วงเวลา ในขณะเดยีวกนั     มี

เพยีงร้อยละ 3.7 ของแรงงานในจงัหวดัเลย (ซึ่งทัง้หมดมาจาก สปป. ลาว) แจ้งว่าได้รบัค่าจ้างต ่า

กว่าค่าจา้งขัน้ต ่า 



• ค่าจ้างท่ีต า่ในภาคเกษตรกรรมรนุแรงมากขึ้นจากช่องว่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงท่ี

มีนัยส าคญั: จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 6,000 บาท การส ารวจพบว่า

แรงงานหญงิและชายสว่นใหญ่ท างานในจ านวนชัว่โมงต่อวนัและจ านวนวนัต่อสปัดาหไ์ม่ต่างกนัมาก

นกั อย่างไรกต็าม แรงงานขา้มชาตทิีเ่ป็นผูช้ายมรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 7,000 บาท; ในขณะทีแ่รงงาน

หญงิมรีายไดป้ระมาณ 6,000 บาทต่อเดอืน ผูช้ายมแีนวโน้มทีจ่ะอยู่ในกลุ่มรายไดสู้งสุดทีก่ าหนดไว้

ส าหรบัการศกึษานี้ โดยรอ้ยละ 42.2 มคี่าจา้งมากกว่า 9,000 บาทต่อเดอืน ในขณะทีแ่รงงานหญิง

เพยีงรอ้ยละ 27.7 เท่านัน้ทีอ่ยู่ในกลุ่มรายไดสู้งสุดนี้ ในขณะเดยีวกนั แรงงานหญงิเกอืบร้อยละ 15 

อยู่ในกลุ่มรายได้ต ่าที่สุด โดยมรีายได้ไม่ถงึ 3,000 บาทต่อเดอืน ในทางตรงกนัขา้ม แรงงานชาย

เพยีงรอ้ยละ 5 เท่านัน้ทีม่รีายไดเ้พยีงเลก็น้อย 

• โดยทัว่ไป ไม่มีการปฎิบติัตามชัว่โมงการท างานและวนัหยุดตามท่ีกฎหมายก าหนด: ตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน จ านวนชัว่โมงท างานสูงสุดส าหรบัแรงงานในประเทศไทยคอืแปด

ชัว่โมงต่อวนัและไม่เกนิ 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์การท างานเกนิ 48 ชัว่โมงตอ้งไดร้บัการชดเชยค่าจ้าง

ล่วงเวลา นอกจากนี้ นายจ้างควรจดัให้มวีนัหยุดประจ าสปัดาห์อย่างน้อยหนึ่งวนัต่อสปัดาห์ จาก

กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50.1 แจ้งว่าท างานมากกว่าแปดชัว่โมง โดยร้อยละ 41.3 แจ้งว่าตนท างาน

มากกว่าแปดชัว่โมงและอาจสูงถึง 12 ชัว่โมงต่อวนั และ ร้อยละ 8.6 แจ้งว่าท างานมากกว่า 12 

ชัว่โมง การส ารวจยงัพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาตทิัง้หมดที่ส ารวจ (ร้อยละ 53.3) 

ท างานเจด็วนัต่อสปัดาหโ์ดยไม่มวีนัหยุด โดยคดิเป็นแรงงานชายรอ้ยละ 55.6 และแรงงานหญิงรอ้ย

ละ 51.4 

• มีแรงงานจ านวนน้อยมากท่ีได้รบัอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) หรือได้รบัการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุในท่ีท างานและปัญหาด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัโดยรวม: ในบรรดาแรงงานขา้มชาตทิี่ท าการส ารวจ ร้อยละ 13.8 ได้รบั

บาดเจบ็จากการท างานทีต่้องไปพบแพทย ์. เรื่องนี้อาจรุนแรงขึน้จากขอ้เทจ็จรงิทีว่่ามเีพยีงร้อยละ 

15 ของแรงงานทัง้หมดได้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกับวธิีใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภยั นอกจากนี้ 

ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจทัง้หมด ได้แก่ ปวดข้อและกล้ามเนื้ออย่าง

รุนแรง ปวดหวั เวยีนหวั และปวดทอ้ง มกีารถามแรงงานถงึอนัตรายดา้นความปลอดภยั และอาชวี 

อนามยัทีพ่บมากทีสุ่ด ซึ่งพบว่าเป็นการอยู่ในที่ทีร่บัแสงแดดโดยตรง ฝุ่ น อุณหภูมสิูงและการใช้ยา

ฆ่าแมลง ปัญหาสุขภาพและอนัตรายหลายอย่างเหล่านี้อาจลดลงได้ด้วยการฝึกอบรมและการใช้



อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลอย่างเหมาะสม อย่างไรกต็าม มเีพยีงรอ้ยละ 7.6 ของผูต้อบแบบ

ส ารวจเท่านัน้ทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเพือ่ปฏบิตังิาน และมเีพยีงรอ้ยละ 5.9 เท่านัน้ทีไ่ดร้บัแจกอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

• โดยทัว่ไปมีการจดัหาท่ีพกัอาศยัให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและท่ีพกัค่อนข้างปลอดภยั แต่สภาพ

ต่างๆ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัตามชนิดของพืชผลทางการเกษตร: สทิธกิารมทีีพ่กัอาศยั

ส าหรบัแรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรกรรมเป็นปัญหาที่ท้าทายเนื่องจากขาดมาตรการก ากบัดูแล 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดน ้าดื่มสะอาดและทีพ่กัทีถู่กสุขอนามยัและปลอดภยัส าหรบัแรงงานทีอ่าศยั

อยู่กบันายจา้ง อย่างไรก็ตามพบว่าแรงงานทัง้หมด ซึ่งเพาะปลูกพชืผลการเกษตร 4 ชนิด มรีอ้ยละ 

86.4 ของผูต้อบแบบส ารวจไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและนายจา้งเป็นผูจ้ดัหาทีพ่กัให ้โดยพบว่าสภาพทีอ่ยู่

อาศยัที่ดีสุดคอืในกลุ่มสวนปาล์มน ้ามนัและสวนยางพาราซึ่งแรงงานอาศยัและท างานตลอดทัง้ปี 

ส่วนในไร่ขา้วโพดและไร่ออ้ยซึ่งมลีกัษณะตามฤดูกาลมากกว่า สภาพอยู่อาศยัจ ากดัและขาดแคลน

มากกว่า ส าหรบัการเขา้ถงึน ้าสะอาด ไฟฟ้า และหอ้งน ้าไม่เพยีงพอเป็นปัญหาส าหรับแรงงานที่อยู่

ในกจิการเพาะปลูกพชืผลทัง้ 4 ชนิด แต่ถอืเป็นประเดน็ที่ใหญ่กว่าในไร่ขา้วโพดและไร่อ้อย ในแง่

บวก แรงงานแจง้ว่ารูส้กึปลอดภยัในทีพ่กั      โดยน้อยกว่ารอ้ยละ 5.1 ทีแ่จง้ขอ้กงัวลเกีย่วกบัความ

รุนแรงและการล่วงละเมดิ 

• ในขณะท่ีไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัขอบเขตของการใช้แรงงานเดก็ได้  การพบ

เด็กในภาคการเกษตรเป็นเรื่องท่ีน่ากงัวล: ตามอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่

เกี่ยวกบัแรงงานเดก็จ านวน 2 ฉบบัได้แก่ อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที่ 138 

และ 182 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเกษตร

ก าหนดอายุขัน้ต ่าส าหรบัการจ้างงานในภาคเกษตรที่อายุ 15 ปีและอายุ 18 ปี ในกรณีที่เป็นงาน

อนัตราย เนื่องจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล (ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอบเขตของงานทีเ่ป็นอนัตราย) การศกึษานี้

ไม่สามารถทราบขอ้มูลเชงิปรมิาณเกี่ยวกบัการใช้แรงงานเดก็ได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชดัเจนว่ามี

เดก็ท างานในภาคเกษตรกรรม เดก็โตหน่อยจะท างานเหมอืนแรงงานทัว่ไป (ส่วนใหญ่มกัจะท างาน

เหมอืนกบัพ่อแม่) ในขณะที่เดก็ที่อายุน้อยกว่าอาจไม่ได้ท างานแต่ก็อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ เนื่องจาก

สวนหรอืไร่หลายแห่งตัง้อยู่ในทีห่่างไกล การเขา้ถงึโรงเรยีนและสถานพยาบาล และบรกิารอื่นๆ จงึ

เป็นปัญหา นอกจากนี้ เดก็ที่อาศยัอยู่ในสวนหรอืในไร่ อาจสมัผสักบัสารเคมทีี่ใช้ในการเกษตรได้

โดยงา่ย เนื่องจากอยู่ใกลบ้รเิวณทีม่กีารใชแ้ละจดัเกบ็สารเคมเีหล่านี้ 



• ในท านองเดียวกนั ในขณะท่ีการส ารวจไม่สามารถประมาณการตวัเลขการใช้แรงงานบงัคบั

ได้ แต่การวิเคราะห์พบว่าภาคเกษตรกรรมของไทยไม่ได้ปลอดจากแรงงานบงัคบั รฐับาล

ไทยไดใ้หส้ตัยาบนัตราสารองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวกบัแรงงานบงัคบัทุกฉบบั และได้

พยายามพฒันากรอบกฎหมายภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ อย่างไรก็

ตาม รายงานต่างๆ ชี้ว่าแรงงานบงัคบัยงัยากทีจ่ะแก้ไขในบางภาคส่วน ในขณะทีย่งัไม่มกีารส ารวจ

ที่ครอบคลุมเกี่ยวกบัแรงงานบงัคบัในประเทศไทย และการส ารวจนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมนิ

สถานการณ์แรงงานบงัคบัในเชงิปรมิาณ การวเิคราะหย์นืยนัว่าภาคเกษตรของไทยไม่ไดป้ลอดจาก

การใชแ้รงงานบงัคบั อาจตอ้งมกีารศกึษาเพือ่ประมาณการปัญหาและระบุสาเหตุของปัญหาเพิม่เตมิ

ในอนาคต 

• แรงงานมกัประสบปัญหาในท่ีท างาน แต่ไม่ค่อยรายงานปัญหาเหล่านัน้: แรงงานข้ามชาติ

จ านวนทัง้สิ้น 154 คน (ร้อยละ 29.2) แจ้งว่า ประสบปัญหาในที่ท างาน จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ

แรงงานข้ามชาติ พบว่าปัญหาทัว่ไป ได้แก่: ค่าจ้างค้างจ่ายหรอืค่าจ้างที่น้อยเกินไป ชัว่โมงการ

ท างานทีย่าวนาน การจ ากดัเสรภีาพในการเดนิทางจากทีท่ างานและ/หรอืทีอ่ยู่อาศยั การยดึเอกสาร

โดยนายจา้ง ค ารอ้งทุกขด์า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัในการท างาน และการเลกิจา้งโดยมชิอบ 

แมว้่ารฐับาลจะเสนอช่องทางต่างๆ ใหแ้รงงานสามารถยื่นค ารอ้งทุกขท์ีเ่กี่ยวกบัการท างานได ้แต่ไม่

มีแรงงานข้ามชาติคนใดจากจ านวน 154 คนที่เคยประสบปัญหาในที่ท างาน แจ้งว่าตนเคยใช้

ช่องทางเหล่านัน้ สาเหตุทีพ่บ เช่น อุปสรรคทางภาษา การไม่มสีถานะทางกฎหมายในประเทศไทย 

ขาดความรู้เกี่ยวกบัวธิกีารร้องทุกข์ ความไม่ไว้วางใจในระบบการร้องทุกข์ หรอืความไม่ไว้วางใจ

หน่วยงานของรฐั ความกลวัทีจ่ะถูกตอบโตจ้ากนายจา้ง เป็นตน้ 

• ในขณะท่ีไม่พบว่ามีแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไทย 

แรงงานข้ามชาติบางคนเป็นสมาชิกขององคก์รแรงงานข้ามชาติ: จากการส ารวจพบว่า จาก

ผูต้อบแบบส ารวจแรงงานขา้มชาตจิ านวนทัง้สิ้น 528 คนน ไม่มแีรงงานขา้มชาตคินใดเขา้ร่วมเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานในประเทศไทย ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราสมาชิก

สหภาพแรงงานเพยีงรอ้ยละ 1.6           ซึง่จดัอยู่ในกลุ่มประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ที่อัตราสมาชิกสหภาพแรงงานต ่าที่สุด และกรอบกฎหมายภายในประเทศไทยยกเว้นแรงงาน

ประมาณร้อยละ 80 ของก าลังแรงงานไทยจ านวน 39 ล้านคนจากสิทธิในการจัดตัง้สหภาพ ( 

Human Rights Watch 2562). เฉพาะแรงงานที่มสีญัชาตไิทยเท่านัน้ที่มสีทิธจิดัตัง้สหภาพแรงงาน



หรอืได้รบัแต่งตัง้ใหท้ าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรหิารสหภาพแรงงาน (แม้ว่าร่างพระราชบญัญตัิ

แรงงานสมัพนัธ์อาจก าหนดบทบญัญตัิอนุญาตใหร้อ้ยละ 20 ของคณะกรรมการบรหิารสหภาพเป็น

แรงงานทีไ่ม่ใช่คนชาต ิในกรณีทีส่หภาพแรงงานมแีรงงานขา้มชาตเิป็นสมาชกิ (ดูเชงิอรรถ 17) ซึ่ง

หมายความว่าแรงงานข้ามชาติอาจเข้าร่วมสหภาพแรงงานที่มีอยู่แต่ไม่สามารถจดัตัง้สหภาพ

แรงงานของตนเอง หรอืท าหน้าที่เป็นผู้น าแรงงานได้ ท าให้เป็นเรื่องยากมากที่จะรบัประกันว่า

ปัญหาหรอืขอ้กงัวลของแรงงานขา้มชาติจะไดร้บัการสะทอ้น ทัง้นี้ ประเทศไทยยงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนั

อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุ้มครองสทิธใินการ

รวมตวั ค.ศ. 1948 (ฉบบัที ่87) หรอือนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยการร่วมเจรจา

ต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบบัที ่98) 

• แรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรที่ไดข้ึน้ทะเบยีนขอรบัสทิธปิระโยชน์จากกองทุนหรอืประกนัสุขภาพ

ยงัมจี านวนทีห่่างไกลกบัจ านวนแรงงานทีม่สีทิธติามกฎหมาย: แรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรกรรม

ทีม่เีอกสาร และมนีายจา้งคนเดยีวกนัตลอดทัง้ปีควรไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้องทุนประกนัสงัคม . 

นอกจากนี้ กองทุนเงนิทดแทนยงัได้ก าหนดให้คุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่มสีญัญาจ้างงานแบบ

ชัว่คราว รวมถงึแรงงานทีอ่ยู่ภายใต้การจา้งงานชายแดนดว้ย หากแรงงานไม่มสีทิธิข์ ึน้ทะเบยีนเป็น

ผู้ประกนัตนในกองทุนประกนัสงัคม มขีอ้ก าหนดบงัคบัให้แรงงานข้ามชาติต้องซื้อประกนัสุขภาพ 

หากเป็นไปตามที่กฎหมายเหล่านี้บญัญัติไว้ แรงงานข้ามชาติที่มเีอกสารทัง้หมดในการส ารวจนี้ 

(ร้อยละ 66.7 ของผู้ตอบแบบส ารวจ) ควรได้รบัการคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งกองทุน อย่างไรก็ตาม 

ผู้ตอบแบบส ารวจเพียงร้อยละ 34.1 เท่าน้นที่ขึ้นทะเบียนกับอย่างน้อย 1 ใน 3 ของโครงการ

สวสัดกิารสงัคมดงักล่าว ในขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนกองทุนใดเลยท าให้แรงงาน

ไม่ได้รบัการคุ้มครองในกรณีที่ต้องการการรกัษาพยาบาลหรอืไม่สามารถท างานได้เนื่องจากการ

บาดเจบ็ 

• การเข้าถึงการบริการสุขภาพถกูจ ากดัด้วยปัจจยัหลายประการ: การไม่มกีารประกนัสุขภาพ 

การอาศยัในพืน้ทีช่นบท ค่ารกัษาพยาบาล การสูญเสยีค่าจา้งในวนัหยุด การไม่มกีารรบัส่งแรงงาน 

สถานภาพทางกฎหมายและอุปสรรคดา้นภาษา ลว้นสง่ผลกระทบในทางลบต่อการเขา้ถงึการบรกิาร

ต่างๆดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตรกรรม 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

ดว้ยขอบเขตทีก่วา้งของการวจิยั งานศกึษานี้จงึอาจมขีอ้เสนอแนะไดเ้ป็นจ านวนมาก อย่างไรกต็าม ในส่วน

นี้ รายงานไม่ไดมุ่้งใหข้อ้เสนอแนะย่อยๆ โดยครบถว้น แต่เน้นใหข้อ้เสนอแนะทีผู่เ้ขยีนเชื่อว่าเป็นเรื่องส าคญั

ในการปรบัปรุงสภาพการท างานและการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในภาค เกษตรกรรมของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั ทัง้นี้ประเดน็คาบเกี่ยวของขอ้เสนอแนะทัง้หมดคอืการใหข้อ้มูลในภาษาของแรงงาน

ขา้มชาตติลอดทุกขัน้ตอนของการยา้ยถิน่ โดยสามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 6 เรื่องทีส่ าคญั ดงันี้: 

1. ท าให้การเข้าถึงการย้ายถ่ินท่ีปลอดภยั เป็นธรรมและปรกติเป็นไปได้มากขึ้น   

พฒันาช่องทางการย้ายถ่ินแบบปกติท่ีมีค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีน้อยลงและไม่มียุ่งยากซบัซ้อน: แมว้่า

การย้ายถิ่นในช่องทางปกติสามารถลดโอกาสของปัญหาในกระบวนการย้ายถิ่นได้ แต่ประโยชน์จากการ

ไดร้บัการคุม้ครองมกัจะถูกทดแทนดว้ยค่าใชจ่้ายทีส่งู กระบวนการทีล่่าชา้ และขอ้ก าหนดทียุ่่งยาก ประเทศ

ไทยควรร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความซบัซ้อนของกระบวนการย้ายถิน่ของแรงงานลง เพื่อให้

กระบวนการมปีระสทิธภิาพและมคี่าใช้จ่ายที่ไม่สูงส าหรบัแรงงานขา้มชาตแิละนายจ้างซึ่งจะสามารถจูงใจ

แรงงานขา้มชาตแิละนายจา้งในการใชช้่องทางการยา้ยถิน่แบบปกต ิ

ทบทวนการใช้การจ้างงานชายแดน: ดว้ยลกัษณะงานตามฤดกูาลทีม่กัเกดิขึน้ในภาคเกษตรกรรมการจ้าง

แรงงานชายแดนจึงมคีวามสอดคล้องเหมาะสม กล่าวคอืนายจ้างสามารถจ้างแรงงานในระยะสัน้ในช่วง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและช่วงอื่นๆ ที่ต้องใช้แรงงานเขม้ขน้ หากมกีารจดัการที่ด ีการจ้างงานชายแดนอาจเป็น

ทางเลอืกทีด่เีนื่องจากเป็นช่องทางทีม่คีวามยดืหยุ่นและมคี่าใชจ่้ายน้อยกว่า อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัพบว่า 

แรงงานขา้มชาตมิกัท างานเป็นระยะเวลานาน (บางครัง้หลายปี) โดยใชก้ารตรวจลงตราส าหรบัการจา้งงาน

ชายแดน (บางครัง้กบันายจา้งคนเดยีวกนั แต่ในกรณีอื่นๆ พบว่ามกีารเปลีย่นนายจา้งเป็นประจ าตามความ

ตอ้งการในแต่ละฤดกูาล) จงึขาดการคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์แบบทีค่วรจะไดร้บัหากถูกจา้งในรูปแบบของ 

MOU ประเทศไทยควรทบทวนวธิกีารน ารูปแบบการจา้งงานชายแดนมาใชแ้ละพจิารณาแนวปฏบิตัริะหว่าง

ประเทศเกี่ยวกบัการจ้างงานชายแดนและงานตามฤดูกาล (เช่น ระเบียบว่าด้วยแรงงานตามฤดูกาลของ

สหภาพยุโรป พ.ศ. 2559)3เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีม่กีารจา้งงานแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

 
3 ระยะเวลาของใบอนุญาตท างานตามฤดูกาลในสหภาพยุโรปนัน้มคีวามยดืหยุ่นขึน้อยู่กบัประเภทของงานที่ท า แต่ไม่สามารถออกใหน้านเกนิ

กว่าเกา้เดอืนภายในระยะเวลา 12 เดอืนได ้แรงงานสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างานตามฤดูกาลไดใ้นขณะทีอ่ยูใ่นสหภาพยโุรป แต่จะตอ้ง

ไม่เกินเก้าเดือนในหนึ่งปี ระเบียบดงักล่าวระบุด้วยว่าประเทศสมาชิกจะต้องอ านวยความสะดวกในการเดินทางกลบัเข้ามาท างานใหม่ของ



ภายใต้การจ้างงานชายแดนโดยไม่สามารถเข้าถึงกองทุนประกนัสงัคมและสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ และการ

คุม้ครองแรงงานได ้นอกจากนี้พบว่าการจา้งงานชายแดนอาจไม่สามารถใชใ้นทีท่ี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้มาก

ทีสุ่ด ดว้ยเหตุนี้ รฐับาลจงึควรจดัใหม้รีูปแบบการจา้งงานดงักล่าวในพืน้ทีช่ายแดนอื่นๆ ทีฝ่่ายปกครองส่วน

ทอ้งถิน่มศีกัยภาพเพยีงพอในการจดัการดา้นการเดนิทาง เอกสารและการจดัการทีจ่ าเป็น เพือ่ท าใหม้คีวาม

สะดวกยิง่ขึน้ส าหรบัแรงงงานและนายจา้ง ในล าดบัแรก รฐับาลควรพจิารณาการเจรจาเพื่อก าหนดการจ้าง

งานชายแดนกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติมีนายจ้างได้หลายรายภายในกระบวนการ MOU: กลไก MOU – ซึง่ตอ้งมี

การลงนามในสญัญาจ้างกบันายจ้างหนึ่งรายเป็นระยะเวลาสองปี – ไม่เหมาะสมในทางปฏบิตัสิ าหรบัภาค

เกษตรกรรม เนื่องจากลกัษณะการจา้งงานตามฤดูกาลและการจา้งงานนอกรูปแบบมาตรฐานขึน้อยู่กบัชนิด

ของพชืผลทางการเกษตร ประเทศไทยจึงควรพจิารณาอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติสามารถมนีายจ้างได้

หลายรายในขณะเดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณาถงึนายจา้งในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมกัต้องพึง่พา

แรงงานขา้มชาต ิแต่ไม่มงีานให้แรงงานท าเพยีงพอตามสญัญาจ้างงานระยะยาวตามที่กระบวนการ MOU 

ก าหนด 

2. การจดัให้มีการจดัหางานท่ีปลอดภยัและเป็นธรรม 

สร้างความเข้มแขง็ให้กบักฎหมายและนโยบายว่าด้วยการจดัหางานของแรงงานข้ามชาติ: ยงัมสีิง่ที่

ต้องด าเนินการต่อไปทัง้ในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการจดัหางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท าเอกสารท ตามอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยส านักงานจดัหางานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบบัที ่181) และหลกัการทัว่ไปและ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการจดัหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจดัหางานและ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นควรมุ่งไปสู่การขจดัค่าธรรมเนียมการจดัหา

งานทีแ่รงงานตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอนส าคญัประการหนึ่งเพือ่ไปสู่เป้าหมายนี้คอืใหป้ระเทศไทยตอ้งเร่ง

พฒันากฎหมายล าดบัรองภายใต้พระราชก าหนดว่าดว้ยการบรหิารจดัการการท างานของแรงงานต่างดา้ว 

เพื่อก าหนดรายการที่เป็น "ค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน" ทีจ่ะไม่เรยีกเกบ็จากแรงงานขา้มชาตภิายใต้ MOU 

 
แรงงานตามฤดูกาลทีเ่คยไดร้บัอนุญาตภายในรอบหา้ปีทีผ่่านมา แมว้่ามาตรการอ านวยความสะดวกในการกลบัเขา้มาท างานใหม่จะแตกต่างกนั

ไปในแต่ละประเทศสมาชกิ บางประเทศใช้ขัน้ตอนการตรวจลงตราและ/หรอืใบอนุญาตแบบเร่งด่วน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ใหค้วามส าคญักบั

กระบวนการสมคัรส าหรบัผูท้ีเ่คยไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานภายในหา้ปีทีผ่่านมา 



และการจ้างงานชายแดน นายจ้างควรเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบางส่วน ขณะที่รฐับาล

อาจยกเลกิหรอืลดค่าใชจ่้ายอื่นๆ ลง (เช่น ค่าตรวจลงตรา หนงัสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมดา้นการบรหิาร

อื่นๆ) 

รบัรองกฎระเบียบในการจดัหางาน รวมถึงการติดตาม การบงัคบัใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีมี

ประสิทธิผล: แม้ว่ากฎหมายที่มปีระสทิธผิลจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการรบัรองการจดัหางานอย่าง

เป็นธรรม แต่จะมปีระสทิธภิาพเมื่อมกีารน าไปปฏบิตัเิท่านัน้ เจตจ านงคท์างการเมอืง กลไกเชงิสถาบนั และ

ศกัยภาพในแง่ของทรพัยากรและบุคลากร ล้วนต้องถูกน ามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามกีารตดิตามและบงัคบัใช้

กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหางานอย่างมปีระสทิธผิล การตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึ้นอาจรวมถงึ

การเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินการตรวจเยี่ยมบรษิทัจดัหางาน การตรวจสอบทางการเงนิ และการเยี่ยม

นายจา้ง ตลอดจนการด าเนินการสมัภาษณ์ทีเ่ป็นความลบักบัผู้ใช้บรกิาร วธิหีนึ่งในการลดค่านายหน้าเพื่อ

จดัท าเอกสารคอืการจดัเตรยีมแบบฟอรม์และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นหลายภาษา  

3. การเพ่ิมการคุ้มครองแรงงาน 

แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานท่ี

ส าคญัภายใต้พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงานครอบคลุมแรงงานในภาคเกษตรทัง้หมด: จากการวจิยั

พบว่าการได้รบัค่าจ้างต ่ากว่าค่าจ้างขัน้ต ่าและการขาดการคุ้มครองชัว่โมงการท างานปกตแิละวนัหยุดเป็น

ปัญหาหลักส าหรบังานเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาของแรงงานส่วนใหญ่ที่ให้สมัภาษณ์ กฎกระทรวงยกเว้น

บทบญัญตัคิุม้แรงงานหลายประการทีส่ าคญัส าหรบัแรงงานในงานเกษตรทีท่ างานน้อยกว่าหนึ่งปีกบันายจ้าง

คนเดยีวกนั เพื่อสร้างหลกัประกนัว่าแรงงานขา้มชาตใินงานเกษตรมงีานที่มคีุณค่า อย่างน้อย ควรยกเลกิ

ข้อยกเว้นการค้มครองดงัต่อไปนี้เป็นออกจากกฎกระทรวง: ค่าจ้างขัน้ต ่า ชัว่โมงการท างานปกติ (แปด

ชัว่โมง) และเวลาพกัผ่อน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนจากการปิดกิจการชัว่คราว วนัหยุดประเพณี 13 วนั  

วนัหยุดประจ าปีจ านวน 6 วนั และเงนิชดเชย 

จดัการกบัช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิงท่ีส าคญัในงานเกษตร: การวจิยัพบว่าแรงงานชายและ

หญงิในภาคเกษตรกรรม ไดร้บัค่าจา้งทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยทีแ่รงงานหญงิมกัไดร้บัค่าจา้งทีต่ ่ากว่า

อย่างเหน็ได้ชดั ปัจจุบนัไม่มขีอ้ก าหนดทางกฎหมายส าหรบันายจ้างในประเทศไทยในการรวบรวม บนัทกึ 

วเิคราะห ์หรอืเผยแพร่ขอ้มูลช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่ างไรก็ตาม 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนั ค.ศ. 1951 



(ฉบบัที ่100) ซึง่ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัในปี 2542 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (มาตรา 15 และ 53) 

และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม (ข้อ 3 และ 4) มบีทบญัญัติที่กฎหมาย

ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งปฏบิตัติ่อแรงงานชายและหญงิอย่างเท่าเทยีมกนัในการจา้งงาน ซึง่รวมถงึเรื่องค่าจา้ง 

ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด เวน้แต่ลกัษณะหรอืรูปแบบของงานจะขดัหรอื

แยง้ต่อบทกฎหมายดงักล่าว การปฏบิตัิตามบทบญัญตัเิหล่านี้ควรไดร้บัการตดิตามตรวจสอบและแก้ไขการ

ละเมดิสทิธ ิ

ปรบัปรงุการจ้างงานและสภาพการท างานโดยขยายการตรวจแรงงานในภาคเกษตรกรรม: เป็นทีแ่น่

ชดัว่าค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติเป็นผลพวงจากปัญหาภาวะการขาดงานที่มคีุณค่า กฎหมายที่มอียู่ซึ่ง

เกีย่วขอ้งกบัสภาพการท างานและการจา้งงานจ าเป็นตอ้งบงัคบัใชเ้พือ่ขจดัแนวปฏบิตัทิีแ่สวงหาผลประโยชน์ 

แมว้่าการตรวจแรงงานจะครอบคลุมด้านการเกษตร แต่สถานทีท่ างานทางการเกษตรกลบัถูกควบรวมเข้า

กบัสถานทีท่ างานอื่นๆ อกีหลายแห่งภายใต้ "การตรวจแรงงานในภาคนอกระบบ" ซึ่งเป็นกรอบทีค่่อนข้าง

กว้าง นอกจากนี้ เมื่อวางแผนเขา้ตรวจแรงงาน จะต้องใช้อตัราส่วนของพนักงานตรวจแรงงานหนึ่งคนต่อ

จ านวนแรงงานที่ก าหนดไว้ หากแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีกา รรายงานที่ต ่ากว่าความเป็นจริง 

(เช่นเดยีวกบัทีเ่กดิขึน้เมื่อแรงงานขา้มชาตไิม่มเีอกสาร) จะส่งผลกระทบต่อจ านวนพนักงานตรวจแรงงานที่

รบัผดิชอบในการตรวจสถานประกอบการในภาคนอกระบบ นอกจากนี้ แผนการตรวจแรงงานมแีนวโน้มที่จะ

ค่อนขา้งกวา้ง และพนกังานตรวจสามารถสุ่มตรวจสอบสถานทีท่ างานทีอ่ยู่ภายใตห้วัขอ้ "งานนอกระบบ" ใน

กรณีนี้ พนักงานตรวตรวจแรงงานอาจเลอืกสถานทีท่ างานทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายกว่า และอาจไม่ไดต้รวจสอบพืน้ที่

ทางการเกษตรทีตัง้อยู่ไกลออกไปเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและก าลงัคน ข้อเสนอแนะสองข้อ

ต่อไปนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้: ประการแรก การตรวจแรงงานในภาคเกษตรควรเป็นภาคบงัคบั 

แทนทีจ่ะรวมอยู่ภายใตก้ลุ่มเศรษฐกจินอกระบบในภาพกวา้ง และประการทีส่อง ควรมกีารพฒันาแนวปฏบิตั ิ

(ทีค่ านึงถงึเพศสภาพ) ในการตรวจแรงงานในภาคเกษตรกรรม 

ใช้มาตรการการลงโทษท่ีเข้มงวดมากขึ้นในกรณีท่ีพบการละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ: 

การละเมดิสทิธแิรงงานโดยนายจ้างและบรษิทัจดัหางานเป็นเรื่องที่พบได้โดยทัว่ไป ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก

การขาดการบงัคบัใชท้ีน่่าเชื่อถอื การลดค่าจา้ง และการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัการจา้งงานแรงงานขา้มชาต ิ

ทัง้นี้ การก าหนดบทลงโทษที่เข้มงวดแต่ได้สดัส่วนเพื่อสร้างความรบัผิดชอบ การเพิ่มโทษกรณีที่เป็น

ผูก้ระท าผดิซ ้า และการประชาสมัพนัธก์ารบงัคบัใชบ้ทลงโทษดงักล่าวจะช่วยยบัยัง้การละเมดิฝ่าฝืนได ้



ด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบการใช้แรงงานบงัคบัและแรงงานเดก็: เนื่องจาก

ความซบัซ้อนของปัญหาทีต่้องศกึษา ในประเดน็เหล่านี้ รายงานนี้จงึไม่สามารถมขีอ้สรุปที่ชดัเจนเกี่ยวกบั

การรละเมดิสทิธแิรงงานขัน้พืน้ฐานเหล่านี้ในภาคเกษตรกรรมได ้ดงันัน้จ าเป็นต้องมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ

เพื่อประเมนิสถานการณ์แรงงานบงัคบัและการใช้แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมโดยทัว่ไป และในกลุ่ม

พชืผลทางการเกษตรเฉพาะ 

4. รบัรองให้มีการร่วมเจรจาต่อรองและการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกนัสิทธิแรงงานข้ามชาติให้มีเสรีภาพในการสมาคมและเข้าร่วมการเจรจาต่อรองร่วม: สทิธขิอง

แรงงานขา้มชาตใินเสรภีาพในการสมาคมและและการเขา้ร่วมการเจรจาต่อรองร่วมมคีวามส าคญัต่อการลด

และหลกีเลี่ยงปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนั ประเทศไทยควรด าเนินการเพื่อให้สตัยาบนัอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 87 และ 98 และแก้ไขกรอบกฎหมายให้สอดคล้องกบัอนุสญัญาดงักล่าว  

โดยมวีตัถุในการเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานของแรงงานทุกคนในเรื่องเสรภีาพในการสมาคมและการร่วมเจรจา

ต่อรอง 

เพ่ิมทางเลือกการเยียวยาแก้ไขให้กบัแรงงานข้ามชาติและท าให้กลไกการร้องทุกข์ท่ีมีอยู่สามารถ

เข้าถึงได้มากขึ้น: การปรบัปรุงกลไกการร้องทุกข์ให้มหีลายภาษาและการสร้างการเขา้ถงึกลไกการร้อง

ทุกขส์ าหรบัแรงงานขา้มชาตติ้องมลีกัษณะบูรณาการแบบองคร์วม ซึ่งรวมถงึการจดัท ากรอบทางกฎหมาย

และหน่วยงานที่ชดัเจน การจดัฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพให้กบัผู้ให้บรกิาร ความร่วมมอืระหว่าง

รัฐบาล สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคมการเกษตรส าหรับพืชผลแต่ละประเภท สหกรณ์เกษตรกร 

ผู้ด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร และองค์กรพฒันาเอกชน ด าเนิน

กิจกรรมเพื่อสร้างการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การเยียวยาที่เป็นธรรมและ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ ทัง้นี้ เนื่องจากภาษาและการไม่มสีถานภาพทางกฎหมายเป็นอุปสรรคในการยื่น

ค าร้องทุกข์ ที่มกัมีการอ้างถึงอยู่เสมอ กลไกการร้องทุกข์เรียนของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงศูนย์ร่วมบริการ

ช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว จงึต้องมกีารบรกิารในภาษาของแรงงานขา้มชาต ิและเปิดโอกาสใหแ้รงงานขา้ม

ชาติทุกคนโดยไม่ค านึงถึงสถานภาพการย้ายถิ่น  นอกจากนี้จ าเป็นต้องสร้างประสิทธิภาพและความ

ไวว้างใจในระบบการรอ้งทุกขอ์กีดว้ย 

5. เพ่ิมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสงัคมและบริการด้านสุขภาพ 



ท าให้แน่ใจได้ว่าว่าแรงงานข้ามชาติจะมีการขึ้นทะเบียนกองทุนประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน 

และบตัรประกนัสุขภาพตามท่ีแรงงานมีสิทธิได้รบัตามประเภทของใบอนุญาตท างานอย่างถกูต้อง 

และ แรงงานจะได้รบัประโยชน์ทดแทนอย่างเหมาะสม: เป็นที่ชดัเจนจากงานวจิยัแล้วว่าจ าเป็นต้อง

ด าเนินการเพื่อส่งเสรมิการขึ้นทะเบียนกองทุนความคุ้มครองทางสงัคมและสุขภาพที่มอียู่ ความพยายาม

ดงักล่าวอาจรวมถงึ การรณรงค์กบันายจา้งทเพื่อใหข้อ้มูลถงึหน้าทีร่บัผดิชอบในการน าแรงงานขึ้นทะเบยีน

กองทุนต่างๆ และ    การรณรงค์ที่มุ่งเป้าไปที่แรงงานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสทิธิแรงงานตามกฎหมาย 

รฐับาลควรพจิารณาลดความซบัซ้อนของกลไกเพื่อใหแ้รงงานสามารถตรวจสอบสมาชกิภาพว่าเป็นผูม้สีทิธิ

ในโครงการสวสัดกิารหรอืไม่ และตรวจสอบว่าไดล้งทะเบยีนอย่างถูกตอ้งเหมาะสมหรอืไม่ รฐับาลตอ้งรบัรอง

ว่านายจ้างที่ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายจะได้รบัการลงโทษ โดยต้องไม่ลงโทษแรงงาน  อุปสรรคใดๆ  ตามที่

เข้าใจหรือที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งขดัขวางไม่ให้แรงงานข้ามชาติได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกนัสงัคมและประโยชน์ทดแทนส าหรบัอุบตัิเหตุจากการท างานที่แรงงานมสีทิธิได้รบั จะต้องถูกขจดั

ออกไป นอกจากนี้ ตามทีร่ะบุในขอ้เสนอแนะขา้งต้น รฐับาลควรพจิารณาขยายความครอบคลุมของกองทุน

ประกนัสงัคมใหค้รอบคลุมเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไวใ้นปัจจุบนั 

รบัรองว่าแรงงานข้ามชาติทุกคนสามารถเข้าถึงการประกนัสุขภาพ: เนื่องจากแรงงานขา้มชาติส่วน

ใหญ่ในงานเกษตรในปัจจุบนัไม่มสีทิธขิึ้นทะเบยีนผู้ประกนัตนกบักองทุนประกนัสงัคม ดงันัน้ บตัรประกนั

สุขภาพแรงงานขา้มชาต ิจงึเป็นทางเลอืกส าหรบัการประกนัสุขภาพทีม่อียู่ทัว่ไป ต้องมกีารอุดช่องโหว่และ

ปิดช่องว่างเกี่ยวกบัความพร้อมและการใช้งานของบตัรประกนัสุขภาพซึ่งควรเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้

แรงงานสามารถเขา้ถงึผูใ้หบ้รกิารทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดห้ลากหลายขึน้ และแรงงานขา้มชาตทิุกคนสามารถ

ซื้อบตัรประกนัสุขภาพนัน้ได้  โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานภาพทางกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ท างานในงาน

เกษตรอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและคลนิิก การจดัสรรงบประมาณเพื่อการบรกิารควรเน้นแนวทางใหม่ 

(เช่น หน่วยคลนิิกเคลื่อนที่) ซึ่งสามารถท าการศกึษาเพิม่เตมิไดผ้่านโครงการน าร่อง นอกจากนี้ ในขณะที่

ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปสรรคทางภาษายงัคงตอ้งไดร้บัการแกไ้ข        จากหลกัฐานพบว่าโรงพยาบาลมกีาร

ท างานเชงิรุกเพื่อแก้ไขปัญหา ความพยายามเหล่านี้สามารถน าไปน าร่องเพิม่เตมิและขยายความส าเร็จได้

อกี 

ด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายและการคงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองทางสังคมส าหรบั

แรงงานข้ามชาติ: ประเทศไทยควรด าเนินการเจรจาต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาและ

ด าเนินการตามขอ้ตกลงการประกนัสงัคมทวภิาคทีี่จะช่วยใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถรกัษาสทิธปิระโยชน์



และใหแ้น่ใจว่าพวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายสทิธปิระโยชน์กลบัไปยงัประเทศต้นทางได ้สิง่นี้จะเป็นแรงจูงใจ

เชิงรุกส าหรบัแรงงานข้ามชาตเิพื่อให้ได้รบัการคุ้มครองภายใต้กองทุนประกนัสงัคม (หากแรงงานมสีทิธิ

ประโยชน์) ต้องมกีารด าเนินการทนัทเีพื่อใหแ้น่ใจว่าแรงงานได้รบัค่าชดเชยจากอุบตัเิหตุจากการท างานที่

เท่าเทยีมและสามารถโอนไปประเทศตน้ทางไดห้ลงัจากแรงงานเดนิทางกลบัประเทศ 

6. ความปลอดภยัอาชีวอนามยั มาตรฐานท่ีพกัอาศยัและสวสัดิการส าหรบัเดก็ 

รบัรองว่ามีการน ากรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในสถานท่ีท างานในประเทศไทยไป

ใช้อย่างมีประสิทธิผล และปรบัปรุงข้อมูลบนัทึกการรายงานอุบติัเหตุและการบาดเจบ็ในสถานท่ี

ท างาน: ผลการศกึษาพบว่า ในขณะที่มแีรงงานจ านวนค่อนขา้งมากได้รบับาดเจบ็ในสถานที่ท างาน แต่มี

แรงงานเพยีงไม่กี่คนทีไ่ดร้บัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล หรอืการฝึกอบรมเกี่ยวกบัวธิกีารใชอุ้ปกรณ์

ในการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั เพือ่แกไ้ขปัญหาเหล่านี้ ตอ้งเน้นใหม้กีารบงัคบัใชก้รอบกฎหมายในปัจจุบนั

ใหด้ขีึน้ รวมถงึการรบัรองว่าแรงงานได้รบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมโดยไม่มคี่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถตดิตามตรวจสอบขอบเขตปัญหาของอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ในงานเกษตรได้

อย่างเหมาะสม กระทรวงแรงงานควรจดัท าสถติอิุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ในสถานที่ท างาน โดยแยกตาม

ภาคการผลติ (การแยกงานเกษตรออกจากปศุสตัวแ์ละการประมง) และแยกตามสญัชาตขิองแรงงาน ซึง่อาจ

ช่วยให้ส านักงานแรงงานจงัหวดัก าหนดเป้าหมายกิจกรรมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและการตรวจ

แรงงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า แรงงาน MOU และแรงงานตามฤดกูาลทัง้หมดขึน้

ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตนในกองทุนเงนิทดแทนตามทีก่ฎหมายก าหนด รฐับาลควรใหข้อ้มูลพรอ้มเหตุผลกบั

นายจา้งในเรื่องสทิธปิระโยชน์จากการขึน้ทะเบยีนแรงงานของตนภายใตก้องทุน เนื่องจากมอีุบตัเิหตุทีพ่บได้

บ่อยในงานการเกษตร ดงัทีพ่บในงานวจิยัน้ี 

จ าเป็นต้องพฒันาและบงัคบัใช้มาตรฐานท่ีพกัอาศยั: สทิธใินทีพ่กัอาศยัส าหรบัแรงงานขา้มชาตใินงาน

เกษตรในประเทศไทยเป็นปัญหาทีท่า้ทายเนื่องจากขาดมาตรการก ากบัดูแลในปัจจุบนั การส ารวจพบว่าแม้

โดยทัว่ไปแรงงานจะมทีีอ่ยู่อาศยัโดยไม่มคี่าใชจ่้ายแต่สภาพของทีอ่ยู่อาศยักแ็ตกต่างกนัไปตามลกัษณะการ

เพาะปลูกพชืผลทางการเกษตร เพื่อรบัรองความปลอดภยัเชงิโครงสร้างและ ความเหมาะสม สุขอนามยั 

ความปลอดภยัส่วนบุคคล และความสะดวกสบายในระดบัทีเ่หมาะสม ประเทศไทยควรก าหนดมาตรฐานที่

พกัอาศยัขัน้ต ่าตามสภาพท้องถิน่ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบงัคบัใช้มาตรฐานเหล่านี้ ขอ้เสนอแนะ

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศดา้นทีพ่กัอาศยัของแรงงาน ค.ศ. 1961 (ฉบบัที ่115) ใหแ้นวทางเกี่ยวกบัที่



พกัอาศยัของแรงงานส าหรบัภาคเกษตรกรรม การตรวจแรงงานควรรวมถงึประเด็นเรื่องสิง่อ านวยความ

สะดวกดา้นทีอ่ยู่อาศยัดว้ย 

รบัรองว่ามีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่เก่ียวกบัการใช้แรงงานเด็ก สวสัดิการเดก็ และการเข้าถึง

บริการ: ผลการส ารวจชี้ใหเ้หน็ว่าการทีพ่บเดก็ในภาคเกษตรเป็นปัญหาในหลายมติ ิเป็นทีช่ดัเจนว่าเดก็ ๆ 

ในภาคเกษตรอาจสมัผสักบัอนัตราย โดยเฉพาะอย่างยิง่อนัตรายจากสารเคม ีไม่ว่าเดก็เหล่านัน้จะท างาน

หรอืไม่กต็าม นอกจากนี้ เนื่องจากสถานทีท่ างานตัง้อยู่ในพืน้ทีห่่างไกล การเขา้ถงึการศกึษาและบรกิารดา้น

สุขภาพของเดก็จงึถูกจ ากดั ปัญหาเดก็ในทีท่ างานสามารถแก้ไขบรรเทาไดด้ว้ยการจดทะเบยีนแจง้เกดิและ

การขึน้ทะเบยีนโรงเรยีน รวมถงึการใหเ้งนิสนบัสนุนโรงเรยีนในทอ้งถิน่เพื่อบรกิารรบัสง่นกัเรยีน 
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