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บทสรุป
• แม้้ว่่าการปรับปรุงการจ้้างงานให้้เป็นทางการและการตรว่จ้สอบอย่่างเข้้ม้ข้้นจ้ะช่่ว่ย่สร้างคว่าม้เปล่�ย่นแปลงในทางท่�ดี่ข้้�นแก่ 

ภาคอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเล แต่แรงงานส่ว่นให้ญ่่ใน 4 กิจ้การท่�สำารว่จ้ในราย่งานฉบับน่�ไดี้แก่ กิจ้การประม้ง กิจ้การประม้ง 
ต่อเน่�อง โรงงานแปรรูปอาห้ารทะเล และฟาร์ม้กุ้งย่ังคงไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าท่�รัฐบาลกำาห้นดีว่่าเพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พี1

• แรงงานจ้ำานว่นเกินกว่่าคร้�ง (ร้อย่ละ 58) ไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�าราย่ว่ันคูณ 30 ต่อเดี่อน และแรงงานม้ากกว่่า 1 ใน 
5 (ร้อย่ละ 22) ไดี้รับค่าจ้้างต่อเดี่อนเพี่ย่งร้อย่ละ 70 ข้องเงินจ้ำานว่นดีังกล่าว่ห้ร่อน้อย่กว่่านั�น2 นั�นห้ม้าย่คว่าม้ว่่าแรงงาน 1 ใน 5  
ท่�ให้้ข้้อมู้ลในการสำารว่จ้ครั�งน่�ข้าดีราย่ไดี้สำาห้รับการดีำารงช่่พีเป็นเว่ลา 9 ว่ันจ้าก 30 ว่ันในทุกๆเดี่อนจ้ากการประเม้ินค่าครองช่่พี 
ข้องรัฐบาล

• ค่าจ้้างข้ั�นตำ�าราย่ว่ันโดีย่เฉล่�ย่คูณ 30 คิดีเป็นจ้ำานว่นเงินประม้าณ 9,699 บาทต่อเดี่อน แต่ทว่่า 1 ใน 5 ข้องแรงงานโรงงานแปรรูป 
และเก่อบคร้�งห้น้�ง (ร้อย่ละ 45) ข้องแรงงานในกิจ้การประม้งต่อเน่�องไดี้รับค่าจ้้างเฉล่�ย่ประม้าณ 6,789 บาท ห้ร่อน้อย่กว่่านั�น 
ต่อเดี่อน

• การกำาห้นดีอัตราค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อว่ันโดีย่ไม้่ม้่การรับประกันจ้ำานว่นว่ันทำางานต่อเดี่อนห้ม้าย่คว่าม้ว่่าแรงงานจ้ำานว่นม้ากไดี้รับ 
การจ้้างงานอย่่างถููกต้องตาม้กฎห้ม้าย่ แต่ไม้่สาม้ารถูห้าราย่ไดี้ท่�เพี่ย่งพีอต่อค่าใช่้จ้่าย่ข้ั�นตำ�าต่อเดี่อน

• ม้่ช่่องว่่างราย่ไดี้ท่�ต่างกันระห้ว่่างเพีศอย่่างม้่นยั่สำาคัญ่ในทุกกิจ้การท่�สำารว่จ้ โดีย่เฉล่�ย่แล้ว่แรงงานห้ญ่ิงไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าแรงงาน
ช่าย่เก่อบ 1 ใน 3 ห้ร่อไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าแรงงานช่าย่ประม้าณ 3,000 บาทต่อเดี่อน

• สำาห้รับกิจ้การแปรรูปอาห้ารทะเลซึ่้�งช่่องว่่างราย่ไดี้ระห้ว่่างเพีศอยู่่ในระดีับตำ�าสุดี แรงงานช่าย่ไดี้รับค่าจ้้างม้ากกว่่าแรงงานห้ญ่ิง
โดีย่เฉล่�ย่ร้อย่ละ 13 ข้ณะเดี่ย่ว่กัน กิจ้การประม้งต่อเน่�องซึ่้�งม้่การจ้้างงานท่�เป็นทางการน้อย่กว่่าโดีย่ใช่้สัญ่ญ่าจ้้างงานทางว่าจ้า 
ม้่การจ้้างงานไม้่สม้ำ�าเสม้อและจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน แรงงานห้ญ่ิงไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าแรงงานช่าย่ถู้งร้อย่ละ 41 ข้ณะท่� 
กิจ้การฟาร์ม้กุ้งช่่องว่่างราย่ไดี้ค่อร้อย่ละ 30 3

• แรงงานห้ญ่ิงส่ว่นให้ญ่่ถู้งร้อย่ละ 80 ไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�าท่�คำานว่ณต่อเดี่อน ข้ณะท่�แรงงานช่าย่ท่�สำารว่จ้ไดี้รับค่าจ้้าง
น้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�าท่�คำานว่ณต่อเดี่อนเพี่ย่งร้อย่ละ 38

• แรงงานห้ญ่ิงไม้่เพี่ย่งไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าเท่านั�น แต่ม้ักม้่การจ้้างงานท่�ไม้่ม้ั�นคงม้ากกว่่า อ่กทั�งย่ังไดี้รับสิทธิิลาคลอดีและทางเล่อก
ในการดีูแลบุตรอย่่างจ้ำากัดี

• การจ้ัดีสว่ัสดีิการการลาคลอดีบุตรข้องบริษััทต่างๆในภาคอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลไทย่ย่งัม้่คว่าม้บกพีร่อง และทำาให้้แรงงานห้ญ่ิง
ต้องเผช่ิญ่กับคว่าม้เส่ย่เปร่ย่บซึ่ำ�าซึ่้อนม้ากข้้�น ในการสำารว่จ้ครั�งน่� ม้่แรงงานห้ญ่ิงเพี่ย่งร้อย่ละ 6 ท่�ระบุว่่าไดี้รับค่าจ้้างในระห้ว่่าง 
ลาคลอดีบุตร
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• การจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน (Piece work) ค่อการท่�แรงงานไดี้รับค่าจ้้างตาม้จ้ำานว่นช่ิ�นท่�ผลิตไดี้ ย่ังคงเป็นห้ลักปฏิิบัติท่�ทำากัน
ทั�ว่ไปโดีย่เฉพีาะในกิจ้การประม้งต่อเน่�อง ม้่ราย่งานว่่า 1 ใน 7 ข้องแรงงานในโรงงานแปรรูป (ร้อย่ละ 14) ไดี้รับค่าจ้้างตาม้ระบบ
จ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน ทำาให้้การจ้้างงานข้าดีคว่าม้ม้ั�นคง และเม้่�อเปร่ย่บเท่ย่บกันแล้ว่ แรงงานในกิจ้การประม้งต่อเน่�องอยู่่ใน
ระบบจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานถู้งร้อย่ละ 33 

• การจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานนอกระบบการจ้้างงานอย่่างเป็นทางการ ค่อการผลักคว่าม้เส่�ย่งทางธิุรกิจ้ข้องนาย่จ้้างไปไว่้ท่�แรงงาน
เก่อบทั�งห้ม้ดี เน่�องจ้ากนาย่จ้้างจ้่าย่ค่าจ้้างเท่าท่�แรงงานผลิตไดี้เท่านั�น

• แรงงานรับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานเป็นกลุ่ม้ท่�เส่�ย่งต่อภาว่ะธิุรกิจ้สะดีุดีม้ากท่�สุดี ราย่ไดี้ข้องพีว่กเข้าข้้�นอยู่่กับอุปสงค์และ
อุปทาน ซึ่้�งอาจ้เกิดีภาว่ะป่�นป่ว่นและห้ยุ่ดีช่ะงักไดี้ง่าย่จ้ากป่จ้จ้ัย่ท่�ไม้่สาม้ารถูคว่บคุม้ไดี้ห้ลาย่ประการ อ่กทั�งแรงงานกลุ่ม้น่�ดีำารง
ช่่ว่ิตแบบห้าราย่ไดี้ว่ันต่อว่ันและม้่เงินออม้น้อย่ การว่ิจ้ัย่ครั�งน่�พีบว่่าแรงงานท่�ไดี้รับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานม้่เงินออม้น้อย่ท่�สุดี  
และพียุ่งตัว่ให้้รอดีจ้ากภาว่ะคว่าม้ผันผว่นข้องการจ้้างงานไดี้น้อย่ท่�สุดี

• การแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 ส่งผลให้้แรงงานท่�ไดี้รับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานม้่ราย่ไดี้น้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�า และย่ังไดี้รับ 
คว่าม้ช่่ว่ย่เห้ล่อจ้ากนาย่จ้้างน้อย่กว่่าห้ร่อไม้่ไดี้รับเลย่ ปรากฏิการณ์ดีังกล่าว่บ่บให้้พีว่กเข้าม้่ห้น่�สินห้ร่อตกอยู่่ในสภาว่ะไม้่ม้ั�นคง 
ห้ลาย่ประการ

• ในข้ณะท่�แรงงานรับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานอาจ้เป็นกลุ่ม้ท่�ไดี้รับผลกระทบทางเศรษัฐกิจ้จ้ากการแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 
ม้ากท่�สุดี แต่กลุ่ม้แรงงานท่�ไดี้รับค่าจ้้างในระดีับตำ�าทั�งห้ม้ดีล้ว่นไดี้รับผลกระทบร้าย่แรงทั�งสิ�น รว่ม้ถู้งกลุ่ม้แรงงานในกิจ้การโรงงาน
แปรรูป ถู้งแม้้ม้่การปรับปรุงให้้ม้่การจ้้างงานอย่่างเป็นทางการม้ากข้้�นแล้ว่ แต่อัตราค่าจ้้างดีังกล่าว่ย่ังถู่อว่่าอยู่่ในระดีับตำ�า เม้่�อไม้่ม้่
การรับประกันจ้ำานว่นว่ันทำางานต่อเดี่อน แรงงานท่�ไดี้รับค่าจ้้างข้ั�นตำ�าราย่ว่ันจ้้งประสบป่ญ่ห้าราย่ไดี้ลดีลงอย่่างม้าก

• แรงงานจ้ำานว่นม้าก รว่ม้ทั�งในกิจ้การประม้งย่ังคงไดี้รับค่าจ้้างเป็นเงินสดี ไม้่ม้่ห้ลักฐานแสดีงราย่ละเอ่ย่ดีข้องค่าจ้้าง ทั�งท่�ม้่ 
การออกกฎห้ม้าย่ในประเดี็นน่�แล้ว่ก็ตาม้ จ้ากการสำารว่จ้ แรงงานประม้งส่ว่นให้ญ่่ (ร้อย่ละ 83) กล่าว่ว่่าพีว่กเข้าไดี้รับค่าจ้้าง 
เป็นเงินสดี ซึ่้�งสูงกว่่าแรงงานในทั�ง 4 กิจ้การท่�ม้่สัดีส่ว่นอยู่่ท่�ร้อย่ละ 67 และจ้ากการสำารว่จ้ย่ังพีบแรงงานน้อย่กว่่าคร้�งห้น้�ง  
(ร้อย่ละ 47) กล่าว่ว่่าไดี้รับเอกสารห้ลักฐานการจ้่าย่ค่าจ้้างข้องตน

Suthep Kritsanavarin/Oxfam
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1. บทนำ�

 คว่าม้น่าเช่่ �อถู่อและคว่าม้สาม้ารถูในการปรับตัว่เป็นคุณลักษัณะสำาคัญ่ 2 ประการในการผลิตท่�เก่ �ย่ว่ข้้องกับห้่ว่งโซึ่่
อุปทานระดีับโลก สินค้าต้องจ้ัดีส่งตรงเว่ลา ย่กเว่้นในกรณ่เกิดีป่ญ่ห้าบางประการท่�รบกว่นการผลิตในระดีับท่�คาดีการณ์ 
ไม้่ไดี้อย่่างรุนแรง เน่ �องจ้ากอาห้ารเป็นสินค้าท่� เน่าเส่ย่ง่าย่ ทั�งย่ังม้่ห้่ว่งโซึ่่อุปทานท่�ย่าว่ห้ลาย่ทอดีและซึ่ับซึ่้อน ม้่ธิุรกิจ้ 
แค่ไม้่ก่ �ประเภทท่�จ้ำาเป็นต้องม้่ทั �งคว่าม้น่าเช่่ �อถู่อและคว่าม้สาม้ารถูในการปรับตัว่ท่�สูงกว่่ากลุ่ม้กิจ้การท่�ป้อนว่ัตถูุดีิบให้้แก่ระบบ
อุตสาห้กรรม้อาห้าร4

ความมั่นคงของแรงงานในรปูแบบตา่ง ๆ  
ความม่�นคงของตลาดแรงงาน : ม้่โอกาสและช่อ่งทางเพีย่่งพีอในการห้าราย่ไดี้ ในระดีบัม้ห้ภาค ตวั่อย่า่งท่ �ช่ดัีเจ้นท่ �สดุีคอ่ 
การท่ �รฐับาลม้่พีนัธิกจิ้ท่ �จ้ะผลกัดีนัให้เ้กดิี“การจ้า้งงานเตม็้อตัรา”

ความม่�นคงของการจ้า้งงาน : การคุม้้ครองจ้ากการถูกูเลกิจ้า้งงานตาม้อำาเภอใจ้ การกำากบัดีแูลการจ้า้งงาน และการไลอ่อก 
การห้กัเงินเพี่ �อลงโทษัลกูจ้า้งท่ � ไม้ป่ฏิิบตัติาม้กฎ ฯลฯ

ความม่�นคงของการทำำางาน : คว่าม้สาม้ารถูและโอกาสในการรกัษัาช่อ่งทางท่ �จ้ะไดีร้บัการจ้า้งงาน รว่ม้ทั�งการปอ้งกนัม้ิให้้
เกดิีการลดีทอนทกัษัะ และโอกาสในการ“เล่ �อนข้ั �น”ทั �งในแงข่้องสถูานะและราย่ไดี้

ความม่�นคงในสถานทำ่�ทำำางาน : การคุม้้ครองจ้ากอบุตัเิห้ตแุละคว่าม้เจ้บ็ปว่่ย่ท่ �เกดิีจ้ากการทำางาน ตวั่อย่า่งเช่น่ ข้อ้กำาห้นดี
คว่าม้ปลอดีภยั่และอาช่ว่่อนาม้ยั่ การจ้ำากดัีช่ั �ว่โม้งการทำางาน ช่ั �ว่โม้งการทำางานนอกเว่ลาปกตแิละการทำางานกลางคน่สำาห้รบั
ผูห้้ญ่งิ รว่ม้ถูง้คา่ช่ดีเช่ย่เม้่ �อเกดิีอบุตัเิห้ต5ุ

 น่าเส่ย่ดีาย่ท่�การให้้คว่าม้สำาคัญ่ต่อคว่าม้น่าเช่่�อถู่อและคว่าม้สาม้ารถูในการปรับตัว่น่�ไม้่ไดี้ครอบคลุม้ถู้งกลุ่ม้คนทำางานใน
ระดีับล่างสุดีข้องโครงสร้างอำานาจ้ ซึ่้�งถููกครอบงำาจ้ากบรรษััทข้นาดีให้ญ่่ไม้่ก่�บรรษััทท่�คว่บคุม้ส่ว่นแบ่งข้องตลาดีค่อนข้้างม้าก  
การคว่บรว่ม้กิจ้การท่�เกิดีข้้�นทั�ว่ทั�งภาคเกษัตรและอาห้ารทำาให้้อำานาจ้คว่บคุม้ตลาดีแบบรว่ม้ศูนย่์อยู่่ในม้่อข้องผู้เล่นราย่ให้ญ่่ 
เพี่ย่งไม้่ก่�ราย่ท่�ทำากำาไรม้ห้าศาล ส่ว่นแรงงานกลับไร้สิทธิิ� ไร้เส่ย่งและม้ักถููกกดีข้่� ไดี้แต่ดีิ�นรนเพี่�อปกป้อง ย่่นห้ย่ัดี และพีย่าย่าม้ 
ให้้ไดี้ม้าซึ่้�งสิทธิิข้องตน

 ค่าจ้้างเป็นประเดี็นห้น้�งท่�สะท้อนถู้งคว่าม้ไม้่เท่าเท่ย่ม้ในระบบเศรษัฐกิจ้อย่่างช่ัดีเจ้นท่�สุดี โดีย่เฉพีาะอย่่างย่ิ�งในระบบ
อุตสาห้กรรม้อาห้ารระดีับโลก ทั�งท่�กำาไรข้องบริษััท เงินเดี่อนข้องผู้บริห้าร และเงินป่นผลข้องผู้ถู่อหุ้้นเพีิ�ม้ข้้�นอย่่างรว่ดีเร็ว่  
แต่สำาห้รับแรงงานผู้สร้างคว่าม้ม้ั�งคั�งและอาห้ารให้้คนจ้ำานว่นม้ากกลับต้องเผช่ิญ่กับคว่าม้ไม้่ม้ั�นคงในการดีำาเนินช่่ว่ิตจ้ากการไดี้รับค่า
จ้้างในระดีับตำ�า และการจ้้างงานท่�ไม้่แน่นอน ทั�งย่ังผลักไสให้้พีว่กเข้าตกอยู่่ในบ่ว่งข้องห้น่�สินและการขู้ดีร่ดีในรูปแบบต่างๆ ท่�ร้าย่แรง
ข้้�นไปอ่ก6 ราย่งานข้ององค์การอ็อกแฟม้เร่�อง Not In This Together: How supermarkets became pandemic winners while 
women workers are losing out ไดี้สำารว่จ้ประเดี็นเห้ล่าน่�ในระดีับโลกอย่่างถู่�ถู้ว่นม้ากข้้�น

 ราย่งานฉบับน่�พีย่าย่าม้ช่่�ให้้เห้็นว่่า ค่าจ้้างเป็นประเดี็นป่ญ่ห้าดี้านสิทธิิม้นุษัย่ช่น ซึ่้�งครอบคลุม้ถู้งคว่าม้เป็นอิสระและศักดีิ�ศร่
ข้องแรงงานข้้าม้ช่าติ ซึ่้�งเป็นกลุ่ม้คนท่�เป็นรากฐานข้องอุตสาห้กรรม้ท่�ม้่คว่าม้สำาคัญ่ทางเศรษัฐกิจ้จ้ำานว่นม้าก แรงงานข้้าม้ช่าติ
ในประเทศไทย่ต้องเดีินทางรอนแรม้ม้าไกล พีรากจ้ากภูม้ิลำาเนา และส่ว่นให้ญ่่ต้องละทิ�งครอบครัว่ไว่้ข้้างห้ลัง ทั�งย่ังต้องเผช่ิญ่กับ
ภาระการเงินห้นักห้น่ว่ง จ้นนำาไปสู่การม้่ห้น่�สินระย่ะย่าว่ ภาค่เคร่อข้่าย่ฯเช่่�อม้ั�นว่่า การเส่ย่สละและการทำางานห้นักข้องแรงงาน 
กลุ่ม้น่�คว่รไดี้รับการย่อม้รับและคว่รเอ่�ออำานว่ย่ให้้พีว่กเข้าไดี้เล่�ย่งช่่พีตนเองและครอบครัว่อย่่างม้่คุณภาพีช่่ว่ิตท่�เห้ม้าะสม้ ถู้ง
แม้้การอภิปราย่ประเดี็นเก่�ย่ว่กับ “ค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิต” (Living Wage) ย่ังแพีร่ห้ลาย่น้อย่ม้ากในประเทศไทย่ แต่ในระดีับโลกเริ�ม้ม้่ 
พีลังผลักดีันประเดี็นน่�ม้ากข้้�น ราย่งานน่�ไดี้ห้ย่ิบย่กประเดี็นดีังกล่าว่และผลักดีันให้้ม้่การอภิปราย่เก่�ย่ว่กับ “ค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิต” ในบริบท
ข้องประเทศไทย่ม้ากข้้�น7

 ในช่่ว่งไม้่ก่�ปีท่�ผ่านม้า อุตสาห้กรรม้อาห้ารโดีย่เฉพีาะอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ถููกว่ิพีากษั์ว่ิจ้ารณ์เก่�ย่ว่กับการขู้ดีร่ดี
และการปฏิิบัติต่อแรงงานอย่่างไม้่เป็นธิรรม้ ซึ่้�งส่ว่นให้ญ่่เป็นแรงงานข้้าม้ช่าติและแรงงานห้ญ่ิง8 การจ้ับตาตรว่จ้สอบและการปรับ
เปล่�ย่นการจ้้างงานให้้เป็นทางการช่่ว่ย่ปรับปรุงให้้สถูาณการณ์ดี่ข้้�น โดีย่เฉพีาะในกิจ้การประม้งและกิจ้การแปรรูปอาห้ารทะเล 
ในประเทศไทย่ อย่่างไรก็ตาม้ ราย่งานฉบับน่�พีบว่่าราย่ไดี้ต่อเดี่อนข้องแรงงานย่ังอยู่่ในระดีับตำ�าจ้นไม้่ม้่คว่าม้ม้ั�นคงต่อการครองช่่พี
ทั�ว่ทั�งอุตสาห้กรรม้น่� และการจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการย่ังคงม้่อยู่่ทั�ว่ไปในกิจ้การประม้งต่อเน่�อง และกิจ้การอ่�นๆ ซึ่้�งป้อนว่ัตถูุดีิบ
ให้้แก่ห้่ว่งโซึ่่อุปทานข้้าม้ช่าติ
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 ราย่งานฉบับน่�มุ้่งเสนอให้้เห้็นว่่า ค่าจ้้างเป็นทั�งดีัช่น่ช่่�ว่ัดีและเป็นป่จ้จ้ัย่ข้องคว่าม้ไม้่เท่าเท่ย่ม้ระห้ว่่างเพีศซึ่้�งเป็นป่ญ่ห้าท้าทาย่
ทั�ว่ทั�งอุตสาห้กรรม้น่� โดีย่เฉพีาะในโรงงานแปรรูปและกิจ้การประม้งต่อเน่�องท่�ม้ักม้่การใช่้แรงงานห้ญ่ิงม้ากกว่่าแรงงานช่าย่ เร่�องท่�
เห้็นพี้องกันโดีย่ทั�ว่ไปก็ค่อ แรงงานข้้าม้ช่าติและแรงงานห้ญ่ิงในห้่ว่งโซึ่่อุปทานระดีับโลกต้องเผช่ิญ่คว่าม้ย่ากลำาบากห้ลาย่ประการ 
ท่�ทำาให้้พีว่กเข้าเปราะบางต่อการขู้ดีร่ดี9,10 เน่�องจ้ากกิจ้การส่ว่นท่�ตั�งอยู่่บนฝั่่�งข้องอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ม้่แรงงานข้้าม้
ช่าติผู้ห้ญ่ิงในสัดีส่ว่นท่�สูง นอกจ้ากน่�ราย่งานย่ังพีบข้้อมู้ลว่่า ผู้ห้ญ่ิงไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าและม้่แนว่โน้ม้ต้องเผช่ิญ่กับการจ้้างงานท่� 
ไม้่ม้ั�นคงม้ากกว่่า รว่ม้ทั�งต้องประสบป่ญ่ห้าสิทธิิการลาคลอดีบุตร และทางเล่อกในการดีูแลบุตรม้่อยู่่อย่่างจ้ำากัดี แม้้ว่่าป่ญ่ห้า 
เห้ล่าน่�รุนแรงกว่่าในกลุ่ม้แรงงานห้ญ่ิง แต่ป่ญ่ห้าค่าจ้้างตำ�าก็ถู่อเป็นป่ญ่ห้าท่�เกิดีข้้�นทั�ว่ทั�งภาคอุตสาห้กรรม้ โดีย่แรงงานช่าย่ 
เก่อบร้อย่ละ 40 ไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อเดี่อนเช่่นกัน

ฉัันเตรีียมเงิินสำำ�หรีับคลอดลูกไว้้ 20,000 บ�ท ฉัันจำำ�เป็็นต้องิใช้้เงิินก็เลยข�ยมอเตอรี์ไซค์และใช้้จำักรีย�นแทน ตั�งิใจำ
ว้่�จำะข้�นรีถป็รีะจำำ�ท�งิไป็คลอดลูก ก�รีคลอดลูกแบบป็กติต้องิใช้้เงิินม�กกว้่� 10,000 บ�ทนิดหน่อย แต่ถ้�ต้องิผ่่�ตัด
ก็จำะมีเงิินไม่พอ อ�จำจำะต้องิยืมเงิินจำ�กเพื�อน พอเรีิ�มแพ้ท้องิและไป็ทำ�งิ�นไม่ไหว้ ก็ต้องิล�ออกจำ�กงิ�น ฉัันกลัว้ว้่�ถ้�
ต้องิเลี�ยงิลูกในเมืองิไทย ค่�ใช้้จำ่�ยจำะสำูงิม�ก ไม่อย�กให้ตัว้เองิเป็็นภ�รีะของิสำ�มีเลยตั�งิใจำจำะกลับไป็คลอดลูกที�เมียนม�  
แต่พอป็ิดช้�ยแดน ก็เลยต้องิคลอดลูกที�เมืองิไทย – เฮม� แรีงิงิ�นหญิิงิ ว้ัย 26 ป็ี

 การสำารว่จ้พีบว่่า แรงงานท่�อยู่่ภาย่ใต้ระบบการจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานส่ว่นให้ญ่่เป็นผู้ห้ญ่ิง ซึ่้�งถู่อเป็นกลุ่ม้ลูกจ้้างท่� 
ตกอยู่่ในคว่าม้เส่�ย่งสูงกว่่าเม้่�อพีิจ้ารณาจ้ากดีัช่น่ช่่�ว่ัดีห้ลาย่ประการ ทั�งค่าจ้้างในระดีบัตำ�า ช่ั�ว่โม้งการทำางานย่าว่นาน การข้าดี 
สัญ่ญ่าจ้้างท่� เป็นทางการ การม้่เงินออม้จ้ำากัดี และสภาพีการทำางานท่�ย่ำ�าแย่่ ราย่งานน่�แสดีงให้้เห้็นคว่าม้ไม้่ม้ั�นคงท่�แฝั่ง 
ในระบบค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน ทำาให้้ไม้่สาม้ารถูห้าราย่ไดี้ม้ากพีอเล่�ย่งช่่พีเม้่�อห้่ว่งโซึ่่อุปทานสะดีุดีลง

 นอกจ้ากนั�น การแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 ก่อให้้เกิดีคว่าม้ป่�นป่ว่นอย่่างท่�ไม้่เคย่ม้่ม้าก่อน และย่ิ�งข้ย่าย่ภาพีให้้เห้็นคว่าม้ 
ไม้่เท่าเท่ย่ม้ในห้ลาย่ม้ิติท่�ดีำารงอยู่่แล้ว่ภาย่ในระบบเศรษัฐกิจ้โลก ภาย่ในห้่ว่งโซึ่่อุปทานระดีับโลก ผลกระทบร้าย่แรงตกอยู่่กับ
แรงงานค่าจ้้างตำ�า แรงงานห้ญ่ิงและแรงงานอายุ่น้อย่11 ในอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ แรงงานข้้าม้ช่าติท่�อยู่่ในระบบ 
การจ้้างงานท่�ม้่ราย่ไดี้ตำ�าและไม้่ม้ั�นคงเป็นกลุ่ม้คว่าม้เส่�ย่งสูงท่�จ้ะไดี้รับผลกระทบดี้านลบ ราย่งานน่�พีย่าย่าม้ทำาคว่าม้เข้้าใจ้ต่อ 
ผลกระทบข้องการแพีร่ระบาดีท่�ม้่ต่อแรงงานเห้ล่าน่�ให้้กระจ้่างช่ัดีย่ิ�งข้้�น ตลอดีจ้นเสนอแนว่ทางท่�ผู้ประกอบการในอุตสาห้กรรม้และ
ผู้ว่างนโย่บาย่จ้ะสาม้ารถูบรรเทาป่ญ่ห้า เพี่�อสร้างห้ลักประกันว่่าแรงงานข้้าม้ช่าติจ้ะไม้่ถููกบ่บให้้ตกบ่ว่งห้น่�สินห้ร่อตกอยู่่ในสภาพี 
ถููกขู้ดีร่ดีในแบบต่างๆ
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2. คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของก�รวิจัย

 นับตั�งแต่ พี.ศ. 2559 ภาค่เคร่อข้่าย่ภาคประช่าสังคม้เพี่�ออาห้ารทะเลท่� เป็นธิรรม้และย่ั�งย่่น (ภาค่เคร่อข้่าย่ฯ)  
ใช่้คว่าม้เข้้ม้แข้็งในการรว่ม้ตัว่เพี่�อติดีตาม้ตรว่จ้สอบ ประเม้ิน และทำางานเพี่�อปรับปรุงสภาพีการจ้้างงาน และสภาพีคว่าม้ 
เป็นอยู่่ข้องแรงงานข้้าม้ช่าติในอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลไทย่ เม้่ �อปี 2561 และ 2563 ภาค่เคร่อข้่าย่ฯ ไดี้ต่พีิม้พี์ราย่งาน  
2 ช่ิ�นค่อราย่งานช่่ว่ิตติดีร่างแห้ปีท่ � 1 และ ราย่งานช่่ว่ิตติดีร่างแห้ปีท่ � 2 12,13 ซึ่้ �งนำาเสนอการประเม้ินเช่ิงล้กเก่ �ย่ว่กับคว่าม้ก้าว่ห้น้า
ข้องการปรับปรุงและแก้ไข้ป่ญ่ห้าในอุตสาห้กรรม้ประม้ง โดีย่อาศัย่การสัม้ภาษัณ์แรงงานประม้งข้้าม้ช่าติม้ากกว่่า 700 คน

 ถู้งแม้้การทำางานข้้างต้นย่ังดีำาเนินการต่อ แต่จ้ากประสบการณ์ในพี่�นท่�ข้ององค์กรภาค่เคร่อข้่าย่ฯ ตอกย่ำ�าให้้เห้็นถู้ง
คว่าม้จ้ำาเป็นในการข้ย่าย่ประเดี็นไปย่ังภาคส่ว่นอ่�นๆเพี่�อให้้ครอบคลุม้ประเดี็นป่ญ่ห้าท่�กว่้างข้ว่างกล่าว่ค่อตั�งแต่ประเดี็น 
เร่ �องค่าจ้้างจ้นถู้งสภาพีคว่าม้เป็นอยู่่ซึ่้ � งส่งผลกระทบต่อการดีำารงช่่ว่ิตประจ้ำาว่ันข้องแรงงานข้้าม้ช่าติในอุตสาห้กรรม้ 
อาห้ารทะเลข้องไทย่ สำาห้รับองค์กรสม้าช่ิกข้องภาค่ เคร่อข้่าย่ฯนั�น ม้่ห้ลาย่องค์กรท่� เป็นช่่องทางให้ค้ว่าม้ช่่ว่ย่เห้ล่อ
แรงงานข้้าม้ช่าติ ในประเดี็นป่ญ่ห้าท่� เก่ �ย่ว่ข้้องกับค่าจ้้าง อาทิ ค่าจ้้างข้ั�นตำ �าท่ � เพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พี คว่าม้สม้ำ�าเสม้อ 
ข้องการจ้่าย่ค่าจ้้าง การจ้้างงานท่�ไม้่ม้ั �นคงห้ร่อไม้่เพี่ย่งพีอ และป่ญ่ห้าห้น่�สิน เป็นต้น ล้ว่นแล้ว่แต่เป็นสาเห้ตุมู้ลฐานข้องป่ญ่ห้า
ทางเศรษัฐกิจ้และสังคม้จ้ำานว่นม้ากท่�องค์กรเห้ล่าน่ �พีบเจ้อเป็นประจ้ำา สำาห้รับแรงงานข้้าม้ช่าติท่ �ต้องจ้ากบ้านและครอบครัว่ 
เพี่�อห้างานทำาในต่างประเทศ ย่่อม้เป็นเร่ �องท่�เข้้าใจ้ไดี้ว่่า ราย่ไดี้ค่อสิ �งท่ �ม้่คว่าม้สำาคัญ่อย่่างย่ิ �ง
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 เม้่ �ออุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ตกอยู่่ภาย่ใต้การจ้ับตาตรว่จ้สอบม้ากข้้�นในช่่ว่งไม้่ก่ �ปีท่ �ผ่านม้า ม้่การปรับปรุง
แก้ไข้ป่ญ่ห้าในห้ลาย่ดี้าน โดีย่เฉพีาะในกิจ้การโรงงานแปรรูปอาห้ารทะเลข้นาดีให้ญ่่ท่ � เน้นการส่งออกและม้่การจ้้างงาน 
ท่�เป็นทางการ ตลอดีจ้นในอุตสาห้กรรม้ประม้ง ซึ่้ �งตกเป็นข้่าว่ให้ญ่่ห้ลาย่ครั�งเน่ �องจ้ากการม้่ขู้ดีร่ดีแรงงานข้้าม้ช่าติอย่่าง 
เป็นระบบ14 อย่่างไรก็ตาม้ป่ญ่ห้าค่าจ้้างท่�อยู่ ่ ในระดีับตำ�าย่ังคงเป็นประเดี็นสำาคัญ่ข้องอุตสาห้กรรม้น่� อ่กทั�งการพีูดีคุย่ห้าร่อ 
เก่ �ย่ว่กับประเดี็นค่าจ้้างข้ั �นตำ �าข้องประเทศไทย่ท่�เพี่ย่งพีอต่อการเอ่ �อให้้แรงงานสาม้ารถูม้่คุณภาพีช่่ว่ิตท่�เห้ม้าะสม้ย่ังม้่คว่าม้
ค่บห้น้าน้อย่ม้ากในกิจ้การโรงงานแปรรูป ท่�ม้่ระบบการจ้้างงานเป็นทางการ ถู้งแม้้แรงงานส่ว่นให้ญ่่ไดี้รับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าราย่ว่ัน  
แต่ราย่ไดี้ย่ังคงไม้่แน่นอนและไม้่ม้ั �นคง เน่ �องจ้ากไม้่ม้่การรับประกันจ้ำานว่นว่ันทำางานข้ั�นตำ �าต่อเดี่อนในกิจ้การท่�การจ้้างงาน
ส่ว่นให้ญ่่เป็นการจ้้างงานแบบไม้่เป็นทางการโดีย่เฉพีาะในกิจ้การประม้งต่อเน่ �อง แรงงานข้้าม้ช่าติจ้ำานว่นม้ากต้องเผช่ิญ่กับ
การจ้้างงานไม้่แน่นอนและราย่ไดี้ไม้่สม้ำ �าเสม้อ ทำาให้้พีว่กเข้าตกอยู่่ในสภาพีท่�ไม้่ม้ั �นคง ทั�งย่ังถููกซึ่ำ �าเติม้ให้้สถูานการณ์เลว่ร้าย่
ย่ิ�งข้้ �นจ้ากภาว่ะป่�นป่ว่นห้ร่อเห้ตุการณ์ท่ �คาดีไม้่ถู้งแม้้จ้ะเป็นเห้ตุการณ์เล็กน้อย่ก็ตาม้

 เม้่ �อม้่การแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 องค์การแรงงานระห้ว่่างประเทศ (ไอแอลโอ) ประเม้ินว่่า “ม้่การสูญ่เส่ย่งาน 
เต็ม้เว่ลาเท่ย่บเท่ากับ 345 ล้านตำาแห้น่งงานในไตรม้าสท่� 3 ข้องปี 2563”15 ภาว่ะป่�นป่ว่นท่�ไม้่เคย่เกิดีข้้ �นม้าก่อนตั�งแต่ 
การแพีร่ระบาดีครั�งให้ญ่่เริ �ม้ข้้ �นเม้่ �อต้นปี 2563 ย่ิ �งข้ย่าย่ให้้เห้็นคว่าม้ไม้่เท่าเท่ย่ม้ในห้ลาย่ม้ิติท่ �ดีำารงอยู่่ในระบบเศรษัฐกิจ้โลก 
ผลกระทบห้นักตกอยู่่กับกลุ่ม้คนท่�อยู่ ่ตรงข้ั �นล่างสุดีข้องลำาดีับข้ั�นค่าจ้้างอย่่างไม้่เป็นธิรรม้16

โรีครีะบ�ดสำ่งิผ่ลกรีะทบด้�นลบต่อรี�ยได้ และคว้�มย�กจำนของิแรีงิงิ�นอย่�งิหนักหน�สำ�หัสำ และโดยรีว้มแล้ว้ ว้ิกฤตก�รีณ์์
ครีั�งินี�มีผ่ลกรีะทบต่อกล่่มเป็รี�ะบ�งิอย่�งิไม่เป็็นธรีรีม....กล่่มเป็รี�ะบ�งิ เช้่น แรีงิงิ�นข้�มช้�ติ ซ้�งิมีจำำ�นว้นถ้งิ 164 ล้�นคน
ทั�ว้โลก เป็็นหน้�งิในกล่่มที�ได้รีับผ่ลกรีะทบหนักหน่ว้งิที�สำ่ด – ILO, Global Wage Report 2020-21

 ตาม้ราย่งานข้ององค์การแรงงานระห้ว่่างประเทศระบุถู้งอุตสาห้กรรม้แปรรูปเน่�อสัตว่์ทั �ว่โลก รว่ม้ถู้งอุตสาห้กรรม้
อาห้ารทะเลข้องไทย่ว่่าประสบป่ญ่ห้าจ้าก “การข้าดีแคลนงานท่�ม้่คุณค่าอย่่างเป็นระบบ” ทำาให้้ทั �งอุตสาห้กรรม้และแรงงาน
ในอุตสาห้กรรม้น่�เปราะบางย่ิ�งข้้ �นจ้ากผลกระทบท่�เกิดีจ้ากการแพีร่ระบาดี17 ลักษัณะการดีำาเนินงานในห้ลาย่ภาคส่ว่นข้อง
อุตสาห้กรรม้ย่ิ�งทำาให้้เกิดีคว่าม้เปราะบางจ้ากการแพีร่ระบาดีและการช่ะงักทั�งในภาคอุปทานห้ร่ออุปสงค์ ส่งผลให้้แรงงานท่�เป็น 
กลุ่ม้คนช่าย่ข้อบและเปราะบางอยู่่แล้ว่ย่ิ �งอยู่ ่ในภาว่ะคว่าม้เส่ �ย่งสูงท่ �จ้ะไดี้รับผลกระทบทางเศรษัฐกิจ้อย่่างร้าย่แรง เน่ �องจ้าก
พีว่กเข้าม้่อำานาจ้ต่อรองน้อย่ในระบบท่�ไม้่สม้ดีุลอย่่างม้าก

 ดี้ว่ย่เห้ตุน่ � ภาค่เคร่อข้่าย่ฯจ้้งเล็งเห้็นถู้งคว่าม้จ้ำาเป็นเร่งดี่ว่นท่�ต้องประเม้ินผลกระทบข้องการแพีร่ระบาดีต่อแรงงาน
ข้้าม้ช่าติในอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ โดีย่ถู่อเป็นส่ว่นห้น้�งในการพีิจ้ารณาป่ญ่ห้าค่าจ้้างและสภาพีคว่าม้เป็นอยู่่ 
โดีย่รว่ม้ข้องแรงงาน

Yostorn Triyos/Oxfam
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3. ระเบียบวิธีีวิจัย

 ข้้อมู้ลตัว่เลข้ท่�ใช่้ในราย่งานฉบับน่�ไดี้ม้าจ้ากการสำารว่จ้เช่ิงปริม้าณข้นาดีให้ญ่่เม้่ �อเดี่อนพีฤศจ้ิกาย่นและธิันว่าคม้ 2563  
รว่ม้ทั�งการสัม้ภาษัณ์กลุ่ม้ย่่อย่เช่ิงล้กในเดี่อนม้กราคม้ 2564 

 ข้้อมู้ลเช่ิงปริม้าณไดี้ม้าจ้ากการสำารว่จ้แรงงานข้้าม้ช่าติ 588 คนในภาคประม้ง และในห้่ว่งโซึ่่อุปทานอาห้ารทะเล 
ใน 8 จ้ังห้ว่ัดีค่อ ระย่อง สมุ้ทรสาคร สุราษัฎร์ธิาน่ สงข้ลา ป่ตตาน่ พีังงา สตูล และระนอง (ดีูภาพีท่� 1)

ภ�พที� 1

ระนอง

พังง�

สุร�ษฎร์ธี�นี

สงขล�

ปัตต�นีสตูล

ระยอง

สมุทรส�คร

จังหวัดที�ทำ�ก�รสำ�รวจ
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เพศ (N=588) สัญช�ติ (N=588)

ช�ย หญิง

54% 46%

16%

18-25 26-35 36-45

78%

พม�� กัมพูช� รวม

22%

100%

46-55

35%

อ�ยุของแรงง�นที�ทำ�ก�รสำ�รวจใน 4 กิจก�ร (N=588)

36% 12% 1%

อื�นๆ

ภ�พที� 2

 จ้ากผู้ให้้ข้้อมู้ลทั�งห้ม้ดี 588 คน แย่กเป็นแรงงานช่าย่ 316 คน และแรงงานห้ญ่ิง 272 คน จ้าก 4 กิจ้การ ไดี้แก่  
กิจ้การประม้ง กิจ้การประม้งต่อเน่ �อง โรงงานแปรรูปอาห้ารทะเล และฟาร์ม้กุ้ง18  ผู ้ ให้้ข้้อมู้ลม้่ทั �งท่ �ทำางานในกิจ้การ 
ข้นาดีให้ญ่่และกิจ้การข้นาดีเล็ก (ดีูภาพีท่� 2)

 ผู ้ให้้สัม้ภาษัณ์ทั �งห้ม้ดีเป็นแรงงานข้้าม้ช่าติ จ้ำานว่นกว่่า 3 ใน 4 ม้าจ้ากประเทศเม้่ย่นม้า ส่ว่นท่�เห้ล่อม้าจ้ากประเทศกัม้พีูช่า 
(ดีูภาพีท่� 2)

 เม้่ �อเดี่อนม้กราคม้ 2564 สม้าช่ิกภาค่เคร่อข้่าย่ฯ ทำาการสัม้ภาษัณ์คุณภาพีเช่ิงล้กกับแรงงานข้้าม้ช่าติในจ้ังห้ว่ัดีสมุ้ทรสาคร 
21 คน เพี่�อทำาคว่าม้เข้้าใจ้เก่ �ย่ว่กับสภาพีคว่าม้เป็นอยู่่ สภาพีการทำางาน คว่าม้ม้ั�นคงข้องงาน ราย่ไดี้และราย่จ้่าย่ รว่ม้ทั�งผล 
กระทบท่�พีว่กเข้าไดี้รับจ้ากการแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 ถู้งแม้้กลุ ่ม้ตัว่อย่่างน่�ม้่จ้ำานว่นน้อย่ แต่ผู ้ให้้สัม้ภาษัณ์ไดี้ให้้ข้้อมู้ล 
เช่ิงล้กท่�ม้่คุณค่าในการทำาคว่าม้เข้้าใจ้ต่อผลกระทบข้องโรคระบาดีท่�ม้่ต่อชุ่ม้ช่นช่าย่ข้อบท่�ผลิตอาห้ารให้้แก่ห้่ว่งโซึ่่อุปทานข้องโลก

หมายเหตเุกี่ี่ยวกี่ับวธิีกีี่ารทำำาวจิััย:

• รี�ยงิ�นนี� ใช้้ว้ิธีป็ัดเศษของิจำำ�นว้นรี้อยละที�นำ�เสำนอไว้้ในรี�ยงิ�นของิอ็อกแฟมเรีื�องิ Not In This Together:  
How supermarkets became pandemic winners while women workers are losing out ตัว้อย่�งิเช้่น ในขณ์ะที�
รี�ยงิ�นฉับับนั�นกล่�ว้ว้่� ในจำำ�นว้นแรีงิงิ�น 588 คน มี 338 คน (รี้อยละ 57.5) ที�ให้ข้อมูลว้่� ได้รีับค่�จำ้�งิน้อยกว้่�ค่�จำ้�งิ 
ขั�นตำ��ต่อเดือน ในรี�ยงิ�นฉับับนี�จำะป็ัดเศษตัว้เลขเป็็นรี้อยละ 58
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4. ค่�จ้�ง

 ภาค่เคร่อข้่าย่ฯเช่่ �อว่่าค่าจ้้าง โดีย่เฉพีาะค่าจ้้างท่�อยู่ ่ในระดีบัตำ�าคว่รถู่อเป็นประเดี็นสิทธิิม้นุษัย่ช่น ราย่งานปี 2561 ข้อง อ็
อกแฟม้ เร่ �อง Ripe for Change พีบว่่าร้อย่ละ 66 ข้องแรงงานท่�ทำาการสำารว่จ้จ้ากโรงงานแปรรูปในประเทศไทย่จ้ัดีอยู่่ในกลุ่ม้ท่� 
“ไม้่ม้ั �นคงทางอาห้ารอย่่างร้าย่แรง” ในข้ณะท่�แรงงานม้ากกว่่าร้อย่ละ 90 ให้้ข้้อมู้ลว่่า อาห้ารไม้่เพี่ย่งพีอต่อการดีำารงช่่ว่ิตช่่ว่ง
เดี่อนท่�ผ่านม้า19 น่ �ค่อคว่าม้ไม้่เป็นธิรรม้อย่่างย่ิ �งย่ว่ดี แรงงานระดีับล่างสุดีข้องห้่ว่งโซึ่่มู้ลค่า ผู ้ผลิตอาห้ารให้้แก่ผู ้บริโภค รว่ม้ถู้ง
บริษััทและบุคคลท่�ม้ั �งคั �งท่ �สุดีบนย่อดีปิราม้ิดี แต่แรงงานกลับต้องดีำารงช่่ว่ิตอย่่างห้ิว่โห้ย่

 “ค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิต” เป็นแนว่คิดีท่� ไดี้รับคว่าม้สนใจ้ม้ากข้้�น และไดี้รับการสนับสนุนจ้ากนานาช่าติในระย่ะไม้่ก่ �ปีท่ � 
ผ่านม้า คว่าม้ก้าว่ห้น้าและคว่าม้เอาจ้ริงเอาจ้ังในเร่ �องน่�แตกต่างกันไปอย่่างม้ากในแต่ละประเทศและแต่ละอุตสาห้กรรม้  
แต่กระแสท่� เริ �ม้เติบโตตระห้นักดี่ว่่า ในโลกข้องห้่ว่งโซึ่่อุปทานข้้าม้ช่าติท่ � เช่่ �อม้ต่อพีัว่พีันกันน่�  จ้ำาเป็นต้องอาศัย่แนว่ทาง 
การทำางานในลกัษัณะการสรา้งคว่าม้รว่่ม้ม้อ่ระดีบัโลกเช่่นกัน20,21 ถู้งแม้้การอภิปราย่ประเดี็นน่�เพีิ �งเริ �ม้ต้นในประเทศไทย่ แต่ภาค่
เคร่อข้่าย่ฯเช่่ �อว่่าค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิตท่�กำาห้นดีช่ัดีเจ้นในระดีับช่าติ ม้่การอ้างอิงกับกรอบคิดีท่�ช่ัดีเจ้นท่�ไดี้รับการย่อม้รับระห้ว่่าง
ประเทศ จ้ะเป็นว่ิธิ่การท่�ม้่ประสิทธิิภาพีท่�สุดีในการสร้างห้ลักประกันว่่าการทำางานห้นักจ้ะนำาม้าซึ่้�งคุณภาพีช่่ว่ิตท่�เห้ม้าะสม้

 ในข้ณะท่�ค่าจ้้างข้ั �นตำ �าในประเทศไทย่ใช่้ว่ิธิ่การคำานว่ณแบบราย่ว่ัน ทว่่าตัว่ช่่ �ว่ัดีท่�สำาคัญ่กว่่าค่อค่าจ้้างท่�แรงงานไดี้รับ 
ต่อเดี่อนเพี่�อใช่้จ้่าย่ในการเล่�ย่งดีูครอบครัว่ห้ร่อช่ำาระดีอกเบ่�ย่ ซึ่้ � งก็ เป็นว่ิธิ่การคิดีคำานว่ณใน Global Wage Report  
ซึ่้�งเป็นราย่งานประจ้ำาปีข้ององค์การแรงงานระห้ว่่างประเทศ ทั�งน่ � เพีราะค่าจ้้างท่�คำานว่ณต่อเดี่อนจ้ะให้้ภาพีข้องจ้ำานว่น
เงินท่�แท้จ้ริงท่ �แรงงานคนห้น้�งต้องใช่้ในการครองช่่พีไดี้แม้่นย่ำาม้ากกว่่า แรงงานข้้าม้ช่าติคนห้น้�งอาจ้ไดี้รับการจ้้างงานอย่่าง 
ถููกต้องตาม้กฎห้ม้าย่ และรับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าต่อการทำางานห้น้�งว่ัน แต่ส่บเน่ �องจ้ากลักษัณะคว่าม้ไม้่ม้ั �นคง และไม้่สม้ำ�าเสม้อ 
ข้องการจ้้างงาน เข้าอาจ้ไดี้ทำางานแค่ 10 ว่ันในห้น้�งเดี่อน ทำาให้้เข้าไม้่ม้่ราย่ไดี้เพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พี และตกอยู่่ใน 
สภาว่ะเปราะบาง ตาม้ราย่งานข้ององค์กร Ethical Trading Initiative (ETI) ค่าจ้้างในระดีับตำ�าทำาให้้แรงงานตกอยู่่ในคว่าม้เส่ �ย่ง
ม้ากข้้�นท่�จ้ะต้องทำางานล่ว่งเว่ลาห้ร่อทำางานห้ลาย่อย่่างและกลาย่เป็นแรงงานข้ัดีห้น่� จ้ำาเป็นต้องส่งเดี็กในครอบครัว่ไปทำางาน
แทนท่�จ้ะไปโรงเร่ย่น และไม้่สาม้ารถูพียุ่งตัว่รอดีเม้่�อเกิดีว่ิกฤตการณ์ เช่่น คว่าม้เจ้็บป่ว่ย่ เป็นต้น22
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4.1 กรอบกฎหม�ยและนโยบ�ย

 ภาย่ใต้กฎห้ม้าย่ข้องไทย่ ค่าจ้้างข้ั �นตำ �าถููกกำาห้นดีดี้ว่ย่อัตราราย่ว่ัน ซึ่้ � งแตกต่างกันไปในแต่ละจ้ังห้ว่ัดีโดีย่อัตรา 
ตำ�าสุดี ค่อ 313 บาท ในจ้ังห้ว่ัดีป่ตตาน่ นราธิิว่าส และย่ะลา และอัตราสูงสุดี ค่อ 336 บาท ในจ้ังห้ว่ัดีภูเก็ต และช่ลบุร่23  
คณะกรรม้การค่าจ้้างเป็นผู้คำานว่ณ กำาห้นดี และทบทว่นอัตราค่าจ้้างน่�เป็นระย่ะ คณะกรรม้การค่าจ้้างให้้คำานิย่าม้ตนเองว่่า 
เป็น “องค์กรไตรภาค่ตาม้พีระราช่บัญ่ญ่ัติคุ ้ม้ครองแรงงาน พี.ศ. 2541.... ประกอบดี้ว่ย่ผู้แทนฝั่่าย่นาย่จ้้าง ผู ้แทนฝั่่าย่ลูกจ้้าง 
และผู้แทนฝั่่าย่รัฐบาล ฝั่่าย่ละ 5 คนเท่ากัน” 24

 ตาม้ประกาศข้องคณะกรรม้การค่าจ้้าง คณะกรรม้การฯ ม้่แนว่คิดีเก่�ย่ว่กับค่าจ้้างข้ั�นตำ�าว่่า “เป็นอัตราค่าจ้้างท่�เพี่ย่งพีอ
สำาห้รับแรงงาน 1 คน ให้้สาม้ารถูดีำารงช่่พีอยู่่ไดี้ตาม้สม้คว่รกับม้าตรฐานการครองช่่พี สภาพีเศรษัฐกิจ้ และสังคม้ รว่ม้ทั�ง
เห้ม้าะสม้ตาม้คว่าม้สาม้ารถูข้องการดีำาเนินธิุรกิจ้ในท้องถูิ �นนั �น”25 ในการกำาห้นดีอัตราค่าจ้้างข้ั �นตำ �า คณะกรรม้การฯ กล่าว่
ว่่า ไดี้กำาห้นดีโดีย่คำาน้งถู้งป่จ้จ้ัย่ต่างๆ ห้ลาย่ประการ อาทิ ดีัช่น่ค่าครองช่่พี อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์์ม้ว่ลรว่ม้ข้องประเทศ  
(จ้่ดี่พี่) เป็นต้น รว่ม้ทั�งไดี้เท่ย่บเค่ย่งกับตัว่อย่่างประเทศต่างๆ เช่่น ฝั่รั �งเศส และบราซึ่ิล เป็นต้น ซึ่้ �งองค์การแรงงานระห้ว่่าง
ประเทศย่กเป็นกรอบต้นแบบสำาห้รับอ้างอิง26

 ม้าตรา 5 ในพีระราช่บัญ่ญ่ัติคุ ้ม้ครองแรงงาน พี.ศ. 2541 ระบุว่่าจ้ำานว่นครั�งและว่ิธิ่การจ้่าย่ค่าจ้้างสาม้ารถูตกลงกัน
ระห้ว่่างนาย่จ้้างกับลูกจ้้าง และสัญ่ญ่านั�นอาจ้เข้่ย่นเป็นห้นังส่อห้ร่อตกลงดี้ว่ย่ว่าจ้าก็ไดี้27 อย่่างไรก็ตาม้แรงงานประม้งทะเล 
ไดี้รับคว่าม้คุ้ม้ครองต่างห้ากภาย่ใต้กฎกระทรว่งคุ้ม้ครองแรงงานในงานประม้งทะเล พี.ศ. 2561 และนาย่จ้้างต้องจ้่าย่ค่าจ้้าง
ดี้ว่ย่การโอนเงินผ่านบัญ่ช่่ธินาคาร ภาย่ใต้ข้้อ 10/1 แรงงานประม้งทะเลต้องไดี้รับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าต่อเดี่อนไม้่น้อย่กว่่าค่าจ้้าง 
ข้ั�นตำ �าต่อว่ันคูณดี้ว่ย่ 30 และต้องม้่เอกสารสัญ่ญ่าเป็นห้นังส่อท่�ระบุเง่ �อนไข้และสภาพีการจ้้างงาน28

 ตาม้พีระราช่กำาห้นดีการบริห้ารจ้ัดีการการทำางานข้องคนต่างดี้าว่ (ฉบับท่� 2) พี.ศ. 2561 แรงงานข้้าม้ช่าติในประเทศไทย่
ต้องม้่ใบอนุญ่าตทำางาน ถู้งแม้้พีระราช่กำาห้นดีดีังกล่าว่ประกาศช่ัดีเจ้นว่่า แรงงานแต่ละคนต้องทำางานให้้แก่นาย่จ้้างเพี่ย่งคนเดี่ย่ว่
เท่านั �น แต่ในทางปฏิิบัติใบอนุญ่าตทำางานจ้ะออกให้้แก่นาย่จ้้างคนใดีคนห้น้�งและต้องนำาใบอนุญ่าตนั�นไปแก้ไข้เปล่�ย่นแปลงกับ
กรม้การจ้ัดีห้างาน ในกรณ่ท่ �ลูกจ้้างต้องการย่้าย่ไปทำางานกับนาย่จ้้างคนอ่�น29,30
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4.2 ค่�จ้�งขั้นต�ำ�ต่อวันคูณด้วย 30 – ที�ม�และเหตุผล

 ภาค่เคร่อข้่าย่ฯ เล่อกใช่้ “ค่าจ้้างข้ั�นตำ �าราย่ว่ันคูณดี้ว่ย่ 30” เป็นเกณฑ์์ม้าตรฐานสำาห้รับค่าจ้้างข้ั�นตำ �าต่อเดี่อน 
เน่ �องจ้ากข้าดีแคลนข้้อมู้ลเก่ �ย่ว่กับค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิตท่�ห้นักแน่น ซึ่้ �งการคำานว่ณอัตราค่าจ้้างตาม้แนว่ทางน่ � เป็นจุ้ดีเริ �ม้ต้น 
ท่�สม้เห้ตุสม้ผลสำาห้รับการแลกเปล่�ย่นในระย่ะย่าว่ เพี่�อสร้างห้ลักประกันว่่า การทำางานห้นักข้องกลุ่ม้คนท่�อยู่ ่ล่างสุดีข้อง
ลำาดีับข้ั�นค่าจ้้างในห้่ว่งโซึ่่อุปทานข้องโลกจ้ะสาม้ารถูม้่ม้าตรฐานการครองช่่พีท่� เห้ม้าะสม้สำาห้รับตนเองและครอบครัว่  
ราย่งานฉบับน่�มุ้ ่งนำาเสนอเกณฑ์์เริ �ม้ต้นสำาห้รับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าต่อเดี่อนท่�แรงงานคนห้น้�งสาม้ารถูใช่้ครองช่่พีไดี้ รว่ม้ถู้งการ 
ม้่ว่ันห้ยุ่ดีอย่่างน้อย่ 1 ว่ันต่อสัปดีาห้์ ตาม้ท่�รัฐบาลกำาห้นดีไว่้ ดีังท่ �สรุปโดีย่สังเข้ปข้้างต้น ห้ากบุคคลคนห้น้�งไม้่ม้่ราย่ไดี้ 
ในจ้ำานว่นดีังกล่าว่ ก็เท่ากับไม้่ม้่ราย่ไดี้เพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พี

 ถู้งแม้้คณะกรรม้การค่าจ้้างข้องรัฐบาลไทย่อ้างอิงประเทศบราซึ่ิลและฝั่รั�งเศสเป็นต้นแบบในการคำานว่ณอัตราค่าจ้้าง 
แต่ประเทศเห้ล่าน่ �ก็ย่ังม้่การถูกเถู่ย่งในประเดี็นค่าจ้้าง ข้้อเท็จ้จ้ริงท่ �ค่าจ้้างในระดีับตำ�าเป็นป่ญ่ห้าระดีับโลกย่ิ�งจ้ำาเป็น 
ต้องม้่การผน้กกำาลังในการเร่ย่กร้องค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิตให้้แก่แรงงานทุกคน โดีย่การใช่้ค่าจ้้างข้ั�นตำ �าคูณ 30 เป็นเกณฑ์์ม้าตรฐาน
แรงงานในจ้ังห้ว่ัดีระย่อง ซึ่้ �งม้่อัตราค่าจ้้างสูงสุดีในการสำารว่จ้ครั�งน่ � ม้่ราย่ไดี้อยู่ ่ท่ � 10,050 บาทตอ่เดี่อน ส่ว่นแรงงานใน 
จ้ังห้ว่ัดีป่ตตาน่ซึ่้ �งถู่อว่่าม้่อัตราค่าจ้้างตำ �าสุดี ม้่ราย่ไดี้เพี่ย่ง 9,390 บาทตอ่เดี่อน เน่ �องจ้ากไม้่ม้่ข้้อมู้ลเก่ �ย่ว่กับค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิต 
ท่�ห้นักแน่นพีอ ฉะนั�น ผู ้ว่ิจ้ัย่จ้้งเล่อกใช่้ เกณฑ์์ม้าตรฐานน่�จ้ากคณะกรรม้การค่าจ้้างท่�ระบุว่่า “อัตราค่าจ้้าง [ต่อว่ัน]  
ท่�เพี่ย่งพีอสำาห้รับแรงงาน 1 คน ให้้สาม้ารถูดีำารงช่่พีอยู่่ไดี้ตาม้สม้คว่ร”31

 เพี่�อให้้เห้็นการเท่ย่บเค่ย่ง คณะผู้ว่ิจ้ัย่จ้้งเล่อกให้้คว่าม้สำาคัญ่กับกลุ่ม้แรงงานซึ่้�งไดี้รับค่าจ้้างร้อย่ละ 70 ข้องค่าจ้้าง 
ข้ั�นตำ �าคูณ 30 ห้ร่อน้อย่กว่่านั �นต่อเดี่อน ตาม้ประกาศข้องรัฐบาลเก่ �ย่ว่กับนโย่บาย่ค่าจ้้างข้ั �นตำ �า กลุ่ม้แรงงานท่�ไดี้รับค่า
จ้้างเพี่ย่งร้อย่ละ 70 ห้ร่อน้อย่กว่่านั�นต้องประสบป่ญ่ห้าไม้่ม้่ราย่ไดี้เพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พีอย่่างน้อย่ 9 ว่ัน โดีย่แรงงาน 
กลุ่ม้ดีังกล่าว่ท่�พีบไดี้ในจ้ังห้ว่ัดีระย่องซึ่้�งถู่อว่่าม้่อัตราค่าจ้้างสูงสุดีในการสำารว่จ้ครั�งน่ � ซึ่้ �งม้่ราย่ไดี้ไม้่เกิน 7,035 บาทต่อเดี่อน 
ข้ณะท่�แรงงานในจ้ังห้ว่ัดีป่ตตาน่ถู่อว่่าม้่อัตราค่าจ้้างตำ �าสุดีนั�นม้่ราย่ไดี้อย่่างม้ากท่�สุดี 6,573 บาทต่อเดี่อน

 แรงงานข้้าม้ช่าติม้่ข้้อเส่ย่เปร่ย่บท่�ทำาให้้พีว่กเป็นเห้ย่่�อข้องการกดีข้่�ห้ลาย่ประการ เช่่น การละทิ�งครอบครัว่และ 
เคร่อข้่าย่ทางสังคม้เพี่�อย่้าย่ม้าอยู่่ในประเทศท่�พีว่กเข้าอาจ้พีูดีภาษัาข้องประเทศนั�นไม้่ไดี้ และม้ักต้องแบกรับภาระค่าเดีินทาง  
และค่าจ้ดีทะเบ่ย่นแรงงาน โดีย่กฎห้ม้าย่บังคับให้้แรงงานข้้าม้ช่าติต้องม้่ใบอนุญ่าตการทำางานท่�ผูกม้ัดีเข้าไว่้กับนาย่จ้้าง 
คนใดีคนห้น้�ง และจ้ำากัดีม้ิให้้เข้าสาม้ารถูห้างานพีิเศษัเพีิ�ม้เติม้ไดี้ แรงงานเห้ล่าน่�ไดี้อุทิศแรงกาย่ท่�ม้่คุณค่าและคว่าม้ย่่ดีห้ยุ่่น 
แก่นาย่จ้้างข้องตน จ้้งสม้คว่รไดี้รับการช่ดีเช่ย่ดี้ว่ย่ค่าจ้้างในจ้ำานว่นท่�เพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พีตลอดีทั�งเดี่อน

 อย่่างไรก็ตาม้การคำานว่ณค่าจ้้างข้ั �นตำ �าราย่ว่ันไม้่ไดี้ช่่ว่ย่สร้างห้ลักประกันห้ร่อเสริม้สร้างคว่าม้ม้ั�นคงแก่แรงงาน แรงงาน
ม้่ภาระค่าใช่้จ้่าย่ต่างๆ รว่ม้ถู้งการส่งเงินกลับบ้านห้ร่อการช่ำาระดีอกเบ่�ย่ต่อเดี่อน ถู้งแม้้ในบางประเทศกำาห้นดีค่าจ้้าง 
ข้ั�นตำ �าเป็นอัตราต่อช่ั�ว่โม้งก็ตาม้ แต่ม้่เพี่ย่งไม้่ก่ �ประเทศ รว่ม้ทั�งประเทศไทย่ ท่�กำาห้นดีค่าจ้้างเป็นอัตราราย่ว่ัน ราย่งาน 
Global Wage Report ข้ององค์การแรงงานระห้ว่่างประเทศซึ่้� งไดี้ใช่้ว่ิธิ่ประเม้ินข้้อมู้ลน่� เป็นตัว่เลข้ต่อเดี่อน เพีราะ 
ให้้ภาพีจ้ำานว่นเงินท่�แท้จ้ริงท่ �แรงงานคนห้น้�งต้องใช่้ครองช่่พีไดี้อย่่างแม้่นย่ำาและช่ัดีเจ้น
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5. ข้อค้นพบจ�กก�รสำ�รวจ 
5.1 ค�่จ �้ง

5.1.1 ภาพรวม

 ค่าจ้้างต่อเดี่อนโดีย่เฉล่�ย่ในแต่ละกิจ้การม้าจ้ากการประเม้ินราย่ไดี้ต่อเดี่อนท่�ผู ้ ให้้ข้้อมู้ลตอบคำาถูาม้ ถู้งแม้้ข้้อ 
ค้นพีบจ้ากการสำารว่จ้ครั�งน่ �ส่ว่นให้ญ่่ไม้่ม้่อะไรน่าประห้ลาดีใจ้ แต่ก็ช่่ �ช่ัดีว่่าการตรว่จ้สอบ การกำากับดีูแล และการจ้้างงาน 
ท่�ม้ค่ว่าม้เป็นทางการม้ากข้้�น ส่งผลดี่แก่ราย่ไดี้ต่อเดี่อนข้องแรงงาน การทำาว่ิจ้ัย่ครั �งน่ �พีบว่่า ภาคประม้งเป็นกิจ้การท่�ม้่ราย่ไดี้ 
ต่อเดี่อนโดีย่เฉล่�ย่สูงสุดี กล่าว่ค่อ ม้ากกว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐานข้องค่าจ้้างข้ั �นตำ �าคูณดี้ว่ย่ 30 โดีย่ภาคประม้งเป็นกิจ้การท่�ผ่านการ
ออกกฎห้ม้าย่ และข้้อบังคับเป็นพีิเศษัเพี่�อสร้างห้ลักประกันให้้กับแรงงานประม้งไดี้รับเงินเดี่อนท่�เป็นธิรรม้  ข้้อ 10/1 ข้อง 
กฎกระทรว่งคุ้ม้ครองแรงงานในงานประม้งทะเล (ฉบับท่� 2) พี.ศ. 2561 กำาห้นดีให้้ค่าจ้้างข้ั �นตำ �าต่อเดี่อนอยู่่ระห้ว่่าง 9,390 
– 10,050 บาทต่อเดี่อนซึ่้�งจ้ะข้้�นอยู่่กับแต่ละจ้ังห้ว่ัดี ข้้อค้นพีบจ้ากการสำารว่จ้ข้องครั �งน่ �ช่่ �ให้้เห้็นว่่า เงินเดี่อนโดีย่เฉล่�ย่ข้อง 
กลุ่ม้ประม้งค่อ 11,365 บาทตอ่เดี่อน ซึ่้�งสูงกว่่าเกณฑ์์ตำ �าสุดีอย่่างน้อย่ร้อย่ละ 10 อย่่างไรก็ตาม้ในคว่าม้เป็นจ้ริงนั �น แรงงาน
ประม้งอาจ้ทำางานถู้ง 14 ช่ั �ว่โม้งต่อว่ันห้ร่อนานกว่่านั�น ห้ม้าย่คว่าม้ว่่า พีว่กเข้าย่ังไดี้รับค่าตอบแทนตำ�าเกินไป ถู้งแม้้ม้่ราย่ไดี้
ม้ากกว่่าค่าจ้้างข้ั �นตำ �าคูณดี้ว่ย่ 30 ก็ตาม้

 เม้่ �อเปร่ย่บเท่ย่บกันแล้ว่ ราย่ไดี้ต่อเดี่อนในโรงงานแปรรูปอาห้ารทะเลและกิจ้การประม้งต่อเน่ �องซึ่้ �งค่าจ้้างตำ �ากว่่าใน 
ภาคประม้งและฟาร์ม้กุ้งพีอสม้คว่ร ทั�งย่ังตำ �ากว่่าอัตราค่าจ้้างข้ั �นตำ �าข้องจ้ังห้ว่ัดีคูณ 30 เช่่นกัน ทั�งสองกิจ้การน่�ม้่ข้้อบังคับ 
แค่จ้่าย่ค่าจ้้างเท่ากับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าราย่ว่ันข้องจ้ังห้ว่ัดีเท่านั �น แรงงานโรงงานแปรรูปม้่ราย่ไดี้น้อย่กว่่าแรงงานในกิจ้การประม้ง 
ร้อย่ละ 26 ส่ว่นแรงงานในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องม้่ราย่ไดี้น้อย่กว่่าร้อย่ละ 31 ซึ่้ �งค่าจ้้างโดีย่เฉล่�ย่ข้องแรงงานโรงงาน
แปรรูปไดี้น้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั �นตำ �าคูณ 30 ข้องจ้ังห้ว่ัดีท่�ม้่อัตราค่าจ้้างตำ �าสุดีอย่่างป่ตตาน่ถู้งร้อย่ละ 11 และน้อย่กว่่าจ้ังห้ว่ัดี 
ท่�ม้่อัตราค่าจ้้างสูงสูดีอย่่างจ้ังห้ว่ัดีระย่องถู้งร้อย่ละ 18 สำาห้รับแรงงานในกิจ้การประม้งต่อเน่ �อง ตัว่เลข้ค่อร้อย่ละ 18 และ 
เก่อบร้อย่ละ 25 ตาม้ลำาดีับ

 ฟาร์ม้กุ้งเป็นอุตสาห้กรรม้ท่�ม้่โครงสร้างแตกต่างออกไป และม้่คว่าม้ต้องการแรงงานท่�คาดีการณ์ไดี้ม้ากกว่่าเม้่ �อเท่ย่บ
กับอ่ก 3 กิจ้การท่�อยู่ ่ในการสำารว่จ้ว่ิจ้ัย่ครั �งน่ � ฟาร์ม้กุ ้งจ้้งเป็นอ่กกิจ้การท่�ค่าจ้้างค่อนข้้างสูง ดี้ว่ย่ลักษัณะการเพีาะเล่ �ย่งกุ ้ง 
ท่�ต้องใช่้ระย่ะเว่ลานาน นับตั�งแต่เพีาะพีันธิุ ์ เล่ �ย่งจ้นโต และเก็บเพี่�อข้าย่ ทำาให้้การคำานว่ณจ้ำานว่นแรงงานท่�ต้องการไดี้ง่าย่  
ลดีคว่าม้จ้ำาเป็นข้องการจ้้างงานระย่ะสั�น การจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการและการจ้้างงานแบบจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน

ภ�พที� 3

11,365ประมง

ประมงต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูป

ฟาร์มกุ้ง 

7,839

8,423

10,757

ค��จ้�งโดยเฉลี�ยทั้ง 4 กิจก�ร ใน 8 จังหวัดที�ทำ�ก�รสำ�รวจ  (บ�ท) (N=588)

ค่าจ้างเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรม (บาท)

9,218
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 โดีย่รว่ม้แล้ว่ ผลการสำารว่จ้พีบว่่า ม้่ช่่องว่่างราย่ไดี้ระห้ว่่างเพีศสูงม้ากในทั�ง 4 กิจ้การ โดีย่แรงงานห้ญ่ิงไดี้รับค่าจ้้าง 
น้อย่กว่่าแรงงานช่าย่ในลักษัณะงานเดี่ย่ว่กันเก่อบร้อย่ละ 29 (ดีูภาพีท่� 4)

 สำาห้รับกิจ้การโรงงานแปรรูปม้่ช่่องว่่างทางราย่ไดี้ระห้ว่่างเพีศน้อย่ท่�สุดี โดีย่แรงงานช่าย่ไดี้รับค่าจ้้างม้ากกว่่าแรงงานห้ญ่ิง
โดีย่เฉล่�ย่ร้อย่ละ 13 ข้ณะท่�กิจ้การประม้งต่อเน่ �องซึ่้ �งม้่การจ้้างงานอย่่างเป็นทางการน้อย่กว่่า ส่ว่นให้ญ่่เป็นการทำาสัญ่ญ่าจ้้าง
ดี้ว่ย่ว่าจ้า จ้้างงานไม้่สม้ำ�าเสม้อ และจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน แรงงานห้ญ่ิงไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าแรงงานช่าย่ท่�ทำางานลักษัณะ
เดี่ย่ว่กันถู้งร้อย่ละ 41 และสำาห้รับกิจ้การฟาร์ม้กุ้งม้่ช่่องว่่างราย่ไดี้ทางเพีศอยู่่ท่ �ร้อย่ละ 30 (ดีูภาพีท่� 4)

 ผลสำารว่จ้ดีังกล่าว่เป็นส่ว่นห้น้�งข้องการทำาว่ิจ้ัย่ประเดี็นค่าจ้้างท่�ครอบคลุม้อย่่างกว่้างข้ว่าง จ้้งม้ิไดี้พีิจ้ารณาถู้งสาเห้ตุ
รากเห้ง้า และป่จ้จ้ัย่ท่�ผลักดีันให้้เกิดีช่่องว่่างราย่ไดี้ระห้ว่่างเพีศ อย่่างไรก็ตาม้ตัว่เลข้เห้ล่าน่ �บ่งบอกช่ัดีเจ้นถู้งคว่าม้จ้ำาเป็น 
ท่�ต้องม้่การสำารว่จ้ตรว่จ้สอบช่่องว่่างราย่ไดี้ระห้ว่่างเพีศเช่ิงล้กในราย่ละเอ่ย่ดีม้ากกว่่าน่� เพี่ �อให้้เห้็นลักษัณะคว่าม้เป็นม้า  
ตลอดีจ้นแนว่ทางแก้ไข้ให้้ช่่องว่่างดีังกล่าว่ให้้แคบลงและห้ม้ดีสิ�นไปในท้าย่ท่�สุดี

 ทิศทางข้องค่าจ้้างท่�กล่าว่ข้้างต้นจ้ะพีิจ้ารณาอย่่างละเอ่ย่ดีม้ากข้้�นในห้ัว่ข้้อ 5.2.2

ค��จ้�งเฉลี�ยของแต�ละเพศ (ไม�รวมกิจก�รประมง) บ�ท (N=436)

12,125

ช�ย หญิง

ฟ�ร์มกุ้ง

9,173

โรงง�นแปรรูป

7,989

10,866

ประมงต�อเนื�อง

6,400

8,553

ภ�พที� 4

Yostorn Triyos/Oxfam



14

5.1.2 กี่ารจั่ายค่าจั้าง

 ภาพีรว่ม้ข้องการทำาว่ิจ้ัย่ครั �งน่ �พีบว่่าม้่พีัฒนาการท่�ดี่ข้้ �นในดี้านการปรับเปล่�ย่นการจ้้างงานให้้ม้่คว่าม้เป็นทางการ และ
ปรับปรุงว่ิธิ่การจ้่าย่ค่าจ้้างในอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ทั�งห้ม้ดี แรงงานเก่อบทุกคนท่�ทำาการสำารว่จ้ (ร้อย่ละ 97)  
ไดี้รับค่าจ้้างจ้ากคนท่�เก่ �ย่ว่ข้้องกับการจ้้างงานข้องตนโดีย่ตรง เช่่น นาย่จ้้าง ผู ้จ้ัดีการห้ร่อห้ัว่ห้น้างาน และม้่เพี่ย่งร้อย่ละ 2  
ท่�ให้้ข้้อมู้ลว่่าไดี้รับค่าจ้้างจ้ากคนกลาง เช่่น นาย่ห้น้าห้ร่อผู ้รับเห้ม้าช่่ว่ง ผลสำารว่จ้น่�ตรงกับการว่ิจ้ัย่ครั �งก่อนห้น้าน่� และสะท้อน
ว่่าการปรับปรุงการปฏิิบัติต่อแรงงานในอุตสาห้กรรม้น่�อยู่ ่ในทิศทางท่�ดี่

 แรงงานเก่อบทั�งห้ม้ดีในทุกกิจ้การท่�ทำาการสำารว่จ้ (ร้อย่ละ 83) ไดี้รับค่าจ้้างตาย่ตัว่ (Fixed Payment) ทั �งราย่ว่ัน  
ราย่สัปดีาห้์และราย่เดี่อน ถู้งแม้้การปฏิิบัติดีังกล่าว่จ้ะเป็นดีัช่น่บ่งบอกแนว่โน้ม้ในทางบว่กก็ตาม้ แต่แรงงาน 1 ใน 7 คน 
(ร้อย่ละ 14) ให้้ข้้อมู้ลว่่า ไดี้รับค่าจ้้างตาม้นำ�าห้นักข้องงานท่�ทำาไดี้ภาย่ใต้ระบบจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานท่�ค่อนข้้าง 
ข้าดีคว่าม้ม้ั�นคง สำาห้รับกิจ้การประม้งต่อเน่ �อง ส่ว่นให้ญ่่ม้่การจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการ โดีย่ร้อย่ละ 33 ข้องแรงงาน
ท่�สำารว่จ้กล่าว่ว่่า ไดี้รับค่าจ้้างตาม้นำ�าห้นักข้องงานท่�ทำาไดี้ ซึ่้ �งสัดีส่ว่นน่�ม้่จ้ำานว่นม้ากกว่่าจ้ำานว่นแรงงานท่�รับค่าตอบแทน 
ตาม้ช่ิ�นงานในกิจ้การประม้งห้ร่อโรงงานแปรรูปถู้ง 3 เท่า ดีังท่ �จ้ะกล่าว่ในลำาดีับถูัดีไป การจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการท่�ย่ังม้่อยู่ ่
ในบางส่ว่นข้องห้่ว่งโซึ่่อุปทาน ม้ักม้่ลักษัณะข้องการจ้้างงานไม้่สม้ำ�าเสม้อและจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงาน อาจ้ส่งผลให้้แรงงาน
ข้้าม้ช่าติตกอยู่่ในสถูานะคว่าม้ไม้่ม้ั �นคงทางการเงิน

 ถู้งแม้้ม้าตรา 5 ในพีระราช่บัญ่ญ่ัติคุ ้ม้ครองแรงงาน พี.ศ. 2541 อนุญ่าตให้้คว่าม้ถู่�และว่ิธิ่การจ้่าย่ค่าจ้้างเป็นเร่ �องท่�
สาม้ารถูตกลงกันระห้ว่่างนาย่จ้้างกับลูกจ้้าง แต่การท่�แรงงานในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องจ้ำานว่นม้ากไดี้รับค่าจ้้างตาม้ช่ิ�นงาน
ท่�ทำาไดี้ ห้ม้าย่คว่าม้ว่่าแรงงานท่�ทำางานในกิจ้การน่�ม้ักไดี้รับเงินค่าจ้้างเป็นราย่ว่ันม้ากกว่่า (ร้อย่ละ 36) เม้่ �อเปร่ย่บเท่ย่บ
กับร้อย่ละ 4 ข้องกลุ่ม้แรงงานในกิจ้การประม้ง และร้อย่ละ 11 ข้องกลุ่ม้แรงงานฟาร์ม้กุ้ง อย่่างไรก็ตาม้ ถู้งแม้้การจ้้างงาน
อย่่างเป็นทางการม้่แนว่โน้ม้ดี่ข้้ �นในระย่ะห้ลัง แต่ก็ย่ังม้่แรงงานโรงงานแปรรูปถู้งร้อย่ละ 14 ให้้ข้้อมู้ลว่่า การจ้่าย่ค่าจ้้างย่ังคง
เป็นราย่ว่ัน ถู้งแม้้คว่าม้ถู่�ในการจ้่าย่ค่าจ้้างข้้ �นอยู่่กับการตัดีสินใจ้ข้องแรงงาน แต่ป่ญ่ห้าอยู่่ท่ �คว่าม้ผันผว่น การไดี้รับเงินค่า
จ้้างจ้ำานว่นต่างกันไปแต่ละว่ันทำาให้้การว่างแผนการเงิน ห้ร่อการออม้เงินสำาห้รับช่่ว่งเจ้็บป่ว่ย่ทำาไดี้ย่ากม้าก แรงงานกลุ่ม้น่� 
จ้้งตกอยู่่ในภาว่ะเปราะบางอย่่างย่ิ �งต่อคว่าม้แปรปรว่นไม้่ว่่าในรูปแบบใดี
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ก�รีจำ่�ยค่�จำ้�งิข้ �นอยู ่กับเรี�เลือกว้่�จำะให้จำ่�ยท่กว้ัน ท่ก 5 ว้ันหรีือท่กสำัป็ด�ห์ ตัว้ผ่มเลือกให้จำ่�ยเงิินท่ก 5 ว้ัน เพรี�ะ 
ถ้�จำ่�ยท่กว้ัน ไม่มีท�งิเก็บเงิินได้หรีอก – เมยีว้ แรีงิงิ�นช้�ย ว้ัย 35 ป็ี

 ตัว่อย่่างท่�ด่ีในการสะท้อนให้้เห็้นผลกระทบเชิ่งบว่กข้องการตรว่จ้สอบและการแก้ไข้กฎห้ม้าย่ค่อ แรงงานประม้งร้อย่ละ 86 
ให้้ข้้อมู้ลว่่าไดี้รับเงินค่าจ้้างเป็นราย่เดี่อนเพีิ�ม้ข้้ �นจ้ากร้อย่ละ 58 ในปี 2562 32 อย่่างไรก็ตาม้ ย่ังคงม้่บางป่ญ่ห้าท่�แก้ไข้
ปรับปรุงไดี้ย่ากกว่่าเช่่น ว่ิธิ่การจ้่าย่ค่าจ้้าง ถู้งแม้้การโอนเงินผ่านบัญ่ช่่ธินาคารเป็นว่ิธิ่การท่�น่าเช่่�อถู่อท่�สุดีและส่บย่้อนกลับไดี้  
อ่กทั�งเป็นห้ลักประกันว่่าแรงงานจ้ะไดี้รับค่าจ้้างครบถู้ว่น แต่การว่ิจ้ัย่ข้องครั�งน่ �พีบว่่า แรงงานส่ว่นให้ญ่่ย่ังคงไดี้รับค่าจ้้างเป็น
เงินสดี ถู้งแม้้ข้้อ 10/2 ในกฎกระทรว่งคุ้ม้ครองแรงงานในงานประม้งทะเล (ฉบับท่� 2) พี.ศ. 2561 กำาห้นดีว่่าค่าจ้้างข้องแรงงาน
ประม้งต้องจ้่าย่เข้้าบัญ่ช่่ธินาคารโดีย่ตรง แต่ร้อย่ละ 83 ข้องแรงงานประม้งท่�เราสอบถูาม้ตอบว่่า ย่ังคงไดี้รับค่าจ้้างเป็นเงินสดี
ในสัดีส่ว่นท่�สูงกว่่าร้อย่ละ 67 เม้่ �อรว่ม้ทั�ง 4 กิจ้การ จ้ากภาพีท่� 5 แสดีงให้้เห้็นว่่า ม้่เพี่ย่งกิจ้การโรงงานแปรรูปเท่านั �นท่�แรงงาน
ส่ว่นให้ญ่่ถู้งร้อย่ละ 56 ให้้ข้้อมู้ลว่่าไดี้รับเงินค่าจ้้างผ่านบัญ่ช่่ธินาคาร ข้ณะท่�ร้อย่ละ 44 ไดี้รับค่าจ้้างเป็นเงินสดี สำาห้รับกิจ้การ
ประม้ง กิจ้การประม้งต่อเน่�อง และฟาร์ม้กุ้ง แรงงานม้ากกว่่าร้อย่ละ 80 ข้องแต่ละกิจ้การให้้ข้้อมู้ลว่่า ไดี้รับค่าจ้้างเป็นเงินสดี

5.2 ค่�จ้�งเพื�อชีวิต

 “คา่จ้า้งเพี่�อช่ว่่ติ” เปน็ประเดีน็ท่� ไดีร้บัการถูกเถูย่่งในระดีบัโลก แตก่ลบัเปน็ประเดีน็ท่�เพีิ �งอยู่ ่ในช่ว่่งเริ �ม้ตน้สำาห้รบัประเทศไทย่ 
การว่จิ้ยั่ครั �งน่ �มุ้ง่ให้ข้้อ้ม้ลูแกก่ารถูกเถูย่่งเก่ �ย่ว่กับคา่จ้า้งเพี่�อช่่ว่ติในระดีับช่าตซิึ่้ �งม้ค่ว่าม้จ้ำาเปน็อย่า่งย่ิ �งและเพี่�อเช่่ �อม้โย่งประเทศไทย่ 
ให้ม้้่สว่่นในการอภิปราย่ในประเดี็นคา่จ้า้งท่�เปน็ธิรรม้และการกระจ้าย่การพีฒันาทางเศรษัฐกิจ้ท่�เสม้อภาคบนเว่ท่โลก แทนท่�จ้ะ 
ม้องว่า่แรงงานภาย่ในประเทศเปน็แคท่รพัีย่ากรอย่า่งห้น้�งสำาห้รบัใช่ส้อย่และข้ดูีรด่ี

 ดีงัท่ �กลา่ว่ไปแลว้่ข้า้งตน้ เน่ �องจ้ากข้าดีข้อ้ม้ลูท่�ห้นกัแนน่เก่ �ย่ว่กบัระดีบัคา่จ้า้งท่�เพีย่่งพีอตอ่การครองช่พ่ีในประเทศไทย่ สว่่นห้น้�ง
เน่ �องจ้ากเปน็ประเดีน็ท่�เพีิ �งเริ �ม้ม้ก่ารถูกเถูย่่ง การว่เิคราะห้ท์่ �นำาเสนอในราย่งานน่�จ้ง้ว่างบนพี่�นฐานข้องข้อ้เสนอว่า่ อย่า่งนอ้ย่แรงงาน 
ทกุคนคว่รไดีร้บัคา่จ้า้งข้ั �นตำ �าราย่เดีอ่น กลา่ว่คอ่คา่จ้า้งข้ั �นตำ �าราย่ว่นัตาม้อตัราข้องแตล่ะจ้งัห้ว่ดัีคณูดีว้่ย่ 30 (ภาพีท่� 6)

คุณได้รับค��จ้�งอย��งไร? (N=588) (แบ�งต�มประเภทอุตส�หกรรม)ภ�พที� 5

44%

85%

เงินสด โอนผ��นบัญชีธีน�ค�ร อื�นๆ

56%

83%
80%

10%
7%

17%

3%
9%

6%

ประมง โรงง�นแปรรูปประมงต�อเนื�อง ฟ�ร์มกุ้ง

0%
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5.2.1 ข้อค้นพบสำำาคัญในประเด็นค่าจั้างเพ่่อชีวิต

 จ้ากแรงงานทั�งห้ม้ดี 588 คนใน 4 กิจ้การ และ 8 จ้ังห้ว่ัดีท่�ทำาการสำารว่จ้ครั�งน่� แรงงานส่ว่นให้ญ่่ (ร้อย่ละ 58) ให้้ข้้อมู้ลว่่า 
ไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าอัตราค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อเดี่อน (ดีูภาพีท่� 7) ซึ่้�งม้่แค่แรงงานประม้งกับฟาร์ม้กุ้งเท่านั�นท่�ไดี้รับค่าจ้้างต่อเดี่อน 
โดีย่เฉล่�ย่เท่ากับห้ร่อสูงกว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐานน่� แรงงานในโรงงานแปรรูปไดี้ค่าจ้้างน้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�าข้องจ้ังห้ว่ัดีป่ตตาน่ (ซึ่้�งม้่อัตรา 
ค่าจ้้างราย่เดี่อนตำ�าท่�สุดี) อยู่่ท่�ร้อย่ละ 11 และน้อย่กว่่าจ้ังห้ว่ัดีระย่อง (ซึ่้�งม้่อัตราค่าจ้้างราย่เดี่อนสูงท่�สุดี) อยู่่ท่�ร้อย่ละ 18 ส่ว่นกิจ้การ
ประม้งต่อเน่�องนั�น ตัว่เลข้อยู่่ท่�ร้อย่ละ 18 และร้อย่ละ 25 ตาม้ลำาดีับ

Yostorn Triyos/Oxfam

ภ�พที� 6

จังหวัด ค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยวัน
(THB)  

X 30 (THB) ค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยวัน
(USD) 

X30 (USD)

ระยอง 335 10,500 10.70 321

สำมุทำรสำาคร 331 9,930 10.57 317

สำุราษฎรธ์ีานี 325 9,750 10.38 311

สำงขลา 325 9,750 10.38 311

พังงา 325 9,750 10.38 311

สำตูล 315 9,450 10.06 301

ระนอง 315 9,450 10.06 301

ปัตตานี 313 9,390 10 300

ค��จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยวันในแต�ละจังหวัด

31.29 อัตราแลกี่เปลี่ยน (THB-USD)
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 ภาพีท่� 8 แสดีงให้้เห้็นว่่า แรงงานม้ากกว่่า 1 ใน 5 ต้องดีำารงช่่ว่ิตดี้ว่ย่เงินเพี่ย่งร้อย่ละ 70 ข้องจ้ำานว่นเงินข้ั�นตำ�าสุดี 
ท่�คณะกรรม้การค่าจ้้างข้องรัฐบาลระบุว่่าเป็นจ้ำานว่นท่�พีอต่อการครองช่่พี ดีังนั �น พีว่กเข้าจ้้งช่ักห้น้าไม้่ถู้งห้ลังอย่่างน้อย่  
9 ว่ันจ้าก 30 ว่ันข้องทุกเดี่อน แรงงานจ้ำานว่น 1 ใน 5 ท่�ไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั �นตำ �าจ้ำาต้องดีำารงช่่ว่ิตดี้ว่ย่เงินเฉล่�ย่  
6,789 บาทต่อเดี่อน อย่่างไรก็ตาม้เม้่�อแจ้กแจ้งตัว่เลข้น่�ออกเป็นราย่อุตสาห้กรรม้จ้ะเห้็นไดี้ช่ัดีว่่า สัดีส่ว่นข้องแรงงานท่�ม้่
ราย่ไดี้ตำ �ากว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐานกระจ้าย่อยู่่ในแต่ละภาคส่ว่นอย่่างไม้่สม้ำ�าเสม้อ ในกลุ่ม้แรงงานประม้งม้่แรงงานเก่อบ 3 ใน 4 
ท่�ทำาการสำารว่จ้ (ร้อย่ละ 74) ไดี้รับค่าจ้้างเท่ากับห้ร่อสูงกว่่าค่าจ้้างข้ั �นตำ �าคูณ 30 ถู้งแม้้ตัว่เลข้น่�ดีูดี่กว่่ากิจ้การอ่�นอย่่างม้่
นัย่สำาคัญ่ และแรงงานประม้งม้่กฎห้ม้าย่กำากับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าราย่เดี่อนก็ตาม้ แรงงานประม้งกว่่า 1 ใน 4 ก็ย่ังไม้่ไดี้รับค่าจ้้าง 
ตาม้ท่�กฎห้ม้าย่กำาห้นดี

แรงง�นที�ได้รับค��จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยวันคูณ 30

ต�ำ�กว่�ค่�จ้�งขั้นต�ำ� x 30 วัน

ค่�จ้�งขั้นต�ำ� x 30 วัน หรือสูงกว่�

58% 42%

ภ�พที� 7

ค��จ้�งที�แรงง�นได้รับเปรียบเทียบกับค��จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือน (30 วัน) (N=588)
แรงงานทำี่ได้รับค่าจั้างน้อยกี่ว่าหร่อเทำ่ากี่ับ 70% ของค่าจั้างขั้นต่ำารายเด่อน (30 วัน)

ภ�พที� 8

น้อยกว่�หรือเท่�กับ 70%

สูงกว่� 70%

22%

78%
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 ป่ญ่ห้าเห้ล่าน่�พีบไดี้ม้ากในโรงงานแปรรูปและกิจ้การประม้งต่อเน่ �องอย่่างเห้็นไดี้ช่ัดี ม้่แรงงานเพี่ย่งร้อย่ละ 30  
ในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องและร้อย่ละ 27 ในโรงงานแปรรูปให้้ข้้อมู้ลว่่าไดี้รับค่าจ้้างเท่ากับห้ร่อสูงกว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐานข้อง 
ค่าจ้้างข้ั �นตำ �าคูณ 30  อย่่างไรก็ตาม้เม้่�อพีิจ้ารณาล้กลงไป จ้ะพีบว่่าแรงงานในโรงงานแปรรูปและกิจ้การประม้งต่อเน่ �องท่�ไดี้รับ 
ค่าจ้้างต่อเดี่อนตำ�าจ้นไม้่พีอต่อการครองช่่พีม้่สัดีส่ว่นสูง เม้่ �อพีิจ้ารณากลุ่ม้ข้องแรงงานท่�ไดี้รับค่าจ้้างเพี่ย่งร้อย่ละ 70 ข้อง 
ค่าจ้้างข้ั �นตำ �าต่อเดี่อนห้ร่อน้อย่กว่่านั �นจ้ะพีบว่่า แรงงานโรงงานแปรรูปเก่อบ 1 ใน 5 (ร้อย่ละ 19) ต้องดีำารงช่่ว่ิตอยู่่ดี้ว่ย่ 
เงินจ้ำานว่นน่� (ดีูภาพีท่� 9)

ท่กว้ันนี�รี�ยได้ไม่พอใช้้ เมื �อก่อนก็ไม่เคยพอ เรี�ก็อ่ตสำ่�ห์ใช้้แต่ของิรี�ค�ถูก ใช้้สำบู่ก้อนละ 10 บ�ท ฉัันคิดว้่�เรี�คว้รีมีรี�ยได้ 
ต่อว้ันอย่�งิน้อยสำัก 500 บ�ทถ้งิจำะพอใช้้ ของิใช้้ในบ้�นท่กว้ันนี�รี�ค�แพงิม�ก อย่�งิน้อยต้องิมี 200 บ�ทต่อว้ันถ้งิจำะอยู่ได้ –  
ช้ีซ� แรีงิงิ�นหญิิงิ ว้ัย 32 ป็ี แรีงิงิ�นรีับค่�ตอบแทนต�มช้ิ�นงิ�น

 เม้่ �อพีิจ้ารณาในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องย่ิ �งไดี้ภาพีท่�น่าว่ิตก เก่อบคร้�งห้น้�งข้องแรงงานท่�ทำาการสำารว่จ้ ห้ร่อร้อย่ละ 
45 ม้่ราย่ไดี้เท่ากับห้ร่อตำ�ากว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐานในทุกเดี่อน ตาม้การคำานว่ณข้องคณะกรรม้การค่าจ้้าง บุคคลท่�ม้่ราย่ไดี้ต่อ
เดี่อนเท่ากับค่าจ้้างข้ั �นตำ �า 21 ว่ันห้ร่อน้อย่กว่่านั �นย่่อม้ม้่ราย่ไดี้ไม้่เพี่ย่งพีอต่อการดีำารงช่่ว่ิตอย่่างน้อย่ 9 ว่ันในทุกเดี่อน 
(ดีูภาพีท่� 9) ซึ่้ �งห้ม้าย่คว่าม้ว่่า แรงงานเกอ่บคร้�งห้น้�งตอ้งดีำารงช่่ว่ติดีว้่ย่ราย่ไดีท้่ � ไม้เ่พีย่่งพีอเปน็ระย่ะเว่ลาเกอ่บ 1 ใน 3 ข้อง 
ทกุเดีอ่น

ภ�พที� 9 แรงง�นแบ�งต�มค��จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือนและประเภทกิจก�ร (N=588)

70% ของค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือนหรือน้อยกว่� สูงกว่� 70% ของค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือน

โรงง�นแปรรูป

45%

ประมงต�อเนื�อง

55%

9%

ฟ�ร์มกุ้ง

91%

7%

ประมง

93%

81%

19%

Suthep Kritsanavarin/Oxfam



19

5.2.2 ช่องว่างระหว่างเพศของค่าจั้างเพ่่อชีวิต

 ในข้ณะท่�ค่าจ้้างม้่คว่าม้เห้ล่�อม้ลำ�าระห้ว่่างการจ้้างงานในกิจ้การต่างๆ อย่่างเห้็นไดี้ช่ัดี คว่าม้เห้ล่�อม้ลำ�าน่�ย่ิ�งช่ัดีเจ้นเม้่�อ
แย่กแย่ะตาม้เพีศ อันท่�จ้ริงแล้ว่การท่�โรงงานแปรรูปกับกิจ้การประม้งต่อเน่�องม้่เงินเดี่อนเฉล่�ย่ตำ�า ส่ว่นห้น้�งเป็นเพีราะทั�ง 2 กิจ้การ 
ม้่แรงงานห้ญ่ิงจ้ำานว่นม้าก การสำารว่จ้ครั�งน่�แสดีงให้้เห้็นว่่า โดีย่เฉล่�ย่แล้ว่แรงงานห้ญ่ิงไดี้รับค่าจ้้างน้อย่กว่่าแรงงานช่าย่ 
ในลักษัณะงานเดี่ย่ว่กันเก่อบร้อย่ละ 30 ในทุกลำาดีับข้ั�นข้องห้่ว่งโซึ่่อุปทานอาห้ารทะเล แม้้กระทั�งเม้่�อตัดีคำาตอบข้องแรงงาน 
จ้ากอุตสาห้กรรม้ประม้งออกไป ซึ่้�งเป็นแรงงานช่าย่ล้ว่นและส่ว่นให้ญ่่ม้่ราย่ไดี้ต่อเดี่อนสูงกว่่าก็ตาม้ แรงงานห้ญ่ิงก็ย่ังคงม้่ราย่ไดี้ 
ต่อเดี่อนน้อย่กว่่าแรงงานช่าย่ประม้าณ 3,000 บาท (ดีูภาพีท่� 10)

ช�ย หญิง

ค��จ้�งต�อเดือนโดยเฉลี�ย (บ�ท) แบ�งต�มเพศ (ไม�รวมกิจก�รประมง) 
(N=436)

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

7,648

หญิงช�ย

10,723

ภ�พที� 10

 กิจ้การประม้งถู่อเป็นกิจ้การท่�ม้่ค่าจ้้างเฉล่�ย่สูงสุดีเน่�องจ้ากไม้่ม้่แรงงานห้ญ่ิง ข้ณะท่�ฟาร์ม้กุ้งเป็นกิจ้การท่�ม้่เงินเดี่อนเฉล่�ย่
สูงสุดีเป็นอันดีับ 2 ม้่แรงงานห้ญ่ิงอยู่่เพี่ย่งร้อย่ละ 38 ข้องแรงงานท่�ทำาการสำารว่จ้ ข้ณะเดี่ย่ว่กันกิจ้การประม้งต่อเน่�องซึ่้�งเป็นกิจ้การ 
ท่�ม้่เงินเดี่อนเฉล่�ย่ตำ�าท่�สุดี ม้่แรงงานห้ญ่ิงเก่อบร้อย่ละ 70 ข้องแรงงานท่�ทำาการสำารว่จ้ และกิจ้การโรงงานแปรรูปม้่แรงงานห้ญ่ิง 
เก่อบ 2 ใน 3 ข้องแรงงานท่�ทำาการสำารว่จ้ (ดีูภาพีท่� 11)

สัดส�วนของเพศเมื�อจำ�แนกต�มประเภทกิจก�ร (N=588)

62% 38%ฟ�ร์มกุ้ง

32%ประมงต�อเนื�อง 68%

ประมง 100%

36%โรงง�นแปรรูป 64%

ช�ย หญิง

ภ�พที� 11
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 เม้่�อแบ่งสัดีส่ว่นข้องกลุ่ม้ผู้ให้้ข้้อมู้ลจ้ากแต่ละกิจ้การท่�ม้่ราย่ไดี้สูงห้ร่อตำ�ากว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐานจ้ำาแนกตาม้เพีศย่ิ�งเห้็นไดี้ช่ัดีว่่า 
ค่าจ้้างเฉล่�ย่โดีย่รว่ม้ตำ�าลง เน่�องจ้ากราย่ไดี้ข้องแรงงานห้ญ่ิงอยู่่ในระดีับท่�ตำ�ากว่่า ถู้งแม้้แรงงานในการสำารว่จ้ครั�งน่�เก่อบร้อย่ละ 60  
ดีำารงช่่ว่ิตดี้ว่ย่ราย่ไดี้ท่�น้อย่กว่่าค่าจ้้างข้ั�นตำ�าคูณ 30 และม้ากกว่่า 1 ใน 5 ห้ร่อร้อย่ละ 22 ดีำารงช่่ว่ิตดี้ว่ย่ราย่ไดี้เพี่ย่งร้อย่ละ 70 
ข้องเกณฑ์์ม้าตรฐานห้ร่อน้อย่กว่่านั�น แต่กลุ่ม้คนท่�อยู่่ตรงช่ั�นล่างข้องลำาดีับข้ั�นอัตราค่าจ้้างส่ว่นให้ญ่่เป็นผู้ห้ญ่ิงในกลุ่ม้แรงงาน 
ท่�ม้่ราย่ไดี้แค่ร้อย่ละ 70 ห้ร่อน้อย่กว่่านั�น โดีย่สัดีส่ว่นเป็นผู้ห้ญ่ิงถู้งร้อย่ละ 84 ข้ณะท่�ร้อย่ละ 62 ข้องแรงงานช่าย่ทั�งห้ม้ดีท่�ไดี้รับค่าจ้้าง
ข้ั�นตำ�าห้ร่อม้ากกว่่า ม้่แรงงานห้ญ่ิงเพี่ย่งร้อย่ละ 17 ท่�ไดี้รับค่าจ้้างในระดีับเดี่ย่ว่กัน

 สำาห้รับกิจ้การโรงงานแปรรูปม้่แรงงานช่าย่ร้อย่ละ 36 ข้องจ้ำานว่นแรงงานท่�ทำาการสำารว่จ้ม้่ราย่ไดี้เท่ากับห้ร่อสูงกว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐาน 
30 ว่ัน และม้่เพี่ย่งร้อย่ละ 7 ท่�ม้่ราย่ไดี้เพี่ย่งร้อย่ละ 70 ข้องค่าจ้้างข้ั�นตำ�าห้ร่อน้อย่กว่่านั�น ในทางกลับกันแรงงานห้ญ่ิงม้ากกว่่า 1 ใน 4 
ห้ร่อร้อย่ละ 26 ไดี้รับค่าจ้้างเพี่ย่งร้อย่ละ 70 ห้ร่อน้อย่กว่่านั�น ข้ณะท่�แรงงานห้ญ่ิงร้อย่ละ 23 ม้่ราย่ไดี้ถู้งเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าห้ร่อสูงกว่่านั�น  
(ดีูภาพีท่� 12)

Patipat Janthong/Oxfam

เงิินใช้้จำ่�ยป็รีะจำำ�ว้ันมันไม่พอ ฉัันกินแต่ข้�ว้ บ�งิว้ันก็ไม่มีอ�ห�รีกิน ตอนนี�ซื �อได้แต่ผ่ัก ซื �อหมูไม่ไหว้ ฉัันไม่ได้กินเนื�ออะไรีเลย  
ตอนนี�เรี�ไม่ต้องิก�รีคว้�มช้่ว้ยเหลือ เรี�ต้องิก�รีมีงิ�นทำ� ถ้�มีงิ�นทำ�เรี�ก็สำ�ม�รีถทำ�งิ�นเลี �ยงิตัว้เองิได้ – เอ แรีงิงิ�นหญิิงิ  
ว้ัย 35 ป็ี เป็็นแรีงิงิ�นรีับค่�ตอบแทนต�มช้ิ�นงิ�น

ภ�พที� 12 ค��จ้�งที�ได้รับเปรียบเทียบกับค��จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือน
ของแรงง�นแปรรูปอ�ห�รทะเล (N=237)

93%

74%

7%

26%

70% ของค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือนหรือน้อยกว่� สูงกว่� 70% ของค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือน

ช�ย หญิง
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 ในกิจ้การประม้งต่อเน่ �อง ซึ่้ �งเป็นกิจ้การท่�ม้่ค่าจ้้างโดีย่เฉล่�ย่ตำ �าสุดีและม้่แรงงานห้ญ่ิงในสัดีส่ว่นสูงท่ �สุดี ย่ิ �งเห้็นภาพี
คว่าม้เห้ล่�อม้ลำ�าม้ากข้้�น เก่อบ 2 ใน 3 ห้ร่อร้อย่ละ 65 ข้องแรงงานช่าย่ม้่ราย่ไดี้เท่ากับห้ร่อสูงกว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐาน 30 ว่ัน  
ม้่เพี่ย่งร้อย่ละ 6 ท่�ไดี้รับค่าจ้้างตำ �ากว่่าร้อย่ละ 70 (ดีูภาพีท่� 13)

 ในทางตรงกันข้้าม้ม้่แรงงานห้ญ่ิงเพี่ย่งร้อย่ละ 13 ในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องท่�ม้่ราย่ไดี้เท่ากับห้ร่อสูงกว่่าเกณฑ์์ม้าตรฐาน 
30 ว่ัน เม้่ �อเท่ย่บกับร้อย่ละ 65 ข้องแรงงานช่าย่ ข้้อค้นพีบท่�น่าตกใจ้ท่�สุดีก็ค่อ เก่อบ 2 ใน 3 ห้ร่อร้อย่ละ 63 ข้องแรงงาน
ห้ญ่ิงในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องม้่ราย่ไดี้น้อย่กว่่าร้อย่ละ 70 ข้องเกณฑ์์ม้าตรฐาน เม้่ �อเท่ย่บกับแรงงานช่าย่ท่�ม้่แค่ร้อย่ละ 6  
(ดีูภาพีท่� 13)

ภ�พที� 13 ค��จ้�งที�ได้รับเปรียบเทียบกับค��จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือน
ของแรงง�นประมงต�อเนื�อง (N=152)

70% ของค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือนหรือน้อยกว่�

ช�ย หญิง

สูงกว่� 70% ของค่�จ้�งขั้นต�ำ�ร�ยเดือน

63%

37%

6%

94%

Suthep Kritsanavarin/Oxfam
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5.2.2 ปัจัจััยทำี่สำ่งผลให้เกี่ิดช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ

 ป่จ้จ้ัย่เช่ิงโครงสร้างทางสังคม้ท่�ซึ่ับซึ่้อนจ้ำานว่นม้าก อาจ้ช่่ว่ย่ข้ย่าย่ให้้เห้็นถู้งคว่าม้แตกต่างข้องราย่ไดี้ระห้ว่่างแรงงาน
ช่าย่กับแรงงานห้ญ่ิง ตาม้ข้้อมู้ลข้ององค์การแรงานระห้ว่่างประเทศพีบว่่าม้่สัดีส่ว่นข้องแรงงานห้ญ่ิงจ้ำานว่นม้ากในภาค
ส่ว่นท่�ม้่การจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการและม้่ค่าจ้้างระดีับตำ�าข้องห้่ว่งโซึ่่อุปทาน รว่ม้ถู้งการจ้้างงานท่�ไม้่สม้ำ �าเสม้อ ถู้งแม้้
การทำาคว่าม้เข้้าใจ้ป่ญ่ห้าท่�ซึ่ับซึ่้อนดีังกล่าว่ต้องอาศัย่การว่ิจ้ัย่เช่ิงล้กม้ากกว่่าน่� แต่ข้้อค้นพีบบางประการในการทำาว่ิจ้ัย่น่ � 
ช่่�ให้้เห้็นประเดี็นท่�คว่รให้้คว่าม้สนใจ้ม้ากข้้�น

 ประเดี็นห้ลักประการห้น้�งเป็นเร่ �องข้องภาระท่�ตกแก่แรงงานห้ญ่ิงในดี้านการคลอดีและเล่ �ย่งดีูบุตร ภาระน่�สาม้ารถูเป็น
สาเห้ตุให้้การทำางานข้องแรงงานห้ญ่ิงเกิดีภาว่ะช่ะงัก เท่าท่�พีบในการสำารว่จ้ม้่คว่าม้ช่่ว่ย่เห้ล่อท่�ให้้แก่แรงงานห้ญ่ิงท่�ตั �งครรภ์
และแม้่ม้่อให้ม้่ท่ �ค่อนข้้างจ้ำากัดี โดีย่เฉพีาะในกลุ่ม้แรงงานข้้าม้ช่าติท่ �ประสบคว่าม้ย่ากลำาบากในการเข้้าถู้งสว่ัสดีิการเล็กน้อย่
เท่าท่�พีอม้่อยู่ ่33 ม้่ผู ้ห้ญ่ิงเพี่ย่งร้อย่ละ 6 ในการสำารว่จ้ครั �งน่ �บอกว่่า นาย่จ้้างข้องตนม้่สว่ัสดีิการการลาคลอดีบุตรโดีย่ไดี้รับ 
ค่าจ้้างจ้ำานว่นเต็ม้ ข้ณะท่�แรงงานห้ญ่ิงม้ากกว่่าร้อย่ละ 55 กล่าว่ว่่า พีว่กเข้าจ้ะไม้่ไดี้รับค่าจ้้างห้ากข้อลาห้ยุ่ดีเพีราะตั�งครรภ์
ห้ร่อคลอดีบุตร34

 ทัศนะข้องนาย่จ้้างต่อคว่าม้เป็นไปไดี้ท่ �การทำางานจ้ะช่ะงักเม้่ �อแรงงานห้ญ่ิงตั �งครรภ์ อาจ้เป็นสาเห้ตุอ่กประการท่�ทำาให้้
แรงงานห้ญ่ิงประสบป่ญ่ห้าการเล่อกปฏิิบัติและลดีโอกาสในการทำางาน เก่อบ 1 ใน 3 ห้ร่อร้อย่ละ 23 ข้องแรงงานห้ญ่ิงทั�งห้ม้ดี
ในการสำารว่จ้ครั�งน่ �ถููกบังคับให้้ตรว่จ้การตั�งครรภ์ก่อนรับเข้้าทำางาน จ้ากการสำารว่จ้เช่ิงคุณภาพีพีบว่่า เร่ �องท่�พีบไดี้โดีย่ทั�ว่ไป 
ท่�แรงงานห้ญ่ิงท่�ตั �งครรภ์จ้ะไม้่ไดี้รับเล่อกเข้้าทำางาน

 เช่่นเดี่ย่ว่กับเร่ �องอ่ �นๆ อ่กจ้ำานว่นม้าก คว่าม้ไม้่เท่าเท่ย่ม้และคว่าม้อยุ่ติธิรรม้ห้ลาย่ประการท่�ม้่ม้าก่อนในตลาดีแรงงาน 
ย่ิ�งซึ่ำ �าเติม้ย่ิ �งกว่่าเดีิม้จ้ากป่ญ่ห้าข้องการแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 สำาห้รับแรงงานห้ญ่ิงดีูเห้ม้่อนการแพีร่ระบาดีครั�งน่ �ทำาให้้
สภาพีการณ์ข้องพีว่กเธิอเลว่ร้าย่ลงในห้ลาย่ม้ิติ จ้ากราย่งาน Global Wage Report ฉบับล่าสุดีระบุว่่า “ว่ิกฤตการณ์ครั�งน่ �ส่งผล 
กระทบต่อแรงงานช่าย่กับแรงงานห้ญ่ิงไม้่เท่ากัน แรงงานห้ญ่ิงไดี้รับผลร้าย่ม้ากกว่่าในห้ลาย่ม้ิติ ย่ิ �งข้ย่าย่ช่่องว่่างระห้ว่่างเพีศใน
ตลาดีแรงงาน และอาจ้ทำาลาย่คว่าม้ก้าว่ห้น้าท่�ผลักดีันกันม้าในช่่ว่งไม้่ก่ �ปีน่ �จ้นห้าย่ไปห้ม้ดี....แรงงานห้ญ่ิงประสบคว่าม้ย่ากลำาบาก
จ้ากการแบ่งกันทำางานบ้านท่�ไม้่เท่าเท่ย่ม้ดี้ว่ย่ ทั�งย่ังถููกซึ่ำ �าเติม้จ้ากคว่าม้จ้ำาเป็นต้องใช่้เว่ลาดีูแลเดี็กม้ากข้้�นในช่่ว่งโรคระบาดี”35

Yostorn Triyos/Oxfam
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6. บทวิเคร�ะห์ : ก�รจ้�งง�นไม่เป็นท�งก�ร
และค่�ตอบแทนต�มชิ้นง�น ซ้ำำ้�ด้วยโรคระบ�ด

 แรงงานท่�รับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานไดี้รับเงินตาม้จ้ำานว่นช่ิ�นงานท่�ทำาไดี้ ทำาให้้แรงงานม้่ท่ �ทักษัะทำางานไดี้รว่ดีเร็ว่ 
ม้่ราย่ไดี้ม้ากกว่่า ส่ว่นแรงงานท่�ม้่ทักษัะน้อย่กว่่าจ้ำาต้องใช่้เว่ลาย่าว่นานม้ากข้้�นกว่่าจ้ะไดี้เงินเท่ากับค่าจ้้างข้ั �นตำ �า ข้ั �นตอนน่�
ในห้่ว่งโซึ่่อุปทานค่อการนำาว่ัตถูุดีิบจ้ากกิจ้การประม้งท่�ม้่กฎห้ม้าย่กำากับดีูแลดี่กว่่าม้าแปรรูปข้ั�นต้น เพี่�อส่งให้้บริษััทแปรรูป
ข้นาดีให้ญ่่ท่ � เน้นการส่งออก ข้ั�นตอนน่�ม้่ลักษัณะข้องการจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการม้านาน แรงงานจ้ำานว่นม้ากไดี้รับ 
การจ้้างงานตาม้ข้้อตกลงดี้ว่ย่ว่าจ้าเท่านั �น เร่ �องน่�ย่ังคงเป็นป่ญ่ห้าเร่ �อรังในอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ 

 กิจ้การประม้งต่อเน่�องต้องอาศัย่การม้่ว่ัตถูุดีิบป้อนเข้้าม้าอย่่างสม้ำ�าเสม้อเป็นป่จ้จ้ัย่สำาคัญ่ ห้ากไม้่ม้่ว่ัตถูุดีิบเพี่ย่งพีอ  
แรงงานส่ว่นให้ญ่่ท่ � รับค่ าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานย่่อม้ไม้่สาม้ารถูห้าราย่ไดี้ เท่ ากับค่ าจ้้ างข้ั �นตำ �าต่อการทำางานห้น้� งว่ัน 
ห้ม้าย่คว่าม้ว่่า การครองช่่พีข้องแรงงานข้้�นอยู่่กับป่จ้จ้ัย่นอกเห้น่อการคว่บคุม้ ย่ิ �งกว่่านั�น ระบบการจ้่าย่ค่าจ้้างแบบน่� 
เอ่ �อให้้นาย่จ้้างผลักคว่าม้เส่ �ย่งส่ว่นให้ญ่่ไปให้้แรงงานข้้าม้ช่าติท่ �เปราะบางอยู่่แล้ว่ นาย่จ้้างจ้่าย่เงินให้้เฉพีาะงานท่�ทำาเสร็จ้  
จ้้งแทบไม้่ต้องรับผิดีช่อบลูกจ้้างข้องตนเลย่ เม้่ �อเกิดีกรณ่ว่ัตถูุดีิบป้อนเข้้าม้าไม้่เพี่ย่งพีอ ห้ร่อเม้่ �อลูกจ้้างไม้่สาม้ารถูทำางาน
เน่�องจ้ากเจ้็บป่ว่ย่ห้ร่อเกิดีป่ญ่ห้าอ่�น การจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ �นงานและการจ้้างงานอย่่างไม้่เป็นทางการประเภทอ่�นๆ  
ย่ังคงเป็นป่ญ่ห้าสำาคัญ่ทั�งในโรงงานแปรรูปและกิจ้การประม้งต่อเน่ �อง ดีังท่ �ร้อย่ละ 14 ข้องแรงงานในโรงงานแปรรูป 
และร้อย่ละ 33 ในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องให้้ข้้อมู้ลว่่า ไดี้รับค่าจ้้างตาม้ช่ิ�นงานท่�ทำาไดี้ แทนท่�จ้ะไดี้รับค่าจ้้างตาม้อัตราพี่�นฐาน 
ต่อว่ัน

Yostorn Triyos/Oxfam
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 คำานิย่าม้ข้องแรงงานในกิจ้การประม้งต่อเน่ �องข้องประเทศไทย่ม้่ลักษัณะตรงกันกับกลุ่ม้แรงงานท่�องค์การแรงงาน
ระห้ว่่างประเทศระบุว่่า เป็นกลุ่ม้ท่�ไดี้รับผลกระทบร้าย่แรงท่�สุดีจ้ากการแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 นั�นค่อ แรงงานห้ญ่ิง 
ข้้าม้ช่าติท่ �ม้่ค่าจ้้างตำ �าดี้ว่ย่รูปแบบการจ้้างงานไม้่เป็นทางการ ราย่งาน Global Wage Report ระบุว่่า “ผลกระทบดี้านลบ 
ต่อราย่ไดี้และคว่าม้ย่ากจ้นข้องแรงงานค่อนข้้างร้าย่แรงม้าก โดีย่รว่ม้ว่ิกฤตการณ์ครั �งน่ �ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม้แรงงานในสภาว่ะ
เปราะบางอย่่างม้าก”36

 ย่ิ �งกว่่านั �น การประเม้ินเบ่�องต้นในประเดี็นคว่าม้ไม้่เท่าเท่ย่ม้ข้องค่าจ้้างในประเทศไทย่และเว่่ย่ดีนาม้พีบว่่า สำาห้รับ 
กลุ่ม้คนท่�ไดี้รับค่าจ้้างตำ �าสุดี การแพีร่ระบาดีดีังกล่าว่ทำาให้้การต่อสู ้เพี่ �อปิดีช่่องว่่างข้องราย่ไดี้ท่ �พีอม้่คว่าม้ค่บห้น้าบ้างแล้ว่ 
กลับถูดีถูอย่ลงไป ซึ่้�งราย่งานฉบับนั�นระบุว่่า “ม้่ห้ลักฐานเพีิ�ม้ม้ากข้้�นว่่า ว่ิกฤตการณ์ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม้ต่างๆ ในตลาดีแรงงาน
ไม้่เท่ากัน ย่กตัว่อย่่างเช่่น แรงงานห้ญ่ิง แรงงานว่ัย่คนห้นุ่ม้สาว่ และแรงงานในรูปแบบการจ้้างงานไม้่เป็นทางการ ส่งผลให้้
คว่าม้ไม้่เท่าเท่ย่ม้ข้องราย่ไดี้และค่าจ้้างย่ิ �งถู่บตัว่สูงข้้ �น”37

 ในเดี่อนม้กราคม้ 2564 ภาค่เคร่อข้่าย่ฯ ไดี้ทำาการสัม้ภาษัณ์เช่ิงล้กกับแรงงานข้้าม้ช่าติจ้ำานว่น 21 คนในอุตสาห้กรรม้
อาห้ารทะเล สะท้อนให้้เห้็นป่ญ่ห้าห้ลาย่ประการท่�กล่าว่ถู้งในห้ัว่ข้้อน่� ในบรรดีาแรงงานทั�ง 21 คน ม้่เพี่ย่ง 3 คนท่�ม้่สัญ่ญ่าจ้้าง
งานอย่่างเป็นทางการ ข้้อสังเกตท่�คว่รบันท้กไว่้ก็ค่อ แรงงานท่�ม้่สัญ่ญ่าจ้้างงานอย่่างเป็นทางการทุกคนทำางานให้้บริษััทแปรรูป
ข้นาดีให้ญ่่ในม้ห้าช่ัย่ แสดีงให้้เห้็นถู้งข้้อดี่ท่ �ม้าพีร้อม้กับการปรับปรุงระบบจ้้างงานอย่่างเป็นทางการ ส่ว่นแรงงานอ่ก 18 คน
เป็นกลุ่ม้ท่�ไม้่ม้่สัญ่ญ่าจ้้างงาน และแรงงาน 12 คนทำางานในระบบจ้่าย่ค่าตอบแทนตาม้ช่ิ �นงานโดีย่ไม้่ม้่ค่าจ้้างแน่นอน ข้ณะท่�
อ่ก 6 คนทำางานในอัตราค่าจ้้างราย่ว่ันแบบตาย่ตัว่

 เน่ �องจ้ากไม้่ม้่การรับประกันจ้ำานว่นว่ันทำางานข้ั�นตำ �าท่ �สุดีต่อเดี่อนห้ร่อรับประกันค่าจ้้างข้ั �นตำ �าท่ �จ้ะไดี้รับ เม้่ �อการ
ป้อนว่ัตถูุดีิบเกิดีช่ะงักส่บเน่�องจ้ากการแพีร่ระบาดีข้องโรคโคว่ิดี-19 แรงงานท่�รับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานไม้่สาม้ารถู 
ห้าราย่ไดี้เท่ากับค่าจ้้างข้ั �นตำ �าต่อว่ัน เพีราะข้าดีแคลนว่ัตถูุดีิบ แรงงาน 2 คนให้้สัม้ภาษัณ์ว่่า พีว่กเข้าห้าเงินไดี้ เพี่ย่ง 
ว่ันละ 200 บาท ส่ว่นอ่ก 2 คนบอกว่่าพีว่กเข้าห้าเงินไดี้แค่ว่ันละ 100 บาทเท่านั�น
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Patipat Janthong/Oxfam

 ถู้งแม้้สัญ่ญ่าจ้้างงานอย่่างเป็นทางการในกิจ้การโรงงานแปรรูปเป็นสิ�งท่ �ปฏิิบัติกันทั�ว่ไป แต่สัญ่ญ่าจ้้างม้ักไม้่ระบุ
จ้ำานว่นว่ันทำางานข้ั�นตำ �าต่อเดี่อน ซึ่้ �งห้ม้าย่คว่าม้ว่่า แรงงานจ้ะไม้่ถููกเร่ย่กไปทำางานเม้่�อไม้่ม้่คว่าม้จ้ำาเป็น ทำาให้้แรงงานตกอยู่่ 
ในสภาว่ะไม้่แน่นอน ป่ญ่ห้าเห้ล่าน่�ย่ิ �งปรากฏิให้้เห้็นเดี่นช่ัดีในช่่ว่งการแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 ภาว่ะป่�นป่ว่นและการช่ะงัก  
นำาไปสู่การลดีจ้ำานว่นว่ันทำางานส่งผลให้้ราย่ไดี้ข้องพีว่กเข้าลดีไปดี้ว่ย่

 นอกจ้ากน่�ผู ้ว่ิจ้ัย่ย่ังสอบถูาม้แรงงานเก่�ย่ว่กับเงินออม้และคว่าม้สาม้ารถูในการเอาตัว่รอดีในช่่ว่งเว่ลาท่�ไม้่ม้่งานทำา 
จ้ากการแพีร่ระบาดีดีังกล่าว่ แรงงานทุกคนท่�รับค่าตอบแทนตาม้ช่ิ�นงานม้่คว่าม้ว่ิตกอย่่างย่ิ �งกับการไม้่ม้่งานทำา บางคนม้ ่
ห้น่�สิน และเก่อบทุกคนสาม้ารถูรับภาระค่าใช่้จ้่าย่ประจ้ำาว่ันไดี้ไม้่เกินห้น้�งสัปดีาห้์

 จ้ากการสัม้ภาษัณ์เช่ิงล้กพีบว่่า ม้่แรงงานจ้ำานว่น 8 จ้าก 21 คนถููกสั�งให้้ห้ยุ่ดีงานโดีย่ไม้่ไดี้รับค่าช่ดีเช่ย่ในช่่ว่งท่�เกิดีการ
แพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 ท่�จ้ังห้ว่ัดีสมุ้ทรสาครเม้่�อเดี่อนธิันว่าคม้ 2563 โดีย่แรงงาน 6 คนกล่าว่ว่่า ช่ั �ว่โม้งทำางานข้องพีว่กเข้า
ถููกลดีลงไปม้ากพีอสม้คว่ร โซึ่ ห้น้�งในแรงงานข้องโรงงานแปรรูปเพี่�อการส่งออกเล่าให้้ผู ้ว่ิจ้ัย่ฟ่งว่่า บริษััทท่�เธิอทำางานดี้ว่ย่นั�น
ไดี้ห้ยุ่ดีการผลิตนานกว่่าห้น้�งเดี่อนระห้ว่่างท่�เกิดีการแพีร่ระบาดี และไม้่ให้้คว่าม้ช่่ว่ย่เห้ล่อแก่ลูกจ้้างในช่่ว่งห้ยุ่ดีงาน

 ป็กติฉัันมีรี�ยได้ 4,000 – 4,500 บ�ทต่อ 15 ว้ัน38 ตอนหลังิม�นี�มีงิ�นให้ทำ�น้อยลงิ ฉัันจำ้งิเลยมีรี�ยได้เพียงิ 600 – 800 บ�ท
ต่อ 15 ว้ัน39 โช้คดีที �สำ�มีของิฉัันยังิทำ�งิ�นที�โรีงิงิ�นใกล้ๆ กัน เรี�เลยพออ�ศัยเงิินเดือนของิเข�ซื �ออ�ห�รีกิน ทำ�ไมคนงิ�น 
บ�งิคนได้กลับไป็ทำ�งิ�น แต่เรี�ไม่ได้?

 แรงงานเห้ล่าน่�ดีำารงช่่ว่ิตในสภาพีไม้่ม้ั �นคงอย่่างย่ิ �ง คว่าม้ป่�นป่ว่นและการช่ะงักแม้้เพี่ย่งเล็กน้อย่ก็สาม้ารถูทำาให้้ราย่
ไดี้ข้องพีว่กเข้าลดีลงห้ร่อข้าดีห้าย่ไป อ่กทั�งพีว่กเข้าม้่ช่่องทางน้อย่ม้ากท่�จ้ะเข้้าถู้งม้าตรการช่่ว่ย่เห้ล่อทางสังคม้ข้องรัฐบาล  
คว่าม้ม้ั�นคงทางราย่ไดี้ข้องพีว่กเข้าข้้�นอยู่่กับห้่ว่งโซึ่่อุปทานข้องว่ัตถูุดีิบ ซึ่้ �งม้่โอกาสเกิดีภาว่ะป่�นป่ว่นและการช่ะงักไดี้ดี้ว่ย่ตัว่แปร
ห้ลาย่ประการ นับตั�งแต่ป่จ้จ้ัย่ดี้านสิ�งแว่ดีล้อม้ การข้าดีแคลนแรงงาน การเปล่�ย่นแปลงดี้านนโย่บาย่ และคว่าม้ต้องการข้อง 
ผู้บริโภคเปล่�ย่นไป อย่่างไรก็ตาม้แทบไม้่ม้่ใครคาดีการณ์ล่ว่งห้น้าถู้งข้อบเข้ต และคว่าม้ห้นักห้นาสาห้ัสข้องภาว่ะท่�เกิดีจ้าก 
การแพีร่ระบาดีข้องโคว่ิดี-19 ไดี้ และผลกระทบข้องว่ิกฤตการณ์น่ �ย่ังปรากฏิออกม้าอย่่างต่อเน่ �อง
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ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย

 เพ่ี�อแก้ป่ญ่ห้าคว่าม้ไม่้เท่าเท่ย่ม้ต่างๆ ท่�ปรากฏิในราย่งานฉบับน่� รว่ม้ทั�งการจั้ดีสรรคว่าม้คุ้ม้ครอง และบรรเทาผลกระทบ
จ้ากการแพีร่ระบาดีข้องโควิ่ดี-19 แก่แรงงานกลุ่ม้ท่�ได้ีรับค่าจ้้างตำ�าท่�สุดีในห่้ว่งโซ่ึ่อุปทานอาห้ารทะเล ภาค่เคร่อข่้าย่ฯ เร่ย่กร้อง
ให้้ทุกฝั่่าย่ภาย่ในอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ถู่อเป็นพีันธิกิจ้ท่�จ้ะปฏิิบัติตาม้ข้้อเสนอต่อไปน่� เพี่ �อคุ ้ม้ครองและ 
ช่่ว่ย่ย่กระดีับม้าตรฐานช่่ว่ิตข้องแรงงาน

ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยแนะต่อภ�คอุตส�หกรรม :
• สร้างห้ลักประกันว่่าแรงงานทุกคนต้องไดี้รับค่าจ้้างเท่ากับค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อเดี่อนเป็นอย่่างน้อย่ท่�สุดี

• จ้ัดีทำาสัญ่ญ่าจ้้างราย่เดี่อนกับแรงงานในโรงงานแปรรูปอาห้ารทะเล

• แรงงานทุกคนคว่รไดี้รับสัญ่ญ่าจ้้างเป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร ระบุเง่�อนไข้และสภาพีการจ้้าง

• แรงงานทุกคนต้องไดี้รับการอธิิบาย่เง่�อนไข้ข้้อตกลงในสัญ่ญ่าจ้้างดี้ว่ย่ภาษัาท่�แรงงานเข้้าใจ้ก่อนลงลาย่ม้่อช่่�อในสัญ่ญ่าจ้้าง 
ข้องตนเองท่�เข้่ย่นดี้ว่ย่ภาษัาข้องประเทศตนเอง และต้องไดี้รับสำาเนาข้องสัญ่ญ่าไว่้ห้น้�งฉบับ 

• นาย่จ้้างต้องให้้สว่ัสดีิการลาคลอดีบุตรแก่แรงงานตาม้ท่�กฎห้ม้าย่กำาห้นดี

• บริษััทต้องม้่นโย่บาย่สนับสนุนแรงงานทั�งในและนอกสถูานประกอบการข้องบริษััทระห้ว่่างช่่ว่งโรคระบาดีโคว่ิดี-19 ไดี้แก่

•  O จ้ัดีห้าอุปกรณ์ป้องกันโรคโคว่ิดี-19 เช่่น  ห้น้ากากอนาม้ัย่ เจ้ลแอลกอฮอล์ให้้กับแรงงาน

•  O จ้ัดีให้้ม้่การอบรม้และม้าตรการป้องกันโรคโดีย่ปฏิิบัติตาม้แนว่ทางข้องกรม้อนาม้ัย่ รว่ม้ถู้งม้่การส่�อสารกับแรงงาน  
  อย่่างช่ัดีเจ้นในกระบว่นการต่างๆภาย่ใต้ม้าตรการข้องบริษััท ทั�งเร่�องการกักตัว่ คว่าม้ช่่ว่ย่เห้ล่อและการเย่่ย่ว่ย่าต่างๆ  
  ท่�แรงงานจ้ะไดี้รับ

•  O ฝั่่าย่บุคคลคว่รให้้การสนับสนุนเพีิ�ม้เติม้แก่แรงงานในการเข้้าถู้งคว่าม้ช่่ว่ย่เห้ล่อและสว่ัสดีิการจ้ากภาครัฐ   
  รว่ม้ทั�งสร้างห้ลักประกันว่่าการสนับสนุนน่�จ้ะม้่ให้้แก่ทุกส่ว่นในโรงงานอย่่างทั�ว่ถู้ง

•  O จ้ัดีพี่�นท่�ท่�ม้่คว่าม้ปลอดีภัย่และไดี้ม้าตรฐานในการกักตัว่ให้้กับแรงงาน ม้่การสนับสนุนเร่�องเคร่�องอุปโภคบริโภค 
  ในระห้ว่่างกักตัว่ 

•  O ช่่ว่ย่เห้ล่อในเร่�องราย่ไดี้ให้้กับแรงงานท่�ไดี้รับผลกระทบ

•  O ม้่การประกันว่่าแรงงานไม้่ต้องรับภาระเร่�องค่าใช่้จ้่าย่ต่างๆท่�เก่�ย่ว่ข้้องกับโรคโคว่ิดี-19 ไดี้แก่ การตรว่จ้ห้าเช่่�อโคว่ิดี-19  
  การกักตัว่ รว่ม้ถู้งการเข้้ารับการรักษัา

•  O ดีำาเนินการสนับสนุนให้้แรงงานทุกคนเข้้าถู้งว่ัคซึ่่นโคว่ดิี-19 ครบโดีสโดีย่ไม้่ม้่ค่าใช่้จ้่าย่

• ทำางานร่ว่ม้กับภาค่เคร่อข้่าย่ฯ เพี่�อพีัฒนายุ่ทธิศาสตร์ท่�จ้ะผลักดีันให้้นำาแนว่คิดีค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิตไปปฏิิบัติ

ข้อเสนอแนะตอ่รัฐบ�ล
• ใช่้อัตราค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อเดี่อนแทนอัตราค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อว่ัน เพี่�อให้้สอดีคล้องกับประเทศสม้าช่ิกอ่�นๆ ในสม้าคม้ประช่าช่าต ิ

แห้่งเอเช่่ย่ตะว่ันออกเฉ่ย่งใต้ (อาเซึ่่ย่น)

• ปรับทัศนะเก่�ย่ว่กับการผลักดีันนโย่บาย่ค่าจ้้างข้ั�นตำ�า โดีย่เน้นห้นักม้ากข้้�นในดี้านการสร้างห้ลักประกันให้้แรงงานไดี้รับค่าจ้้าง 
ท่�เห้ม้าะสม้ เพี่ย่งพีอต่อการครองช่่พีข้องตัว่เองและครอบครัว่ 

• ให้้คว่าม้สนใจ้ม้ากข้้�นและจ้ัดีสรรทรัพีย่ากรเพีิ�ม้เติม้เพี่�อเสริม้ม้าตรการให้้ภาคธิุรกิจ้ปฏิิบัติตาม้ข้้อบังคับเก่�ย่ว่กับค่าจ้้างข้ั�นตำ�า

• ออกคำาสั�งและสนับสนุนให้้ภาคอุตสาห้กรรม้เปล่�ย่นว่ิธิ่การปฏิิบัติดี้านการจ้้างงานให้้ม้่คว่าม้เป็นทางการ ทั�งการทำาห้นังส่อ 
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สัญ่ญ่าจ้้าง อัตราค่าจ้้างข้ั�นตำ�าต่อเดี่อน และรับประกันจ้ำานว่นช่ั�ว่โม้งทำางาน

• ให้้การสนับสนุนดี้านราย่ไดี้แก่แรงงานท่�การจ้้างงานอยู่่ในรูปแบบไม้่เป็นทางการ

• บังคับใช่้กฎห้ม้าย่ต่อนาย่จ้้างท่�ไม้่เอ่�ออำานว่ย่ให้้แรงงานเข้้าถู้งสิทธิิการลาคลอดี 

• จ้ัดีสรรให้้แรงงานทุกคนเข้้าถู้งการฉ่ดีว่ัคซึ่่นโคว่ิดี-19 ครบโดีสอย่่างเท่าเท่ย่ม้และไม้่ม้่ค่าใช่้จ้่าย่

• ส่งเสริม้และสนับสนุนภาคธิุรกิจ้ให้้ปฏิิบัติตาม้ม้าตรการช่่ว่ย่เห้ล่อลูกจ้้างในช่่ว่งโรคระบาดี

• ทำางานร่ว่ม้กับภาค่เคร่อข้่าย่ฯ เพี่�อพีัฒนายุ่ทธิศาสตร์ท่�จ้ะผลักดีันให้้นำาแนว่คิดีค่าจ้้างเพี่�อช่่ว่ิตไปปฏิิบัติ
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เกี�ยวกับภ�คีเครือข่�ยภ�คประช�สังคม
เพื�ออ�ห�รทะเลที�เป็นธีรรมและยั�งยืน

ภาคเ่ครอ่ข้า่ย่ภาคประช่าสงัคม้เพี่�ออาห้ารทะเลท่�เปน็ธิรรม้และย่ั�งย่น่ (“ภาคเ่ครอ่ข้า่ย่ฯ”) กอ่ตั �งข้้ �นในปี 2559 ประกอบดีว้่ย่องคก์รประช่า
สงัคม้ในประเทศและระห้ว่า่งประเทศท่�ทำางานในประเดีน็สทิธิมิ้นษุัย่ช่นและสิ�งแว่ดีลอ้ม้ในอตุสาห้กรรม้อาห้ารทะเลข้องไทย่ ภาคเ่ครอ่ข้า่ย่ฯ 
ม้เ่ปา้ห้ม้าย่ท่�จ้ะสง่เสรมิ้และเสรมิ้สรา้งคว่าม้เข้ม้้แข้ง็ให้ก้บัองคก์รประช่าสงัคม้ในประเทศไทย่ดีว้่ย่การสรา้งศกัย่ภาพีข้ององคก์ร (คว่าม้สาม้ารถู
ข้องผูป้ฏิบิตังิาน การศก้ษัาว่จิ้ยั่ และการผลกัดีนัประเดีน็สาธิารณะ) และผลกัดีนัให้ร้ฐับาลและภาคเอกช่นม้ค่ว่าม้ตระห้นกัและรบัผดิีช่อบ
ในการเปล่�ย่นแปลงกรอบกฎห้ม้าย่และม้าตรการกำากบัดีแูลเก่ �ย่ว่กบัอตุสาห้กรรม้อาห้ารทะเล ภาคเ่ครอ่ข้า่ย่ฯ มุ้ง่เนน้การรว่บรว่ม้ข้อ้ม้ลู 
ข้า่ว่สาร และประสานงานระห้ว่า่งองคก์รสม้าช่กิ เพี่�อสรา้งย่ทุธิศาสตรก์ารทำางานท่�มุ้ง่ผลกัดีนันโย่บาย่และจ้ดัีทำาข้อ้เสนอแนะเช่งินโย่บาย่
เพี่�อนำาเสนอตอ่ภาครฐัและเอกช่น 

ภ�คีเครือข่�ยฯ มีพันธีกิจดังนี้ 
• ข้จ้ัดีการใช่้แรงงานทาสสม้ัย่ให้ม้่และการทำาประม้งผิดีกฎห้ม้าย่ ข้าดีการราย่งาน และไร้การคว่บคุม้ ออกจ้ากห้่ว่งโซึ่่อุปทาน 

อาห้ารทะเลข้องไทย่

• ส่งเสริม้การประม้งท่�ย่ั�งย่่นในน่านนำ�าไทย่  

วัตถุปุระสงคห์ลักของเครอืข่�ยภ�คีฯ คอื: 
• เพี่�อสร้างศักย่ภาพีเช่ิงองค์กรและยุ่ทธิศาสตร์ให้้กับองค์กรภาคประช่าสังคม้ไทย่ท่�ทำางานเก่�ย่ว่ข้้องกับอุตสาห้กรรม้อาห้ารทะเล และ

เพี่�อห้นุนเสริม้เคร่อข้่าย่องค์กรในประเทศและระห้ว่่างประเทศท่�ทำางานเพี่�อข้จ้ัดีการใช่้แรงงานทาสสม้ัย่ให้ม้่และส่งเสริม้การประม้ง 
ท่�ย่ั�งย่่น

• เพี่�อสร้างคว่าม้ตระห้นักรับรู้ เปิดีโปง และข้จ้ัดีการใช่้แรงงานทาสสม้ัย่ให้ม้่และการทำาประม้งผิดีกฎห้ม้าย่ ข้าดีการราย่งาน  
และไร้การคว่บคุม้ในอุตสาห้กรรม้การประม้งไทย่ ดี้ว่ย่การจ้ัดีทำาข้้อเสนอแนะเช่ิงนโย่บาย่ท่�ม้าจ้ากการศ้กษัาว่ิจ้ัย่และม้่ห้ลักฐาน 
เช่ิงประจ้ักษั์

• เพี่�อระบุห้าสาเห้ตุ ว่ิเคราะห้์ช่่องว่่าง และนำาเสนอทางแก้ป่ญ่ห้าท่�สร้างสรรค์ จ้ากคว่าม้รู้คว่าม้เข้้าใจ้ในระดีับพี่�นท่�เพี่�อแก้ป่ญ่ห้าสังคม้
และสิ�งแว่ดีล้อม้ในห้่ว่งโซึ่่อุปทานประม้งข้องไทย่

• เพี่�อสะท้อนคว่าม้คิดีเห้็นอย่่างปราศจ้ากอคติต่อการบังคับใช่้กฎห้ม้าย่และการปฏิิรูปในดี้านต่างๆ ข้องภาครัฐและภาคเอกช่นในการ
ข้จ้ัดีป่ญ่ห้าการใช่้แรงงานทาสสม้ัย่ให้ม้่และการทำาประม้งผิดีกฎห้ม้าย่ ข้าดีการราย่งาน และไร้การคว่บคุม้ ในภาคอุตสาห้กรรม้ 
อาห้ารทะเลข้องไทย่

• เพี่�อส่งเสริม้การเคารพีสิทธิิม้นุษัย่ช่นและการจ้ัดีสรรผลประโย่ช่น์ทางเศรษัฐกิจ้ท่�เป็นธิรรม้ม้ากข้้�นในห้่ว่งโซึ่่คุณค่าข้องอุตสาห้กรรม้
อาห้ารทะเลตลอดีจ้นอุตสาห้กรรม้อ่�นท่�ม้่ป่ญ่ห้า

• เพี่�อเช่่�อม้ต่อการทำางานรณรงค์ในประเทศเข้้ากับเคร่อข้่าย่ระห้ว่่างประเทศ ซึ่้�งจ้ะเป็นการห้นุนเสริม้องค์กรภาคประช่าสังคม้ไทย่ 
การม้่ส่ว่นร่ว่ม้ข้องพีลเม้่องกำาลังห้ดีแคบลง 

สม�ชกิในปจัจบุันของภ�คเีครอืข่�ยฯ ประกอบด้วย: 
• มู้ลนิธิิเคร่อข้่าย่ส่งเสริม้คุณภาพีช่่ว่ิตแรงงาน (LPN)

• ศูนย่์อภิบาลผู้เดีินทางทะเล (STELLA MARIS )

• เคร่อข้่าย่เพี่�อสิทธิิแรงงานข้้าม้ช่าติ (MWRN)

• มู้ลนิธิิการศ้กษัาเพี่�อการพีัฒนา (FED)

• มู้ลนิธิิเพี่�อสิทธิิม้นุษัย่ช่นและการพีัฒนา (HRDF) 
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• มู้ลนิธิิรักษั์ไทย่ 

• สม้าคม้รักษั์ทะเลไทย่ 

• สม้าคม้สม้าพีันธิ์ช่าว่ประม้งพี่�นบ้านแห้่งประเทศไทย่ 

• มู้ลนิธิิอันดีาม้ัน 

• มู้ลนิธิิเพี่�อการพีัฒนาท่�ย่ั�งย่่น (SDF)

องคก์รเอกชนระหว่�งประเทศและองคก์รสนับสนนุอื�นๆ: 
• องค์การอ็อกแฟม้

• กร่นพี่ซึ่ เอเช่่ย่ตะว่ันออกเฉ่ย่งใต้

• TLCS LEGAL ADVOCATE 

• THE FREEDOM FUND
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“I have prepared the THB 20,000 (639$) for childbirth. I need the money, so I sold a motorcycle and use a bicycle 
instead. I intend to take a bus to give birth. Normal birth giving costs a bit over THB 10,000 BAHT (319$), but If 
I need surgery, I will not have enough money. I will probably have to borrow money form friend. Since I became 
sick from pregnancy and am unable to work, I had to leave work. I am afraid that if I raise my child in Thailand, 
the cost will be high. I didn’t want to be a burden for my husband, so I intended to return to Myanmar to give 
birth. But the border is closed, so we have to give birth in Thailand.”– Heyma, female, 26 years


