


ความเป็นจริงของอาเซียนที�เรามักจะไม่ได้ยิน
� ความเติบโตทางเศรษฐกจิที�สงูของอาเซียน ล้มเหลวในการกระจายไปถงึพื'นที�ชนบท  ล้มเหลวในการสร้าง

ระบบค่าจ้างที�เพียงพอต่อการดาํรงชีพอย่างมีคุณภาพ

� มีระบบประกนัสงัคม  หรือการคุ้มครองทางสงัคมที�เหลื�อมลํ'า ไม่ครอบคลุมและทั�วถงึ หรือไม่มีเลย

� มีผู้คน 28.8 ล้านคนที�ต้องอาศัยอยู่โดยมีรายได้น้อยกว่า 30 บาท ต่อวันมีผู้คน ล้านคนที�ต้องอาศัยอยู่โดยมีรายได้น้อยกว่า บาท ต่อวัน

� ประมาณ 56% ของประชากรวัยทาํงานที�อยู่ในภาวะยากจน – ผู้คน148 ล้านคนที�มีรายได้น้อยกว่า 60 บาท
ต่อวัน

� เกอืบ 60% ของประชากรวัยทาํงาน  รับจ้างทาํงานในงานนอกระบบ



� งานก่อสรา้ง; ในอุตสาหกรรมประมงและ
อุตสาหกรรมรมต่อเนื�องประมง; งานประมง ,งาน
เกษตรกรรม; งานปลูกพืชสวน  ,งานในฟารม์เลี� ยง 
หมู เป็ด ไก่ ,ทํางานในบา้น  ,งานโรงงาน ,งานใน
สถานบนัเทิง  พนกังานบริการ ,งานเก็บขยะ สิ�ง
ปฏิกูล ,งานในเหมือง ,งานตามรา้นต่างๆ เช่นรา้น
ตดัเสื� อผา้  รา้นอาหาร ,งานในอุตสาหกรรม
ท่องเที�ยว ,งานขนส่ง

แรงงานขา้มพรมแดนทาํงานในงานประเภทไหนบา้ง เปิดใหเ้คลื�อนยา้ยเสรหีรอืไม่

ท่องเที�ยว ,งานขนส่ง

� แต่อาเซียนจะอนุญาตใหม้กีารเคลื�อนยา้ยแรงงาน
ฝีมอือย่างเสรี แค่ใน 7 สาขาวชิาชีพหลกั  ไดแ้ก่ 
วศิวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสาํรวจ 
แพทย ์ทันตแพทย ์และ บัญชี ซึ�งจะเริ�มตน้ในปี 
2558  



แรงงานที�มีและไม่มีสถานะ

ทางกฎหมาย

� ธนัวาคม 2554 แรงงานที�จดทะเบียนมีบัตร
อนุญาตทาํงาน 851,830คน (543,535  
คนจากพม่า , 93,421คนจากลาว , 
214,874 คนจากกมัพูชา 

� แรงงรนที�ผ่านการจ้างงานตามบันทกึ

� จาํนวน 851,830 คนที�ได้รับการจด
ทะเบียนอนุญาตให้อยู่ในเมืองไทยปีต่อปีอยู่
ด้วยความหวาดกลัวว่า จะถูกส่งกลับเมื�อบัตร
อนุญาตทาํงานหมออายุในปีถดัไป� แรงงรนที�ผ่านการจ้างงานตามบันทกึ

ข้อตกลงการจ้างแรงาน ( MOU) ตั'งแต่
2547 ถงึ 2554 ทั'งหมด 613,676 คน 
(331,212คนจากกมัพูชา, 156,540  
คนจากลาว และ125,924 คนจากพม่า 

� คาดว่ามแีรงงานประมาณ 1.5 ลา้นคนถึง 
สองลา้น ที�ไม่มเีอกสารทางกฎหมายและ
ขอ้มลูที�คาดไม่ถงึคือเป็นแรงงานกลุ่มที�อยู่
อย่างถาวรที�สุด

อนุญาตทาํงานหมออายุในปีถดัไป

� 613,676 คน คนที�ผ่านการพิสจูน์สญัชาติ
และได้รับหนังสอืเดินทาง ซึ�งเป็นแบบ
ชั�วคราวและมีอายุเพียง 3 ปีเทา่นั'น แรงงาน
ผู้ถอืหนังสอืเดินทาง สามารถขออนุญาต
ทาํงานได้ 2ครั'ง แต่ละครั'งเป็นระยะเวลา 2 
ปี และหลังจาก 4 ปีกจ็ะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าเมืองไทยอกี 3 ปี



ส่วนแรงงานอีกลุ่มที�ถกูปฏิเสธการพสิจูน์สัญชาติและการทาํหนังสือเดินทางนั,น  เตรียมที�จะ

กลับไปมสีถานภาพผดิกฎหมายและยังทาํงานต่อไป รวมถึงแรงงานที�ไมมสีถานภาพทาง

กฎหมายใดๆ

� บ่อยครั5งสถานภาพถกูกฎหมายกับผดิกฎหมายไม่ไดม้อีะไรแตกต่างกัน  เพราะการจดทะเบยีนบัตร
อนุญาตทาํงานไม่ไดร้ับประกันว่าพวกเขาจะไดร้ับค่าจา้งตามอัตราค่าจา้งขั5นตํ�า หรือไดร้ับมาตรฐาน
เรื�องการบริการทางสุขภาพ, ความปลอดภยัและวนัหยุด  ดังนั5นพวกเขาก็จะเก็บเงินในส่วนที�เคยจ่าย
ใหส้าํนักงานจัดหางาน เพื�อทาํบัตรอนุญาตทาํงาน  นาํไปจ่ายเป็นสินบนกรณถีกูเรียกเก็บจากเจา้หนา้ที�
ตาํรวจ หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงในทอ้งที�  และพวกเขายงัเตรียมที�จะติดต่อกับนายหนา้เพื�อใช้ตาํรวจ หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงในทอ้งที�  และพวกเขายงัเตรียมที�จะติดต่อกับนายหนา้เพื�อใช้
บริการหากจาํเป็น



อาเซียนได้ร่วมกันกาํหนด

ปฏิญญาว่า ด้วยการคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ แต่

คุ้มครองแค่แรงงานที�สถานภาพ

ถกูกฎหมาย

• ไม่ได้กาํหนดมาตรฐานแรงงานขั'นตํ�า
เพื�อประกนัสทิธขิั'นพื'นฐานของแรงงาน

•เพราะตัวปฏญิญาครอบคลุมเฉพาะ•เพราะตัวปฏญิญาครอบคลุมเฉพาะ
แรงงานที�ถูกกฎหมาย ดังนั'นภาษาที�ใช้
ในปฏญิญาไม่สอดคล้องกบัความเป็น
จริงในภมูิภาคโดยเฉพาะลุ่มนํ'าโขง

•ในภมูิภาคนี' ไม่มีประเทศที�ส่งและรับ
แรงงาน มีแค่ผู้คนที�ออกจากประเทศ 
ย้ายถิ�น เคลื�อนย้าย หลบหนี และลี' ภัย



จัดตั,งคณะกรรมการดาํเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าวเมื�อเดือนกรกฎาคม 2550 2550 2550 2550 

คณะกรรมการชดุนี,ดาํเนินงานอยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

แรงงาน (ACMW )(ACMW )(ACMW )(ACMW )

� คณะทาํงานเพื�อร่างกรอบตราสารอาเซียนในการคุ้มครองและส่งเสริมสทิธแิรงงานข้ามชาติ 

� ห้าปีหลังจากแต่งตั'ง ยังตกลงกนัไม่ได้เลยว่าจะคุ้มครองแรงงานทุกคนโดยไม่คาํนึงถงึสถานภาพ
ทางกฎหมายหรือไม่ ร่างที�มีอยู่ปัจจุบนัเน้นรายละเอยีดสทิธแิต่ในทางอาญามากกว่าที�จะเน้นไปที�
สทิธแิรงงาน เช่นมิได้ระบุให้แรงงานมีสทิธจิะอยู่อย่างถูกกฎหมายในประเทศปลายทางระหว่าง สทิธแิรงงาน เช่นมิได้ระบุให้แรงงานมีสทิธจิะอยู่อย่างถูกกฎหมายในประเทศปลายทางระหว่าง 
ที�มีการร้องทุกข์เรื�องการละเมดิสทิธขิองตน 

�  ร่างกรอบตราสารไม่มีประเดน็สทิธลิาเพื�อคลอดบุตรหรือมีสทิธใินการเข้าถงึการบริการด้าน
สขุภาพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที�ทาํงาน, ประกนัสงัคม, ห้ามการคุกคามทางเพศ, 
วันหยุด, กลไกการใช้สทิธ ิฯลฯ

�  ไม่มีการตระหนักถงึความสาํคัญของหลักเกณฑด์้านบทบาทหญิงชายในประเดน็การย้ายถิ�น 
ไม่ให้ความสาํคัญในการตระหนักถงึงานของผู้หญิง งานที�ผู้หญิงทาํจะยังคงถูกมองว่าเป็นหน้าที�
ของผู้หญิงและด้วยเหตุนี'มิได้ ไม่มีความจาํเป็นที�จะมีกฎหมายใช้ในการคุ้มครอง เช่น DW



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (AEC) (AEC) (AEC) เรื�องเก่า

เอามาเล่าใหม่ไหม ????
� มคีวามตกลงภายใต้ WTO  มเีรื�องการเปิดตลาด การลดภาษีศลุกากร AEC มุ่งให้

เกิดการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขาย
ระหว่างกนั ทําใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว จะนาํไปสู่การใช้
กฎระเบยีบการค้าในประเทศสมาชิก ทั'งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อตัราภาษี กฎระเบยีบการค้าในประเทศสมาชิก ทั'งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อตัราภาษี 
รวมถงึกฎระเบยีบในการซื'อขาย การขจัดมาตรการและข้อกดีกนัต่างๆ รวมถงึการมี
มาตรการอาํนวยความสะดวกทางการค้า เงื�อนไขการเคลื�อนย้ายบุคคลและประเภท
บริการและการลงทุนที�เสรีมากขึ'น หากตลาดหมายถงึการทําใหป้ระชาชนหกรอ้ยลา้น
คนในภูมิภาคเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ที�ผลิตขึ� น ตอนนี� เราก็หามาม่าจากมาลเซีย หรือ
บุหรี�จากอินโดนเีซียย ไดอ้ยู่แลว้ มิใช่หรือ ? เมื�อปี 2520 เขตการค้าเสรีอาเซียน รัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสทิธพิิเศษทางการค้าอาเซียน ( PTA) 
เพื�อให้สทิธพิิเศษทางภาษี โดยการลดอากรขาเข้าให้แก่สนิค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
การผูกพันอตัราอากรขาเข้า ณ อตัราที�เรียกเกบ็อยู่ หลังจากนั'น กม็ีโครงการความร่วมมือต่างๆ 
เกดิขึ'นตามมา 



ประชาคมเศรษฐกิจนี, ในด้านหนึ�งถกูนาํเสนอว่าเป็นโอกาสในการจงูใจแรงงานที�มีฝีมอืและ

การเพิ�มเงินการลงทนุจากต่างประเทศ แต่อีกด้านหนึ�งคือการคุกคามแนวโน้มการย้ายถิ�น

และมาตรฐานด้านแรงงาน 

� ข้อห่วงใยล่าสดุในภมูิภาค กรณีที�นักลงทุนจากหลายประเทศเร่งรีบเหลือเกนิที�จะ
เข้าไปลงทุนในพม่า หลังจากการเลือกตั'งปีที�แล้ว  ประเทศที�เคยควํ�าบาตรและไม่
ลงทุนในพม่า กลับยกเลิกหรือจาํกดัมาตรการดังกล่าวเพื�อให้บรรษัทจากประเทศ
ตนไปลงทุนในพม่าได้ เพราะค่าจ้างถูกตนไปลงทุนในพม่าได้ เพราะค่าจ้างถูก

� การฉกฉวยโอกาสจากการเปลี�ยนแปลงทางการเมืองที�ฉับพลัน โดยไม่คาํนึงถงึ
ความจริงที�ว่ายังไม่มีกลไกใดๆเลยในการคุ้มครองแรงงานในพม่า  ทาํให้เกดิการ
แข่งขันไปสู่จุดตํ�าสดุ (race to  the  bottom)   ซึ�งแนวโน้มอาจก่อให้เกดิการกด
ค่าแรง กดขี�ข่มเหง สทิธแิรงงานขั'นพื'นฐานถูกละเมิด มีการเอารัดเอาเปรียบ
แรงงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีการคุ้มครองด้านกฎหมาย ไม่มีธรรมมาภิบาลและ
ไม่มีการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งผลทาํลายกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาของประชาชนในภมูิภาค แล้วมันจะขจัดความยากจนได้อย่างไร



การแข่งขันที�เข้มข้นของแต่ละประเทศเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในภาคอุตสาหกรรมและการลงทนุ
� มีจุดมุ่งหมายที�จะเพิ�มหรือรักษาระดบัความสามารถในการดึงดูดต่างประเทศให้มาลงทุนใน

อาเซียน และการลงทุนโดยอาเซียนเอง ก่อให้เกดิการยืดหยุ่นในการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะ
ในอตุสาหกรรมที�ต้องใช้แรงงานเข้มข้น

� ภาคอุสาหกรรมไทยไดร้ะบุอย่างชัดเจนว่า  จุดแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทย จัดอยูใ่นกลุ่ม
ของประเทศที�มอีัตราค่าแรงงานตํ�า ค่าจา้งแรงงานของไทยยงัไม่สงูเท่าใดนัก ทาํใหภ้าคการ
ภาคอุสาหกรรมไทยไดร้ะบุอย่างชัดเจนว่า  จุดแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทย จัดอยูใ่นกลุ่ม
ของประเทศที�มอีัตราค่าแรงงานตํ�า ค่าจา้งแรงงานของไทยยงัไม่สงูเท่าใดนัก ทาํใหภ้าคการ
ผลติของไทยยงัคงมคีวามสามารถในการแข่งขันดา้นแรงงาน (คุกคามสิทธิแรงงาน) 

� เป็นสิ�งที�ท้าทายความสามารถของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน ทาํให้เราอยู่ในภาวะที�
ภาคธรุกจิมีอทิธพิลต่อรัฐบาลที�มาจากการเลือกตั'ง ผลลพัธค์ือ เมื�อมีการปล่อยใหแ้ข่งขนักนั
อย่างเต็มที�ทุกประเทศก็มุ่งที�จะลดตน้ทุนการผลิตโดยการลดระดบัมาตรฐานแรงงานใหต้ํ �ากว่า
ประเทศอื�น ซึ�งหากไม่มีการควบคุม ก็จะทําใหม้าตรฐานแรงงานในภูมิภาคสูญเสียไปในที�สุด



ขอ้ห่วงใยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

� จะยิ�งทาํให้มกีารขยายการเลือกปฏบิตัใินส่วนของสภาพการทาํงานและสทิธริะหว่าง
แรงงานมฝีีมอืและแรงงานที�ไร้ฝีมอืหรือไม่มทีกัษะ  เพราะกรอบของ AEC ส่งเสริมการ
เคลื�อนอย่างเสรีของแรงงานทกัษะ และแรงงานเชี�ยวชาญ ละเลยแรงงานส่วนใหญ่หลาย
ล้านคน การแข่งขนัไปสู่จุดตํ�าสดุจะยิ�งทาํให้แรงงานเหล่านี'อยู่ในจุดที�ตํ�าสดุตลอดไป  การล้านคน การแข่งขนัไปสู่จุดตํ�าสดุจะยิ�งทาํให้แรงงานเหล่านี'อยู่ในจุดที�ตํ�าสดุตลอดไป  การ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและส่งเสริมทกัษะในการทาํงานควรเป็นสทิธขิองแรงงงานทุกคน 
โดยเฉพาะแรงงานที�ถูกเรียกว่าทกัษะตํ�าหรือไร้ฝีมือ

� คําว่าค่าแรงที�ถูก  เป็นคาํที�ถูกใช้ไม่ใช่เฉพาะนักธรุกจิเท่านั'น แต่นักการเมอืงกใ็ช้ หรือ
แม้กระทั�งตวัแทนของอาเซียนเอง  หวงัว่าเราเองหรือแม้กระทั�งเราจะส่งเสริมให้สื�อมวลชนท้า
ทายใครกต็ามที�ใช้คาํนี'หรือแนวคิดนี'   เช่นตอ้งถามว่าคนที�พูดถงึค่าแรงถูก กาํลงัหมายถงึการ
เอารดัเอาเปรียบแรงงานและการจ่ายค่าจา้งที�นอ้ยกว่าค่าจา้งขั�นตํ �าหรือไม่  เพราะนั �น
หมายถงึส่งเสริมกระทําการที�ผดิกฎหมายและละเมิดสิทธิคนงาน 





ขอ้เสนอ  

� ต้องมีมาตรการให้มั�นใจว่า จะมีกลไกที�เหมาะสมในประเทศต่างๆของอาเซียนในการคุ้มครองสทิธิ
ของแรงงานทุกคน รวมถงึแรงงานข้ามพรมแดน และแรงงานที�ทาํงานนอกระบบ

� ต้องมีการบังคับใช้จรรยาบรรณทางการค้าและหลักการความรับผดิชอบของบรรษัทต่อคนงาน

� ต้องมีระบบมาตรฐานในการคาํนวณค่าจ้างที�ดาํรงชีพได้ ที�ควรจะได้และต้องไม่ได้น้อยกว่านั'น  
ต้องมีการทบทวนอตัราทุกปีเพื�อให้สอดคล้องกบัค่าครองชีพต้องมีการทบทวนอตัราทุกปีเพื�อให้สอดคล้องกบัค่าครองชีพ

� ต้องปรับปรงุสภาพการทาํงานของแรงงานในประเทศในอาเซียน  เช่น การบงัคับใช้กฎหมาย 
,OHS  ,ชั�วโมงการทาํงาน ฯลฯ

� ต้องจัดให้แรงงานทุกคนเข้าถงึการฝึกบอรมทกัษะการทาํงาน โดยเฉพาะแรงงานที�ทกัษะตํ�าและ
ขยายโอกาสการฝึกอาชีพและทางการศึกษา

� ต้องขยายให้ประกนัสงัคมครอบคลุมและคุ้มครองได้จริงกบัแรงงานทุกคน ทั'งแรงงานนอกระบบ
และแรงงานย้ายถิ�น และต้องทาํให้เกดิระบบประกนัสงัคมหรือการคุ้มครองทางสงัคมที�เคลื�อนย้าย
ตามแรงงานได้ในอนาคต



การมุ่งส่งเสริมให้เกิดประชาคมอาเซียน ต้องทาํไปพร้อมกับการที�อาเซียนยอมรับ "แรงงานอาเซียน

� ถ้าเป็นประชาคมเดยีวกนั กไ็ม่ต้องมแีรงงานที�ข้ามพรมแดน จะมแีต่แรงงานอาเซียน

� คนงานในอาเซียนทุกคนต้องได้รับสทิธขิั'นพื'นฐาน ทั'งสทิธใินการจัดตั'งสหภาพแรงงาน 
ซึ�งถอืเป็นส่วนหนึ�งของมาตรฐานแรงงานหลักขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ

� ทุกรัฐบาลในอาเซียนต้องส่งเสริมการเจรจาที�คาํนงึถงึดุลอาํนาจระหว่างแรงงานข้ามชาต ิ� ทุกรัฐบาลในอาเซียนต้องส่งเสริมการเจรจาที�คาํนงึถงึดุลอาํนาจระหว่างแรงงานข้ามชาต ิ
สหภาพแรงงาน ภาคประชาสงัคมและนายจ้างทั'งในระดบัชาตแิละอาเซียน รวมถงึสทิธิ
มนุษยชนที�มกีารยอมรับอยู่แล้วในกฎบตัร อนุสญัญาและปฏญิญาต่างๆ ของ
สหประชาชาต ิ

� อาเซียนควรยกระดบัการส่งเสริมการย้ายถิ�น และขจดัสภาวะทางกฎหมายคนเข้าเมอืงที�
ขณะนี' รัฐใช้เป็นเครื�องมอืในการแยกประเภทและเลือกปฏบิตัคินงานเนื�องจากสถานภาพ
ทางกฎหมายของพวกเขา ซึ�งนาํไปสู่การละเมดิสทิธมินุษยชน เช่นการจับ การกกัขงั การ
ลงโทษโดยการโบย และการส่งกลับประเทศที�ไม่มมีาตรฐานและละเมดิสทิธมินุษยชน





ความม ั�นคงทางสงัคม
� การยอมรับร่วมกนัว่าผู้คนที�ย้ายถิ�นจากประเทศสมาชิกและทาํงานเป็น "แรงงาน

อาเซียน " จะทาํให้รัฐอาเซียนสามารถดาํเนินการร่วมกนัเพื�อให้เกดิสวสัดกิารพื'นฐาน
(Social Safety Net) และตามด้วยโครงการความมั�นคงทางสงัคม (Social 
Security) ซึ�งต้องคุ้มครองทั'งคนงานและครอบครัวSecurity) ซึ�งต้องคุ้มครองทั'งคนงานและครอบครัว

�  รัฐในอาเซียนต้องปฏบิตัทิางนโยบายที�เปิด มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ รัฐควร
ยอมรับให้ผู้ที�มคีวามเชี�ยวชาญด้านการย้ายถิ�นอย่างสงูสดุ คอืตวัแรงงานข้ามชาตเิองมี
พื'นที�ในการร่วมกาํหนดนโยบายร่วมกบัภาครัฐและ ประชาสงัคมอื�นๆ ที�สาํคญัคอืต้องให้
การคุ้มครองแรงงานข้ามชาตภิายใต้กฎระเบยีบ นโยบาย กฎหมายในประเทศ



สหภาพแรงงานส่งเสรมิโอกาส  ความม ั�นคงและความ

ยุตธิรรมพ ื!นฐานทางสงัคม
� คนงานและตวัแทนคนงานต้องมสีทิธมิเีสยีงในประเดน็ที�กระทบกบังานที�ทาํ สขุภาพ 

ความปลอดภยั และสวสัดกิารต่างๆ

� หากปราศจากเสยีงของแรงงานในการส่งเสริมการทาํงานที�ยุตธิรรม มคีุณค่าและการ
ปรับปรงุมาตรฐานแรงงาน การรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกจ็ะไม่ยั�งยืน ปรับปรงุมาตรฐานแรงงาน การรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกจ็ะไม่ยั�งยืน 

� สมาคมธุรกจิและวชิาชีพต่างๆและประชาสงัคมได้รับการรับรองในอาเซียน แต่องคก์ร
แรงงานและสหภาพแรงงานไม่มสีถานภาพในอาเซียน  รัฐบาลและองคก์รนายจ้างใน
อาเซียนต้องตระหนกัถงึคุณปูการของแรงานและสหภาพ การตระหนักหมายถงึต้องลด
ช่องว่างของค่าจ้างและความไม่เท่าเทยีมอื�นๆ   เพื�อให้มั�นใจแรงงานมสี่วนร่วมและมแีรง
กระตุ้น เพื�อสร้างสภาวะที�มกีารเพิ�มอาํนาจการผลิต  และสภาพการทาํงานที�เอื'อให้
คนงานมคีุณภาพชีวติที�ดี



คุณภาพชวีติท ี�ด ี
� วถิชีีวติ, ความสามารถ, ความสนใจรวมทั'งความฝนัของพวกเขาและเธอที�มี

� ไม่ใช่มุ่งความสนใจไปเพียงที�ความสามารถในการผลิตของแรงงานและแรงงานข้ามชาต,ิ 
ผลกาํไรที�จะมตี่อนายจ้าง และผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ

� ความมตีวัตน มสีทิธมิเีสยีง  และได้รับการคุ้มครองสทิธใินฐานะที�เป็นทั'งพลเมอืงและ� ความมตีวัตน มสีทิธมิเีสยีง  และได้รับการคุ้มครองสทิธใินฐานะที�เป็นทั'งพลเมอืงและ
เป็นแรงงาน สถานภาพทางกฎหมายในฐานะที�เป็นพลเมอืงเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคอื
สถานภาพการเป็นแรงงาน

� แรงงานข้ามชาตติ้องการนโยบายที�คุ้มครองสทิธแิละศกัดิDศรีความเป็นมนุษย์ ที�สามารถ
บงัคบัใช้มาตรฐานแรงงานได้อย่างเท่าเทยีมกบัแรงงานไทยและไม่บบีบงัคบัให้พวกเขาใช้
ชีวติอยู่ในสภาพที�มแีต่ความไม่ปลอดภยั  ไม่มั�นคงและไม่น่าไว้วางใจ


