รายงานทีดีอาร์ ไอ

ฉบับที่ 134
พฤศจิกายน 2560

บรรณาธิการ
บุญวรา สุมะโน
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ
ออกแบบ
wrongdesign

สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่มา: บทสรุปผู้บริหารในรายงานฉบับสมบูรณ์
“โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
เพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีอาเซียน
: การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ระบบการคุ ้ ม ครอง
แรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
9 ประเทศ” โดย ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร
หัวหน้าโครงการ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่
ปรึกษาโครงการ นักวิจัยประกอบด้วย นิศากร
เลิศพัชรานนท์ พีรยุทธ บุญถึง ศรัณย์เจษ
ประเสริฐสุวรรณ นที ธรรมพัฒน์พงศ์ และ
วิไลลักษณ์ ภูลี ผู้ช่วยนักวิจัย โดยมีศิราภรณ์
ธู ป เที ย น เป็ น เลขานุ ก ารและผู ้ ป ระสานงาน
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ น� ำ เสนอต่ อ กรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เมื่อสิงหาคม 2558
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ภาพถ่ายประกอบบทความ: ILO in Asia and the Pacific Follow
Migrant workers working on a Thai boat, Samut Sakhon, Thailand
https://www.flickr.com/search/?text=thai%20labour%20creative%20common
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การจัดท�ำฐานข้อมูลระบบ
การคุ้มครองแรงงาน
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน

ในปลายปี พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of
Southeast Asian Nations: ASEAN) ซึ่งประกอบด้วย
ประเทศสมาชิกทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) โดยประกอบด้ ว ยประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC)
การรวมตัวในระดับภูมิภาคดังกล่าวเป็นที่น่า
สนใจว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ด้าน กล่าวคือ แรงงานถือเป็น
หนึง่ ในปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจทีจ่ ะได้รบั การอ�ำนวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิก
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
ขณะเดียวกัน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็
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มีเป้าหมายด้านแรงงาน เช่น การพัฒนาทักษะและฝีมือ
แรงงาน และความร่วมมือที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
เป็นต้น นอกจากนี้ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนภายใต้ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียนยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของแรงงาน
ข้ามชาติอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า ภายใต้ประชาคม
อาเซียนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้
ความสนใจต่อประเด็นด้านแรงงานเป็นอย่างมาก
การคุ้มครองแรงงานเป็นหนึ่งในความท้าทายใน
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับรัฐบาลในหลายประเทศที่ต้องหา
จุดสมดุลระหว่างการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเพือ่ ขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมการลงทุน กับการ
ให้สวัสดิการสังคมโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ ในบางกรณี การ
ด�ำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของแรงงานในฐานะปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ดี แนวคิด
เรื่องการค้าเสรีและการคุ้มครองสิทธิของแรงงานล้วน
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เป็นสิ่งที่ริเริ่มและพัฒนามาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตก ในขณะที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเพิง่ ก่อตัง้ หลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง และได้รับเอาแนวคิดทั้งสองมาปรับใช้ให้เข้า
กับปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละ
ประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัว
คณะผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ด�ำเนินการ
ศึกษา “โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดท�ำ
ฐานข้อมูลระบบการคุม้ ครองแรงงานของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ” เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง
สามด้านดังกล่าวข้างต้น ข้อค้นพบหลักของคณะผู้วิจัย
ในการศึกษานี้ คือ การคุ้มครองแรงงานในแต่ละประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นนั้ น เป็ น ผลมาจากการรั บ เอาแนวคิ ด
ของประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของ
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ประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปตะวันตกและอเมริกา โดย
มี ILO เป็นหน่วยงานส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานทั่ว
โลก และวางมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานผ่านตราสาร
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงานในด้านต่างๆ ซึ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีการเลือกให้สตั ยาบันต่างกันไป และเป็น
ที่น่าสนใจว่ามีตราสาร ILO ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน
เพียง 1 ฉบับที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ให้
สัตยาบัน นั่นคือ อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้าม
และการด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศ
ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และการบริหารจัดการ อาเซียนที่ให้สัตยาบันตราสาร ILO ที่เกี่ยวกับสิทธิของ
แรงงานมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ 30 ฉบับ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน
ในขณะที่บรูไนให้สัตยาบันตราสาร ILO ที่เกี่ยวข้องกับ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี การคุ้มครองแรงงานเพียงแค่ 2 ฉบับเท่านั้น
หลักการ รูปแบบ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดยกลุ่ม
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization: ILO) มาปรั บ ใช้ กั บ สภาพการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ การ
คุ้มครองแรงงานในอาเซียนจึงมีลักษณะทั้งแตกต่างจาก
มาตรฐาน ILO และแตกต่างจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกันเอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีสว่ นทีค่ ล้ายคลึงกัน
อันเป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลของอดีตเจ้าอาณานิคม
ตะวันตก และกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงการรณรงค์
ด้านสิทธิมนุษยชน และระดับการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศที่สูงขึ้น
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ระบบการคุม้ ครองแรงงาน นโยบายการคุม้ ครอง
แรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระบบการ
ตรวจแรงงาน และการรับค�ำร้องทุกข์ บทบาท
หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารทางการ เช่น กฎหมาย
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงานในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งการน�ำ
เสนอออกเป็นรายประเทศ เริม่ จากประเทศไทยเพือ่ ความ
สะดวกในการเปรียบเทียบบทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ผลทีไ่ ด้
จากการศึกษาในแต่ละประเด็นโดยสรุป มีดังนี้
ระบบการคุ้มครองแรงงาน ในทุกประเทศจะ
มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครอง
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แรงงาน โดยประเภทของหน่ ว ยงานจะเป็ น ไปตาม
โครงสร้างระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ ส่วน
มากแล้วจะเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง ยกเว้นบรูไน
ที่มีสถานะเป็นกรมแรงงาน ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าในบางประเทศ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านแรงงานมีขอบเขตความรับผิดชอบทีร่ วมถึงสวัสดิการ
สังคมด้วย เช่นในกรณีของลาว เวียดนาม และเมียนมา
นโยบายการคุม้ ครองแรงงาน ในประเทศสมาชิก
อาเซียนมีประเด็นที่คล้ายกัน คือ การป้องกันการค้า
มนุษย์ แรงงานนอกระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งก็เป็นไปตามขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในบางประเทศจะมี
ประเด็นด้านสังคมทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของประเทศ เช่น
สิงคโปร์มีนโยบายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ
ฟิลิปปินส์เน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศใน
ที่ท�ำงาน เป็นต้น
กฎหมายคุ ้ ม ครองแรงงาน ในหลายประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานใน
หลายด้าน และบัญญัตใิ ห้ความคุม้ ครองแรงงานอย่างเท่า
เทียมกันตามข้อผูกพันที่ให้ไว้กับองค์กรระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิของแรงงานใน
หลายๆ ด้าน เช่น ค่าแรงขั้นต�่ำ การใช้แรงงานหญิง และ
การใช้แรงงานเด็ก ภายใต้กฎหมายแรงงานของแต่ละ
ประเทศก็มรี ายละเอียดต่างกันไปตามสภาพปัจจัยภายใน
ประเทศ เช่น ประมวลกฎหมายแรงงานของเวียดนามให้
สิทธิแรงงานหญิงลาคลอดได้ 6 เดือน ในขณะที่พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทยก�ำหนดสิทธิในการลา
คลอดไว้ที่ 90 วัน และในสิงคโปร์และบรูไนไม่มีค่าจ้าง
ขั้นต�่ำ เป็นต้น
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สรุปสิทธิแรงงานด้าน
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ ตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ
ส่วนตารางที่ 3 สรุปสิทธิแรงงานในอาเซียนโดยเฉลี่ย
ทั้งหมด

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ตารางที่ 1 อายุขั้นต่ำ� ชั่วโมงทำ�งาน เวลาพัก การทำ�งานล่วงเวลา ค่าตอบแทนการทำ�งานล่วงเวลา และค่าจ้างขั้นต่ำ� ตามกฎหมาย
แรงงานของแต่ละประเทศ

*หมายถึง อายุที่สามารถท�ำงานได้โดยมีเงื่อนไขในการท�ำงาน เช่น ต้องเป็นงานเบา ห้ามท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในเวลากลางคืน เป็นต้น
**เฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตารางที่ 2 วันหยุดประจำ�สัปดาห์ วันหยุดประจำ�ปี วันหยุดราชการ การลาป่วย และการลาคลอด ตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ

หมายเหตุ Out (Out Patient) หมายถึง การป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล
In (In Patient) หมายถึง การป่วยที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

ฉบับที่ 134 พฤศจิกายน 2560
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ตารางที่ 3 สิทธิตามกฎหมายแรงงานในอาเซียนโดยเฉลี่ย

ระบบการตรวจแรงงานและการรับค�ำร้องทุกข์
ในแต่ละประเทศอาเซียนก็มีความคล้ายคลึงกัน อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งมาจากการรับเอาหลักการและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ี่
เป็นมาตรฐานของ ILO มาใช้ โดยพนักงานตรวจแรงงาน
จะมีการตรวจสถานประกอบการทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า
ลูกจ้างในสถานประกอบการจะได้รับสิทธิและสวัสดิการ
ขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด และในทุกประเทศมีช่อง
ทางในการรับค�ำร้องทุกข์ เช่นเดียวกับบทบาทหน้าทีแ่ ละ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การคุ้มครองแรงงาน ก็มีลักษณะคล้ายกัน คือ พนักงาน
ตรวจแรงงานมีอ�ำนาจในการสอบสวน ขอดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และออกค�ำสั่งตักเตือนหรือปรับผู้ที่ละเมิด
กฎหมายแรงงาน
การบังคับใช้กฎหมาย ในหลายประเทศมีศาล
แรงงาน (court or tribunal) ทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาตัดสินคดี
ที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะ เนื่องจากแนวคิดที่ว่าคดีที่
เกีย่ วกับแรงงานเป็นคดีทมี่ ลี กั ษณะพิเศษเนือ่ งจากความ
สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึง
ต้องมีการตัง้ ศาลทีจ่ ะพิจารณาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะ
ในขณะที่บางประเทศ เช่น บรูไน และสิงคโปร์ ให้อ�ำนาจ
การพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับแรงงานอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจ
ของศาลทั่วไป เช่น ศาลแขวง และศาลสูง
8

การเก็บข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ข้อจ�ำกัด และความท้าทายของ
ระบบการคุ้มครองแรงงานในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
การเก็ บ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพ ข้อจ�ำกัด และความท้าทายของระบบการ
คุม้ ครองแรงงานในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของแต่ละ
ประเทศสมาชิก แบ่งเป็นสองแบบ คือ การสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองแรงงานในแต่ละประเทศ
และการใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaire) ส�ำหรับประเทศไทย เพื่อเสริมการวิเคราะห์
ข้อมูล จ�ำนวนผู้ที่ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทั้งหมด 36
คน และมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 106
คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านการคุม้ ครอง
แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กร NGOs ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยว
กับการคุ้มครองแรงงาน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแรงงาน การเก็บข้อมูลในส่วนของประเทศสมาชิก
อาเซียนอีก 9 ประเทศ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดย
คณะผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ดว้ ย
ตัวเอง 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ส�ำหรับประเทศอาเซียนที่เหลือใช้วิธีสัมภาษณ์
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นตัวแทน
ประเทศอาเซี ย นที่ อ ยู ่ ใ นประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน
ประจ�ำภูมภิ าคของ ILO รวมถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
จากการเก็บข้อมูลพบว่า กฎหมาย นโยบาย และ
แนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองแรงงาน
ในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่นั้น โดยเนื้อหาแล้วถือว่ามี
ประสิทธิภาพในแง่ทใี่ ห้ความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมแรงงาน
หลายกลุ่ม เช่น แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงาน
บางเวลา (part-time) เป็นต้น โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ ILO และยังมีแนวโน้มเพิ่มสิทธิและสวัสดิการแก่
แรงงานมากขึน้ เช่น มีการก�ำหนด หรือปรับเพิม่ ค่าจ้างขัน้
ต�ำ่ ในหลายประเทศเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของแรงงาน
ทัง้ นี้ ทุกประเทศมีขอ้ จ�ำกัดเหมือนกัน คือ การน�ำ
เอาระบบ กฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการคุม้ ครอง
แรงงานเหล่านัน้ มาบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากเครือ่ ง
มือส�ำคัญในการคุ้มครองแรงงานคือการตรวจแรงงาน
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั และกลไกการเจรจาต่อรองร่วมในหลาย
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็ม
ที่ โดยในส่วนของการตรวจแรงงานมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ
เนือ่ งจากทรัพยากรของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงานมีจ�ำกัด ท�ำให้ไม่
สามารถตรวจแรงงานได้อย่างทั่วถึง และค่านิยมแบบ
ประนีประนอมมีสว่ นให้ลกู จ้างไม่ดำ� เนินการร้องทุกข์เมือ่
ถูกละเมิดสิทธิ เนื่องจากไม่ต้องการมีปัญหากับนายจ้าง
นอกจากนี้ สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุม่ และเจรจาต่อ
รองร่วมของสหภาพแรงงานในหลายประเทศอาเซียนยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
ความท้าทายในการคุ้มครองแรงงานในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การขยายขอบเขตความ
คุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานสัญชาติอาเซียนที่เข้าไป
ท�ำงานในประเทศอาเซียนอืน่ แม้ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะได้ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Declaraฉบับที่ 134 พฤศจิกายน 2560

tion on the Protection and Promotion of the Rights of
Migrant Workers) และมีการยกร่างตราสารว่าด้วยการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แต่ในปัจจุบันยัง
ไม่ได้ข้อยุติว่าตราสารดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการน�ำไปปฏิบัติในประเทศตนหรือไม่
อย่างไร

ผลทีไ่ ด้จากการจัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ผลทีไ่ ด้จากการจัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ที่คณะผู้วิจัยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 ที่โรงแรม The Emerald กรุงเทพมหานคร โดย
ภายในงานมีการน�ำเสนอผลการศึกษาตามโครงการวิจัย
และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานจ�ำนวน 166 คน จากทั้งภาค
รัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อระบบการคุ้มครองแรงงานในไทยและใน
อาเซียน ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่
1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย
ยังมีความซับซ้อนและมีบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นใน
การบังคับใช้จำ� นวนมาก ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการท�ำความ
เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง รวมทั้ง
เป็นภาระของพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกีย่ วข้องทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจกฎระเบียบ และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. แรงงานนอกระบบเป็นความท้าทายในการ
คุ้มครองแรงงานที่ส�ำคัญของประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน เนือ่ งจากแรงงานนอกระบบมีสถานการณ์ทำ� งาน
ที่ไม่ชัดเจนและมีข้อจ�ำกัดด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
จ�ำนวนแรงงานนอกระบบ และสภาพการจ้างงานทีแ่ ท้จริง
การขาดข้อมูลเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบจึงเป็นอุปสรรค
ในการให้ความคุ้มครองแรงงานประเภทดังกล่าว
3. การเคลือ่ นย้ายแรงงาน แนวทางในการจัดการ
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

เรื่องสิทธิและสวัสดิการของแรงงานต่างด้าวในประเทศ
อาเซียนนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระหว่างแนวทางของประเทศผู้ส่งแรงงานกับประเทศ
ผูร้ บั แรงงาน ซึง่ กลุม่ แรงงานทีเ่ สีย่ งต่อการไม่ได้รบั ความ
คุม้ ครองมากทีส่ ดุ อาจเป็นแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
4. สิ ท ธิ ก ารรวมกลุ ่ ม และการเจรจาต่ อ รอง
เนื่องจากกลไกของรัฐในการให้ความคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองแรงงานในประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การคุม้ ครองแรงงานจึงต้องพึง่ กลไก
อื่น คือ การให้แรงงานดูแลปกป้องสิทธิและผลประโยชน์
ของตนเองโดยการส่งเสริมให้แรงงานรวมกลุ่มกันเพื่อ
เพิ่มอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง
5. การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ในหลายประเทศ
อาเซียนเริม่ มีนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนใน
ประเทศ และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านแรงงานในหลาย
ประเทศก็ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท� ำ หน้ า ที่ จั ด สวั ส ดิ ก าร
สังคมของประเทศด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิ
และสวัสดิการของแรงงานเป็นข้อต่อส�ำคัญของระบบ
สวัสดิการสังคมในภาพรวม
6. มาตรฐานสินค้า มีแนวโน้มว่าประเทศคูค่ า้ ของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วในซีกโลก
ตะวันตกทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของแนวคิดการคุม้ ครองแรงงาน
การค้าเสรีและสิทธิมนุษยชน อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป มีการเชื่อมโยงมาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิและสวัสดิการแรงงานเข้ากับมาตรฐานสินค้าและ
บริการทีน่ ำ� เข้าประเทศ โดยใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณา
อัตราภาษีหรือสิทธิพเิ ศษในการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศ
อื่น ดังนั้น การคุ้มครองแรงงานจึงไม่เพียงแต่เป็นการ
ปกป้องสิทธิของแรงงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษา
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของ
ประเทศอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ กรมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงานในการเตรียมความพร้อมด้านการ
คุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะ
มาถึงในปลายปี พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายระดับประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับภูมิภาค ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศมีทงั้ หมด
6 ข้อ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. ระบบการคุ้มครองแรงงาน
จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานรัฐที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน
หลายประเทศมีบทบาทรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคม
ทั่วไปด้วย เนื่องจากแรงงานมีบทบาททางสังคมอื่นนอก
เหนือจากการท�ำงาน เช่น การศึกษา สุขภาพ ครอบครัว
เป็นต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงควรมี
การประสานงานที่ดีกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่ท�ำงานด้าน
สังคม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุขในด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น เพือ่
ให้ระบบการคุ้มครองแรงงานในไทยมีความสมบูรณ์และ
รอบด้านมากขึน้ จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถาม
พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในระบบการคุม้ ครองแรงงานใน
ไทย เช่น นายจ้าง และลูกจ้างจ�ำนวนมากยังไม่คอ่ ยทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 2 ด้าน คือ
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุ ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการคุ ้ ม ครอง
แรงงานในประเทศไทย เช่น จากการเก็บแบบสอบถาม
พบว่ายังมีนายจ้างและลูกจ้างจ�ำนวนหนึ่งไม่ทราบว่ามี
การตรวจแรงงาน และขั้นตอนในการร้องทุกข์ ทั้งนี้อาจ
เป็นสาเหตุจากการขาดการประชาสัมพันธ์ จึงอาจต้องมี
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การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานมากขึ้น
(ข) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน
เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย รวมทั้งการท�ำความรู้ความเข้าใจถึงภาพรวมของ
ระบบการคุ้มครองแรงงานว่ามีความจ�ำเป็นอย่างไร มี
กระบวนการและขั้นตอนอย่างไร และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นหากสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไม่ได้รับการ
คุ้มครอง เช่น การถูกตัดสิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ เป็นต้น
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วย
งาน และการคุ้มครองแรงงานดังกล่าวนั้น ควรจัดท�ำ
ผ่านสื่อที่เข้าถึงง่ายและสื่อสารได้ในวงกว้าง เช่น การ
จัดท�ำ website ที่มีข้อมูลละเอียดครบถ้วน และง่าย
ต่อ การท� ำ ความเข้ าใจ ซึ่งควรอาศัยผู้มีความรู ้ ความ
เชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด การองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
Management: KM) ในการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
2. นโยบายการคุ้มครองแรงงาน
เนื่องจากการก�ำหนดนโยบายที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน
และใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานจึงต้องจัดเก็บข้อมูลทีค่ รอบคลุมแรงงาน
แต่ละกลุม่ ให้ได้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานนอก
ระบบและแรงงานต่างด้าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเป็น
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด โดยมีสาเหตุ
มาจากการขาดข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องว่าแรงงาน
เหล่ า นี้ มี จ� ำ นวนเท่ า ไหร่ ส่ ว นมากท� ำ งานอยู ่ ใ นภาค
เศรษฐกิจใด และมีสภาพการท�ำงานอย่างไร หากมีขอ้ มูล
เหล่านีก้ จ็ ะช่วยให้กระทรวงแรงงานสามารถออกนโยบาย
การคุ้มครองแรงงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
สภาพการท�ำงานของแรงงานแต่ละประเภทได้ เช่น หาก
ข้อมูลชี้ว่าจ�ำนวนแรงงานนอกระบบส่วนมากอยู่ในภาค
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บริการท่องเที่ยว ก็ต้องออกนโยบายคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานในภาคการท่องเทีย่ ว
เช่น ให้มีชั่วโมงท�ำงานที่ยืดหยุ่นกว่าการท�ำงานในสถาน
ประกอบการที่มีเวลาท�ำงานชัดเจน และการสนับสนุนให้
แรงงานดังกล่าวเข้ามาเป็นแรงงานในระบบโดยการขึ้น
ทะเบียนที่ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การขึ้นทะเบียน
online เป็นต้น
3. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานแบ่งเป็น 2 ประเด็น
คือ การสังเคราะห์กฎหมายที่มีอยู่ และการประเมินผล
กระทบของกฎหมายที่จะตราขึ้นใหม่ ดังนี้
(ก) การสังเคราะห์กฎหมายที่มีอยู่ เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการ
ของแรงงานนอกเหนื อ จากพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 อยู่หลายฉบับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการท�ำความเข้าใจสิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้าง ลูกจ้าง
และเจ้าหน้าที่รัฐ จึงควรต้องมีการสังเคราะห์กฎหมาย
แรงงานใหม่ โดยอาจรวบรวมเป็นประมวลกฎหมาย
แรงงานเหมือนที่ประเทศอาเซียนหลายประเทศท�ำ ซึ่ง
ข้อดีของการท�ำประมวลกฎหมาย คือ การท�ำให้นิยาม
ตามกฎหมายของค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงาน เช่น นายจ้าง
ลูกจ้าง ค่าจ้าง เด็ก ซึ่งอาจมีการนิยามไว้ต่างกันใน
กฎหมายแรงงานแต่ ละฉบั บ มี ค� ำ นิ ยามเดี ยวภายใต้
ประมวลกฎหมาย ซึง่ จะช่วยให้การคุม้ ครองแรงงานแต่ละ
ประเภทเป็นไปอย่างเท่าเทียมมากขึน้ และมีความสะดวก
ในการสืบค้นเนื่องจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
จะถูกรวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียว
นอกจากนี้ ควรพิจารณายกเลิกข้อยกเว้นไม่
บังคับใช้บทบัญญัติบางประการกับแรงงานบางประเภท
เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานแต่ละประเภทในประเทศมี
ความเท่าเทียมกัน ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
การคุ้มครองแรงงานสามารถท�ำความเข้าใจกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับตนได้ง่ายขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้อยกเว้นดังกล่าวกลายเป็นช่องว่างของกฎหมายซึ่งจะ
ท�ำให้แรงงานไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
(ข) การประเมินผลกระทบของกฎหมายที่จะ
ตราขึ้นใหม่ ผลการศึกษาตามโครงการวิจัยนี้ชี้ให้เห็น
ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีการปรับปรุง
และเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการแรงงาน
ในหลายด้าน แต่ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามไปด้ ว ย ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
บทบัญญัติของกฎหมายในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติซึ่ง
ปรากฏอยูแ่ ล้วจึงถูกขยายขึน้ เมือ่ มีการตรากฎหมายใหม่
หรือแก้ไขบทบัญญัติ และในที่สุดแล้วอาจเป็นภาระของ
นายจ้าง และลูกจ้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่จะต้อง
ติดตามการปรับเปลีย่ นกฎหมายแต่ละครัง้ คณะผูว้ จิ ยั จึง
มีความเห็นว่าในอนาคตการออกกฎหมายหรือมาตรการ
ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองแรงงานควรมีการศึกษาถึง
ความจ�ำเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าว และผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตราหรือแก้ไขกฎหมายในแต่ละ
ครั้งด้วย
4. ระบบการตรวจแรงงานและการรับคำ�ร้อง
ระบบการตรวจแรงงานและการรับค�ำร้องทุกข์
ถือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแรงงานของรัฐ ซึ่งจาก
การเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า ยั ง ไม่ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนพนักงาน
ตรวจแรงงาน จึงควรต้องมีการเพิม่ จ�ำนวนพนักงานตรวจ
แรงงาน และที่ส�ำคัญ พนักงานตรวจแรงงานต้องมีการ
ท�ำความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ซึ่งการสังเคราะห์กฎหมายที่มีอยู่แล้วตามข้อเสนอแนะ
ข้างต้นจะช่วยให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถจดจ�ำและ
ท�ำความเข้าใจสิทธิและสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย
ต่างๆ ได้ดีขึ้น
การรับค�ำร้องสามารถปรับปรุงได้โดยเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและช่องทางการยื่นค�ำร้อง โดย
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ต้องเป็นระบบการร้องทุกข์ทมี่ คี วามปลอดภัยด้วยการให้
ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (whistleblower protection)
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผูย้ นื่ ค�ำร้องและพยานที่
เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลจนเกิด
อันตรายต่อผูย้ นื่ ค�ำร้องและผูแ้ จ้งเบาะแสทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อคดีแรงงานด้วย เนือ่ งจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
พบว่า อุปสรรคส�ำคัญในการคุ้มครองแรงงาน คือ กรณี
ที่ผู้ที่ละเมิดสิทธิแรงงานเป็นผู้มีอิทธิพล จึงท�ำให้ไม่ค่อย
มีคนกล้ายื่นค�ำร้องเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย ซึ่ง
โดยปกติแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ก็มีความไม่เท่าเทียมอยู่แล้ว ลูกจ้างย่อมไม่ต้องการมี
ปัญหากับนายจ้างเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับความ
มัน่ คงทางการท�ำงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จึงต้องพัฒนาระบบการร้องทุกข์ที่จะรับประกันความ
ปลอดภัยของผู้ร้องทุกข์และพยานในคดีพิพาทแรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อท�ำให้ลูกจ้างมีความมั่นใจในระบบ
การร้องทุกข์มากขึ้น
5. บทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงาน
ในทางทฤษฎีแล้ว บทบาทหน้าที่ของพนักงาน
ตรวจแรงงานในอาเซียนเป็นไปตามมาตรฐานของ ILO
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ายังมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนิน
งานหลายประการ เช่น ปัจจัยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และ
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการแรงงาน
ของพนักงานตรวจแรงงาน ซึง่ ควรได้รบั การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะข้างต้น นอกจากนี้ อาจต้องมีการบัญญัติ
บทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ไว้เป็นหมวดหนึ่งในประมวลกฎหมายแรงงานที่จะจัด
ท�ำขึ้นใหม่ หรือในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ปัจจุบนั เพือ่ ให้บทบาทหน้าทีแ่ ละแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น
เนื่ อ งจากการคุ ้ ม ครองแรงงานมี ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอื่นนอกเหนือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
13
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แรงงาน ทั้งที่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน เช่น ส�ำนักงาน
ประกันสังคมและที่เป็นหน่วยงานนอกกระทรวงแรงงาน
เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองในกรณีแรงงาน
ต่างด้าว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ เป็นต้น กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจึงต้องมีการประสานงานกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ตั้งแต่ระดับการวางแผน ระดับ
การน� ำ แผนไปปฏิ บั ติ จ ริ ง และในระดั บ การติ ด ตาม
ผลเพื่อน�ำมาปรับปรุงการท�ำงานในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ดูแลสิทธิและสวัสดิการของแรงงานด้วยกันเอง และการ
รวมกลุ่มจะช่วยท�ำให้อ�ำนาจการต่อรองของลูกจ้างต่อ
นายจ้างเพิ่มขึ้น
ในขณะเดี ย วกั น ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
สหภาพแรงงานมีความร่วมมือทีด่ กี บั องค์กรนายจ้าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการท�ำให้นายจ้างและลูกจ้างมองเห็นผล
ประโยชน์รว่ มกันในการคุม้ ครองแรงงาน เช่น การพัฒนา
ฝีมือแรงงานควบคู่ไปกับการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการ
ของลูกจ้าง โดยอาจสนับสนุนให้มีการพิจารณาปรับขึ้น
ค่าจ้างตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะฝีมือที่
กิจการต้องการ ซึ่งจะช่วยท�ำให้ทุนและแรงงานสามารถ
พัฒนาไปพร้อมกันได้ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพ
6. การบังคับใช้กฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายถือเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของ แรงงานในประเทศ
ในส่ ว นของข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายระดั บ
ระบบการคุ้มครองแรงงานในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่
เนือ่ งจากขาดเครือ่ งมือทีเ่ พียงพอในการให้ความคุม้ ครอง ภูมิภาคมี 5 ข้อ ดังนี้
แรงงาน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในกรณีของพนักงานตรวจ
แรงงานซึง่ เป็นเครือ่ งมือของภาครัฐ อย่างไรก็ดี แม้วา่ จะมี 1. ด้านนโยบาย
ความจ�ำเป็นในการเพิม่ จ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงาน แต่
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นโดยเฉพาะประเทศ
การคุม้ ครองแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ ต้องอาศัยเครือ่ ง ผู้ส่งแรงงานและประเทศผู้รับแรงงานควรมีการเจรจา
มืออื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพแรงงาน จากการ ตกลงกันว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิของแรงงานสัญชาติ
ศึกษาพบว่า ความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานเป็นหนึ่ง อาเซียนร่วมกันอย่างไร เช่น ลดภาระการจ่ายค่าประกัน
ในปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการคุม้ ครองแรงงาน สุขภาพของแรงงานไทยที่ไปท�ำงานในประเทศอาเซียน
ในประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่ ง อาจสามารถทดแทนได้ ด ้ ว ยกองทุ น ประกั น สั ง คม
อย่ า งไรก็ ดี ประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย นหลาย นอกจากนี้ ขอบเขตการเจรจาควรครอบคลุมผู้ติดตาม
ประเทศมีกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการรวมกลุ่มและเจรจา ของแรงงานต่างชาติด้วยว่าประเทศผู้รับหรือประเทศ
ต่อรองร่วมของแรงงาน และยังมีข้อจ�ำกัดในการเรียก ผู ้ ส ่ ง จะเป็ น ผู ้ ใ ห้ ก ารคุ ้ ม ครอง และจะให้ ก ารคุ ้ ม ครอง
ร้ อ งของผู ้ ใ ช้ แ รงงาน (industrial action) ซึ่ ง ท� ำ ให้ อย่างไร และต้องค�ำนึงถึงแรงงานและผูต้ ดิ ตามในบริบทที่
สหภาพแรงงานในฐานะกลไกการคุ้มครองแรงงานไม่ ครอบคลุมนอกเหนือจากการท�ำงานด้วย เช่น การศึกษา
สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่ กระทรวงแรงงานและ และการรักษาพยาบาล เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหภาพแรงงานสามารถมีบทบาทใน 2. ด้านแนวทางปฏิบัติ
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานด้วยกันเองได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า ในพิ ม พ์ เ ขี ย วของประชาคม
การส่งเสริมสหภาพแรงงานให้มีความเข้มแข็งจะช่วยลด อาเซียนทัง้ สามด้านมีการกล่าวถึงแรงงานโดยประชาคม
ภาระของพนักงานตรวจแรงงาน โดยให้แรงงานช่วยกัน สังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ได้มีการกล่าวถึงสิทธิและ
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4. ความร่วมมือด้านข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับแรงงาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยังไม่คอ่ ยสมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานภายในภูมภิ าค ซึง่ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการให้
ความคุม้ ครองแรงงานทัง้ ในส่วนของประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทาง ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมี
ความร่วมมือในการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แรงงาน เช่น จ�ำนวนแรงงานที่ออกไปท�ำงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเภทของกิจการที่เข้าไปท�ำงาน
เป็นต้น โดยให้หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบประสาน
3. ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดท�ำมาตรฐานร่วมนั้น อาเซียนควรมี งานและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ประเทศสมาชิก
หน่วยงานกลางที่ท�ำหน้าที่เจรจาก�ำหนดมาตรฐานการ สามารถขอใช้ข้อมูลในการจัดท�ำนโยบายหรือข้อตกลง
คุ้มครองแรงงาน และติดตามการน�ำมาตรฐานดังกล่าว ร่วมกันในอาเซียนได้
ไปใช้ในอาเซียนร่วมกันด้วย อย่างไรก็ดี จากการศึกษา
พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานใน 5. การบังคับใช้ข้อตกลง
อาเซียนมีหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน และยังไม่ค่อยมีความ
ชัดเจนว่าบทบาทในการเป็นตัวแทนประเทศเพือ่ ประสาน (non-intervention) และค่านิยมที่หลีกเลี่ยงการเผชิญ
งานกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นควรเป็นบทบาทของ หน้า (non-confrontation) ท�ำให้ข้อตกลงอาเซียนหลาย
หน่วยงานใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประชาคมอาเซียน ฉบับมักไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมทีม่ หี น่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ตกลงด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนซึง่ รวมถึงด้านแรงงาน
มากมาย เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา ด้วย เช่น การค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานบังคับ การเลือก
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งต่างกับ ปฏิบัติบนฐานของเพศ ศาสนา และเชื้อชาติ และการใช้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกระทรวงพาณิชย์เป็น แรงงานเด็ก เป็นต้น ประเทศสมาชิกอาเซียน จึงควรมีการ
หน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่ประสานงานและเจรจากับ ปรับปรุงกลไกที่ใช้บังคับข้อตกลงเหล่านี้ในกรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิของแรงงาน โดยอาจมีการก�ำหนดมาตรการ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นอย่างชัดเจน
ดังนั้น ในขั้นแรกจึงต้องมีการท�ำความตกลง ตอบโต้ด้านการค้าร่วมกัน เช่น จัดท�ำบัญชีสินค้าและ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน บริการที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิของแรงงานซึ่งจะต้องมี
ในประเทศไทยว่ า หน่ ว ยงานใดจะเป็ น ตั ว แทนของ การเก็บภาษีเพิ่มเพื่อน�ำมาชดเชยให้แก่แรงงาน เป็นต้น
ประเทศเข้าไปท�ำงานในหน่วยงานคุม้ ครองแรงงานกลาง โดยให้หน่วยงานกลางเป็นผูร้ บั ผิดชอบติดตามการบังคับ
ของอาเซียน หากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้ข้อตกลงอาเซียนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานด้วย
กระทรวงแรงงานรับหน้าทีด่ งั กล่าว จะต้องมีการประสาน
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ภายในประเทศเพื่ อ น� ำ
มาตรฐานกลางอาเซียนไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการของแรงงานไว้ แต่ไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ ชั ด เจนว่ า ประเทศสมาชิ ก แต่ ล ะประเทศนั้ น ต้ อ งท� ำ
อย่างไรบ้าง เช่น ปรับปรุงกฎหมาย จัดตั้งกลไกกลาง
ระดับภูมิภาคเพื่อดูแล การคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะ
เป็นต้น ความไม่ชดั เจนของแนวทางการปฏิบตั จิ งึ เป็นการ
เปิดช่องให้แต่ละประเทศไปปฏิบัติกันเองและก่อให้เกิด
ความไม่สอดคล้องกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงควร
มีการเจรจาเพื่อก�ำหนดมาตรฐานร่วมในการคุ้มครอง
แรงงานในภูมิภาค
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