


กิตติกรรมประกาศ 

มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธ(MAP)ขอแสดงความขอบคุณไปยัง

แรงงานขามชาติที่ไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากการอยูทํางานในประเทศไทยทั้งโดยไมไดจดทะเบียน 

และโดยไดจดทะเบียน ทั้งแรงงานที่ใหขอมูลผานการกรอกแบบสอบถามหลายหนาและคอนขางยาวและ

แรงงานที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ไดสละเวลาวางอันมีคาใหขอมูลสําหรับการจัดทํารายงานฉบับ

นี้ ดวยความหวังวาขอมูลที่เราไดรวบรวมจะสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับแรงงานขามชาติในอนาคต 

นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ขอขอบคุณมายังอาสาสมัครที่ชวยเก็บรวบรวมและตรวจทานขอมูล  รวมทั้งยัง

มีงานสําคัญมากอีกประการหนึ่งของมูลนิธิฯ คือการแปล เราขอขอบคุณเปนอยางย่ิงไปยังทุกทานที่มีสวน

รวมในการแปลในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

กฎหมายไมกดสิทธิ: RegularRights เปนโครงการของมูลนิธิฯ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก  CCFD –

Terre Solidaire เราขอขอบคุณมายัง CCFD ที่ไมเพียงใหการสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการนี้  แต

ยังใหการสนับสนุนดานความรวมมือและการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับงานของมูลนิธิฯ และกับความฝน

ของแรงงานขามชาติ 
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กฎหมายไม่กดสิทธ ิ
RegularRights 

การศึกษาเชิงเปรียบเทยีบเรื่องสภาพการท างานและการอยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ
สามกลุ่มคือ แรงงานทีไ่ม่จดทะเบียน แรงงานที่จดทะเบียนบัตรอนุญาตท างาน และ

แรงงานที่มีหนังสือเดนิทางชั่วคราวจากการพิสูจน์สัญชาติ 
 

บทน า 

วันแรงงานข้ามชาติสากล วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 นี้ ในประเทศไทยแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศพม่า/เมียนมาร ์ ที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีเอกสารอะไรเลย  หรือไม่ได้ถือเอกสารหลายชิ้นแบบครบ
ชุด ก าลังอยู่ภายใต้การขู่ส่งกลับอีกครั้งโดยการประกาศนโยบายคร้ังนี้ถือเป็นคร้ังที่ 15 นับแต่มีการประกาศ
มา แต่อย่างไรก็ตามส าหรับคร้ังนี้มีสิ่งที่แตกต่างออกไปคือ แรงงานได้รับการแจ้งให้กลับบ้านในประเทศต้น
ทางไปด าเนินการผ่านหน่วยงานหรือบริษัทตัวแทนด้านการจัดหางานให้มีเอกสารครบถ้วนแล้วจึงจะกลับมา
ท างานในประเทศไทย กระบวนการน้ีรู้จักกันโดยทั่วไปว่าคือการท าตาม MOU บันทึกข้อตกลงที่ได้ท าขึ้น
และลงนามในปี พ.ศ. 2546 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อความ
ร่วมมือด้านการจ้างงาน ให้แรงงานจากประเทศพม่ามีสถานภาพการเข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่อะไรคือ
แรงจูงใจส าคัญส าหรับแรงงานข้ามชาติในการจดทะเบียนท าการพิสูจน์สัญชาติเพื่อหนังสือเดินทางชั่วคราว? 
การด าเนินงานส าหรับเอกสารอ่ืนๆ ที่ผ่านมาได้ให้ผลประโยชน์ที่เพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้แรงงานข้าม
ชาติลงทุนท าการพิสูจน์สัญชาติหรือไม่ ? หรือประสบการณ์จากการจดทะเบียนหรือพิสูจน์สัญชาติที่ผ่านมา
นั้น ท าให้แรงงานข้ามชาติรู้สึกหมดหวังต่อการแสวงหาการคุ้มครองจากกระบวนการขึ้นทะเบียนทุก
รูปแบบแล้วพลอยรู้สึกลดหรือหมดความสนใจต่อการมีสถานภาพที่ถูกกฎหมายหรือไม่? 

RegularRights: กฎหมายไมก่ดสิทธิ คือโครงการที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิแมพMAP ในเดือนมกราคม 
2555 เพื่อสนับสนุนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าให้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประโยชน์และข้อ
เสียเปรียบ ของการมีสถานภาพสามรูปแบบคือ ไม่ได้จดทะเบียน, จดทะเบียนบัตรประจ าตัวชั่วคราว ทร.
38/1 และถือใบอนุญาตท างาน และถือหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ได้จากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ การ
ส ารวจคร้ังนี้ได้รับความร่วมมือจากแรงงานให้ข้อมูลผ่านการกรอกแบบสอบถามอย่างสมบูรณ์ โดยค าถาม
ครอบคลุมประเด็นสภาพการอยู่อาศัยและการท างาน  ทั้งนี้ข้อมูลแยกเป็นจากแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน
จ านวน 195 คน, จากช่วงมี ทร.38/1และบัตรอนุญาตท างานจ านวน 137 คน และ จากการถือหนังสือเดินทาง
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ชั่วคราวจ านวน 161 คน โดยได้ท าการส ารวจกับแรงงานฯ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, อ.แม่สอด จ.ตาก และ ต.
มหาชัย จ.สมุทรสาคร นอกจากนั้นยังได้รับข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ ประกันสังคมและ กระบวนการMOU จัดในพื้นที่เชียงใหม่ แม่สอด มหาชัยและ จ.
พังงา โดยแรงงานฯ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ เหล่านี้ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียน
ต่างๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน 

เอกสารน้ีได้สรุปมุมมองและประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
แบบสอบถามและการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และเป็นเอกสารชิ้นแรกจากชุดสิ่งตีพิมพ์ที่ได้วางแผน
ไว้ในโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556โครงการRegularRights จะยังคงท างานกับแรงงานข้ามชาติต่อไปเพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบ ผลประโยชน์และข้อเสียเปรียบของการเป็นแรงงานที่จดทะเบียน โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะ
ไปที่สถานการณ์ของแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ได้จากการผ่านกระบวนการMOU 

ความเป็นมา: การท าให้แรงงานข้ามชาตถิูกกฎหมาย 

แรงงานข้ามชาติท่ีไม่ได้จดทะเบียน 
ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าและโอกาสการลี้ภัย พวกเขาได้รับการยอมรับให้เข้าสู่ค่ายผู้ลี้ภัยที่เป็นพื้นที่พักพิง
แบบปิด และบางส่วนได้รับการยอมรับเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบลักลอบ  ด้วยเหตุความไม่สงบทางการเมือง
ในประเทศตนเอง  แรงงานข้ามชาติเหล่านี้จึงเข้ามาเมืองไทยโดยไม่มีเอกสารใด โอกาสการจ้างแรงงานข้าม
ชาติได้ขยายตัวเร่ือยมาพร้อมกับการเจริญของภาคอุตสาหกรรมส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร 
อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนั้นความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมการ
บริการก็พุ่งสูงขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเพิ่มจ านวนของชนชั้นกลาง ใน
ยุค90 หรือประมาณพ.ศ. 2533-2542 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีโอกาสการจ้างงานมหาศาลให้แก่แรงงานจาก
ประเทศพม่า กัมพูชาและลาว โดยในช่วงเร่ิมต้นไม่ได้มีการค านึงถึงสถานภาพการจดทะเบียนมากนัก ต่อมา
แทนที่ควรจะมีกระบวนการอันแตกต่างหลากหลายเพื่อให้โอกาสแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้นิรโทษกรรม
หรือได้รับการเข้าสู่กระบวนการให้ตนเองอยู่อาศัยท างานเป็นแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายแต่ ส่วนใหญ่
ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยกลับยังคงต้องอยู่อย่างไม่ได้จดทะเบียนมาโดย
ตลอดจนถึงปัจจุบัน  ประมาณการจ านวนแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยปัจจุบันอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 2 ล้านคน แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนทั้งหมดต้องรับผิดจากการถูกบุกเข้าจู่โจม จับกุม กักขัง
และ ส่งกลับ ที่สามารถเกิดขึ้นในทุกขณะ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ แรงงานฯจะต้องติดสินบนและ
จ่ายเงินค่าน้ าชา 
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การจดทะเบียนเพื่อบัตรอนุญาตท างาน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยได้ออกประกาศประจ าปีเพื่อแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนได้
เข้าถึงโอกาสการท าให้ตนเองอยู่ท างานอย่างถูกกฎหมายด้วยการให้จดทะเบียนบัตรอนุญาตท างานชั่วคราว 
โดยบัตรฯนี้ให้สิทธิแรงงานฯท างานในช่วงเวลาที่ก าหนดชัดเจนในระหว่างที่รอการถูกผลักดันส่งกลับ
ประเทศต้นทาง  ในตอนสิ้นสุดของแต่ละช่วงที่อนุญาตให้แรงงานฯอยู่ท างานนั้น รัฐบาลได้ประกาศเร่ือง
การส่งกลับแรงงานข้ามชาติทุกคน  จาก 3 ประเทศดังกล่าว โดยทั่วไปจ านวนยอดแรงงานฯที่ถูกส่งกลับ
มักจะพุ่งสูงในช่วงวันขีดเส้นตาย แล้วหลังจากนั้นก็จะประกาศการนิรโทษกรรมหรือการให้โอกาสท าบัตร
อนุญาตท างานใหม่อีกครั้ง เป็นแบบนี้เร่ือยมา ต่อมาในปี พ.ศ.2547 นโยบายใหม่ได้เรียกร้องให้แรงงานฯ
และสมาชิกครอบครัวหรือผู้ติดตามแรงงานได้มีโอกาสจดทะเบียนบัตรประจ าตัวชั่วคราวแบบให้เปล่า(ทร.
38/1)เป็นคร้ังแรก และเหมือนเป็นการปลดปล่อยแรงงานฯออกจากการพึ่งพิงนายจ้างหรืออยู่ในความ
ควบคุมของนายจ้างตลอดเวลา อันดึงดูดให้แรงงานฯ จดทะเบียนเป็นจ านวนมาก โดยมีแรงงานฯจดทะเบียน
ถึง 1.3 ล้านคน(921,492 คนมาจากประเทศพม่า) หลังจากนั้นนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
แรงงานฯกลุ่มนี้กลับอนุญาตเพียงแรงงานฯที่ผ่านการจดทะเบียนในปี2547เท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนรอบ
ใหม่ได้อีก แต่ในทุกรอบของการเปิดให้จดทะเบียนหากมีจ านวนแรงงานที่จดทะเบียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ก็จะมีการเปิดให้มีการจดทะเบียนใหม่อีกเพื่อให้จ านวนการจดทะเบียนสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายส าหรับการจด
ทะเบียนเพื่อบัตรอนุญาตท างานได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรอบหลายปี และได้คงไว้ที่ต่ ากว่า 4,000 
บาท โดยครอบคลุมค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสุขภาพ และการเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพแห่งชาติ  
ทั้งนี้มีจ านวนแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนบัตรอนุญาตท างานจ านวน 1,011,443 คน1 
 

หนังสือเดินทางชั่วคราวท่ีได้จากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ 

บันทึกข้อตกลงเร่ืองความร่วมมือในการจ้างงานได้รับการลงนามระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาล
พม่า, กัมพูชาและลาว ในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งระบบเพื่อท าให้การย้าย
ถิ่นถูกกฎหมาย ในปีพ.ศ. 2550 แรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่จดทะเบียนแล้วได้รับการแจ้งว่าพวกเขาจะต้องเข้า
สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางของตนและจะต้องได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวจึงจะ
สามารถอยู่ท างานในประเทศไทยต่อไป   แต่จากการขาดความคืบหน้าจากรัฐบาลพม่า ในปีพ.ศ.2551รัฐบาล
ไทยจึงมีมติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปีเพื่อให้แรงงานฯเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
อย่างเสร็จสมบูรณ์  ด้วยการก าหนดวันขีดเส้นตายใหม่คือวันที่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2552 
รัฐบาลพม่าได้ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติจ านวน 3 ศูนย์ขึ้นที่ ท่าขี้เหล็ก เมียวดีและ เกาะสอง(หลังจากนั้นย้ายไป
ที่ระนอง) แต่ด้วยความที่เร่ิมด าเนินการล่าช้ามาก จึงมีแรงงานพม่าเพียง 142,000 คนที่เข้าสู่กระบวนการ
                                                           
1
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน: เอกสารข้อมูลแรงงานข้ามชาติรหัส Note #13 
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พิสูจน์สัญชาติเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25532 เพื่อเร่งให้กระบวนการฯรวดเร็วขึ้นจึงได้มีการเพิ่มศูนย์
พิสูจน์สัญชาติอีก 5 ศูนย์ในประเทศไทย รวมทั้งได้ขยายวันขีดเส้นตายออกไปอีก โดยคร้ังแรกขยายถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อมาขยายจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และล่าสุดขณะนี้ขยายจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 
2555 

 รัฐบาลไทยตัดสินใจไม่ขยายเวลาวันขีดเส้นตายออกไปอีก ท าให้มีแรงงานข้ามชาติ 356,351 คน 
(พม่า 91,678 คนลาว 99,019 คนและกัมพูชา 165,654 คน ) ที่ได้เข้าสู่กระบวนการแล้วแต่ขั้นตอนการพิสูจน์
สัญชาติยังไม่เสร็จสิ้น3 และแรงงานข้ามชาติทุกคนที่ไม่มีหนังสือเดินทางภายในวันที่ 14 ธันวาคม จะถูก
ส่งกลับ  ทั้งนี้พวกเขามีทางเลือกในประเทศตนเองที่จะสมัครขอรับหนังสือเดินทางและกลับมาท างานใน
ประเทศไทยพร้อมกับเอกสารต่างๆ ที่ท าให้การเดินทางเข้ามาท างานถูกกฎหมาย นอกจากนั้นกระทรวง
แรงงานยังต้องการมองหาช่องทางเร่ิมแผนการน าเข้าแรงงานตามฤดูกาล และเห็นด้วยที่จะน าเข้าแรงงานชาว
บังคลาเทศเพื่อทดแทนแรงงานประมง รวมทั้งน าเข้าแรงงานเวียดนามเพื่อทดแทนแรงงานก่อสร้าง 
  กระบวนการพิสูจน์สัญชาติมีขั้นตอนหลายขั้นตอนส าหรับแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งค่าพิสูจน์
สัญชาติก็เร่ิมต้นที่ 5,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับอัตราของบริษัทที่แรงงานใช้บริการ  ปัจจุบันหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวสามารถใช้ได้ 6ปีแต่แรงงานข้ามชาติสามารถท างานในประเทศไทยได้เพียง 4 ปี เมื่อระยะเวลา 4 ปี
สิ้นสุดลง แรงงานฯจะไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยอีก 3 ปี 
 

บันทึกข้อตกลงเร่ืองหนังสือเดินทางชั่วคราว 

จุดประสงค์หลักของการท าบันทึกข้อตกลงไม่ได้ท าเพื่อกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแต่เพื่อกระตุ้น
ให้แรงงานข้ามชาติจดทะเบียนก่อนออกจากประเทศต้นทางและเพื่อเข้ามาประเทศไทยในช่องทางที่เป็น
ระบบที่มีนายจ้างและงานจัดเตรียมอยู่พร้อมแล้ว นายจ้างในประเทศไทยจะต้องประกาศรับสมัครแรงงาน
กับส านักงานจัดหางานในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่มีแรงงานไทยสมัครงานแล้วกรมการจัดหางาน
จึงจะสามารถออกโควต้าการจ้างแรงงานข้ามชาติ หลังจากนั้นบริษัทจัดหางานในประเทศเมียนมาร์จะได้รับ
การติดต่อเพื่อรับสมัครหาแรงงานและจัดเตรียมแรงงานที่พร้อมจะเดินทางมาท างานในประเทศไทยจาก
ประเทศเมียนมาร์  เมื่อแรงงานฯได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาท างานแล้วทางนายจ้างจะต้องเตรียมข้อตกลง
และเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่งเป็นเจตนาให้เกิดสัญญาการจ้างงานกับแรงงาน หลังจากนั้นรายชื่อของแรงงาน
จะถูกส่งไปยังหน่วยงานราชการหลายหน่วยในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย แล้วแรงงานก็จะผ่าน
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 จากตัวเลขของกระทรวงแรงงาน ณ เวลาที่มีแรงงานข้ามชาติพม่าอีกกว่า 690,000 คนที่ได้ยื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังอยู่ใน
ขั้นตอนของกระบวนการฯและ แรงงานฯ อีกกว่า 250,000 คนที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารเข้าสู่
กระบวนการฯ  
3

 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน,วันที ่14 พ.ย. 2555 บันทึกการประชุม 
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ชายแดนเข้ามาเพื่อรับการตรวจสุขภาพจัดเตรียมโดยฝ่ายสาธารณะสุขของไทย แรงงานที่ผ่านการตรวจทาง
การแพทย์นี้สามารถสมัครขอรับหนังสือเดินทางและบัตรแรงงานของเมียนมาร์ การเซ็นต์สัญญาการจ้างงาน
ระหว่างนายจ้างและแรงงานควรกระท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐของเมียนมาร์  หลังจากนั้นแรงงานฯก็เข้า
ประเทศไทยทางชายแดนและได้รับวีซ่าจ านวน 2 ปีที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ขั้นตอนต่อไปคือการ
สมัครบัตรอนุญาตท างานในจังหวัดที่จะท างาน ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของกระบวนการนี้นั้นไม่ได้ปรากฏ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน แต่แรงงานได้รายงานว่าจะต้องจ่ายเงินคืนให้นายจ้างระหว่าง 15,000 ถึง 30,000 
บาท กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาระหว่างหลายสัปดาห์ไปถึงสามเดือน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มี
แรงงานชาวพม่าเพียง 18,372 คนที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวจากกระบวนการMOU4 
 

เปรียบเทียบผลประโยชน์และข้อเสียเปรียบของสถานภาพการย้ายถิ่นตา่งๆ 

ข้อมูลโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แรงงานข้ามชาติจ านวน 493 คน (ผู้หญิง 213 คน และผู้ชาย 280 คน) จากประเทศพม่าได้กรอก
แบบสอบถามอย่างสมบูรณ์ โดย 83 คน อยู่ที่มหาชัย 150 คนอยู่ที่แม่สอดและ 260 คนอยู่ที่เชียงใหม่  และใน
จ านวนนี้แยกเป็น 195 คน(ผู้หญิง 90 คน ผู้ชาย105 คน) ที่ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ไม่ได้จดทะเบียน 
นอกจากนั้นแรงงาน 137คน(ผู้หญิง 55 คน ผู้ชาย86 คน)ให้ข้อมูลจากช่วงถือบัตรอนุญาตท างาน (ทร.38/1) 
และ แรงงาน 161 คน (ผู้หญิง 68 คน และผู้ชาย 93 คน)ให้ข้อมูลจากช่วงถือหนังสือเดินทางชั่วคราวจากการ
พิสูจน์สัญชาติ 
 
 ไม่ได้จดทะเบียน บัตรอนุญาตท างาน หนังสือเดินทางชั่วคราว 
ผู้หญิง 90 55 68 
ผู้ชาย 105 82 93 
รวม 195 137 161 
อายุ ระหว่าง 15 ปี ถึง60 ปี, 

ส่วนมากระหว่าง 20 
และ 30 ปี 

ระหว่าง 16 ปี ถึง60 ปี, 
ส่วนมากระหว่าง 20 
และ 30 ปี 

ระหว่าง 19ปี ถึง48ปี, 
ส่วนมากระหว่าง 20 
และ 30 ปี 

สถานภาพสมรส แต่งงาน 115 คน แต่งงาน 93 คน แต่งงาน 115 คน 
ช่วงการรายงานข้อมูล  ปลายช่วงพ.ศ.2533-

2542 : 15 
ช่วงพ.ศ.2533-2542: 0 
2000s: 91 

ช่วงพ.ศ.2533-2542: 0 
2000s: 0 
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 เว็บไซต์ของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย . จ านวนแรงงานทีน่ าเข้าผ่านกระบวนการ
MOU ทั้งหมด 90,899 คน รวมแรงงานลาว 15,603 คน และแรงงานกัมพูชา 56,924 คน 
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2543-2552: 120 
2553 เป็นต้นมา:  60 

2543-2552:46 2543-2552: 161 

งาน แรงงานท างานบ้าน: 17 
สวนส้ม/กาแฟ: 6 
การเกษตร: 18 
ก่อสร้าง: 28 
อุตสาหกรรมประมง/
โรงงานท าปลา: 0 
โรงงานสิ่งทอ/ทอผ้า: 23 
โรงงานเย็บผ้าขนาดเล็ก: 
20 
โรงงานอ่ืนๆ: 27 
ร้านค้า: 16 
รับจ้าง: 34 
อ่ืนๆ: 6 

แรงงานท างานบ้าน: 8 
สวนส้ม/กาแฟ: 3 
การเกษตร: 3 
ก่อสร้าง: 30 
อุตสาหกรรมประมง/
โรงงานท าปลา: 0 
โรงงานสิ่งทอ/ทอผ้า: 22 
โรงงานเย็บผ้าขนาดเล็ก: 
9 
โรงงานอ่ืนๆ: 16 
ร้านค้า : 15 
รับจ้าง: 26 
อ่ืนๆ: 5 

แรงงานท างานบ้าน: 11 
สวนส้ม/กาแฟ: 5 
การเกษตร: 2 
ก่อสร้าง: 28 
อุตสาหกรรมประมง/
โรงงานท าปลา: 18 
โรงงานสิ่งทอ/ทอผ้า: 6 
โรงงานเย็บผ้าขนาดเล็ก: 
3 
โรงงานอ่ืนๆ: 9 
ร้านค้า : 11 
รับจ้าง: 62 
อ่ืนๆ: 6 

 

สภาพการท างาน 

แรงงานข้ามชาติส่วนมากได้รับค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า แรงงานท างานบ้านและแรงงาน
จากภาคเกษตรได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดอย่างไม่ค านึงถึงสถานภาพทางกฎหมาย ค่าเฉลี่ยของค่าจ้างรายวันพบว่า
มีการเพิ่มขึ้นตามการมีเอกสารจากการจดทะเบียนคือ เพิ่มจาก 115 บาทต่อวันส าหรับการไม่ได้จดทะเบียน 
เป็น 156 บาทต่อวันส าหรับการมีบัตรอนุญาตท างานแรงงานข้ามชาติ และเพิ่มเป็น224 บาทส าหรับการมี
หนังสือเดินทางชั่วคราว อย่างไรก็ตามการขึ้นของค่าจ้างนี้สะท้อนสถานการณ์แต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นการ
รายงานจ านวนแรงงานฯไม่ได้จดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้นในปลายยุค90s (หรือปลายช่วงพ.ศ. 2533-2542) และ
ช่วงเร่ิมของยุคปี2000s5(หรือตอนเร่ิมของช่วงพ.ศ. 2543-2552) ในช่วงที่ค่าจ้างขั้นต่ าน้อยกว่านั้น พบว่ามี
แรงงานข้ามชาติจ านวนน้อยมากที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ าในขณะนั้นและยังสัมพันธ์กับทักษะการ
ท างาน(งานก่อสร้างหรือโรงงาน)มากกว่าสถานภาพทางกฎหมายอีกด้วย 
 จ านวนชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติดูเหมือนจะลดลงพร้อมๆกับกระบวนการท าให้
แรงงานฯถูกกฎหมาย โดยจากการมีจ านวนแรงงานฯที่ถือบัตรอนุญาตท างานเพิ่มมากขึ้นที่มีจ านวนชั่วโมง
การท างานที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด(73.3%) นอกจากนั้นจ านวนแรงงานฯที่ถือหนังสืออนุญาตเดินทาง
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 ในปีพ.ศ. 2539(ค.ศ.1996) ค่าจ้างขั้นต่ าในจังหวัดเชียงใหม่คือ 140 บาทต่อวัน แล้วเพิ่มเป็น 153 บาท ในปีพ.ศ.2548(ค.ศ.2005) 
และ251 บาทในปีพ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) ตามล าดับ  
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ชั่วคราวที่ได้รับการจ่ายค่าท างานล่วงเวลาก็ดูเหมือนเพิ่มขึ้น แต่แรงงานท างานบ้านและแรงงานผู้หญิงที่
ท างานในโรงงานเย็บผ้าขนาดเล็กมีช่วงเวลาท างานที่ยาวนานที่สุด 
 สภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างานส าหรับแรงงานข้ามชาติน้ันย่ าแย่มาก อีกทั้ง
ไม่ได้รับการปรับปรุงตามสถานภาพการจดทะเบียนของแรงงานฯเลย จากค าถามขอให้แรงงานจัดระดับ
ความปลอดภัยในสถานที่ท างานของตนพบว่าแรงงานประมาณ 15 % จากทุกประเภทงานระบุว่าที่ท างาน
ของพวกเขาอยู่ในระดับทั้งอันตรายและอันตรายมาก และแรงงานฯประมาณ 20% ระบุว่าเคยได้รับอุบัติเหตุ
ในสถานที่ท างาน จ านวนเปอร์เซ็นต์น้ีค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นส าหรับแรงงานฯที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว และ
ประเด็นนี้เป็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษเพราะแรงงานกลุ่มนี้เพิ่งจะรายงานประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุใน
รอบ2-3ปีนี้เอง  รายการอันตรายในสถานที่ท างานที่แรงงานระบุประกอบด้วย ไฟฟ้าช็อก ยกของหนัก ตก
จากหลังช้าง การท างานบนที่สูง วัตถุตกจากที่สูง การถูกของมีคมทิ่มต าและบาด และการท างานใต้แดดร้อน 
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการถูกเข็มทิ่มต า(รวมการทิ่มตาด้วย) การเหยียบตะปู การใช้ยาฆ่าแมลง ปัญหาการ
หายใจจากฝุ่นควันในโรงงานและจากผงซีเมนต์  ที่มากไปกว่านั้นคือแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนยังได้ระบุ
ครอบคลุมไปถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากความตื่นตกใจจากการจู่โจมโดยต ารวจและต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
แรงงานกลุ่มนี้เคยประสบกับการถูกบุกจู่โจม การวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตและการหลบซ่อนและระบุว่าคือ
อันตรายจากการท างาน ซึ่งความอันตรายเหล่านี้ลดลงเพราะกระบวนการท าให้แรงงานถูกกฎหมายและ
กระบวนการจดทะเบียน  แต่อย่างไรก็ตามได้มีแรงงานฯหญิง 1 คนที่ถือหนังสืออนุญาตเดินทางชั่วคราว
รายงานว่ายังคงรู้สึกหวาดกลัวต่อการถูกบุกจู่โจมเพราะนายจ้างของเธอเก็บหนังสือเดินทางฯของเธอไว้ 
 แรงงานที่ท างานในโรงงานทั้งหมดหวาดกลัวต่อการเกิดไฟไหม้ในที่ท างาน มีสถานที่ท างานน้อย
กว่าคร่ึงที่มีอุปกรณ์สารดับเพลิงและสถิตน้ีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างสัมพันธ์กับสถานภาพแรงงาน 
ดังนั้นมันอาจสะท้อนว่าสถานที่ท างานจ านวนมากมีแรงงานข้ามชาติที่มีสถานภาพแตกต่างกัน 
 แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการอบรมเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างานหรือ เร่ือง
การปฏิบัติตัวในกรณีเกิดเพลิงไหม้ มีจ านวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างสัมพันธ์กับการจดทะเบียน แต่ยังมีแรงงาน
ที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวเพียง 30 % ที่รายงานว่าได้รับการแจ้งข้อปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปัจจุบันทีท่ั่ว
โลกก าลังมุ่งความสนใจไปที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานสิ่งทอในประเทศบังคลาเทศประกอบกับประวัติศาสตร์
การเกิดเพลิงไหม้ในประเทศไทยท าให้ประเด็นน้ียังเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง 
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 แรงงานไม่จดทะเบียน
195 คน 

แรงงานมีบัตรอนุญาต
ท างาน 137 คน 

แรงงานมีหนังสือ
เดินทางชั่วคราว 161 คน 

ค่าจ้างที่ได้รับ    
น้อยกว่า 100 บาท ต่อวัน 93(47.6%) 30 (21.8%) 3 (1.8%) 
น้อยกว่า 200 บาท ต่อวัน 79 (40%) 87  (63.5%) 69 (42.8%) 
น้อยกว่า 300 บาท ต่อวัน 23 (11.8%) 22 (16%) 77 (47.8%) 
มากกว่า 301 บาท ต่อวัน 0 (0%) 2 (1.4%) 13 (8%) 
ค่าเฉลี่ยค่าจ้างต่อวัน 115 156 224 
ชั่วโมงการท างาน    
8 - 9 ช.ม. ต่อวัน 104 (53.3%) 84 (61.3%) 118 (73.3%) 
10 – 12 ช.ม. ต่อวัน 42 (21.5%) 23 (16.7%) 22 (13.6%) 
มากกว่า 13 ช.ม. ต่อวัน 49  (25%) 34 (24.8%) 14 (8.6%) 
ค่าจ้างท างานล่วงเวลา
(OT) ส าหรับแรงงานที่
รายงานการท างาน
มากกว่า 9 ช.ม. ต่อวัน 

40 จาก 91 คน 
(43.95%) 

27 จาก 57 คน 
(47.3%) 

24 จาก 36 คน 
(66.6%) 

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานทีท่ างาน 

   

อุบัติเหตุที่ท างาน 36 (18.4%) 26 (18.9%) 36 (22.3%) 
อุปกรณ์ดับไฟที่ท างาน 77 (39.4%) 68 (49.6%) 70 (43.4%) 
การอบรมความปลอดภัย 18 (9.2%) 27 (19.7%) 46 (28.5%) 
อบรมการปฏิบัติกรณี
เกิดเพลิงไหม้ 

23 (11.8%) 33 (24%) 50 (31%) 

 

งานท่ีมีคุณค่า: สิทธิการเลือกสภาพการจ้างงาน 

แรงงานข้ามชาติได้รับค าถามขอให้จัดระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพการท างาน พบว่าแรงงานฯที่รู้สึก
พึงพอใจในงานของตนมีจ านวนเพิ่มขึ้นตามการได้จดทะเบียนและจ านวนแรงงานที่รู้สึกอยากเปลี่ยนงานลดลง ส่วน
เร่ืองการเปลี่ยนงานนั้นมีแรงงานจากทุกประเภทที่ต้องการเปลี่ยนงานเพราะค่าจ้างต่ า สภาพการจ้างงาน ปัญหากับ
นายจ้างหรือกับเพื่อนร่วมงานและ เพราะสภาพการอยู่อาศัยที่ย่ าแย่ นอกจากนั้นในทุกประเภทงานได้มีแรงงานฯ
จ านวนหนึ่งเสมอที่แสดงความรู้สึกว่าพวกเขาก าลังท างานที่ไม่ต้องการจะท า ไม่เหมาะกับพวกเขา และไม่น่าสนใจ มี
แรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวคนหนึ่งบอกว่า “ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชีวิตของพวกเรา” นอกจากนั้นยังมี
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แรงงานอีกหลายคนที่ระบุถึงสภาพการถูกบังคับหรือถูกจ ากัดในการท างาน มีแรงงานอีกคนหนึ่งยังระบุอีกด้วยว่าใน
ระหว่างฤดูที่ไม่ค่อยมีงานท าและเธอไม่มีงานท านั้นเธอต้องหางานท าเป็นการชั่วคราวจากที่ไหนสักแห่งก่อน ซึ่งท า
ให้เธอถูกจับและส่งกลับเพราะท างานผิดประเภท 

นอกจากนั้นแรงงานข้ามชาติยังรู้สึกกังวลกับการถูกยึดบัตรโดยนายจ้าง  แต่กระนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการยึด
เอกสารของแรงงานลดลงส าหรับแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวก็ยังคงมีนายจ้างถึง 10 % ที่ยึดเอกสารของ
แรงงานฯ 
 
 แรงงานไม่จดทะเบียน

195 คน 
แรงงานมีบัตรอนุญาต

ท างาน 137 คน 
แรงงานมีหนังสือ

เดินทางชั่วคราว 161 คน 
ต้องการเปลี่ยนงาน
เพราะ: 

115 (59%) 55  (40%) 39 (24%) 

เงินเดือนน้อยเกินไป 65 29 16 
สภาพการท างานไม่ดี 22 9 5 
จ่ายค่าจ้างช้า 0 4  
ถูกนายจ้างละเมิด 8 3  
ไม่ใช่งานที่ต้องการ 8 9 8 
มีปัญหากับเพื่อน
ร่วมงาน 

4 3 4 

สภาพที่พักย่ าแย ่ 4   
ปัญหาด้านภาษาและการ
สื่อสาร 

4   

 
 

ในปัจจุบันระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ประกาศใช้กับแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนหรือ แรงงานที่ถือ
หนังสือเดินทางชั่วคราวนั้น มีลักษณะจ ากัดความสามารถในการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจ้างของแรงงาน 
แรงงานฯสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้เฉพาะกรณีนายจ้างเสียชีวิต ปิดกิจการ หรือกรณีที่แรงงานฯยื่นค าร้อง
ทุกข์ทางกฎหมายขอรับการคุ้มครองสิทธิจากการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมิด หากแรงงานฯได้รับ
อนุญาตให้ออกจากงานที่ท าปัจจุบันได้แล้ว พวกเขามีเวลาเพียง 7 วันที่จะหานายจ้างใหม่ หลังจากนั้นหาก
แรงงานไม่ได้จดทะเบียนกับนายจ้างใหม่ภายใน 7 วันนี้พวกเขาก็จะสูญเสียสถานภาพและจะถูกส่งกลับ 
แบบสอบถามได้ถามค าถามว่าแรงงานฯ รู้สึกต้องการระยะเวลานานเท่าใดที่จะหานายจ้างใหม่ได้อย่าง
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สมเหตุสมผล พบว่าในแต่ละประเภทงาน มีแรงงานเพิ่มมากขึ้นที่รู้สึกต้องการระยะเวลามากกว่า 7 วันที่จะ
หานายจ้างใหม่ 
 
 
ระยะเวลาท่ีต้องการใช้
เพื่อหานายจ้างใหม่ 

แรงงานไม่จดทะเบียน
195 คน 

แรงงานมีบัตรอนุญาต
ท างาน 137 คน 

แรงงานมีหนังสือ
เดินทางชั่วคราว 161 คน 

น้อยกว่า 7 วัน 66 (33.8%) 53(38.6%) 49 (30%) 
8 -14 วัน 31 (15.8%) 20 (14.5%) 19 (11.8%) 
15 วัน ถึง 1 เดือน 49 (25%) 20 (14.5%) 45(27.9%) 
1-3 เดือน 10 (5%) 17 (12.4%) 14 (8.7%) 
 

สภาพท่ีอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต 

แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนแทบทั้งหมดพักอยู่ในบริเวณสถานที่ท างาน แรงงานเกือบทั้งสิ้นทราบว่า
พวกเขาขาดแคลนน้ าสะอาด รวมทั้งจ านวนห้องน้ าและที่อาบน้ าไม่เพียงพอกับจ านวนคนที่ต้องใช้ร่วมกัน
ดังนั้นมันจึงสกปรกอยู่เสมอ พื้นที่ส าหรับนอนหลับก็แออัดยัดเยียดขาดการระบายอากาศ จ านวนแรงงานฯที่
พักอาศัยนอกสถานที่ท างานเพิ่มขึ้นตามการเข้าถึงการจดทะเบียน แรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สถานที่ท างาน
จ่ายค่าน้ าและค่าไฟฟ้าระหว่าง 200-800 บาทต่อเดือนโดยถูกหักจากเงินเดือน  ในขณะที่ค่าเช่าห้องพักนอก
สถานที่ท างานอยู่ระหว่าง 1,000-3,000 บาทต่อเดือนและแรงงานฯได้เช่าห้องอยู่ด้วยกันเพื่อช่วยกันจ่ายค่าเช่า  
แรงงานข้ามชาติรู้สึกว่าพวกเขายังไม่ประสบความส าเร็จที่จะท าให้มีทางเลือกต่างๆที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
และสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนมากส าหรับที่พักที่ส่วนมากมีสภาพย่ าแย่  แรงงานข้าม
ชาตบิางส่วนต้องการพื้นที่ส าหรับปลูกผักเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งเพื่ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ ส่วน
สภาพในพื้นที่ก่อสร้างนั้นแรงงานข้ามชาติกล่าวว่าพวกเขาประสบความยากล าบากเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
ในฤดูฝน เพราะมียุงจ านวนมาก ในขณะที่ฤดูร้อนการอาศัยในเพิงพักสังกะสีก็ร้อนแสนร้อน  นอกจากนั้น
แรงงานที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 33 คนกล่าวว่าถึงแม้จะมีหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้วแต่พวกเขาก็ไม่
สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ท างาน 

 เมื่อถามถึงอิสรภาพที่จะแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและศาสนาของตน แรงงานส่วนมากจากทุกกลุ่ม
ระบุว่ารู้สึกมีอิสระในการแสดงออก  มีแรงงานเพียง 36 คนจากกลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้
รับอนุญาตให้แสดงออก  แต่เมื่อถามเฉพาะลงไปที่รายละเอียดมากขึ้นว่าพวกเขาแสดงออกอย่างอิสรเสรี
อย่างไรบ้างก็พบว่าแรงงานเกือบทั้งหมดระบุว่าพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมเพียงสอง
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หรือสามคร้ังต่อปีเท่านั้น มีเพียงแรงงานส่วนน้อยมากที่ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ
เพราะพวกเขาไม่มีเวลา ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนหรือไม่มีเพื่อนที่จะร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน 
 นอกจากนั้นแบบสอบถามยังได้ถามอีกด้วยว่าพวกเขาเคยได้รับเชิญเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมพิเศษที่
จัดโดยคนท้องถิ่นของชุมชนหรือไม่ จากค าตอบทั้งหมดพบว่ามีเพียงคนเดียวที่มีเพื่อนเป็นคนไทยและมี
เพียงส่วนน้อยมากที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย มีแรงงานฯส่วนน้อยที่ระบุถึงการเคยร่วมงานเฉลิม
ฉลองในชุมชนไทย เช่น งานสงกรานต์ และการท าบุญที่วัด  ตัวอย่างค าพูดที่แรงงานส่วนมากอธิบายเหตุผล
ว่าท าไมพวกเขาจึงไม่มีเพื่อนเป็นคนไทยมีดังต่อไปนี้ 
 

 เพราะฉันเป็นคนต่างด้าว 
 เพราะเราเป็นแรงงาน 
 เพราะเราคือผู้อพยพ 
 เพราะมันมีการแบ่งแยกกันระหว่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ 
 เพราะฉันเป็นแรงงานท างานบ้านดังนั้นฉันจึงติดต่อใครไม่ได้ 
 

ปฏิสัมพันธ์กับสังคมไทยได้เพิ่มสูงขึ้นในบางกรณีของแรงงานข้ามชาติที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว ดัง
กรณีแรงงานข้ามชาติผู้ชายบางคนรายงานว่าพวกเขาได้รับค าชวนให้ร่วมเล่นเกมแข่งขันฟุตบอลหรือตะกร้อ  
นอกจากนั้น แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยังได้สะท้อนความรู้สึกออกมาอีกด้วยว่า
สิทธิในการเดินทางด้วยหนังสือเดินทางชั่วคราวนั้นท าให้พวกเขามีอิสระและรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวในอ.แม่สอด จ.ตาก กลับไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้
เพราะข้อบังคับในท้องถิ่นได้จ ากัดพวกเขาไม่ให้เดินทางออกนอกเขตอ.แม่สอด 
 
ความปลอดภัย 

แรงงานข้ามชาติส่วนมากที่ตอบแบบสอบถามเคยถูกให้หยุดโดยต ารวจในบางเวลาโดยไม่ค านึงถึง
สถานภาพทางกฎหมายของพวกเขา  แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนหากไม่ติดสินบนก็จะถูกกักขังและส่งกลับ  
แรงงานที่ถือบัตรอนุญาตท างานรายงานถึงเร่ืองการถูกตรวจค้นเอกสารและมักจะถูกให้หยุดเพื่อตรวจการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่และถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกระท าผิดกฎหมายที่ต้องจ่ายค่าปรับ
ที่ก าหนดอัตราปรับไว้แล้ว แต่แรงงานก็รายงานว่าต้องจ่ายระหว่าง 500 บาท ถึง 3,000 บาท ส่วนแรงงานที่
ถือบัตรอนุญาตท างานได้รายงานถึงการถูกปรับเป็นจ านวน 2,000 บาทอยู่เสมอหากออกนอกพื้นที่ที่จด
ทะเบียน ท างานผิดประเภทหรือผิดนายจ้าง  และพบว่าจ านวนค่าปรับและสินบนลดลงหากถือหนังสือ
เดินทางชั่วคราว  การมีหนังสือเดินทางชั่วคราวไม่เพียงแต่แรงงานข้ามชาติจะไม่ถูกปรับเพราะไม่ถือเอกสาร
หรือ ไม่ถูกปรับเพราะท างานผิดประเภท แต่การมีหนังสือเดินทางชั่วคราวยังท าให้พวกเขาสามารถสอบและ
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มีใบอนุญาตขับขี่ได้  อย่างไรก็ตามจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับแรงงานข้ามชาติเร่ืองหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว แรงงานฯได้กล่าว่า ถึงแม้พวกเขาจะไม่ต้องติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่อีกต่อไปแต่พวกเขาก็ยังต้อง
จ่ายเงินเป็นจ านวนมากเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมเพื่อจะได้อยู่ในเมืองไทย เพราะค่าใช้จ่ายไม่ใช่เพียงค่า
ต่างๆเพื่อหนังสือเดินทางชั่วคราวและบัตรอนุญาตท างานแต่แรงงานยังต้องไปรายงานตัวที่ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองทุก 90 วันซึ่งหมายถึงการสูญเสียวันท างาน ต้องจ่ายค่าเดินทางและ ค่าธรรมเนียมส าหรับการ
กรอกแบบฟอร์มต่างๆอีกด้วย 

 นอกจากนั้นไม่มีแรงงานข้ามชาติรายงานเร่ืองการได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตพม่าเมื่อถูก
จับกุมเลย 
 
การศึกษาและสุขภาพ 
 เด็กที่เป็นลูกแรงงานข้ามชาติทั้งหมดสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยได้อย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่มีนโยบาย “การศึกษาส าหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทยและผู้ไม่สถานะทางทะเบียน”ที่ประกาศใช้ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2548 และบรรจุข้อความที่ระบุนโยบายการศึกษาส าหรับทุกคนขององค์การสหประชาชาติ 
ถึงแม้ว่าเด็กๆ ที่เป็นลูกของแรงงานข้ามชาติจะมีสิทธิเข้าเรียนได้ แต่ข้อมูลจากแรงงานที่ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าการที่แรงงานมีสถานภาพจดทะเบียนและการมีหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ช่วย
ยกระดับการเข้าโรงเรียนไทยส าหรับเด็กข้ามชาติเป็นอย่างมาก ในขณะที่มีเด็กลูกแรงงานฯที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเพียง 8.5 % ที่ได้เข้าโรงเรียนนั้น ได้มีเด็กที่ผู้ปกครองมีหนังสือเดินทางชั่วคราวได้เข้าโรงเรียนถึง 
67% โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่ด าเนินการโดยชุมชนแรงงานข้ามชาติมีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดต่อแรงงาน
ฯทุกกลุ่ม และพบว่าเด็กลูกแรงงานฯที่ไม่ได้จดทะเบียนคิดเป็น 11 % ไม่ได้เข้าโรงเรียนใดเลยทั้งโรงเรียน
ไทยและศูนย์การเรียนชุมชนแรงงานชาติ แต่พบว่าเด็กลูกแรงงานที่ได้จดทะเบียนทั้งหมดได้เข้าโรงเรียน 
 การเข้าถึงการบริการสุขภาพที่แรงงานสามารถท าได้ก็มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นตามการจดทะเบียนของ
แรงงานข้ามชาติ มีเพียงในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตากเท่านั้นที่แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพ แต่ในพื้นที่อ่ืนพวกเขาจะต้องจ่ายค่ารักษาจ านวนมากเพื่อการรักษาพยาบาล แรงงานที่ใช้บัตร
อนุญาตท างานและแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวสามารถเข้าถึงระบบการรักษา 30 บาทรักษาทุกโรค
ได้เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามมีแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวจากพื้นที่หนึ่งรายงานถึงการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลจ านวนมากอย่างสมเหตุสมผลจากการใช้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง  มีเพียง
แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นที่รายงานเร่ืองการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในยามจ าเป็น 
 นายจ้างของแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวมีหน้าที่ที่จะอ านวยความสะดวกให้แรงงานเข้าถึง
ระบบประกันสังคมแห่งชาติของประเทศไทยที่ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลไทย จะจ่ายเงินสมทบค่า
ประกันสังคมรายเดือนที่หลังการจ่ายจะท าให้แรงงานเข้าถึงระบบประกันสังคม จากการส ารวจพบว่าไม่มี
แรงงานที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวได้รายงานถึงกรณีการเข้าถึงระบบประกันสังคมที่ได้มาเพราะการจัดหา
ของนายจ้างนี้เลย ส่วนแรงงานที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองประกันสังคมนั้นไม่มีความรู้หรือ
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ทราบรายละเอียดเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของระบบประกันสังคมมาก่อน มีแรงงานบางส่วนเคยได้ยินว่า
หากเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วค่าจ้างหรือเงินเดือนของพวกเขาจะถูกหักดังนั้นมันจึงท าให้พวกเขา
ระมัดระวังอย่างมากที่จะคุยเร่ืองนี้กับนายจ้าง  แต่หลังจากเข้าร่วมการประชุมฯนี้แล้ว แรงงานฯจ านวนมาก
สนใจที่จะติดตามเร่ืองนี้กับนายจ้างและรู้สึกว่าการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถท าให้พวกเขามี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น 
 เมื่อถามว่าแรงงานข้ามชาติรู้สึกมั่นใจไหมที่จะติดต่อกับหน่วยงานราชการไทย แรงงานที่ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่ได้จดทะเบียนส่วนมากตอบว่าพวกเขารู้สึกหวาดกลัวเกินไปที่จะติดต่อ  ในขณะที่ระดับ
ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นตามระดับของการได้จดทะเบียน 
 
 แรงงานไม่จดทะเบียน

195 คน 
แรงงานมีบัตรอนุญาต

ท างาน 137 คน 
แรงงานมีหนังสือ

เดินทางชั่วคราว 161 คน 
เด็ก แรงงาน 63 คน มีลูกโดย

ในจ านวนนี้ 35 คน มีลูก
วัยเข้าโรงเรียน   

แรงงาน 67 คน มีลูกโดย
ในจ านวนนี้ 44 คน มีลูก
วัยเข้าโรงเรียน   

แรงงาน 97 คน มีลูกโดย
ในจ านวนนี้ 67 คน มีลูก
วัยเข้าโรงเรียน   

การเข้าโรงเรียน  เด็ก 3 คน (8.5%) เรียน
ในโรงเรียนไทย 
เด็ก 14 คน (40%) เรียน
ในศูนย์การเรียนชุมชน
แรงงานข้ามชาติ 
เด็ก 4 คน (11.4%) เรียน
ในโรงเรียนในพม่า 
เด็ก 14 คน (40%) ไม่ได้
เข้าโรงเรียน 

เด็ก 22 คน  (50%) เรียน
ในโรงเรียนไทย 
เด็ก 20 คน (45.4%) 
เรียนในศูนย์การเรียน
ชุมชนแรงงานข้ามชาติ 
เด็ก 2 คน  (4.5%) เรียน
ในโรงเรียนในพม่า 
ไม่มีเด็กที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ (0%)  

เด็ก 45 คน (67%) เรียน
ในโรงเรียนไทย 
เด็ก 19 คน (28.3%) 
เรียนในศูนย์การเรียน
ชุมชนแรงงานข้ามชาติ 
เด็ก 4 คน (5.9%) เรียน
ในโรงเรียนในพม่า 
ไม่มีเด็กที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ (0%) 

การเข้าถึงบริการสุขภาพ ในแม่สอดแรงงานข้าม
ชาติเข้าถึงการบริการ
สุขภาพที่แม่ตาวคลินิก 
ในพื้นที่อ่ืนๆ แรงงานไป
คลีนิกเอกชนหรือ
โรงพยาบาลเอกชนโดย
จ่ายค่ารักษาระหว่าง 200 
ถึง 5,000 บาท  

แรงงานเกือบทั้งหมด
เข้าถึงระบบ 30 บาท
รักษาทุกโรคทั้งที่
โรงพยาบาลรัฐหรือแม่
ตาวคลีนิก 

แรงงานเกือบทั้งหมด
เข้าถึงระบบ 30 บาท
รักษาทุกโรคทั้งที่
โรงพยาบาลรัฐหรือแม่
ตาวคลีนิก 
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ข้อสรุป 

 หนังสือเดินทางชั่วคราวดีส าหรับการเดินทางและการใช้ชีวิต แต่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างเร่ือง
ค่าจ้างและการท างาน 
 
ในการจัดท าเอกสารนี้เราเร่ิมต้นด้วยค าถามว่า  อะไรเป็นแรงจูงใจให้แรงงานข้ามชาติจดทะเบียน 

เอกสารน้ีได้เปรียบเทียบสภาพการท างานและการอยู่อาศัยของแรงงานฯที่มีสถานภาพการย้ายถิ่นที่
แตกต่างกันและพบว่ามีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจและ สิ่งที่ท าให้ท้อใจดังต่อไปนี้ 

 

แรงจูงใจ 

 
 ตั้งแต่ฉันมีบัตร อะไรๆ ก็ดีขึ้น และฉันไม่รู้สึกกลัวอีกเลย 

 
การได้จดทะเบียนช่วยท าให้สภาพการใช้ชีวิตครอบครัวและการใช้ชีวิตทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ

ยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จ านวนลูกของแรงงานข้ามชาติที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เข้าถึงการศึกษา
และได้เข้าโรงเรียนไทยเพื่อการมีคุณวุฒิได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแรงงานฯที่ได้จดทะเบียนยัง
สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ดีขึ้น ถึงแม้จะไม่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างกลุ่มแรงงานฯ ที่
มีบัตรอนุญาตท างานและกลุม่แรงงานฯ ที่มีหนังสือเดินทาง  ทั้งในบริบทของการศึกษาและการบริการ
สุขภาพนั้นแรงงานข้ามชาติที่ได้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนได้มีบทบาทเป็นอย่างมากส าหรับแรงงานข้าม
ชาติทั้งหมด 

แรงงานข้ามชาติที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราวสามารถใช้ชีวิตนอกพื้นที่ท างานได้มากกว่าและด้วยเหตุนี้
มันจึงท าให้พวกเขาเป็นอิสระจากนายจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแรงงานก่อสร้างและแรงงานท างาน
บ้านไม่มีทางเลือกนี้เลยถึงแม้พวกเขาจะจดทะเบียนแล้วก็ตาม 

ในขณะที่แรงงานข้ามชาติทั้งหมดแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นเลย แต่มีแรงงานข้ามชาติ
ผู้ชายจ านวนน้อยกลุ่มหนึ่งที่ได้ร่วมเล่นกีฬากับชาวไทย 

การจดทะเบียนได้ปกป้องแรงงานข้ามชาติจากการจ่ายสินบนให้ต ารวจ แต่ไม่ได้ช่วยเร่ืองการถูกเรียกให้
หยุดโดยต ารวจและเร่ืองการถูกตรวจเอกสาร การสามารถมีสิทธิ์สอบและรับการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่นั้นมักจะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นประโยชน์อย่างมากของการจดทะเบียนเช่นเดียวกันกับการ
สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ รวมทั้งสิทธิการเดินทางภายในประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางชั่วคราวยัง
ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการยกระดับชีวิตของแรงงานข้ามชาติอีกด้วย 
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 ตอนที่ฉันยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นฉันรู้สึกหวาดกลัวไปหมดทุกที่ ฉันท าได้เพียงท างานและได้รับ
ค่าจ้างเพียงน้อยนิดและฉันต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา 

 หนังสือเดินทางชั่วคราวช่วยให้เดินทางง่ายขึ้นและ จ่ายน้อยลงเวลาเจอจุดตรวจ 
 ตอนที่ฉันยังไม่มีบัตร ฉันรู้สึกหวาดกลัวมากแต่ตอนนี้ฉันมีบัตรแล้วจึงไม่กลัวอีกเลย ฉันสามารถ
ไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไป 

 เราสามารถท างานได้โดยไม่ต้องกลัวจะถูกจับ 
 

สิ่งท่ีท าให้ท้อใจ 

 
 ก่อนหน้านี้ตอนฉันไม่มีบัตร ฉันต้องจ่ายเงินให้ต ารวจ หลังจากนั้นฉันจ่ายเงินท าบัตร เพื่อจะท า

หนังสือเดินทางชั่วคราวนั้นฉันต้องจ่ายเงินให้คนหลายคนมากขึ้นและต้องใช้เงินมากขึ้น 
 

สิ่งที่ท าให้แรงงานข้ามชาติรู้สึกท้อใจคือเร่ืองค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาเพราะไม่ได้รับการชดเชยด้วย
สภาพการท างานที่ดีขึ้นเลย ถึงแม้แรงงานฯจะมีหนังสือเดินทางชั่วคราวและจดทะเบียนเอกสารอย่าง
ครบถ้วนแต่ในจ านวนแรงงานที่ให้ข้อมูลนั้นระบุว่าเพียงคร่ึงเดียวของพวกเขาที่ได้รับค่าจ้างใกล้เคียงกับ
ค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการจดทะเบียน 

ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของสภาพความปลอดภัยในชีวิตแรงงานข้ามชาติ สถานที่ท างานส่วน
ใหญ่ไม่มีถังดับเพลิง ขาดแนวทางการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างาน การจดทะเบียนไม่ได้ให้หลักประกันอะไรเลยเร่ืองสภาพการท างาน
ที่ปลอดภัยแก่แรงงานข้ามชาติ 
 อันตรายในสถานที่ท างานคือเหตุผลหนึ่งที่แรงงานข้ามชาติต้องการเปลี่ยนงาน แต่แรงงานที่มี
หนังสือเดินทางชั่วคราวต้องพบกับอุปสรรคและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหากพยายามจะเปลี่ยนงาน สิ่งนี้จ ากัดอ านาจ
การเจรจาต่อรองของแรงงานข้ามชาติเพราะนายจ้างรู้ว่าแรงงานฯ ไม่มีทางเลือกและไม่มีอิสระที่จะออกจาก
งาน  แรงงานจดทะเบียนที่พยายามด าเนินการจนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างมีเวลาเพียง 7 วันที่จะหา
นายจ้างใหม่ ดังนั้นมันจึงท าให้ไม่มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะเลือกการจ้างงานที่มีสภาพดีกว่าเดิม 
 

 ฉันยังคงหาเงินได้ไม่พอส าหรับการใช้ชีวิตและฉันยังต้องจ่ายเงินเพิ่มส าหรับค่าบัตรอีก 
 ฉันไม่เข้าใจว่า ท าไมเรามีหนังสือเดินทางแต่เราไม่ได้ค่าจ้างเต็มจ านวนที่ควรจะได้ เราท างานตั้งแต่ 
8 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม แต่เราก็ได้ค่าจ้างเพียง 170 บาท  

 อะไรๆ ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ยกเว้นว่าต ารวจไม่จับเรา 
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 ไม่ชอบบัตรทุกบัตรเพราะต้องจ่ายเงินมากและฉันต้องยืมเงินมาจ่ายค่าท าบัตรต่างๆ บัตรไม่ได้ช่วย
อะไรเลยเร่ืองสภาพการท างาน  

 ต้องใช้เงินมาก แล้วหลังจากนั้นก็เครียดเร่ืองการไปส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอีก 
 ฉันรู้สึกกลัวมากเร่ืองการถูกปรับหากไปรายงานตัวเกิน 90 วันเพราะฉันอ่านหนังสือไม่ออก 
 มันแทบจะไม่แตกต่างอะไรเลย เรามีบัตรอนุญาตท างานแต่ไม่ได้รับค่าจ้างเต็ม  

 

ข้อเสนอแนะ 

สภาพการท างาน 
 
 กระทรวงแรงงานควรจะมีความก้าวหน้าและสามารถควบคุมสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย

แรงงานของประเทศไทยส าหรับแรงงานทุกคนในทุกประเภทสถานที่ท างาน รวมทั้งการจ่ายค่าจ้าง
ขั้นต่ าอย่างไม่กีดกันแรงงานท างานบ้านและแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน  

 
 ควรมีงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการจ้างและการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานรวมทั้งการ

ส่งไปประจ าการที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
ทั้งนี้สามารถแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชน( NGOs ) และกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพื่อ
เพิ่มการตรวจแรงงาน 

 
 ควรออกค าสั่งถึงนายจ้างทั้งหมดทันทีให้จัดอบรมแก่ลูกจ้างเร่ืองการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดไฟไหม้และ

ให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงในสถานที่ท างาน 
 
 นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและไม่ท าตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

สถานที่ท างานต้องถูกลงโทษอย่างเข้มงวด 
 
 ยกเลิกข้อจ ากัดในการหานายจ้างเพื่ออนุญาตให้แรงงานข้ามชาติได้มีโอกาสเลือกงานและเพื่อให้

เกิดการแข่งขันสร้างสภาพการท างานที่ปลอดภัยในหมู่นายจ้าง  
 
 สถานฑูตพม่าต้องให้บริการทางการฑูตอย่างเต็มรูปแบบแก่แรงงานข้ามชาติรวมทั้งการให้ความ

ช่วยเหลือกรณีแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนั้นจะต้องจ้างนักการฑูตด้านแรงงานให้มี
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จ านวนมากกว่านี้ อย่างน้อยหนึ่งคนในแต่ละภาคของประเทศไทยหรือ มีนักการฑูตประจ าอยู่ใน
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติทุกศูนย์ 

 รัฐบาลประเทศสพม่าจะต้องท างานกับทุกประเทศที่เป็นประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชา เวียดนามและบังคลาเทศในการร่วมกันเจรจาต่อรองเพื่อ
สภาพการท างาน การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ดีกว่าส าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  

 
กระบวนการจดทะเบียน 
 
 ประเทศไทยและพม่าต้องท างานร่วมกันเพื่อท าให้ค่าธรรมเนียมต่างๆส าหรับการจดทะเบียนอยู่ใน

อัตราที่เหมาะสม(อย่างสัมพันธ์กับค่าจ้าง)  
 
 การขู่เร่ืองการส่งกลับและการส่งกลับที่ก าลังปฏิบัติในปัจจุบันนั้นไม่ควรจะถูกน ามาใช้บีบบังคับ

แรงงานข้ามชาติและนายจ้างให้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน  
 
 ระบบเปิดที่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดควรถูกน ามาใช้ส าหรับแรงงานข้ามชาติในการสมัครขอรับ

หนังสือเดินทางที่สามารถออกให้โดยสถานฑูตพม่าในกรุงเทพมหานคร 
 
 แรงงานที่จดทะเบียนแล้วที่ไม่ได้ท าผิดกฎหมายต้องเป็นอิสระจากการละเมิดโดยต ารวจและการ

ตรวจคนเข้าเมืองในทุกรูปแบบ 
 
สภาพการอยู่อาศัย 
 
 การยกระดับการเข้าถึงการบริการสุขภาพและการศึกษาที่ประสบความส าเร็จด้วยการอ านวยความ

สะดวกจากองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนแรงงานข้ามชาติจะต้องด าเนินการต่อไปเพื่อบรรลุ
เป้าหมายมาตรฐานการคุ้มครองระดับสากล  

 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อวิจัยและสร้าง

ข้อเสนอแนะต่อการยกระดับการมปีฏิสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติและชุมชนไทย  
 
 ควรสร้างอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติเป็นจ านวนมากอีกทั้งค่าเช่าจะต้องอยู่ใน

ระดับที่แรงงานฯ สามารถจ่ายได้  




