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บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะ

 หลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
หรือ หลักการชี้แนะฯ (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights - UNGP) มีสาระส�าคัญจ�านวน 31 ข้อ ท่ีวางอยู่บนหลัก
การพื้นฐานสาม 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) ภาครัฐ ‘คุ้มครอง’ สิทธิประชาชน 
(2) ภาคธุรกิจ ‘เคารพ’ หลักสิทธิมนุษยชน  และ (3) ประชาชนการเข้า
ถึง ‘การเยียวยา’ ท่ีมีประสิทธิผลเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเทศไทย
โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดท�า (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and 
Human Rights – NAP) ขึ้นเพื่อเปน็แนวทางของภาครัฐและภาคธุรกิจใน
การแปลงหลักการชี้แนะฯ มาสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการจัดท�าร่างแผน
ปฏิบัติการฯ ได้มีการเปดิรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

 รายงานฉบับนี้มุ ่งศึกษาถึง สภาพการจ้างงาน และสถานการณ์ 
สิทธิแรงงานข้ามชาติ ในพื้นท่ีชายแดน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ร้องเรียนและการเยียวยาของภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงอุปสรรคท่ี
แรงงานข้ามชาติเผชิญเมื่อตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการร้องเรียน โดยผ่าน
กรณีศึกษาของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในโรงงานส่ิงทอและตัด
เย็บเส้ือผ้า แม่สอด พี.เอ. อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อวิเคราะห์ว่า 
แนวปฏิบัติของภาครัฐและภาคธุรกิจในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อมีข ้อร ้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงาน 
ข้ามชาตินั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและข้อเสนอแนะภายใต้กรอบของหลัก
การชี้แนะฯ หรือไม่ 

 ปัจจุบันร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ อยู่ในขั้นตอนการน�าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา แต่งานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบว่ากระบวนการ 
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จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ฉบับนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมถึง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากแรงงานข้ามชาติ ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจ และเจ้าหน้ารัฐท่ี ในพื้นท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเฉพาะ 
ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 

 สภาพการจ้างงาน และสถานการณสิ์ทธิของแรงงานขา้มชาติ
ในอ�าเภอแม่สอดและพื้นท่ีใกล้เคียง ตัวบทกฎหมายไทย แนวปฏิบัติ
และกลไกของหน่วยงานภาครัฐและของภาคธุรกิจบางแหง่เมื่อมีข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากแรงงานข้ามชาติ ยังมี
ประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกันกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนตามกรอบของหลักการชี้แนะฯ แม ้แรงงานบางกลุ ่ม 
จะเข้าถึงได้ แต่ยังไม่สามารถอ�านวยให้เกิดการเยียวยาสิทธิได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ เช่น 

 การจ้างงานในลักษณะไป – กลับ หรือการจ้างงานตามฤดูกาล  
ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติการบริหารจัดการการท�างานของ 
คนต่างด้าว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ท่ีถกูน�ามาใช้เพือ่เน้นตอบสนองเป้าหมาย
ด้านความมั่นคงของรัฐและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เป็นรูปแบบ
หลักของการจ้างแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก แม้ด้านหนึ่งของการจ้างงานตามมาตรา 64 ช่วยปรับสถานะ
ให้แรงงานข้ามชาติมีตัวตนในมิติด ้านกฎหมายและมีสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ในฐานะแรงงานถูกกฎหมายมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง สิทธิและสวัสดิการ 
ในฐานะแรงงานถูกกฎหมายยังคงมีอยู ่อย่างจ�ากัดจ�าเขี่ย เช่น การถูก
จ�ากัดพื้นท่ีเดินทางได้เฉพาะในพื้นท่ีก�าหนด แรงงานข้ามชาติกลุ ่มนี้ยัง
เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เสียโอกาสท่ีควรได้ในฐานะลูกจ้างท่ีท�างาน 
ต่อเนือ่ง เพราะใบอนญุาตท�างานตามมาตรา 64 มอีายรุะยะส้ันเพยีงรอบละ  
90 วัน อีกท้ัง แรงงานยังมีภาระค่าใช้จ่ายสูงในการใช้บริการนายหนา้ 
เพื่อท�าใบอนุญาตท�างานใหม่ทุกสามเดือนและรายตัวประจ�าทุกเดือน 
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 ด้านข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
ยังไมอ่นุญาตให้แรงงานข้ามชาติก่อตั้งสหภาพแรงงาน เป็นกรรมการ
หรือเปน็อนุกรรมการสหภาพแรงงาน กลไกการร้องเรียนของภาคธุรกิจ
แทบไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลของแรงงาน 
ข้ามชาติ กระบวนการร้องเรียนของภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
เข้าถึงสิทธิในการเยียวยายังไม่ง่ายต่อการเข้าถึงส�าหรับแรงงานข้ามชาติ  
ล่ามแปลภาษาของภาครัฐมีไม่เพียงพอและยังขาดความเป็นมืออาชีพ 
เป็นต้น

 เมื่อมองภาพกว้างของค�าว่า ‘สิทธิแรงงาน’ ในบริบทของแรงงาน
ข้ามชาติในอ�าเภอแมส่อดและพื้นท่ีใกล้เคียง ค�านี้ดูเหมือนเป็นเพียง 
หลักการท่ีทุกภาคส่วนเพียงพูดทวนซ�้าเยี่ยงนกแก้วนกขุนทอง แต่ในภาค
ปฏบิตั ิสิทธิแรงงานแทบไม่ปรากฏหรอืได้รบัการคุ้มครองอย่างเตม็ท่ี ภาครฐั 
บางส่วนยังมองข้ามไม่เห็นปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานท่ีเกิดขึ้นภายใต้
หน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานของตน ขาดการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
กับนายจ้างและผูป้ระกอบการ 

 ภาคธุรกิจจ�านวนหนึ่งด�าเนินการโดยขาดหลักธรรมาภิบาลและ
ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ในสายตาภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจ แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าอาจเป็นเพียงผู ้ใช ้ก�าลังกาย 
ท่ีไม่จ�าเป็นตอ้งได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายเต็มท่ี ดังเห็น
ว่า ภาครัฐและภาคธุรกิจแสดงความเห็นพ้องกันว่า แรงงานราคาถูกจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอ�าเภอ
แม่สอด และใช้แรงงานราคาถูกเป็นเครื่องมือสร้างแรงดึงดูดนักธุรกิจ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี 

 ปัญหาหลักของการละเมิดสิทธิแรงงานสัญชาติพม่าในพื้นท่ีอ�าเภอ
แม่สอดท่ีพบจากการวิจัยนี้ คือ นายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ว่าด้วย
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เรื่อง ค่าจ้างขั้นต�่า วันหยุด วันลา การท�างานล่วงเวลา การท�างานในวัน
หยุด ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และเอกสารประจ�าตัวแรงงาน 

 เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิแรงงานขึ้น แรงงานท่ีใช้สิทธิยื่นข้อเรียก
ร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีความเส่ียงสูง
ต่อการถูกนายจ้างกลั่นแกล้งและเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ข้อก�าหนด
บางมาตราของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ก็มีส่วนลดทอนอ�านาจ
การต่อรองของแรงงานข้ามชาติในต่อรองกับนายจ้าง จากการก�าหนด
ให้ผู ้ก ่อตั้งสหภาพแรงงานและผู ้เข ้าเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ 
ของสหภาพแรงงาน ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 

 เมื่อถูกละเมิดสิทธิแรงงาน แรงงานข้ามชาติในกรณีศึกษานี้มี
ข ้อจ�ากัดหลายด้านในการเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนผ่านกลไกของ 
ภาคธุรกิจและภาครัฐ ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคธุรกิจในการปกป้อง
คุม้ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติมีโอกาสเกิดข้ึน 
ได้น้อย ล่ามของภาครัฐมีไม่เพียงพอและในบางกรณีไม่มีประสิทธิภาพใน
การช่วยให้แรงงานเข้าถึงการร้องเรียนและการเยียวยาภายใต้กระบวนการ
ยุติธรรม องค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างานด้านแรงงาน 
ข ้ามชาติและด ้านกฎหมายเป ็นหน ่วยงานสนับสนุนหลัก ท่ีแรงงาน 
พอพึ่งพาได้ 

  นอกจากนี้ เมื่อเข ้าถึงกระบวนการยุติธรรม การพิจารณา 
ข ้อพิพาทแรงงานในกรณีศึกษานี้ยั ง เน ้นใช ้วิ ธีการเจรจาไกล ่เก ล่ีย 
ทางแพง่โดยยึดถือความพึงพอใจของคู่ความเป็นส�าคัญและไม่มีการด�าเนิน 
คดีอาญา ท้ั ง ท่ีหากยึดตามข ้อ เ ท็จจริ งและตั วบทกฎหมายแล ้ว  
การท่ีนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานและ 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในหลายกรณีอาจเข้าข่ายฐานความผิด 
ท่ีมีโทษทางอาญาท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐและแรงงานเป็นผู้ได้รับความเสีย
หาย
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 ด้านแรงงานสัญชาติพม่าแบกรับความกดดันมาตลอดการยื่น 
ขอ้เรียกร้องขอปรับสภาพการจ้างงาน อีกท้ังความกดดันยังทวีขึ้นระหว่าง
การต่อสู้เพื่อเข้าถึงการเยียวยาในกระบวนการยุติธรรม การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทเกิดขึ้นบนฐานความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของแรงงานสัญชาติพม่า
กับหุ้นส่วนผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่เท่าเทียมกัน ท�าให้ท้ายท่ีสุด ค่าชดเชย
ความเสียหายท่ีฝา่ยแรงงานได้รับจากการต่อรองต�่ากว่ามาตรฐานข้ันต�่า
ท่ีกฎหมายก�าหนด และมาตรการทางอาญาในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ไม่ได้ถูกน�ามาใช้

ข้อเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ เครือข่ายองค์กรด้านประชากร
ข้ามชาติมีข ้อเสนอแนะด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามกรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ดังนี้

1. เสาหลักที่หนึ่ง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ
1.1 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด
ของแรงงาน

  ต้องสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ปัจจุบันมีแรงงานในบางกิจการท่ี
ยังไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่า เช่น แรงงานในภาคเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอ ลูกจ้างท�างานบ้าน ดังน้ัน ภาครัฐควรด�าเนิน
การตรวจสอบภาคธุรกิจอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติตามนโยบายการจ่าย
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานอื่นๆ ให้คุ ้มครองกับ

แรงงานทุกกลุ่ม และทุกภาคกิจการโดยเท่าเทียมกัน 
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  อย ่างไรก็ตาม แรงงานพม่าจ�านวนไม ่น ้อยท่ีได ้รับอนุญาต
ท�างานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลตามมาตรา 64 ในภาค
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและส่ิงทอในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอดและพบพระ 
ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพท่ีกฎหมายค่าแรงขั้นต�่ามีผลบังคับใช้ แต่จากการวิจัย
นี้พบว่า แรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายก�าหนด เพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการปกป้องสิทธิแรงงาน หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรด�าเนินการตรวจ
สอบในเชิงรุก และลงพื้นท่ีตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ ท้ังในโรงงาน 
และสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมท้ังตัวแรงงานเอง เพื่อเป็นหลัก
ประกันว่านโยบายการจ่ายอัตราค่าจ้างข้ันต�่า และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับสภาพการจ้างงานจะถูกน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

1.2 สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงาน  
  รัฐบาลจะต้องด�าเนินการส่งเสริมสิทธิการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน โดยแก้ไข 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้แรงงานต่างชาติมี 
สิท ธิก ่อตั้ งสหภาพแรงงานและด� ารงต� าแหน ่ง เป ็นกรรมการ
หรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมท้ังมี สิทธิเป ็น ท่ีปรึกษา
สหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรองร่วม

1.3 การคุ้มครองแรงงานที่ใช้สิทธิตามกระบวนการร้อง
เรียนและการเยียวยา 

  กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคประชาสังคมควรออกมาตรการ
เพ่ือคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในระหว่างท่ีก�าลังร้องเรียนการละเมิด 
สิทธิแรงงานต่อหน่วยงานของรัฐ หรืออยู ่ในระหว่างการสืบสวน
สอบสวนการละเมิดสิทธิ เช่น รัฐควรจัดหาบ้านพักฉุกเฉิน หรือ  
บ ้านพักพิงชั่วคราวส�าหรับแรงงานข ้ามชาติและครอบครัว ท่ีไร  ้
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ท่ีอยู่อาศัยอยู่ระหว่างรอการผลการพิจารณาข้อร้องเรียน หน่วยงาน
รัฐท่ีเกี่ยวข้องควรให้สถานะตามกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครอง เพื่อให้
แรงงานข้ามชาติและครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ และท�างานในประเทศ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างรอผลการพิจารณาข้อร้องเรียน
ซึ่งมักจะใช้เวลายาวนาน

1.4 การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่มีการจ้างงานใน
ลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล
  นโยบายการจ้างงานข้ามชาติในลักษณะไป-กลับ หรือตาม
ฤดูกาลในพื้นท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจุดเริ่มต้นจาก
ในช่วงปี 2559 รัฐบาลได้ลงนามกับผู ้แทนรัฐบาลของประเทศ 
เพื่อนบ้านได้แก่ประเทศเมียนมา และกัมพูชา เพื่อแกไ้ขข้อตกลงว่า
ด้วยการข้ามแดนระหว่างสองประเทศ ซึ่งก�าหนดการออกบัตรผ่าน
แดนท่ีเพิ่มวัตถุประสงค์ในการ ท�างานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 
(การท�างานในลักษณะไป-กลับ ไดม้ีการบัญญัติไว้ในมาตรา 64 ของ 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต ่างด ้าว  
พ.ศ.2560) โดยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติท่ีมีภูมิล�าเนาติดกับ
ชายแดนไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา สามารถขอใบอนุญาตท�างาน
ในอาชีพกรรมกร และคนรับใช้ในบ้านได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน ในทาง
ปฏิบัติ รายงานฉบับนี้ พบว่า ผู้ประกอบการมีการจ้างงานแรงงานกลุ่ม
นี้ในลักษณะงานท่ีเป็นงานประจ�ามากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นท่ีอ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

  ด ้วยช่องว่างตามกฎระเบียบใหม่ท่ีเอื้อต ่อต้นทุนของการน�า
เข้าแรงงานท่ีถูกลงของผู ้ประกอบการ แรงงานไม่จ�าเปน็ต้องเข้าสู ่
กระบวนการข้ึนทะเบียนท่ีต้องพิสูจน์สัญชาติหรือการน�าเข้าแรงงาน
ในระบบรัฐต่อรัฐ และรัฐก�าหนดการคุ้มครองแรงงานเพียงให้มีสิทธิซื้อ
ประกันสุขภาพตามระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตท�างาน แตไ่ม่ได้กล่าวถึง
การคุ้มครองสิทธิแรงงานในด้านอื่นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าการคุ้มครอง
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ตามกฎหมายแรงงาน การรักษาพยาบาลและสวัสดิการประกันสังคม 
การคุ้มครองทางสังคมและแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
คุ้มครองส�าหรับแรงงานหญิงท่ีตั้งครรภ์ หรือมารดาท่ีอยู่ในระหว่าง
การเล้ียงดูบุตรเล็ก ท�าให้แรงงานกลุ ่มดังกล่าวนี้ อาจจะตกเป็นก
ลุ่มแรงงานท่ีถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เข้าไม่ถึงการคุ้มครอง 
สิทธิแรงงานท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายไทยอย่างเต็มท่ี นโยบายดังกล่าว
นี้ อาจไม่สอดคล้องต่อแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอยา่งยั่งยืนท่ีให้
มีการด�าเนินธุรกิจโดยการเคารพหลักการชี้แนะฯ ท่ีรัฐบาลไทยได้ให้
ความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพื้นท่ีชายแดน อาทิ 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีได้มีการประกาศให้เป็นพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษท่ีได้ระบุข้อยกเว้นการด�าเนินการเกี่ยวกับการปกป้อง
สิทธิประโยชนข์องแรงงานข้ามชาติไว้หลายประการ 

  ข้อกังวลท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดท�า
เอกสารและการออกบัตรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�างานแบบ
ไป-กลับ มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงเมื่อเทียบกับรายได้ประจ�าวันของแรงงาน 
ข้ามชาติ และในทางปฏิบัติพบว่า นายจ้างซึ่งบางกรณีมอบอ�านาจให้
บริษัทเอกชนด�าเนินการแทน เป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท�า
เอกสารนี้จากแรงงานอีกต่อหนึ่ง โดยผู้ประกอบการบางส่วนยังขาด
ระบบบริหารจัดการทางการบัญชีท่ีแรงงานสามารถตรวจสอบการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท�าเอกสารไดอ้ย่างโปร่งใส

  ดังน้ัน รัฐควรทบทวนกฎหมายและนโยบายการจ้างแรงงาน
ในพื้นท่ีชายแดนในลักษณะดังกล่าว โดยมุ ่งการคุ ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติในฐานะเป็นลูกจ้างท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้แล้วทุก
ฉบับโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังคุ ้มครองสมาชิกครอบครัวท่ีเป็น 
ผู ้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ ท้ังน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับฉันทามติ
อาเซียนว่าด้วยการคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาต ิ
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(ASEAN Consensus on the Protection and Promotion 
of the Rights of Migrant Workers) ท่ีได้ ยืนยัน ถึงความ
รับผิดชอบท่ีมีร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างประเทศผู ้ส่งและประเทศ
ผู ้รับแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ในการคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิ 
ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ในทุก 
ขั้นตอนของกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐาน และท่ีบัญญัติการคุ้มครองไว้
เฉพาะในบทท่ีสามของฉันทามติฯ

  รัฐควรก�าหนดให้โรงงานและสถานประกอบการมีการจัดท�าระบบ
บัญชีเงินเดือนลูกจ้างและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยา่งเป็นระเบียบ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ รวมถึงต้องประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ท่ีนายจ้างเก็บจากลูกจ้างอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และมีหลักฐานการ
รับ-จ่ายเงินประกอบ เช่น การเก็บค่าจัดท�าเอกสารการออกบัตร 
ผ่านแดน ค่าตรวจร่างกายและค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

2. เสาหลักท่ีสอง การเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ
 ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานของผู ้ประกอบการ ในการ
เยือนของคณะท�างานสหประชาชาติว ่าด ้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
เมื่อเดือน มีนาคม 2561 และมีการแถลงข้อเสนอต่าง ๆ ต่อรัฐบาลไทย 
หนึ่งในนั้น คือ “รัฐบาลควรพิจารณาก�าหนดให้ธุรกิจต่าง ๆ ท�าการ 
ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการรับ
เหมาช่วง ดังนั้น ทางเครือข่ายองค์กรเพื่อประชากรข้ามชาติ ขอสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะของคณะท�างานสหประชาชาติฯ เพื่อเป็นการลดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในทุกระดับขั้นของการผลิตสินค้าและบริการ โดยขอให ้
หน่วยงานภาครัฐร่วมกับ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมจัดท�าเป็น
แผนระดับชาติ เพื่อก�าหนดแนวทางการเปดิเผยข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของ
ภาคธุรกิจ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของ 
ผู ้ประกอบการขนาดใหญ่ กลางและเล็กท่ีมีต ่อห่วงโซอุ่ปทานในการ 
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ผลิตสินค้าและบริการของตน รวมถึงการจัดจ้างบริษัทภายนอกและการ
รับเหมาช่วงท่ีอาจก่อผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน โดย
คณะท�างานสหประชาชาติฯ พบว่า บริษัทบางแห่งจัดจ้างบริษัทภายนอก 
ในเรื่องท่ีมีความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน หลักการชี้แนะฯ ได้ระบุชัดแจ้งว่า 
บริษัทยังต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
ของตน และบริษัทควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวการรับเหมาช่วง และ 
รายละเอียดของห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใสและถูกต้องต่อสาธารณะ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือตัวแทนของพวกเขา

3. เสาหลักที่สาม การเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
  แรงงานข้ามชาติยังมีอุปสรรคในการใช้กลไกการร้องเรียนและ
การเยียวยาของภาครัฐ ท้ังกลไกการร้องเรียนของกระทรวงแรงงาน
และกระบวนการยุติธรรมนั้น พบว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในระดับท้องท่ีและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงานเน้นให้
เกิดการไกล่เกลี่ยกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง อย่างไรก็ตาม รายงาน
ฉบับนี้มีข ้อสังเกตท่ีสอดคล้องกับสมาชิกองค์กรชุมชนและองค์กร 
ภาคประชาสังคมท่ีให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่แรงงานข้ามชาติ
ว่า การไกล่เกลี่ยเพียงแต่พิจารณาถึงความพอใจของคู่ความซึ่งมิได้
พิจารณาถึงอ�านาจต่อรองและต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่
เท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างกับแรงงานโดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ 
และผลการไกล่เกลี่ยในหลายประเด็นอาจยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของแรงงาน ส่งผลให้มีการตกลงการจ่ายเงินเยียวยาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานเป็นจ�านวนเงินท่ีต�่ากว่ามาตรฐานค่าจ้างขั้นต�่า  
ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แรงงานควรตระหนักถึงปัจจัยเชิงอ�านาจ เศรษฐกิจ และสังคมท่ีต่างกัน 
เพื่อสร้างพื้นท่ีและเง่ือนไขการเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท่ีวาง
อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเทา่เทียม
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3.2 การบังคับคดีให้นายจ้างด�าเนินการตามข้อตกลง
ของการเจรจาไกล่เกลี่ย
  จากกรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานระหว่างแรงงานข้ามชาติสัญชาติ
พม่ากับโรงงานส่ิงทอและตัดเย็บเส้ือผาในอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ปรากฏว่า แรงงานข้ามชาติได้รับการเยียวยาเป็นตัวเงินไม่ครบถ้วน
ตามบันทึกข้อตกลงการเจรจาและค�าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน แม้
ค�าส่ังของหน่วยงานภาครัฐจะมีสภาพบังคับทางอาญา แต่การบังคับคดี
และบังคับใช้บทลงโทษทางอาญาต่อนายจ้างท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ยังไม่เคร่งครัดมากพอ นายจ้างจึงมักอาศัยช่องว่างนี้หลีกเลี่ยงไม่จ่าย
ค่าเยียวยาต่อลูกจ้าง และเป็นการผลักภาระแก่ลูกจ้างในการติดตาม
หาทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด ซึ่งมี
ขั้นตอนท่ีซับซ้อน ยากล�าบาก มีค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลายาวนาน ท่ี
ท�าให้ลูกจ้างไม่สามารถได้รับการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องมีมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการใช้ช่องว่างทางการบังคับใช้
คดีดังกล่าวน้ีท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางลูกจ้างท�าให้ไม่สามารถได้รับการ
เยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ

3.3 การขาดแคลนล่าม ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
ล่ามภาษาต่างชาต ิ
  ปัจจุบัน ล ่ามท่ีพูดภาษาของแรงงานข้ามชาติของกระทรวง
แรงงานมีจ�านวนไม่เพียงพอท้ังในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนใน 
ชั้นพนักงานตรวจแรงงานและในชั้นศาล ดังนั้น รัฐต้องมีนโยบายในการ
จ้างล่ามใหเ้พียงพอ เพราะล่ามเป็นหนึ่งหลักประกันความยุติธรรมให้
กับแรงงานในทุกกระบวนการ รายงานฉบับนี้ยังพบว่า ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของล่ามยังมีข้อบกพร่อง ล่ามภาษาต่างชาติท่ีพูดภาษา
ของแรงงานข้ามชาติและปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กระทรวงแรงงานใน
ปัจจุบัน ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 
ในบางกรณีล่ามมีแนวโน้มท่ีจะใช้วาจาท่ีรุนแรง และมีการเลือกปฏิบัติ
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ต่อลูกจ้างในระหว่างขั้นตอนการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ดังนั้น 
กระทรวงแรงงานควรมีการจัดอบรมล่ามให้มีความเป็นมืออาชีพ ท้ัง
ด้านจริยธรรม การใช้ภาษา ความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าหน้าท่ีอย่างเป็นกลาง และเป็น
เพียงผู้ถ่ายทอดข้อความอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมย์ของคู่เจรจา
เพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน





Executive Summary and 
Recommendations

 The United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights (UNGPs) has 31 principles based on 
the following core pillars: (1) The government should 
‘protect’ human rights of all people; (2) Businesses should 
‘respect’ human rights principles; and (3) Everyone should 
have access to effective ‘remedies’ when they suffer 
violations and abuses.  To draft the National Action Plan 
on Business and Human Rights (NAP), the Ministry of 
Justice of Thailand consulted the public and stakeholders 
in series of consultative meetings nation-wide and on the 
website of relevant agencies.  

 This research, titled “Access to grievance and 
remedial mechanism under the United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights,” aims to 
analyse the efficiency of the grievance and remedial 
mechanisms of the state and businesses as well as the 
obstacles that workers face when deciding to exercise 
their rights thorough the grievance mechanisms.  Using 
a case study of Myanmar migrant workers in the garment 
and textile factory of Mae Sot P.A. Partnership, Mae 
Sot District, Tak Province, the research discusses the 
practices of the state and businesses in the Special 
Economic Zone (SEZ) and analyses their compliance 
with the principles and recommendations provided 
under the framework of the UNGPs. 
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 At the time of writing, the draft NAP awaits 
parliamentary reading and deliberation. Nevertheless, 
the report finds that the nation-wide consultation 
process of developing the draft NAP has not resulted in 
extensive incorporation of opinions and recommendations 
from migrant workers, civil society organisations, the 
business sector, and government officials in the Tak 
Special Economic Zone, especially local authorities. The 
employment conditions of migrant workers in Mae Sot 
District and surrounding areas are not consistent with 
the labour protection laws and human rights standards 
under the UNGPs. Furthermore, Thai domestic laws and 
Thai government agency practices and some business 
practices are not consistent with the standards upheld in 
the UNGPs. For example, the provisions in the 1975 Labour 
Relations Act (B.E.2518) state that migrant workers cannot 
register a trade union, nor be an executive officer in a 
trade union or a member of a trade union sub-committee. 
Some migrant workers were able to exercise their 
rights through the state-based grievance mechanism; 
however, the business complaint mechanism is almost 
ineffective in addressing migrant workers’ complaints. 
Meanwhile, migrant workers continue to have difficulties 
in accessing state-based grievance mechanism and the 
justice system to claim their rights to remedies. Moreover, 
the interpreters provided by the state are inadequate in 
terms of number and professionalism. 
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 Seasonal and daily employment under Section 64 
of the Royal Ordinance on Foreign Workers Administration 
Act (No.2) B.E. 2561 which is the primary tool for migrant 
workers employment in Mae Sot only emphasizes on 
a national security as a priority in managing migrant 
labour workforce. Myanmar nationals in Mae Sot District, 
Tak Province are usually employed as regular daily or 
seasonal workers under Section 64, which entitles them 
to partial fundamental rights and welfare. Nevertheless, 
the improved legalised status only brings meager rights 
and welfares. Freedom of movement is restricted to a 
state-designated area of three districts.  Furthermore, 
seasonal workers are not eligible to register in the 
national social welfare system because their employment 
duration and work permits are short-terme, for 90 days at 
a time. These workers are thus deprived of entitlements 
as employees, and repeated registration and renewal 
requirements burden them with recurring expenses every 
three months, when they have to report to the Immigration 
Office, most often requiring the use of a broker.  

 While people in every sector in Mae Sot District and 
nearby areas ceaselessly repeat the broad idea of ‘labour 
rights’ for migrant workers, labour rights in practice are 
barely visible or protected. Some government sectors 
overlook labour rights violations under their mandate, 
resulting in weak law enforcement with employers and 
businesses. Some businesses operate without good 
governance and disrecpect of human rights of migrant 
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workers. In general, the government and businesses 
consider migrant workers from Myanmar as a pure physical 
labour force that do not deserve any legal minimum wages 
and benefits, collectively regarding them as a source of 
cheap labor to attract domestic and foreign investments 
in Mae Sot.

  

 This study finds that the most common labour 
rights violations against Myanmar migrant workers in 
Mae Sot District are business non-compliance with the 
1998 Labour Protection Act B.E. 2541 (amended in 2019), 
which stipulates a minimum wage, holidays, leave days, 
overtime work, holiday work, overtime payment, holiday 
payment, and migrant workers’ identification and personal 
documents. Migrant workers who seek to claim their rights 
under the 1975 Labour Relations Act B.E. 2518 to resolve 
a labour dispute risk harassment and unfair dismissal. 
The 1975 Labour Relations Act also compromises migrant 
workers’ bargaining power during a labour dispute with 
employers, yet the Act only allows Thai nationals to 
register a trade union and serve as subcommittee or 
executive committee members, thus restricting the rights 
of migrant workers to collective bargaining.

 Migrant workers who experience labour rights 
abuses face several limitations in accessing either 
government or corporate grievance mechanisms without 
any external intervention. Furthermore, collaboration 
between the government and businesses to protect 
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and respect human rights of migrant workers is limited. 
Government agencies rarely provide competent and 
adequate numbers of interpreters, limiting migrant worker 
access to remedial and grievance mechanisms and the 
justice process, despite legal aid from community-based 
organizations (CBOs) and non-government organizations 
(NGOs) at certain levels. In the case of Maesot PA 
Partnership, when the labour dispute reached the judiciary 
system, only a civil mediation was initiated for the parties 
to agree on compensation while a criminal complaint was 
not initiated. However, based on the working conditions 
documented, the company already violated several 
provisions under the 1998 Labour Protection Act and 
the 1975 Labour Relations Act, which could have been 
considered criminal offences against the state and the 
affected workers.

 In addition to the Myanmar migrant workers being 
exhausted and pressured by the lengthy struggle in 
the justice process, the mediation process relied on 
unequal power relations between the migrant workers 
and other stakeholders. As a result, they received wage 
compensation lower than the amount they are entitled to 
under the law, and the criminal measures to protect the 
workers’ rights were not enforced.
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Recommendations 

 Based on the findings of this research, the Migrant 
Working Group proposes the following recommendations 
for businesses and the Thai Government to amend labor 
practices and domestic laws to comply with the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights.

1. The first pillar: The government must ‘protect’ 
human rights

1.1 Wages, overtime payment, payment for 
working on holidays:
  Wages and other payments to employees must 
comply with the rate that the Wages Committee, 
under the 1998 Labour Protection Act, has prescribed. 
At present, workers in certain sectors, namely 
agricultural, garment and textile, and domestic workers, 
do not receive minimum wages. The government must 
inspect and investigate the business sector and strictly 
enforce the policy that guarantees minimum wage rate 
and other basic labour rights to ensure protections for 
all workers across every sector.  

  Many Burmese workers in the garment and textile 
industry in Mae Sot District and Phop Phra District in 
Tak Province are permitted to be daily or seasonal 
workers under Section 64 of the Royal Ordnance 
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on Foreign Workers Administration Act. Despite the 
industry requirement to adhere to the minimum wage 
law, the report finds that workers in this sector are not 
paid accordingly.  Government agencies should ensure 
effective law enforcement for labour rights protection. 
The Labour Protection and Welfare Department should 
conduct proactive and regular inspections at factories 
and with business entrepreneurs to obtain evidence 
from all sides and from workers to ensure that the 
minimum wage and laws related to working conditions 
are respected and implemented effectively. 

1.2 The workers’ rights to freedom of association 
and collective bargaining:
  The government must urgently promote rights 
to association and collective bargaining for foreign 
workers in Thailand by amending the 1975 Labour 
Relations Act to enable foreign workers to establish 
a trade union and serve as its executive committee 
members or sub-committee members. Foreign workers 
should be able to serve as advisors to a trade union 
during collective bargaining. 

1.3 Protection of workers who exercise their 
rights to complain and seek remedies:
  The Ministry of Labour, in collaboration with civil 
society organisations, should enact measures to 
protect migrant workers in the process of addressing 
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grievances or while having their complaints investigated 
by the authorities. For example, relevant government 
agencies should provide emergency or temporary 
shelters, legal status and work permits for migrant 
workers and their families. They should be able to 
work and live in Thailand legally while waiting for the 
results from the grievance mechanism.

1.4 Protection of daily or seasonal migrant 
workers:
  The policy amending cross-border employment 
at the border areas and in Special Economic Zones 
was agreed by the Thai government and neighboring 
countries such as Myanmar and Cambodia in 2016. The 
new agreement recognizes and adds the purposes of 
issuing border passes for daily or seasonal employment. 
Daily and seasonal employment are recognized under 
the provision of Section 64 of the 2017 Royal Ordnance 
for the Foreign Workers Administration, which permits 
migrant workers who are domiciled adjacent to the 
Thai-Myanmar border and Thailand-Cambodia border 
to apply for a work permit for manual labour and 
domestic helpers for the period of not exceeding three 
months. However, this report finds that workers with 
border passes are also employed to work full-time in 
manufacturing industries, especially in Mae Sot District, 
Tak Province.  
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  This new regulation of daily or seasonal workers 
in border areas can lower the costs for entrepreneurs 
because workers are not required to enter a registration 
process which requires nationality verification or 
enter a government-to-government migrant worker 
employment scheme.  The government only requires 
temporary workers to purchase health insurance that 
covers the period of a work permit, but other areas of 
labour rights protection are not specified. For instance, 
some labour protection laws, healthcare benefits, 
social security system, social protection, and labour 
relations protection are not applicable to temporary 
workers. The lack of protection for pregnant migrant 
workers or mothers with young children means that the 
groups can be exploited due to lack of full access to 
labour rights protections under Thai law. This seasonal 
employment policy is likely to be inconsistent with 
sustainable economic development principles that 
businesses are required to respect according to 
the UNGPs, the principles that the Thai Government 
publicly declared as a priority. In the border areas, 
such as Mae Sot District, which was also designated 
as part of a Special Economic Zone site, there are 
many exemptions for businesses to protect migrant 
workers’ benefits. 

  Additionally, a major concern is the costly recurring 
expenses for issuing documents and border passes 
for daily and seasonal workers. The cost of migrant 
workers’ documentation is high compared to their low 
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daily wages.  In practice, employers may authorise 
other companies to act as their labour brokers, who can 
charge high documentation costs from workers. Some 
employers do not have transparent and accountable 
accounting systems and records for workers to verify 
the expenses charged to them.

 This report recommends that the government 
reviews its border employment program to ensure that 
migrant workers legally recognised as employees are 
protected under the laws without any discrimination.  
The protection should be extended to workers’ 
dependents and their families in order to comply with 
the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion 
of the Rights of Migrant Workers. The third chapter 
of this regional instrument, which upholds a shared 
responsibility between the sending countries and 
the receiving countries in the ASEAN region, should 
be implemented for protection and promotion of the 
rights of migrant workers and their family members 
throughout the migration process. 

  The state should encourage factories and business 
entrepreneurs to create a traceable and transparent 
payroll system for employees. Expense deductions 
or collections from employees, such as receipts for 
border pass documentation and receipts for health 
check-up and health insurance, must be indicated and 
explainable.
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2. The second pillar: Business should ‘respect’ 
human rights 

 Businesses must regulate their supply chain: The UN 
Working Group on Business and Human Rights (the UN 
Working Group) conducted a country visit to Thailand 
in March 2018. Among several recommendations to 
the Thai Government, the UN Working Group stated 
in its report that “(T)he Government should consider 
requiring businesses to conduct and report on their 
human rights due diligence, in line with the Guiding 
Principles,” particularly in hiring migrant workers through 
subcontracting companies. The Migrant Working Group 
(MWG), endorses and supports the recommendations of 
the UN Working Group as a necessary means to reduce 
human rights abuses at all levels of the assembly lines. 
MWG calls upon the government agencies, business 
sector, and civil society groups to collaborate in the 
enactment of a national plan to establish guidelines 
for businesses to publish supply chain information and 
to regulate relationships and responsibilities between 
large, medium, and small-scaled companies and their 
supply chains, including outsourcing and subcontracting 
companies that may cause adverse impacts on human 
rights.  The UN Working Group also found that some 
companies hire external services that may increase 
human rights risks. The UNGPs have clearly stated 
that business is responsible for the impact on human 
rights in their supply chain. Companies are advised to 
publish accurate and transparent information about 
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subcontracting in their supply chain, especially to 
people who suffered adverse effects from the business 
operations and their stakeholders or representatives.

3. The third pillar: ‘Remedies’ for human rights 
violations 

3.1 Mediation and labour disputes:    
 Migrant workers continue to face obstacles in utilizing 
the grievance and remedial mechanisms provided by 
the state, including the grievance mechanism under 
the Ministry of Labour and under the judicial system. 
This research finds that labour dispute mediation 
processes at local authority levels and at the labour 
court often prefer a compromise between employees 
and employers. This report shares the same opinion 
with the community-based organizations and local 
civil society groups that provide assistance to migrant 
workers that the mediation process only aims for a 
settlement of the disputes between employers and 
employees, without taking into account the imbalance 
of bargaining power and unequal economic and social 
capital between the employers and the employees, 
especially migrant workers. Consequently, migrant 
workers, who are especially vulnerable, often receive 
lower remedies and limited basic labour rights than 
the minimum standards guaranteed in the domestic 
laws. MWG urges the government agencies who act as 
a mediator in labour dispute settlements to recognize 
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these unequal power dynamics and economic and 
social factors and create a neutral negotiation platform 
in which all parties adhere to equal respect for human 
rights.

3.2 Legal execution to enforce employees to 
comply with the result of the settlement:  
  According to the case study of labour disputes 
between Myanmar migrant workers and garment and 
textile manufacturing factories in Mae Sot District, Tak 
Province, migrant workers rarely receive the full amount 
of financial remedies indicated in the settlement and 
the orders from the labour inspectors. These orders 
from government agencies carry out legal obligations 
and breaching them will trigger criminal sanctions. 
However, the lack of rigorous legal execution and 
criminal sactions against employers who fail to comply 
with the orders has led to them being able to exploit 
this loophole and avoid paying compensations to 
workers. Additionally, in the process of legal execution, 
the workers have to trace their employers’ assets 
to be sold to public auction in order to get their 
compensations. The lengthy, complicated, difficult and 
costly asset tracing procedure prevents workers from 
accessing effective remedies. MWG urges government 
agencies, including those working in the justice system, 
to prevent employers from exploiting loopholes in the 
legal executions and ensure that workers have access 
to effective remedies.
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3.3 Inadeqate numbers of interpreters and 
their limited efficiency and qualifications: 
 Currently, the Ministry of labour does not have an 
adequate number of interpreters who can accurately 
communicate in the native languages of migrant 
workers for the labour inspectors and the court. MWG 
recommends that the Government allocate sufficient 
resources to provide adequate numbers of interpreters, 
who are essential to ensuring justice for migrant workers 
in every step of the grievance process. This report also 
reveals that the interpreters employed by the Ministry 
of Labour have limited effienciency and qualifications. 
In some cases, they lack knowledge and understanding 
of human rights and labour rights. It was found that 
some interpreters used harsh words and discriminated 
against the workers during the collective bargaining 
process. MWG thus encourages the Ministry of Labour 
to provide interpreters with professional trainings, 
ethical trainings, and knowledge and understanding 
of human rights and labour rights. Interpreters must 
be trained to perform duties effectively, to be neutral, 
and to accurately relay a message for negotiating 
parties based on the principles of fundamental rights 
protections as prescribed in the labour protection laws.





1. บริบทการวิเคราะห์และความส�าคัญของการวิจัย
 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเมืองชายแดนท่ีมีพรมแดน
ติดต่อกับเมืองเมียวดีและรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเทศพม่า ความขัดแย้ง
ทางการเมืองและอาวุธระหว่างกลุ่มชนชาติกับรัฐบาลกลางพม่าส่งผล
ให้เกิดการละเมิดสิทธิประชาชนและพื้นท่ีขาดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มากว่าหกทศวรรษ อ�าเภอแม่สอดมีจุดผ่านแดนถาวรท่ีมีการคมนาคม
ทางบกเชื่อมโยงกับหลายเมืองหลักของพม่า เช่น มันดาเลย์ ย่างกุ้ง 
ผนวกกับความต้องการแรงงานของประเทศไทย ท�าให้มีแรงงาน
จากฝั่งพม่าอพยพเข้าสู ่อ�าเภอแม่สอดและพื้นท่ีใกล้เคียงต่อเนื่อง 

บริบทการวิเคราะห์และ 
ความสำาคัญของการวิจัย

บทที่ 1
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การนี้ รัฐบาลไทยเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้แรงงานอพยพจึงส่งเสริม
ให้จังหวัดตากโดยมีอ�าเภอแม่สอดเป็นศูนย์กลางเป็นเขตอุตสาหกรรม
ใช้แรงงานเข้มข้นภายใตน้โยบายกระจายการพัฒนาสู่ท้องถิ่นมาตั้งแต่
ต้นทศวรรษท่ี 2530 ดังเห็นว่าก่อนปี 2538 จังหวัดตากไม่มีโรงงาน
ทอผ้าและโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้าซึ่งเป็นกิจการใช้แรงงานเข้มข้น ต่อมาปี 
2549 มีโรงงานเหล่านี้ซึ่งตั้งอยู่หนาแน่นอยู่แม่สอดประมาณ70-80 
แห่ง (เคียวโกะและคณะ, 2550) นับแต่กลางทศวรรษ 2550 กิจการ
ส่ิงทอและตัดเย็บเส้ือผ ้าหดตัวลงบางช ่วง1 แต ่คงเป ็นกิจการท่ีมี 
แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องและมีสัดส่วนสูงสุดในแม่สอดเทียบกับกิจการ
อื่นท่ีจ�าแนกเป็น 21 ประเภทตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
สถิติของส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก ณ วันท่ี 5 มีนาคม 
2556 จัดหวัดตากมีโรงงาน 656 แห่ง ในจ�านวนนี้ตั้งอยู ่อ�าเภอ
แม่สอดถึง 359 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.73 และอุตสาหกรรมส่ิง
ทอรวมกับการตัดเย็บเส้ือผ้ามีสัดส่วนกิจการสูงสุด 189 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 28.81 แบ่งเป็นโรงงานส่ิงทอมี 65 แห่ง โรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า 
142 แห่ง2

 ด้วยภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมองว่าอ�าเภอแม่สอดมีศักยภาพ
ด้านแรงงานและการค้าชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘มีโอกาสสูงใน
การเข้าถึงแหล่งแรงงานเมียนมา’3 อ�าเภอแม่สอดจึงได้รับส่งเสริม
การลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเภท
เขต 3 และเม่ือรัฐบาลทหารได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
เมื่อปี 2558  ครอบคลุม 3 อ�าเภอชายแดน คือ พบพระ แม่ระมาด 

1 บทความเรื่อง ‘การขึ้นค่าแรงขั้นต�่า: ผลกระทบต่อการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในอ�าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก’ เขียนโดยนายนุกุล มุกลีมาศ และนางกมลทิพย์ ลออกิจ เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ บทความเป็นมุมมองการวิเคราะห์ของผู้เขียนไม่เกี่ยว
กับธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าถึงได้ที่: https://bit.ly/2DNlwTx

2 ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก

3 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก “แผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ไม่ระบุวันเดือน
ปีที่ตีพิมพ์
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และแม่สอดคงเป็นศูนย์กลางหลัก4  และมีแรงงานราคาถูกเป็น
หนึ่งในมาตรการดึงดูดนักลงทุน การจ้างแรงงานงานข้ามชาติถูก
กฎหมายในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาลตามมาตรา 64 ของ 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือดึงดูดนักลงทุน5

 ก่อนการจ้างงานตามมาตรา 646 มีผลบังคับมาใช้ แรงงาน 
ข ้ามชาติจากประเทศพม ่าในอ�าเภอแม ่สอดส ่วนใหญ่มีสถานะ 
ผิดกฎหมาย ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคง
ของชาติและกระทบตอ่ความมั่งคงของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความเส่ียง
ท่ีนายจ้างต้องแบกรับจากถูกสุ่มตรวจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และการแข่งขัน
ในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีประเด็นสิทธิแรงงานได้รับความ
ส�าคัญมากข้ึน สาเหตุท่ีท�าให้แม่สอดมีแรงงงานผิดกฎหมายจ�านวน
มากเกิดจากประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น ความยืดหยุ่นของเขตแดน 
ตามธรรมชาติและความสัมพันธ ์ทางสังคมวัฒนธรรมท�าให้ผู ้คน 
สองฝากฝั่งข้ามพรมแดนได้โดยไม่ใช้เอกสารผ่านแดน อีกเง่ือนไขหนึ่ง
ซึ่งมีนัยยะส�าคัญคือ นายจ้างขาดแรงจูงใจและไม่นิยมน�าแรงงานไป 
ขึ้นทะเบียน เพราะนายจ ้างเชื่อวา่เแรงงานถูกกฎหมายมีแนว
โน้มเคลื่อนยา้ยเข ้าสู ่พื้นท่ีชั้นในท่ีมีค ่าแรงสูงกว่า ท�าให้นายจ้าง 
เสียเวลาในด�าเนินการและสูญเงินกับค่าขึ้นทะเบียนแรงงานท่ีส�ารอง
จ ่ายให้แรงงานไปก่อน อีกท้ังกิจการส่ิงทอและตัดเย็บเส้ือผ ้าซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมหลักในพื้นท่ีแม่สอดใช้เทคโนโลยีท่ีไม่จ�าเป็นต้อง 
พึ่งแรงงานมีทักษะสูง นายจ้างจึงสามารถใช้แรงงานราคาถูกซึ่งอาจ

4 ค�าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่19 มกราคม 2558

5 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก “แผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ไม่ระบุวันเดือน
ปีที่ตีพิมพ์

6 เดิมคือมาตรา 14 พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ใน ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว (สิงหาคม 2559) ‘องค์ความรู้ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตท�างาน
ของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551’ เข้าถึงได้ที่ http://sez-evaluation.com/images/documents/
mae/07.pdf
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เป็นผู้ย้ายถิ่นกลุ่มใหม่ท่ีไม่มีทักษะทดแทนได้ตลอด (ส�านักงานสภาท่ี
ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์การ
จ้างงาน, 2558) หรืออีกแง่หนึ่ง การมีแรงงานย้ายถิ่นราคาถูกในพื้นท่ี
ก็เป็นเหตุผลหลักในการลดต้นทุนการผลิต นักลงทุนจึงไม่เห็นความ
จ�าเป็นว่าจะต้องลงทุนท�าอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูง กล่าวอีกนัย
ยะได้ว่า การจ้างงานตามมาตรา 64 เป็นการลดต้นทุนและลดขั้นตอน
ทางกฎหมายใหน้ายจ้างน�าแรงงานไปข้ึนทะเบียนได้สะดวกข้ึน และ
ช่วยนายจ้างบริหารความเส่ียงจากเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่พื้นท่ี
ชั้นใน เพราะกฎมายจ�ากัดให้แรงงานท�างานและพักอาศัยได้เฉพาะ 
ในพื้นท่ีสามอ�าเภอของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงนายจ้างท่ีได ้รับคุณูปการจากการ 
จ้างงานตามมาตรา 64 แรงงานยังมีโอกาสเข้าถึงสถานะการจ้างงาน
และการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น สถิติของส�านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดตากป ี 2556 ก่อนมีการใช้มาตรการ 64 ระบุ
ว่า จังหวัดตากมีแรงงานท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติพม่า 20,135 คน  
ข้อมูลจากรายงานของ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวง
แรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ในปี 2561 
จังหวัดตากมีเป็นแรงงานสัญชาติพม่าถูกกฎหมายเพิ่มเป็น 78,239 
คน จากจ�านวนนี้มี 46,489 คน ท่ีเป็นการจ้างงานตามมาตรา 64 
การนี้แรงงานท่ีมีสถานะการจ้างงานถูกกฎหมายย่อมมีโอกาสเข้าถึง
การปกป้องคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ได้มากกว่าแรงงานท่ีไร้สถานะ
ตามกฎหมาย อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส�าเนียง (2557)7  
ได ้นิยามแรงงานผิดกฎหมายว ่า เส มือนเป ็น  ‘มนุษย ์ล ่องหน’  
(Invisible People) ท่ีไร้ตัวตน ไม่มีอ�านาจต่อรอง ความเป็น
มนุษย์ถูกลดทอนลงเพียงแรงงานราคาถูกท่ีใช้ก�าลังแรงงานท�างาน
ทา่มกลางความเส่ียงทุกรูปแบบ ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ  
ถูกละเมิดสิทธิ เข้าไม่ถึงการปกป้องคุ้มครองการละเมิดสิทธิแรงงาน

7 อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส�าเนียง. (2557). ‘แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธคิวามเป็น
พลเมือง’. แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี, สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2J4E3z1



บริบทการวิเคราะห์และความส�าคัญของการวิจัย 5

ในพื้นท่ีแม่สอดเป็นปัญหารื้อรังซึ่งบางกรณีมีความรุนแรง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานท่ีพบท่ัวไปเสมือนเป็นเรื่องปกติในพื้นท่ีแม่สอด 
คือ การไม่จ่ายค่าจ้างในอัตราขั้นต�่าตามกฎหมายก�าหนด แม้ปี 2566 
รัฐบาลไทยปรับค่าจ ้างแรงงานขั้นต�่าท่ัวประเทศเป็น 300 บาท  
ปี 2561 แม่สอดปรับขึ้นเป็น 310 บาท แต่วิทยากร บุญเรือง (2556) 
ได้ถา่ยทอดชีวิตแรงงานผิดกฎหมายในโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้าคนหนึ่ง
ท่ีท�างานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันโดยได้ค่าจ้างต�่ากว่า 150 บาท 
ต่อวัน ซึ่งเป็นค่าจ ้างถูกว่าค่าแรงขั้นต�่าของแม่สอดเมื่อปี 2555  
ท่ี 226 บาทด้วยซ�้า

 สถานการณ์จ ้างงานในอ�าเภอแม่สอด ตามหลักกฎหมาย
และชีวิตจริงของแรงงานสวนทางกันอยู่ในหลายกรณีดังยกตัวอย่าง 
ข้างต้น ด้วยการจ้างงานตามมาตรา 64 ท่ีถูกน�าใช้เพื่อเน้นส่งเสริม
สิทธิประโยชน์ของภาคธุรกิจ แนวปฏิบัติของภาครัฐในปกป้องคุ้มครอง
สิทธิแรงงานถูกกฎหมายจึงขาดความชัดเจน แรงงานถูกกฎหมาย
กลุ่มนี้จ�านวนไม่น้อยคงเผชิญกับความเส่ียงไม่ต่างจากเมื่อเป็นมนุษย์
ล่องหน ดังเห็นมีแรงงานยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพการจ้าง  
การฟ ้องศาลแรงงาน และการยุติงานปะท ้วงเกิดขึ้นเป ็นระยะ  
ยกตัวอย่างเช่น วันท่ี 17 กันยายน 2561 แรงงานโรงงานตัดเย็บ
เส้ือผ้าส�าเร็จรูปของบริษัท สนุก การ์เม้นท์ จ�ากัด ได้ยื่นข้อเรียกร้อง
เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพการจ้าง หนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของฝ่ายลูกจ้าง
คือ ปรับเพิ่มค่าจ้าง จ�านวนวัน และชั่วโมงการท�างานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายก�าหนด8 ด้านนายจ้างดูเหมือนมีเจตนาหลบเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เช่น เรื่องค่าจ้าง ท่ีนายจ้างเรียกเก็บเงินค่าอาหารและ
ท่ีพักจากลูกจ้างโดยหักจากค่าจ้าง ท้ังท่ีบริการเหล่านี้เป็นสวัสดิการ

8 การละเมิดสิทธิแรงงานในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอดไม่เพียงเกิดขึ้นกับแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
การตดัเยบ็เส้ือผ้า และการละเมดิสิทธิไม่ได้มีเพยีงแค่เรือ่งค่าจ้าง แต่มีปัญหาอืน่อกีดงัข้อเรยีกร้องของ
เครอืข่ายส่งเสรมิสิทธิแรงงานข้ามชาต ิ(MRPWG) และเครอืข่ายต่อต้านการค้ามนษุย์แม่สอด ให้มกีาร
แก้ไขปัญหาท่ีแรงงานถกูยดึเอกสารบตัรประจ�าตวั การใช้สัญญาจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม การถกูแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น 
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ท่ีนายจ้างควรจัดให้แก่ลูกจ้างตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ว่า การให้
สวัสดิการเพื่อจูงใจในการท�างานหรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งาน เช่น เบี้ยขยัน ค่าเช่าบ้าน และการจัดท่ีพักให้ ฯลฯ ไม่ถือว่าเป็นการ
จ่ายค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม นายจ้างได้ท�าเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
และเวลาท�างานขึ้นมาให้คนงานลงลายมือชื่อท่ีแสดงออกว่า คนงาน
ได้รับค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย ดังนั้น ราชการจึง “ตรวจไม่เจอว่ามี
การไม่ปฏิบัติการกฎหมาย” (เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนา, สัมภาษณ์วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561) ด้านภาครัฐ นอกจากมี
ความยากล�าบากในการตรวจสอบการหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ของนายจ้าง ภาครัฐก็อาจดูเหมือนมีความเห็นอกเข้าใจวิธีการของ
นายจ้างมากกว่าบังคับใช้กฎหมายดังอธิบายไว้ในการศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด  
โดยส�านักงานสภาท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติเกี่ยวกับการ
ติดตามสถานการณ์การจ้างงาน (อ้างแล้ว, หน้า 43)

 ‘การจา่ยค่าจ้างแรงงานตา่งด้าวในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีการจ่าย
ตรงตามเง่ือนไขของค่าจ้างขั้นต�่า แต่ส่วนหน่ึงเป็นการปรับตัว
ของผู้ประกอบการ เช่น ก่อนรัฐบาลประกาศนโยบาย 300 บาท  
ผู ้ประกอบการจะช ่วย เหลือและจัดหา ท่ีพักให ้กับแรงงาน  
แต่ภายหลังจากประกาศนโยบายน้ีท�าให้มีการเก็บค่าดูแลท่ีพัก
อาศัยแรงงานแทน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานเป็น 
งานจ้างเหมา มีการจูงใจแรงงานด้วยโอกาสในการท�างานนอกเวลา 
หรือการใช้บริษัทรับเหมาช่วงแรงงาน ซึ่งอาจได้แรงงานท่ีมีจ�านวน
เพียงพอและผู ้ประกอบการไม่ต้องบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการ  
ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการจ้างงานและค่าจ้างของผู้ประกอบ
การส่วนใหญ่ในพื้นท่ียังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย’
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 ทัศนะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งของหลักกฎหมาย
และการบังคับใช้ภายในประเทศ ความขาดตกบกพร่องของรัฐในการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน 

 นอกจากนี้ กลไกตลาดในยุคโลกาภิวัตยังท�าให้สถานการณ์
ละเมิดสิทธิแรงงานมีซับซ้อนยิ่งขึ้น บทบาทของรัฐในปกป้องคุ้มครอง
สิทธิแรงงานและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเฉพาะผู้เป็นนายจ้าง
โดยตรงจึงไม ่เพียงพออีกต ่อไป ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและการ 
ตัดเย็บเส้ือผ้าส�าเร็จรูปท่ีห่วงโซ่ทางธุรกิจสัมพันธ์กับตัวแสดงหลาย
กลุ่ม ผ่านผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer) 
และการจ้างงานแบบเหมาช่วง (Sub-Contractor) เส้ือผ้าส�าเร็จรูป
หนึ่งชิ้นอาจถูกประกอบจากชิ้นส่วนท่ีแยกย่อยผลิตจากหลายแหล่ง
ก่อนถูกส่งจ�าหน่ายท่ัวโลก กลไกนี้ท�าใหภ้าคธุรกิจเป็นตัวแสดงท่ี
มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวาง น�ามาสูก่าร 
ถกเถียงมากขึ้นถึงหลักธรรมภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม
ของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility - CSR) 
องค์การสหประชาชาติจึงได ้พัฒนาหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights - UNGPs) และสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกจัดท� าแผนปฏิบัติ การระดับชาติ ว ่าด ้วย เรื่ อ ง ธุร กิจกับ 
สิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and 
Human Rights- NAP) ขึ้นเป็นเครื่องมือให้รัฐใช้ปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนประชาชนในบริบทของการด�าเนินธุรกิจ ให้ภาคธุรกิจใช้
เป็นกรอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีกลไกการร้องเรียน
และการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีประสิทธิภาพจากการ
ประกอบธุรกิจ ปัจจุบันร่าง NAP ของประเทศไทยท่ีด�าเนินการยกร่าง
โดยกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการน�าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 



 การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาสภาพการจ้างงาน สถานการณ์สิทธิแรงงาน 
กลไกกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ ้มครองแรงงานในพื้นท่ี
ชายแดน กลไกการร้องเรียนและการเยียวยาเมื่อแรงงานถูกละเมิด
สิทธิจากกิจกรรมของภาคธุรกิจซึ่งเป็นห่วงโซ่ของกลไกตลาดท่ีมีความ 
เชื่อมโยงกับตัวแสดงหลายกลุ่ม โดยเลือกศึกษาผ่านประสบการณ์ต่อสู้
ของแรงงานสัญชาติพม่าท่ีเคยเป็นลูกจา้งกับ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดแม่สอด 
พี.เอ (ในรายงานฉบับนี้เรียกแทนว่า ‘ห้างหุ้นส่วนฯ’ หรือ ‘แม่สอดพีเอ’)  
ซึ่งเป็นโรงงานรับเหมาช่วงตัดเย็บเส้ือผ้าให้กับแบรนด์เส้ือผ้าชั้นน�าท่ีวาง
สินค้าจ�าหน่ายในหลายประเทศ ภายใต้ค�าถามการวิจัยหลักสองขอ้ คือ

ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 2
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 (1) แรงงานข้ามชาติในโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้าส�าเร็จรูปท่ีถูกจ้าง
งานตามมาตรา 64 มีสภาพการจ้างงานและชีวิตความเปน็อยู่อย่างไร 

 (2) อะไรคืออุปสรรคในการเข้าถึงกลไกร้องเรียนและการ
เยียวยาเมื่อแรงงานข้ามชาติถูกละเมิดสิทธิจากการประกอบธุรกิจ 
ของเอกชน การนี้ เพื่อสะท้อนถึงโอกาส ช่องว่าง ข้อจ�ากัดของแรงงาน
ข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มท่ีถูกจ้างตามมาตรา 64 ในการเข้าถึงกลไก
ร้องเรียนและการเยียวยาในบริบทท่ีกว้างขวางครอบคลุมกลไกการ 
ร้องเรียนในประเทศ รวมถึงช่องทางการรอ้งเรียนภายในสถานประกอบ
การ

 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายจะแบง่เป็น
สองส่วน ส่วนแรก ว่าด้วยสภาพการจ้างงานชายแดนตามมาตรา 64 
ท่ีใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศเป็นกรอบการวิเคราะห์  
ส่วนท่ีสอง ว่าด้วยการเข้าถึงกลไกร้องเรียนและการเยียวยาภายใน
ประเทศร่วมกับอนุสัญญาของ ILO, UNGPs, NAP และ CSR เปน็ 
กรอบการวิเคราะห์ 

 การวิจัยนี้ใช้การแสวงหาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการ
เก็บข้อมูลภาคสนามตามแนวทางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ
เครื่องมือการวิจัย การก�าหนดกรอบการวิเคราะห์ ข้อค้นพบจากการ
วิจัยและการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายตั้งอยู ่บนฐานข้อมูลท่ีมาตาม
ขอบเขตเชิงประชากร พื้นท่ี และเวลาการวิจัยนี้เป็นหลัก 

 การศึ กษา เอกสารระหว ่า ง เดื อน ธันวาคม  2560 -  
เดื อนมีนาคม 2561 ช ่วย เป ดิม ่านความรู ้ความ เข ้า ใจของ 
เครือข่ายฯ เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติท่ีสัมพันธ์กับบริบท
สังคมวัฒนธรรมชายแดนอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก การจ้างงานตาม
มาตรา 64 ซึ่งเปน็การจ้างงานในลักษณะไป-กลับ หรือการจา้งงานตาม
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ฤดูกาลตามในพื้นท่ีชายแดน เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการท�างานและ
กลไกร้องเรียนเยียวยาส�าหรับแรงงานข้ามชาติภายใต้กฎหมายและ
แนวปฏิบัติของกลไกภายในประเทศไทยท่ีว่าด้วย การปกป้องคุ้มครอง
แรงงาน สิทธิประโยชน์ของแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการ
ยุติธรรมด้านแรงงาน บันทึกหลายฉบับเกี่ยวกับกรณีแรงงานสัญชาติ
พม่าท่ีเคยท�างานกับแม่สอดพีเอ เชน่ ข้อเรียกร้องเพื่อปรับสภาพ
การจ้างงาน ผลจากการเจรจาระหว่างแรงงานกับนายจ้าง การไกล่
เกล่ียข้อพิพาท ค�าให้การและค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงานและค�าส่ัง 
ศาลแรงงานจั งหวัดตาก ช ่วยให ้เ ห็นสภาพการจ ้างงานและ 
การละเมิดสิทธิแรงงาน เห็นตัวแสดงและองค์กรประกอบท่ีเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ตอ่สู้ของแรงงาน ความท้าทายของแรงงานในการ 
เข้าถึงกลไกร้องเรียนและการเยียวยาภายในประเทศ ข้อจ�ากัดของ
แรงงานในการใช้กลไกภายในสถานประกอบการและกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน

 การวิจัยภาคสนามระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 คณะวิจัยเข ้าร ่วมการประชุมเชิงปฏิบัติร ่วมกับแรงงาน
และองค ์กรชุมชนในอ�า เภอแม ่สอด 3 ครั้ ง  การประชุมเน ้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในสองระดับ ระดับแรก การมีส่วนระหว่าง
ผู ้เข้าร่วมผ่านการแบ่งกลุ ่มย่อย เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดง 
ความคิดเห็นและระดมสมองความคิดในทุกกิจกรรม ระดับท่ีสอง การมี 
ส่วนร่วมและการแสดงออกในกระบวนการอบรม ผ่านการให้แต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอในประเด็นต่างๆ โดยก�าหนดให้หมุนเวียน 
เปล่ียนตัวแทนออกมาน�าเสนอไม่ให้ซ�้าคนเดิม การประชุมฯ ช่วยให้
นักวิจับมองเห็นภาพรวมสถานการณ์ในระดับพื้นท่ี การสนทนากลุม่
เพ่ือถอดบทเรียนจากแรงงานท่ีเคยท�างานกับแม่สอดพีเอและแรงงาน
ท่ีท�างานกับโรงงานอื่นในอ�าเภอแม่สอด 4 ครั้ง โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทอดเรื่องราวผ่านค�าพูด ตัวหนังสือ 
และภาพวาด การสนทนากลุ ่มให้ภาพส่วนต่อขยายเชิงลึกจากภาพ
กว้างท่ีมองเห็นจากการประชุมฯ ท�าให้คณะวิจัยเข้าใจมากขึ้นถึงกิจวัตร  
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24 ชั่วโมงของแรงงาน ซึ่งแรงงานใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจ�า
วันอยู ่กับการท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมี 
อยู ่อย่างอัตคัตขัดสน รวมถึงเข้าใจการบรรจบระหว่างแรงบีบอัด 
ทาง เศรษฐกิจและต ้น ทุนชี วิ ตของแรงงานกับข ้อก� าหนดตาม
กฎหมายและช่องว่างในการบังคับใชก้ฎหมายท่ีเปดิช่องให้นายจ้าง 
แสวงประโยชน์จากแรงงานได้ บริบทแวดล้อมแรงงานข้างต้นยังเป็น
อุปสรรคอันท้าทายท่ีแรงงานต้องฟันฝ่าตลอดเส้นทางการต่อสูใ้น
กลไกร้องเรียนและการเยียวยา การจัดสนทนากลุ ่มเป็นการเฉพาะ  
2 ครั้ง กับแรงงานท่ีเคยท�างานกับแม่สอดพีเอ และตัวแทนทีมท่ี
ปรึกษาท่ีท�างานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการต่อสู ้คดี 
ในกระบวนการยุติธรรมในกรณีนี้9 ท�าให้เห็นว่า แรงงานมีช่องทาง 
อันจ�ากัดและโอกาสอันริบหรี่ในการเข้าถึงกลไกร้องเรียและการเยียวยา
ของภาครัฐและภาคเอกชน การด�าเนินการต่างๆ แทบเป็นไมไ่ด้หาก
ปราศจากความช่วยเหลือจากองค์กรภาคประชาสังคม 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐในท้องท่ีจ�านวน 6 หน่วย
งาน ได้แก ่ ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานจัดหางาน ส�านักตรวจ
คนเข้าเมือง ส�านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ส�านักงานเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก และท่ีว่าการอ�าเภอแม่สอด และภาคธุรกิจหนึ่ง
หน่วยงาน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ชว่ยฉายภาพคู่ขนาน
ระหว่างหลักการและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิแรงงานท่ีหลายต่อหลายครั้งสามารถถูกถ่างกว้างหรือหดแคบ 
จนบรรจบกันได้ด้วยทัศนคติและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน

9 ทีมท่ีปรึกษาประกอบด้วยองค์กรชุมชนซึ่งท�างานใกล้ชิดกับชุมชนแรงงาน ประกอบด้วย Yaung 
Chi Oo Workers’ Association (YCOWA) และ Arakan Workers Organization (AWO) 
องค์กรพัฒนาเอกชนดา้นแรงงานข้ามชาติรวมถึงนักกฎหมายและทนายความท่ีมีประสบการณ์ท�างาน
ส่งเสรมิสิทธแิรงงานและสิทธมินุษยชน ประกอบด้วย ส�านักทนายความมีสิทธิ์ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและ
การเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP)  คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด (LLC) มูลนิธิเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)  มูลนิธิผู้หญิง (องค์กร) Lighthouse และ Workers Rights 
Consortium การท�างานของทีมท่ีปรึกษาได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิแอ๊ดเวนตีส
เพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์
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 งานวิจัยนี้พยายามเก็บข ้อมูลโดยการสัมภาษณ ์เชิ ง ลึก  
จัดสนทนากลุ ่ม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติ โดยเน ้นการมีส ่วนร ่วม
ครอบคลุมท้ังแรงงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลและเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกหุ้นส่วนผลประโยชน์  
เ ม่ือเก็บข ้อมูลภาคสนามแล ้วเสร็จ คณะวิจัยได ้จัดประชุมและ
สนทนากลุ่มร่วมกับแรงงานและสมาชิกทีมท่ีปรึกษา ระหว่างวันท่ี  
11 – 12 มีนาคม 2562  เพื่อน�าเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยเบื้องต้น
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล เปดิโอกาส
ให้ผูท่ี้ได้รับผลกระทบได้ร่วมกันจัดข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีสอดคล้องกับ
บริบทแรงงานข้ามชาติท่ีท�างานโรงงานพื้นท่ีชายแดนอ�าเภอแม่สอด 
คณะวิจัยได้จัดประชุมน�าเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นในลักษณะเดียวกัน 
ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาชิกของเครือข่ายองค์กรด้านประชากร 
ข้ามชาติและตัวแทนภาครัฐ ระหว่างวันท่ี 20 – 21 มีนาคม 2562  
โดยมีเป้าหมายส�าคัญให้ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการวิจัยนี้สะท้อน
ภาพรวมความต้องของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยด้วย อย่างไร
ก็ตาม ระหว่างการวิจัยนี้ การต่อสู้ทางกฎหมายในคดีแม่สอดพีเอยัง
ไม่ถึงท่ีสุด คณะวิจัยตามท่ีได้หารือกับเครือข่าย MWG จึงพิจารณา
ละเว้นการสัมภาษณ์ตัวแทนจากแม่สอดพีเอ และบริษัท หุ้น แบงค์ค็อก 
จ�ากัด (บางบริบทเรียกแทนว่า บริษัทฯ / บริษัทหุ้นฯ / หุ้นแบงค์ค็อก /  
บริษัทหุ ้นแบงค์ค็อกฯ ) ท่ีเป็นนายจ้างท่ีถูกระบุชื่อไว้ในข้อพิพาท
แรงงาน แต่ใช้ข้อมูลซึ่งตัวแทนบริษัทได้ให้ถอ้ยค�าไว้กับส�านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกอบการวิเคราะห์ 

 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทแรงงานในโรงงาน
ของห้างหุนส่วนแม่สอด พีเอ และการประสานงานเพื่อเก็บข้อมูล 
ภาคสนามตลอดการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทีมท่ีปรึกษา
ท่ีปฏิบัติงานภาคสนามในอ�าเภอแม่สอด งานวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดเนื่องจาก 
แรงงานส่วนใหญ่มีความกังวลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงใน
ทางการท�างานหากนายจา้งรู้ว่ามีส่วนร่วมกับการวิจัย มีขอ้จ�ากัดเรื่อง
เวลาเพราะแรงงานมีเวลาว่างช่วงเย็นหลังเลิกงาน หรือบางสัปดาห์



ระเบียบวิธีการวิจัย 13

ท่ีมีวันหยุด เนื่องแรงงานไม่กล้าแจ้งลางานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการ
วิจัยได้ แม้แรงงานสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายในการลางานเพ่ือ 
เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะหรือท่ีประโยชน์แก่แรงงานได้ กิจกรรม
การวิจัยส่วนใหญ่จึงจัดในวันอาทิตย์และช่วงเย็นหลังเลิกงานตาม
ความสะดวกของแรงงาน เพื่อความปลอดภัยของแรงงาน รายงาน
วิจัยนี้ละเว้นการอ้างอิงและการใช้ภาพถ่ายท่ีสามารถระบุได้ถึงตัวตน
ของแรงงานผู้ให้ข้อมูล

 

 สุดท้ายนี้ การน�าเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ในการวิจัยนี้จ�ากัด
ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงเฉพาะแหล่งข้อมูลและกรอบเวลาการศึกษานี้ ไม่
อาจเป็นภาพสะท้อนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าท้ังหมดท่ีท�างาน
ในอ�าเภอแม่ระมาด อ�าเภอพบพระ และโดยเฉพาะอ�าแม่สอด





3. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติ

3.1 กรอบกฎหมายและมาตรฐานแรงงานในประเทศ
 การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว กัมพูชา 
และพม่า อยู่ภายใต้กฎหมายสองกลุ่มหลัก

กฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติ

บทที่ 3
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 กฎหมายกลุ่มแรก ว่าด้วยการอนุญาตให้ท�างานและอยู่อาศัย
ในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2552  
มีสาระส�าคัญว่าด้วย หลักเกณฑ์การเข้าเมืองและการพ�านักอยู ่
ในราชอาณาจักรไทยของคนต่างชาติ พระราชก�าหนดการบริหาร
จัดการแรงงานตา่งด้าว พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561) 
และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขออนุญาตท�างานและการอนุญาตให้ท�างาน โดยแรงงาน
ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและประกาศข้างต้นได้ 
4 ช่องทาง10

(1) กลุ ่มท่ีด�าเนินการตามค�าส่ังหัวหน้ารักษาความสงบ 
แห่งชาติ คสช. ท่ี 33/2560 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ท่ีจับคู ่แลว้ หรือผ่านการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์
นายจ้าง - ลูกจ้าง ท่ีได้ด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติ มีเอกสาร
การเดินทางจากประเทศต้นทาง ใบอนุญาตท�างาน และวีซ่า

(2) กลุ ่ม ท่ีถือบัตรสีชมพู ท่ี ได ้รับการผ ่อนผันให ้ท�างาน
และอาศัยอยู ่ในราชณาจักรไทยได ้เป ็นการชั่ วคราวถึง 
วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และแรงงานกลุ ่มนี้ต ้องเข ้าสู ่
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เช่นเดียวกันกลุ ่มท่ีด�าเนินการ 
ตามส่ัง คสช. ท่ี33/2560 เพื่อปรับเปล่ียนสถานะให้เป็น
แรงงานเขา้เมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย

(3) กลุ่มแรงงานประเภทน�าเข้าตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 
รัฐไทยกับประเทศลาว กัมพูชา และพม่า

(4) กลุ ่มท่ีท�างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล  
หรือการจ้างงานตามมาตรา 64 

10 กระทรวงแรงงาน. แนวทางการด�าเนินการบริหารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าวมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561. เข้าถึงได้ท่ี https://www.doe.go.th/prd/assets/
upload/files/alien_th/f45ff7d848ca050d0029a94317d5a0f1.pdf เข้าถึงเมื่อวันท่ี 4 
เมษายน 2562
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 กฎหมายกลุ่มที่สอง  การปกป ้องคุ ้มครองสิทธิ กลไก
ร ้องเรียนและการเยียวยา ได ้แก ่ พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ .  2541 มีสาระส� าคัญด ้วยว ่า  สิท ธิพื้ นฐาน
ของแรงงานทุกสัญชาติ แรงงานท่ีเข ้าเมืองถูกกฎหมายและ 
ผิดกฎหมายได ้รับการปกป ้องคุ ้มครองเท ่า เ ทียมตามหลัก
การกฎหมายนี้  เช ่น  การคุ ้มครองแรงงานเด็กและผู ้หญิง  
การสงเคราะห์ลูกจ้าง อัตราค่าจ้าง ค่าล้วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด  
ค่าชดเชยการกรณีเลิกจ้าง เงินเพิ่มกรณีนายจ้างจงใจไม่จ่ายค่าจ้าง 

  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีสาระส�าคัญ
ว่าด้วย การรวมกลุ่ม จัดตั้งองค์กร การเจรจาต่อรอง และการ
รับขอ้พิพาทแรงงานในภาคเอกชน แมแ้รงงานข้ามชาติสามารถ
รวมตัวเพื่อยื่นข ้อเรียกร ้องปรับสภาพการจ้างและเข ้ามาเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานท่ีจัดตั้งโดยแรงงานไทยได้ แต่แรงงาน
ท่ีไม ่มี สัญชาติไทยไม ่มี สิทธิกอ่ตั้ งสหภาพแรงงาน ไม ่มี สิทธิ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน และ
ไม่มีสิทธิเป็นท่ีปรึกษาสหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรองร่วม 

  พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ป ร ะกั น สั ง คม  พ . ศ .  2533  แล ะ 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ 
และสวัสดิการแรงงานเฉพาะท่ีเป็นผู้ประกันตน ซึ่งแรงงานสัญชาติ
พม่าถูกฎหมายท่ีจ้างงานตามมาตรา 64 และกลุ ่มท่ียังได้ไม่มี
เอกสารพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงคนท�างานในบ้าน แรงงานภาค 
ประมง เกษตร และปศุสัตว์ ไม่สามารถเป็นผู้ประกันตนได้ แรงงาน
กลุ่มนี้จึงเสียโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากท�างาน
ตามกฎหมายสองฉบับนี้
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3.2 กรอบกฎหมายและมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ

3.2.1 มาตรฐานแรงงานงานระหว่างประเทศที่
รับรองโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
   (International Labour Organization – ILO)  
เป็นองค์การช�านัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติมีบทบาทใน
การพัฒนามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้แรงงาน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเสรีภาพ ความเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี

   ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทยให้การ
รับรองอนุสัญญาขั้นพื้นฐานขององค ์การแรงงานระหว ่าง
ประเทศจ�านวน 19 ฉบับ และพิธีสารจ�านวนหนึ่ง ฉบับรวม  
20 ฉบับ11 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา
การท�างานในภาคประมง พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 133 เม่ือ 
วันท่ี 31 มกราคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีกหนึ่งป ี
ถัดมา12 ดังนั้น ในปัจจุบันมีอนุสัญญามาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศจ�านวน 16 ฉบับท่ีมีผลบังคับใช ้ตามกฎหมายใน
ประเทศไทย ดังนี้

11 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ระบบข้อมูลมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ การให้สัตยาบัน
ของประเทศไทย https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::N
O::P11200_COUNTRY_ID:102843 เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

12 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข่าว “ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาการท�างานภาคประมง” 
31 มกราคม 2562 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_667145/lang--en/index.htm
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ตารางที่ 1
กลุ่มอนุสัญญาพื้นฐานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

จ�านวน 2 ฉบับท่ีไทยไม่ได้ให้สัตยาบัน13

เรื่อง ชื่ออนุสัญญา วันเดือนปีที่ไทย 
ให้สัตยาบัน

เสรีภาพใน
การสมาคม
และสิทธิ

การรวมตัว
เจรจาต่อ

รอง

อนุสัญญาฉบับท่ี 87 เสรีภาพใน
การสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ

การรวมกลุ่ม พ.ศ. 2491

ไทยยังไมไ่ดใ้ห้
สัตยาบัน

อนุสัญญาฉบับท่ี 98 สิทธิในการ
รวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง

ร่วม พ.ศ. 2492

ไทยยังไมไ่ดใ้ห้
สัตยาบัน

13 ปรับปรุงจากตารางอนุสัญญาหลัก หรืออนุสัญญาพื้นฐานท่ีประเทศไทยใหสั้ตยาบัน บัณฑิตย์ ธน
ชัยเศรษฐวุฒิ (อ้างแล้ว)“สิทธิแรงงานปริทัศน์ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ธุรกิจ กับงานท่ีมีคุณค่า” 20 
พฤศจิกายน 2561 หน้า 17 และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ระบบข้อมูลมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ การให้สัตยาบันของประเทศไทย (อ้างแล้ว) 
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ตารางที่ 2
กลุ่มอนุสัญญาพื้นฐานมาตรฐานแรงงาน 

ระหว่างประเทศจ�านวน 6 ฉบับ14 

เรื่อง ชื่ออนุสัญญา
วันเดือน
ปีที่ไทยให้
สัตยาบัน

การยกเลิก
การใช้แรงงาน

เด็ก

อนุสัญญาฉบับท่ี 138 
อายุขั้นต�่า พ.ศ.2516

11 พฤษภาคม 
2547

อนุสัญญาฉบับท่ี 182 การหา้ม และ 
การขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด 

ของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 

16 กุมภาพันธ์ 
2543

การยกเลิก
การใช้แรงงาน

บังคับ

อนุสัญญาฉบับท่ี 29 การเกณฑ์แรงงาน
หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473

26 กุมภาพันธ์ 
2513

อนุสัญญาฉบับท่ี 105 การยกเลิก 
การใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. 2500

2 ธันวาคม 
2512

การขจัดการ
เลือกปฏิบัติใน
อาชีพและการ

ท�างาน

อนุสัญญาฉบับท่ี 100 ค่าตอบแทน 
ท่ีเท่าเทียม พ.ศ. 2494

8 กุมภาพันธ์ 
2542

อนุสัญญาฉบับท่ี 111 การเลือกปฏิบัติ 
ในอาชีพและการจ้างงาน พ.ศ. 2501

13 มิถุนายน 
2560

14 ปรับปรุงจากตารางอนุสญัญาหลกั หรืออนุสญัญาพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยให้สัตยาบัน บัณฑิตย์ ธนชัย
เศรษฐวุฒิ (หน้า 17; อ้างแล้ว) และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ระบบข้อมูลมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ การให้สัตยาบันของประเทศไทย (อ้างแล้ว) 
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ตารางที่ 3 
กลุ่มอนุสัญญามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

เฉพาะเรื่องจ�านวน 10 ฉบับ15

ชื่ออนุสัญญา วันเดือนปีที่ไทยให้
สัตยาบัน

อนุสัญญาฉบับท่ี 14 วันหยุดพักผ่อนประจ�าสัปดาห์ 
(ภาคอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2464

5 เมษายน 2511

อนุสัญญาฉบับท่ี 19 การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 
(ค่าทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ) พ.ศ. 2468

5 เมษายน 2511

อนุสัญญาฉบับท่ี 80 การแก้ไขบางส่วน 
ของอนุสัญญา พ.ศ. 2489

5 ธันวาคม 2490

อนุสัญญาฉบับท่ี 88 บริการจัดหางาน พ.ศ. 2491 16 กุมภาพันธ์ 2512

อนุสัญญาฉบับท่ี 116 การแก้ไขบางส่วน 
ของอนุสัญญา พ.ศ. 2504

24 กันยายน 2505

อนุสัญญาฉบับท่ี 122 นโยบาย 
การมีงานท�า พ.ศ. 2507

26 กุมภาพันธ์ 2512

อนุสัญญาฉบับท่ี 127 น�้าหนักสูงสุดท่ีอนุญาต 
ให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510

5 เมษายน 2511

อนุสัญญาฉบับท่ี 159 การจ้างงานและ 
ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ พ.ศ. 2526

11 ตุลาคม 2550

อนุสัญญาฉบับท่ี 187 กรอบงานส่งเสริมการด�าเนิน
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549

23 มีนาคม 2559

อนุสัญญาว่าดว้ยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 7 มิถุนายน 2559

15 ปรบัปรงุจากตารางอนสัุญญาเกีย่วกบันโยบายส�าคญัหรอืเฉพาะเรือ่ง บณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวุฒ ิ(หน้า 
18; อ้างแล้ว และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ระบบข้อมลูมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ การ
ให้สัตยาบันของประเทศไทย (อ้างแล้ว)
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 จากการเก็บข ้อมูลการวิจัยสภาพการจ ้างงานในพื้น ท่ี เขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก พบปัญหาท่ีอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิแรงงาน 
ตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เช่น การปฏิบัติของนายจ้างท่ีอาจ
เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ 

(1) แรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก  
มีแรงงานข้ามชาติจ�านวนหนึ่งท่ีต้องท�างานเพื่อชดใชห้นี้ท่ีเกิด
จากค่าใช้จ่ายในการท�างาน เช่น ค่าด�าเนินการจัดท�าเอกสาร
การจ้างงานเปน็ระยะเวลานานจนกว่าจะช�าระหนี้หมด16

(2) แรงงานข ้ามชาติรู ้สึกว ่ามีความจ�าเป ็นต ้องท�างาน 
ล่วงเวลา เนื่องจาก เวลาท�างานในชั่วโมงปกติไม่สามารถ 
ท�ายอดได้ตามเป้าหมายการผลิตท่ีสถานประกอบการก�าหนด17 

หรือ เนื่องจากค่าตอบแทนท่ีได้จากชั่วโมงการท�างานปกต ิ
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี18

(3) การยึดเอกสารประจ�าตัว หรือ หนังสือเดินทางของแรงงาน
ข้ามชาติ ซึ่งเป็นการจ�ากัดโอกาสในการหางาน การพัฒนา
ศักยภาพของแรงงาน หรือการเดินทางกลับภูมิล�าเนา และ
ท�าให้แรงงานข้ามชาติเส่ียงต่อการถูกจับกุมและด�าเนินคดี 
หากเจ้าหน้าท่ีรัฐเรียกตรวจสอบเอกสาร19

16 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

17 ค�าให้การพยานผู้ร้องสอด ศาลแรงงานภาค 6 จังหวัดแม่สอด คดีหมายเลขด�าที่ 72/2561 ระหว่าง 
บริษัทหุ้น แบงค์ค็อก จ�ากัด และ นางสาวรัชกร พนมวัน พนักงานตรวจแรงงานส�านักสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และ นายตูยาหน่าย กับพวกรวม 115 คน ผู้ร้องสอด หน้า 10

18 แรงงานชาวเมียนมาอดีตลูกจ้างของโรงงานแม่สอดพีเอ ให้ข้อมูลว่า “เขาขอชิ้นมากแล้วเราท�าไม่
ได้แล้วเขาก็ด่าๆ มีการเรียกหัวหน้าไปคุยและเมื่อหัวหน้ากลับมาจะมาด่าทุกคน ในโรงงงานมีไลน์เย็บ
ผ้า 2 ไลน์ ถ้าไลน์ไหนท�างานได้ตามยอดเขาจะมาด่าไลน์ที่ท�าไม่ได้ แล้วเขามาถ่ายวีดีโอเป็นการกดดัน 
และคนที่ถูกถ่ายวีดีโอไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้ขึ้นเงินเดือน แต่ทุกคนคิดว่าสิ่งที่เขาท�ามันเกินไป ชิ้นงานที่
ขอมากเกินไป  ท�าไปไม่ไหว คดิว่าต้องไปขอเขาลดจ�านวนลง แต่ไม่มใีครกล้าไปคยุคนเดยีว ท้ัง 30 คน
ที่อยู่ในไลน์ตัดเย็บผ้าจึงออกไปด้วยทั้งหมด” บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมีย
นมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

19 แรงงานชาวเมยีนมาให้ข้อมลูว่า “โรงงานยดึเอกสารของตน คอื บตัรประชาชนพม่า และเอกสารบตัร
ผ่านแดน ให้ถือเฉพาะส�าเนา ตนไม่พอใจ เพราะกังวลว่าถ้าต�ารวจจับ หรือตรวจแล้วไม่มีเอกสารจะถูก
ปรับเงิน 500 บาท ตนไม่อยากโดนปรับ” บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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 การปฏิบัติของนายจ้างท่ีอาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติในอาชีพและ
การจ้างงาน (ความเสมอภาคในการท�างาน)

(1) แรงงานข้ามชาติ หรือ แรงงานรับเหมาช่วง ได ้รับ 
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ต�่ากว ่ามาตรฐานแรงงาน
ภายในประเทศ20

(2) แรงงานข้ามชาติท่ีเป็นผู้น�าแรงงาน หรือ เป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการจัดตั้งกลุ ่มและการรวมกลุ ่มเพ่ือการเจรจา 
ต ่อรอง รายงานว่าถูกปฏิเสธการจ ้างงานเนื่องจากกลุ ่ม
นายจ้างในพ้ืนท่ีส่งรายชื่อของแกนน�าแรงงานให้นายจ้างคน
อื่นๆ21

 การปฏิบัติของนายจ้างท่ีอาจเข้าข่ายการะละเมิดเสรีภาพในการ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานข้ามชาติ

(1) ผู้บริหารสถานประกอบการไม่สนับสนุนหรือปดิกั้นไม่ให้
คนงานขา้มชาติเข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่มและการเจรจา
ต่อรองร่วมของแรงงาน22

(2) สร้างเง่ือนไขหรือจัดสภาพการท�างานท่ีก่อใหเ้กิดการเลือก
ปฏิบัติต่อคนงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่มแรงงานและ
การเจรจาต่อรองร่วม เช่น ให้แรงงานข้ามชาติย้ายออกจาก
หอพักโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหลังจากนายจ้างไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงในการเจรจาเพื่อปรับสภาพการจ้างงาน23

20  กระทรวงแรงงาน ส�านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัตาก ค�าส่ังพนกังานตรวจแรงงาน 
ฉบับที่ 1/2561 ที่ ตก 0029/78 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2561 หน้า 17

21 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562 
และ วันที่ 12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

22 “หุ้นส่วนผู้จัดการโรงงานแม่สอดพีเอ ซึ่งเป็นนายจ้าง แจ้งลูกจ้างว่า ห้างไม่มีออเดอร์ว่าจ้างเย็บผ้า
จากลูกค้า เนื่องจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง จึงให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อยืนยันว่าจะเข้าท�างาน
และจะไม่ประท้วงหรือหยุดงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า” ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน 
ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน ฉบับท่ี 1/2561  
ที่ ตก 0029/78 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2561 หน้า 15

23 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562 และ 
วันที่ 12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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3.2.2 หลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)
   หลักการดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 
2554 ถือเป็นกรอบระหว่างประเทศฉบับแรกท่ีก�าหนดความ
สัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีของรัฐ และความรับผิดชอบของภาค
ธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไม่ถือเป็นตราสาร
ระหว่างประเทศท่ีก่อให้เกิดพันธกรณีให้รัฐต้องปฏิบัติตาม คือ  
ไม่มีสภาพบังคับ การรับหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ จึงขึ้นอยู่บน
พื้นฐานของความสมัครใจ

   หลักการ UNGPs ประกอบด ้วยสาระส�าคัญ 
จ�านวน 31 ข้อ ซึ่งวางอยู่บนหลักการพื้นฐานสามเสาหลัก ดังนี้

   เสาหลักที่ 1 ก�าหนดหน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครอง 
(Protect) กลา่วคือ รัฐมีหน้าท่ีปกป้องและคุ ้มครองไม่ให้
บุคคลถูกละเมิดสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นโดยหน่วยงานรัฐเอง หรือ  
บุคคลอื่นๆ ท่ีไม ่ใช ่รัฐ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ผ่านการ 
ออกกฎหมาย นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการด�าเนินการป้องกัน ลงโทษ และ
เยียวยากรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

   เสาหลักที่ 2 ก�าหนดความรับผิดชอบของธุรกิจ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) กล่าวคือ ธุรกิจมี 
ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยจะต ้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ และหลีกเล่ียงไม่ละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมถึง ตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน
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   เสาหลักที่  3  ก�าหนดให ้ผู ้เ สียหายจากการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจเข้าถึง
การเยียวยาได้ (Remedy) โดยผ่านการเยียวยาสามรูปแบบ 
ได้แก่ (1) การเยียวยาทางศาลและกระบวนการยุติธรรม (2) 
การเยียวยาท่ีไม่ใช่กระบวนการทางศาล หรือ ช่องทางอื่นท่ีรัฐ
จัดให้ และ (3) การเยียวยาท่ีไม่ใช่ช่องทางของรัฐ และกลไก
การรับข้อร้องเรียนระดับปฏิบัติการโดยภาคเอกชน

   ตามเอกสารการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) ท่ียกร่างโดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพระบุว่า รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
จ�าเป็น และเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอันเป็นผล
มาจากการประกอบธุรกิจ24 โดยได้พิจารณารับข้อเสนอแนะ
ของประเทศสวีเดน ซึ่งเสนอให้ไทยพัฒนา รับรอง และบังคับ
ใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
เพื่อปฏิบัติตามหลักการ UNGPs และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วย
งานหลักรับผิดชอบ25 ในกระบวนการร่างและก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ

   ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้คัดเลือกประเด็นหลักไว้ 
ส่ีประเด็นซึ่งเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจและสะท้อนปัญหา
ในหลายพื้นท่ี ดังนี้26

24  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เอกสารการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ด้านธุรกิจและสิทธมินุษยชน ฉบับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 2

25  กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เอกสารการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ด้านธุรกิจและสิทธมินุษยชน ฉบับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 3

26 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เอกสารการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ด้านธุรกิจและสิทธมินุษยชน ฉบับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 8



บทที่ 326

(1) สิทธิแรงงาน

(2) ชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

(3) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

(4) การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ

   แม้หลักการ UNGPs จะไม่มีสภาพบังคับ แต่ถือได้
ว่าเป็นกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีส�าคัญฉบับหนึ่งท่ีจะ
ช่วยผลักดันให้เกิดการคุม้ครองและปฏิบัติตามตราสารระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ท่ีไทยเป็นภาคีอยู่แล้ว เช่น กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่าง
ประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ 
มีกลไกส�าหรับรับข้อร้องเรียนและการติดตามผล เช่น การด�าเนิน
งานของคณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาต ิ
และองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ ( UN Working 
Group on the issues of human rights and 
transnational corporations and other business 
enterprises หรือ UN Working Group) ซึ่ งมา
เยือนประเทศไทยอย่างเป ็นทางการเมื่อป ี 256127 โดย 
คณะท�างานของสหประชาชาติฯ มีแถลงการณ์เมื่อส้ินสุด
การเยือนประเทศไทย โดยมีประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สิทธิแรงงาน ดังนี้

   คณะท�างานของสหประชาชาติฯ เสนอแนะภาพกว้าง
ว่า ‘ควรให้ความส�าคัญมากข้ึนกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
ขนาดใหญ่และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถึงการจัดจ้าง 
บริการภายนอกและการรับเหมาช ่วงท่ีอาจก ่อผลกระทบ 

27 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ “ประเทศไทย: การเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” กรุง
เจนีวา 22 มีนาคม 2561 เข้าถึงได้ท่ี https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22883&LangID=E



มุมมองและแนวทางท�างานของภาครัฐและภาคธุรกิจ 
ต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 27

ท่ีไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน  เราได้รับฟังมาว่าบริษัท
บางแห่งจัดจ้างบริการภายนอกในเรื่องท่ีมีความเส่ียงด้าน 
สิทธิมนุษยชน  หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ของสหประชาชาติระบุชัดแจ้งว่าบริษัทยังคงต้องรับผิดชอบ 
ต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของตน’28  

ข ้อเสนอแนะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การ 
จ้างแรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอดเป็นอย่างยิ่ง

   นอกจากนี้  คณะท�างานของสหประชาชาติฯ มี
ความกังวลว่า ‘แผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง 
ใน 10 จังหวัด แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงและผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนอีกประการท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข”29 จึงมี 
ข ้อ เสนอแนะให ้ “ เขตเศรษฐกิจพิ เศษควรจะได ้รับการ
พิจารณาว่าเทียบเท่ากับรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท   
ความมุ ่งมั่นในการน�าหลักการชี้แนะฯ ของสหประชาชาต ิ
ไปใช้ควรจะปรากฏอยู ่ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ’30

   คณะท�างานของสหประชาชาติฯ เล็งเห็นความ
ส�าคัญของแรงงานข้ามชาติ และพบว่า ‘แรงงานข้ามชาติอยู่ใน

28 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ “แถลงการณ์เมื่อส้ินสุดการเยือน
ประเทศไทยโดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” กรุงเทพฯ 4 เมษายน 
2561 เข้าถึงได้ท่ี https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=22915&LangID=E

29 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ“แถลงการณ์เมือ่ส้ินสุดการเยอืนประเทศไทย
โดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” (อ้างแล้ว)

30 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ“แถลงการณ์เมือ่ส้ินสุดการเยอืนประเทศไทย
โดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” (อ้างแล้ว)



บทที่ 428

สภาวะเส่ียงตอ่การถูกละเมิดเนื่องจากปัจจัยอย่างเช่น การไม่รู้
หนังสือ อุปสรรคทางภาษา การไม่มีเอกสารประจ�าตัว” จึงมี 
ข้อเสนอแนะให้ ‘รัฐบาลควรเสริมสร้างอ�านาจให้กับแรงงาน 
ข ้ามชาติ  เช ่นว ่าให ้พวกเขามี เสรีภาพในการรวมตัวและ 
การเจรจาต่อรองร่วม เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้สัตยาบัน
อนุสัญญาของ ILOฉบับท่ี 87 และ 98 แรงงานข้ามชาติ 
ทุกคนควรได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิของตนและจัดให้
มีสายด่วนร้องเรียนปัญหาเมื่อมาถึงประเทศไทยในภาษาของ
ตนเอง’31

   ด้านเสาหลักท่ี 3 เรื่องการเยียวยา นั้น คณะท�างาน
ของสหประชาชาติฯ ได้ตั้งข้อสังเกตจากการเยือนประเทศไทย
ว่า “ประชาชนและชุมชนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ สามารถใช้ช่องทางต่างๆ 
ในการร้องเรียนหรือแสวงหาการแก้ไขได้” “แต่ทว่าเหยื่อของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบรรษัท (โดยเฉพาะคนท่ีอยู ่ใน
สภาพเปราะบางหรือมีความเส่ียงสูง) ดูเหมือนจะต้องดิ้นรน
ในการให้มีการเยียวยาท่ีมีประสิทธิผลจากกลไกท่ีมีอยู่เหล่านี้  
อุปสรรคในการเยียวยาท่ีมีประสิทธิผลมีตั้งแต่ความตระหนัก
เรื่องสิทธิต�่า อุปสรรคทางภาษา”32

   

   หลักการชี้แนะฯ ยังก�าหนดไว้ว ่า “กิจการธุรกิจ
ควรจะก�าหนดหรือมีส่วนร่วมในกลไกร้องทุกข์ระดับปฏิบัติ
การท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับบุคคลหรือชุมชนท่ีอาจจะได้รับ 
ผลกระทบ”  กลไกเช ่นนี้ควรจะเป ็นไปตามเกณฑ์เรื่อง

31 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ“แถลงการณ์เมือ่ส้ินสุดการเยอืนประเทศไทย
โดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” (อ้างแล้ว)

32 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ“แถลงการณ์เมือ่ส้ินสุดการเยอืนประเทศไทย
โดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” (อ้างแล้ว)



กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 29

ประสิทธิผลตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักการท่ี 31 แต่คณะท�างานของ 
สหประชาชาติฯ ระบุ ในรายงานว ่า  “พบหลักฐานหรือ 
แนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง กล ไ กก า ร ร ้อ ง ทุ ก ข ์ใ น ร ะดั บปฏิ บั ติ ท่ี  
“มีประสิทธิผล” น้อยมากท้ังรัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรม
ควรจะส่งเสริมบริษัทต่างๆ ท่ีท�างานอยู่ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศไทย ให้ตั้งกลไก เช ่นนี้ขึ้นมาเพื่อท่ีข ้อร ้องทุกข ์ท่ี 
ชอบธรรมจะได ้รับการแก ้ไขตั้งแต ่ช ่วงต ้นและไม ่ต ้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายมาก แต่ต้องไม่จ�ากัดการเข้าถึงกลไกการเยียวทางศาล
หรือท่ีไม่ใช่ทางศาลอื่นๆ”33

33 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ“แถลงการณ์เมือ่ส้ินสุดการเยอืนประเทศไทย
โดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” (อ้างแล้ว)



มุมมองและแนวทางทำางาน 
ของภาครัฐและภาคธุรกิจ 
ต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 
ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก34

 การสัมภาษณ์หน ่วยงานราชการและภาคธุรกิจระดับปฏิบัติ
งาน อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สะท้อนค่อนข้างชัดว่า เน้นภาระงาน 
ด้านการบริหารจัดการแรงงานมากกว่าการปกป้องคุ ้มครองและส่ง
เสริมสิทธิแรงงาน ภาครัฐและภาคธุรกิจไม่เว้นแม้ประชาสังคมท่ีมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย แทบทุกกลุ ่มไม่มีความรู ้เรื่องความเข้าใจใน 
หลักการ UNGPs และความก้าวหน้าในด�าเนินการของรัฐไทยเกี่ยวกับ 

34 เจ้าหน้าท่ีรฐัและภาคธุรกิจจากทุกหน่วยงานชีแ้จงว่าข้อความและข้อคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ถอืว่าเป็น
ความเห็น หรอืเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกดั และหน่วยงานต้นสังกดัไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยกบัข้อความ
และข้อคิดเห็นใดๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์

บทที่ 4



มุมมองและแนวทางท�างานของภาครัฐและภาคธุรกิจ 
ต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 31

UNGP และ NAP ซึ่งเป็นเครื่องมือให้รัฐสามารถใช้ปกป้องคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนประชาชนจากภาคธุรกิจ ให้ภาคธุรกิจใช้เป็นกรอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้มีกลไกร้องเรียนและการเยียวยา 
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจุบัน
ประเทศไทยโดยกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการจัดท�าร่าง NAP ด้าน 

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (สัมภาษณ ์
วันท่ี 18 มกราคม 2561) มีแนวนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติ 
ท่ีเน ้นการบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงด้านการใช้แรงงานใน 
พื้นท่ี ส ่วนประเด็นสิทธิแรงงานท่ีผ ่านมา สภาฯ เน ้นท�างานกับ 
ผู ้ประกอบการในเรื่องขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เมื่อคณะวิจัย
สอบถามถึงการท�างานด้านสิทธิแรงงานในมิติอื่น เช่น เรื่องค่าจ้างและ
การใช้แรงงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ค�าตอบท่ีได้จากสภาฯ คือ

   “ผู ้ประกอบการรู ้ตัวเองว่าถ้ากดขี่แรงงาน แรงงาน
สามารถเปลี่ยนงานได้ เพราะใบอนุญาตท�างานใหม่ยืดหยุ ่น  
ผู ้ประกอบการต ้องปรับตัว เองยิ่ ง เป ็น เขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
ผู ้ประกอบรายใหม่ท่ีจะมาลงทุนมีมาตรฐานการจ้างงานท่ีดีกว่า
นายจ้างคนเก่าแรงงานก็จะย้ายไปท�างานกับผู้ประกอบรายใหม่”

 
   “ค่าแรงงานข้ันต�่า 300 บาท ในแม่สอดจ่ายไม่ได้
จริง คนไทยได้เพราะเขาท�างานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสาร 
มีบ้าน มีทุกอย่าง แต่แรงงานข้ามชาติไมไ่ด ้ ผู ้ประกอบการมี 
ค ่าใช ้จ ่ายเกี่ ยวกับการจ ้างงาน นับตั้ งแต ่ขบวนการน�าเข ้า   
ค่าเอกสาร ตรวจสุขภาพ แรงงานพักอยู่ในพื้นท่ีโรงงาน ส่ิงเหล่าน้ี
เมื่อก่อนคือสวัสดิการ แต่พอมีกฎหมายค่าแรงงานขั้นต�่าส่ิงเหล่าน้ี
กลายเป็นค่าใช้จ่าย ไม่มีสวัสดิการ ค่าท่ีพัก ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าอาหาร 
เขาเรียกเก็บจากค่าแรง ดังน้ันค่าแรงท่ีเป็นเงินจึงอยู่ท่ีร้อยกว่าบาท 
ส่ิงเหล่าน้ีจะเขียนในสัญญาการจ้างงาน”



บทที่ 432

 ส� านักงานเขตเศรษฐกิจพิ เศษจั งหวัดตาก ( สัมภาษณ ์
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562) แมไ้ด้ใช้แรงงานข้ามชาติในฐานะแรงงาน
ราคาถูกเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุน แต่ส�านักงานฯ ในระดับ
พื้นท่ีไม่มีนโยบายด้านสิทธิแรงงานและไม่มีอ�านาจหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการแรงงาน ท่ีส�าคัญส�านักงานฯ ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนอ�านาจ
การบริหารจัดการพื้นท่ีไม่วา่เรื่องใดจากสว่นกลาง ภาระงานหลักของ 
ส�านักงานฯ นับตั้งแต่มีการประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจังหวัดตาก
จนถึงปัจจุบัน คือ ให้บริการด้านข้อมูลและอ�านวยความสะดวกแก่ 
นักธุรกิจในการขอรับสิทธิประโยชน์จากลงทุนในพื้นท่ีเท่านั้น 

 ส�านักงานต�ารวจคนเข ้าเมืองอ�าเภอแม่สอด (สัมภาษณ์ 
วัน ท่ี  18 มกราคม 2562)  มีภาร กิจหลักในการตรวจตรา 
คน เข้า-ออกเมือง เนื่องจากส�านักงานฯ ต้องท�างานสัมพันธ์กับ 
แรงงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มท่ีถูกละเมิดสิทธิ
แรงงาน ส�านักงานฯ ยังมีเป็นจุดแรกรับและเป็นพื้นท่ีส่งกลับแรงงาน 
ท่ีมีการท�างานร ่วมกับประชาสังคมและหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข ้อง  
เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน, มูลนิธิศุภนิมิตร 
คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด ภายใต้มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและ 
การพัฒนา และมูลนิธิผู ้หญิง เพ่ือท�างานรว่มกันในกระบวนการ 
คัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการคัดกรองแรงงานท่ัวไป
ก่อนส่งกลับประเทศพม่า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแรงงานท่ี 
ถูกละเมิดสิทธิ อย่างไรก็ตาม การท�างานของส�านักงานฯ เน้นการ 
ตั้งรับมากกว่าท�างานเชิงรุกเข้าหากลุม่เปา้หมาย

 ท่ีว่าการอ�าเภอแม่สอด (สัมภาษณ์วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
สะท้อนมุมมองดา้นแรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีชายแดนในบริบทความ
มั่นคงเป็นหลัก 



มุมมองและแนวทางท�างานของภาครัฐและภาคธุรกิจ 
ต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 33

 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม จั ง ห วั ด ต า ก  ( สั ม ภ า ษ ณ ์ 
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) มีความรับผิดชอบต่อผู ้ประกันตน 
ซึ่งแรงงานถูกกฎหมายมาตรา 64 ไม่สามารถเข้าสู ่ระบบประกัน
สังคมได้ อย่างไรก็ตาม แรงงานทุกคนทุกสถานะสามารถขอความช่วย
เหลือจากส�านักงานประกันสังคมในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน  
แต่กลไกนี้ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานรับรู้เพื่อเข้าถึงได้อย่าง
แพร่หลาย

 ส� านั ก ง านจั ดหางานตาก  สาขาแม ่สอด  ( สัมภาษณ ์ 
วันท่ี 17 มกราคม 2562) เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ
ควบคุมให้ผูป้ระกอบการเคารพสิทธิแรงงานตามกฎหมาย ส�านักงานฯ  
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนท่ีมีลา่มประจ�าตลอดเวลาท�าการ มีภารกิจ
ออกตรวจโรงงานสองรูปแบบ คือ หนึ่ง คือ การแนะน�าเพื่อให ้
ความรู้แก่ผู ้ประกอบการเรื่องสิทธิแรงงาน เป็นการตรวจเพื่อส�ารวจ
ตรวจสอบสภาพการจ้างงานว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และ  
สอง คือ การออกตรวจจับกุม เป็นด�าเนินการเฉพาะในกรณีท่ีมี 
หลักฐานท่ีเชื่อได้มีโรงงานละเมิดสิทธิแรงงาน เจ้าหน้าท่ีท่ีให้สัมภาษณ์
ได้ให้ข ้อมูลเพิ่มเติมว่า อ�าเภอแม่สอดมีโรงงานเพียงแห่งเดียวท่ี 
จ้างแรงงานถูกกฎหมายภายใต้ MOU ขณะท่ีโรงงานส่วนใหญ่จ้างงาน
ตามมาตรา 64 แตน่่าสนใจว่า ภายใต้ภาระงานดังกล่าว ส�านักงาน 
จัดการงานฯ กลับตรวจไม ่พบหลักฐานท่ีเชื่อได ้ว ่ามีการละเมิด 
สิทธิแรงงานเกิดข้ึนในพื้นท่ี  สวนทางกันนี้ ข้อมูลท่ีคณะวิจัยได้จาก
แรงงานดังจะอภิปรายในหัวข้อต่อไปสะท้อนตรงกันถึงสภาพการ 
จ้างงานท้ังเรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เวลาท�างาน วันหยุด วันลา และ
การท�าเอกสารประจ�าตัว ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย 
เจ้าหน้าท่ีฯ ยังให้ข ้อมูลอีกว่า กรณีละเมิดสิทธิแรงงานท่ีถูกรับรู  ้
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการยื่นข้อเรียกร้องของแรงงานโดยการสนับสนุน
ของภาคประชาสังคม ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบพบของส�านักงานฯ หรือ
หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจในพื้นท่ี 



บทที่ 434

 ท�านองเดียวกันนี้ ส�านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน
จังหวัดตาก (สัมภาษณ์วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562) เป็นหน่วยงาน
ท่ีภารกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงาน ท่ีควรให้ความส�าคัญกับการปกป้องคุ้มครองแรงงาน
ในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงาน โดย 
เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานสวัสดิการฯ ให้ขอ้มูลว่า

   “การร้องเรียนเรื่องค่าจ้างค่าแรง คนท่ีร้องเรียนส่วน
ใหญ่เป็นคนไทย คนพม่าไม่ค่อยมี แต่ส่วนใหญ่เขาจ้างแรงงาน
ราคาถูกและใช้ใบอนุญาตมาตรา 64 ส่วนเรื่องการร้องเรียนไม่
ค่อยมี เพราะแม่สอดเป็นเหมือนแหลง่ทดลองงาน คนเข้ามาแล้ว
ออกไป ถ้าจ้างไมด่ีและจา้งค่าจ้างต�่าเขาก็ลาออก”

 ตลอดการสัมภาษณ์ เจ ้าหน้าท่ีของส�านักงานสวัสดิการฯ  
ท่ีให้ข้อมูลกับคณะวิจัยพยายามหลีกเลี่ยงการตอบค�าถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์จ้างงานแรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีแม่สอด กล่าวเพียงส้ันๆ 
ว่า ท่ีผ่านมาแม่สอดมีเรื่องร้องเรียนเขา้มาท่ีกรมสวัสดิการฯ 3 กรณ ี
หนึ่งในนั้นคือกรณีแรงงานโรงงานแม่สอดพีเอ ซึ่งกรมสวัสดิการฯ กล่าว
ว่า “ประสบความส�าเร็จในการเป็นตัวกลางแก้ไขขอ้พิพาทแรงงาน”





 อ�าเภอแม่สอดเป็นหนึ่งฐานการผลิตท่ีส�าคัญด้านอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและตัดเส้ือผ้าส�าเร็จรูป โดยส่วนใหญ่ของโรงงานเป็นผู ้ประกอบ
การรายย่อย (SMEs) ท่ีรับจ ้างผลิตตามค�าส่ังการผลิตจากบริษัท 
ในกรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทในกรุงเทพฯ มักได้รับค�าส่ังซื้อมาจากบริษัท 
เจ้าของแบรนด์หรือบริษัทในต่างประเทศมาอีกทอดหนึ่ง ก�าลังแรงงานท่ีใช้
ในระบบการผลิตหลักเป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า อุตสาหกรรมส่ิงทอ
และการตัดเย็บเส้ือผ้าส�าเร็จรูปมีสัดส่วนการใชแ้รงงานสูงกว่าร้อยละ 80  

สภาพการจ้างงานสถานการณ ์
สิทธิแรงาน และคุณภาพชีวิต
แรงงานสัญชาติพม่า 
ในโรงงานสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้า 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

บทที่ 5



สภาพการจ้างงาน สถานการณ์สิทธิแรงาน และคุณภาพชีวิตแรงงานสัญชาติพม่า 
ในโรงงานส่ิงทอและตัดเย็บเส้ือผ้า อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 37

ของจ�านวนแรงงานท้ังหมดในอ�าเภอแม่สอด การมีแรงงานสัญชาติ
พม ่าจ�านวนมากและมีอัตราค ่าจ ้างต�่ า เป ็นความได ้เปรียบของ
ภาคการผลิตในอ�าเภอแม่สอด อย่างไรก็ตาม นุกุลและกมลทิพย์  
(อ้างแล้ว) กล่าวว่า ดัชนีการผลิตสินคา้เหล่านี้ในแม่สอดมีสัดส่วนลดลง
จาก (1) การชะลอทางเศรษฐกิจของประเทศผูซ้ื้อสินค้าหรือผู้จ้างผลิต  
(2) ผู ้ผลิตในแม่สอดขาดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
ผู ้ผลิตคู ่แข่งใหม่ท่ีมีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า ปัญหานี้เริ่มเกิดข้ึนช่วง 
รัฐบาลไทยประกาศนโยบายค ่าแรงขั้นต�่ า  ท�าใหค้ ่าจ ้างต ่อ วัน 
ของแม่สอดจากเดิม 226 บาทในปี 2555 ปรับขึ้นเป็น 300 บาทในปี 
2556 ค่าจ้างแรงงานข้ามชาติในรูปแบบตัวเงินโดยยังไม่รวมรายได้อื่น 
ปรับเป็นประมาณ 250 บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้น 32.7 บาท ต้นทุน 
การผลิตท่ีปรับขึ้นถึงร้อยละ 60 ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับ 
ค�าส่ังผลิตในราคาเดิมและสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่ง

 อัตราค่าจ้างตามท่ีแรงงานขา้มชาติได้ให้ข้อมูลกับคณะวิจัย 
ขัดแย้งกับตัวเลขข้างต้นมาก แรงงานท่ีให้สัมภาษณ์หลายคนได ้
รับค่าจ้างเฉลี่ยต�่ากว่ากฎหมายก�าหนดเกือบเท่าตัว แม้คิดค�านวณ 
ค่าจ้างกับค่าท�างานล่วงเวลารวมกัน 12 ชั่วโมง แรงงานส่วนใหญ่ยังได้
ค่าจ้างไม่ถึง 250 บาทต่อวันด้วยซ�้า กล่าวได้ว่า นโยบายค่าจ้างขั้นต�่า 
แทบไม่มีนัยยะส�าคัญต่อต ้นทุนการผลิตในพื้นท่ีแม ่สอดโดยตรง 
แต่นโยบายนี้ส่งผลต่อภาวะขาดแคลนแรงงานได้ เพราะแรงงานท่ีมี
ทางเลือกอาจเคล่ือนย้ายเข้าสู่พื้นท่ีชั้นในท่ีมีโอกาสได้รับค่าจ้างสูงขึ้น
มากกว่าจมปลักท�างานหนักค่าจ้างถูกอยู่ในอ�าเภอแม่สอด บทความ
ของนุกุลและกมลทิพย์ก็กล่าวว่า ไม่มีความชัดเจนถึงความสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างการเลิกจ้างและการปดิกิจการของอุตสาหกรรมว่า



บทที่ 538

เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต�่า แต่
การขาดแคลนแรงงานในแม่สอดเป็นผลกระทบทางอ้อมจากนโยบาย 
ดังกล่าวข้างต้น ภาวะขาดแคลนแรงงานนี้ท�าให้นายจ้างไม่สามารถ
รับค�าส่ังผลิตสินคา้จ�านวนมากได้เนื่องจากไม่มีก�าลังการผลิต 

 การละเมิดสิทธิแรงงานในพื้นท่ีแม่สอดแม้เรื่องค่าจ้างสามารถ
มองเห็นเด่นชัด เนื่องจากอยู ่ในความสนใจร่วมกันของท้ังแรงงาน  
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐกล่าวถึงประเด็นนี้
มากกว่าเรื่องอื่น ทว่าในพื้นท่ีมีประเด็นอื่นอีกหลายมิติ ท่ีหุ ้นส่วน 
ผลประโยชน ์แทบละเลยไม ่กล ่าวถึงมากนัก แรงงานข ้ามชาต ิ
บางส่วนท่ีท�างานในโรงงาน ก. (ชื่อสมมุติ) ซึ่งเปดิด�าเนินกิจการ 
รับเหมาช่วงรับตัดเย็บเส้ือผ้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยนี้ 2 ครั้ง35 
ได้ให้ข้อมูลกับคณะวิจัยเกี่ยวกับสภาพการท�างานและความเป็นอยู่ของ
พวกเขาด้วยความอัดอั้น แรงงานบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความน้อย
เนื้อต�่าใจกับทุกส่ิงอย่างท่ีได้รับตอบแทนจากการท�างานหนัก ค่าจ้าง 
สวัสดิการ สภาพการจ้าง และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันท่ีห่างไกล 
จากมาตรฐานค่าแรงข้ันต�่าตามกฎหมาย (minimum wage) และแทบ
มองไม่เห็นว่าผลตอบแทบจากการท�างานจะท�าให้แรงงานมีชีวิตดีขึ้น
และดูแลครอบครัวไดอ้ย่างไร (decent work) การเข้าร่วมกิจกรรม
การวิจัยครั้งท่ี 2 แรงงานได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุม่ กลุ่มละประมาณ 
8 คน เพื่อท�ากิจกรรมแลกเปล่ียนความคาดหวังในฐานะแรงงาน 
ข้ามชาติในประเทศไทย ข้อความต่อไปนี้ เป ็นบางส่วนของความ 
คาดหวังท่ีแรงงานสะท้อนออกมา 

35  บนัทึกการประชมุแบ่งปันประสบการณ์ด้านสิทธิแรงงานในอ�าเภอแม่สอด และการถอดสถานการณ์
ละเมิดสิทธแิรงงานในโรงงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ บันทึก
การประชุมเรื่องการน�าเสนอร่างรายงานการวิจัยต่อผู้แทนแรงงานข้ามชาติ วันที่ 12 มีนาคม 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ภาพวาดที่ 1 
การใช้ชีวิตในความคาดหวังของแรงงานสัญชาติพม่า 

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

    “ต ้องการโรงงานท่ีดีและนายจ้างท่ีดี นายจ้าง
ท่ีสามารถให้ค่าจ้างท่ีดีกับแรงงานได้ แรงงานทุกคนควรมี 
บัตรแรงงานมีรายได้ท่ีดีก็สามารถบริจาคและมีพอใช้จ่ายได้ 
นายจ้างควรดูแลสุขภาพแรงงาน เมื่อแรงงานเจ็บป่วยนายจ้าง
ควรพาไปส่งโรงพยาบาล แรงงานท่ีคลอดลูกควรได้รับการดูแล
จากนายจ้าง ควรมีศาลท่ีสามารถดูแลแรงงานได้เมื่อมีปัญหา” 

   “เงินกับอาหารเป็นส่ิงส�าคัญ จะมีเงินก็ต้องมีงานท�า 
แรงงานต้องไดอ้บรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม แรงงานควรได้รับ
สิทธิแรงงานตามกฎหมาย แรงงานได้รับสิทธิเมื่อไหร่แรงงาน
จะมีชีวิตท่ีดี”



บทที่ 540

 ความต้องการของแรงงานโรงงาน ก.ไม่ต่างจากแรงงานท่ี
ท�างานกับโรงงานอื่นในอ�าเภอแม่สอดท่ีต่างคาดหวังถึงสภาพการ
ท�างานและความเป็นอยู ่ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้ใช้ชีวิตอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เข้าถึงสิทธิประโยชนต์ามกฎหมาย สามารถ
สร้างอนาคตได้จากค่าจ้าง แรงงานกลุ่มหนึ่งสะท้อนความหวังผ่านการ
วาดรูปในกิจกรรม ‘วาดภาพในหัวข้อคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีศักดิ์ศรี
ของแรงงานข้ามชาติ’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติว่า
ด้วยหลักการเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (วันท่ี 19 มกราคม 2019)  
รูปภาพท่ีแรงงานช่วยกันวาดในกระดาษแผ่นนี้มี ‘รูปโรงงานสีเขียว
ท่ีหมายถึงพื้นท่ีปลอดภัย มีโรงพยาบาล มีโรงเรียน มีส�านักงาน 
เอ็นจีโอ และมีชุมชน’ ตัวแทนแรงงานไดอ้ธิบายถึงรูปภาพต่างๆ และ
การจัดวางองค์กรประกอบรูปภาพ ‘เป็นการสะท้อนว่าแรงงานควรมี
สภาพการท�างานท่ีดี มีนายจ้างท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี เมื่อเจ็บป่วยสามารถ
ไปโรงพยาบาลได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไป
แจ้งความได้ ไปศาลได้โดยเท่าเทียม ลูกหลานของแรงงานไปโรงเรียน
ได้’ 

ภาพวาดที่ 2
สภาพแวดล้อมในท่ีท�างานและสังคมในความคาดหวัง 

ของแรงงาน อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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 ความคาดหวังของแรงงานเหล่านี้ไม่ต่างจากแรงงานทุกคนใน
โลกใบนี้ ท่ีต้องการได้รับการปกป้องคุ ้มครองสิทธิแรงงาน เข้าถึง 
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ได้รับการเคารพมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
แต่ตัดภาพมาท่ีความจริงของชีวิตจริงงานในอ�าเภอแม่สอดท่ีสวนทาง
กับความหวังของแรงงานและสิทธิตามกฎหมายโดยส้ินเชิง ดังแรงงาน
ชายคนหนึ่งได้ถ่ายทอดชีวิตแรงงานออกมาในรูปแบบกลอนเปล่า
ระหว่างเข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เดียวกัน ว่า 

ประเทศพม่า ต้นทางของเรา มันไม่ด ี
เราเลยต้องย้ายมาประเทศไทย 
ครอบครัวเราได้ท�างานก่อสร้าง 
ไม่เวน้แม้ภรรยาและลูกสาวก็ต้องท�างาน 
ทุกคนต้องช่วยกันท�างานให้อยู่รอด 
เราต้องท�างานเพ่ือให้มองเห็นอนาคตข้างหน้า 
เราต้องพักอยู่กับนายจ้าง ไปไหนไม่ได้ 
การศึกษาของลูกไมรู่้อยู่ไหน 
พ่อแม่ของลูกต้องหนักใจ 
เราต้องอดทน  
เรามีความกดดันในการใช้ชีวิต 
แต่เราต้องพยายามอยู่ให้เป็นสุข 
ขอให้แรงงานทุกคนได้รับสิทธิท่ีควรได้

 ในขณะท่ีแรงงานหญิงชาวเมียนมาท่ีท�างานตัดเย็บเส้ือผ้าใน
โรงงานแห่งหนึ่งในอ�าเภอแม่สอดกล่าวท้ังน�้าตาว่า
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“แรงงานประหยัดเงิน ไดค้ ่าจ้าง 150 บาท ถ้าท�าโอทีได้  
225 หัก 750 ค่าบัตร รวมค่าน�้าไฟ ค่าเช่าบ้าน ประมาณ 
2000 บาทต่อเดือน เราไม่มีเงินเหลือจะใช้อย่างท่ีอยากกิน 
ฉันมีครอบครัว มีลูก เวลาลูกไม่สบาย ต้องเก็บเงินค่ารักษาลูก 
เก็บเดือนละ 1000 บาท เพื่อพาลูกไปหาหมอ พ่อแม่ท่ีเราต้อง
เลี้ยงดู เราส่งตังค์ให้พ่อแม่ไม่ได ้น่ีเป็นเรื่องท่ีเราเสียใจมาก”36

 สภาพการจ้างและความเป็นอยู ่ของแรงงานในโรงงาน ก. 
สรุปได้ 5 ประเด็นหลักท่ีสัมพันธ์กัน ดังนี้

 (1) ค่าจ้าง37 แรงงานได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 140-160 บาทต่อ
วัน ค่าจ้างถูกก�าหนดตามอายุงานซึ่งแรงงานท�างานกับโรงงานเฉลี่ย  
1-3 ปี บวกกับความสามารถในการใช้จักรเย็บผ้า แต่โรงงานและหน่วย
งานภาครัฐไม่เคยฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงาน แรงงาน
ต้องหาทางเรียนรู ้ด้วยตัวเองก่อนเข้ามาท�างาน แรงงานท่ีใช้ได้แต่ 
จักรเย็บผ้าแบบมีเข็มเดียว ได้รับค่าจ้าง 140 บาท ใช้จักรเย็บผ้าได้ 
2 แบบ ได้คา่จ้าง 150 บาท ใช้จักรเย็บผ้าได ้ 3 แบบ ได้ค่าจ้าง  
160 บาท ค่าท�างานล่วงเวลาค�านวณจากฐานค่าจ้างรายวันหาร
ด้วย 8 ชั่วโมง ตกท่ี 18 – 20 บาทต่อชั่วโมง เวลาท�างานปกติคือ  
8.00 – 17.00 น. เวลาท�างานไม่นับเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง 
(12.00 - 13.00 น.) 

36 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานผู้หญิงชาวเมียนมา วันที่ 12 มีนาคม 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

37 ส�านกัคุ้มครองแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, “ส่ิงท่ีลกูจ้างควรรู้ การ
คุ้มครองแรงงาน” เข้าถึงได้ที่ http://lb.mol.go.th/ewt_news.php?nid=224
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 แม้โรงงานไม่มีกฎบังคับให้แรงงานท�างานล่วงเวลา แต่เพื่อ 
ไม่ให้ถูกเลิกจา้งและเพื่อให้มีรายได้เพียงพอ แรงงานทุกคนต้องท�างาน
ล่วงเวลาระหว่าง 18.00 – 22.00 น. ช่วงท่ีมียอดส่ังสินค้าจ�านวน
มาก แรงงานจะถูกเพิ่มยอดการผลิตต่อวันและถูกส่ังให้ท�างานถึง
เท่ียงคืนโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมหลังจาก 22.00 น. จะเห็น
ว่าแรงงานมีชั่วโมงการท�างานต่อเนื่องยาวนานท่ี 14 ชั่วโมงต่อวัน  
บางช่วง 16 ชั่วโมงต่อวัน แต่ได้ค่าจ้างบวกค่าล่วงเวลาเฉลี่ย 220 บาท
ต่อวัน ส่วนช่วงท่ีโรงงานมียอดส่ังตัดเย็บเส้ือผ้าน้อย นายจ้างให้แรงงาน
ท�าเพียงแค่ครึ่งวันและจ่ายจ้างตามชั่วโมงท�างาน ไม่จ่ายค่าจ้างเต็มวัน 
นอกจากไม่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายค่าแรงขั้นต�่า แรงงานท่ีอยู่หอพัก
ของโรงงานจะถูกหักเงินจากค่าจ้าง 350 บาทต่อเดือน เป็นท่ีพัก ค่าน�้า 
ค่าไฟ ค่าข้าว ท้ังท่ีส่ิงเหล่านี้ถือเปน็สวัสดิการท่ีนายจ้างควรจัดให้แก่
แรงงานตามกฎหมาย และแรงงานกล่าวว่าในวันหยุดหรือในวันท่ีไม่มี
งานท�า แรงงานไมไ่ด้รับการจัดสวัสดิการท่ีเป็นข้าว 

 (2 )  วั นหยุ ด  วั นลา 38 โ ร ง งาน  ก . เพิ่ ง เ ริ่ ม มี วันหยุ ด 
ประจ�าสัปดาห์เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากเดิมท่ีมีเพียงวันหยุด
เพียง 1 วันต่อเดือน โรงงานยังไม่มีการก�าหนดวันหยุดตามปฏิทิน 
และ วันหยุดตามประเพณี เม่ือไม่เคยมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์และ 
ยังคงวันหยุดตามปฏิทินและตามประเพณี แรงงานต้องท�างานในวัน
หยุดพึงมีตามกฎหมายโดยไม่ได้รับคา่จ้างสองเท่าและค่าล่วงเวลา
สามเท่า

  ในส ่วนการใช ้สิทธิวันลา ไม ่ว ่าแรงงานจะลากิจหรือลา
ป่วยมีสถานะไม่ต่างจากการหยุดงาน เพราะแรงงานไม่ได้ค่าจ้างใน 
วันดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น หากแรงงานมีความจ�าเปน็ต้องลากิจหรือ 
ลาป่วยติดต่อกันนานกว่าท่ีนายจ้างอนุญาตไว้ ให้ถือว่าขาดงานและต้อง

38 ส�านักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, “ส่ิงท่ีลูกจ้างควร
รู้ การคุ้มครองแรงงาน” เข้าถึงได้ที่ http://lb.mol.go.th/ewt_news.php?nid=224 (อ้างแล้ว)
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ถูกหักเงินเป็นค่าปรับ การลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ให้ถือเป็น 
การขาดงาน ข ้อก�าหนดหลังนี้ท�าให ้แรงงานบางคนถูกหักเ งิน 
จากลาปว่ย เพราะแรงงานมักไปหาหมอท่ีแม่ตาวคลินิกซึ่งเปน็ 
สถานพยาบาลท่ีไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ เหตุผลท่ีแรงงาน
เลือกไปแม่ตาวคลินิกแทนการไปโรงพยาบาลรัฐท่ีได้ซื้อประกันสุขภาพ
ไว้ เพราะแรงงานมีความสะดวกเรื่องภาษาส่ือสารและมีความสบายใจ
ในการใช้บริการคลินิกแม่ตาวมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ อีกสาเหตุส�าคัญ 
คือ นายจ้างเก็บเอกสารประจ�าตัวฉบับจริงของแรงงานไว้และการ
ขอเอกสารคืนบางครั้งมีความยากล�าบาก แรงงานท่ีไม่ได้ถือเอกสาร
ประจ�าตัวฉบับจริงมีความเส่ียงต่อการถูกต�ารวจตรวจจับระหว่าง 
เดินทางไปโรงพยาบาลและแรงงานมีความล�าบากในการแสดงตัว
ตนเพื่อใช้สิทธิตามประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตาม บางกรณีแรงงานมี 
ใบรับรองแพทย์มายืนยันก็ไม่ได้หมายความว่าลาป่วยได้ตามสิทธิ 
ไม่เวน้แม้แรงงานท่ีลาป่วยเพราะอุบัติเหตุจากการท�างาน 

   “แรงงานถูกหักเงินถึงแม้จะมีการแจ้งลาล่วงหน้า 
โดยหักตามจ�านวนวันท่ีขาดงาน แต่แรงงานจะต้องถูกหัก  
300 บาทต ่อ วัน สตรี ท่ีมีครรภ ์ไม ่ได ้รับ สิทธิ เป ็นพิ เศษ  
[ในการลา] หากลาคลอด 2-3 เดือน จะไม่ได้รับเงินเดือน  
หากลาคลอดต้องยื่นใบลาแบบสมัครใจ และตอนเข ้ามา
ท�างานอีกครั้งก็ถือเป ็นพนักงานใหม่ กรณีป ่วยประมาณ  
10:30 – 11:00 โรงงานจะจ่ายค่าจ้างเฉพาะเวลาท่ีแรงงาน
ท�าไป ช ่วง ท่ีป ่วยจะถูกหักไป บางคนมีใบรับรองแพทย ์ 
ว่าให้พัก แต่ไม่สามารถเรียกร้องได้ มีแรงงานท่ีเคยถูกหักเงิน 
แม้มีใบรับรองแพทย์จากอุบัติเหตุจากการท�างานในโรงงาน 
หมอส่ังให้พัก 7 วัน แต่ [เขา] พักท้ังหมด 9 วัน จึงถูกฝ่าย
บุคคลหักเงินและอ้างว่าไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า แต่ครั้งน้ีไม่ได้
หักเงินท้ังหมด หักเพียงแค่บางส่วน แต่บอกว่าหากครั้งหน้ามี
อีกจะหักท้ังหมดตามวันจริง”39

39 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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 ก ารลา กิ จมี อี กหลายประ เด็ น ท่ี แ ร ง ง าน ไม ่ไ ด ้รั บ สิท ธิ 
ตามกฎหมาย เช่น หากแรงงานลากิจเพื่อไปรายงานตัวทุกเดือน 
ตามข้อก�าหนดการจ้างงานตามมาตรา 64 นายจ้างนับว่าเป็นการ
ขาดงานซึ่งต้องถูกหักเงิน 300 บาท การถูกละเมิดสิทธิวันลานี้ท�าให้
แรงงานมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มข้ึนจากการใช้บริการนายหน้าด�าเนินรายงาน
ตัวแทนเป็นประจ�าทุกเดือน แรงงานไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจเพื่อ 
เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมด้านสิทธิแรงงานและด้านการ
พัฒนาทักษะอาชีพ   แรงงานถูกกีดกันไม่ให้เขา้ร่วมกิจกรรมด้าน 
สิทธิแรงงานท่ีจัดโดยองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน แม้แรงงาน
ใช้วันหยุดประจ�าสัปดาห์หรือใชเ้วลาช่วงเย็นหลังเลิกงานเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการวิจัยนี้ แต่แรงงานต้องปดิบังไม่ให้นายจ้างทราบ ไม่เช่น
นั้นนายจ้างอาจไม่พอใจซึ่งอาจให้แรงงานถูกกลั่นแกลง้และร้ายแรง
ถึงขึ้นให้ออกจากงาน

  

   “แรงงานไม่มีเสรีภาพในการพัฒนาความรู ้และ 
รวมตัว แรงงานไม่เสรีภาพในกลุ่มและปรึกษาหารือกัน  แรงงาน
ไม่ได้รับการอนุญาตให้ลางานเพื่อเข้าร ่วมกิจกรรมหรือไป 
เรียนรู้ หากแรงงานไปขอลางานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจะมีปัญหา
กับนายจ้าง”40

   “แรงงานไม่สิทธิพัฒนาตัวเอง ไปร่วมอบรมและไป
ร่วมกิจกรรมไม่ได้ การมาร่วมกิจกรรมวันน้ี [ร่วมกิจกรรมการ
วิจัยน้ี] ไม่สามารถไปขออนุญาตกับนายจ้างได้ แรงงานต้อง
ชวนกันเงียบๆ พูดคุยชักชวนกันในกลุ่มแรงงานอย่างเงียบๆ 
เพราะกลัวว่าถ้านายจ้างรู้เขาจะหาเรื่องและท�าให้แรงงานไม่มี
ความสุขในการท�างาน บริษัท [สงวนชื่อ] มีแรงงานหลายคนท่ี
เคยมาร่วมกิจกรรมกับองค์กรชุมชน แล้วถูกไล่ออกจากงาน”41

40  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ วัน
ที่ 12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

41  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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 (3) บริการด้านสุขภาพ เป็นประเด็นต่อเนื่องจากท่ีน�าเสนอ
ไปแล้วข้างต้น แรงงานถูกกฎหมายตามมาตรา 64 ทุกคนต้องเข้ารับ
การตรวจร่างกายและซื้อประกันสุขภาพ แต่ด้วยมีความยากล�าบาก 
ในการเข้าถึงเอกสารประจ�าตัวฉบับจริงและแทบไม่รับสิทธิลาป่วย 
ตามกฎหมาย ท�าให้แรงงานเสียโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
และยังดูเหมือนว่านายจ้างไม่ได้ความสนใจเรื่องสุขภาพแรงงานนั้น  
ดังแรงงานสะท้อนว่า

   “แรงงานเจ็บป่วยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
นายจ้างได้ แรงงานถูกปฏิเสธเมื่อไปขอความช่วยเหลือ”42

   “นายจ้างไม่รับผิดชอบเรื่องสุขภาพแรงงาน ท�าให้
แรงงานต้องไปหาหมอคลินิกและจ่ายเงินเองท้ังท่ีเงินก็มีน้อย
อยู่แล้วเพราะได้ค่าจา้งต�่า เมื่อต้องลางานไปหาหมอก็จะไม่ได้
รับค่าจ้างท�าให้มีปัญหาอีก แล้วนายจ้างก�าหนดให้ลางานได้ไม่
เกิน 3 วัน ถ้าลาเกินกว่าน้ีนายจ้างจะหักเงินจากแรงงาน ยกเวน้
มีปัญหามากจริงๆ นายจ้างให้ลาได้ 7 วัน”43

 เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีอีกประเด็นท่ีมีการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างแรงงานข้ามชาติจากโรงงานตัดเย็บเส้ือผ ้ากับเจ ้าหน้าท่ี 
ขององค์กรภาคประชาสังคม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
สิทธิแรงงาน การยื่นเรียกร้อง และการฟ้องร้อง เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 
2562 ชี้แจงว่า การท่ีแรงงานได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�างาน 
การพบแพทย์แผนปัจจุบันเมื่อไม่เจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพ 
ประจ�าป ี เป ็นการด�าเนินการเชิงป ้องกันและเพื่อให ้เข ้าถึงสิทธิ 

42 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

43 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ด้านสุขภาพ เช่น ก่อนเข้าท�างานกับโรงงานใดก็ตาม แรงงานเคยม ี
โรคประจ�าตัวก่อนไหม หากผลตรวจระบุว่า แรงงานไม่มีโรคประจ�าตัว
มาก่อน แต่มีอาการเจ็บป่วยหลังเข้าท�างาน จะได้รูว้่าแรงงานเจ็บป่วย
จากการท�างานหรือไม่ หากป่วยจากการท�างานนายจ้างต้องรับผิดชอบ  
ถ้านายจ้างไม่รับผิดชอบรัฐต้องคุ้มครอง แรงงานมีสิทธิตามประกัน
สุขภาพและบางคนอาจมีสิทธิในฐานะผู ้ประกันตน หรือแม้แรงงาน
ผิดกฎหมายก็มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองสิทธิแรงงาน44  
ด้านแรงงานไดส้ะท้อนว่า แรงงานหลายคนมีสุขภาพดี แต่มีบางคน
เมื่อเข้ามาท�างานแล้วมีอาการเจ็บป่วย แรงงานบางคนท่ีเริ่มมีปัญหา
สุขภาพ เจ็บป่วยรื้อรัง มักเลือกเดินทางกลับไปรักษาตัวหรือเลิกท�างาน
กลับไปอยู่ประเทศพม่า 

 (4) การท�าเอกสารประจ�าตัวของแรงงาน การมีสถานะ 
ถูกกฎหมายผ่านการจ้างงานตามมาตรา 64 ด้านหนึ่งช่วยให้แรงงาน
ลดความเส่ียงและมีสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายมากขึ้น แต่การจ้างงาน
รูปแบบนี้มีข้อจ�ากัดสิทธิดา้นอื่นด้วย แรงงานยังมีคา่ใช้จ่ายและภาระ
จัดการท่ีมาจากการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 64 ท่ีใบอนุญาตมีอาย ุ
เพียง 90 วัน และแรงงานต้องไปรายงานตัวกับต�ารวจตรวจคน 
เข้าเมืองทุก 30 วัน 

 ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานตามมาตรา 64 เฉพาะ
ในฝั่งไทย (1) ค่าตรวจสุขภาพโดยได้รับใบรับรองแพทย์ท่ีมีอายุ 1 ป ี
500 บาท ค่าซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน  500 บาท หรือ 6 เดือน 
900 บาท และ 1 ปี 1,200 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�างาน  
3 เดือน 225 บาท และค่ายื่นค�าร้อง 100 บาท รวมค่าใช้จ่ายทางการ
ส�าหรับแรงงานกลุ่มใหม่ประมาณ 1,325 บาท การขึ้นทะเบียนแรงงาน
รอบใหม่ส�าหรับแรงงานท่ีใบรับรองแพทย์ยังไม่หมดอายุ 825 บาท  

44 บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อสิทธแิรงงาน การยื่นเรียกร้อง และการฟ้องร้อง วันที่ 12 
มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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การรายงานตัวไม่มีค่าใช้จ่าย (เจ้าหน้าท่ีส�านักงานจัดหางานจังหวัดตาก 
สาขาแม่สอด, สัมภาษณ์วันท่ี 17 มกราคม 2562) 

 ผู ้แทนขององค์กรชุมชนสะท้อนปัญหาของมาตรา 64 ว่า  
“เรื่อง ม. 64 คุยกันจนมืดก็ไม่จบ ต้องประชุมแยกอีกวันเพื่อคุยเรื่อง
นี้อย่างเดียว [หัวเราะ]”45

 นักกฎหมายท่ีเป็นหนึ่งในทีมท่ีปรึกษากล่าวถึงการจ้างงานตาม
มาตรา 64 ว่า มีด้านดีคือช่วยเปล่ียนสถานะแรงงานในพ้ืนท่ีชายแดน
จากเดิมส่วนใหญ่ผิดกฎหมายให้เป็นถูกกฎหมาย ขณะท่ีข้อจ�ากัด 
มีหลายด้านท่ีเปดิช่องว่างให้แรงงานถูกแสวงประโยชน์ ประเด็นหลัก
คือ ค่าใช้จ่ายในด�าเนินการตามมาตรา 64 ท่ีดูผิวเผินเหมือนน้อย  
แต่เมื่อค�านวณรวมเป็นใบอนุญาตท�างาน 2 ปีเหมือนกับการขึ้น
ทะเบียนแรงงานประเภทอื่น ของมาตรา 64 อยู ่ท่ี 5,950 บาท  
ขณะท่ีการขึ้นทะเบียนแรงงานประเภทอื่น เช ่น แรงงาน MOU  
ในกิจการประมง เกษตร ปศุสัตว์ และงานรับใช้ในบ้านซึ่งกลุ่มนี้ต้อง
ซื้อประกันสุขภาพเช่นเดียวกันกับกลุ่มมาตรา 64 อยู่ท่ี 3,600 บาท 
ส�าหรับใบอนุญาตท�างาน 2 ปี และประกันสุขภาพ 1 ปี ค่าใช้จ่าย 
ตามมาตรา 64 ยิ่งสูงขึ้นมากเม่ือเทียบกับสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงาน 
กลุ ่มนี้ได้รับ เช่น การถูกข้อจ�ากัดเรื่องการเดินทางและเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมไม่ได้ เป็นต้น

 ด้านแรงงานท่ีจ้างงานตามมาตรา 64 กล่าวว่า พวกเขาไม่ได้
จ่ายคา่ธรรมเนียมเท่ากับท่ีทางการไทยเรียกเก็บ แต่มีค่านายหน้าท่ี
ถูกเรียกเก็บเพิ่มในการข้ึนทะเบียนแรงงานทุก 3 เดือน และจากการ
รายตัวทุกเดือน แรงงานยังมีค่าใช้จ่ายในการท�าเอกสารประจ�าตัว

45 บทสัมภาษณ์ผู้แทนองค์กรชุมชน หนึ่งในทีมที่ปรึกษาของแรงงานกรณีแม่สอดพีเอ วันที่ 12 มีนาคม 
2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ในประเทศต้นทาง เพราะตามข้อตกลงการจา้งงานชายแดนระหว่าง
ไทยกับพม่า แรงงานพม่าท่ีจะท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากต้อง
มีภูมิล�าเนาอยู ่เมืองเมียวดี แตข่ ้อเท็จจริงคือแรงงานในแม่สอดมี
ภูมิล�าเนาหลากหลาย ท�าให้แรงงานมีค่าใช้เพิ่มจากเข้าถึงเอกสาร
ประจ�าตัวท่ีแสดงภูมิล�าเนาเมืองเมียวดี แรงงานกล่าวถึงค่าใช้จ่ายใน
ด�าเนินการตามมาตรา 64 ท่ีถูกเรียกเก็บสูงกว่าอัตราท่ีทางการไทย
เรียกเก็บกว่า 2 เท่าตัว การท่ีใบอนุญาตท�างานมีอายุเพียง 3 เดือน 
ยังท�าให้แรงงานถูกหักเงินต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน

   “ถูกหักเงินค่าท�าเอกสารครั้งแรก 4,000 ครั้งท่ี 2 
1,800 รวมถูกท้ังหมด 6 เดือนเกือบ 7000 บาท”

   “แรงงานถูกหักเงินค่าท�าบัตรทุกเดือนเพราะต้อง
ท�าบัตรทุกสามเดือน การท�าบัตรและการถูกหักค่าท�าบัตรเป็น
ปัญหาท่ีแรงงานต้องแบกรับไม่ส้ินสุด”46 

 ขณะท่ีแรงงานต้องให้แบกรับค่าใช้จ่ายในการท�าเอกสารประจ�า
ตัวตามมาตรา 64 ในอัตราสูง แต่แรงงานกลับไม่ได้ถือเอกสารฉบับ
จริงซึ่งกระทบต่อการใช้สิทธิและใช้ชีวิตประจ�าวันตามท่ีอภิปราย
ไปแลว้ ในประเด็นเอกสารประจ�าตัวแรงงานในพื้นท่ีแม่สอดยังพบ
ปัญหาเรื่องระบบฐานทะเบียนท่ีส่งผลกระทบกว้างขวางต่อแรงงาน
ทุกกลุ่ม กล่าวคือ ขอ้มูลของแรงงานในฐานทะเบียนราชการไม่ตรงกัน  
เจ้าหน้าท่ีส�านักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (สัมภาษณ์
วันท่ี17 มกราคม 2562) สะท้อนถึงการขึ้นทะเบียนแรงงานและ
กระบวนการพิสูจน์ชาติท่ีเร่งรีบ ซับซ้อน และหละหลวมว่าท�าให้มี
แรงงานจ�านวนไม่น้อยมีค�าน�าหน้าชื่อและการสะกดชื่อ-สกุลในเอกสาร

46 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 
12 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ท่ีทางการไทยออกให้ไม่ตรงกับท่ีเคยออกให้ก ่อนหน้า และ/หรือ
เอกสารท่ีทางการไทยออกให้ระบุตัวตนไม่ตรงกับเอกสารท่ีประเทศ
ต้นทางออกให้ ผลท่ีตามคือ แรงงานประสบกับความยากล�าบาก 
ในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้สิทธิของตัวเอง และเพื่อรับสวัสดิการในฐานะ
ผู้ประกันตน ด้านแรงงานได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า

   “บางครั้งไปหาหมอ ชื่อไม่ตรงกัน/เพศไม่ตรงกัน 
การลงชื่อและเพศไม่ตรง มีส่วนท�าให้มีปัญหาต่อการใช้สิทธิ 
หากไปรายงานตัวหรือตีตราฝั่งพม่าแลว้ถูกเรียกตรวจเอกสาร
และชื่อในเอกสารไม่ตรงกับบัตรประชาชนพม่า จะเส่ียงต่อการ
ถูกตั้งข้อสงสัยวา่ปลอมแปลงเอกสาร กรณีคลอดลูก ชื่อมารดา
ในบัตรประชาชนพม่าไม่ตรงกับเอกสารท่ีถืออยู ่ส่งผลท�าให้
อ�าเภอระบุว่า มารดาไม่มีเอกสาร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา
ในภายหลัง แรงงานเคยมีไปร้องขอให้ฝ่ายบัญชีแก้ไขชื่อได้ 
แต่ต้องขอหลายครั้งและบางครั้งก็ถูกต่อว่า”

 (5) ความเป ็นอยู ่ในชีวิตประจ�าวัน แรงงานบอกเล ่าถึง 
สภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน หอพัก และสวัสดิการท่ีได้รับว่าห้องน�้า
ส�าหรับแรงงานสัญชาติพม่าสกปรกมาก ขณะท่ีแรงงานสัญชาติไทย
ในโรงงานเดียวมีห้องน�้าแยกต่างหาก แม้มีป้ายติดแยกห้องน�้าหญิง
และชาย แต่แรงงานทุกเพศจ�าเป็นตอ้งใชห้้องน�้าร่วมกัน เพราะห้องน�้า
มีจ�านวนไม่เพียงพอและบางห้องไม่สามารถใช้งานได้ น�้าดื่มส�าหรับ
แรงงานสัญชาติพม่าเป็นน�้าประปา บางครั้งมีสัตว์ลักษณะคล้าย 
หนอนสีแดงขนาดเล็กปนมาด้วย บางครั้งน�้าประปาไม่ไหล บ่อน�้าท่ี 
ก ่อด ้วยปูนเพ่ือรองน�้าอาบมีคราบตะไคร ่น�้ารอบบ่อซึ่งแรงงานมี
ความเส่ียงจะลื่นล้ม แรงงานได้ร้องขอปูนขาวจากนายจ้างเพื่อน�า
มาใช้ท�าสะอาดรอบบ่อน�้าแต่ไม่ได้รับ น�้าใช้มีปริมาณไม่เพียงพอ 
“สภาพแวดล ้อมในโรงงานไม ่น ่าพึงพอใจมาก น�้ าอาบน�้ าใช ้มี 
ไม่เพียงพอ หอ้งน�้าไม่สะอาด น�้าดื่มเปน็น�้าประปา”
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 น�้ายาล้างจานท่ีโรงงานจัดให้ใช้ในโรงอาหารมีไม่เพียงพอ  
ถุงขยะท่ีได้รับการจัดสรรก็ไม่เพียงพอ แรงงานได้รับค�าส่ังให้เทขยะ
ในถุงเก่าท่ีบรรจุยังไม่เต็มรวมกันจนเต็มเพื่อเอาถุงขยะเก่าท่ีสกปรก
แล้วกลับมาใช้ใหม่ แรงงานต้องท�าความสะอาดและเก็บขยะด้วย 
ตัวเองซึ่งแรงงานมองว ่าควรเป ็นหน้าท่ีของแม่บ ้าน แม้แรงงาน 
ไม่พอใจสุขอนามัยในหอพักท่ีโรงงานจัดให้ แต่ด้วยค่าจ้างท่ีต�่ามาก 
ท�าให้แรงงานบางคนโดยเฉพาะท่ีอยู ่ตัวคนเดียวต้องยอมทนอยู ่ใน
หอพักของโรงงานเพราะไม่มีเงินเหลือส�าหรับเช่าห้องพักสว่นตัว

 จากสภาพการจ ้างและความเป ็นอยู ่ของแรงงานโรงงาน  
ก. 5 ประเด็นหลักข้างต้น เม่ือน�ามาพิจารณาร่วมนาฬิกาชีวิตท่ีแรงงาน
ได้วาดถ่ายทอดชีวิตประจ�าของตัวเอง ยิ่งฉายภาพตอกย�้าชัดเจนถึง
วงจรในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ท่ีได้รับการปฏิบัติเยี่ยงกึ่งมนุษย ์
กึ่ ง เครื่องจักรท่ีไม ่รู ้จักค�าว ่าเหน็ดเหนื่อยและไม ่รู ้จักความงาม 
ท่ีเรียกสุนทรียแห่งการใช้ชีวิต47

ภาพวาดที่ 3
นาฬิกาชีวิตท่ีแสดงถึงการใชช้ีวิตของแรงงานใน 1 วัน

47 ข้อมูลจากกิจกรรมการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องของแรงงานกรณี
ละเมิดสิทธแิรงงานในโรงงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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6:00 - 7:00 น.                ตื่นนอน ท�าภารกิจส่วนตัวเพื่อเตรียมตัว 
                                     ไปท�างาน บางคนที่อยู่หอพักของโรงงาน             
                                     ตื่นเช้ากว่าหกโมงเพราะต้องทยอยใช้ห้องน�้า 
                                     เนื่องจากห้องน�้ามีจ�ากัดขณะที่มีแรงงานอยู ่
                                     ด้วยกันหลายคน

7:00 น.                  ท�ากับข้าว กินข้าว ดื่มน�้าชา 

7:55 น.                            เดินทางเข้าถึงพื้นที่ท�างานเพื่อไปสแกนนิ้ว 
                                     และเข้าประจ�าที่เครื่องจักร 

8.00 – 12:00 น.              ท�างาน / ระหว่างนี้พัก เช่น เข้าห้องน�้า  
                                     ดื่มน�้า โดยไม่ต้องขออนุญาตได้ 1 ครั้ง 

12:00 - 13:00 น.              พักกลางวัน ซึ่งแรงงานมีปิ่นโตกับข้าว ที่จัด 
                                     เตรียมมาเอง ช่วงพักกลางวัน แรงงานจะไป 
                                     กินข้าวตามจุดที่โรงงานจัดไว้ให้และ โรงงาน 
                                     มีข้าวเปล่าให้แรงงานในมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น 
                                     ของวันที่มีการท�างาน 

13:00 – 17:00 น.             ท�างาน/ระหว่างนี้พัก เช่น เข้าห้องน�้า  
                                     ดื่มน�้า โดยไม่ต้องขออนุญาตได้ 1 ครั้ง

17:00 น.                          เลกิงาน ไปซื้อของที่ตลาดเพื่อเตรียม 
                                     ท�ากับข้าวส�าหรับวันต่อไปและท�าธุระ 
                                     ส่วนตัวก่อนเข้านอน เช่น ไปตลาด        
                                     ท�าความสะอาดที่พัก กับข้าว ทานข้าว  
                                     ล้างจาน ซักผ้า รีดผ้า เล่นโทรศัพท์  
                                     หากวันไหนมีงานล่วงเวลา แรงงานจะ 
                                     มีเวลาพักหลังเลกิงาน 1 ชม.  แรงงาน 
                                     ต้องเร่งท�ากับข้าวและท�าธุระส่วนตัวเพื่อ 
                                     เข้าอีกรอบในเวลา 

18.00 น.                         แรงงานกล่าวว่าพวกเขาต้องเร่งท�าทุกอย่าง 
                                     และจัดเตรียมอาหารใส่ปิ่นโตไปกินระหว่าง 
                                     ท�างาน  ไม่สามารถไปตลาดใหญ่ [ตลาดนัด  
                                     ตลาดประจ�าหมู่บ้าน] เพราะไม่มีเวลา และ 
                                     บางครั้งแรงงานไม่สามารถจัดการธุระส่วนตัว 
                                     เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 

18:00 – 22:00 น.            ท�างานล่วงเวลา

หลัง 22.00 น.             เลิกงานกลับท่ีพัก ท�าธุระส่วนตัวและ 
                                   เข้านอนประมาณเท่ียงคืน 
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 นาฬิกาชีวิตสะท้อนว่าแรงงานในโรงงานส่ิงทอและตัดเย็บ
เส้ือผา้ โรงงาน ก. ในอ�าเภอแมส่อด ใช้เวลากว่าร้อยละ 70 ของวันอยู่
ในพื้นท่ีท�างาน “แรงงานต้องท�างานตั้งแต่ 8 โมงถึง 4 ทุ่มครึ่ง ท�างาน
ขนาดนี้เมื่อเทียบกับค่าจ้างแล้วคือไม่คุ ้มมาก” เวลาท�าส่วนใหญ่คือ 
นั่งอยู ่หน้าจักรเย็บผ้าไฟฟ้าท่ีระดับความร้อนของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
ตามความถี่ของฝีจักรท่ีถูกเหยียบอย่างเร่งรีบต่อเนื่องตลอดเวลา ฝีจักร
ท�างานถี่เท่าไหร่อุณหภูมิของโต๊ะท�างานก็เพิ่มสูงเท่านั้น ความร้อนของ
โต๊ะท�างานสัมพันธ์กับอากาศในโรงงานซึ่งเป็นอาคารคล้ายหอประชุม
ประจ�าอ�าเภอแบบทึบ ไม่มีหน้าต่าง ไม่มีพัดลม มีเพียงเครื่องระบาย
อากาศจ�านวน 2 ตัวท่ีติดตั้งอยู่บนเพดานแต่ใช้งานไม่ได้ แรงงานต้อง
สแกนลายนิ้วมือและลงลายมือชื่อในเอกสารวันละ 4  รอบ 1. เข้างาน
เช้า 2. พักกลางวัน 3.เลิกงาน 4. ท�างานล่วงเวลา หนึ่งวันของแรงงาน
แทบหมดไปกับท�างาน วันท่ีท�างานล่วงเวลาแรงงานมีเวลานอนเฉลี่ย
ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน ขณะท่ีท�างานหนักแต่รายได้กลับมีเพียง
ส�าหรับการอยู่รอดไปวันๆ แทบไม่สามารถสง่ไปดูแลครอบครัวผู้รอ
คอยอยู่เบื้องหลังได้ แรงงานท่ีท�างานกับโรงงาน ก.สรุปชีวิตตัวเองใน
ฐานะแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยไว้อย่างหดหู่ว่า

   “แรงงานไม่ได้รับสิทธิท่ีควรได้ เงินค่าจ้างท่ีได้เพียง
พอเพราะมีคนแสวงประโยชน์ ค่าจ้างท่ีควรได้รับถูกหักไปกับ 
ค่าอาหาร ท่ีพัก ค่าเดินทาง แรงงานถูกยึดหนังสือเดินทาง 
แรงงานมีครอบครัวแต่เม่ืออยู่ภายใต้สภาพการจ้างงานเช่นน้ี
ท�าให้ไม่มีเงินส่งให้ครอบครัว ไม่สามารถกลับไปหาครอบครัว
ได้ แรงงานมีสุขภาพไม่ดีแต่ไม่ได้รับการดูแล แรงงานตอ้ง
ท�างานหนักโดยท่ีชีวิตไม่ดีขึ้นเลย” 

 แรงงานในโรงงาน ก.สงสัยว่าเจ้าของโรงงานรับรู ้สภาพการ
ท�างานและความเป็นอยู่ของพวกเขาบ้างไหม แรงงานอยากมีโอกาส
ได้สะท้อนปัญหาและความต้องการของตัวเองกับเจ้าของโรงงาน 
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โดยตรงบ้าง แรงงานเชื่อว่าหากเจ้าของโรงงานรับรู ้สภาพปัญหา
และมีการหารือกับแรงงาน สภาพแวดล้อมในโรงงานอาจได้รับการ 
ปรับปรุงบ้าง แรงงานอาจมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นบ้าง และแรงงานอาจ
ไม่ต้องมาคิดเรื่องการร้องเรียนและฟ้องร้องนายจ้าง เพราะทุกวันนี้
แทบไม่มีกลไกหรือช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหว่างเจ้าของโรงงาน
กับแรงงาน แรงงานไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของโรงงานและนายจ้างตัวจริง  
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านแรงงานเรียกผู้จัดการโรงงานว่านายจ้าง 

   “แรงงานไม่สามารถส่ือสารกับนายจ้างได้ แรงงาน
บางคนท�างานมาสองปีแต่ไม ่เคยเห็นนายจ้างเลย ไม่รู ้ว ่า
นายจ้างเป็นผู ้หญิงและผู ้ชาย ตัวสูงหรือตัวเตี้ย ผิวขาวหรือ 
ผิวด�า ผมส้ัน ผมยาว ผมหยิก แรงงานอยากส่ือสารกับนายจ้าง
ได้ แรงงานอยากให้นายจ้างมาพบปะและรับฟังความเห็นของ
แรงงาน มารับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกัน อย่างน้อยในวัน
ท่ีเงินเดือนออกนายจ้างควรมาให้แรงงานเห็นหน้าเดือนละครั้ง”





6.1 สภาพการจ้างงานและเงื่อนไขท่ีน�าไปสู่การยื่นข้อ
เรียกร้อง 
  ห ้างหุ ้นส ่วนจ�ากัดแม ่สอด พีเอ เปดิด�าเนินกิจการโรงงาน 
ตัดเย็บเส้ือผ้าส�าเร็จรูปมาตั้งแต่ปี 2541 โรงงานตั้งอยู ่ ต�าบลแม่กุ  
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก การบริหารงานมีปรับเปล่ียนโครงสร้าง
การบริหารเป็นระยะ แต่เหตุการณ์ท่ีเป็นกรณีศึกษาของการวิจัยนี้เป็น
เหตุการณ์ท่ีเริ่มขึ้นช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ภายใต้การรับรู้เบื้อง
ต้นว่ามีนางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ เป็นหุ้นสว่นผู้จัดการของแม่สอด 
พี เอและเปน็นายจ ้าง  แต ่เ ม่ือเกิดข ้อพิพาทแรงงานและเข ้าสู ่

ประสบการณ์ต่อสู้ของแรงงาน
สัญชาติพม่าที่เคยทำางาน 
โรงงานแม่สอดพีเอ

บทที่ 6
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กระบวนการสอบข้อเท็จจริงกลับปรากฎข้อเท็จจริงว ่า บริษัท  
หุ้น แบงค์ค็อก จ�ากัด มีสภาพเป็นนายจ้างตามกฎหมายด้วย เพราะ
บริษัทหุ้นแบงค์ค็อกฯ มีสว่นเข้ามาควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการ
จ้างแรงงานในโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า จึงถูกตีความตามกฎหมายวา่
เป็นนายจ้าง48 

 ก ่อนแม ่สอดพี เอปดิกิจการมีลูกจ ้าง ท้ังหมด 143  คน  
เป็นลูกจ้างสัญชาติไทยเพียงไม่กี่คนท่ีท�างานในระดับหัวหน้างาน
และเสมียน ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 
ท่ีท�างานในต�าแหน่งหัวหน้าไลน์การผลิตและผู ้ช ่วยหัวหน้าไลน ์
การผลิต 6 ไลน์ แต่แรงงานพม่าส่วนใหญ่ท�างานในแผนกตัดผ้า  
รีดผ้า เย็บผ้า ตรวจสอบคุณภาพ และมีฝ ่ายบรรจุสินค้าแยก 
ต่างหากอีก 1 แผนก รวมแรงงานในส่วนการผลิตจ�านวน 130 คน  
ในผู้จ�านวนนี ้มีแรงงานท่ีอยู่หอพกัโรงงานจ�านวน 49 คน หญงิ 42  คน 
ชาย 7 คน ส่วนท่ีเหลือเช่าห้องพักอยู่นอกโรงงาน 

ภาพวาดที่ 4
ภาพแสดงการใชพ้ื้นท่ีในโรงงาน

48 ด ูค�าส่ังพนกังานตรวจแรงงาน ส�านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน จงัหวัดตาก (สาขาแม่สอด) 
ที่ 1/2561 ฉบับลงวันที่ 12 มกราม 2561 หน้า 15
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 ชีวิตแรงงานในโรงงานแม่สอดพีเอแทบเป็นหนังม้วนเดียว
กับโรงงาน ก.และแรงงานในพื้นท่ีแม่สอดคนอื่น แรงงานแม่สอด 
พีเอได้รับค่าจ้างต�่ากว่ากฎหมายก�าหนดท่ีเฉลี่ยท่ี 110 - 195 บาท
ต่อวัน ได้ค่าล่วงเวลาโดยหารเฉล่ียจากค่าจ้างรายวันได้ 15 - 25 
บาทต่อชั่วโมง ส่ิงท่ีสวนทางกับค่าจ้างคือ แรงงานมีชั่วโมงท�างาน
ต่อเนื่องชนิดท่ีเรียกว่าครึ่งค่อนของชีวิตประจ�าวันได้ถูกใช้ไปกับการ
ท�างาน การขึ้นค่าจ้างไมม่ีระบบชัดเจน นายจา้งเน้นพิจารณาตาม
ความสัมพันธ์ส่วนตัวและความพึงพอใจ 

   “หากเป็นคนท่ีสนิทจะมีการเพิ่มเงินเดือน มีแรงงาน
ท่ีท�างานมาเป็นระยะเวลานาน 2 ปี เงินเดือนเพิ่ม 5 บาท  
บางคนท�างานแต ่ไม ่มีป ัญหาหรือไม ่เคยเรียกร ้องได ้เพิ่ม  
15 บาท ค่าแรงท่ีได้มากท่ีสุดคือ 4,000 กว่าบาทต่อเดือน” 

 นอกจากค ่าจ ้างและชั่ วโมงท่ีไม ่สอดคล ้องกับมาตรฐาน
ขั้นต�่าตามกฎหมายแล้ว แรงงานยังมีภาระทางเศรษฐกิจและ 
หลายคนมีหนี้สินผูกพันและถูกหักเงินค่าจ้างต่อเนื่องเป็นค่าท�า
เอกสารประจ�าตัว แรงงานถูกจ้างงานตามมาตรา 64 ค่าธรรมเนียม
ท�าเอกสารประจ�าตัวเฉพาะฝั่งไทย 1,325 บาทส�าหรับผู้ท่ียื่นขอ
ขึ้นทะเบียนแรงงานครั้งแรก และ 825 บาทส�าหรับผู้ท่ีมีผลการ
ตรวจสุขภาพยังไม่ครบ 1 ปี แต่ค่าใช้จ่ายจริงท่ีแรงงานจ่ายเป็น 
ค ่า ธ รรม เนี ยมและค ่า ใช ้บ ริ ก า รนายหน ้าขั้ นต�่ าประมาณ  
3,000 บาทต่อครั้ง แรงงานบางคนผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
แต่ต้องถูกให้ท�าเอกสารประจ�าตัวซ�้าซ้อน เพราะนายจ้างต้องการ
จ้างงานเฉพาะแรงงานถูกกฎหมายตามมาตรา 64 แรงงาน 
ผ่อนจ่ายค่าท�าเอกสารประจ�าตัวโดยแบ่งหักจากค่าจ ้างเดือน
ละ 500 บาทจนครบจ�านวน แรงงานท่ีอยู ่หอพักโรงงานซึ่ง 
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นอนรวมกันห้องละประมาณ 20 คน จะถูกหักเงินจากค่าจ้าง  
350 บาทต่อเดือน

 แมแ้รงงานถูกหักเงินจากค่าจ้างเป็นค่าท่ีพัก ค่าน�้า ค่าไฟ  
ท้ังท่ีควรเป็นสวัสดิการท่ีนายจ้างจัดให้ตามกฎหมาย แต่ระบบไฟฟ้า 
มีป ัญหาเป ็นครั้ งคราว สภาพความเป ็นอยู ่ในโรงงานไม ่ถูก
สุขลักษณะ น�้าใช้ในโรงงานและในหอพักมาจากน�้าบ่อและน�้าฝน
ท่ีกักเก็บไว้ในแหล่งพักน�้า น�้าดื่มมาจากแหล่งพักน�้าเดียวกันนี้
และสง่ผา่นระบบท่อให้แรงงานดื่มโดยไม่ผ่านการต้มหรือระบบ 
กรองน�้า แรงงานคิดว่าน�้าดื่มท่ีไม่สะอาดเป็นสาเหตุท่ีท�าให้แรงงาน
ล้มป่วยและบางคนล้มป่วยจนต้องกลับไปรักษาตัวท่ีประเทศ
พม่า ในโรงงานมีห้องน�้า 17 ห้อง ใช้ในหอพัก 10 ห้อง และใช้
ในโรงงาน 7 ห้อง แต่ห้องน�้าส่วนใหญ่อยู่สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น 
ไม่สามารถล็อคประตูได้ ส้วมเต็มราดน�้าไม่ลง ห้องน�้าไม่ได้สะอาด
สร้างมลภาวะทางกลิ่นอย่างมาก ในโรงงานมีแมบ่้านหนึ่งคนซึ่ง
ท�าความสะอาดไมท่ั่วถึง 

   “ห้องน�้าส ่งกลิ่นเหม็นท่ัวพื้นท่ี ในโรงอาหารกับ 
ไลน์ผลิตท่ีอยู่ใกล้ห้องน�้าจะได้กลิ่นแรงกว่าแผนกอื่น”

 แรงงานมีความเครียดและความกดดันสะสมจากสภาพการ
จ้างงานและความเปน็อยู่ดังอภิปรายข้างต้นมาตลอด แต่ความไม่
พอใจเพ่ิงเริ่มปะทุภายหลังแรงงานถูกส่ังให้ท�างานในปริมาณมาก
จนเกินความสามารถการผลิต แรงงานถูกส่ังให้เพิ่มยอดการผลิต
จากเดินท่ีเคยท�าได้มากสุด 20 -30 ชิ้นต่อชั่วโมง เพิ่มเป็นประมาณ 
30 -50 ชิ้นต่อชั่วโมง รายงานเรื่อง ‘แรงงานข้ามชาติแม่สอด 
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พีเอกับการเขา้ถึงสิทธิตามกฎหมายด ้านแรงงาน’ (2561)  
กล่าวว่า ระหว่างท่ีแรงงานเร่งท�างาน ได้มีการล็อกประตูโรงงาน
และเก็บกุญแจโรงงานไว้ ควบคู ่กับการกดดันสารพัดวิธีให้เร ่ง 
การผลิตได ้ตามยอด แรงงานกล ่าวว ่ามีการดุด ่าและการ 
ใช้ภาษาท่ี “ไม่ดี” มีการลงไมล้งมือกับแรงงานท่ีแม้ไม่รุนแรง เช่น 
ตบหัว แต่แรงงานไม่พอใจอย่างมาก ภายหลังมีการส่ังเพิ่มเป้าผลิต 
ดังกล่าวได้ไม่กี่วัน โรงงานได้ส่งเพิ่มยอดการผลิตข้ึนอีก ยอดผลิต
ท่ีถูกส่ังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้แรงงานไม่สามารถท�างานได้ตาม
ยอดท่ีก�าหนดไว้สูงเกินไป แรงงานจากไลน์เย็บผ้าหนึ่งจึงตัดสินใจ 
เดินออกจากไลน์พร ้อมกันทุกคนเพ่ือขอไปเจรจากับนายจ้าง 
เพื่อขอลดจ�านวนชิ้นงาน 

   “เขาขอชิ้นมากแล้วเราท�าไม่ได้ เมื่อเราท�าไม่ได้เขา
ก็ด่าๆ มีการเรียกหัวหน้าไลน์ไปคุย เมื่อหัวหน้ากลับมาจะมา
ด่าทุกคน ในโรงงานมีไลน์เย็นผ้า 2 ไลน์ ถา้ไลน์ไหนท�างานได้
ตามยอดเขาจะมาด่าไลน์ท่ีท�าไม่ได้ เขามาถ่ายวีดีโอเป็นการ
กดดัน และคนท่ีถูกถ่ายวีดีโอไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้ขึ้นเงินเดือน 
แต่ทุกคนคิดว่าส่ิงท่ีเขาท�ามันเกินไป ชิ้นงานท่ีขอมากเกินไป 
ท�าไปไม่ไหว คิดว่าต้องไปขอเขาลดจ�านวนลง แต่ไม่มีใครกล้า
ไปคุยคนเดียว ท้ัง 30 คนท่ีอยู่ในไลน์ตัดเย็บผ้าจึงออกไปด้วย
ท้ังหมด” 

 เมื่อแรงงานไปเจรจาขอลดยอดการผลิต นายจ ้างกลับ 
แสดงท่าทีไม่พอใจ ไม่ยอมเจรจากับแรงงาน และมอบกระดาษ
ให้แรงงานไปเขียนความต้องการมาเสนอ การระดมความคิดเพื่อ
เขียนความต้องการลงกระดาษนับเป็นจุดเริ่มต้นการรวมกลุ ่ม 
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ของแรงงาน ท่ีน�าไปสู่การยื่นข้อเรียกร้องปรับสภาพการจ้างและ
ต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายในเวลาต่อมา 

   “เม่ือต้องเขียนลงกระดาษแล้วก็มาช่วยกันเขียน
ความตอ้งการของแรงงานท้ังหมด เรียกทุกคนมา น�าไปสู่การ
จัดท�าข้อเสนอร่วมกันของทุกคนได้ 21 ข้อ ตรงน้ีเป็นจุดท่ีพวก
เรารวมกลุ่มกันครั้งแรก ตอนท่ีเขียนความตอ้งการ เราไม่รู้จัก 
ค�าว ่าข ้อเรียกร ้อง เราน่ังเขียนกันตรงม ้าหินอ ่อนช ่วงพัก  
มี แ ร ง ง านยื นล ้อมรอบและ ใครคิ ด ข ้อ เ สนออะ ไ ร ได ้ก ็
พูดออกมา จากน้ันมีคนถามว่าข ้อน้ีเห็นด้วยไหม ต้องตัด
ต้องเพิ่มตรงไหน เม่ือทุกเห็นตรงกันก็เขียนลงไปด้วยดินสอ  
การเขียนความต้องการทุกข้อท�าเหมือนแบบน้ี การเขียนข้อ
เรียกร้องเป็นอะไรท่ีแรงงานไม่ต้องคิดอะไร เพราะเป็นปัญหา
เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตรงหน้าและทุกคนเห็นตรงกันว่าควรแกไ้ข” 

 ก่อนยื่นความต้องการของแรงงานให้แก่นายจ้าง แรงงานกลุ่ม
นี้มีอย่างน้อย 10 คนท่ีเคยร่วมยื่นข้อเรียกร้องขอปรับสภาพการ
จ้างกับบริษัทวายเจและรู้จักองคก์รชุมชนได้เสนอให้มีการติดต่อ
ขอค�าปรึกษาไปยังองค์กรชุมชน ก่อนท�าการยื่นความต้องการ
ตอ่นายจ้าง เม่ือแรงงานยื่นข้อเรียกร้องขอปรับสภาพการจ้างต่อ
นายจ้างแลว้ก็ได้ท�าส�าเนาข้อเรียกร้องลงวันท่ี 27 กันยายน 2560 
ส่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การยื่นข้อเรียกร้องดัง
กล่าวมีแรงงานสัญชาติพมา่จ�านวน 115 คนร่วมลงชื่อ ส่วนแรงงาน
พม่าท่ีเหลือไม่ร่วมลงชื่ออาจเพราะความกังวลและบางส่วนเป็นคน
หัวหนา้คนงานท่ีอยู่ฝ่ายนายจ้าง ส่วนแรงงานไทยไม่ร่วมลงชื่อ
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6.2 การย่ืนข้อเรียกร้อง การต่อสู้ในกระบวนการ
กฎหมาย และการร้องเรียนผ่านกลไกภาคธุรกิจ

 การต่อสู ้ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าท่ีเคยท�างานกับ
โรงงานแม่สอดพีเอได้รับความช่วยเหลือจากทีมท่ีปรึกษาซึ่งแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก Yaung Chi Oo Workers’ Association 
(YCOWA) และ Arakan Workers Organization (AWO) 
กลุ ่มนี้ เป ็นองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีและท�างานใกล้ชิดกับแรงงาน  
ท�าหน้าท่ีหลักในการค�าปรึกษาและใหค้วามช่วยเหลือในการด�ารง
ชีวิตเบื้องตน้แก่แรงงาน เป็นตัวกลางประสานงานระหวา่งแรงงาน
กับทีมท่ีปรึกษากลุ่มท่ีสองซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
คือ มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ 
(MAP) มูลนิธิผู้หญิง องค์กร Lighthouse คลินิกกฎหมายแรงงาน
แม่สอด (LLC) มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) 
และ Worker Rights Consortium นอกจากนี้ ทีมปรึกษายัง
พยายามร้องเรียนผ่านกลไกภาคธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นผู ้ว่าจ้าง
โรงงานแม่สอดพีเอตัดเย็บเส้ือผ้า 

 บทสรุปการต่อสู้นับจากเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 
2562 แมแ้รงงานได้รับค่าชดเชยบางส่วนจากบริษัท หุ้น แบงค็อก 
จ�ากัด ในฐานะเป็นหนึ่งในนายจ้างตามกฎหมาย แต่การต่อสู้ในชั้น
ศาลแรงงานยังไม่ถึงท่ีสุด เนื่องจากแม่สอดพีเอในฐานะนายจ้าง
ร่วมประสงค์ยื่นอุทธรณ์ค�าส่ัง อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า แรงงาน
ได้รับชัยชนะระดับหนึ่งจากการต่อสู้ในกระบวนตามกฎหมายไทย  
ส่วนการร้องเรียนผ่านกลไกภาคธุรกิจเอกชนไม่ได้รับการตอบสนอง
จากบริษัทท่ีเป็นผู้ว่าจ้างแม่สอดพีเอตัดเย็บเส้ือผ้าในระหว่างมีการ
ละเมิดสิทธิแรงงานเกิดขึ้น
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 เมื่อแรงงานได้ร่วมกันเขียนความต้องการลงกระดาษเสร็จแล้ว 
และส่งตัวแทนไปยื่นความตอ้งการท่ีเขียนด้วยลายมือต่อนายจ้าง 
วันเดียวกันนี้ นายจ้างได้เชิญบุคคลภายนอกซึ่งแรงงานไม่ทราบ
ว่าเปน็ภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกล่ียให้แรงงาน
ยอมท�างานตามปกติ ทีมท่ีปรึกษาของแรงงานมีความเห็นตรงกับ
แรงงานว่า ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและแรงงานเริ่มบานปลาย
จากการไกล่เกลี่ยนี้ เมื่อล่ามภาษาไทย-พม่าท่ีไม่ไดแ้ปลข้อความ
ท่ีแรงงานต้องการส่ือสารท้ังหมดให้กับนายจา้งและบุคคลภายนอก
รับฟัง ด้านบุคคลภายนอกมีความใกล้ชิดกับนายจ้างอย่างสังเกตได้ 
แรงงานยังถูกข่มขู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย เช่น ขู่จะไล่ออกจากงาน 
เป็นต้น 

 ภายหลังแรงงงานยื่นความต้องการซึ่งเป็นข้อร้องเรียนปรับ
สภาพการจ้างต่อนายจ้างตามกรอบกฎหมายมาตรา 13 ของ 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 นายจ้างแม้ได้ติดต่อ
บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ข้อยุติตาม
อธิบายข้างต้น แต่นายจ้างไม่เปดิเจรจาตามข้อเรียกร้องของ
แรงงานภายใน 3 วัน หลังได้รับการยื่นข้อเรียกร้อง กรณีนี้จึง 
เข ้า สู ่การไกล ่เก ล่ียข ้อพิพาทแรงงานของพนักงานประนอม 
ข ้อพิพาทแรงงาน แม้ข ้อเรียกรอ้งของแรงงานเป็นเพียงการ
ขอรับสภาพการจ้างให้ดีขึ้นในประเด็นหลักมี คา่จ้าง เวลาท�างาน  
ปริมาณงาน เอกสารประจ� าตั ว  และการ เคารพศั กดิ์ ศ รี 
ความเป็นมนุษย์ โดยข้อเรียกร้องนี้บางข้อเป็นความต้องการ 
ท่ีต�่ากว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน เช ่น  
“ขอปรั บค ่า จ ้า ง เพิ่ มขึ้ น  20  บาทต ่อ วัน  จาก เดิ มวั นละ  
110-195 บาทต ่อวัน” (คา่แรงงานขั้นต�่ าของพื้น ท่ีแม ่สอด 
ประกาศวันท่ี 1 เมษายน 2561 อยู่ท่ี 310 บาทต่อวัน) แต่การเจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลายครั้งระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
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พ.ศ. 2560 กลับไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน รายงานเรื่อง ‘แรงงานข้ามชาติ
แม่สอดพีเอกับการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน’ (2561) 
ระบุถึงหนึ่งในเง่ือนไขท่ีท�าให้การเจรจาหาข้อยุติร ่วมกันไม่ได้  
คือ ‘นายจ้างแจ้งว่าจะไม่เจรจาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน’49

 นอกจากนี้การไกล ่เกลี่ยข ้อพิพาทไม ่ได ้ข ้อยุติ  ระหว ่าง
กระบวนการไกล่เกลี่ย แรงงานได ้ถูกกดดันกล่ันแกลง้ตลอด 
เช่น โรงงานได้ยกเลิกข้าวสวยท่ีจัดให้กับแรงงานท่ีอยู ่ในหอพัก 
ขอ ง โ ร ง ง าน  น� า ถั ง แก ๊ส ท่ี ใ ช ้เ พื่ อ หุ ง ข ้า วออกจากหอพั ก  
วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ขณะท่ีโรงงานเปดิท�างานตามปกติ  
แต่แรงงานท่ีร่วมลงชื่อ 115 คน ไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าไปในพื้นท่ี
ท�างาน นายจ้างแจ้งกับแรงงานว่าจะไม่มีการเจรจา หากแรงงาน
ประสงค ์กลับเข ้าท�างานให ้ลงลายมือชื่อในเอกสารข ้อตกลง 
ซึ่งเขียนด้วยภาษาไทย แต่แรงงานปฏิเสธไม่ท�าตามข้อเรียกร้อง 
ดังกลา่ว วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 แรงงานได้ไปลงบันทึกตอ่ 
เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าไม่สามารถเข้าท�างาน
ได้ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันท่ีโรงงานแม่สอดพีเอ 
จ ่า ยค ่า จ ้า ง ให ้แก ่แ ร ง ง านตามก� าหนด ทุก วัน ท่ี  10  ของ
ทุกเดือน ปรากฏกว ่าแรงงานกลุ ่มนี้ ได ้รับค ่าจ ้างเฉพาะวันท่ี  
1-10 ตุลาคม 2560 ไม่ได้รับระหว่างวันท่ี 11- 31 ตุลาคม 
2560 หรือหลังจากแรงงานไม่ได้รับอนุญาตให้เข ้าท�างานใน
โรงงาน สุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2560 โรงงานแม่สอดพีเอได้ 
ปดิกิจการลงอันตีความได้ว่าเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือและวางแผนการต่อสู้คดีระหว่าง

49 ดู เอกสารประกอบดังนี้ (1) ข้อเรียกร้องของแรงงานแม่สอดพีเอ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 และ 
แบบฟอร์มการค�าปรึกษาเคสภายใต้มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ หรือ 
MAP Foundation ลงวันที่ 27 กันยายน 2560  (2) บันทึกผลการเจรจาข้อพิพาทแรงงาน เขียน
ที่ส�านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และ (3) บันทึก
ผลการเจรจาข้อพิพาทแรงงาน ครั้งที่ 2 เขียนที่ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก 
ลงวันที่ 6 พฤษจิกายน 2560 รวบรวมไว้ในระบบจัดเก็บเอกสารของคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด
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กับทีมท่ีปรึกษาเริ่มขึ้นอย่างจริงจังหลังนายจ้างปดิกิจการและ 
ให ้แรงงานท่ีอยู ่หอพักย ้ายออกจากพื้นท่ีโรงงาน เนื่องจากมี 
ผู ้เ สียหายจ�านวนมากและคดีมีแนวโน ้มซับซ ้อนเกี่ยวข ้องกับ
คนหลายฝ่าย ทีมท่ีปรึกษาได้ขยายความร่วมกับภาคีเครือข่าย 
โดยเฉพาะด้านกฎหมายดังอภิปรายถึงในส่วนต้น

 ก ่อน เ ริ่ มต ้นกระบวนการต ่อ สู ้คดี ในชั้ นศาล  แรงงาน
และทีมท่ีปรึกษาได ้ใช ้กระบวนทางกฎหมายต ่อสู ้มาตลอด  
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 แรงงานได้ยื่นแบบ คร. 7 ต่อพนักงาน
ตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัดตาก  
สาขาแม่สอด โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9 มาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 70  
มาตรา 118 มาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้ 
ตรวจสอบกรณีท่ีนายจ้างจ่ายค่าจ้างท่ีไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต�่า ค่าท�างานในวันหยุดประจ�าสัปดาห์ ค่าท�างานในวันหยุด 
ตามประเพณี ค่าท�างานในวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี คา่ล่วงเวลา 
ในวันท�างานและในวันหยุด และค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 
ร ้อยละ 15 ตอ่ปี รวมถึงการจงใจไม่จ ่ายค่าจ ้างงวดระหว่าง 
วันท่ี 11- 31 ตุลาคม 2560 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  
ค่าจ ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมเรียกเงินเพิ่มอัตรา 
ร้อยละ 15 ทุกระยะเวลา 7 วันจนกว่าจะช�าระเสร็จ พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีค�าวินิจฉัยดังปรากฎ 
ในค�าส่ังท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มกราคม 2561 สรุปความได้ว่า  
พบบริษั ท หุ ้น  แบงค็ อกฯ  มีบทบาทในกระบวนการผลิต  
การบริหารจัดการ การจ่ายค่าจ้าง การควบคุมบังคับบัญชาและ
ลงโทษแรงงาน จึงวินิจฉัย ว่า บริษัทฯ มีฐานะเป็นนายจ้างตาม
มาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพีเอ ให้นายจ้างท้ังสองจ่ายเงินแก่แรงงาน
จ�านวน 115 คน เป็นเงินท้ังส้ิน 20,041,318.04 บาท และยก 
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ข้อเรียกร้องเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 15 ทุกระยะเวลา 7 วันจนกว่า
จะช�าระเสร็จ เนื่องจากไม่มีเหตุให้เชื่อว่านายจ้างมีเจตนาไม่จ่าย
ค่าจา้งดังกลา่ว กรณีนี้มีผู ้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ 3 ฝ่าย คือ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพีเอ  บริษัทหุ้นแบงค์ค็อกฯ และแรงงาน 
หากฝ่ายใดไม่พอใจสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานภายใน  
30 วันนับแต่วันท่ีรับทราบค�าส่ัง แต่กรณีท่ีผู ้ฟ ้องคดีเป็นฝ่าย 
ท่ีต้องจ่ายเงินตามค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน ผู้ฟ้องต้องน�าเงิน
ตามจ�านวนท่ีมีค�าส่ังให้จ่ายไปวางต่อศาลแรงงานก่อนถึงจะใช้สิทธิ
ฟ้องคดีได้50

 วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 แรงงานได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 121 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้ตรวจสอบกรณีโรงงานแม่สอดพีเอ
เลิกจ้างแรงงานอย่างไม่ธรรมหลังจากแรงงานยื่นข้อเรียกร้องขอ
ปรับสภาพการจ้าง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้รับฟังข้อเท็จ
จริงและพิจารณาวินิจฉัยสรุปความได้ว่า นายจ้างมิได้กล่ันแกล้ง
แรงงานจากเหตุยื่นข้อเรียกร้อง และนายจ้างไม่มีประสงค์จะเลิก
จ้าง เพียงต้องการให้แรงงานให้การรับรองว่าจะไม่มีการผละงาน
อีก โดยแรงงานท่ีลงลายมือชื่อรับรองจะได้กลับเข้าท�างานตาม
ปกติ คณะกรรมการฯ ยังวินิจฉัยยกค�าร้องตามข้อเรียกร้องของ
แรงงานฉบับลงวันท่ี 27 กันยายน 2560 เนื่องจากกระบวนการ
จัดท�าข้อเสนอไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ การกระท�าของนายจ้างจึงไม่เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 121 แห่งกฎหมายเดียวกันนี้51 (แรงงานข้ามชาติสามารถ
ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเพื่อให้เพิกถอนค�าส่ังของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ได้โดยมีอายุความ 10 ปี)
50  ด ูค�าส่ังพนกังานตรวจแรงงาน ส�านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน จงัหวดัตาก (สาขาแม่สอด) 
ที่  1/2561 ฉบับลงวันที่ 12 มกราม 2561 หน้า 21-22

51  ด ูค�าส่ังคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ท่ี 93-207/2561 ส�านกัแรงงานสัมพนัธ์ กรมสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ  ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2561



ประสบการณ์ต่อสู้ของแรงงานสัญชาติพม่าที่เคยท�างานโรงงานแม่สอดพีเอ 67

 การต่อสู้ในชั้นศาลแรงงานภาค 6 เกิดขึ้นภายหลังมีค�าส่ัง
พนักงานตรวจแรงงานแบ่งเป็น 2 คดี 

 ( 1 )  คดีหมาย เลขด� า ท่ี  72/2560 ระหว ่า ง  บริ ษั ท 
หุ้นแบงค์ค็อก จ�ากัด กับแรงงานท่ีมีนายตูยาหน่ายไม่มีนามสกุล  
ท่ี 1 กับพวกรวม 115 คน คดีนี้เสร็จเด็ดขาดแล้วปรากฏตามคดี
หมายเลขแดงท่ี 169/2561 สรุปใจความได้ว่า การนี้ บริษัท ฯ 
(ฝ่ายโจทก์) ได้น�าเงินไปวางตามกฎหมายก�าหนดเพ่ือใช้สิทธิ 
ยื่นฟ้องพนักงานตรวจแรงงาน (ฝ่ายจ�าเลย) ขอยกเลิกค�าส่ัง
พนักงานตรวจแรงงานโดยมีข้อโต้แย้งว่า บริษัทฯ เป็นผู ้ว ่าจ้าง
ให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพีเอ ผลิตสินคา้ในลักษณะสัญญา 
จ้างท�าของ จึงไม่มีความสัมพันธ์เป็นนายจ้างของแรงงาน และ 
ไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินตามค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน ด้านแรงงาน
ได้ร ้องสอดเข้าไปในเดือนกุมภาพันธ ์ 2561 โดยเปน็คู ่ความ 
ฝ่ายท่ีสามในฐานะโจทก์ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานท่ียกค�ารอ้ง
กรณีจ่ายเงินเพ่ิมอัตราร้อยละ 15 ทุกระยะเวลา 7 วันจนกว่า 
จะช�าระเสร็จ และโจทก์ฟ้องบริษัทหุ้นแบงค์ค็อกฯ ให้รับผิดชอบ
ตามค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน ศาลนัดพิจารณาคดีนี้สองนัดใน
วันท่ี 24 เมษายน 2561 และวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 โดยศาล
เน้นไกล่เกลี่ยให้บริษัทฯ จ่ายเงินให้แรงงาน แต่รอบแรกบริษัทฯ  
ไม ่ยอมตกลง ท�าให ้ต ้องสืบพยานต่อเนื่องในสามวันสุดท้าย 
ขอ ง เ ดื อ น สิ งห าคม  2561  ศ าลยั งพย าย าม ไ กล ่เ ก ล่ี ย  
ดา้นทนายความของบริ ษัทฯ ได ้แถลงจะจ ่ายเ งินช ่วยเหลือ
แรงงาน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นยอดท่ีต�่ากว่าค�าส่ังพนักงาน 
ตรวจแรงงานท่ี 25,000,000 บาทเศษ และต�่ากว่าท่ีฝ่ายแรงงาน
เสนอในการเจรจา 15,000,000 บาท เมื่อตกลงจ�านวนเงินไม่ได้  
วัน ท่ี  30 สิงหาคม 2561 ศาลได ้เริ่มสืบผู จ้ัดการบริษัทฯ  
ในฐานะพยานฝ่ายโจทก์ เมื่อจบการสืบพยานปากนี้ ศาลไกล่เกลี่ย
อีกครั้งและบริษัทฯ ยินยอมจ่ายเงิน 8,000,000 บาท คิดเป็น 
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ร้อยละ 40 จากยอด 15,000,000 บาท และร้อยละ 31.9 จาก
ค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน โดยแรงงานได้รับเงินจ�านวนดังกลา่ว
กลางเดือนกันยายน 256152

  (2) คดีหมายเลขด�าท่ี 230-345/2561 ระหว่างฝ่ายโจทก์ 
คือแรงงานท่ีมีนายตูยาหน่ายไมม่ีนามสกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 115 
คน กับจ�าเลย มีห้างหุ้นส่วนจ�ากัดแม่สอดพีเอท่ีมี นางสาวสุภา  
จักร เจริญทรัพย  ์ ในฐานะหุ ้นส ่วนผู ้จั ดการเป ็นจ� า เลย ท่ี  1  
และพนักงานตรวจแรงงานเป็นจ�าเลยท่ี 253  โดยเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2561 ทีมกฎหมายของแรงงานยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วน
จ�ากัดแม่สอดพีเอ ให้จา่ยเงินตามค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน
ในส่วนท่ียังขาดอีก 17,000,000 บาทเศษ แม้ค�าส่ังพนักงาน
ตรวจแรงงานในกรณีได้เป็นท่ีสุดแล้วเพราะห้างหุ้นส่วนฯ ไม่ได้ใช้ 
สิทธิฟ้องเพิกถอนค�าส่ังฯ แต่แรงงานยังคงต้องฟ้องคดีศาลเพื่อ
ใช้ค�าพิพากษาถึงท่ีสุดในบังคับคดี คดีนี้ศาลนัดพิจารณาครั้งแรก 
วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 โดยจ�าเลยได้ให้การว่า ได้รับทราบค�า
ส่ังพนักงานตรวจแรงงานแต่จ�าเลยเห็นว่าตนเองไม่ใช่นายจ้าง  
เป็นเพียงผูใ้ห้เชา่โรงงาน จึงไม่ต ้องปฏิบัติตามค�าส่ังพนักงาน
ตรวจแรงงาน ส่วนกรณีท่ีจ�าเลยไม่ยื่นฟ้องเพิกถอนค�าส่ังดังกล่าว 
เพราะไม่มีเงินมาวางต่อศาลตามกฎหมายก�าหนด ศาลได้นัดพร้อม
ใหม่เพ่ือให้จ�าเลยได้ยื่นค�าใหก้ารเพิ่มและสอบข้อเท็จจริงในวันท่ี 
 25 มกราคม 256254 การพิจารณาคดีของศาลท่ีเกิดขึ้น 

52 ด ูค�าพพิากษาคดแีพ่ง ระหว่าง บรษิทั หุ้น แบงค์คอ็ก จ�ากดั นายตยูาหน่ายไม่มนีามสกลุ กบัพวกรวม 
115 คน และ นางสาวรัชกร พนมวัน ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดตาก คดีหมายเลขด�าที่ 72/2561 ศาลแรงงานภาค 6 (ศาลจังหวัดแม่สอด) ซึ่งต่อมา
คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 169/2561

53 ด ูค�าส่ังคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ท่ี 93-207/2561 ส�านกัแรงงานสัมพนัธ์ กรมสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ  ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  

54 ด ูรายงานกระบวนพจิารณาคดแีพ่ง ระหว่างบรษัิท หุ้น แบงค์คอ็ก จ�ากดั นายตยูาหน่าย ไม่มนีามสกลุ 
กับพวกรวม 115 คน และ นางสาวรัชกร พนมวัน ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจงัหวดัตาก คดหีมายเลขด�าท่ี 72/2561 ศาลแรงงานภาค 6 (ศาลจงัหวัดแม่สอด) 
ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
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ต่อเนื่อง และล่าสุดในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีค�าพิพากษา
ยืนตามค�าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน แต่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอด 
พี เอมีความประสงค ์จะยื่นอุทธรณ์ โดยขอขยายระยะเวลา 
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลไปถึงวันท่ี 17 เมษายน 256255

 การต่อสู้ของแรงงานไม่เพียงใช้กลไกกฎหมายไทย แต่ใช้กลไก
การร้องเรียนของภาคธุรกิจด้วย เม่ือความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นหลักการท่ีภาคธุรกิจเริ่มให้ความส�าคัญและถูกให้คุณค่าจาก
ลูกค้า หลายบริษัทเริ่มก�าหนดจรรยาบรรณการท�าธุรกิจ (Code of 
Conduct: CoC ) ท่ีครอบคลุมเรื่องธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน 
สิทธิแรงงาน ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทขนาดใหญ่และบางกรณีขยายครอบคลุมถึงห่วงโซ่การ
ผลิตด้วย บางบริษัทได้ออกแนวทางการตรวจสอบและกลไกรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการท�าธุรกิจ   

 กรณีของห้างหุน้ส่วนจ�ากัด แม่สอดพีเอ ซึ่งได้รับการว่าจ้าง
จากบริษัท หุ้น แบ็งค็อก จ�ากัดให้ผลิตสินค้าเส้ือผ้าส�าเร็จรูปซึ่ง
เป็นเส้ือผ้าท่ีผลิตให้แบรนด์เส้ือผ้าต่างๆ ได้แก่ ยี่หอ้ Mc ซึ่งเป็น
สินค้าของบริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด มหาชน ยี่หอ้ CC Double O 
ของบริษัท ยัสปาล กรุ ๊ป จ�ากัด และเส้ือผ้าท่ีปรากฎสัญลักษณ์ 
หัวกระต่าย และผลิตส่งให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดจ�าหน่าย
เส้ือผ้าแบรนด์ PLAYBOY สัญชาติอเมริกัน ในประเทศไทย56 
อย่างไรก็ตาม มีเพียงบริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น 

55 บทสัมภาษณ์ทนายความหนึ่งในสมาชกิทีมที่ปรึกษาของแรงงานกรณีโรงงานแม่สอดพีเอ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

56 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, บันทึกค�าให้การของนางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ หุ้นส่วนผู้
จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพี.เอ. ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และ บันทึกค�าให้การของนางสาว
วิภาวดี แซ่หุ้น ผู้รับมอบอ�านาจบริษัท หุ้น แบงค์ค๊อก จ�ากัด ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ให้ไว้ต่อ
พนักงานตรวจแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดตาก และปรากฎในค�าส่ัง
พนกังานตรวจแรงงาน ส�านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน จงัหวดัตาก (สาขาแม่สอด) ท่ี  1/2561 
ฉบับลงวันที่ 12 มกราม 2561 หน้า 4 และ 7
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ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการประกาศเจตนารมย์ใน
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน57 อย่างไรก็ตาม ตัวแทนทีมท่ีปรึกษาได้ออกจดหมาย
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 256158 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังบริษัทท้ังสามแห่งท่ีว่าจ้างให้บริษัท หุ้น แบงค์ค็อก จ�ากัด 
รับเหมาช่วงตัดเย็บเส้ือผ้า เพื่อให้ด�าเนินการช่วงเหลือแรงงานท่ี
ท�างานในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพีเอ ท่ีผลิตสินค้า
ให้แก่บริษัทเหล่านั้น หลังจากส่งจดหมายไปแล้วทีมท่ีปรึกษาได้ท�า
หนังสือติดตามความคืบหน้ากับบริษัทเหล่านั้นไป 2 ครั้ง แต่จนถึง
ปัจจุบันยังไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวม
ถึงจากบริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)59

57 บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด กล่าวถึง ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ไว้ในเว็บไซด์ของตนซึ่งมีสาระส�าคัญที่รวม
ถงึ “เคารพสิทธิมนษุยชน การปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท้ังหมดอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และไม่มี
การข้องเกีย่วกบัการกระท�าท่ีเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชน” และบรษิทัฯเอง “บรษิทัเคารพต่อกฎหมาย
และหลกัสิทธิมนษุยชนอย่างเคร่งครดั มนีโยบายให้บคุลากรของบรษิทั ปฏบิตัต่ิอกนัด้วยความเสมอภาค 
ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคารพในสิทธสิ่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้ง
การแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมืองในทุกๆ ขั้นตอนตามแนวปฏิบัติพื้น
ฐานตามหลักสิทธมินุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธมินุษยชน”
 เข้าถึงได้ที่ https://www.mcgroupnet.com/sustainability  

58 ด ูจดหมายร้องเรยีนข้อห่วงกงัวลชองแรงงานชาวเมยีนมาท่ีทีมท่ีปรกึษาส่งถงึบรษิทั แมค็กรุ๊ป จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท ยัสปาล กรุ๊ป จ�ากัด และ บริษัทจัดจ�าหน่ายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2561 รวบรวมไว้ในระบบจัดเก็บเอกสารของคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด

59 บทสัมภาษณ์สมาชกิองค์กรพฒันาเอกชน หนึง่ในสมาชกิทีมท่ีปรกึษาของแรงงานกรณโีรงงานแม่สอด
พีเอ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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แผนผังที่ 1
ภาพแสดงห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้ากรณี 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอด พีเอ60

60 รวบรวมข้อมูลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, บันทึกค�าให้การของนางสาวสุภา จักร
เจริญทรัพย์ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพี.เอ. ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และ บันทึก
ค�าให้การของนางสาววภิาวดี แซ่หุ้น ผู้รับมอบอ�านาจบริษัท หุ้น แบงค์ค๊อก จ�ากัด ลงวันที่ 12 มกราคม 
2561 ท่ีให้ไว้ต่อพนกังานตรวจแรงงาน ส�านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดตาก และปราก
ฎในค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ส�านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) 
ที่  1/2561 ฉบับลงวันที่ 12 มกราม 2561 หน้า 4 และ 7



บทที่ 672

   “ถ้าดูจากคดี น่ีเป็นความยุติธรรมอยู่ ไม่รู้ว่าคุ้ม 
หรือไม่คุ้ม ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่มีใครอยากให้เป็น 

คดีความ ถ้าแรงงานขอขึ้นค่าแรงแค่ยี่สิบบาท แล้วนายจ้าง 
ให้ พวกเราก็พอใจแล้ว ก็ไม่มีใครต้องตกงาน ไม่มีใครตอ้ง 

เจ็บปวด เราอยากเป็นคนงานธรรมดา ท่ียังใช้ชีวิตปกติได้”61

-แรงงานชาวเมียนมาในโรงงานส่ิงทอและตัดเย็บเส้ือผา

 ไล่เลียงเส้นทางการต่อสู้ก่อนเข้าสู่กระบวนการศาลแรงงาน 
แรงงานโรงงานแม่สอดพีเอภายใตก้ารสนับสนุนของทีมท่ีปรึกษาได้
ไต่ระดับการต่อสู้เริ่มต้นจากแรงงานไปเจรจากับนายจ้างด้วยวาจา 
การยื่นข้อเรียกร้องปรับสภาพการจ้าง การเจรจาข้อพิพาทแรงงาน 
การยื่นแบบ คร. 7 การยื่นเรื่องถูกเลิกไม่เป็นธรรม การต่อสู้ 
ในชั้นศาลเพื่อบังคับคดีให้นายจ้างจ่ายเงินตามค�าส่ังพนักงาน 
ตรวจแรงงาน การร้องเรียนผ่านกลไกภาคธุรกิจ ภายใต้กระบวนการ
ต่อสู้นี้ แรงงานค่อนข้างพอใจกับค�าส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน
และกระบวนการศาล ด้านทนายความซึ่งเป็นหนึ่งในทีมท่ีปรึกษา
ให้ความเห็นว่า  

   “ในมุมทนาย ควรจะท�าให้คดีสืบไปถึงท่ีสุด เพื่อให้รู้
แพ้รู้ชนะ เพื่อให้ได้ใช้พยานหลักฐานเต็มท่ี สืบไปถึงขบวนการ
และผู้เกี่ยวข้อง การต่อรองท�าให้แรงงานได้สินไหมไม่คุ้มค่ากับ
ความสูญเสีย ศาลก�าหนดค่าปรับต�่ากว่าความสูญเสียท่ีประเมิน
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เราไม่ทราบว่าก�าหนดมาจากอะไร เขาบอก
ว่าเลขก�าลังสวย การปดิคดีเร็วก็เป็นนโยบายของศาลแรงงาน  
ผู ้พิพากษาท่ีสามารถไกล่เกลี่ยให ้คดีจบเร็วก็ได ้รับรางวัล  
แต่บางกรณี แรงงานไม่ได้อะไรจากส่ิงน้ี”62

61 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานข้ามชาติชายชาวเมียนมาร์ วันที่ 11 มีนาคม 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

62 บทสัมภาษณ์ทนายความหนึ่งในสมาชิกทีมที่ปรึกษาของแรงงานกรณีโรงงานแม่สอดพีเอ วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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 ทนายความซึ่งเป็นหนึ่งในทีมท่ีปรึกษา (สัมภาษณ์, อ้างแล้ว) 
ได้ข้อสรุปว่า กระบวนการศาลแรงงานมีจุดเด่นซึ่งเอื้อประโยชน์
ให้กับแรงงานคือ ศาลแรงงานพิจารณาคดีรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม  
ในการต่อสู้คดีนี้ฝ่ายแรงงานเตรียมหลักฐานมาดี หากกระบวนการ
พิจารณาคดีด�าเนินไปถึงท่ีสุดด้วยการสืบพยานหลักฐานโดยไม่จบ
ลงรวดเร็วจากการไกล่เกลี่ย หลักฐานและข้อเท็จจริงท่ีจะถูกน�าสืบ
ในการพิจารณาคดีจะเป็นประโยชนต์่อแรงงานซึ่งเป็นผู้เสียหายใน
คดีนี้ และตอ่การต่อสู้เพ่ือสิทธิแรงงานอีกหลายกรณีท่ีเกิดขึ้นภาย
ใต้สภาพการจ้างในบริบทอ�าเภอแม่สอด

 ด ้านข ้อความตามปรากฏในรายงานเรื่อง ‘แรงงานข ้าม
ชาติแม่สอดพีเอกับการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน’  
(อ้างแล้ว) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลการไกล่เกล่ียและตัวเลขท่ีศาลก�าหนด
ให้บริษัท หุ้นแบงค์ค็อกฯ จ�ากัด จ่ายไว้ดังนี้ ‘หากพิจารณาตามหลัก
กฎหมายแล้วบริษัทหุ้นแบงค์ค็อกฯ หรือห้างหุ้นส่วนแม่สอดพีเอ
เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดเต็มจ�านวน 25,000,000 บาท
เศษ แต่ศาลพิจารณาตามหลักความเป็นธรรมท่ีแท้จริง เงินจ�านวน 
8,000,000 บาท เป็นจ�านวนเงินท่ีลูกจ้างน่าจะพอใจ และบริษัท
หุ้นแบงค์ค็อกฯ เพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการของแม่สอดพีเอ 
เพียงราวสองปีเท ่านั้น ดังนั้นเงินสว่นท่ีเหลือให้แรงงานฟ้อง 
เอาจากห้างหุ ้นส่วนแม่สอดพีเอฯ’ อีกประเด็นส�าคัญท่ีปรากฏ
ข้อความต่อเนื่องกันคือ ‘ศาลได้แสดงความคิดเห็นให้ฝ่ายแรงงาน
และทีมทนายความของแรงงานไปคิดตรองดู ว่า  เม่ือโรงงานใน
แม่สอดจ�านวนมากไม่จา่ยค่าจ้างขั้นต�่า การน�าคดีหนึ่งมาฟ้องศาล
เพ่ือให้ศาลพิพากษาคดีให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย 
เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่’63

63 รายงานสรปุบทเรยีนการให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายและการต่อสู้คดใีนกระบวนการยตุธิรรมของ
ทีมที่ปรึกษา (2561) เรื่อง แรงงานข้ามชาติแม่สอดพีเอกับการเข้าถึงสิทธติามกฎหมายด้านแรงงาน’



บทที่ 674

 รายงานฉบับเดียวกับข้างต้นได้กล่าวถึงจุดอ่อนการต่อสู้คดีของ
กรณีแม่สอดพีเอและสะท้อนถึงการต่อสู้คดีเรียกร้องสิทธิแรงงาน
โดยท่ัวไปว่า การต่อสู้ท่ีผ่านมามักไม่สามารถน�าไปสู่การเอาผิด
ทางอาญากับนายจ้าง กรณีโรงงานแม่สอดพีเอซึ่งนายจ้างฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  หรือ 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เชน่ ไม่จ ่ายค่า
จ้างขั้นต�่า ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าชดเชยกรณ ี
เลิกจ้าง นายจ้างเลิกจ้างแรงงานในระหว่างการเจรจาต่อรอง 
ข ้อเรียกร ้อง พฤติกรรมเหล ่านี้ล ้วนเป ็นความผิดทางอาญา  
เจ ้าหน้าท่ีรัฐและแรงงานท่ีได้รับความเสียหายมีสิทธิฟ้องร ้อง
ด�าเนินคดีอาญากับนายจ้าง เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐไม ่ให ้
ความส�าคัญกับการด�าเนินคดีอาญาในกรณีนี้  สว่นแรงงานมี 
ข้อจ�ากัดและขาดความพร้อมในหลายดา้น การต่อสู้เรียกร้องสิทธิ
แรงงานในกรณีแม่สอดพีเอและอีกหลายกรณีท่ีผ่านมาจึงละเลย
การใช้มาตราทางอาญาและมุ่งเรียกร้องสิทธิท่ีเป็นตัวเงินแทน

 นอกจากนี้ทนายความซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนทีมท่ีปรึกษาให้
กล่าวว่าเพิ่มเติม การด�าเนินการเรียกร้องสิทธิแรงงานในกรณียัง
สามารถท�าได้อีกผ่านช่องการยื่นขอการรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ก�าหนดใหม้ีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เพื่อสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีออกจากงาน หรือ
ตาย หรือในกรณีอื่นท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง64 ซึ่งแรงงานและทีมท่ีปรึกษาได้เคยหารือถึงแนวทาง
ด�าเนินการนี้ แต่ถูกระงับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในระดับพื้นท่ีท�าให้ชะลอการด�าเนินการเอาไว้ก่อน “เจ้าหน้าท่ีกรม

64 กระทรวงแรงงาน “กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง” เข้าถึงได้ที่ http://www.mol.go.th/employee/
employee_fund
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สวัสดิบอกว่าไม่ต้องยื่น ยื่นไปก็เป็นภาระเจ้าหน้าท่ี เพราะยังไงก็
ส่ังไม่ให้ เนื่องจากไดค้่าชดเชยจากการเยียวยาได้ ทุกวันนี้ องค์กร
ชุมชนท�าเอกสารไว้แล้วแต่ยังไม่ยื่นเพราะเขาพูดแบบนี้ ซึ่งองคกร
ชุมชนกับแรงงานจะหารือกันอีกรอบว่าจะยื่นไหม”65

6.3 สภาพจิตใจและความท้าทายที่แรงงานแบก
รับจากการใช้กลไกร้องเรียนและการต่อ สู้ ใน
กระบวนการทางกฎหมาย
 การต่อสู ้ของแรงงานกรณีแม่สอดพีเอเริ่มปะทุจากความ 
ไม่พอใจท่ีนายจ้างส่ังเพิ่มยอดการผลิตสูงเกิดความสามารถของ
แรงงาน แรงงานสะสมความกดดันและไม่พอใจต่อสภาพการจ้าง
งานและความเป็นอยู ่ในโรงงานมานานแล้ว ในระยะเริ่มต้นแม้
แรงงานขาดความรู ้และความเข้าใจกระบวนการทางกฎหมาย  
แต่การสนับสนุนจากทีมท่ีปรึกษาและความมุ ่งมั่นของแรงงาน  
ดังเห็นว่าท่ามกลางแรงงานเสียดทานรอบด้านโดยเฉพาะสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสภาพจิตใจจากการไม่มีงานท�า การขาดรายได้  
การถูกกลั่นแกล้ง และความท้าทายในการต่อสู ้ทางกฎหมาย  
แต่แรงงานมีก�าลังใจต่อสู้ร่วมกันอย่างเหนียวแน่น การด�าเนินการ
จึงค่อนขา้งเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนได้ตลอดรอดฝั่ง66

 ทีมท่ีปรึกษากล่าวถึงจุดเริ่มต้นและความส�าเร็จระดับหนึ่งของ
คดีนี้ว ่ามาจาก “ตัวแรงงานเอง” ท่ีสามารถรวมกลุ ่มกันได้และ 
มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนท�าให้สามารถมีมติร่วมกันในประเด็นท่ี

65 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

66 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 
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ต้องตัดสินใจได้ แรงงานมีความพร้อมในการเรียนรู ้ข้อกฎหมาย
และให้ความร่วมมือกับทนายได้ดี ความพร้อมในการต่อสู้ทาง
กฎหมายเห็นได้ชัดจากแรงงานสามารถจัดหาหลักฐานและเอกสาร
ประจ�าตัว จัดท�าข้อมูลประกอบค�าร้อง เช่น ท�าบัญชีค้าจ้างและ 
ค ่าล ่วงเวลาในวันท�างานปกติและในการท�างานวันหยุดย ้อน
หลังสองปี ค่าเลิกจ้าง ค้าสินจ้างแทนการบอกเลิกจ้างล้วงหน้า  
การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเหล่านี้ทีมท่ีปรึกษาท�าได้เพียงให้
ค�าแนะน�าไม่สามารถท�าแทนแรงงานได้67 ด้านแรงงานกล่าวว่า 
ทีมท่ีปรึกษามีความส�าคัญมาก หากขาดความช่วยเหลือจากทีม 
ท่ีปรึกษา แทบเป็นไม่ได้เลยท่ีแรงงานจะมีศักยภาพและความ
มั่นใจในต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายโดยเฉพาะในชั้นศาลท่ีมี 
ขั้นตอนซับซ้อน มีต้นทุนความเส่ียง มีค่าใช้จ่ายสูง ใช้ภาษาไทย 

   “แรงงานไม่มีความรู้กฎหมายท่ีจะท�าอะไรไดข้นาด
น้ัน ตอนแรกท่ีเขียนข้อเรียกร้อง เราแค่เขียนความต้องการ 
เขียนด้วยดินสอซึ่งผิดขั้นตอนแต่แรก มารู้ภายหลังว่าเป็นการ
ยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งเราเขียนตามค�าบอกของนายจ้างว่าอยาก
ได้อะไรให้เขียนลงในกระดาษ ไม่ได้คิดเรื่องร้องเรียน”68 

 ไม่เพียงความยุ่งยากของกระบวนการทางกฎหมาย การติดต่อ
กับหน่วยงานราชการก็เป็นความท้าทายส�าคัญ แรงงานกล่าว
ถึงบทบาทล่ามและเจ้าหน้าท่ีส�านักงานสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ท่ีท�าให้แรงงานขาดความเชื่อ
มั่นตอ่หน่วยงานและมีความเชื่อมั่นในกระบวนการของศาลแรงงาน
มากกว่า 

67 บทสัมภาษณ์สมาชิกองค์กรชุมชน หนึ่งในทีมท่ีปรึกษาของแรงงานกรณีแม่สอดพีเอ วันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

68 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
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   “ไม่พอใจล่ามกรมสวัสฯ เพราะล่ามเอากระดาษ
ท่ีเขียนภาษาไทยมาให้แรงงานเซ็น มีแรงงานคนหน่ึงเซ็น  
คนท่ีสองก�าลังเซ็น แต่ก่อนท่ีคนท่ีสองจะเซ็นเจ้าหน้าท่ี MAP  
ได้ขออ่านเอกสารและเห็นว่าแรงงานไม่จ�าเป็นต้องเซ็นเอกสาร
น้ี และมีการฉีกกระดาษแผ่นท่ีมีแรงงานเซ็นชื่อแล้วท้ิงต่อหน้า
เจ้าหน้าท่ี หลังจากน้ันแรงงานเริ่มไม่เชื่อใจเจ้าหน้าท่ีกรม
สวัสดิการฯ และเวลาไปติดต่อกับกรมสวัสดิการฯ ล่ามพูดจาไม่
ดี พูดจากดขี่ตั้งแต่แรกท่ีเข้าไปติดต่อ เช่น พวกเธอท�าอะไรกัน 
ท�าแบบน้ีท�าไม รู้ใช่ไหมท�าแบบน้ีจะเกิดอะไรขึ้น”69

 เจ้าหน้าท่ีองค์กรชุมชนใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�างาน
ของล ่ามหน่วยงานราชการท่ีพบโดยท่ัวไปว ่า หลายครั้งเ ม่ือ
แรงงานหรือเจ้าหน้าท่ีองค์กรชุมชนไปติดต่อหน่วยงานราชการ 
บุคคลแรกท่ีจะได้พูดคุยด้วยคือล่าม แต่ล่ามไม่ได้ท�าหน้าท่ีแปล
ภาษาหรืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อในการส่ือสารกับ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐเทา่นั้น หลายครั้งล่ามยังท�าหน้าท่ีตอบค�าถามและ 
ให ้ข ้อมูล  บางกรณีล ่ามเป ็นผู ้ตั ด สินใจด� า เนินการหรือไม ่ 
ด�าเนินการใดๆ ล่ามยังมีส ่วนสร้างความหวาดกลัวหรือข ่มขู  ่
แรงงานเสียเอง การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ถ้าแรงงานมี 
เจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีใช้ภาษาไทยและคนท่ีรู้ข้อกฎหมาย
ไปด ้วย เห็นได ้ชัดว ่าการด�าเนินการจะมีความคล ่องตัวและ 
ได้รับความร่วมมือมากกว่า70

 ในการต่อสู ้ผ ่านกระบวนการทางกฎหมาย ไม่เพียงความ
ท้าทายด้านข้อกฎหมายและการติดต่อกับหน่วยงานราชการท่ี

69 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

70  บทสัมภาษณส์มาชิกองค์กรชุมชน หนึ่งในทีมท่ีปรึกษาของแรงงานกรณีแม่สอดพีเอ วันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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แรงงานตอ้งการความชว่ยเหลือ จากสนทนากลุ ่มกับตัวแทน
ทีมท่ีปรึกษา (วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562) และจากการสรุป 
บทเรียนการช่วยเหลือกรณีพีเอ (2561) ทีมท่ีปรึกษาตระหนักดีว่า  
สภาพจิตใจ ความเครียด ความเส่ียง และภาระท่ีแรงงานข้ามชาติ
ต้องแบกรับในการใช้สิทธิทางกฎหมาย ส่ิงเหล่านี้สามารถท�าให้
แรงงานถอดใจระหว่างทางได้ ทีมท่ีปรึกษาได้พยายามจัดหา
ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพื่อสนับสนุนแรงงานในด้านอื่นด้วย 
เช่น ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต การจัดหาท่ีพักอาศัยชั่วคราว  
ความอยู ่รอดเรื่องปากท้อง มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การรวมกลุ ่มให ้แกแ่รงงานและการเรียนรู ้เรื่องกระบวนการ
ทางกฎหมาย การท�าเอกสารประจ�าตัวส�าหรับบางคนท่ีจ�าเป็น  
การช่วยค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นในกรณีท่ีมาประชุม ท�ากิจกรรม หรือเม่ือ
ต้องไปศาล การดูแลแรงงานหญิงตั้งครรภ์และเพิ่งคลอดบุตร การ
สนับสนุนด้านจิตใจดีและการให้ค�าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่แรงงาน
ท่ีต้องการ ชุมชนแรงงานข้ามชาติในแม่สอดท่ีทราบเรื่องบางคนได้
มีส่วนยื่นมือเข้ามาช่วยแรงงานกลุ่มนี้ด้วย 

 นับตั้งแต่ยื่นข ้อเรียกร ้องขอปรับสภาพการจ้างและตลอด
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แรงงานถูกโต้ตอบและกดดันด้วย
สารพัดวิธี หลังจากยื่นข้อเรียกร้องเพียงไม่กี่วัน ฝ่ายนายจ้างได้เริ่ม
ใช้พูดจาไม่ดีกับแรงงาน มีการใช้ค�าพูดเปรียบเปรยรุนแรงจนท�าให้
แรงงานรู้สึกว่าถูกดูหม่ินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยกเลิกข้าวสาร
ท่ีเคยจัดให้กับแรงงานท่ีพักในหอพักของโรงงาน น�าถังแก๊สเพื่อ 
หุงหาอาหารออกจากหอพัก มีการถ่ายวีดีโอระหว่างการท�างาน
เหมือนเป็นการจับผิดแรงงาน แรงงานถูกบังคับให้ลงลายมือ 
ชื่อในกระดาษท่ีเขียนด้วยภาษาไทย เริ่มไม่จ่ายงานให้แรงงานท�า 
มีการปดิประตูโรงงานเพ่ือไม่ให้แรงงานเข้าไปในพื้นท่ีได้ สุดท้าย
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ปดิกิจการ และมีค�าส่ังให้แรงงานงานย้ายออกจากหอพักและพื้นท่ี
โรงงานในเวลาอันจ�ากัด เหตุการณ์เหล่านี้ท�าให้แรงงานยื่นแบบ  
คร. 7 และยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังอธิบาย
ไปแล้ว

   “นายจ้างเรียกมาเซ็นเอกสารเป็นกระดาษเปล่า  
แต่พวกเราไม่ยอมเซ็นก็ถูกด่าหยาบคาย เช่น ควาย คนสาวๆ 
เขาไม่รู ้จะท�ายังไงเขาก็ร้องไห้ นายจ้างเลี้ยงหมาตัวหน่ึงและ 
มีการเปรียบเทียบวา่พวกเรามีค่าไม่เท่ากับหมา ตอนท่ีนายจ้าง
ตัดข้าว แล้วเราไปถามเขาว่าจะให้เรากินอะไร นายจ้างบอก
ว่าให้ไปกินหญ้าท่ีสนาม เท่ากับเขาว่าพวกเราเหมือนควาย  
เรารู้สึกน้อยใจ เสียใจ เจ็บใจ และหลายคนน้ันน่ังร้องไห้”71

 การแสดงออกของนายจ้างท่ีไม่เคารพศักดิ์ศรีความมนุษย์  
ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการตัดสินใจกระท�าการใดมีผลอย่างมากใน
การบั่นทอนสภาพจิตใจของแรงงาน แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิด 
แรงเหวี่ยงสะท้อนกลับให้แรงงานฮึกเหิมต่อสู้เรียกร้องสิทธิของ 
ตัวเองจนถึงท่ีสุด ดังท่ีแรงงานกล่าวว่า 

   “ในวันท่ีตัดสินใจสู้ไม่มีใครคิดว่าจะได้เงิน ช่วงน้ัน
แรงงานไม่เคยคิดว่าจะได้รับเงินชดเชย และไม่ได้คิดว่าเรา 
จะมีสิทธิแบบน้ี แต่ท่ีเราต่อสู้เป็นแรงผลักดันจากความเจ็บปวด 
แม้เราจะไม่ได้เงินสักบาท เราจะท�าคดีน้ีให้ชนะ ให้ถึงท่ีสุด  
ค่าชดเชยท่ีได้เพิ่งมารับทราบช่วงหลัง”72

71 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานหญิงชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

72 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชายชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
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 แรงงานชาวเมียนมา อดีตลูกจ้างของโรงงานแม่สอดพีเอ 
บอกเลา่ความทรงจ�าอันขมขื่นท่ีไม ่มีวันลืมในระหว่างท่ีก�าลัง
เจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทกับนายจ้างอยู่ท่ีส�านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่า

   “ตอนน้ันอยู่ท่ีกรมสวัสดิด้วยกัน นายจ้างบอกผมตอน
ห้าโมงกว่าว่าให้ทุกคนออกจากโรงงาน ผมต้องโทรกลับมาบอก
แรงงานตอนน้ันเลยว่าให้ออกก่อนหกโมงเย็น ไม่อย่างน้ันจะถูก
แจ้งความข้อหาบุกรุก ท้ังท่ีตอนน้ันยังมีการท�างานอยู ่หลังจาก
ท่ีพักงานช่วยหลังห้าโมง ทุกคนต้องไปขนออกจากโรงงาน เมีย
ผมท้องก็ต้องขนของคนเดียว เรื่องน้ีสร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีมากๆ 
ให้กับแรงงาน”73 

 แรงงานหญิงคนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นหลังยื่น
ข้อเรียกร้องว่าท�าให้เธอมีความสับสนกับชีวิตมาก เมื่อถูกเลิกจ้าง
และถูกไล่ออกจากหอพักแล้วต้องย้ายมานอนรวมในห้องประชุม 
แรงงานหญิงโดยเฉพาะคนท่ียังไมม่ีความครอบครัวมีความกังวล
ในการใช้ชีวิตมากกว่าแรงงานกลุ่มอื่น หลายคนนั่งร้องไห้ ตัวเธอ
เองบางครั้งคิดอยากกลับพม่า อยากไปท�างานกรุงเทพฯ แต่ด้วย
รู้สึกผิดหวังมากกับส่ิงท่ีนายจ้างท�ากับแรงงาน เธอจึงตัดสินใจยืน
หยัดต่อสู้กับเพื่อนๆ 

   “มีความกังวลมากมายแต่ท่ีตัดสินใจอยู่สู ้ต่อคือ มี
ความทรงจ�าท่ีไม่ดีท่ีไม่มีวันลืม นายจ้างเทียบเราเป็นควาย เป็น
หมา พวกเราจะมีวันลืมวันท่ีถูกไล่ออกและต้องขนออกออกจาก
โรงงานภายใน 45 นาทีในวันท่ีฝนตก วันน้ันมีหลายคนท่ีน้อยใจ
น่ังร้องไห้ แรงงานส่วนใหญ่ท�างานกับนายจ้างคนน้ีมานานมาก 
ทุกคนคิดว่าท�างานให้นายจ้างคนน้ีดีแล้ว ท�าไมเขาท�ากับเราได้

73 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 
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ขนาดน้ี แล้ววันน้ันฝนตก บางคนท้อง ต้องยกของหนัก เก็บของ 
วิ่งยกของเข้าออก มันเจ็บมากปวดมากท่ีเขาท�ากับพวกเราได้
ขนาดน้ี มันเลยท�าให้พวกเรายังต่อสู้ด้วยกัน”74

 ตลอดเส้นทางการต่อสู ้มาจนถึงปัจจุบัน แรงงานยังคงรู ้สึก
เสียใจกับส่ิงท่ีนายจ้างท�ากับแรงงานอยู่มาก แรงงานหญิงและชาย
บางคนน�้าตาคลอระหว่างเล่าถึงช่วงเย็นของวันท่ีนายจ้างไล่ทุกคน
ให้ขนของออกจากโรงงานท่ามกลางสายฝน75

 อีกประเด็นท้าทายท่ีแรงงานต้องแบกรับและบางคนมีภาระ
ผูกพันจนปัจจุบัน คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ขณะท่ีขาดรายได้จาก
การไม่มีงานท�า แรงงานยังต้องกินต้องใช้ตามเดิม แรงงานบางคน
กูย้ืมเงินมาใช้จา่ยในชีวิตประจ�าวันในระหว่างการต่อสู้ การกู้เงิน
ของหลายคนเริ่มต้นจากการเชื่อข้าวสารอาหารแห้งจากร้านค้ามา
กิน เมื่อร้านค้าทวงหนี้แล้วแรงงานไม่มีเงินจ่าย ท�าให้แรงงานต้อง
กู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ 20 ไปใช้หนี้ค่าอาหาร เมื่อแรงงานถูกเจ้า
หนี้เงินกู ้ทวงเงินอีกก็ต้องไปกู ้อีกเจ้ามาปดิ การจัดการหนี้เช่นนี้
กลายเป็นวัฏจักรท่ีสุดท้ายท�าให้แรงงานมีภาระหนี้พร้อมดอกเพิ่ม
ขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่อง แรงงานกล่าวว่า หลายคนน�าเงินส่วนใหญ่ท่ีได้
จากบริษัทหุ้นฯ ไปใช้หนี้ท่ีเกิดระหว่างไมม่ีงานท�า76

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น เช่น แกนน�าแรงงานบางคนถูกขึ้น
บัญชีด�าจากนายจ้างในพื้นท่ีแม่สอด ท�าให้สมัครงานล�าบากและ
บางคนยังไม่มีงานท�าจนปัจจุบัน บางคนต้องย้ายออกจากพื้นท่ี 

74 บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 อ�าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

75 ข้อมูลการสังเกตจากการอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

76 ข้อมูลการสังเกตจากการอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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แกนน�าแรงงานหญิงมีความกังวลเรื่องปลอดภัยมากเป็นพิเศษ 
แรงงานหลายคนไมส่ามารถส่งเงินกลับบ้านได้นับจากโรงงานปดิ 
ท�าให้ครอบครัวในประเทศพม่าเป็นห่วง การไม่มีเงินส่งกลับบ้าน
ยังท�าให้แรงงานเองมีความหนักใจท่ีไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ 
แถมยังท�าให้ครอบครัวเปน็ห่วง77

 แม้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากทีมท่ีปรึกษาจัดให้สามารถ
บรรเทาความเดือนร้อนของแรงงานลงได้บ้าง แต่ปัญหาเศรษฐกิจ
และความกังวลหลายอย่างท่ีรุมเร้าเกิดขึ้นท�าให้แรงงานหลายคน
เกิดความเครียด ทีมท่ีปรึกษาต้องพยายามคัดกรองแรงงานและ
ให้นักจิตวิทยามาให้ค�าปรึกษาแก่แรงงานท่ีต้องการความช่วยเหลือ
เดือนละ 1 ครั้ง 

 อีกปัญหาหนึ่งคือสถานะทางกฎหมาย เม่ือไม่มีนายจ้างแรงงาน
ก็มีสถานะผิดกฎหมาย เพราะแรงงานตามมาตรา 64 ไม่ได้รับ
การคุ้มครองในระหว่างการต่อสู้คดี ท่ามกลางความท้าทายและ
ข้อจ�ากัดมากมายได้เกิดจุดเริ่มท่ีอาจเป็นความก้าวอย่างยิ่งยืนของ
กระบวนการแรงงานข้ามชาติ เมื่อแรงงานได้ทบทวนพบว่าเง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจเป็นหลักปัญหาหลักของการต่อสู้ น�าไปสู่การถกเถียง
เรื่องจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือแรงงานท่ีแรงงานมีส่วนร่วมดว้ย และ
กองทุนนี้เกิดขึ้นเมื่อแรงงานจ�านวนหนึ่งได้บริจาคเงินท่ีได้บริษัท
หุ้นแบงค์ค็อกฯ สมทบมาเข้าเป็นกองทุนส�าหรับเป็นใช้จ่ายในการ
ด�าเนินคดีท่ียังค้างอยู่และเพื่อท�ากิจกรรมอื่นร่วมกันต่อไป

77 ข้อมูลการสังเกตจากการอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก





 ตามหลักการชี้แนะฯ หรือ UNGPs ข้อ 25 -31 กล่าวถึง
กลไกการเยียวยาและกระบวนการร้องเรียนไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1)  
การเยียวยาทางศาล (2) การเยียวยาท่ีไม่ใช่กระบวนการทางศาล 
และ (3) การเยียวยาท่ีไม่ใช่กลไกของรัฐ และกลไกการร้องทุกข์
ในระดับปฏิบัติการ หลักการชี้แนะฯ ข้อ 31  ยังก�าหนดว่า กลไก 
การเยียวยาท้ัง 3 รูปแบบนี้ ควรเปน็ไปตามหลักเกณฑ์เรื่องประสิทธิผล 
8 ประการ ได้แก่ (1) มีความชอบธรรม (2) สามารถเข้าถึงได้  
(3) สามารถคาดหมายได้ (4) มีความเป็นธรรม (5) มีความโปร่งใส 
(6) มีความสอดคล้องกับสิทธิต่างๆ (7) เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง และ (8) กลไกระดับการปฏิบัติการวางอยูบ่นฐานของการ 
มีส่วนร่วมและการพูดคุยกับหุ้นส่วนผลประโยชน์ทุกกลุม่

บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไก
การร้องเรียนและการเยียวยาของรัฐ
ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

บทที่ 7



บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกการร้องเรียนและการเยียวยาของรัฐ 
ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 85

 ในบทนี้จะวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไก
ร้องเรียนผ่านประสบการณ์การเรียกร้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
ท่ีเคยท�างานในโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้าของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอด 
พีเอ และทีมท่ีปรึกษาของแรงงานกลุ่มนี้ ซึ่งได้ใช้กลไกการเยียวยาทาง
ศาล และ การเยียวยาท่ีไม่ใช่กลไกของรัฐ ได้แก่ ใช้กลไกการร้องทุกข์
ในระดับปฏิบัติการของภาคธุรกิจ เพื่อเข้าถึงสิทธิฯ

 หลักการชี้แนะฯ ข้อ 26 กล่าวถึง การเยียวยาด้วยกระบวนการ
ทางศาล รวมถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ไว้ว่า ‘รัฐควรใช้ขั้นตอน
ท่ีเหมาะสมเพื่อประกันประสิทธิผลของกลไกยุติธรรม เพื่อคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวข ้องกับการประกอบกิจการธุรกิจ รวมท้ัง 
ห า ห น ท า ง ใ น ก า ร ล ด อุ ป ส ร ร ค ท า ง ก ฎ ห ม า ย  ก า ร ป ฏิ บั ติ  
และอุปสรรคอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและน�าไปสู่การปฏิเสธการเข้าถึงการ
เยียวยา’

 ส่ิงส�าคัญ คือ เม่ือกระบวนการยุติธรรม รวมถึงกระบวนการ
ทางศาลเป ็นส ่วนประกอบส�าคัญในการเข ้าถึงการเยียวยา คือ  
รัฐต้องประกันว่า (1) จะไม่มีการทุจริตคอรัปชันในกระบวนการยุติธรรม  
(2) ศาลเป็นอิสระจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หน่วยงาน
ภาครัฐ และจากผู้ประกอบการทางธุรกิจ และ (3) ประกันว่ากิจกรรม
อย่างสันติของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะไม่ถูกขัดขวาง

 ในกรณีของแรงงานจากโรงงานแม่สอดพีเอนั้น แรงงานเอง
มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการไต่สวนภายใต้การ
พิจารณาคดีของศาลแรงงาน และการท�าหน้าท่ีของผู ้พิพากษาใน 
ศาลแรงงาน78 จากการเก็บข้อมูลวิจัยยังไม่พบข้อห่วงกังวลท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน หรือความกังวลด้านความเป็นอิสระของ
ศาลจากแรงกดดันด้านต่าง ๆ 

78  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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 อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานของโรงงาน
แม่สอดพีเอ ปรากฏว่า ในทางปฏิบัติ แรงงานข้ามชาติได้รับการ
เยียวยาเป็นตัวเงินไม่ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงการเจรจาและค�าส่ัง
ของพนักงานตรวจแรงงาน แม้ค�าส่ังของหน่วยงานภาครัฐจะมีสภาพ
บังคับทางอาญา แต่การบังคับคดีและบังคับใช้บทลงโทษทางอาญา
ต่อนายจ้างท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่เคร่งครัดมากพอ จึงเป็นช่อง
ว่าท�าให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาอย่างเต็มท่ีและอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่า ผู ้น�าแรงงานและคนงานของโรงงาน
แม่สอดพีเอเผชิญกับการถูกตอบโต้ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หลังจากด�าเนินกิจกรรมโดยสันติเพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอปรับสภาพ 
การจ้าง เช ่น ผู ้ประกอบการการปดิและกีดกันไม่ให้แรงงานเข้า
มาท�างานในโรงงานระหว ่างการรอผลการยื่นข ้อพิพาทแรงงาน   
ผู ้ประกอบการเองยื่นข ้อเสนอต ่อแรงงานท่ีต ้องการกลับเข ้ามา
ท�างานว่า “ไม่ให้สร้างความวุ ่นวาย”79 แกนน�าแรงงานคนหนึ่งให ้
สัมภาษณ ์ว ่า  ภาพถ ่ายของตนถู กน� าส ่งต ่อ ให ้เ ครื อข ่ายของ 
ผู ้ประกอบการในอ�าเภอแม่สอด เพื่อเป็นการหมายหัวว่าแรงงาน 
คนดั งกล ่าว เป ็น  “พวกหัวแข็ ง  ชอบสร ้างป ัญหาในโรงงาน” 
ท�าให้นายจ้างลังเลหรือเลือกท่ีจะไม่จ้างงานกลุ่มแกนน�า80

79  กระทรวงแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ค�าสั่งพนักงานตรวจ
แรงงาน ฉบับที่ 1/2561 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2561

80  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานชาวเมียนมา วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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7.1 อุปสรรคทางกฎหมายในการเข้าถึงกลไกการ
ร้องเรียนและการเยียวยา
 หลักการ UNGPs ข้อ 26 ยังระบุถึงอุปสรรคด้านต่าง ๆ 
ท่ีอาจกีดกันคดี ท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีเกี่ยวข ้องกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจท่ีชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้ได้รับ
การพิจารณา เช่น อุปสรรคทางกฎหมาย ดังนี้

(1). การก�าหนดความรับผิดตามกฎหมาย การเปดิช่องให้เกิด
การเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งหรืออาญา กรณี
ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(2). ผู ้ร ้องเรียนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมใน
ประเทศต้นทางได้

(3). กลุ่มประชากรบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชนเผ่า
พื้นเมือง ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับท่ี
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไดร้ับ

 ในกรณีของแรงงานข ้ามชาติ จากโรงงานแม ่สอดพี เอ
นั้น กฎหมายคุ ้มครองแรงงานของไทยไดก้�าหนดความรับผิด
ทางอาญาส�าหรับนายจ้างและผู ้ประกอบการท่ีไม ่ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 254181 เอาไว ้และก�าหนด
ขั้นตอนกระบวนการยื่นค�าร้องและขั้นตอนการพิจารณาค�าร้อง
ไว้ตามมาตรา 123 - 125 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ โดย
ลูกจ้างไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็สามารถใช้ช่องทางการร้องทุกข์ตาม 
มาตรา 123 ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏว่า 
แรงงานข้ามชาติบางกลุ่มยังมีอุปสรรคทางกฎหมายในการเข้าถึง
สิทธิและความคุ้มครอง

81  ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิใน บทก�าหนดโทษ มาตรา 144 – 159 พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541
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7.1.1  สิทธิและความคุ้มครองด้านประกันสังคม
และอุบัติเหตุจากการท�างาน
   แรงงานข้ามชาติบางกลุ่มท่ีประสบอุบัติเหตุจากการ
ท�างานยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทน ท้ังท่ี
แรงงานมีสิทธิตามกฎหมาย แต่เป็นเพราะว่านายจ้างไม่จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุน และขาดการก�ากับดูแลจากภาครัฐให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ท�าให้ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติยังไม่สามารถเข้า
ถึงสิทธิดังกล่าวได้ และลูกจ้างบางกลุ่มเช่น ลูกจ้างท�างานบ้าน 
ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามกองทุนเงินทดแทนได้82 

   ยิ่ งไปกว ่านั้น การได ้รับอนุญาตให ้ท�างานตาม
มาตรา 64 ซึ่งถูกก�าหนดวา่เป็นการจ้างงานเป็นครั้งคราว ตาม 
ฤดูการ ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองจากกองทุนประกัน
สังคม83 นอกจากลูกจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นลูกจ้างท่ีมี
การท�างานท้ังปี แต่ถูกนายจ้างมักใช้ชอ่งว่างของกฎหมายลง
ทะเบียนลูกจ้างเป็นมาตรา 64 ท่ีให้ใบอนุญาตท�างานเพียง 
3 เดือน ท่ีมีไว ้ส�าหรับการท�างานชั่วคราว หรืองานตาม
ฤดูกาล ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดการปฏิบัติตามอนุสัญญา
ฉบับท่ี 19 ว่าด้วยการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันในเงินทดแทนกรณี 
ประสบอุบัติเหตุ ค.ศ. 1925 ตามท่ีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ ในการประชุม
ประจ�าปีแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 99 พ.ศ. 2553 มีความ
เห็นให้รัฐบาลไทยทบทวนนโยบายของส�านักงานประกันสังคม 

82  ดู มาตรา 5 พระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พระราชบัญญัติเงนิ
ทดแทน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เข้าถึงได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/
assets/upload/files_storage/sso_th/84244ea51a2464c0713a98ddd8cc0955.pdf

83  ดู มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าถึงได้ที่ http://www.oic.go.th/
FILEWEB/CABINFOCENTER11/DRAWER058/GENERAL/DATA0000/00000228.PDF
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ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติท่ีประสบอุบัติเหตุและ
เจ็บป่วยจากการท�างาน และร้องขอให้ส�านักงานประกันสังคมมี
มาตรการเชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อยกเลิกเง่ือนไขท่ีเป็นข้อจ�ากัด
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน84

7.1.2 สิทธิและความคุ้มครองด้านการรวมตัว 
และเจรจาต่อรอง
   อุปสรรคทางกฎหมายท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งของ
แรงงานข้ามชาติในไทย ท่ีลดทอนความสามารถของแรงงาน
ในการเข้าถึงการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การลดทอน
บทบาทของแรงงานข้ามชาติในการรวมตัวและการเจรจา 
ต ่อรองร ่วม เนื่ องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์  
พ.ศ. 2518 ซึ่งก�าหนดให้ผู ้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน และผู้เข้า 
เป็นกรรมการ หรือ อนุกรรมการของสหภาพแรงงาน ต้องมี
สัญชาติไทย85 ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าวขัดต่อมาตรา 2 ว่าด้วย
หลักการไม่เลือกปฏิบัติของอนุสัญญาฉบับท่ี 87 ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและสิทธิรวมตัวกัน 

   ดั ง ป ร า ก ฏ ต า ม ค� า ร ้อ ง เ รี ย น ข อ ง อ ง ค ์ก ร 
อินดัสเทรียลออล ( Industr iALL) ต ่อคณะกรรมการ 
ด้านเสรีภาพในการสมาคม ท่ีระบุว ่า แม้แรงงานข้ามชาต ิ
ยังมีสิทธิเข ้าเป็นสมาชิกสหภาพ มีสิทธิรวมตัวยื่นข้อเรียก
ร้องเจรจาต่อรองได ้ และมีสิทธิเข้าร่วมเป็นกรรมการทวิภาคี

84  ดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาและข้อเสนอแนะ การประชุมประจ�าปีแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 99 พ.ศ. 2553 เข้า
ถึงได้ที่ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_
COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_
YEAR:2307583,102843,Thailand,2009

85  ดู มาตรา 88 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
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ในสถานประกอบการได ้ และมี สิทธิเข ้าร ่วมนัดหยุดงาน
ได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้น ‘แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ท�างาน
ในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีลูกจ้างสัญชาติไทยจ�านวนน้อย เช่น 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล กุ ้งปลา อุตสาหกรรม
การประมง’ การจ�ากัดการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานโดย
แรงงานข้ามชาติส่งผลให้แรงงานมีความเส่ียงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย การถูกเอารัด 
เอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ เส่ียงต่อถูกบังคับใช้แรงงาน
และการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์86

   ดว้ยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพใน
การสมาคม (Committee on Freedom of Association) 
ได้แสดงความกังวลต่อเง่ือนไขทางกฎหมายท่ีก�าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ท่ีมีผลจ�ากัด 
สิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานข้ามชาติ 
และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ ‘เป็นการกีดกันไม่
ให้แรงงานข้ามชาติมีบทบาทเชิงรุกในการปกป้องผลประโยชน์
ของตนเอง’ และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายภายใน
ประเทศ และพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ์ พ.ศ. 2518 เพื่อขจัด 
ข้อจ�ากัดทางกฎหมายดังกล่าว87

86  ดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รายงานคณะกรรมการด้านเสรีภาพในการสมาคม ฉบับ
ที่ 380 เดือนตุลาคม 2559 ต่อ ค�าร้องเรียนหมายเลข 3164 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ย่อหน้า 
982

87  ดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รายงานคณะกรรมการด้านเสรีภาพในการสมาคม ฉบับ
ที่ 380 เดือนตุลาคม 2559 ต่อ ค�าร้องเรียนหมายเลข 3164 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ย่อหน้า 
1052
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7.2 อุปสรรคทางการปฏิบัติและกระบวนวิธีพิจารณา
   หลักการ UNGPs ขอ้ท่ี 26 ยังระบุถึงอุปสรรค
ทางการปฏิบัติและกระบวนวิธีพิจารณาในการเข้าถึงความยุติธรรม 
ดังนี้

(1). ค่าใช้จา่ยในการฟ้องร้องคดีต่อศาล

(2). ผู้ร้องเรียนมีปัญหาในการหาทนายความหรือไม่

(3). ความสามารถและตัวเลือกในการเข้าถึงการฟ้องร้องคดี
แบบรวมกลุ่ม

(4). เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
หรือความสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อท�าการสืบสวนสอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

   อุปสรรคเหล่านี้ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างคู่
ขัดแย้งสองฝ่ายในการละเมิดสิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
เช่น สถานะทางการเงิน การเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเชี่ยวชาญ
หลักการ UNGP ข้อท่ี 26 ยังเน้นย�้าว่า ส�าหรับกลุ่มประชากรท่ี
เปราะบางกว่ากลุ่มอื่น ๆ มักมีความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้นเม่ือพยายาม
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หรือเมื่อพยายามใช้กลไกทางกฎหมาย  
เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม ร่างกาย สถานะการเงิน และ
สถานะทางกฎหมาย ซึ่งท�าให้กลุ่มประชากร เช่น แรงงานข้ามชาติ
มีความเปราะบางกว่า และอาจถูกแสวงหาประโยชนไ์ดง้่ายกว่ากลุ่ม
อื่นๆ รัฐจึงมีความจ�าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่สิทธิและ
ความจ�าเป็นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม หรือ กลุ่มประชากรในแตล่ะขั้น
ตอนของกระบวนวิธีเยียวยา
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   กรณีแรงงานชาวเมียนมาในโรงงานแม่สอดพีเอ
นั้น แม้แรงงานจะไม่เสียค่าทนายความในการด�าเนินคดีในชั้นศาล
แรงงาน เนื่องจากได้รับค�าปรึกษาทางกฎหมายจากองค์กรเอกชน
ภายในพื้นท่ี แต่หลังจากท่ีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
ไม่เป็นผลส�าเร็จ นายจ้างปดิประตูทางเขา้ออก บริเวณด้านหน้า
อาคารผลิต และไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างท�า ท�าให้ลูกจ้าง 
ขาดรายได้ท่ีใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เช่น ค่าท่ีพักอาศัย ค่าสาธารณูปโภค และค่ารักษาพยาบาล88  

สร้างความล�าบาก และความกดดันทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิตใจของแรงงานข้ามชาติเป็นอย่างมาก89

   สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า รัฐยังขาดกลไกท่ี 
จะคุ้มครองแรงงานข้ามชาติท่ีตัดสินใจใช้สิทธิร้องเรียนและเยียวยา
ในกรณีท่ีได ้รับผลกระทบด้านลบจากการประกอบธุรกิจ เช ่น 
รัฐยังขาดการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกข่มขู่โดยนายจ้าง ลูกจ้าง
เชื่อว ่าตนถูกใหอ้อกจากงานโดยไม่เป ็นธรรม การจัดหาบ้าน
พักชั่วคราวและให้สถานะทางกฎหมายและแรงงานข้ามชาต ิ
และครอบครัวระหว่างรอการพิจาณาผลของข้อรอ้งเรียน เป็นต้น

   แรงงานชาวเมียนมาให้ข้อมูลว่าไม่มีปัญหาในการ
เข้าถึงค�าปรึกษาทางกฎหมายและทนายความเนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างานด้านแรงงานข้ามชาติ
และด้านกฎหมาย 

88  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานผู้หญิงชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

89  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานผู้หญิงชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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   อุปสรรคทางวิธีปฏิบัติและกระบวนวิธีพิจารณาท่ี
ส�าคัญในกรณี การเรียกร้องสิทธิแรงงานของแรงงานชาวเมียนมา
ในโรงงานแม่สอดพีเอ คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือ บุคลากรท่ีปฏิบัติ
งานเพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ได้แก่ ล่ามภาษาเมียนมาท่ีปฏิบัติ
งานควบคู่กับส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขาดความ
รู้ความเชี่ยวชาญในด้านการส่ือสารเพื่อประนีประนอมข้อพิพาท
แรงงาน ขาดความรูด้้านสิทธิแรงงานท่ีรอบด้านถี่ถ้วน และขาด
ทัศนคติท่ีจะอ�านวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้แรงงานข้าม
ชาติท่ีถูกละเมิดสิทธิ90 แรงงานชาวเมียนมาซึ่งเข้าสู่กระบวนการ
เจรจาประนีประนอมข้อพิพาทแรงงานให้ข้อมูลตรงกันว่า 

   “รู ้สึกว่าเจ้าหนา้ท่ีอยู ่ฝั่งนายจ้าง และมีการเจรจา
ต่อรองแทนนายจ้าง เช่นแรงงานต้องการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม 
20 บาท แต่ลา่มของกรมสวัสดิการฯ ต่อรองเป็น 10 บาท ใน
ระหว่างการด�าเนินการเจรจา รู้สึกว่ามีการแบ่งชนชั้น และล่าม
พูดจาโน้มน้าวให้แรงงานยอมรับข้อเรียกร้อง และพูดจากับฝ่าย
นายจ้างดีกว่าฝ่ายลูกจ้าง”91

7.3 อุปสรรคในการเข้าถึงกลไกการร้องเรียน 
และเยียวยาในระดับปฏิบัติการ
   หลักการชี้แนะฯ ข ้อ 29 ได ้กล ่าวถึงกลไกการ
รอ้งเรียนและเยียวยาในระดับปฏิบัติการท่ีจัดให้มีโดยภาคธุรกิจ 
โดยควรท�าหน้าท่ี 2  ประการ คือ (1) สนับสนุนให้เกิดการ 
ระบุผลกระทบในทางลบต่อสิทธิมนุษยชน และจัดช่องทางให้ผู้ได้

90  ข้อมูลจาก บันทึกกิจกรรมการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องของ
แรงงานกรณีละเมิดสิทธแิรงงานในโรงงาน วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก

91  บทสัมภาษณ์การอภิปรายกลุ่ม ตัวแทนแรงงานผู้ชายชาวเมียนมา วันที่ 11 มีนาคม 2562 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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รับผลกระทบไดห้ยิบยกข้อกังวลข้ึนมาพิจารณา และ (2) ดูแลและ
เยียวยาข้อกังวลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่
ให้ขยายเป็นข้อพิพาท 

   ความพยายามของแรงงานท่ีจะส่ือสารข้อร้องเรียน
ให้กับนายจ ้างทราบในชั้นสถานประกอบการในกรณีโรงงาน
แม่สอดพีเอไม่มีประสิทธิผลนัก แม้ฝ่ายนายจ้างของโรงงานได้
มอบกระดาษให้แรงงานเขียนความต้องการของตน และแรงงานได้
ประชุมปรึกษาหารือกันเขียนข้อร้องเรียนส่งด้วยลายมือให้นายจ้าง  
โดยเนื้อหาระบุถึงการขอปรับสภาพการจ้างให้ดีขึ้นในประเด็นหลัก
มีเรื่อง ค่าจ้าง เวลาท�างาน ปริมาณงาน เอกสารประจ�าตัว และการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลังจากท่ีแรงงานยื่นข้อเรียกร้องขอ
ปรับสภาพการจ้างต่อนายจ้างแล้ว นายจ้างได้เชิญบุคคลภายนอก
ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายจ้างเข้ามาร่วมเจรจาหาข้อตกลงกับลูกจ้าง
ในบรรยากาศท่ีมีการข่มขู ่แรงงาน และล่ามท่ีใช้ในการเจรจาไม่
ได้ส่ือสารขอ้ร้องเรียนตรงตามกับท่ีแรงงานต้องการ การเจรจา 
ไกล่เกลี่ยในชั้นสถานประกอบการนั้นไม่บรรลุผล ส่วนหนึ่งมา
จากการท่ีนายจ้างปฏิเสธจะเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินด้วย  
แม้แรงงาน “ขอปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 20 บาทต่อวัน จากเดิม 
วันละ 110-195 บาทต่อวัน” เท่านั้น (ค่าแรงงานขั้นต�่าของพื้นท่ี
แม่สอดประกาศวันท่ี 1 เมษายน 2561 อยู่ท่ี 310 บาทต่อวัน)   
เมื่อนายจ้างของโรงงานแม่สอดพีเอไม่เปดิเจรจาตามข้อเรียกร้อง
ของแรงงานภายใน 3 วัน หลังได้รับการยื่นข้อเรียกร้อง กรณี
นี้จึงเข้าสู ่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานของพนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงาน เหตุการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่ากลไก 
ใ น ร ะดั บ สถ านปร ะกอบกา รนี้ ไ ม ่ส าม า รถท� า หน ้า ท่ี ร ะบ ุ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีแรงงานหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถแม้จะประกนัค่าแรงงานขัน้ต�า่ 
ตามกฎหมายในพื้นท่ีได้ และกลไกระดับสถานประกอบการนี้
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ไม่สามารถดูแลและเยียวยาข้อกังวลของแรงงานไม่ให้ข้อพิพาท 
บานปลายได ้ดังเห็นได้จาก ในเวลาต่อมาฝ่ายนายจ้างได้กีดกันไม่
ให้แรงงานเข้าท�างานตามปกติเนื่องจากแรงงานไม่ยอมลงชื่อตาม
ข้อตกลงท่ีนายจ้างเสนอ และน�าไปสู่การปดิโรงงานและการเลิกจ้าง
แรงงานข้ามชาติทุกคนในโรงงาน

   ด้านความพยายามของแรงงานและทีมท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายท่ีใช้กลไกการร้องเรียนและเยียวยาท่ีไม่ใช่กลไกภาค
รัฐ แต่เป็นกลไกระดับปฏิบัติการท่ีจัดโดยภาคธุรกิจ ผ่านการสง่
จดหมายร้องเรียนไปถึงภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีนี้ คือ บริษัท
ขนาดใหญ่ท่ีจ้างงานแบบรับเหมาช่วงต่อให้กับบริษัทขนาดเล็ก ซึ่ง
ควรมีภาระความรับผิดชอบต่อแรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน เช่นเดียวกับโรงงานแม่สอดพีเอ และบริษัท หุ้น แบงค์ค็อก 
จ�ากัด ตามท่ีหลักการชี้แนะฯ ระบุ “ว่าบริษัทยังคงต้องรับผิดชอบตอ่ 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของตน’92 ในกรณี
นี้ แม้จะมีการส่งจดหมายร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไป
ยังบริษัทขนาดใหญ่ท่ีว่าจ้างบริษัท หุ้น แบงค์ค็อก จ�ากัดให้ผลิต
สินค้าเส้ือผ้า93 แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ แม้จะมีการ
ติดตามทวงถาม94 จึงกล่าวได้ว่ากลไกการร้องเรียนระดับปฏิบัติ
การนี้ยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะคุ ้มครองและเยียวยาสิทธิ
มนุษยชนของแรงงาน

92 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ “แถลงการณ์เมื่อส้ินสุดการเยือน
ประเทศไทยโดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” กรุงเทพฯ 4 เมษายน 
2561 เข้าถึงได้ท่ี https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=22915&LangID=E

93 ดู กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, บันทึกค�าให้การของนางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ หุ้น
ส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม่สอดพี.เอ. ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 และ บันทึกค�าให้การของ
นางสาววภิาวดี แซ่หุ้น ผู้รับมอบอ�านาจบริษัท หุ้น แบงค์ค๊อก จ�ากัด ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่
ให้ไว้ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และปรากฎใน
ค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ส�านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) ที่  
1/2561 ฉบับลงวันที่ 12 มกราม 2561 หน้า 4 และ 7

94 บทสัมภาษณ์สมาชกิองค์กรพฒันาเอกชน หนึง่ในสมาชกิทีมท่ีปรกึษาของแรงงานกรณโีรงงานแม่สอด
พีเอ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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บรรณานุกรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ‘เอกสารการ

จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ฉบับ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562’

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม. (ร่าง) แผน
ปฏิบัติการระดับชาติว่าาด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (สถานะ ณ วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2562 – เอกสารฉบับนี้ใช้ส�าหรับการรับฟังความเห็นเท่านั้น). 
เข้าถึงได้ท่ี http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_11/
NAP-14-02-62_Online.pdf 

กระทรวงแรงงาน. ‘กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง’. เข้าถึงไดท่ี้ 
http://www.mol.go.th/employee/employee_fund

กระทรวงแรงงาน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�านัก
คุ้มครองแรงงาน. “สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้ การคุ้มครองแรงงาน” เข้าถึงได้ท่ี 
http://lb.mol.go.th/ewt_news.php?nid=224

กระทรวงแรงงาน. (2561) ‘แนวทางในการบริหารจัดการ
แรงงานต่างดา้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 
ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSS และ ศปก.บต.’. สืบคน้
ได้ใน: https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/
alien_th/f45ff7d848ca050d0029a94317d5a0f1.pdf
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กระทรวงแรงงาน. ‘สิทธิตามกฎหมายแรงงาน’. เข้าถึงได้ท่ี 
http://www.mol.go.th/employee/rihgt_labor%20low

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2557). ‘หลักการ
ชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การ
สหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา’ กรุงเทพฯ สหมิต
รพริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง

ค�าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 72/2557 ‘เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันท่ี 27 มิถุนายน 
2557’

นุกุล มุกลีมาศ และกมลทิพย ์ ลออกิจ เศรษฐกรอาวุโส. 
‘การขึ้นค่าแรงข้ันต�่า: ผลกระทบต่อการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในอ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก’ ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานภาคเหนือ (บทความเป็นมุมมองการวิเคราะห์ของผู ้เขียนไม่
เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย). เข้าถึงได้ท่ี https://bit.ly/2DNlwTx

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ. วารสาร ‘สิทธิแรงงานปริทัศน์ ว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ธุรกิจ กับงานที่มีคุณค่า’. ฉบับประจ�าวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2561 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ท่ี 1/2558 ‘เรื่อง ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่19 
มกราคม 2558’
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พระราชบัญญัติการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกาก� าหนดกิจการหรื อลู กจ ้า งอื่ น ท่ี ไม ่อยู ่
ในบังคับตามกฎหมายว ่าด ้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560, วัน
ท่ี 17 กุมภาพันธ ์ 2560 เข ้าถึงไดท่ี้ http://www.oic.go.th/
FILEWEB/CABINFOCENTER11/DRAWER058/GENERAL/
DATA0000/00000228.PDF

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) เขา้ถึงได้ท่ี http://legal.labour.go.th/2018/images/
law/Protection2541/labour_protection_2541_new62.pdf

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมตาม 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2561) วันท่ี 8 ตุลาคม 
2561 เข้าถึงได้ท่ี https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/
files_storage/sso_th/84244ea51a2464c0713a98ddd8
cc0955.pdf

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์ พ.ศ. 2518 เข ้าถึงได ้ท่ี 
http://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/labour_
relation_2518.pdf
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ทีมท่ีปรึกษา (2561). ‘แรงงานข้ามชาติแม่สอดพีเอกับการเข้า
ถึงสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน’. รายงานสรุปบทเรียนการให้ความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายและการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมของทีม
ท่ีปรึกษา

สมาคมประชาชาติแห ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (2560). 
‘ฉันทามติอาเซียนวา่ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าว’ เข้าถึงได้ท่ี https://asean.org/storage/2019/01/3.-
March-2018-ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-
Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers.pdf

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก. (ไม่ระบุวันเดือนปีท่ีตี
พิมพ์) ‘แผน่พับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก’. 

ส�านักงานข ้าหลวงใหญ ่สิทธิมนุษยชนแห ่งสหประชาชาติ 
‘แถลงการณ์เมื่อสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดยคณะท�างาน
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว ่า ด ้ว ย ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ’  ก รุ ง เ ท พ ฯ  
4  เ ม ษ า ย น  2 5 6 1  เ ข ้า ถึ ง ไ ด ้ท่ี  h t t p s : / / w w w . o h c h r .
o r g / e n / N e w s E v e n t s / P a g e s / D i s p l a y N e w s .
aspx?NewsID=22915&LangID=E

ส�านักงานข ้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห ่งสหประชาชาติ . 
‘ประเทศไทย: การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ
คณะผู ้เชี่ยวชาญว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
กรุงเจนีวา’ วันท่ี 22 มีนาคม 2561 เข้าถึงได้ท่ี https://www.
ohchr .o rg/en/NewsEvents/Pages/D isp layNews .
aspx?NewsID=22883&LangID=E
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ส�านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัดตาก (สาขา
แม่สอด) กระทรวงแรงงาน ‘ค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ฉบับที่ 1/2561 
ที่ ตก 0029/78 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2561’

ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว (สิงหาคม 2559) ‘องค์ความรู้ 
เรื่อง การพิจารณาอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551’ เข้าถึงได้ท่ี http://sez-evaluation.com/
images/documents/mae/07.pdf

ส�านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน 
กรุงเทพฯ  ค�าส่ังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ท่ี 93-207/2561 ฉบับ
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. ‘รายงานคณะกรรมการด้าน
เสรีภาพในการสมาคม ฉบับท่ี 380 เดือนตุลาคม 2559 ต่อค�าร้อง
เรียนหมายเลข 3164’ ฉบับลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. ‘รายงานคณะกรรมการ
ผู ้เชี่ยวชาญดา้นการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ การ
ประชุมประจ�าปีแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 99 พ.ศ. 2553’. 
เข ้าถึงได ้ท่ี https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=10
00:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_
COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_
YEAR:2307583,102843,Thailand,2009
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องค ์การแรงงานระหว ่างประเทศ. ขา่ว ‘ประเทศไทยให้
สัตยาบันอนุสัญญาการท�างานภาคประมง’ เผยแพร่วันท่ี 31 มกราคม 
2562. เข้าถึงได้ท่ี : https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_667145/lang--en/index.htm

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. ‘ระบบข้อมูลมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ การให้สัตยาบันของประเทศไทย’. เข้าถึงได้ท่ี 
: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1
1200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102843

อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส�าเนียง. (2557). ‘แรงงาน
ข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง’. แผนงานสร้างเสริม
นโยบายสาธารณะท่ีดี, สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สืบค้นได้ใน : https://bit.ly/2J4E3z1






