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คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 1

แรงงานข้ามชาติมีบทบาทสำาคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง รวมถึงการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและ
มีความเป็นสากลมากขึ้น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
(2030 Agenda for Sustainable Development) ของ
องค์การสหประชาชาติได้เน้นยำ้าว่า การโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบมีความสำาคัญต่อ
การทำาให้การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง

ด้วยแรงงานข้ามชาติ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของแรงงานใน
ประเทศ1 สถานประกอบการทั่วประเทศไทยจึงมีความหลาก
หลายมากขึ้น แรงงานและผู้ว่าจ้างมีเพศวิถี อัตลักษณ์และ
การแสดงออกทางเพศ อายุ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา 
และการศึกษาที่แตกต่างกัน

หลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(The United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 ของประเทศไทย (National 
Action Plan on Business and Human Rights) ซึ่งเป็น
กรอบสำาคญัระดบัประเทศและระหว่างประเทศสำาหรบัรฐับาล
และภาคธุรกิจทุกประเภทในการทำางานในเรือ่งความรบัผดิชอบ
ต่อการคุม้ครอง เคารพ และเยียวยาด้านสทิธิมนุษยชนในห่วงโซ่
อปุทานระหว่างประเทศ ได้ระบคุวามรบัผดิชอบของภาคธุรกิจ
ในการเคารพสทิธิมนษุยชนของแรงงานทกุคน รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตน พันธะดังกล่าวจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้ว่าจ้างไม่มีความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ของแรงงาน และไม่สามารถสื่อสารกับแรงงานของตน
อย่างให้เกียรตซิึง่กันและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความหลากหลายในสถานประกอบการสามารถสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทำางานท่ีดีข้ึนได้ หากปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีทักษะ ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีแตกต่างกันได้รับการยอมรับและให้คุณค่า ผู้ว่าจ้าง
ควรตระหนักว่า การโยกย้ายถ่ินฐานและสภาพแวดล้อมการทำางาน
ใหม่เป็นความท้าทายต่อแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ
ต้องเผชิญอุปสรรคด้านภาษา ความยากลำาบากในการเข้าถึง
ข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับนโยบายและกระบวนการโยกย้ายถ่ินฐาน
ท่ีสลับซับซ้อน และพวกเขาอาจหลีกเล่ียงท่ีจะแสดงความไม่พอใจ
เน่ืองจากความสัมพันธ์ทางอำานาจระหว่างแรงงานและผู้ว่าจ้าง

1

2

3

4

คณะทำางานเฉพาะเร่ืองแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถ่ินของประเทศไทย, ed., 
เบนจามิน ฮาร์คินส์, รายงานการย้ายถิ่นในประเทศไทย ฉบับปี 2562, ค้นจาก 
https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/document/publi-
cations/Thailand%20Report%202019_22012019_LowRes.pdf.
กัลลุป, เง่ือนไขสามข้อของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
ทุกคน และทำาไมจึงมีความสำาคัญต่อองค์กรของคุณ, 2561 ค้นจาก www.gal-
lup.com/workplace/242138/requirements-diverse-inclusive-cul-
ture.aspx.
วินเซนท์ เอส ฟลาวเวอรส์ และชาร์ลส์ แอล ฮิวจ์, ทำาไมแรงงานอยู่ต่อ, Harvard 
Business Review, กรกฎาคม 2516, ค้นจาก https://hbr.org/1973/07/
why-employees-stay.
Ibid.

บทนำา แรงงานและผู้ว่าจ้างควรเรียนรู้ที่จะส่ือสารระหว่างกันและ
เคารพวัฒนธรรมของกันและกันภายในองค์กร หากแรงงานและ
ผู้ว่าจ้างสามารถทำาเช่นน้ีได้ในทุกระดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ว่าจ้างและแรงงานจะพัฒนาดียิ่งขึ้น และจะนำาไปสู่สภาพ
แวดล้อมที่รองรับความหลากหลาย น่าพึงพอใจ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทำางาน เมื่อแรงงานรู้ว่าตนเองได้รับการ
เคารพ และทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติของตนได้รับ
การยอมรับและเห็นคุณค่า พวกเขามักมีผลการทำางานท่ีดีข้ึน2 
นอกจากนั้น แรงงานจะเลือกที่จะอยู่กับบริษัทหนึ่ง ๆ เมื่อ
พวกเขารู้สึกพอใจในงานและสภาพแวดล้อมของบริษัทน้ัน ๆ3

ดังน้ัน ผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และล่ามจึงจำาเป็น
ต้องทำาให้ม่ันใจว่า แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงความคุ้มครอง 
รวมถึงสิทธิและสวัสดิการของพวกเขาจะได้รับการเคารพ
ตามกฎหมาย ขณะเดียวกันพวกเขาก็ควรช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
การทำางานท่ีคนงานทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามต่างได้รับ
การยอมรับ และเห็นคุณค่า

จุดประสงค์

จุดประสงค์ของคู่มือฉบับนี้ ได้แก่

1) สนับสนุนผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และล่าม
ในการทำาความเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของ  
ผู้ว่าจ้างต่อแรงงานข้ามชาติตามข้อกำาหนดของกฎหมายไทย 
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงาน 
ซึ่งเป็นขั้นแรกที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจใน
การสร้างสภาพแวดล้อม การทำางานท่ีดี เม่ือแรงงานพอใจ
ในสวัสดิการที่ได้รับ พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัท
นั้น ๆ นานยิ่งขึ้น4

https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_LowRes.pdf
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https://www.gallup.com/workplace/242138/requirements-diverse-inclusive-culture.aspx
https://www.gallup.com/workplace/242138/requirements-diverse-inclusive-culture.aspx
https://www.gallup.com/workplace/242138/requirements-diverse-inclusive-culture.aspx
https://hbr.org/1973/07/why-employees-stay
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2 ระเบียบวิธีวิจัย

คู่มือนี้แบ่งเป็น 2 บท

บทแรกจะพูดถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตามที่ระบุใน    
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน        
พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
และพระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2561

ส่วนบทท่ีสองจะสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเคารพความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานประกอบการระหว่าง
กลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา เมียนมา และไทย พร้อมเกร็ดความรู้
สำาหรับผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการ
ปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรให้ดีขึ้น

ข้อมูลเก่ียวกับข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหางานและ
การจ้างงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและการเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คู่มือฉบับน้ีจะช่วยเสริมสร้าง
ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้ว่าจ้างที่เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ  
ของกลุ่มแรงงานและลูกค้า นอกจากนี้ธุรกิจจะสามารถสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดี เสมอภาค และพึงปรารถนา
ข้ึนได้ โดยผลจากการท่ีธุรกิจแสดงความสามารถในการปรับตัว
และปรับใช้ตามกรอบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงส่งเสริมความหลากหลายในสถานประกอบการจะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจด้วย

ภาคธุรกิจท่ัวโลกได้ให้คำาม่ันสัญญาว่าจะปรับปรุงค่านิยมองค์กร
ของตนมากให้มากข้ึน โดยมุ่งให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบ
ทางสังคมมากข้ึน รวมถึงทำางานเพ่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ไม่เพียงแต่เพ่ือผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน5 ธุรกิจท่ีสามารถแสดงให้เห็นว่าตน
ได้นำานโยบายและมีมาตรการเพ่ือบรรลุส่ิงเหล่าน้ีมีแนวโน้ม
ที่จะดำาเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงได้ดีกว่า

ผู้เขียนเสนอแนะให้อ่านเน้ือหาทั้งสองบทในคู่มือฉบับนี้ซึ่งมี
เนื้อหาสัมพันธ์และส่งเสริมกัน

คู่มือฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนผู้ว่าจ้างไทย เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ล่าม และพนักงานในบริษัทท่ีทำางาน
กับแรงงานข้ามชาติโดยตรง ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านสิทธิแรงงาน รวมถึงการทำาความเข้าใจและ
การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดำาเนินงาน
ทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างสภาพการทำางานที่ดี
และส่งเสริมสถานประกอบการท่ีให้ความสำาคัญกับทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน

เค้าโครง

คู่มือนี้มีประโยชน์อย่างไร

วิธีการใช้คู่มือนี้

5  เอริกา โวลลินิ และคณะ, ทำาความรู้จัก: การทำางานของกิจการเพ่ือสังคม: ความขัดแย้ง
ในฐานะหนทางสู่อนาคต, ใน Deloitte Insights, 15 พฤษภาคม 2563, ค้นจาก
www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/
2020/technology-and-the-social-enterprise.html.

ข้อค้นพบต่าง ๆ ในคู่มือฉบับนี้มาจากการทำาการวิจัยเอกสาร
และการประเมินภาคสนาม ซึ่งได้แก่การสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีสำาคัญ คู่มือน้ีนำาเสนอ
การทบทวนนโยบายและกรอบกฎหมายระดับประเทศที่ใช้ใน
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และสิทธิและความรับผิดชอบ
ของผู้ว่าจ้างและแรงงานภายใต้กฎหมายไทยที่เก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองแรงงานและการย้ายถิ่นของแรงงาน

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีจังหวัดปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งหมด 36 คน ซึ่งการ
ประเมินภาคสนามสำาหรับคู่มือนี้ประกอบด้วยการสัมภาษณ์

ระเบียบวิธีวิจัย

สนับสนุนผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และล่าม
ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดีและเคารพ
ซึ่งกันและกัน โดยมีการแนะนำาวัฒนธรรมของแรงงาน
ข้ามชาติที่หลากหลายในสถานประกอบการ

สนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง   
ผู้ว่าจ้างและแรงงาน และในหมู่แรงงานไทยและแรงงาน
ข้ามชาติ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความไว้วางใจ รวมถึง    
ลดปัญหาและความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมในสถาน
ประกอบการ

2)

3)

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/technology-and-the-social-enterprise.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/technology-and-the-social-enterprise.html
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เชิงลึกท้ังหมด 8 คร้ังกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและล่าม
จำานวน 9 คนจากบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจำานวน 5 บริษัท 
และกับเจ้าหน้าท่ีองค์กรภาคประชาสังคม 2 องค์กร จำานวน 3 คน 
นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับแรงงานข้ามชาติ
จำานวน 24 คนจากประเทศกัมพูชาและเมียนมา การสัมภาษณ์
และกระบวนการสนทนากลุ่มกับแรงงานข้ามชาติน้ีได้ดำาเนินการ
ซึ่งหน้าพร้อมล่ามตลอดกิจกรรมเพ่ือลดอคติท่ีอาจเกิดข้ึนใน
การวิจัย นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังดำาเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่า แรงงาน
ข้ามชาติเพศชายและเพศหญิงท่ีเข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
มีความสมดุลกัน โดยได้เชิญแรงงานข้ามชาติเพศหญิงและชาย
มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนเท่ากัน

กลุ่มตัวแทนผู้ว่าจ้างจำานวน 9 คนจาก 5 บริษัทที่ให้สัมภาษณ์
ในงานวิจัยช้ินน้ี ประกอบด้วยชาวไทย 8 คน และชาวเมียนมา
1 คน โดยเป็นเพศหญิง 7 คน และเพศชาย 2 คน ส่วนตัวแทน
จากภาคประชาสังคม 2 องค์กรท่ีให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยช้ินน้ี
เป็นชาวไทย 1 คน และชาวเมียนมา 2 คน ตัวแทนจากภาค
ประชาสังคมเป็นเพศหญิง 1 คน และเพศชาย 2 คน องค์กร
ภาคประชาสังคมทั้งสองตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและ
สมุทรสาคร

สุดท้าย ในหมู่แรงงานข้ามชาติทั้งหมด 24 คน (หญิง 12 คน 
ชาย 12 คน) จำานวนครึ่งหนึ่งมาจากประเทศกัมพูชา ส่วนอีก
ครึ่งหนึ่งมาจากประเทศเมียนมา และล้วนได้รับคัดเลือกมา
ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) 
แรงงานดังกล่าวมีกลุ่มอายุ (ต้ังแต่ 19-45 ปี) เพศ และมีพ้ืนเพ
ชุมชนที่หลากหลาย แรงงานเหล่านี้ทำางานในโรงงานที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ในธุรกิจผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนรถยนต์ ช้ินส่วนโลหะ อาหารทะเล
แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ ผู้ช่วยร้านค้าปลีก และบริการทำาความสะอาด
แรงงานข้ามชาติท่ีเข้าร่วมในงานวิจัยช้ินน้ีไม่ได้ทำางานในโรงงาน
ของบริษัทที่เข้าร่วมในงานวิจัย

ผู้วิจัยได้เผชิญความท้าทายและข้อจำากัดต่าง ๆ ขณะทำาวิจัย
สำาหรับคู่มือนี้ การวิจัยริเริ่มและดำาเนินการในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซ่ึงจำากัดโอกาสในการดำาเนินการ
สัมภาษณ์และกระบวนการสนทนาแบบกลุ่มกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแบบซึ่งหน้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว การสัมภาษณ์กับ
ตัวแทนบริษัทท้ังหมดจึงเกิดขึ้นทางโทรศัพท์หรือช่องทาง
ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม สำาหรับการสัมภาษณ์แรงงานข้าม
ชาติยังมีความจำาเป็นต้องทำาการสัมภาษณ์ซึ่งหน้าเพ่ือลด
อุปสรรคด้านภาษาและการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
การสื่อสารต่าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การวิธีการสัมภาษณ์
พร้อมล่ามแปลภาษาสำาหรับแรงงานข้ามชาติ พร้อมท้ังปฏิบัติ
ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่ การใส่หน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการจำากัดจำานวน     
ผู้เข้าร่วมท้ังหมด วิธีดังกล่าวมีประโยชน์ในด้านช่วยลดช่องว่าง
ทางภาษา ลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์
ผ่านโทรศัพท์อีกด้วย สุดท้าย เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจหยุด
ชะงักจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำาให้ผู้วิจัย
ไม่สามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติผ่านสถานประกอบการได้ 
การติดต่อแรงงานข้ามชาติจึงเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและการทำางานกับชุมชน

ความท้าทายและข้อจำากัด

ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล
ท้ังหมด 36 คน

เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และล่ามจำานวน 9 คน 

แรงงานข้ามชาติ
จำานวน 24 คน

จากประเทศกัมพูชา
และเมียนมา

เจ้าหน้าท่ีองค์กร
ภาคประชาสังคม

จำานวน 3 คน
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ในประเทศไทย ผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายด้านแรงงาน ซึ่งรวมถึง

 พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

กฎหมายและข้อกำาหนดที่ระบุในคู่มือฉบับนี้มาจากบทบัญญัติที่ระบุในกรอบกฎหมายข้างต้นเพ่ือให้ข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับประเด็น
ด้านการสรรหาและจ้างงานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมากท่ีสุด กฎระเบียบท่ีคู่มือฉบับน้ีกล่าวถึงมีผลบังคับใช้กับแรงงานทุกคน
ซึ่งหมายถึง ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

บทสรุปภาระหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีสำาคัญจะมีการนำาเสนอในส่วนถัดไป ซ่ึงองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (ไอโอเอ็ม)
คัดเลือกมาจากกรอบกฎหมายท่ีระบุข้างต้นโดยอ้างอิงจากประเด็นเฉพาะท่ี องค์การฯ มักได้รับเร่ืองมาจากภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม 
การที่องค์การฯ นำาเสนอกฎระเบียบเหล่านี้ในบทสรุป ไม่ได้แสดงว่า องค์การฯ รับรองการใช้กฎหมายในบทสรุปนี้

คู่มือฉบับนี้มุ่งเน้นประเด็นด้านหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

สิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและแรงงานภายใต้กฎหมายไทย

กฎระเบียบ บทบัญญัติ

พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 กฎหมายหลักว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายหลักท่ีระบุสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงาน รวมถึงแรงงาน 
ข้ามชาติ กฎหมายฉบับน้ีกำาหนดมาตรฐานข้ันต่ำาเก่ียวกับค่าจ้าง ช่ัวโมงทำางาน เวลาพัก 
วันหยุด ความเท่าเทียมทางเพศ สวัสดิการ ความปลอดภัย คณะกรรมการ ค่าชดเชย 
ความปลอดภัยในการทำางาน พนักงานตรวจแรงงาน กลไกการร้องเรียน และแก้ไขข้อ
ร้องเรียน

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

กฎหมายหลักว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงระบุว่า แรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ 
มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตการทำางานหรือสถานะทางเอกสาร
อย่างไร

พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

กฎหมายหลัก ซ่ึงระบุสิทธิและหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างในการสรรหาและจ้างงานแรงงานข้ามชาติ 
รวมถึงกระบวนการติดตามและตรวจสอบต่าง ๆ

  
บทนี้แบ่งออกเป็น

ก. การรับสมัครและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ

ข. การห้ามการบังคับใช้แรงงาน

ค. มาตรฐานสถานประกอบการและสภาพการจ้างงาน

ง. สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม

จ. สิทธิประโยชน์ของกองทุน
    เงินทดแทน

ฉ. สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและ   
    การร่วมเจรจาต่อรอง



แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจำาเป็นต้องมีเอกสารประจำาตัว 
2 ชนิด เพื่อทำางานและพำานักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ใบอนุญาตทำางานมีอายุ 2 ปีนับต้ังแต่วันท่ีออก ก่อนวันหมดอายุ
ท่ีระบุในใบอนุญาตทำางาน แรงงานข้ามชาติสามารถย่ืนต่ออายุ
ได้อีก 2 ปี ระยะเวลาในการทำางานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง
ไม่สามารถเกิน 4 ปี ยกเว้นคณะรัฐมนตรีระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
หลังจากระยะเวลาทำางานต่อเน่ืองกัน 4 ปีแล้ว แรงงานข้ามชาติ
จะต้องกลับบ้านเป็นเวลา 30 วัน หรือ “ช่วงเวลาพัก” ซึ่งใน
ระยะเวลาดังกล่าว แรงงานข้ามชาติไม่สามารถกลับเข้ามาทำางาน
ในประเทศไทยได้6

ใบอนุญาตทำางานเล่มสีนำ้าเงิน คืออะไร

ใบอนญุาตทำางานเล่มสนีำา้เงนิ คอื ใบอนญุาตทำางานทีอ่อก
ให้แก่บคุคลทีไ่ม่มสัีญชาตไิทย ซึง่ถูกจ้างผ่านระบบ MOU
และได้รับการต่ออายุอีก 2 ปีเพื่อทำางานในประเทศไทย 
หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างงานระยะเวลา 2 ปีแรกแล้ว

ใบอนุญาตทำางานอิเล็กทรอกนิกส์
บัตรประจำาตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาต
ทำางานที่ออกโดยรัฐบาลไทยสำาหรับบุคคลท่ีไม่มี
สัญชาติไทยท่ีผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติมา
แล้วในอดีต (มักรู้จักกันในชื่อ “บัตรชมพู”)
ใบอนุญาตทำางานเล่มสีนำ้าเงิน

เอกสารแสดงสถานะการพำานักในราชอาณาจักรอย่าง
ถูกกฎหมาย เช่น หนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลง
ตราวีซ่า

เอกสารแสดงสถานะการทำางานในราชอาณาจักรอย่าง
ถูกกฎหมาย ซึ่งได้แก่ใบอนุญาตทำางานหนึ่งในสาม
ประเภทดังต่อไปนี้

ก.1

ก.2

การรับสมัครและ
การจ้างงานแรงงานข้ามชาติก

© IOM 2018/Visarut SANKHAM

6   ต้ังแต่ปี 2558 จำานวนวันบังคับสำาหรับช่วงเวลาพักถูกปรับลดลงจาก 3 ปี เหลือ 30 วัน

การรับสมัครและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ6
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ผู้ว่าจ้างต้องมั่นใจว่าได้ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่มี 
ใบอนุญาตทำางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ผู้ว่าจ้างต้องมั่นใจว่า แรงงานข้ามชาติได้รับการว่าจ้าง
และได้รับอนุญาตให้ทำางานในตำาแหน่งและหน้าที่
ที่ตรงกับที่ระบุในใบอนุญาตทำางาน

ผู้ว่าจ้างต้องมั่นใจว่า แรงงานข้ามชาติจะไม่ทำางานใน
ประเภทงานที่กฎหมายไทยห้าม7

ผูว่้าจ้างต้องแจ้งช่ือ สัญชาติ และประเภทงานของแรงงาน
ข้ามชาติต่อกรมการจัดหางานภายใน 15 วันหลังจาก
แรงงานข้ามชาติเริ่มทำางาน

ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งช่ือ สัญชาติ และเหตุผลของการเลิกจ้าง
แรงงานข้ามชาติต่อกรมการจัดหางานภายใน 15 วัน
หลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลง

ก.3 

สัญญาจ้าง MOU จะเขียน ลงนาม และแปลเป็นภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่แรงงานเข้าใจ

จะต้องมีการจัดเตรียมสัญญาจ้าง MOU ท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรให้พร้อมสำาหรับการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ

สัญญาจ้าง MOU จะต้องระบุความรับผิดชอบ ชั่วโมง
ทำางาน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และสิทธิของแรงงาน
อย่างชัดเจน

ก.8 

ก.10 

ก.9 

ก.4 

ก.5

ก.6 

ก.7 

7
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ผู้ว่าจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีข้อกำาหนดใน
กระบวนการสรรหาแรงงานดังนี้

หมายเหตุ: ตามกฎหมายไทย ไม่ได้มีการบังคับให้มีการจัดทำา
สัญญาจ้างงานท่ัวไป (ซ่ึงมีความแตกต่างจากสัญญาจ้าง MOU) 
อย่างไรก็ดี หากมีการจัดทำาสัญญาจ้างงานแล้ว สัญญานั้นมี
ผลผูกพันธ์ทางกฎหมายระหว่างนายจ้างไทย และแรงงานข้ามชาติ
ดังน้ัน สัญญาจ้างงานดังกล่าวจงควรจัดทำาในภาษาไทย และ
ในภาษาที่แรงงานเข้าใจเพ่ือให้แน่ใจว่าสัญญาจ้างงานฉบับ
แปลน้ันมีเนื้อหาและข้อความตรงกับสัญญาจ้างงานฉบับ
ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม มีเพียงสัญญาจ้างงานฉบับภาษาไทย
เท่านั้นที่มีผลผูกพันธ์ทางกฎหมาย

สัญญาจ้าง MOU คือ ข้อตกลงระหว่างแรงงานที่หางานและ
ผู้ว่าจ้างชาวไทยท่ีมีการลงลายมือช่ือก่อนแรงงานเดินทางออก
จากประเทศต้นทาง กระบวนการจ้างงานผ่าน MOU มีผลผูกพันธ์
ทางกฏหมายระหว่างผู้ว่าจ้าง แรงงาน และตัวแทนจัดหางาน 
(ถึงแม้ว่าตัวแทนจัดหางานจะไม่ได้ลงนามก็ตาม) สัญญาจ้าง
MOU จะจัดทำาทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และในภาษา 
ท่ีแรงงานเข้าใจ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ท้ังทุกภาษา สัญญาจ้าง MOU 
มีความแตกต่างจากสัญญาจ้างงานทั่วไป ซึ่งเป็นข้อตกลง
ที่กำาหนดความสัมพันธ์ในการทำางานระหว่างแรงงานและ      
ผู้ว่าจ้าง โดยระบุสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายไทยและ
ข้อปฏิบัติของภาคเอกชน หากผู้ว่าจ้างมี

การสรรหาแรงงานและการจ้างงาน

สัญญาจ้าง MOU

ในเดือนเมษายน 2563 รัฐมนตรีแรงงานได้ประกาศรายชื่อประเภทงานใหม่ที่
ห้ามแรงงานข้ามชาติทำา หรือสามารถทำาได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ งานต้องห้ามนี้
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ งาน 27 อาชีพที่สำารองไว้สำาหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น 
และงานบางประเภทให้อนุญาตนายจ้างท่ีข้ึนทะเบียนเท่าน้ัน อาทิ การเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ งานประมง งานก่อสร้าง งานที่ใช้แรงงาน และผู้ช่วย 
ร้านค้า รายละเอียดเพ่ิมเติม ดู กระทรวงแรงงาน “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กำาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำา”, 21 เมษายน 2563 ค้นจาก www.ratchakit-
cha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T_0014.PDF.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T_0014.PDF


ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
และฉบับปรับปรุงแก้ไขปี พ.ศ. 2561 การบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ หมายถึง การข่มขืนใจให้บุคคลทำางานหรือให้บริการ 
ด้วยวิธีการ

ทำาให้บุคคลผู้น้ันกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลน้ันเองหรือ
ของผู้อื่น
ขู่เข็ญบุคคลนั้นด้วยวิธีการใด ๆ
ใช้กำาลังประทุษร้ายบุคคลนั้น
ยึดเอกสารสำาคัญประจำาตัวของบุคคลนั้นไว้
นำาภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือของผู้อ่ืนมาเป็นส่ิงผูกมัด
โดยมิชอบ เพื่อบังคับให้ทำางานหรือให้บริการ
ทำาด้วยวิธีการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การกระทำาดังกล่าวข้างต้น

8

9

มาตรา 6/1 ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม ในพระราชกฤษฎีกาปี 2562, 6 เมษายน 2562 www.ratchakitcha.
soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3OlpM3B-
tEFA-Aapx06y_I5xvMf5q6lJOtpxW42MXuwg6N8oT-GGJ7V_DU.
แนวทางนี้ถูกพัฒนาจากกฎหมายในประเทศและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี  
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปี 2562 
https://shiptoshorerights.org/wp-content/uploads/good-la-
bour-practices-english.pdf.

ดังน้ัน ผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปน้ี เพ่ือหลีกเล่ียง
การบังคับใช้แรงงาน แนวทางท่ีระบุน้ีนำามาจากบทบัญญัติใน 
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ 
พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

© IOM 2017/Benjamin SUOMELA

การห้ามการบังคับใช้แรงงานข

การห้ามการบังคับใช้แรงงาน8

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3OlpM3BtEFA-Aapx06y_I5xvMf5q6lJOtpxW42MXuwg6N8oT-GGJ7V_DU
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3OlpM3BtEFA-Aapx06y_I5xvMf5q6lJOtpxW42MXuwg6N8oT-GGJ7V_DU
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3OlpM3BtEFA-Aapx06y_I5xvMf5q6lJOtpxW42MXuwg6N8oT-GGJ7V_DU
https://shiptoshorerights.org/wp-content/uploads/good-labour-practices-english.pdf
https://shiptoshorerights.org/wp-content/uploads/good-labour-practices-english.pdf
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ข.7

ข.8

แนวทางที่หนึ่ง: ผู้ว่าจ้างรับสมัคร คัดกรอง และ
จ้างแรงงานข้ามชาติผ่านบริการของตัวแทน 
จัดหางานที่จดทะเบียนกับรัฐบาลประเทศต้นทาง
โดยตรง ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างไม่ใช้บริการของตัวแทน
จัดหางานในประเทศปลายทาง
แนวทางที่สอง: ผู้ว่าจ้างรับสมัคร คัดกรอง และจ้าง
แรงงานข้ามชาติผ่านบริการของตัวแทนจัดหางาน
ท่ีจดทะเบียนกับรัฐบาลประเทศต้นทางและปลายทาง

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีในกระบวนการสรรหาแรงงานและจ้างงาน
ดังต่อไปน้ี เพ่ือรับประกันความคุ้มครองจากการบังคับใช้แรงงาน
สำาหรับแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ

ข.1

ข.2

ข.3

ข.4

ข.5

ข.6

ไม่ใช้ความรุนแรง และ/หรือ การข่มขู่ด้วยความรุนแรง
เพื่อบังคับให้แรงงานทำางานให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ไม่ใช้การข่มขู่ด้วยการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือข่มขู่ด้วย
การส่งกลับประเทศเพ่ือบังคับให้แรงงานทำางานให้แก่
ผู้ว่าจ้าง

แรงงานต้องมีอิสระในการเดินทางเข้าออกสถาน
ประกอบการหรือหอพักตามนโยบายบริษัท (โดยนโยบาย
ดังกล่าวของบริษัทต้องสอดคล้องกับกฎหมายไทย)

แรงงานต้องสามารถเข้าถึงเอกสารประจำาตัวและ
ทรัพย์สินส่วนตัวได้ตลอดเวลา แรงงานต้องสามารถแสดง
เอกสารประจำาตัวและใบอนุญาตทำางานต่อเจ้าหน้าท่ี
เมื่อมีการขอตรวจ

ผู้ว่าจ้างต้องไม่ยึดหรือเก็บเอกสารประจำาตัวของ
แรงงานไว้

ผู้ว่าจ้างต้องไม่เรียกวางเงินประกันงานหรือประกัน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการทำางาน เว้นแต่ลักษณะหรือ
เง่ือนไขของงานดังกล่าวกำาหนดให้แรงงานต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน

ผู้ว่าจ้างต้องไม่เรียกเก็บเงินหรือเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
เพื่อผูกมัดให้แรงงานทำางานกับตน

ผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย       
ในการนำาแรงงานเข้ามาทำางานในประเทศไทย รวมถึง        
การตรวจสุขภาพ การสนับสนุนในการกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับการตรวจลงตรา การรับการตรวจลงตรา และ 
ใบอนุญาตทำางาน

10  แนวทางนี้ถูกระบุอยู่ใน พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว
11  Ibid.

การใช้ตัวแทนจัดหางาน10

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแนวปฏิบัติที่ผิดศีลธรรม เมื่อใช้
บริการตัวแทนจัดหางาน ผู้ว่าจ้างควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดี
ดังต่อไปนี้ แม้กฎหมายจะไม่ได้กำาหนดไว้ก็ตาม

ข.9

ข.10

ข.11

ผู้ว่าจ้างควรคำานึงถึงแนวปฏิบัติและนโยบายในการ
สรรหาแรงงานของตัวแทนจัดหางานที่ตนใช้บริการ

ผู้ว่าจ้างควรตรวจสอบว่า ตัวแทนจัดหางานมีใบอนุญาต
การดำาเนินการในประเทศที่ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

ผู้ว่าจ้างควรตระหนักถึงข้อกำาหนดและเงื่อนไขในการ
จ้างงานที่ตัวแทนจัดหางานได้แจ้งต่อแรงงาน และ
ตอ้งม่ันใจว่า ข้อกำาหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงกับแรงงาน
ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ไม่แตกต่างจากข้อกำาหนด
และเงื่อนไขการจ้างงานเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว

ข.12

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงาน
และการหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย11

คู่มือส่วนนี้ จะระบุถึงหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแรงงาน
ข้ามชาติท่ีเก่ียวกับการเดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย
รวมถึงการหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติจะต้องไม่ถูกกำาหนดให้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ จากตัวแทนจัดหางาน ในกรณีท่ี   
ผู้ว่าจ้างใช้บริการตัวแทนจัดหางานในประเทศไทย

ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 ผู้ว่าจ้างอาจเลือกสรรหาแรงงานข้ามชาติผ่านระบบ MOU 
ได้สองแนวทาง

การสรรหาแรงงานและการจ้างงาน



การห้ามการบังคับใช้แรงงาน10

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง12

ผู้ว่าจ้างและแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ มีสิทธิ  
ดังต่อไปนี้ ในการยกเลิกสัญญาจ้างได้ 

แรงงานท่ียกเลิกสัญญาจ้างหรือส้ินสุดการจ้างงาน 
จะต้องได้รับเอกสารและทรัพย์สินส่วนตัวท่ีอยู่กับ     
ผู้ว่าจ้างหรือบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ภายในเวลา 3 
วันนับจากวันทำางานวันสุดท้าย

หมายเหตุ:
แรงงานต้องไม่ถูกบังคับให้ฝากเอกสารหรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวไว้กับผู้ว่าจ้าง เว้นแต่เป็นระยะเวลาช่ัวคราว
ชว่งใดช่วงหน่ึงโดยเฉพาะ และเพ่ือประโยชน์ในการ
ดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายถ่ินฐาน ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ว่าจ้างอาจขอเอกสารประจำาตัวจากแรงงาน
เพ่ืออำานวยความสะดวกด้านการต่ออายุการตรวจ
ลงตรา/ใบอนุญาตทำางาน หรือการรายงานสถานะ
สำาหรับแรงงานทุก 90 วัน
แรงงานต้องสามารถเข้าถึงเอกสารและทรัพย์สิน
ส่วนตัวได้ตลอดเวลา

แรงงานต้องได้รับค่าจ้างที่ติดค้างภายในเวลา 3 วัน
หลังจากวันทำางานวันสุดท้าย โดยไม่คำานึงถึงเหตุผล
ของการยกเลิกสัญญาจ้าง

แรงงานอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้ หากผู้ว่าจ้างย้ายสถาน
ประกอบการ และหากการย้ายนี้มีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของแรงงานและครอบครัวของแรงงาน
อย่างมีนัยยะสำาคัญ

แรงงานอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้ หากผู้ว่าจ้างควบรวม
กิจการของบริษัท/องค์กร/ธุรกิจของตน กับอีกบริษัท/
องค์กร/ธุรกิจหนึ่ง และแรงงานไม่ประสงค์ที่จะทำางาน
กับผู้ว่าจ้างคนใหม่หรือนิติบุคคลใหม่

ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ หากแรงงานฝ่าฝืน
นโยบายของบริษัทหรือข้อกำาหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาจ้าง และได้รับการตักเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้วสองคร้ังสำาหรับการกระทำาเดียวกันภายใน
หนึ่งปี และยังไม่ได้ปฏิบัติตามการตักเตือนอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรครั้งที่หนึ่ง (ตราบใดที่นโยบาย และ/
หรือ ข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างดังกล่าว
สอดคล้องกับกฎหมาย) ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนอย่าง
ร้ายแรง สามารถละเว้นการตักเตือนอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้

ผูว่้าจ้างอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้ หากแรงงานถูกตัดสิน
จำาคุกตามข้อกล่าวหาที่กฎหมายกำาหนด

12  แนวทางนี้ถูกระบุอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างสรรหาแรงงานข้ามชาติจากประเทศ  
ต้นทางโดยตรง ห้ามผู้ว่าจ้างเรียกเก็บหรือรับเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใด ๆ เพ่ือเป็นค่าบริการท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทยในการสรรหาและย้ายถ่ินมายังประเทศไทยจาก
แรงงานข้ามชาติ

ห้ามผู้ว่าจ้างเรียกเก็บหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ๆ 
จากแรงงานข้ามชาติท่ีมาทำางานในประเทศไทย ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสำาหรับหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ 
ค่าใบอนุญาตทำางาน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ท่ีกฎหมาย
ระบุไว้ หากผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมสำาหรับ
หนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตทำางาน 
หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กฎหมายระบุไว้ล่วงหน้า  
ผู้ว่าจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด ค่าจ้างในวันหยุด
ประจำาสัปดาห์ หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างรายเดือนของแรงงาน

หากแรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญา
ท่ีระบุในสัญญาจ้าง แรงงานสามารถยกเลิกสัญญาจ้าง
ได้โดยไม่มีบทกำาหนดโทษ

ข.13

ข.15

ข.14

หมายเหตุ: กฎหมายของประเทศไทยกำาหนดให้ผู้ว่าจ้างต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสรรหาแรงงานน้อยกว่าที่
มาตรฐานสากลกำาหนด เช่น หลักการทั่วไปและแนวทาง
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO General Principles and Operational 
Guidelines for Fair Recruitment) และระบบการสรรหาแรงงาน
แบบบูรณาการสากล (International Recruitment Integrity 
System: IRIS) ผู้ว่าจ้างควรพิจารณายกระดับแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การจ้างงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข.16

ข.17

ข.18

ข.19

ข.20

ข.21



คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 11

แรงงานหญิง15

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีต่อไปน้ี เม่ือมีการจ้างแรงงานหญิง รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติหญิง ส่วนนี้ยังระบุถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สำาหรับหญิงมีครรภ์ และแรงงานที่เพิ่งคลอดบุตร

13  Ibid. 
14  เงื่อนไขข้อนี้ถูกระบุอยู่ใน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
15  แนวทางนี้ถูกระบุอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

ข.30 ภายใต้กฎหมายไทย ห้ามผู้ว่าจ้างให้แรงงานหญิงทำางาน
ต่อไปนี้

งานเหมอืงแร่หรืองานก่อสร้างท่ีต้องทำาใต้ดนิ ใต้นำา้
ในถำา้ ในอโุมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่ลกัษณะ
ของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย
ของแรงงานนั้น
งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 
25 กิโลกรัม
งานท่ีต้องทำาบนน่ังร้านท่ีสูงกว่าพ้ืนดินต้ังแต่ 10 เมตร
ขึ้นไป
งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่
ว่าวัตถุเหล่านั้นมีความปลอดภัย
งานอันตรายอ่ืนตามท่ีกำาหนดในประกาศกระทรวง 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับวันและ
ชั่วโมงทำางาน)

ข.31 ห้ามผู้ว่าจ้างให้แรงงานหญิงท่ีต้ังครรภ์ทำางานระหว่าง
22:00 น. ถึงเวลา 6:00 น. หรือทำางานล่วงเวลา ทำางาน
ในวันหยุด หรือทำางานดังต่อไปนี้

งานที่มีความสั่นสะเทือน
งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 
15 กิโลกรัม
งานที่ทำาในเรือ
งานอันตรายอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง    
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับวันและ
ชั่วโมงทำางาน)

สภาพการทำางาน13

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและข้อกำาหนดของ
สถานประกอบการภายใต้กฎหมายไทย บทบัญญัติเหล่านี้
สอดคล้องกับกฎหมายไทยและมผีลบงัคบัใช้กับแรงงานทกุคน 
รวมถึงแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเหล่านี้มิได้
สะท้อนจุดยืนหรือการรับรองขององค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน IKEA และ/หรอื Laudes Foundationi   

ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างอย่างสมำ่าเสมอตามท่ีระบุใน
สญัญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างจะต้องไม่ล่าช้า ไม่มกีารยึด
หรือไม่สมำ่าเสมอ

ผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติกับแรงงานชายและหญิงอย่าง 
เท่าเทียม เว้นแต่ข้อกฎหมายไทยส่วนท่ีระบุว่า ลักษณะ
งานห้ามไม่ให้แรงงานหญิงทำา (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงานหญิง)

หากแรงงานได้รับเงินล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่ใช้
เงินจ่ายเงินล่วงหน้าน้ันในการบังคับแรงงาน เช่น บังคับ
ให้ทำางาน14

ห้ามผู้ว่าจ้างให้แรงงานทำางานล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากแรงงาน

การทำางานล่วงเวลาต้องเป็นไปโดยสมัครใจ และผู้ว่าจ้าง
ต้องเก็บหลักฐานความยินยอมในการทำางานล่วงเวลา
ดังกล่าวจากแรงงาน โดยมีลายมือช่ือของแรงงาน ผู้ว่าจ้าง
ต้องจัดเก็บและเตรียมให้พร้อมสำาหรับการตรวจสอบ
โดยพนักงานตรวจแรงงาน

ห้ามไม่ให้บุคคลท้ังท่ีมีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย
ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมท้ังผู้ว่าจ้าง ใช้อำานาจท้ัง 
ในและนอกสถานประกอบการในการกระทำาละเมิด 
การคุกคามและ/หรือ สร้างความรำาคาญทางเพศต่อ
แรงงาน  การละเมิดในข้อน้ีถือเป็นความผิดทางอาญา
ภายใต้กฎหมายไทย

ผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้ในกรณีท่ีแรงงานข้ามชาติ
มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และไม่อาจต่ออายุใบอนุญาต
ทำางานได้

สัญญาจ้างถือว่าสิ้นสุด เมื่อแรงงานข้ามชาติทำางาน
ภายใต้ระบบ MOU ครบ 4 ปี และผู้ว่าจ้างไม่ต่อสัญญา

ข.22

ข.23

ข.24

ข.25

ข.26

ข.27

ข.28

ข.29



12 การห้ามการบังคับใช้แรงงาน

ผู้ ว่าจ้างต้องปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานในการเปลี่ยน และ/หรือ ลดชั่วโมงทำางานของ
แรงงานหญิงที่ต้องทำางานระหว่าง 24:00 น. ถึงเวลา 
6:00 น. หากงานดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของแรงงานนั้น

แรงงานหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 98 วันรวมวันหยุด
ตามประเพณีที่รัฐกำาหนดให้เป็นวันหยุด โดยผู้ว่าจ้าง
มีหน้าท่ีจ่ายค่าจ้างเป็นเวลา 45 วัน โดยค่าจ้างอีก 45 วัน
กองทุนประกันสังคมเป็นผู้จ่าย (ในกรณีท่ีแรงงานมีสิทธ์ิ
และเป็นผู้ประกันตน) ส่วนอีก 8 วันท่ีเหลือไม่ได้ค่าจ้าง

© IOM 2006/Thierry FALISE

ข.32

ข.33

แรงงานมีครรภ์หรือแรงงานที่เพ่ิงคลอดบุตรที่ได้
ใบรับรองแพทย์มาแสดงว่าตนไม่อาจทำาหน้าท่ีเดิม
ต่อไปมีสิทธิเปลี่ยนงานเป็นการชั่วคราวก่อนหรือ
หลังคลอด และผู้ว่าจ้างต้องพิจารณาเปลี่ยนเป็นงาน
ที่เหมาะสมให้แก่แรงงานมีครรภ์หรือแรงงานที่เพ่ิง
คลอดบุตรนั้น

ห้ามผู้ว่าจ้างเลิกจ้างแรงงานหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

ข.34

ข.35

สิทธิลาคลอดได้ 98 วัน
รวมวันหยุดตามประเพณี
ที่รัฐกำาหนดให้เป็นวันหยุด

กองทุนประกันสังคม
เป็นผู้จ่าย 

(ในกรณีที่แรงงานมีสิทธิ์
และเป็นผู้ประกันตน)

ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่าย

45 วัน 45 วัน
8 วันที่เหลือ
ไม่ได้ค่าจ้าง



16

นอกเหนือจากแนวทางในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและ
มาตรการต่าง ๆ สำาหรับแรงงานหญิงท่ีระบุในข้อ ข.30 - 35 แล้ว 
ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานในสถานประกอบการและ
สภาพการจ้างงานสำาหรับแรงงาน ซ่ึงระบุอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ พ.ร.ก. การ
บริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561

จ่ายค่าจ้างแก่แรงงานตลอดระยะเวลาที่แรงงาน
ทำางานให้ผู้ว่าจ้าง

ออกหนังสือรับรองการทำางานให้แก่แรงงาน ในวันสุดท้าย
ที่เป็นพนักงาน

ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทางให้แก่
แรงงาน ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างให้ออกหรือสัญญาจ้างครบ
กำาหนดสองปีหรือสี่ปี หรือตามที่กฎหมายไทยระบุ16

รับผิดร่วมกับแรงงานในการกระทำาผิดท่ีแรงงานได้ทำา
ระหว่างการจ้างงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีความรับผิดชอบต่อไปน้ีขณะการจ้างงานแรงงาน
ทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ

16  ดูมาตรา 50-58 ของ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว
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มาตรฐานในสถานประกอบการ
และสภาพการจ้างงานค

ค.1

ค.2

ค.3

ค.4

13คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม



มาตรฐานในสถานประกอบการและสภาพการจ้างงาน14

วันและชั่วโมงทำางาน17

ส่วนต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงและวันทำางานสำาหรับ
แรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ตามท่ีกฎหมายไทยกำาหนด 
รวมทั้งให้คำาอธิบายเกี่ยวกับชนิดของงานที่เป็นอันตราย

ผู้ว่าจ้างต้องกำาหนดตารางการทำางานปกติสำาหรับ
แรงงาน พร้อมระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำางาน

จำานวนชั่วโมงทำางานปกติในงานแต่ละประเภทจะ
ต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำานวนชั่วโมงที่เกินมาจะนับเป็นการทำางานล่วงเวลา

ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำาสัปดาห์อย่างน้อย
หน่ึงวัน (24 ช่ัวโมงติดต่อกัน) สำาหรับแรงงาน จำานวนวัน
ระหว่างวันหยุดประจำาสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 6 วัน

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 งานชนิดต่อไปนี้ให้ถือว่า
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน 
และต้องมีชั่วโมงทำางานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 
42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ค.5

ค.6

ค.7

ค.8

งานท่ีทำาใต้ดนิ ใต้นำา้ ในถำา้ ในอโุมงค์ หรอืในสถานท่ี
ที่มีการระบายอากาศจำากัด
งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
งานเชื่อม
งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
งานท่ีทำากับเครื่องมือหรือเครื่องจักรท่ีมีความสั่น
สะเทือน และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
แรงงาน
งานท่ีทำาในภูมิอากาศท่ีหนาวหรือร้อนจัด และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของแรงงาน

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน18

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างแก่แรงงานทุกคน รวมถึง
แรงงานข้ามชาติ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามท่ีกฎหมาย
ไทยกำาหนด ดังต่อไปนี้

ค่าจ้างข้ันตำ่ามีผลบังคับใช้กับแรงงานทุกคนถ้วนหน้า
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่หักค่าจ้างสำาหรับวันหยุดประจำา
สัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 
และวันลาป่วย

ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางาน
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำางานในวันหยุด
ประจำาสัปดาห์ และค่าทำางานล่วงเวลาในวันหยุดประจำา
สัปดาห์ เป็นสกุลเงินไทย ยกเว้นแรงงานยินยอมให้จ่าย
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางาน
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำางานในวันหยุด
ประจำาสัปดาห์ และค่าทำางานล่วงเวลาในวันหยุดประจำา
สัปดาห์ ณ สถานประกอบการ ยกเว้นแรงงานตกลง
ให้จ่ายที่สถานที่อื่นด้วยวิธีอื่น

ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานใน
วันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำางานในวันหยุด
ประจำาสัปดาห์ และค่าทำางานล่วงเวลาในวันหยุดประจำา
สัปดาห์ในอัตราตามท่ีตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและ
แรงงาน และจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัขัน้ตำา่ทีก่ำาหนด
ในกฎหมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับ
อัตราค่าทำางานล่วงเวลาและค่าทำางานในวันหยุด)

ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างสำาหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจำาปีของปีที่สิ้นสุดการจ้างงาน19 ตามจำานวนวัน
หยุดพักผ่อนที่แรงงานมีสิทธิได้รับ

ในกรณีท่ีแรงงานถูกให้หยุดงานเน่ืองจากการปิดกิจการ
ช่ัวคราว แรงงานต้องได้รับค่าจ้างเป็นจำานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของค่าจ้างรายวันในวันทำางานปกติ

ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมบันทึกและเอกสารเก่ียวกับการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด ค่าล่วง
เวลาในวันหยุด ค่าทำางานในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และ
ค่าทำางานล่วงเวลาในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และให้แรงงาน
แต่ละคนลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบรายการจ่ายนั้น

17  แนวทางนี้ถูกระบุอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
18  Ibid.
19  มีผลกับทั้งกรณีถูกเลิกจ้างและการลาออก

ค.9 ผู ้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามจำานวนที่ตกลงกันไว้     
ในสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่ตำ่ากว่าค่าจ้างข้ันตำ่าตามที่
กฎหมายไทยกำาหนด เว้นแต่กฎหมายได้ระบุไว้เป็นอืน่

ค.10

ค.11

ค.12

ค.13

ค.14

ค.15

ค.16

ค.17
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20  แนวทางนี้ถูกระบุอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 
21 Ibid.

หมายเหตุ: แม้กฎหมายไทยจะไม่ได้กำาหนดให้ผู้ว่าจ้างจัดทำา
เอกสารรายการการจ่ายเงินค่าจ้างในภาษาที่แรงงานเข้าใจ 
โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับ ค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา การหัก
ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ แต่แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว
นับเป็นส่ิงท่ีควรกระทำาเน่ืองจากจะช่วยสร้างความโปร่งใสในสถาน
ประกอบการซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังแรงงานและผู้ว่าจ้างเอง

การหักค่าจ้าง20

ส่วนน้ีอธิบายการหักค่าจ้างตามกฎหมายและเงื่อนไขในการ
หักค่าจ้างสำาหรับแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ตาม
ที่กฎหมายไทยกำาหนด

ค.18 ห้ามมิให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา ค่า
ทำางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำางาน
ในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และค่าทำางานล่วงเวลาใน
วันหยุด ประจำาสัปดาห์ เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ

ชำาระภาษีเงินได้และค่าอ่ืน ๆ  ท่ีถูกกำาหนดไว้ว่าเป็น
หน้าที่แรงงาน เช่น ค่ากองทุนประกันสังคม
ชำาระค่าบำารุงสหภาพแรงงาน (ต้องได้รับความยินยอม
จากแรงงาน)
ชำาระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต้องได้รับความ
ยินยอมจากแรงงาน)
ค่าเสียหายต่อผู้ว่าจ้างที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของแรงงาน (ต้องได้รับความยินยอม
จากแรงงาน)
หักเพื่อเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)

ค.19 ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่หักค่าจ้างของแรงงานตามวัตถุประสงค์
รายการใน ค.18 รวมกันเกินร้อยละ 20 ยกเว้นการชำาระ
ภาษีเงินได้และค่าอื่น ๆ ที่ถูกกำาหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่
ของแรงงาน โดยแต่ละรายการผู้ว่าจ้างจะหักได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 เท่านั้น ยกเว้นการชำาระภาษีเงินได้และ
ค่าอ่ืน ๆ ท่ีถูกกำาหนดไว้ว่าเป็นหน้าท่ีแรงงานท่ีสามารถ
หักเกินร้อยละที่กำาหนดได้ ผู้ว่าจ้างสามารถหักเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆ ท่ีจ่ายไปก่อนได้จากแรงงาน ได้แก่ 
ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตทำางาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกำาหนด แต่การหักรวม
ทุกรายการใน ค.18 (ยกเว้นการชำาระภาษีเงินได้และ
ค่าอ่ืน ๆ ท่ีถูกกำาหนดไว้ว่าเป็นหน้าท่ีของแรงงาน) และ
ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตทำางาน 

อัตราค่าทำางานล่วงเวลาและค่าทำางานในวันหยุด21

ส่วนน้ีให้ข้อมูลเก่ียวกับหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างในการทำาให้ม่ันใจว่า 
การทำางานล่วงเวลาและการทำางานในวันหยุดและวันหยุด
ประจำาสัปดาห์เป็นไปโดยสมัครใจ ส่วนนี้ยังระบุเกี่ยวกับการ
คำานวณอัตราค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุดและวัน
หยุดประจำาสัปดาห์ ที่แรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ มีสิทธิ
ได้รับจากการทำางานนอกเหนือจากเวลาทำางานปกติ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมายกำาหนด ต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของจำานวนค่าจ้างที่แรงงานมีสิทธิได้รับ

ค.22

นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากแรงงานหากต้อง
มีการทำางานล่วงเวลา และต้องได้รับความยินยอมจาก
แรงงานก่อนเป็นคราว ๆ ไป

หา้มผู้ว่าจ้างให้แรงงานทำางานในวันหยุดตามประเพณี 
หรือวันหยุดประจำาสัปดาห์ เว้นแต่มีความจำาเป็นและ
ได้รับความยินยอมจากแรงงานก่อน

ห้ามผู้ว่าจ้างให้แรงงานทำางานล่วงเวลา ทำางานใน วันหยุด 
ตามประเพณี หรือทำางานวันหยุดประจำาสัปดาห์ในงาน
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่ เ ก่ียวกับวันและ
ชั่วโมงทำางาน)

ค.20

ค.21

ห้ามมิให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้างของแรงงานเกินร้อยละ 20 
เว้นแต่เป็นการหักเพ่ือ

ค่าบำารุงสหภาพแรงงาน 

หนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ค่าเสียหายต่อผู้ว่าจ้างที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาท

เลินเล่อของแรงงาน 

ค่ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตทำางาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กฎหมายกำาหนดและ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แรงงานก่อน



มาตรฐานในสถานประกอบการและสภาพการจ้างงาน16

22  Ibid.
23  Ibid.
24   Ibid.

ค.28

ค.29

ค.30

เวลาพัก22

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีในการจัดเวลาพักดังต่อไปน้ีแก่แรงงาน รวมถึง
แรงงานข้ามชาติ ระหว่างการจ้างงาน

ในกรณีท่ีมีการทำางานล่วงเวลาต่อจากการทำางานปกติ
เกินกว่า 2 ช่ัวโมง ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้แรงงานมีเวลาพัก
ไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนแรงงานเริ่มทำางานล่วงเวลา

ค.23

ค.24

ค.25

ค.26

ค.27

จำานวนชั่วโมงทำางานล่วงเวลา ทำางานในวันหยุดตาม
ประเพณี และทำางานในวันหยุดประจำาสัปดาห์จะต้อง
ไม่เกินจำานวนชั่วโมงที่ประกาศกระทรวงกำาหนด

สำาหรับการทำางานล่วงเวลาในวันทำางานปกติให้ผู้ว่า
จ้างจ่ายค่าจ้างในอัตรา 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง

สำาหรับการให้ทำางานในช่ัวโมงทำางานปกติในวันหยุดตาม
ประเพณี ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานรายเดือนและ
พนักงานรายวันในอัตราค่าจ้างหนึ่งวันของแรงงาน
หารเฉลี่ยตามชั่วโมงที่ทำางานจริง แต่ถ้าให้ทำางานใน
ชั่วโมงทำางานปกติในวันหยุดประจำาสัปดาห์ จะต้อง
จ่ายค่าจ้างในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ได้แก่ แรงงานรายเดือน
จะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างรายวันเฉลี่ยตามชั่วโมง
ที่ทำางานจริง ในขณะเดียวกัน แรงงานรายวันจะได้รับ
ค่าจ้างมากกว่า โดยคำานวนจากค่าจ้างรายวันเฉลี่ย
ตามค่าจ้างรายชั่วโมงที่ทำางานจริงแล้วนำาไปคูณสอง

สำาหรับการทำางานล่วงเวลาในวันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดประจำาสัปดาห์ให้ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้าง          
ในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง            
ในวันทำางานตามจำานวนชั่วโมงท่ีทำา

ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางาน
ในวันหยุดตามประเพณี ค่าล่วงเวลาในวันหยุดตาม
ประเพณี ค่าทำางานในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และ  
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดประจำาสัปดาห์แก่แรงงานชาย
และหญิงอย่างเท่าเทียมกันสำาหรับงานประเภทเดียวกัน

วันหยุด23

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีในการจัดให้มีวันหยุดต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายไทย
กำาหนดสำาหรับแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ดังต่อไปน้ี

ค.31

ค.32

ผู้ว่าจ้างต้องประกาศกำาหนดวันหยุดตามประเพณี
เป็นจำานวนไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปีให้แรงงานทราบ
ล่วงหน้า รวมถึงวันแรงงาน ซึ่งต้องมีการจ่ายค่าจ้าง
แก่แรงงานในวันหยุดตามประเพณีทั้งหมด วันหยุด
ตามประเพณี หมายถึง วันหยุดราชการและวันหยุด
อื่น ๆ ตามประเพณีสำาคัญทางศาสนาและในท้องถิ่น

หากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำาสัปดาห์ 
แรงงานมีสิทธิได้วันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี
ในวันทำางานถัดไป แรงงานอาจตกลงที่จะทำางานใน
วันหยุดตามประเพณีได้โดยสมัครใจ ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นคราว ๆ ไป และต้องจ่ายค่าทำางาน
ล่วงเวลาด้วย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ค่าทำางานล่วงเวลาและค่าทำางานในวันหยุด)

แรงงานซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 1 ปีมีสิทธิขอวันหยุด
พักผ่อนประจำาปีได้ไม่น้อยกว่า 6 วันต่อปี โดยช่วงเวลา
วันหยุดดังกล่าวต้องตกลงกับนางจ้างก่อนล่วงหน้า 
และแรงงานจะต้องได้ค่าจ้างเต็มอัตราในวันหยุดพัก
ผ่อนประจำาปีนี้

ค.33

ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดให้มีเวลาพักระหว่างทำางานไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากแรงงานทำางานมาแล้ว 
5 ชั่วโมงติดต่อกัน ผู้ว่าจ้างและแรงงานอาจตกลงกัน
ให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ แต่รวมกัน
แล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน

เวลาพักท่ีนานกว่า 2 ช่ัวโมงจะไม่นับรวมเป็นเวลาทำางาน

การลาป่วย24

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการให้แรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้าม
ชาติ ลาป่วยโดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ค.34

ค.35

แรงงานมีสิทธิลาป่วยตามจำานวนวันป่วยจริง โดยได้รับ
ค่าจ้างเต็มอัตราสูงสุด 30 วันต่อปี แรงงานต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์ หากต้องขาดงาน 3 วัน ติดต่อกันหรือ
มากกว่า

แรงงานมีสิทธิลาเพื่อทำาหมันและได้ค่าจ้างตาม
ระยะเวลาที่แพทย์แนะนำาในใบรับรองแพทย์
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แรงงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ดังต่อไปนี้

การลาอื่น ๆ25

ส่วนน้ีอธิบายการลาอ่ืน ๆ ท่ีแรงงานมีสิทธิได้รับนอกเหนือจาก
วันหยุดประจำาสัปดาห์ วันหยุดประจำาปี และการลาป่วย

ค.36

ค.37

แรงงานมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระส่วนตัวท่ีจำาเป็นอย่างน้อย 
3 วันต่อปีโดยได้รับค่าจ้าง

แรงงานมีสิทธิลาเพ่ือฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้าง โดยให้
ตกลงระยะเวลากับผู้ว่าจ้างล่วงหน้า

ค่าชดเชย26

ส่วนนี้สรุปค่าชดเชยในระดับต่าง ๆ ซึ่งแรงงานทุกคน รวมถึง 
แรงงานข้ามชาติ มีสิทธิได้ เมื่อผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง
ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ค.38 แรงงานมีสิทธิได้ค่าชดเชย เม่ือผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง
ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงงาน (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อยกเว้นในการจ่ายค่าชดเชย 
สำาหรับกรณีที่ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างโดย
ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย) ในกรณีอื่น ๆ ทุกกรณี หากผู้ว่า
จ้างยกเลิกสัญญาจ้าง แรงงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ดังต่อไปนี้

ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 
30 วัน ในกรณีที่แรงงานทำางานติดต่อกันครบ 
120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี
ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 
90 วัน ในกรณีที่แรงงานทำางานติดต่อกันครบ 1 ปี
แต่น้อยกว่า 3 ปี
ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 
180 วัน ในกรณีท่ีแรงงานทำางานติดต่อกันครบ 3 ปี
แต่น้อยกว่า 6 ปี
ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 
240 วัน ในกรณีท่ีแรงงานทำางานติดต่อกันครบ 6 ปี
แต่น้อยกว่า 10 ปี
ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 
300 วัน ในกรณีท่ีแรงงานทำางานติดต่อกันมากกว่า 
10 ปี
ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 
400 วัน ในกรณีท่ีแรงงานทำางานติดต่อกันมากกว่า 
20 ปี

120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 30 วัน

ครบ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 90 วัน

ครบ 3 ปีแต่น้อยกว่า 6 ปี ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 180 วัน

ครบ 6 ปีแต่น้อยกว่า 10 ปี  ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 240 วัน

มากกว่า 10 ปี  ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 300 วัน

มากกว่า 20 ปี  ค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเวลาเท่ากับ 400 วัน

ต้องเป็น
ในอัตราค่าจ้าง

สุดท้ายของแรงงาน
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ค่าชดเชยพิเศษ ในกรณีการปรับองค์กร/บริษัท

ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากการปรับองค์กร/
บริษัท ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยดังต่อไปน้ี โดยแรงงานทุกคน 
รวมถึงแรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในระดับต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำางาน

ผู้ว่าจ้างที่ดำาเนินการปรับองค์กร/บริษัทในกระบวน
การผลิตหรือการนำาเครื่องจักรมาใช้ ซึ่งเป็นเหตุให้
ต้องเลิกจ้างแรงงาน มีหน้าที่ต้องจ่าย

ค่าชดเชย เน่ืองจากการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ค่าชดเชย)
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
ค่าชดเชยพิเศษสำาหรับแรงงานที่ทำางานติดต่อกัน
นานกว่า 6 ปี ค่าชดเชยพิเศษเร่ิมคำานวณจากปีท่ี 6 
ของการจ้างงาน จากปีที่ 6 และปีต่อ ๆ  ไป แรงงาน
จะได้รับค่าชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้ายเทียบเท่า
ค่าจ้าง 15 วันต่อปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 360 วัน
ตัวอย่างเช่น หากแรงงานทำางานติดต่อกัน 7 ปีเต็ม 
ค่าชดเชยพิเศษจะถูกคำานวณดังต่อไปน้ี: ระยะเวลา
ทำางาน 2 ปี (ปีที่ 6 และปีที่ 7) คูณ ค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 15 วัน

ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งแรงงานให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
60 วันก่อนการเลิกจ้าง ผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้แจ้งแรงงาน
ล่วงหน้า หรือแจ้งน้อยกว่า 60 วันก่อนการเลิกจ้าง  
จะต้องจ่ายค่าชดเชยเทียบเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
60 วันแก่แรงงาน

ค่าชดเชยพิเศษในกรณีเปล่ียนแปลง โอน หรือ ควบ
รวมกิจการ

เม่ือกิจการถูกเปล่ียนมือ โอน หรือควบรวมกับอีกบริษัท/องค์กร/
กิจการหน่ึง และแรงงานไม่ประสงค์ท่ีจะทำางานกับผู้ว่าจ้างหรือ
นิติบุคคลใหม่ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ มีสิทธิยกเลิกสัญญจ้าง
และได้รับค่าชดเชย

ในกรณีการเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบรวมกิจการกับ
อีกบริษัท/องค์กร/กิจการหนึ่ง ผู้ว่าจ้างต้องได้รับความ
ยินยอมจากแรงงานท่ีจะเปล่ียนผู้ว่าจ้าง (หรือนิติบุคคล
ขององค์กร) หากแรงงานไม่ยินยอมที่จะทำางานกับ
ผู้ว่าจ้างใหม่ และ/หรือ นิติบุคคลรายใหม่ แรงงาน
มีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ประกาศ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค.39

ค.41

ค.40

ค่าชดเชยพิเศษในกรณีย้ายสถานประกอบกิจการ

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบรวมกิจการกับอีก
บริษัท/องค์กร/กิจการหน่ึง หากผู้ว่าจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ
ไปต้ัง ณ สถานท่ีใหม่ และแรงงานไม่ประสงค์จะย้ายตาม แรงงาน 
รวมถึงแรงงานข้ามชาติ มีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างและได้รับ
ค่าชดเชยตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ค.42

ค.43

หากผู้ว่าจ้างต้องการย้ายสถานประกอบการไปยัง
สถานท่ีใหม่ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งแรงงานให้ทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้น ผู้ว่าจ้างจะต้อง
จ่ายค่าชดเชยแก่แรงงานท่ีไม่ยินยอมย้ายไปทำางาน
ยังสถานประกอบการใหม่เทียบเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
30 วัน ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ต้องจ่ายภายใน 7 วันหลังจากการยกเลิกสัญญาจ้าง

ในกรณีที่แรงงานไม่ประสงค์จะย้ายตาม เนื่องจาก
การย้ายน้ันส่งผลกระทบสำาคัญต่อการดำารงชีวิตตามปกติ
ของแรงงาน แรงงานมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างโดยยื่น
จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ประกาศย้าย นอกเหนือจากค่าชดเชยที่
ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายแก่แรงงานเทียบเท่าค่าจ้าง 30 วัน 
หากผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแล้ว ผู้ว่าจ้างยังต้องจ่าย
ค่าชดเชยแก่แรงงานเน่ืองจากการยกเลิกสัญญาโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควรอีกด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าชดเชย)

หมายเหตุ: นิติบุคคล คือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ร่วมจัดตั้ง
เป็นบริษัทเอกชน บริษัทมหาชน บริษัทจำากัด สมาคม มูลนิธิ 
ตามวิธีการท่ีกฎหมายไทยกำาหนด นิติบุคคล มีสิทธิหน้าท่ี ซ่ึงแยก
จากตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ และ/หรือ ตัวบุคคลท่ีดำาเนินกิจการ
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28  Ibid.

27  Ibid.

ข้อยกเว้นท่ีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย27

กรณีท่ีกฎหมายไม่ได้กำาหนดให้ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่แรงงาน 
ได้แก่

ผู้ว่าจ้างไม่จำาเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยแก่แรงงานที่ถูก
เลิกจ้าง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

ค.44

ค.45

แรงงานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทำาความผิดอาญา
โดยเจตนาแก่ผู้ว่าจ้าง
จงใจทำาให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือข้อกำาหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาจ้าง หลังจากผู้ว่าจ้างได้ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วสองคร้ังสำาหรับการกระทำาเดียวกัน
ภายในหนึ่งปี และแรงงานไม่ได้ปฏิบัติตามการ
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก (ตราบเท่า
ที่นโยบายและ/หรือข้อกำาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาจ้างสอดคล้องกับกฎหมาย) เว้นแต่กรณี
ที่ร้ายแรง ผู้ว่าจ้างไม่จำาเป็นต้องตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำางานติดต่อกันโดย
ไม่มีเหตุผลอันควร ไม่ว่าจะมีวันหยุดประเภทใด ๆ 
คั่นหรือไม่ก็ตาม
แรงงานได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิพากษาถึงที่สุด

ตามกฎหมายไทย ผู้ว่าจ้างอาจเลิกจ้างแรงงาน ในกรณี
ที่ตำารวจมีการย่ืนฟ้องร้องความผิดทางอาญาต่อ
แรงงาน ถึงแม้ว่าผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้แนวปฎิบัติน้ีได้ 
แนวปฏิบัติน้ีถือว่าเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี ในกรณีดังกล่าว
แรงงานมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
โดยจะอยู่ในสถานะถูกเลิกจ้างจนกว่าศาลออกคำาส่ังให้
ผู้ว่าจ้างรับแรงงานน้ันกลับเข้าทำางาน ซ่ึงอาจใช้เวลานาน

เอกสารการทำางาน28

ผู้ว่าจ้างต้องแสดงนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท
และรายละเอียดเก่ียวกับการจ้างงานในสถานท่ีเปิดเผย เม่ือมี
การจ้างงานแรงงานมากกว่า 10 คน รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูล
การจ้างงานและข้อมูลส่วนตัวของแรงงานด้วย

ผู้ว่าจ้างที่จ้างแรงงานมากกว่า 10 คน ต้องจัดทำา
เอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น ผู้ว่าจ้าง
ต้องส่งนโยบายและระเบียบของบริษัทเป็นภาษาไทย
ให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และปิด
ประกาศในสถานท่ีเปิดเผยที่แรงงานเห็นได้โดยง่าย 
เอกสารน้ีต้องระบุช่ัวโมงทำางาน เวลาพัก วันหยุดประจำา
สัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันลา การทำางานล่วงเวลา 
วันและสถานท่ีในการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายค่าล่วงเวลา
ค่าทำางานในวันหยุดตามประเพณี ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ตามประเพณี ค่าทำางานในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดประจำาสัปดาห์ กฎและมาตรการ
ทางวินัย กระบวนการร้องทุกข์ การยกเลิกสัญญาจ้าง
ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ผู้ว่าจ้างต้องจัดทำาทะเบียนแรงงานสำาหรับแรงงาน
ทุกคนเป็นภาษาไทย ซ่ึงระบุช่ือ นามสกุล เพศ สัญชาติ 
วันเกิดหรืออายุ ท่ีอยู่ปัจจุบัน วันเร่ิมการจ้างงาน ตำาแหน่ง
หรือหน้าท่ีงาน อัตราค่าจ้างและผลประโยชน์อ่ืน ๆ และ
วันสิ้นสุดการจ้างงาน พร้อมให้พนักงานตรวจแรงงาน
ขอตรวจได้

ผู้ว่าจ้างต้องยื่นแบบ คร.11 เพื่อแสดงรายละเอียด
สภาพการจ้างงานและสภาพการทำางานแก่อธิบดี
หรือเจ้าหน้าท่ีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในเดือนมกราคมของทุกปี หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งแก่อธิบดีหรือเจ้าหน้าท่ีภายในเดือน
ถัดไป

ผู้ว่าจ้างต้องจัดทำาบันทึกและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้าง ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด
ตามประเพณี ค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามประเพณี 
ค่าทำางานในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และให้แรงงานลงลายมือ
ชื่อเพื่อรับทราบรายการจ่ายเงินดังกล่าว

ผู้ว่าจ้างต้องเก็บรักษาข้อมูลของแรงงานแต่ละคน
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
และเก็บบันทึกการจ่ายค่าจ้างเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
หลังจากวันที่จ่าย

ค.46

ค.47

ค.48

ค.49

ค.50



4. สงเคราะห์บุตร
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แรงงานทุกคน รวมถึง
แรงงานข้ามชาติ ท่ีส่งเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

2. คลอดบุตร

3. ทุพพลภาพ

5. ว่างงาน

6. เกษียณอายุ/ชราภาพ

7. เสียชีวิต

© IOM 2006/Thierry FALISE

สิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคมง

สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม20
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ในการท่ีจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากแผนประกันสังคม 
แรงงานข้ามชาติจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ทำางานเต็มเวลา
เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านกระบวนการ
จ้างงาน MOU หรือผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
แล้ว
ผู้ว่าจ้างไทยยื่นสมัครเข้าระบบประกันสังคมให้
อายุระหว่าง 18 ถึง 55 ปี

แรงงานในระบบ MOU ทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าระบบประกันสังคม 
ยกเว้น แรงงาน MOU ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ท่ีไม่มีการจ้างงาน
ท้ังปี และแรงงาน MOU ประเภททำางานในบ้าน แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมหลังจากจ่าย
เงินสมทบรายเดือนเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน

ผู้ ว่าจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่มีสิทธิสมัครเข้า
ระบบประกันสังคมต้ังแต่หน่ึงคนข้ึนไป ต้องข้ึนทะเบียน
กองทุนประกันสังคมภายใน 30 วันหลังจากจ้าง
แรงงานนั้น

ง.1

ง.2 ผู้ ว่าจ้างต้องข้ึนทะเบียนกองทุนประกันสังคมให้
แรงงานข้ามชาติทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 55 ปี

ผู้ว่าจ้างต้องย่ืนช่ือ ค่าจ้างหรือเงินเดือน และรายละเอียด
อื่น ๆ ของแรงงานข้ามชาติที่สำานักงานประกันสังคม
กำาหนดภายใน 30 วันหลังจากวันที่แรงงานข้ามชาติ
นั้นเป็นผู้ประกันตน สำานักงานประกันสังคมจะออก
หนังสือสำาคัญให้แก่บริษัทและบัตรประกันสังคมให้
แก่แรงงานข้ามชาติ

อัตราเงินสมทบท่ีแรงงานส่งให้กองทุน คือ ร้อยละ 5 
ของค่าจ้างรายเดือนของแรงงานแต่ไม่เกิน 750 บาท 
และให้ผู้ว่าจ้างส่งเงินสมทบจำานวนเท่ากัน และรัฐบาล
ส่งเพิ่มอีกร้อยละ 2.75

ผู้ว่าจ้างต้องส่งจำานวนเงินที่หักไว้ให้กับสำานักงาน
ประกันสังคมภายใน 15 วันหลังจากส้ินเดือน ทุกเดือน 
โดยทำารายการหักจากค่าจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว

ง.3

ง.4

ง.5



ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
แรงงานทุกคนไม่ว่ามีสัญชาติใดหรือถือเอกสารประเภทใด รวมถึง
แรงงานข้ามชาติ ซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำางาน
ซึ่งสูญหาย29 หรือเสียชีวิตขณะหรืออันเนื่องจากการทำางาน 
มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ยกเว้นแรงงานข้ามชาติที่ทำางานเป็น
แรงงานทำางานในบ้านหรือแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำางาน30 
สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

1) ค่าทดแทนในกรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ 
 ทุพพลภาพถาวร ตาย หรือสูญหาย
2)  ค่ารักษาพยาบาล
3)  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำางาน
4)  ค่าทำาศพ

เน้ือหาในส่วนต่อไปน้ีสรุปความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างในการ
ทำาให้ม่ันใจว่า แรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ สามารถ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน

จ.1 

จ.2 

จ.3 

จ.4 

29  ‘สูญหาย’ หมายถึง แรงงานได้สูญหายขณะปฏิบัติงานหรือขณะทำาตามคำาส่ังของนายจ้าง และนายจ้างมีเหตุผลให้เช่ือว่า แรงงานน้ันเสียชีวิตแล้ว เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บขณะทำางาน
   หรือเนื่องจากคำาสั่งดังกล่าวของนายจ้าง
30  ดูกระทรวงแรงงาน, “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ ท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียก 
 เก็บเงินสมทบ,” 21 กุมภาพันธ์ 2562, ค้นจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/067/T_0019.PDF.
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สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนเงินทดแทนจ

ผู้ว่าจ้างท่ีมีแรงงานต้ังแต่หน่ึงคนข้ึนไปต้องข้ึนทะเบียน
กองทุนทดแทนภายใน 30 วันหลังจากจ้างแรงงาน
คนแรก และส่งทะเบียนรายชื่อแรงงานต่อสำานักงาน
ประกันสังคมทุกปี

ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกิจการของตน
อาทิ ที่อยู่ ประเภทอุตสาหกรรม ต่อกองทุนทดแทน
ภายใน 30 วัน

ผู้ว่าจ้างต้องส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนทุกปีในอัตรา
ท่ีกฎหมายไทยกำาหนด อัตราเงินสมทบกองทุนทดแทน
ท่ีผู้ว่าจ้างต้องจ่ายข้ึนอยู่กับความเส่ียงจากการทำางาน
ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทอุตสาหกรรม

ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้แรงงานท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด และแจ้งกองทุนเงิน
ทดแทนภายใน 15 วันหลังจากเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยนั้น

สิทธิประโยชน์ของกองทุนทดแทน22
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สิทธิในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองถูกระบุอยู่ในสนธิ
สัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศและได้รับการคุ้มครอง
โดยรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2518 แรงงานข้ามชาติสามารถสมัครเป็นสมาชิกและ
เข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงานในประเทศไทยได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติจัดตั้ง
หรือดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการหรือพนักงานของสหภาพ 
แรงงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้

ฉ.1

ฉ.2

สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงาน คืออะไร

สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานมีบทบาทท่ีสำาคัญ 
ในการร่วมเจรจาต่อรอง ซ่ึงเป็นกระบวนการเจรจาระหว่าง
ผู้ว่าจ้างและแรงงานเก่ียวกับสภาพการทำางาน สวัสดิการ 
สิทธิประโยชน์ และแก้ไขข้อพิพาทด้านแรงงาน เพ่ือให้เกิด
สภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัยและ            
มีประสิทธิภาพ

การร่วมเจรจาต่อรอง คืออะไร

กระบวนการที่แรงงานเจรจาผ่านสหภาพแรงงานกับ
ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่งได้แก่ ค่าจ้าง 
สวัสดิการ ชั่วโมงทำางาน วันลา นโยบายด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย และอื่น ๆ

ผู้ว่าจ้างต้องคำานึงถึงเง่ือนไขต่อไปน้ี สำาหรับแรงงานทุกคน รวมถึง
แรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไทย

แรงงานมีอิสระในการเข้าร่วมการประชุมของสหภาพ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วม

แรงงานมีอิสระในการพบปะและติดต่อตัวแทนจาก
สหภาพแรงงาน และ/หรือ องค์กรของแรงงานใน
สถานประกอบการได้

© IOM 2020/Visarut SANKHAM

สิทธิเสรีภาพในสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรองฉ

คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 23



24 สิทธิเสรีภาพในสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
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ฉ.3 ฉ.10

ฉ.11

ฉ.12

ฉ.13

ฉ.14

ฉ.4

ฉ.5

ฉ.6

ฉ.7

ฉ.8

ฉ.9

ผู้ว่าจ้างต้องไม่ใช้ระบบบัญชีดำาในการเลี่ยงจ้างงาน
นักสหภาพแรงงาน

ผู้ว่าจ้างต้องไม่ทำาโทษ ข่มขู่ หรือคุกคามแรงงาน 
เน่ืองจากการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาคมแรงงาน หรือเป็นตัวแทนในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ร่วมของแรงงาน

ผู้ว่าจ้างต้องไม่จูงใจแรงงานให้งดการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
หรือเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

ผู้ว่าจ้างต้องไม่ทำาโทษแรงงานจากการมีส่วนเก่ียวข้อง
กับข้อพิพาทร่วมหรือการนัดหยุดงานตามกฎหมายไทย

ผู้ว่าจ้างต้องไม่บอกเลิกสัญญาจ้างของแรงงาน ในกรณี
ที่แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมเจรจา
ต่อรอง สหภาพแรงงาน หรือองค์กรแรงงาน

ผู้ว่าจ้างต้องเจรจากับสหภาพหรือตัวแทนแรงงาน
ด้วยความสุจริตใจ หากมีการทำาข้อตกลงร่วม ผู้ว่าจ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้

การเป็นตัวแทนและการดำาเนินกิจกรรมของแรงงาน
อย่างสันติสามารถกระทำาได้

มาตรการทางวินัยใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
สมาชิกสหภาพแรงงาน การร่วมเจรจาต่อรอง และองค์กร
แรงงานต้องสอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมาย

ผู้ว่าจ้างต้องแก้ไขข้อร้องทุกข์และข้อพิพาทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย

ผู้ว่าจ้างที่จ้างแรงงานมากกว่า 50 คนขึ้นไปจะต้อง
จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ของตน ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนแรงงานอย่างน้อย 5 คน 
และสนับสนุนให้เกิดการเลือกต้ังตัวแทนแรงงานอย่าง
อิสระและยุติธรรม คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบในการให้แนวทาง
และคำาปรึกษาแก่ผู้ว่าจ้างเก่ียวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของแรงงาน

ผู้ว่าจ้างต้องจัดการประชุมกับคณะกรรมการสวัสดิการ
อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง ทุกสามเดือน หรือเม่ือสมาชิกสหภาพ
แรงงานจำานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ

ผู้ว่าจ้างต้องปิดประกาศเก่ียวกับสวัสดิการของแรงงาน
ในสถานประกอบการอย่างชัดเจน
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ทำาความเข้าใจการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมในสถานประกอบการบทที่ 2

คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 25
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ทำาความเข้าใจการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมในสถานประกอบการ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
แรงงานในประเทศไทยทั้งหมด31 แรงงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่
มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเท่าน้ัน แต่ยังนำาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของตนติดตัว
มาด้วย ดังน้ัน ความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนจากพวกเขาอาจเป็น
ประโยชน์ต่อทุกคน โดยไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อีกด้วย32

ผู้ว่าจ้างควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีเอ้ือให้แรงงาน
จากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันสามารถมีปฏิสัมพันธ์และเติบโต
ไปด้วยกัน เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย   
ดังกล่าวในสถานประกอบการของตน การปรับใช้มาตรการเชิงรุก
และเปิดกว้างในการเรียนรู้วัฒนธรรมของแรงงานช่วยให้       
ผู้ว่าจ้างสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร/บริษัทของตนได้ 
การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือในการถนอมความเช่ือใจ
และสานความสัมพันธ์ในสถานประกอบการอย่างเคารพซ่ึงกัน
และกัน อย่างไรก็ตาม การสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีเคารพ
ซึ่งกันและกันนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ว่าจ้างยังต้องรับประกันว่า
สิทธิข้ันพ้ืนฐานข้ันต่ำาของแรงงานข้ามชาติจะได้รับการคุ้มครอง
ตามที่กรอบกฎหมายของประเทศกำาหนด การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมจะสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงานได้ก็ต่อเม่ือแรงงาน
มีสภาพการทำางานท่ีดีได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ และ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเท่านั้น

ข้อแนะนำาในการอ่านเนื้อหาบทนี้

เน้ือหาในบทนี้เขียนข้ึนสำาหรับตัวแทนของบริษัทที่ทำาหน้าท่ี
สื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการ และหัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ล่าม และ
พนักงานอ่ืนท่ีทำางานกับแรงงานข้ามชาติโดยตรง ควรใช้เน้ือหา
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คณะทำางานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถ่ินของประเทศไทย, 
เบนจามิน ฮาร์คินส์, รายงานการย้ายถิ่นในประเทศไทย ฉบับปี 2562, ค้นจาก 
https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/document/publica-
tions/Thailand%20Report%202019_22012019_LowRes.pdf.
ข้อ 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal 
Declaration on Cultural Diversity) ขององค์การสหประชาชาติ www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx.

โครงสร้างของบทนี้

บทนี้แบ่งออกเป็น

ช. คำาแนะนำาสำาหรับการเป็นผู้ว่าจ้างที่เคารพต่อ 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ซ. วัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาและส่ิงท่ีควรทราบ

ฌ. วัฒนธรรมของประเทศเมียนมาและส่ิงท่ีควรทราบ

ในบทน้ีเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการคำานึงถึงมิติทางวัฒนธรรม
เมื่อมีการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมกับแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศกัมพูชาและเมียนมา อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ไม่ใช่
แนวทางท่ีเด็ดขาดและสมบูรณ์ท่ีสุด และถูกออกแบบเพ่ือเป็น
กรอบในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในสถานประกอบการเท่าน้ัน 
ดังน้ัน ผู้ว่าจ้างจึงควรกระตือรือร้นในการทำาความเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานด้วยตนเอง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงาน

หมายเหตุ: ท้ังประเทศกัมพูชาและเมียนมาต่างมีประวัติศาสตร์
อันยาวนานรวมถึงมีประชากรที่หลากหลายซึ่งอาจมีความ
แตกต่างระหว่างกันอยู่บ้าง โดยประเทศดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ศาสนาที่แตกต่างกันอาศัยอยู่ ดังนั้น แนวทางนี้จึงเป็นการยก
ข้อพึงพิจารณาโดยท่ัวไปเก่ียวกับการเคารพความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศสำาหรับผู้ว่าจ้าง และอาจไม่
ครอบคลุมถึงสมาชิกจากทุกกลุ่มชาติพันธ์ุและศาสนา ผู้ว่าจ้าง
จึงควรใช้แนวทางนี้ด้วยความระมัดระวัง

https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_LowRes.pdf
https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_LowRes.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx
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เนื้อหาส่วนนี้ให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้ว่าจ้างในการทำางานกับ
แรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยการเคารพความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างสถานประกอบการที่ให้
ความสำาคัญกับทุกคน เคารพซ่ึงกันและกัน และมีประสิทธิภาพ

33
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, แนวทางการทำางานจากภายใน, เกร็ดความรู้ 
24 ข้อสำาหรับการดำาเนินแผนงานท่ีมีความอ่อนไหวต่อวัฒนธรรม, ค้นจาก www.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/24tips_eng.pdf. มอนค์เซอร์รัท, 
ฟอนเซกา เอสตราดา, ความตระหนักต่อวัฒนธรรมในสถานประกอบการ, 6 
พฤษภาคม 2558, ค้นจาก   https://extension.psu.edu/cultural-sensitivity
-in-the-workplace. และ รัฐบาลของรัฐนิวฟาวนด์แลนด์และลาบราดอร์, 
กระทรวงการศึกษาและพัฒนาการเด็กเล็ก, การนำาเสนอเกี่ยวกับความตระหนัก 
ต่อวัฒนธรรม, 2552, ค้นจาก www.gov.nl.ca/education/files/k12_cur-
riculum_guides_esl_cultural_sensitivity.pdf.

ใช้เวลาเพื่อทำาความเข้าใจวัฒนธรรมของ
แรงงาน ทำาความเข้าใจว่าคุณค่า แนวปฏิบัติ 
และความเช่ือต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ในแต่ละวันของแรงงานอย่างไร รวมถึงทำาความ
เข้าใจพลวัตรในการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ชายหญิงในสถานประกอบการ

รับฟังความคิดเห็นของแรงงาน ก่อนเริ่ม
ปรับเปล่ียนหรือทำาการตัดสินใจใดท่ีจะกระทบต่อ
แรงงานข้ามชาติ ให้ขอความคิดเห็นจากแรงงาน
ต่อประเด็นน้ัน ๆ ก่อน การกระทำาดังกล่าวจะช่วย
สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงาน
และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแก่แรงงาน  
ต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน จัดการประชุม
พนักงานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้การถ่ายทอดข้อมูล
ระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงานมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย เป้าการผลิต
 และความคาดหวังขององค์กรร่วมกัน

พยายามสร้างความเข้าใจ จ้างล่ามที่มี
คุณสมบัติทำาหน้าที่ในการแปลภาษา ณ สถาน
ประกอบการและสายการผลิต รวมถึงในการ
ปฐมนิเทศน์ การประชุมสรุปงาน ให้คำาแนะนำา 

และคำาสั่งต่าง ๆ ทำาให้แน่ใจว่าล่ามมีความ
เป็นกลางและเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติ
หน้าที่ จัดแปลประกาศ กฎระเบียบ คู่มือ ป้าย
ความปลอดภัย ข้อแนะนำาในการทำางาน และ
เอกสารท่ีจำาเป็นอ่ืน ๆ  เป็นภาษาท่ีแรงงานทุกคน
เข้าใจอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาท่ีง่ายและไม่ใช้ศัพท์
เฉพาะทางในการสื่อสารกับแรงงาน

ให้ความเคารพ คิดหาวิธีการแสดงให้แรงงาน
เห็นว่าคุณเคารพวัฒนธรรม บทบาท และหน้าท่ี
ของพวกเขา หลีกเล่ียงทัศนคติเชิงลบหรือภาษา
เชิงเหยียด พูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนา
ด้วยความเคารพและระมัดระวังเมื่อพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เรียนรู้ที่จะออก
เสียงชื่อของแรงงานอย่างถูกต้อง และแสดง
ให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแรงงาน รวมถึงแบ่งปันเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของตนเอง
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มีความอดทน ใช้เวลาอย่างพอเหมาะในการ
ทำาความเข้ าใจความกังวลของแรงงาน    
พร้อมอธิบายคำาถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ของ
แรงงานให้กระจ่าง ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
มีแนวโน้มท่ีจะปะทุและส่งผลกระทบต่องาน
ในภายหลัง

มคีวามเสมอภาค สร้างความเช่ือใจกับแรงงาน
ด้วยการแสดงความโปร่งใสและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา หรือสถานะใด 
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และ
ศาสนาท่ีแรงงานเป็นผู้ริเร่ิม จัดการ และเข้าร่วม 
โดยสมัครใจ

ใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ 
เมื่อพูดคุยเก่ียวกับประเด็นเก่ียวกับงานหรือ
คำาถามที่แรงงานถาม ควรมีหลักฐานประกอบ
หรือแสดงคำาให้การท่ีน่าเชื่อถือเพ่ือสนับสนุน
คำาพูดของคุณ แสดงผลลัพธ์ให้เห็นว่าคุณได้
ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณพูดไว้แล้ว

ไม่ด่วนตัดสิน หลีกเลี่ยงการตัดสินแรงงาน
จากพฤติธรรมหรือความเช่ือของเขา พยายามวาง
ทัศนคติหรืออคติส่วนตัวของคุณเอาไว้ก่อน และ
ทำาความเข้าใจมุมมองและวัฒนธรรมของ
แรงงาน เวลาพูด พยายามแยกแยะระหว่าง 
ข้อเท็จจริงและความเห็น การตีความส่วนตัว 
ข่าวลือ หรือเรื่องซุบซิบนินทาให้ชัดเจน

ใช้ภาษาด้วยความระมัดระวัง ใช้คำาพูดและ
วาจาด้วยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงการทำาให้
ผู้อ่ืนขุ่นเคือง เรียนรู้เก่ียวกับวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาท่ีแรงงานพึงปรารถนา และส่ือสารต่อกัน
และกันด้วยความสุภาพและให้เกียรติ พูดช้า ๆ 
ชัดถ้อยชัดคำา ถามด้วยคำาถามปลายเปิดเพื่อ
เปิดโอกาสให้แรงงานแบ่งปันความคิดเห็น 
ความกังวล ถามคำาถามหรือถกเถียงในหัวข้อต่าง ๆ

ทำางานผ่านตัวแทนแรงงาน ทำางานกับตัวแทน
แรงงานข้ามชาติเพ่ือทำาความเข้าใจขวัญ
กำาลังใจของแรงงานข้ามชาติและหาวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการมีปฏิสัมพันธ์ ทำาให้แน่ใจว่า

ได้รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเพศ ชาติพันธุ์ 
ศาสนา ภาษา และสัญชาติที่แตกต่างอย่าง
เสมอภาค

แสดงบทบาท ผู้อำ านวยความสะดวก        
เมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ  รวมไปถึงปัญหาที่มี
ความเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ให้แสดงบทบาทเป็นผู้อำานวยความสะดวก 
ก่อนอื่นให้รับฟังเพ่ือทำาความเข้าใจอีกฝ่าย 
หลังจากนั้นค่อยพยายามทำาให้อีกฝ่ายเข้าใจ 
และอนุญาตให้แรงงานแสดงความคิดเห็น
ก่อนแสดงความคิดของตนเอง

รักษาคำามั่นสัญญา ปฏิบัติตามสิ่งที่พูดและ
รักษาคำามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแรงงาน

หาจุดยืนร่วมกัน ทำาความเข้าใจความคล้ายคลึง
ระหว่างวัฒนธรรม ความเชื่อ และทัศนคติของ
แรงงานในประเทศและแรงงานข้ามชาติ และ
ใช้เป็นฐานในการสร้างสถานประกอบการท่ี
ยอมรับความแตกต่างของทุกคน

ตระหนักถึงความสำาเร็จ ประกาศเผยแพร่
ความสำาเร็จที่เกิดข้ึนเพ่ือมุ่งความสนใจของ
แรงงานไปที่ผลของการทำางานและเพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจ

สร้างเสริมศักยภาพ จัดฝึกอบรมให้แรงงาน
ทุกคนอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือพัฒนาทักษะความ
สามารถ ไม่ว่าแรงงานจะมีตำาแหน่งหรือสถานะ
การย้ายถ่ินฐานแบบใด ลงทุนในกิจกรรมแนะแนว
ด้านวัฒนธรรมและการฝึกอบรมด้านภาษา
สำาหรับแรงงานข้ามชาติ

ไม่ย่อท้อ การทำางานในสภาพแวดล้อมพหุ 
วัฒนธรรมมีความคุ้มค่า แต่ก็อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดได้เช่นกัน อย่าคาดหวังท่ีจะเข้าใจ
วัฒนธรรม ความคิดเห็น และทัศนคติของแรงงาน
ในทันที การสร้างสถานประกอบการท่ีมีการเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมถือเป็น 
กระบวนการระยะยาว

ช.5

ช.6

ช.7

ช.8

ช.9

ช.10

ช.11

ช.12

ช.13

ช.14

ช.15

ช.16
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เนื้อหาส่วนนี้ให้ข้อมูลสำาคัญที่ควรคำานึงถึง เมื่อมีการจ้าง
แรงงานจากประเทศกัมพูชา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการส่ือสารอย่าง
เคารพซึ่งกันและกนัและอยา่งมีประสิทธภิาพระหวา่งผู้วา่จ้าง
และแรงงาน และระหว่างแรงงานด้วยกันเอง ซึ่งจะนำาไปสู่
สถานประกอบการที่มีผลิตภาพดียิ่งขึ้น

ข้อมูลสำาคัญ

ซ.3

ซ.4

ซ.1

ซ.2

ราชอาณาจักรกัมพูชามีประชากร 16.2 ล้านคน

ราชอาณาจักรกัมพูชามีกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และ
เช้ือชาติหลากหลาย เช่น จาม จีน เขมร เวียดนาม และ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ34

คาดว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และ
ส่วนน้อยลงมานับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และอ่ืน ๆ35

ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนมีบทบาทสำาคัญ
ในวัฒนธรรมกัมพูชา

© IOM 2020/Visarut SANKHAM

วัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา
และสิ่งที่ควรทราบซ

34

35

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย, ชนพ้ืนเมือง, ชนกลุ่มน้อยและการขจัดความยากจน, 
2545, หน้า 3 www.adb.org/sites/default/files/publication/28021/indig-
enous-peoples-cambodia.pdf.
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ, รายงานด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาระหว่าง
ประเทศปี 2562: กัมพูชา. ค้นจาก www.state.gov/reports/2019-re-
port-on-international-religious-freedom/cambodia/.
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1. การทักทายและชื่อ

ส่วนน้ีสรุปหลักการทั่วไปเก่ียวกับวิธีการทักทายและเรียกชื่อ
ของชาวกัมพูชา

ซ.5

ซ.6

ซ.7

ซ.8

ซ.9

ซ.10

ซ.11

ซ.12

ชาวกัมพูชาหลายคนได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ
จึงทักทายกันด้วยการโค้งคำานับ พร้อมประนมมือไว้ท่ีอก 
ขณะที่ยืนห่างจากอีกฝ่ายประมาณครึ่งเมตร วิธีการ
ทักทายดังกล่าวเรียกว่า “ซัมเป๊ียะห์” ในภาษากัมพูชา36 
ผู้ว่าจ้างควรสังเกตว่าแรงงานทักทายกันอย่างไรและ
เรียนรู้วิธีการดังกล่าวเพ่ือแสดงการเคารพความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม การกระทำาเช่นน้ีจะช่วยให้ผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้ท่ีใส่ใจความซับซ้อนทางวัฒนธรรมท่ีอาจมีในกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ศาสนา และเช้ือชาติต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา

ชาวกัมพูชาบางคนอาจทักทายกันด้วยการจับมือ

เพ่ือเป็นการแสดงการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในมิติด้านเพศ เมื่อทักทายผู้หญิง ฝ่ายชาย
ควรรอให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายยื่นมือออกมาก่อน ผู้หญิง
บางคนอาจไม่อยากจับมือกับผู้ชาย ในกรณีดังกล่าว 
ให้ใช้การย้ิมและพยักหน้า ซ่ึงถือเป็นกิริยาท่ีสุภาพแทน

ชาวกัมพูชาหลายคนใช้ช่ือของตนเอง ตามด้วยนามสกุล
ซึ่งตั้งตามชื่อของพ่อตนเอง (ตามระบบปิตานิยม)

ชาวกัมพูชาหลายคนเรียกอีกฝ่ายตามระดับความสัมพันธ์
และความอาวุโส (แก่กว่าหรือเด็กกว่า)

ในการพบปะกันครั้งแรก ผู้ว่าจ้างอาจถามแรงงานว่า 
เขาต้องการให้เรียกชื่อหรือคำานำาหน้าอย่างไรในการ
สนทนา

ชาวกัมพูชาหลายคนถือว่า การต้ังช่ือหรือช่ือเล่นให้แก่
ชาวกัมพูชาเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมและไม่เคารพบุคคลน้ัน

ในการสนทนา หลายคนถือว่า การถามไถ่ถึงครอบครัว 
งาน และประเทศบ้านเกิดของอีกฝ่ายเป็นมารยาทท่ี
เหมาะสม 36

37

รัฐบาลแคนาดา, ศูนย์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, ข้อมูลประเทศ: กัมพูชา, 2561,     
ค้นจาก www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-aper-
cus_pays/ci-ic_kh.aspx?lang=eng.
คลาร่า สกรู้ป, วัฒนธรรมกัมพูชา, 2560, ค้นจาก https://culturalatlas.sbs.
com.au/cambodian-culture/.

2. ภาพลักษณ์ทางสังคมและการสื่อสาร37

ส่วนนี้สรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางสังคมของ
ชาวกัมพูชาและวิธีส่ือสารกับแรงงานกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมส่วนใหญ่ให้คุณค่าการมีภาพลักษณ์                            
ทางสังคมในเชิงบวก ชาวกัมพูชาหลายคนให้ความ
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการมีภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดี  
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแสดงการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ผู้ว่าจ้างควรคำานึงถึงส่ิงต่อไปน้ี ในสถานการณ์
ปกติท่ีไม่เก่ียวข้องกับภัยอันตรายหรือการเอารัดเอาเปรียบ

ซ.13

ซ.14

ให้คำาติชมต่อแรงงานเป็นการส่วนตัวและอย่าง
สร้างสรรค์ โดยที่แรงงานไม่ต้องกลัวว่าจะรู้สึก
ขายหน้า
ใช้ภาษาที่ไม่ก้าวร้าว ไม่รุนแรง และสร้างสรรค์
เม่ือส่ือสารกับแรงงาน ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการหาทางออก 
มากกว่าการวิจารณ์หรือชี้ข้อผิดพลาด
ชื่นชมแรงงานท่ีมีผลงานดีทั้งต่อหน้าคนอื่นและ
แจ้งแก่พนักงานเป็นการส่วนตัว
แสดงความพยายามในการมีสัมพันธไมตรีและ
ความสนใจในความคิดเห็นของแรงงานแต่ละคน
อย่างจริงใจ

บุคคลหลายคน รวมท้ังชาวกัมพูชา อาจรู้สึกอึดอัดท่ีจะ
ยอมรับว่า ตัวเองขาดความเข้าใจในประเด็นใดประเด็นหน่ึง 
ผู้ว่าจ้างควรทำาสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสาร
ในหัวข้อใด ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ภาษาง่าย ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทาง
ยกตัวอย่างเพ่ือช่วยให้แรงงานเข้าใจบริบทใน
การนำาไปปรับใช้
ใช้คำาถามปลายเปิด (อย่างไร อะไร ทำาไม เม่ือใด ใคร) 
ถามแรงงาน เพื่อสรุป/จับใจความสิ่งที่พูด
ลองเปล่ียนรูปแบบการสนทนาเป็นคำาถามเพ่ือ
ตรวจสอบว่าฝ่ายตรงข้ามได้เข้าใจสมบูรณ์หรือไม่

https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_kh.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_kh.aspx?lang=eng
https://culturalatlas.sbs.com.au/cambodian-culture/
https://culturalatlas.sbs.com.au/cambodian-culture/
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38

39

40

41

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 
สำานักงานคณะกรรมการด้านการลงทุนและการบริหารบริษัท, ศูนย์ธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบแห่งเมียนมา, “เคารพวัฒนธรรมเมียนมาในสถานประกอบการ”, 
มิถุนายน 2562, ค้นจาก www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/
news-files/culture_guide_e_0.pdf.
Ibid.
รัฐบาลแคนาดา, ศูนย์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, ข้อมูลประเทศ: กัมพูชา, 2561,    
ค้นจาก www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_
pays/ci-ic_kh.aspx?lang=eng.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 
เรื่องเดิม และคลาร่า สกรู้ป, เรื่องเดิม.

หลีกเลี่ยงคำาถาม “ใช่หรือไม่ใช่” เนื่องจากแรงงาน
อาจรู้สึกอึดอัดที่จะไม่เห็นด้วยกับผู้ว่าจ้างในท่ี
ส่วนตัวหรือต่อหน้าคนอื่น38

ไม่นับรวมการย้ิมเป็นการตอบตกลงหรือแสดง
ความยินดีเสมอไป
ไม่นับรวมคำาตอบรับว่า “ใช่” ว่าเป็นการตอบตกลง
หรือแสดงความเข้าใจเสมอไป

เม่ืออยู่เป็นกลุ่ม ผู้ว่าจ้างไม่ควรเจาะจงให้แรงงานคนใด
คนหนึ่งตอบคำาถาม แต่หลังจากถามคำาถามแล้ว ให้ผู้
ว่าจ้างรอสักครู่ เพื่อให้แรงงานตอบคำาถามด้วยความ
สมัครใจด้วยตนเอง

ผู้ว่าจ้างควรตระหนักว่า ชาวกัมพูชาหลายคนอาจยับย้ัง
การแสดงความคิดเห็น เพื่อไม่ให้เป็นการทำาร้ายหรอื
ทำาให้ผู้อ่ืนขุ่นเคือง39 แต่จะเลือกท่ีจะใช้คำาพูดอ้อม ๆ 
หรือคลุมเครือ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เนื่องจาก
พฤติกรรมดังกล่าว ประกอบกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงาน อาจทำาให้เป็นการยาก
ที่จะได้ความคิดเห็นที่แท้จริงจากแรงงาน ดังนั้น  เพื่อ
ก้าวข้ามอุปสรรคนี้ ผู้ว่าจ้างอาจใช้คำาถามปลายเปิด
ถามแรงงานก่อนที่จะแสดงความเห็นของตัวเอง    
ยกตัวอย่างเช่น คุณคิดว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการน้ี
ให้ดีข้ึนได้อย่างไร คุณคิดว่าเราจะปรับปรุงการทำางาน
ในโรงงานของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร อะไรจะทำาให้คุณ
รู้สึกสบายใจขึ้น เป็นต้น

หลายคนมองว่า การมองตาเป็นคร้ังคราวเป็นการแสดง
ความสนใจต่อผู้พูด

หลายคนมองว่า การจ้องตาผู้พูดเป็นเวลานานอาจ
ถือเป็นการท้าทายผู้พูด

เมื่อผู้อาวุโสหรือบุคคลที่มีตำาแหน่งสูงกว่าออกคำาสั่ง
หรอืพูดด้วย ชาวกัมพูชาบางคนอาจเลอืกทีจ่ะก้มมองตำา่
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้พูด

หลายวัฒนธรรมให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส เช่นเดียวกัน
ชาวกัมพูชาหลายคนที่อาจปรับภาษา ท่าทาง หรือ
พฤติกรรมของตนเมื่อพูดคุยกับผู้ท่ีอายุมากกว่าเพ่ือ
เป็นการแสดงความเคารพ40

ก่อนการจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ กิจกรรม
ในสถานประกอบการสำาหรับทั้งเพศหญิงและชาย 
แนะนำาให้สอบถามแรงงานชาวกัมพูชาท้ังชายและ
หญิงก่อนว่า พวกเขาสบายใจที่จะเข้าร่วมไหม และ
พวกเขาอยากจัดกิจกรรมอย่างไร

ในการแก้ไขความขัดแย้ง ชาวกัมพูชาหลายคนชอบท่ีจะ
มีคนกลางในการส่ือสารมากกว่าการปะทะกันโดยตรง

การพูดคุยเก่ียวกับประเด็นเขมรแดงอาจกระตุ้น
บาดแผลในใจของชาวกัมพูชาหลายคน

3. การแตะเนื้อต้องตัว41

ส่วนนี้สรุปหลักการทั่วไปเก่ียวกับการแตะเน้ือต้องตัวของชาว
กัมพูชาและการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในที่สาธารณะ

การจับศรีษะ แก้ม ผม หรือส่งของข้ามศีรษะบุคคล 
โดยเฉพาะผู้อาวุโส ถือเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม

การชี้หรือจับสิ่งของด้วยเท้า รวมถึงการยกเท้ามาวาง
บนโต๊ะ หมอน หรือใกล้ศีรษะอาจถือเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม
ทางวัฒนธรรม

หลายคนมองว่า การชี้นิ้วเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมทาง
วัฒนธรรม ชาวกัมพูชาหลายคนใช้ปากในการช้ีส่ิงของ
หรือบุคคล ซึ่งไม่ถือว่าเป็นท่าทางที่ไม่เหมาะสม

หลายคนมองว่าการรักษาระยะห่างหนึ่งท่อนแขน
ระหว่างการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าเป็นสิ่งที่
เหมาะสม

ซ.15

ซ.16

ซ.17

ซ.18

ซ.19

ซ.20

ซ.21

ซ.22

ซ.23

ซ.24

ซ.25

ซ.26

ซ.27

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/news-files/culture_guide_e_0.pdf
https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/news-files/culture_guide_e_0.pdf
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/services/cfsi-icse/cultural-insights-apercu-culturelles/index.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/services/cfsi-icse/cultural-insights-apercu-culturelles/index.aspx?lang=eng
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4. การแต่งกาย

ส่วนนี้สรุปวิธีการที่ผู้ว่าจ้างสามารถสร้างสภาพแวดล้อม      
ในสถานประกอบการที่ให้คุณค่าทุกคนเท่าเทียมกันและ
ให้การเคารพซ่ึงกันและกัน ผ่านเคร่ืองแต่งกายหรือแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการแต่งกาย

การก้าวข้ามสิ่งของ โดยเฉพาะหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
หรือนิตยสารอาจถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อความรู้

หลายคนมองว่า การแตะเน้ือต้องตัวกันระหว่างบุคคล   
เพศเดียวกัน เช่น การจับมือหรือการกอด เป็นที่
ยอมรับได้ แต่ก็พบเห็นได้ไม่บ่อยในที่สาธารณะ

ซ.28

ซ.29

ซ.30

ซ.31

ซ.32

ผู้ว่าจ้างควรอนุญาตให้แรงงานแต่งกายตามท่ีต้องการ 
เว้นแต่แรงงานจำาเป็นต้องใส่ชุดป้องกันความปลอดภัย
ในการทำางาน

ผู้ว่าจ้างอาจอนุญาตให้แรงงานใส่ชุดตามประเพณี
ในวันสำาคัญทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
หลากหลาย

การถอดรองเท้าก่อนเข้าไปยังสำานักงานของผู้ว่าจ้าง
อาจถือเป็นการแสดงความเคารพ เช่นเดียวกันกับท่ี 
ผู้ว่าจ้างควรสังเกตว่าแรงงานถอดรองเท้าของตนหรือ
ไม่ก่อนเข้าไปยังท่ีพักของแรงงาน หากไม่แน่ใจ ผู้ว่าจ้าง
สามารถถามแรงงานอย่างสุภาพ

5. การรับประทานอาหารและการเข้าสังคม

ส่วนน้ีสรุปหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการรวมตัวทางสังคมและ
การรับประทานอาหารร่วมกัน

ซ.33

ซ.34

ซ.35

ซ.36

ซ.37

ชาวกัมพูชาหลายคนมองว่า การน่ังรับประทานอาหาร
บนพื้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรกระทำา

ในการรับประทานอาหาร ผู้อาวุโสอาจได้รับอาหาร
ก่อนคนอื่น

หลายคนมองว่า การใช้มือขวาหรือท้ังสองมือในการรับ
ส่งสิ่งของเป็นสิ่งที่เหมาะสม

ชาวกัมพูชาหลายคนอาจเลือกรับประทานอาหารด้วยมือ 
ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับประเภทของอาหารและคนท่ีรับประทาน
อาหารร่วมกัน

ก่อนตนเองเริ่มรับประทานอาหาร ชาวกัมพูชาหลาย
คนอาจชวนอีกคนทานเพ่ือเป็นการแสดงไมตรีจิต 
การแบ่งอาหารเป็นการกระทำาที่พบได้ทั่วไป
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ณ.1

ณ.4

ณ.2

ณ.3

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศที่มี
ขนาดพ้ืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมียนมามีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 51.5 ล้านคน42

เมียนมามีกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเชื้อชาติหลาก
หลาย กลุ่มที่มีจำานวนมากที่สุด ได้แก่ พม่า ชิน คะฉิ่น 
กะยา กะหยิ่น มอญ ยะไข่ และไทยใหญ่43

ส่วนนี้ให้ข้อมูลสำาคัญที่ควรคำานึงถึง เมื่อมีการจ้างแรงงาน
จากประเทศเมียนมา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสื่อสารอย่างเคารพ
ซึ่งกันและกันและอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ว่าจ้างและ
แรงงาน และระหว่างแรงงานด้วยกันเอง ซึ่งจะนำาไปสู่สถาน
ประกอบการที่มีผลิตภาพดียิ่งขึ้น

ข้อมูลสำาคัญ

กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเชื้อชาติชาวพม่า นับ
เป็นประชากรร้อยละ 70 ของประชากรเมียนมา44 ใน
ประวัติศาสตร์ ชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่าในปัจจุบันชาวพม่าทุกคน 
เป็นชาวพุทธ

© IOM 2006/Thierry FALISE

วัฒนธรรมของประเทศเมียนมา
และสิ่งที่ควรทราบฌ

42

43

44

กรมประชากร, กระทรวงแรงงาน, การย้ายถิ่นฐานและประชากร, “ประชากร
เมียนมาปี 2557 และสำามะโนครัวเรือน,” 2557, ค้นจาก http://themimu.
info/census-data.
กระทรวงต่างประเทศและการค้า, รัฐบาลออสเตรเลีย, “รายงานข้อมูลประเทศ
เมียนมาของกระทรวงต่างประเทศและการค้า,” 2562, ค้นจาก www.dfat.
gov.au/sites/default/files/country-information-report-myan-
mar.pdf.
สถานทูตสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในประเทศบราซิล,ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศเมียนมา, ค้นจาก http://myanmarbsb.org/_site/221/.

33คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม

http://themimu.info/census-data  
http://themimu.info/census-data  
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-myanmar.pdf
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-myanmar.pdf
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-myanmar.pdf
http://myanmarbsb.org/_site/221/
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แม้ว่าประชากรเมียนมาร้อยละ 80 รายงานว่านับถือ
ศาสนาพุทธ แต่ประเทศเมียนมายังมีประชากรท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์ อิสลาม วิญญาณ ฮินดู และศาสนาอ่ืน ๆ 
อีกด้วย45

ประเทศเมียนมาบางคร้ังรู้จักกันในช่ือ พม่า คำาว่า “พม่า” 
และ “เมียนมา” แตกต่างกัน โดยคำาว่า “เมียนมา” 
เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศ ขณะที่ “พม่า” 
เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอน
ล่างของประเทศเป็นหลัก

คำาว่า “เมียนมา” อาจหมายถึงทั้งสัญชาติหรือภาษา 
แต่บางครั้งผู้คนก็ใช้คำาว่า “ภาษาเมียนมา”

ประชากรชาติพันธุ์กลุ่มน้อย อาทิ ชิน คะฉิ่น ยะไข่ 
หรือไทยใหญ่อาจไม่ชอบที่จะถูกเรียกว่าคนพม่า 
เพราะคำานี้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่น

ฌ.6

ฌ.7

ฌ.8

ฌ.9

ฌ.10

ฌ.11

ฌ.12

ฌ.13

ฌ.14

ฌ.15

ฌ.16

ฌ.17

ฌ.5

45

46

47

กรมประชากร, เรื่องเดิม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 
สำานักงานคณะกรรมการด้านการลงทุนและการบริหารบริษัท, ศูนย์ธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบแห่งเมียนมา, “เคารพวัฒนธรรมเมียนมาในสถานประกอบการ”, 
มิถุนายน 2562, ค้นจาก www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/
news-files/culture_guide_e_0.pdf.
ชารอน พัน, “ความหมายเบื้องหลังชื่อเมียนมา,” ฟรอนเทียร์เมียนมา, 4 สิงหาคม 
2561, ค้นจาก https://frontiermyanmar.net/en/the-meaning-behind-
myanmar-names.

1. การทักทายและชื่อ

ส่วนน้ีสรุปหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับวิธีการทักทายและเรียกชื่อ
ของชาวเมียนมา

ชาวเมียนมาหลายคนได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ
จึงทักทายกันด้วยการโค้งคำานับ พร้อมประนมมือไว้ท่ีท้อง 
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างควรสังเกตว่าแรงงานทักทายกัน
อย่างไรและเรียนรู้วิธีการดังกล่าวเพ่ือแสดงการเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การกระทำาเช่นน้ีจะช่วย
ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ท่ีใส่ใจในความซับซ้อนทางวัฒนธรรม
ที่อาจมีในกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเชื้อชาติต่าง ๆ 
ของประเทศเมียนมา

ชาวเมียนมาบางคนอาจทักทายอีกฝ่ายด้วยการจับ
มือด้วยมือขวา และขณะที่จับมือ ก็อาจจะใช้มือซ้าย
ประคองศอกขวาไปด้วย46

เพ่ือเป็นการแสดงการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในมิติด้านเพศ เมื่อทักทายผู้หญิง ฝ่ายชาย
ควรรอให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายยื่นมือออกมาก่อน ผู้หญิง
บางคนอาจไม่อยากจับมือกับผู้ชาย ในกรณีดังกล่าว 
ให้ใช้การย้ิมและพยักหน้า ซ่ึงถือเป็นกิริยาท่ีสุภาพแทน

ชาวเมียนมาหลายคนมีแต่ชื่อต้นและไม่มีชื่ออื่น ๆ

บ่อยคร้ังช่ือของชาวเมียนมาจะบ่งบอกถึงความอาวุโส 
(แก่กว่าหรือเด็กกว่า) และสถานะทางสังคม เช่น อาชีพ 
ไว้ด้วย47

ในการพบปะกันครั้งแรก ผู้ว่าจ้างอาจถามแรงงานว่า 
เขาต้องการให้เรียกชื่อหรือคำานำาหน้าอย่างไรในการ
สนทนา

ชาวเมียนมาหลายคนถือว่า การต้ังช่ือหรือช่ือเล่นให้แก่
ชาวเมียนมาเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่เคารพ
บุคคลนั้น

ในการสนทนา หลายคนถือว่า การถามไถ่ถึงครอบครัว 
งาน และประเทศบ้านเกิดของอีกฝ่ายเป็นมารยาทที่
เหมาะสม

2. ภาพลักษณ์ทางสังคมและการสื่อสาร

ส่วนนี้สรุปหลักการทั่วไปเก่ียวกับภาพลักษณ์ทางสังคม
ของชาวเมียนมาและวิธีสื่อสารกับแรงงานเมียนมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมส่วนใหญ่ให้คุณค่าการมีภาพลักษณ์ทางสังคม
ในเชิงบวก ชาวเมียนมาหลายคนให้ความสำาคัญอย่างย่ิง
ต่อการมีภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แสดงการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม      
ผู้ว่าจ้างควรคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ในสถานการณ์ปกติที่
ไม่เกี่ยวข้องกับภัยอันตรายหรือการเอารัดเอาเปรียบ

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/news-files/culture_guide_e_0.pdf
https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/news-files/culture_guide_e_0.pdf
https://frontiermyanmar.net/en/the-meaning-behind-myanmar-names
https://frontiermyanmar.net/en/the-meaning-behind-myanmar-names
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ฌ.18

ฌ.19

ฌ.20

48   ดัดแปลงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจ
 ระหว่างประเทศ
49 Ibid.

ให้คำาติชมต่อแรงงานเป็นการส่วนตัวและอย่าง
สร้างสรรค์ โดยที่แรงงานไม่ต้องกลัวว่าจะรู้สึก
ขายหน้า
ใช้ภาษาที่ไม่ก้าวร้าว ไม่รุนแรง และสร้างสรรค์
เม่ือส่ือสารกับแรงงาน ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการหาทางออก
มากกว่าการวิจารณ์หรือชี้ข้อผิดพลาด
ชื่นชมแรงงานท่ีมีผลงานดีท้ังต่อหน้าคนอื่นและ
ส่วนตัว
แสดงความพยายามในการมีสัมพันธไมตรีและ
ความสนใจในความคิดเห็นของแรงงานแต่ละคน
อย่างจริงใจ

บุคคลหลายคน รวมทั้งชาวเมียนมา อาจรู้สึกอึดอัด
ที่จะยอมรับว่า ตัวเองขาดความเข้าใจในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ผู้ว่าจ้างควรทำาสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
การส่ือสารในหัวข้อใด ๆ  จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ภาษาง่าย ไม่ใช้คำาศัพท์เฉพาะทาง
ยกตัวอย่างเพ่ือช่วยให้แรงงานเข้าใจบริบทในการ
ทำาไปปรับใช้
ใช้คำาถามปลายเปิด (อย่างไร อะไร ทำาไม เมื่อใด 
ใคร) ถามแรงงาน เพื่อสรุป/จับใจความสิ่งที่พูด
ลองเปล่ียนรูปแบบการสนทนาเป็นคำาถามเพ่ือ
ตรวจสอบว่าฝ่ายตรงข้ามได้เข้าใจสมบูรณ์หรือไม่
หลีกเลี่ยงคำาถาม “ใช่หรือไม่ใช่” เนื่องจากแรงงาน
อาจรู้สึกอึดอัดที่จะไม่เห็นด้วยกับผู้ว่าจ้างในที
ส่วนตัวหรือต่อหน้าคนอื่น48

ไม่นับรวมการย้ิมเป็นการตอบตกลงหรือแสดง
ความยินดีเสมอไป
ไม่นับรวมคำาตอบรับว่า “ใช่” เป็นการตอบตกลง
หรือแสดงความเข้าใจเสมอไป

เม่ืออยู่เป็นกลุ่ม ผู้ว่าจ้างไม่ควรเจาะจงให้แรงงานคนใด
คนหน่ึงตอบคำาถาม แต่หลังจากถามคำาถามแล้ว ให้ผู้
ว่าจ้างรอสักครู่ เพื่อให้แรงงานตอบคำาถามด้วยความ
สมัครใจด้วยตนเอง

ผู้ว่าจ้างควรคำานึงถึงวิธีคิดแบบ “อ๊า หน่า แด่” ของ
ชาวเมียนมา ซ่ึงเป็นการยับย้ังการแสดงความเห็นท่ีอาจ
ทำาร้ายหรือทำาให้ผู้อ่ืนขุ่นเคืองใจ49 (คล้ายกับความเกรงใจ
ในวัฒนธรรมไทย) เน่ืองจากแนวคิด ดังกล่าว ประกอบ
กับความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงาน 
อาจทำาให้เป็นการยากท่ีจะได้ความคิดเห็นที่แท้จริง

จากแรงงาน ดังนั้น เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคนี้ ผู้ว่าจ้าง
อาจใช้คำาถามปลายเปิดถามแรงงานก่อนที่จะแสดง
ความเห็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น คุณคิดว่าเราจะ
ปรับปรุงกระบวนการนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร คุณคิดว่า
เราจะปรับปรุงการทำางานในโรงงานของเราให้ดีขึ้นได้
อย่างไร อะไรจะทำาให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้น เป็นต้น

หลายคนมองว่า การกอดอกขณะฟังผู้อื่นพูดเป็นการ
แสดงความสนใจต่อผู้พูด

หลายคนมองว่า การมองตาเป็นคร้ังคราวเป็นการแสดง
ความสนใจต่อผู้พูด

หลายคนมองว่า การจ้องตาผู้พูดเป็นเวลานานอาจถือ
เป็นการท้าทายผู้พูด

เมื่อผู้อาวุโสหรือบุคคลท่ีมีตำาแหน่งสูงกว่าออกคำาส่ัง
หรือพูดด้วย หลายคนอาจเลือกที่จะก้มมองต่ำาเพื่อ
เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้พูด

คนเมียนมามักถามเป็นปกติว่าคุณกำาลังจะไปไหน 
ทานข้าวไปเมื่อไร และกำาลังทำาอะไร

วัฒนธรรมหลายแห่งเคารพต่อผู้อาวุโส เช่นเดียวกับ
ชาวเมียนมาหลายคนที่อาจปรับภาษา ท่าทาง หรือ
พฤติกรรมของตนเมื่อพูดคุยกับผู้ท่ีอายุมากกว่าเพ่ือ
เป็นการแสดงความเคารพ

ก่อนการจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ กิจกรรม
ในสถานประกอบการสำาหรับท้ังเพศหญิงและชาย 
แนะนำาให้สอบถามแรงงานชาวเมียนมาทั้งชายและ
หญิงก่อนว่า พวกเขาสบายใจที่จะเข้าร่วมไหม และ
พวกเขาอยากจัดกิจกรรมอย่างไร

ในการแก้ไขความขัดแย้ง ชาวเมียนมาหลายคนชอบ
ที่จะให้มีคนกลางในการส่ือสารมากกว่าการปะทะกัน
โดยตรง

ฌ.21

ฌ.22

ฌ.23

ฌ.24

ฌ.25

ฌ.26

ฌ.27

ฌ.28



วัฒนธรรมของประเทศเมียนมาและสิ่งที่ควรทราบ36

3. การแตะเนื้อต้องตัว

ส่วนน้ีสรุปหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการแตะเน้ือต้องตัวของชาว
เมียนมาและการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในที่สาธารณะ

การจับศีรษะ แก้ม ผม หรือส่งของข้ามศีรษะบุคคล 
โดยเฉพาะผู้อาวุโส ถือเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม

การชี้หรือจับสิ่งของด้วยเท้า รวมถึงการยกเท้ามาวาง
บนโต๊ะ หมอน หรือใกล้ศีรษะอาจถือเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม
ทางวัฒนธรรม

ชาวเมียนมาหลายคนจะใช้มือซ้ายประคองมือขวา
ขณะจับถือวัตถุ หรืออาจใช้สองมือพร้อมกันก็ได้

การก้าวข้ามสิ่งของ โดยเฉพาะหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
หรือนิตยสารอาจถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อความรู้

ชาวเมียนมาหลายคนแสดงความรักใคร่อย่างเปิดเผย
กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเพศเดียวกันที่สนิท เช่น 
การจับมือ ชาวเมียนมาบางคนอาจถือว่า การแสดง
ความรักระหว่างเพศตรงข้ามในท่ีสาธารณะเป็นสิ่ง   
ที่ไม่เหมาะสม

4. การแต่งกาย

การถอดรองเท้าก่อนเข้าไปยังสำานักงานของผู้ว่าจ้าง
อาจถือเป็นการแสดงความเคารพ เช่นเดียวกันกับที่
ผู้ว่าจ้างควรสังเกตว่าแรงงานถอดรองเท้าของตนหรือ
ไม่ก่อนเข้าไปยังท่ีพักของแรงงาน หากไม่แน่ใจ ผู้ว่าจ้าง
สามารถถามแรงงานอย่างสุภาพ

50 ดัดแปลงจาก การเข้าสังคมและการรับประทานอาหาร ใน นินา เอวาสัน, วัฒนธรรม
เมียนมา (พม่า), 2560, ค้นจาก https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese- 
myanmar-culture.

5. การรับประทานอาหารและการเข้าสังคม50

ส่วนน้ีสรุปหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการรวมตัวทางสังคมและ
การรับประทานอาหารร่วมกัน

ชาวเมียนมาหลายคนมองว่า การน่ังรับประทานอาหาร
บนพื้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรกระทำา

ในการรับประทานอาหาร ผู้อาวุโสอาจได้รับอาหาร
ก่อนคนอื่น

ชาวเมียนมาบางคนอาจชอบทานอาหารด้วยมือ ซ่ึงจะใช้
แต่มือขวาเท่านั้น

ก่อนตนเองเร่ิมรับประทานอาหาร ชาวเมียนมาหลายคน
อาจชวนอีกคนทานเพ่ือเป็นการแสดงไมตรีจิต การแบ่ง
อาหารเป็นการกระทำาที่พบได้ทั่วไป

ชาวเมียนมาบางคนอาจมองว่า การดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสิ่งไม่เหมาะสม
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ฌ.39

ฌ.40

ฌ.41

ผู้ว่าจ้างควรอนุญาตให้แรงงานแต่งกายตามท่ี
ต้องการเว้นแต่แรงงานจำาเป็นต้องใส่ชุดป้องกันความ
ปลอดภัยในการทำางาน

ผู้ว่าจ้างอาจอนุญาตให้แรงงานใส่ชุดตามประเพณี
ในวันสำาคัญทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
หลากหลาย

ฌ.34

ฌ.35

ส่วนนี้สรุปวิธีการที่ผู้ว่าจ้างสามารถสร้างสภาพแวดล้อม
ในสถานประกอบการที่ให้คุณค่าทุกคนเท่าเทียมกันและ
ให้การเคารพซ่ึงกันและกัน ผ่านเคร่ืองแต่งกายหรือแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการแต่งกาย

https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture
https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture
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51 คณะทำางานเฉพาะเร่ืองแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถ่ินของประเทศไทย, ed., 
เบนจามิน ฮาร์คินส์, รายงานการย้ายถิ่นในประเทศไทย ฉบับปี 2562, ค้นจาก 
https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/document/publi-
cations/Thailand%20Report%202019_22012019_LowRes.pdf.

ด้วยแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนามมีจำานวน 
3.9 ล้านคน51 ความหลากหลายในแรงงานในประเทศไทย
จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ แรงงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่มี
ส่วนในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังนำา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานติดตัวมา
และเพิ่มสีสันให้แก่สังคมไทยอีกด้วย หากผู้ว่าจ้างสามารถใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายน้ีในสถานประกอบการของตน 
ผู้ว่าจ้างจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้แรงงานท่ีมาจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีปฏิสัมพันธ์และเติบโตไปด้วยกันได้

ในการสร้างสถานประกอบการท่ีเคารพซ่ึงกันและกัน เหนือส่ิง
อืน่ใด ผูว่้าจ้างจะต้องทำาให้มัน่ใจว่า สทิธิข้ันพ้ืนฐานขัน้ตำา่ของ
แรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองตามที่กรอบกฎหมายใน
ประเทศกำาหนด ความเปิดกว้างและความเต็มใจในการเรียนรู้

สรุป

วัฒนธรรมของแรงงานเป็นหัวใจของการสร้างความไว้วางใจ
ในองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำางานที่เห็นความสำาคัญ
ของทกุคนอย่างเท่าเทยีม การสือ่สารข้ามวัฒนธรรมเป็นเครือ่งมอื
ในการถนอมความเชื่อใจนี้และสานความสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมจะสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน
เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงานได้
ก็ต่อเมื่อแรงงานมีสภาพการทำางานที่ดี ได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีเกียรติ และไม่ถูกเลือกปฏิบัติเท่านั้น
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