
ภาพรวม: เมยีนมา-ไทย
แรงงานชาวเมียนมาอยา่งนอ้ยสามลา้นคนทํางานในประเทศไทยในชว่งกอ่นการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควดิ 19 ซึ�งนับเป็นกลุม่แรงงานขา้มชาตจิากประเทศเพื�อนบา้น
ขนาดใหญท่ี�มจํีานวนเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�องตั �งแตก่ลางทศวรรษ 2530 เป็นตน้มา1

กลุม่แรงงานขา้มชาตชิาวเมียนมาเหลา่นี�ถกูละเมดิหลากหลายดา้น ระหวา่งกระบวนการ
จัดหางานในประเทศเมยีนมา พวกเขามกัถกูละเมดิโดยนายหนา้และตวัแทนจัดหา
งาน ซึ�งสง่ผลใหต้อ้งแบกรับตน้ทนุของกระบวนการจัดหางานทั �งหมด ขณะที�นายจา้ง
ชาวไทยตอ้งจา่ยเพยีงเล็กนอ้ยหรอืไมต่อ้งจา่ยเลย และบางรายยงัสามารถทํากําไร
จากกจิกรรมดงักลา่วไดอ้กีดว้ย ในประเทศไทย พวกเขาตอ้งเผชญิกบัการถกูแทนที�
สญัญา การถกูหกัหรอืรบิคา่จา้ง และสภาพการทํางานและการอยูอ่าศยัที�ไมด่ี โดย
เฉพาะในแรงงานภาคประมงและเกษตร ในทั �งสองประเทศ กลไกการบงัคบัใช ้
กฎหมายมขีอ้จํากดัและ/หรอืไมม่ปีระสทิธภิาพในการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานและ
จัดชอ่งทางการยา้ยถิ�นฐานที�ปลอดภยั ขณะที�กลไกการจัดการเรื�องรอ้งทกุขม์ี
ลกัษณะแยกสว่นและเขา้ถงึยาก สถานะของแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยยงัไดรั้บ
กระทบจากกระแสการเหยยีดชาวตา่งชาตทิั�วไปและความไมส่ามารถในการรวมตวั
เป็นสหภาพแรงงานและการเขา้ถงึสวสัดกิารดา้นประกนัสงัคม กลุม่แรงงานขา้มชาตมิี
ขอ้กําจัดในการเคลื�อนยา้ยหรอืเปลี�ยนงานเป็นอยา่งมากและไมม่หีนทางในการไดรั้บ
สถานะทางพลเมอืง

1 Government of Myanmar - Ministry of Labour, Immigration and Population, “Second Five Year National Plan of Action on The Management of
International Labour Migration (2018-2022),” (undated): 1, 3. Although official estimates from 2016 are near 3 million, others estimate the
number to be as high as 5 million (2018), see Issara Institute, “Developing a Financially Viable Ethical Labour Recruitment Model: Prospects for
the Myanmar-Thailand Channel,” (2018), 13. Official Thai figures are lower - according to the Department of Employment, there were
approximately 1.54 million Burmese with work permits as of 31 July 2020. The corresponding pre-covid19 figure was approximately 1.9 million
(August 2019).

https://44f2713d-a205-4701-bba3-8d419653b4b6.filesusr.com/ugd/5bf36e_c5df0adbf93b4769833e55d60f3ca3eb.pdf
https://44f2713d-a205-4701-bba3-8d419653b4b6.filesusr.com/ugd/5bf36e_c5df0adbf93b4769833e55d60f3ca3eb.pdf


เศรษฐกจิของทั �งประเทศไทยและเมยีนมาตอ้งพึ�งพาแรงงานขา้มชาตเิหลา่นี�อยา่ง
มาก ในดา้นแรงงานและการสง่เงนิกลบับา้นตามลําดบั แตแ่รงงานขา้มชาตแิละสทิธิ
ของพวกเขากลบัไมไ่ดเ้ป็นประเด็นสําคญัในทั �งสองประเทศ ขอ้จํากดัที�สําคญัในดา้น
การจา้งงาน ไดแ้ก่ “กระบวนการ MOU” ในปัจจบุนั ซึ�งเป็นกลทางการยา้ยถิ�นฐาน
อยา่งเป็นทางการในภมูภิาคนี� และเอื�อประโยชนแ์กรั่ฐเป็นหลกั โดยเฉพาะรัฐไทยที�
พยายามผลกัดนัใหใ้ชช้อ่งทางนี�ในการนําเขา้แรงงานอยา่งปกติ กระบวนการดงักลา่ว
ยงัสรา้งผลประโยชนท์างเศรษฐกจิใหแ้กต่วัแทนจัดหางาน มากกวา่ผลประโยชนแ์ละ
สทิธขิองแรงงานเองอกีดว้ย กระบวนการจัดหางานนี�ยงัตั �งอยูใ่นกรอบกฎหมาย
และขอ้บงัคบัที�ไมส่อดคลอ้งและไมถ่กูบงัคบัใชอ้ยา่งเพยีงพอ และอยูท่า่มกลางขอ้
กงัวลตอ่การทจุรติและ “หลกันติธิรรม” ในทั �งสองประเทศ ที�ซ ึ�ง “ความมั�นคงของชาต”ิ

และกระบวนการทางประชาธปิไตยไมดํ่าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนั และการปฏริปูที�
ผา่นมา รวมถงึในดา้นแรงงาน เป็นผลจากการล็อบบี�และแรงกดดนัจากภายนอก

ก. บรบิทและลกัษณะการยา้ยถิ�น

ปัจจัยในอดตีในการยา้ยถิ�นของแรงงานชาวเมียนมามคีวามหลากหลาย ทั �งความขดัแยง้
และการถกูขบัไลอ่อกจากพื�นที�ของตน แตแ่รงจงูใจหลกัของการยา้ยถิ�นมาประเทศ
ไทยในไมก่ี�ปีที�ผา่นมา คอื คา่แรงที�สงูกวา่สามเทา่2 เจา้หนา้ที�รัฐเมยีนมาสว่นใหญ่
มองการอพยพยา้ยถิ�นเพื�อไปทํางานนอกประเทศในฐานะวธิใีนการชว่ยประเทศบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแหง่ชาติ ลดความยากจน และบรรเทาความตงึเครยีดจากตลาด
แรงงานในประเทศ3 ซึ�งเห็นไดจ้ากการพยายามที�มากขึ�นของประเทศเมยีนมาในการ
ทําใหก้ารสง่เงนิกลบัประเทศอยูใ่นระบบผา่นระบบธนาคาร เพื�อแกปั้ญหาการโอนเงนิ
นอกระบบในปีที�ผา่นๆ มา แนวปฏบิตัขิองประเทศไทยตอ่แรงงานขา้มชาตเิหลา่นี�เป็น
ไปในรปูแบบ “อดทนอดกลั �นในทางปฏบิตั”ิ หรอืการประนปีระนอมระหวา่งความรูส้กึ
เหยยีดชาวตา่งชาตทิี�เป็นผลพวงมาจากประวตัศิาสตร์ ขอ้จํากดัในดา้นแรงงานของ
ตน และประชากรสงูอายุ แมว้า่ในปีที�ผา่นมาจะมพัีฒนาการในดา้นการคุม้ครองและ
สภาพการทํางานสําหรับแรงงานขา้มชาตใินไทย แตพั่ฒนาการดงักลา่วกเ็ป็นไปตาม
แรงกดดนัจากภายนอก โดยเฉพาะความสนใจของทั�วโลกตอ่ภาคการประมงและ
อาหารทะเลในไทย รว่มกบัความคดิรเิริ�มที�นําโดยภาคเอกชนซึ�งมุง่เนน้ไปที�บรรษัท
ขา้มชาตติา่ง ๆ

3 Government of Myanmar - Ministry of Labour, Immigration and Population, “Second Five Year National Plan of Action on The Management of
International Labour Migration (2018-2022),” (undated): 7-9.

2 World Bank Group, "Labor Mobility As a Jobs Strategy for Myanmar," (2020): iii.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/498451592371111345/pdf/Labor-Mobility-as-a-Jobs-Strategy-for-Myanmar-Strengthening-Active-Labor-Market-Policies-to-Enhance-the-Benefits-of-Mobility.pdf


การยา้ยถิ�นอยา่งไมป่กตจิากประเทศเมยีนมามายงัไทยเป็นปรากฎการณท์ั�วไปที�เกดิ
ขึ�นมายาวนานแลว้ ซึ�งเอื�อใหเ้กดิขึ�นโดยพรมแดนทางบกที�มรีะยะทางยาวและไม่
แน่นหนา ปัญหาการคอรรั์ปชั�นเรื�อรังในพื�นที� และการลบัลอบขนมนุษย์ คาดวา่มี
แรงงานชาวเมยีนมาจํานวนประมาณหนึ�งลา้นคนในประเทศไทยที�เขา้ประเทศดว้ย
ชอ่งทางไมป่กติ4 ขณะที�อกีหนึ�งลา้นคนไดเ้ขา้มาอยา่งไมป่กตหิรอืกลายเป็นแรงงาน
ไมป่กตภิายหลงัแตถ่กูเปลี�ยนเป็นแรงงานปกตโิดยมาตรการของรัฐบาลในปีที�ผา่น ๆ
มา5 กระบวนการทําใหป้กตนิี� ประกอบกบัมาตรการผลกัดนักลบัประเทศ เป็น
สว่นประกอบสําคญัของแนวทางการใชไ้มอ้อ่นไมแ้ข็งที�รัฐบาลไทยใชก้บัการโยกยา้ย
ถิ�นฐานมายาวนาน ซึ�งถกูสนับสนุนดว้ยขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัและหน่วยงานตา่ง
ๆ6

เมื�อตน้ทศวรรษ 2540 ประเทศไทยไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ดา้นความ
รว่มมอืดา้นแรงงานกบัประเทศเพื�อนบา้น MOU ที�เริ�มทํากบัประเทศเมยีนมาเมื�อปี
2546 มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2552 และถกูแทนที�ดว้ย MOU และขอ้ตกลงฉบบัใหมใ่นปี
2559 แรงงานจากประเทศเมยีนมาราว 234,000 คนยา้ยถิ�นฐานมายงัประเทศไทย
ผา่นกระบวนการ MOU ในปี 25627 รัฐบาลดําเนนิกระบวนการ MOU ควบคูก่บั
มาตรการพสิจูนส์ญัชาตทิี�เร ิ�มใชเ้มื�อปี 2552 เพื�อทําใหแ้รงงานที�ไมป่กตจิากประเทศ
เมยีนมา กมัพชูา และลาวในประเทศไทยถกูกฎหมาย แมว้า่บอ่ยครั �งกระบวนการดงั
กลา่วถกูนําเสนอในฐานะกระบวนการระหวา่งรัฐบาลกบัรัฐบาล แตก่ระบวนการ MOU
สว่นใหญเ่ป็นกรอบการทํางานในระบบราชการแบบครอบคลมุสําหรับตวัแทนจัดหา
งานในภาคเอกชนเพื�อหาแรงงานที�เหมาะสมสําหรับงานตา่ง ๆ โดยละเลยแรงงาน
นอกระบบ ในปี 2561 ยงัมรีายงานวา่ ทั �งสองประเทศไดต้กลงใหอ้นุญาตใหส้ามารถ
จา้งงานแรงงานประมงผา่นกระบวนการ MOU ได ้ แตร่ายละเอยีดของขอ้ตกลงดงั
กลา่วกย็งัไมถ่กูเปิดเผยตอ่สาธารณะ และปรากฏวา่ โครงการนํารอ่งไมม่คีวามยนืยาว
และตอ่เนื�อง การเจรจาในประเด็น MOU และการพดูคยุที�เคยขึ�นตามมาระหวา่งสอง
ประเทศเกดิขึ�นสองตอ่สองและถกูเกบ็เป็นความลบั แมว้า่จะมรีายงานวา่ประเด็นการ
คุม้ครองแรงงานไดร้วมอยูใ่นวงการพดูคยุดงักลา่ว แตส่ว่นใหญป่ระเด็นเหลา่นี�มกัจะ
ถกูเบยีดบงัโดยขอ้กงัวลและองคก์รดา้นความมั�นคงแหง่ชาติ เหตกุารณท์ี�เกดิขึ�นนั�น

7 Staff reporter, “Over 234,000 MoU workers leave for Thailand last year”, Eleven Media (12 January 2020). This figure is likely to be based on
issuance of the Overseas Worker Identification card. For figures from previous years see, Ministry of Labour, Immigration and Population,
“Handbook on Human Resources Development Indicators 2017-18” (2019): 41.

6 Yongyuth Chalamwong, Jidapa Meepien and Khanittha Hongprayoon, “Management of Cross-border Migration: Thailand as a Case of Net
Immigration”, Asian Journal of Social Science (2012): 453 – 454.

5 สถติทิางการระบวุา่ ชาวเมยีนมากวา่หนึ�งลา้นคนถกูเปลี�ยนใหถ้กูกฎหมายและไดรั้บใบอนุญาตทํางานจากมาตรการตา่ง
ๆ ที�รัฐบาลประกาศในเวลาที�ผา่นมา

4 Issara Institute, “Developing a Financially Viable Ethical Labour Recruitment Model: Prospects for the Myanmar-Thailand Channel,” (2018), 13.

https://elevenmyanmar.com/news/over-234000-mou-workers-leave-for-thailand-last-year
https://www.mol.gov.mm/en/wp-content/uploads/2019/06/05.-Handbook_2018-Eng.pdf
https://44f2713d-a205-4701-bba3-8d419653b4b6.filesusr.com/ugd/5bf36e_c5df0adbf93b4769833e55d60f3ca3eb.pdf


ไมน่่าแปลกใจแตอ่ยา่งใด หากพจิารณาวา่กองทพัมบีทบาทอนัเขม้แข็งในการ
ปกครองของทั �งสองประเทศ เอกสาร MOU ซึ�งถกูปิดเป็นความลบัในประเทศเมยีนมา
แตถ่กูเปิดเผยโดยเจา้หนา้ที�ทางฝั�งไทย ชี�ใหเ้ห็นวา่ ประเด็นการคุม้ครองแรงงาน/
สทิธมินุษยชนไมถ่กูใหค้วามสําคญั เนื�อหาสว่นมากเป็นการมุง่ความสนใจไปที�
กระบวนการรับแรงงาน การป้องกนัการยา้ยถิ�นฐานและการจา้งงานอยา่งไมป่กติ และ
การสง่แรงงานกลบับา้น

ประชากรในจังหวดัรมิชายแดนของประเทศเมยีนมาที�ตดิกบัประเทศไทยยงัสามารถ
รับงานเกษตรกรรมตามฤดกูาลหรอืรายวนัในประเทศไทย โดยใชห้นังสอืผา่นแดน
(และใบอนุญาตทํางาน) ที�ออกใหค้ราวละสามเดอืน โดยตอ้งกลบั/เขา้มาใหมท่กุ 30
วนั8 ในปี 2562 แรงงานชาวเมยีนมาจํานวนประมาณ 117,000 คนเดนิทางมายงั
ประเทศไทย (ทางจังหวดัตากและระนอง) ในลกัษณะนี� สว่นใหญเ่ลอืกที�จะเขา้มาทํา
งานดว้ยกระบวนการดงักลา่วเนื�องจากใชเ้วลารวดเร็วและมขีั �นตอนไมยุ่ง่ยาก เมื�อ
เทยีบกบักระบวนการ MOU “แรงงานตามฤดกูาล” หลายคนยงัทํางานในโรงงานหรอื
เป็นแรงงานกอ่สรา้งตลอดทั �งปี โดยขา้มแดนไปมา หรอืที�เรยีกวา่ Border Run ทกุ
เดอืน เพราะนายจา้งมกัใชห้นังสอืผา่นแดนในการจา้งแรงงานดว้ยคา่แรงที�ถกูกวา่และ
หลกีเลี�ยงการจา่ยประกนัสงัคม ตา่งจากการจา้งแรงงาน MOU

ข. กรอบการจา้งงาน
ทั �งประเทศไทยและเมยีนมายงัไดต้า่งพยายามพัฒนานโยบายการโยกยา้ยถิ�นฐานใน
ระดบัชาตแิละสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้กก่รอบกฎหมายและขอ้บงัคบัที�ไมม่ี
ประสทิธภิาพของตน โดยทํางานรว่มกบัองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และ
องคก์ารระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน (IOM) อยา่งไรกต็าม การดําเนนิการ
ดงักลา่วยงัคงเป็นไปอยา่งกระทอ่นกระแทน่ ตวับทกฎหมายหลกัของประเทศเมยีนมา
ซึ�งไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยการจา้งงานในตา่งประเทศ ถกูประกาศใชต้ั �งแตปี่ 2542
และไดม้คีวามพยายามในการปรับปรงุ/ปฏริปูอยา่งตอ่เนื�องมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ ใน
ขณะเดยีวกนั กฎหมายสามชดุและคําสั�งอกีหลายฉบบัจากกระทรวงแรงงาน ตรวจคน
เขา้เมอืง และประชากร (Ministry of Labour, Immigration and Population:
MOLIP) กถ็กูประกาศใชใ้นปี 2557 เพื�อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดงักลา่ว แตก่ไ็มม่ี
ฉบบัใดสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย และบทบญัญัตบิางขอ้กไ็มส่อดคลอ้งกบักรอบ

8 ขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกี�ยวกบัการขา้มแดนระหวา่งทั�งสองประเทศ 24
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กฎหมายของทางประเทศไทย สว่นการจา้งแรงงานโดยทั�วไปในประเทศไทยไมม่ี
กฎหมายควบคมุจนถงึปี 2559 ปัจจบุนั พระราชกําหนดการบรหิารจัดการการทํางาน
ของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 (ซึ�งถกูแกไ้ขอยา่งมนัียยะสําคญัในปี 2561) ถกูใชเ้ป็น
กรอบการทํางานหลกั แมว้า่จะมชีอ่งโหวสํ่าคญัและกฎหมายลําดบัรองที�ขาดหาย/ไม่
ชดัเจนกต็าม การปรกึษาหารอืรว่มกบักลุม่แรงงาน/ภาคประชาสงัคมเป็นปกตไิมไ่ด ้
เกดิขึ�นในภมูภิาคนี�เป็นปกติ แมว้า่จะมกีารจัดขึ�นโดยเฉพาะกจิบา้ง สหพันธต์วัแทน
จัดหางานในตา่งประเทศแหง่เมยีนมา (Myanmar Overseas Employment
Agencies Federation: MOEAF) มอีทิธพิลมากกวา่องคก์รนายจา้งและองคก์ร
จัดหางานในประเทศไทย เพราะหลายคนมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบันักการเมอืงและ
เจา้หนา้ที�รัฐ

นอกจากนั�น ทั �งสองประเทศยงัไดพั้ฒนาระบบการออกใบอนุญาตที�คอ่นขา้งครอบ
คลมุ โดยมกีารเรยีกเกบ็เงนิประกนัจํานวนมากโดยตวัแทนจัดหางานเพื�อเบกิเงนิ
คนืใหแ้กแ่รงงานภายหลงั ในสญัญายงัระบเุงื�อนไขขอ้กําหนดอยา่งชดัเจน แรงงาน
MOU ตอ้งมสีญัญา 3 ภาษาที�ไดรั้บการรับรองโดยเจา้หนา้ที�รัฐของทั �งสองประเทศ
กรมการจัดหางานของไทยยงัไดทํ้าสญัญาจา้งออกมาใหใ้ชเ้ป็นแมแ่บบ ขณะที�กรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานมกีารใชฟ้อรม์สําหรับสญัญาจา้งแรงงานประมงโดย
เฉพาะ หลงัจากหลายประเทศทั�วโลกไดห้นัมาใหค้วามสนใจประเด็นสภาพการทํา
งานและปัญหาการบงัคบัใชแ้รงงานตั �งแตปี่ 2558 เป็นตน้มา ประเทศไทยกไ็ดเ้พิ�ม
จํานวนและความถี�ของการตรวจตรา รวมถงึในประเด็นแรงงาน ในภาคประมง/อาหาร
ทะเลอกีดว้ย

ขั �นตอนตา่ง ๆ ที�กลา่วถงึขา้งตน้ถกูกดีขวางโดยกฎหมายที�ไมค่รอบคลมุและ/หรอืการ
บงัคบัใชก้ฎหมายที�ไมแ่น่นอน ในทางปฏบิตั ิ ตวัแทนจัดหางานมขีอ้จํากดัในการตอ้ง
รับผดิ และในประเทศเมยีนมามตีวัแทนเพยีง 17% เทา่นั�น ที�ถกูเพกิถอนใบอนุญาต
ตั �งแตปี่ 2557 ถงึ 2563 คดิเป็นจํานวนนอ้ยกวา่ 1% ตอ่ปี ซึ�งเป็นจํานวนที�ตํ�ามาก เมื�อ
เทยีบกบัการละเมดิกฎหมาย/ขอ้กําหนดระหวา่งกระบวนการจัดหางานที�เกดิขึ�นอยา่ง
กวา้งขวาง9 ในประเทศไทย ตวัแทนจัดหางานตอ้งเผชญิกบัภาระในการรับผดินอ้ย
เสยียิ�งกวา่ โดยมกีารดําเนนิคดแีละการลงโทษทางปกครองในระดบัตํ�ามาก แมว้า่จะ
สามารถพบการจา้งงานแบบเหมาชว่งอยา่งผดิกฎหมายไดท้ั�วไปกต็าม การจา้งงาน
แบบเหมาชว่งนี�เกดิขึ�นจากชอ่งโหวท่างกฎหมายที�สําคญัในพระราชกําหนด ซึ�งระบุ
ใหต้วัแทนจัดหางานสามารถจา้งแรงงานในฐานะนายจา้งไดโ้ดยตรงโดยใชเ้งนิลงทนุ

9 Ministry of Labour, Immigration and Population, “License Close List” (12 May 2020)

https://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2014/03/License-Close-list-12.5.2020.pdf


ที�ตํ�ากวา่มาก หลงัจากนั�น แรงงานที�ถกูจา้งจงึถกูสง่ไปยงัสถานประกอบการตา่ง ๆ
แนวปฏบิตัเิชน่นี�เอื�อใหเ้กดิการแทนที�สญัญาและทําใหแ้รงงานขา้มชาตติกอยูใ่น
สถานะเปราะบางจากการจา้งงานที�ไมส่อดคลอ้งกบัเงื�อนไขในใบอนุญาตทํางานของ
ตน ซึ�งนําไปสูก่ารเสยีสทิธทิางกฎหมายตา่ง ๆ และความเสี�ยงในการโดนสง่กลบั
ประเทศในที�สดุ

ระบบการออกใบอนุญาตในทั �งสองประเทศกําหนดบทลงโทษในอตัราสงูสําหรับ
ตวัแทนและนายหนา้ที�ไมม่ใีบอนุญาต แตก่ารบงัคบัใชย้งัคลมุเครอืดว้ยจํานวน
นายหนา้นับไมถ่ว้นที�ทํางานในกระบวนการจัดหางานระดบัตา่ง ๆ ในประเทศเมยีนมา
นายหนา้มบีทบาทที�สําคญัในชว่ง “ไมลแ์รก” หรอืการเชื�อมแรงงานที�ตอ้งการไปทํา
งานกบัตวัแทนจัดหางาน หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการทําหนังสอืเดนิทางและจัด
เตรยีมเอกสารที�จําเป็นในการทําหนังสอืเดนิทาง แรงงานสว่นใหญ่ รวมถงึแรงงานที�
เขา้รว่มการสมัภาษณใ์นงานศกึษาชิ�นนี� ตอ้งพึ�งพานายหนา้ในกระบวนการจัดหางาน
แมว้า่นายหนา้บางรายไดจ้ดทะเบยีนเป็นตวัแทนยอ่ย/ตวัแทนทอ้งที�ของตวัแทน
จัดหางานที�ใดที�หนึ�ง แตโ่ดยปกติ พวกเขามกัทํางานเป็นอสิระในการเชื�อมแรงงาน
เขา้กบัตวัแทนหลายที�ในเมอืงยา่งกุง้ ไมว่า่อยา่งไรกต็าม แมน้ายหนา้จะเป็นตวัเพิ�ม
ตน้ทนุในกระบวนการ MOU แตบ่ทบาทและผลกระทบของพวกเขามสีงูกวา่ เนื�องจาก
การไรซ้ ึ�งขอ้มลูเกี�ยวกบัตลาดแรงงานที�สามารถเขา้ถงึงา่ยในระดบัหมูบ่า้นทําให ้
แรงงานที�สนใจไปทํางานหลายคนมองนายหนา้ตามหมูบ่า้น/ทอ้งที�ไมเ่พยีงแตใ่น
ฐานะผูท้ี�ไวว้างใจไดเ้ทา่นั�น แตย่งัสามารถเรยีกรอ้งความรับผดิชอบไดง้า่ยกวา่หากมี
สิ�งผดิปกตเิกดิขึ�นระหวา่งกระบวนการเพราะเป็นคนใกลต้วั

สญัญาจา้งงานสว่นใหญเ่ป็นเพยีงขั �นตอนตามพธิี นายจา้งมกัใหแ้รงงานเซน็สญัญา
ในพธิกีารขนาดใหญ่ โดยใหก้ารอธบิายหรอืเวลาในการอา่น/ถามจํากดั แตไ่มว่า่
อยา่งไร การเซน็สญัญามกัจะเกดิขึ�นคอ่นขา้งชา้ในกระบวนการจัดหางาน เมื�อแรงงาน
ไดล้งทนุทั �งเวลาและเงนิไปแลว้ พวกเขากจ็ะไมอ่ยากโตแ้ยง้เนื�อหาในสญัญา ซึ�งอาจ
จะแตกตา่งจากที�นายหนา้หรอืตวัแทนสญัญาไวต้ั �งแตแ่รก นอกจากนั�น การแทนที�
สญัญายงัเกดิขึ�นบอ่ยครั �ง จากการที�แรงงานไมไ่ดรั้บสําเนาสญัญาจา้งของตนเองและ
นายจา้งไทยแอบออกสญัญาจา้งงานใหม่ การตรวจแรงงานที�เพิ�มความถี�ข ึ�นในหลาย
ปีที�ผา่นมาในประเทศไทยกม็กีารตรวจสอบสญัญาจา้งงานดว้ย แตส่ว่นใหญจํ่ากดัอยู่
เพยีงในภาคประมง/อาหารทะเลเทา่นั�น และหลงัจากสหรัฐอเมรกิาและสหภาพยโุรป
ไดเ้ริ�มลดความสนใจ ปัจจบุนัอตุสาหกรรมดงักลา่วกไ็ดม้กีารตรวจแรงงานนอ้ยลงแลว้
เชน่กนั



นอกจากการบงัคบัใชก้ฎหมายที�ไมไ่ดป้ระสทิธภิาพ กระบวนจัดการเรื�องรอ้งทกุขย์งัมี
ขอ้บกพรอ้งที�สําคญัหลายจดุ ไมว่า่จะในประเด็นการจา้งงานหรอืสภาพการทํางาน แม ้
วา่ทั �งประเทศเมยีนมาและไทยมหีลายชอ่งทางทางการสําหรับใหแ้รงงานยื�นขอ้
รอ้งเรยีนและดําเนนิการทางกฎหมาย แตแ่รงงานสว่นใหญก่ย็งัเขา้ไมถ่งึในทางปฏบิตั ิ
สําหรับแรงงานขา้มชาตทิี�รอ้งเรยีนและตอ้งการไดรั้บการเยยีวยานั�น กรณีที�ดทีี�สดุ
สว่นใหญจ่ะเป็นการไดเ้งนิหรอืคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ คนื สว่นการไดเ้งนิชดเชยนั�นเป็น
เรื�องที�พบเห็นไดย้าก (นอกจากจะเป็นกรณีการคา้มนุษย/์การบงัคบัใชแ้รงงานระดบั
สงู) และการเอาผดิกบัผูก้ระทําเป็นสิ�งที�แทบไมพ่บเลย

ประเทศเมยีนมาใชก้ารไกลเ่กลี�ย/เจรจาในการจัดการเรื�องรอ้งเรยีนเพื�อ “แก”้ ปัญหา
เป็นหลกั โดยใหต้วัแทนจัดหางานเป็นผูรั้บผดิชอบในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนของ
แรงงานขา้มชาตแิละที�เกี�ยวขอ้งกบันายจา้งในประเทศไทย MOEAF มบีทบาทที�
สําคญัในการตรวจตรา/ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนรว่มกบัตวัแทนของรัฐ แมว้า่จะมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�ชดัเจนกต็าม MOEAF ไมเ่พยีงแตเ่ป็นองคก์รที�ตอ้งการ
สง่เสรมิผลประโยชนข์องตวัแทนจัดหางานเทา่นั�น เจา้หนา้ที�ระดบัอาวโุสขององคก์ร
ยงัเป็นเจา้ของ/ผูบ้รหิารตวัแทนจัดหางานตา่ง ๆ ดว้ย ซึ�งทํางานกํากบัดแูลธรุกจินี�ไป
พรอ้มกนั เชน่เดยีวกนั เมื�อมกีารรอ้งเรยีนตอ่นายจา้งชาวไทย การที�ตวัแทนจัดหางาน
หรอื MOEAF มบีทบาทในการเจรจากบันายจา้ง/ตวัแทนสญัชาตไิทยกส็รา้งความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้ เนื�องจากผูจั้ดหางานฝั�งเมยีนมาไมต่อ้งการเป็นปฏปัิกษ์
กบันายจา้งทา่มกลา่มตลาดที�มกีารแขง่ขนัสงูในไทย ทตูแรงงาน ซึ�งไดรั้บการแตง่ตั �ง
โดยเจา้หนา้ที�เมยีนมาและทํางานใหค้วามชว่ยเหลอืแรงงานในกระบวนการจัดการ
ปัญหาในประเทศไทย กม็ทีรัพยากรที�จํากดัและยงัตอ้งพึ�งพาการสนับสนุนจาก
ตวัแทนจัดหางานในเมยีนมาอยูเ่สมอ สว่นผูท้ี�ดแูลขอ้รอ้งเรยีนตอ่นายหนา้ในประเทศ
เมยีนมาไดแ้กตํ่ารวจ ซึ�งมชีื�อเสยีงดา้นการทจุรติและไมไ่ดรั้บความศรัทธาจาก
แรงงานจากชนกลุม่นอ้ยชาตพัินธุ์ และถงึแมว้า่คดไีดไ้ปถงึชั �นศาล ทั �งอยัการหรอืผู ้
พพิากษากไ็มไ่ดใ้หค้วามสําคญัตอ่คดนัี�น ๆ เทา่ที�ควร ดงันั�น ในภาพรวม กลไกการ
จัดการขอ้รอ้งทกุขม์คีวามลา่ชา้และรวมศนูย์ โดยการตดัสนิใจตา่ง ๆ กระจกุอยูท่ี�กรงุ
เนปิดอว์

ตามหลกั เมื�อแรงงานขา้มชาตเิดนิทางถงึประเทศไทยแลว้ แรงงานจะสามารถยื�นขอ้
รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการละเมดิกฎหมายแรงงานผา่นชอ่งทางสายฮอตไลน/์ศนูยใ์น
ทอ้งที�ของทางรัฐ แตแ่รงงานมกัจะขอความชว่ยเหลอืจากครอบครัว/เพื�อนเสยีมาก
กวา่ เนื�องจากขอ้จํากดัทางภาษาและความเกรงกลวัตอ่เจา้หนา้ที�รัฐ นอกจากนั�น



เนื�องจากกฎหมายไมอ่นุญาตใหแ้รงงานขา้มชาตจัิดตั �งและเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงานในประเทศไทย และหลายคนกไ็มส่ามารถแมแ้ตเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิ
ได ้ พวกเขาจงึตอ้งพึ�งพาความชว่ยเหลอืจากสมาคมและองคก์รเอ็นจโีอดา้นแรงงาน
มากกวา่แรงงานไทย ความชว่ยเหลอืดงักลา่วมคีวามสําคญั เนื�องจากแรงงานขา้ม
ชาตติอ้งเผชญิกบัการเลอืกปฏบิตัติา่ง ๆ ที�ถกูกระตุน้โดยการเหยยีดเชื�อชาตทิี�
แพรห่ลายในสงัคมไทย ซึ�งนําไปสูก่ารเขา้ถงึชอ่งทางเยยีวยาที�จํากดั การเขา้ถงึดงั
กลา่วยิ�งมขีอ้จํากดัมากขึ�นไปอกีสําหรับแรงงานทํางานในบา้นและในภาคเกษตรกรรม
สว่นหนึ�งเป็นเพราะลกัษณะงานที�แยกออกมาจากผูอ้ื�นหรอืสถานะที�ไมป่กติ (ซึ�งพบ
ไดโ้ดยปกตใินทั �งสองงาน) ขณะเดยีวกนั แมว้า่รัฐบาลไดจั้ดตั �งศนูยต์า่ง ๆ เพื�อรับ
เรื�องรอ้งเรยีนจากแรงงานประมง แตก่ไ็มป่รากฎวา่มนันําไปสูก่ารรอ้งเรยีนโดยแรงงาน
ที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืที�เพิ�มขึ�นแตอ่ยา่งใด10

แรงงานขา้มชาตทิี�อยูใ่นระบบสามารถเขา้ถงึกระบวนการศาลผา่นการฟ้องดําเนนิคดี
แพง่และอาญา แตแ่ทบไมม่แีรงงานคนใดเลอืกใชว้ธิดีงักลา่ว เนื�องจากระยะเวลา
ดําเนนิการที�ยาวนานและความเสี�ยงในการถกูสง่กลบัประเทศขณะที�คดยีงัคา้งคา
นอกจากนั�น เจา้หนา้ที�รัฐไทยยงัสนับสนุนการระงับขอ้พพิาทนอกศาล ซึ�งมกัทําให ้
แรงงานตกอยูใ่นฝ่ายเสยีประโยชน์ การตอบโตต้อ่แรงงานและผูส้นับสนุนเกดิขึ�นบอ่ย
ครั �ง แรงงานขา้มชาตติอ้งเผชญิการขม่ขูว่า่จะถกูไลอ่อกหรอืถกู “ขึ�นบญัชดํีา” อยา่ง
ไมเ่ป็นทางการในหมูน่ายจา้งในพื�นที� การโตต้อบนั�นมคีวามรนุแรงยิ�งขึ�นไปอกีในกรณี
ที�ขอ้งเกี�ยวกบับรษัิทขนาดใหญแ่ละขึ�นไปถงึชั �นศาล ซึ�งแรงงานมคีวามเสี�ยงสงูที�จะ
โดนฟ้องหมิ�นประมาทกลบั ผลที�ตามมาคอืสํานักขา่วไมก่ลา้รายงานเกี�ยวกบัคดทีี�เกดิ
ขึ�นและการรอ้งเรยีนในอนาคต แมว้า่จะมกีารตรวจแรงงานเพิ�มขึ�นอยา่งมากในเวลาที�
ผา่นมา แตก่ไ็มไ่ดนํ้าไปสูก่ารดําเนนิคดตีอ่การละเมดิสทิธแิรงงานในภาคประมงไป
ดว้ยแตอ่ยา่งใด การลงโทษในประเด็นสทิธแิรงงานในภาพรวมเป็นสิ�งที�แทบไม่
สามารถพบเห็นได ้ สดุทา้ย แมว้า่ทั �งสองประเทศมทีรัพยากรเพยีบพรอ้มและมกํีาลงั
ตํารวจ (และอยัการ ในกรณีของประเทศไทย) ที�ไดรั้บการอบรมในดา้นการตอ่ตา้นการ
คา้มนุษยโ์ดยเฉพาะ ประเด็นทางโครงสรา้ง รวมถงึการประสานงานและการทํางาน
รว่มกนัภายในเป็นขอ้จํากดัตอ่ประสทิธภิาพของเจา้หนา้ที�ในทั �งสองประเทศ

การบงัคบัใชก้ฎหมายและระบบในการจัดการปัญหาที�ออ่นแอโดยรวมอยูแ่ลว้ยงัเต็ม
ไปดว้ยปัญหาการทจุรติคอรรั์ปชั�น แมท้ั �งสองประเทศจะมคีวามพยายามในการ

10 International Labor Rights Forum, “Time for a sea change”, (March 2020), 27.

https://laborrights.org/sites/default/files/publications/ILRF_TimeforaSeaChange.pdf


ปรับปรงุกฎหมายและมกีารดําเนนิการบางสว่นกบัเจา้หนา้ที�รัฐในประเทศไทย (120
คนถกูทําโทษทางวนัิย/ดําเนนิคดรีะหวา่งปี 2558 และ 2563) แตก่ารคอรรั์ปชั�นกย็งั
เกดิขึ�นโดยทั�วไปตลอดทั �งกระบวนการจัดหางาน และไมม่ขีอ้มลูวา่ตวัแทนจัดหางาน
ตอ้งรับผดิชอบตอ่กรณีที�เกดิขึ�น ผูจั้ดหางานและแรงงานจําเป็นตอ้งใชว้ธิใีหส้นิบน
บคุคลในกลไกจัดหางาน รวมถงึเจา้หนา้ที�แรงงานและตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย ใน
ประเทศเมยีนมามกีรณีการดําเนนิคดอีดตีทตูแรงงานประจํากรงุเทพมหานครที�กลาย
เป็นขา่วดงัและยงัดําเนนิตอ่เนื�อง เนื�องจากการถกูกลา่วหาวา่ไปเรยีกรอ้งเงนิจาก
ตวัแทนจัดหางานเมยีนมาแลกกบัการอนุมตัหินังสอืแสดงความตอ้งการแรงงานจาก
ประเทศไทย

ค. จดุออ่นของกระบวนการ MOU

การคอรรั์ปชั�นเป็นปัจจัยเพิ�มตน้ทนุในการโยกยา้ยถิ�นฐานสําหรับแรงงาน ซึ�งแรงงาน
ในภมูภิาคนี�ตอ้งแบกรับตน้ทนุ/คา่ใชจ้า่ยในการยา้ยถิ�นที�สงูอยูแ่ลว้ ประเทศไทยได ้
ออกกฎอยา่งเป็นทางการหา้มตวัแทนจัดหางานเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย
จากแรงงานแลว้ สว่นในประเทศเมยีนมายงัไมม่ขีอ้กําหนดดงักลา่ว แตม่กีารตั �ง
เพดานสําหรับคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ยที�ตวัแทนจัดหางานสามารถเรยีกเกบ็จาก
แรงงานได ้ เพดานคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไดแ้ก่ คา่ธรรมเนยีมการบรกิาร 150,000
จา๊ด (ประมาณ 115 ดอลลารส์หรัฐ) และ “ตน้ทนุ” ใบอนุญาตทํางาน คา่ตรวจสขุภาพ
และประกนัสงัคมในประเทศไทยอกี 3,600 บาท (ประมาณ 115 ดอลลารส์หรัฐ)
ดงันั�น แทนที�ตวัแทนจัดหางานจะไปเกบ็คา่ใชจ้า่ยเหลา่นี�จากนายจา้งในประเทศไทย
แรงงานในเมยีนมาที�ตอ้งการเดนิทางไปยงัประเทศไทยกลบัตอ้งมาแบกรับภาระนี�
แทน การจา้งงานผา่นระบบ MOU จงึไมใ่ชก่ารโยกยา้ยถิ�นที�ปราศจากตน้ทนุสําหรับ
แรงงาน แตสํ่าหรับนายจา้งไทยหลายรายเสยีมากกวา่ นอกจากนั�นหลกัฐานเรื�องเลา่
ยงับง่ชี�วา่ นายจา้งไทยและพนักงานบางรายยงัสามารถทํากําไรจากการรับสนิบน/เงนิ
ใตโ้ตะ๊จากตวัแทนจัดหางานเมยีนมา (ผา่นตวัแทนไทย) เพื�อแลกกบัการเลอืกใช ้
บรกิารของพวกเขาในการจัดหาแรงงาน

ในประเด็นเดยีวกนั งานศกึษาโดยองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ชี�วา่
แรงงานเมยีนมาจา่ยเงนิเฉลี�ย 441 ดอลลารส์หรัฐเพื�อยา้ยถิ�นมายงัประเทศไทยผา่น



กระบวนการ MOU11 ซึ�งสงูกวา่อตัราคา่ธรรมเนยีมที�รัฐบาลกําหนดไวท้ี� 230 ดอลลาร์
สหรัฐมาก อยา่งไรกต็าม แมว้า่ตวัแทน/ผูเ้ชี�ยวชาญบางรายอา้งวา่คา่ใชจ้า่ย 450
ดอลลารส์หรัฐนี�เป็นจํานวนมาตรฐานในหมูต่วัแทนสว่นใหญ่ (บวกกบัที�นายหนา้สว่น
ใหญเ่กบ็เพิ�มอกี 40 ดอลลารส์หรัฐ) แตก่ม็คีวามไมแ่น่นอนสงู เราไดส้มัภาษณ์
แรงงานขา้มชาติ 25 คนที�ไดว้ซีา่ผา่นระบบ MOU ในประเทศเมยีนมา และพบวา่ ทกุ
คนไดจ้า่ยเงนิจํานวนมากกวา่ 450 ดอลลารส์หรัฐแกต่วัแทน/นายหนา้ โดยอยูร่ะหวา่ง
465 ถงึ 1,045 ดอลลารส์หรัฐ เฉลี�ย 730 ดอลลารส์หรัฐ นอกจากนั�น แรงงานที�เรา
คยุดว้ยยงัจา่ยเงนิใหแ้กต่วัแทน/นายหนา้ในจํานวนที�แตกตา่งกนัมาก แมว้า่พวกเขา
กําลงัจะเดนิทางไปทํางานเดยีวกนัที�โรงงานเดยีวกนัและไดค้า่แรงเทา่กนั สว่นคา่ทํา
หนังสอืเดนิทางไมไ่ดร้วมอยูใ่นจํานวนดงักลา่ว และหลายคนยงัตอ้งจา่ยคา่เดนิทาง
เพิ�มเตมิอกีดว้ย เนื�องจากรัฐบาลไมไ่ดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของเพดานคา่ธรรมเนยีมนี�
ตวัแทน/นายหนา้ที�ไมซ่ื�อสตัยจ์งึสามารถฉวยโอกาสจากความคลมุเครอืนี�ได ้

การที�แรงงานเมยีนมาตอ้งจา่ยเงนิจํานวนมากเพื�อเดนิทางมาทํางานผา่นระบบ MOU
เป็น “ความลบัที�ทกุคนทราบ” แมว้า่รัฐบาลไดต้ั �งเพดานคา่ธรรมเนยีมและกฎหมาย
กําหนดบทลงโทษที�รนุแรงสําหรับการเกบ็คา่ธรรมเนยีมเกนิควร (จําคกุสงูสดุ 3 ปีและ
ปรับ) การบงัคบัใชอ้ยา่งไมส่มํ�าเสมอทําใหไ้มเ่กดิการปฏบิตัติามอยา่งแทจ้รงิ ผูจั้ดหา
งานชาวชาวเมยีนมาทั �ง 6 คนที�เราไดค้ยุดว้ยยอมรับวา่ พวกเขาเกบ็เงนิสงูกวา่เพดาน
คา่ธรรมเนยีม อยา่งไรกต็าม ถงึแมต้วัแทนจัดหางานจะอา้งวา่ ตวัแทน/นายหนา้ “เกบ็
เงนิสงูกวา่” เป็นปกติ แตเ่งนินั�นกลบัไมไ่ดเ้ขา้ตนเอง แตไ่ปยงัประเทศไทย เนื�องจาก
ตวัแทนจัดหางานในเมยีนมาตอ้งจา่ยเงนิจํานวนมากเพื�อใหไ้ดโ้ควตา้แรงงานจาก
ประเทศไทย ซึ�งอาจคดิเป็นคา่ธรรมเนยีมตายตวัตอ่แรงงานหรอืการยื�นประมลูเพื�อขอ
ซื�อหนังสอืแสดงความตอ้งการแรงงานผา่นตวัแทน/นายหนา้ไทย ตวัแทน ILO และ
ภาคประชาสงัคมทราบขอ้เท็จจรงินี�ดี นอกจากนายจา้งชาวไทยจะไมต่อ้งจา่ยเงนิใน
การจา้งแรงงานแลว้ พวกเขายงัสามารถทําเงนิไดอ้กีดว้ย ขณะเดยีวกนั การทจุรติเล็ก
ๆ นอ้ย ๆ และการตดิสนิบนตลอดทั �งกระบวนการจัดหางานกเ็ป็นการเพิ�มภาระแก่
แรงงานโดยใชเ่หตุ ดงัที�ตวัแทนสหภาพแรงงานทา่นหนึ�งไดบ้อกเราวา่ “ตลาด
[MOU] ในไทยมนัพัง...”

ขณะที�นายจา้งไทยบางคนไดรั้บประโยชนจ์ากระบบ MOU อยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้ ระบบ
การจา้งงานแบบนี�กลบัไมเ่อื�อแกอ่กีหลายคน เชน่ เจา้ของเรอืประมง ในภาคประมงมี

11 International Labour Organisation, “Recruitment fees and related costs: What migrant workers from Cambodia, the Lao People’s Democratic
Republic, and Myanmar pay to work in Thailand” (2020), 36.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf


แรงงานใหญจํ่านวนนอ้ยมากที�ถกูจา้งผา่นกระบวนการ MOU แรงงานประมง MOU
สว่นใหญจ่ะใชว้ซีา่ “U-turn” ซึ�งหมายถงึการที�แรงงานปัจจบุนั (เชน่ ถอืเอกสารยนืยนั
ตวัตนหรอือื�น ๆ) กลบัไปประเทศเมยีนมาเป็นระยะเวลาสั �น ๆ เพื�อทําหนังสอืเดนิทาง
และกลบัเขา้มาใหมด่ว้ยวซีา่ MOU นอกจากนั�น เจา้ของเรอืประมงยงัไดรั้บอนุญาตให ้
เกบ็แรงงานปัจจบุนัไว ้ โดยใชข้อ้กําหนดชั�วคราวในพระราชกําหนดประมง (มาตรา
83) เพื�อรับประกนัวา่จะมจํีานวนแรงงานเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกอืบทกุคนในระบบ MOU เห็นดว้ยวา่กระบวนการนี�กนิเวลานาน
เกนิไป แตม่กัโทษอกีฝ่ายหนึ�ง สําหรับแรงงาน ซึ�งตอ้งการเริ�มงานอยา่งเร็วที�สดุ
ความลา่ชา้ของกระบวนการยงันําไปสูค่วามเต็มใจในการจา่ยในราคาแพง แรงงานที�
โอนถา่ยไประบบ MOU ขณะอยูท่ี�ประเทศไทย (MOU ภายใน/พเิศษ หลงัจากการ
พสิจูนส์ญัชาต)ิ ยงัไดแ้สดงออกถงึความไมพ่อใจที�ไมส่ามารถเปลี�ยนนายจา้งในระบบ
MOU ไดอ้กีดว้ย ซึ�งตา่งจากแผนอื�น ๆ ที�ผา่นของไทย เหตผุลหลกัของแรงงานใน
การเลอืกเสน้ทาง MOU คอืความกลวัที�จะถกูสง่กลบั/ถกูคกุคามโดยตํารวจจากการ
ยา้ยถิ�นแบบไมป่กติ

ง. ขอ้เสนอแนะ
ระบบการจา้งงานทางการระหวา่งประเทศเมยีนมาและไทยจําเป็นตอ้งมกีาร
เปลี�ยนแปลงที�สําคญัเพื�อใหเ้ป็นมติรกบัแรงงานยิ�งขึ�น ดงันี�

● ทั �งเมยีนมาและไทยตอ้งตกลงรว่มกนัที�ปรับใชโ้มเดลไมเ่กบ็คา่ธรรมเนยีม/คา่
ใชจ้า่ยจากแรงงาน ตามหลกัการ “นายจา้งเป็นผูจ้า่ย” ซึ�งอาจใชก้ารเรยีกเกบ็
เงนิลว่งหนา้ในระยะอนุมตัหินังสอืแสดงความตอ้งการแรงงาน การตกลงดงั
กลา่วจะตอ้งมรีะบบจา่ยเงนิออนไลนแ์ละ/หรอืการตรวจหลกัฐานการรับเงนิจาก
ฝั�งไทยรว่มดว้ย เพื�อทําใหม้ั�นใจวา่ไมม่กีารไปหกัคา่จา้งจากแรงงานทหีลงั

● ประเทศเมยีนมาจะตอ้งสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบักรอบคา่ธรรมเนยีมที�ตั �งไว ้
อยา่งกวา้งขวาง เพื�อป้องกนัไมใ่หแ้รงงานจา่ยเงนิแกน่ายหนา้เกนิควร โดย
เฉพาะอยา่งยิ�ง ทํางานรว่มกบัองคก์รภาคประชาสงัคมและสหภาพแรงงาน
เพื�อใหค้รอบคลมุพื�นที�ชนบทและสง่เสรมิการใชอ้นิเตอรเ์น็ตบนโทรศพัท์
เคลื�อนที�ที�กําลงัเตบิโตในประเทศ



● ประเทศเมยีนมาจะตอ้งสรา้งหน่วยงานเฉพาะเพื�อตรวจตรา/ตรวจสอบขอ้เรยีก
รอ้งตอ่ตวัแทนจัดหางาน และทําใหม้ั�นใจวา่ พวกเขารับผดิชอบตอ่การเรยีก
เกบ็เงนิ (สงูเกนิควร) จากแรงงานอยา่งเครง่ครัด

● ประเทศเมยีนมาจะตอ้งทําใหม้ั�นใจวา่ไดจั้ดการอบรมภาคบงัคบักอ่นการ
เดนิทางสําหรับแรงงาน MOU ที�จะไปทํางานในประเทศไทยทกุคน เชน่
เดยีวกนัการอบรมสําหรับแรงงานประมงที�เกาะสอง และกจิกรรมดงักลา่วควร
พดูถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัสทิธแิละกลไกการจัดการเรื�องรอ้งทกุขอ์ยา่งละเอยีด

● ประเทศไทยจะตอ้งทําใหม้ั�นใจวา่ แรงงานขา้มชาตทิกุคนสามารถเปลี�ยนงาน
ไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาต/อนุมตัจิากนายจา้งปัจจบุนั

● ประเทศไทยตอ้งทําใหม้ั�นใจวา่ กลไกการรอ้งทกุขไ์มม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น
และไดรั้บปรับปรงุโดยปรกึษาหารอืรว่มกบัสมาคมแรงงานขา้มชาตแิละองคก์ร
ภาคประชาสงัคมที�เกี�ยวขอ้ง และแรงงานขา้มชาตสิามารถเขา้รว่มกบั
สหภาพแรงงานไดอ้ยา่งไรอ้ปุสรรค ประเทศเมยีนมาตอ้งสรา้งเสรมิศกัยภาพแก่
ตําแหน่งทตูแรงงาน เพื�อใหม้ั�นใจวา่เจา้หนา้ที�มคีวามอสิระจากตวัแทนจัดหา
งาน รัฐบาลทั �งสองประเทศควรสนับสนุนการใหก้ารชดเชยแกแ่รงงาน รวมถงึ
การป้องกนัไมใ่หน้ายจา้งและผูจั้ดหางานการละเมดิกฎในอนาคต

ประวตัศิาสตรก์ารโยกยา้ยถิ�นฐานของประเทศเมยีนมาและไทยในกวา่สองทศวรรษที�
ผา่นมาแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่ มาตรการ “ไมแ้ข็ง” (การสรา้งความกลวัที�จะถกูสง่กลบั/
การคกุคาม) ของเจา้หนา้ที�รัฐไทยไมไ่ดช้ว่ยใหก้ารยา้ยถิ�นทั �งหมดหรอืสว่นใหญเ่กดิ
ขึ�นผา่นกระบวนการ MOU เทา่นั�น ในทางกลบักนั การทําใหก้ระบวนการ MOU เป็น
ระบบที�ไมม่ตีน้ทนุและเป็นมติรตอ่แรงงานอาจเป็น “ไมอ้อ่น” ที�สามารถชว่ยกระตุน้ให ้
แรงงานหนัไปเลอืกยา้ยถิ�นฐานผา่นกระบวนการ MOU มากกวา่ชอ่งทางที�ไมป่กต/ิ
ชั�วคราวมากขึ�น


