
แรงงานผูห้ญิงส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิกต้องท�างานทีถ่กู

ตีค่าต�่า ได้รับค่าแรงน้อย และมักไม่มีการจัดตั้ง อย่างเช่น งานใน

ภาคเกษตรกรรม งานแม่บ้าน ภาคบรกิารและโรงงานเย็บผ้า โดย

ในบรรดาอตุสาหกรรมเหล่านี ้ผูห้ญงิมกัไม่ได้รบัการปกป้องด้าน

สิทธแิรงงาน
1
 ได้รบัค่าแรงต�า่ และถกูแสวงหาประโยชน์อย่างมชิอบ 

ค่าจ้างเพื่อชีวิต เป็นค่าจ้างซึ่งช่วยให้คนงานสามารถด�ารงชีพ

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ค่าจ้างเพื่อชีวิตต้องมากพอที่ช่วยเติมเต็ม

ความต้องการขั้นพื้นฐานของคนงาน ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า บริการด้านสุขภาพ การออม 

และสันทนาการในขั้นต�่าส�าหรับคนงานและครอบครัว ค่าจ้างเพื่อชีวิต เป็นการค�านวณจาก (1) 

การบริโภคอาหารที่มีแคลอรีเพียงพอส�าหรับครอบครัวที่มีสมาชิกสี่คน สอดคล้องกับพฤติกรรม

การบริโภคและโภชนาการท้องถิ่น (2) ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ค่าเช่า ค่าน�้าค่าไฟ ค่า

เล่าเรียนของบุตร และเงินออม

ค่าจ้างเพื่อชีวิต ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ช่วยขจัด

ความยากจนและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Living Wage

[1] Rhodes, Francesca, Jasmine Burnley, Maria Dolores, Joy Kyriacou, Rachel Wilshaw, Daria Ukhova, Luke Gibson, and Mustafa Talpur. “Underpaid and 

Undervalued: How inequality defines women’s work in Asia.” (2016).

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ค่าจ้างเพื่อชีวิต 

โปรดดู www.apwld.org

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

คืออะไร มีความส�าคัญอย่างไร

ค่าจ้างที่เป็นธรรมของเอเชีย

(ASIA FLOOR WAGE - AFW)

ค�านวณจากส่วนประกอบดังต่อไปนี้

คนงานหนึ่งคน

ต้องเลี้ยงดู

ครอบครัว

1 x คนงาน
2 x ผู้ใหญ่

1 x ผู้ใหญ่ + 2 x เด็ก

4 x เด็ก

+

ประมาณ 50% ของเงินเดือนใช้เป็นค่าอาหาร โดยคิดเป็น

ราว 3,000 แคลอรีต่อวันต่อผู้ใหญ่ 1 คน

ประมาณ 40% ใช้เป็นค่าเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่าเดินทาง 

ค่าการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ประมาณ 10% เป็นค่าใช้จ่ายตามอัธยาศัย (เป็นค่าใช้จ่ายด้านบันเทิงบางส่วน 

เงินออม เงินบ�านาญ หรือถูกใช้กรณีที่สูญเสียผู้หารายได้หลักของครอบครัว) 

www.cleanclothes.org

ค่าแรงขั้นต�่า VS ค่าจ้างเพื่อชีวิต

ความแตกต่างระหว่างค่าจ้างขั้นต่�ากับค่าจ้างเพื่อชีวิต

ค่าจ้างเพื่อชีวิตค�านวณจากค่าจ้างที่เป็นธรรมของเอเชีย ซึ่งตัวเลขในปี 2556 อยู่ที่ 725 ppp 

(ความเสมอภาคของอ�านาจซื้อ Purchasing Power Parity : PPP)

ค่าจ้างขั้นต�่า

174.60 ยูโร

ค่าจ้างขั้นต�่า

51.70 ยูโร

ค่าจ้างขั้นต�่า

50.31 ยูโร

ค่าจ้างขั้นต�่า

196.06 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

376.07 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

195.30 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

259.46 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

361.21 ยูโร

จีน

อินเดีย

ศรีลังกา

มาเลเซีย

ค่าจ้างขั้นต�่า

82.14 ยูโร

ค่าจ้างขั้นต�่า

60.68 ยูโร

ค่าจ้างขั้นต�่า

28.60 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

266.85 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

285.83 ยูโร

ค่าจ้างเพื่อชีวิต

259.80 ยูโร

อนิโดนีเซยี

กัมพูชา

บังคลาเทศ

ไม่มีคนงานประเทศไหนในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกได้รับค่าจ้างเพื่อชีวิต ส่วนใหญ่แล้ว 

คนงานเย็บผ้าและครอบครัวด�ารงชีพใน

ความยากจน ส่วนคนท�างานบ้านและคนงาน

ภาคเกษตรย่ิงได้รับค่าแรงท่ีน้อยลงไปอีก

ท�าไมต้องไปไกลกว่าการมีค่าจ้างขั้นต�่า?

ประเทศทีเ่น้นอตุสาหกรรมส่งออกในเอเชียใต้และตะวนัออกเฉยีงใต้ เน้นจดุขายเรือ่งค่าแรงราคาถกูเพือ่ดงึดดูเงินลงทนุจากต่างประเทศ 

ดังนั้น ประเทศเหล่านี้จึงแข่งกันกดค่าจ้างให้ต�่า นอกจากนี้ แรงงานมักไม่มีการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน หรือถ้ามีก็ไม่เข้มแข็ง หรือมักถูก

ท�าลาย ท�าให้การเรยีกร้องขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่เป็นไปอย่างยากล�าบาก ประกอบกบัการแปรรปูสวสัดกิารสังคมและตดังบประมาณบรกิารสาธารณะ

ต่างๆ ค่าจ้างขั้นต�่าจึงยิ่งไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 

แม้แต่อัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย นายจ้างก็มักไม่ปฏิบัติตาม และคนงานนอกระบบมักไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องค่าจ้างขั้นต�่า ส่ง

ผลให้ประเทศในเอเชียยังคงมีความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างคนงานหญิงและชายมากที่สุดในโลก โดยคนงานหญิงส่วนใหญ่ท�างานโดยไม่มี

ประกันสังคมขั้นพื้นฐาน ขาดสวัสดิการ และขาดสภาพการท�างานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ภาระงานในบ้านและการดูแลครอบครัว ท�าให้คนงาน

หญิงรวมตัวและจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานกันได้ยากขึ้น

สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเซียแปซิฟิก

(Asia Pacific Forum on Women, Law and

Development)



แล้วคุณล่ะจะท�าอะไรได้บ้าง?

• เขา้ร่วมกับเราเพื่อเตรียมนัดหยุดงานพรอ้มกนัทั่วโลก (Global Strike) 

เพือ่เรยีกร้องให้มค่ีาจ้างเพือ่ชีวติและเศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรม หยดุท�างาน 

หยดุให้ความยนิยอม และหยดุการผลติและการบรโิภคจากในระบบ เรามกั

นดัหยดุงานในวนัสตรสีากล (วนัที ่8 มนีาคมของทกุปี) และวนัแรงงาน 

(วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี) 

• จดัเวร์ิคชอป เวทีเสวนา หรอืละคร เพ่ือรณรงค์เกีย่วกบัค่าจ้างเพือ่ชีวติ

• ท�างานร่วมกับสหภาพแรงงาน และองค์กรอื่นๆ ที่รณรงค์เรื่องค่าจ้าง

ที่เป็นธรรม (และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานด้วย ถ้าคุณ

ยังไม่เคยเป็น)

• จดัประชุมกบัตัวแทนจากกระทรวงแรงงานหรอืกระทรวงด้านสตร ีแลก

เปลีย่นกบัตวัแทนฯ กระทรวงว่าค่าจ้างเพือ่ชีวติจะมปีระโยชน์กบัคนงาน

และเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 

• ให้ลองดทูีท่�างานของตนเองและประเมนิว่าคนงานมรีายได้เพยีงพอกบัค่า

ใช้จ่ายของครอบครวัหรอืไม่ โดยอ้างองิจากค่าจ้างท่ีเป็นธรรมของเอเชีย

• ล่ารายชื่อทางออนไลน์ผ่าน Change.org หรือ SumOfUs.org และเวที

อื่น ๆ เพื่อเรียกร้องให้มีค่าจ้างเพื่อชีวิตในประเทศไทย

• แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างเพื่อชีวิตทางโซเชียลมีเดีย และให้ความรู้กับ

เพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ 

• เขียนบทความเกี่ยวกับค่าจ้างเพื่อชีวิตลงเว็บไซต์ หรือหนังสือพิมพ์

• ติดต่อเรามาว่าทาง APWLD จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของคุณได้

อย่างไรบ้าง 

ทุกคนที่ท�างานมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนที่

ยตุธิรรมและเอือ้อ�านวยต่อการประกนัความเป็นอยู่

อนัควรค่าแก่ศักดิศ์รขีองมนษุย์ส�าหรบัตนเองและ

ครอบครวั และหากจ�าเป็นกจ็ะได้รบัการคุม้ครอง

ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย

- ข้อ 23 (3) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights - UDHR) พ.ศ. 2491

รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนใน

มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ส�าหรับ

ตนเองและครอบครวั ซึง่รวมถงึอาหาร เครือ่ง

นุง่ห่ม และทีอ่ยูอ่าศัยทีเ่พียงพอ และสภาพการ

ครองชีพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- ข้อ 11 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights-ICESCR)

ในประเทศทีย่งัมคีวามอยตุธิรรมต่อคนงาน มี

ความยากล�าบาก และการขาดแคลนปัจจยัพืน้

ฐานทีจ่�าเป็น....เราจ�าเป็นต้องปรบัปรงุสภาพ

เหล่านีอ้ย่างเร่งด่วน ...โดยจดัให้มค่ีาจ้างเพือ่

ชีวิตที่เพียงพอ 

- อารมัภบท ธรรมนญูองค์การแรงงานโลก 

ILO Constitution, พ.ศ. 2462 (1919), 

Preamble

ภายในปี 2673 ต้องสนับสนุนให้ผู้หญิง

และผูช้ายทกุคนมงีานทีม่คีณุค่าท�าทัง้หมด

และมีผลิตผล รวมทั้งคนหนุ่มสาวและผู้

พิการ และให้มกีารจ่ายค่าแรงด้วยมลูค่า

ที่เท่าเทียม 

- เป้าหมายรอง 8.5 ภายใต้เป้าหมาย

หลกั 8 ของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(Sustainable Development Goal)

[3] Hurst, Rosie. “Nicer work? Impactt’s Benefits for Business and 

Workers Programme (2011-1013).(2013)

[4] อ้างแล้ว

[2] Wilshaw, Rachel. “Steps towards a living wage in global supply chains.” (2014).

ประเด็นนี้ส�าคัญต่อผู้หญิงอย่างไร

ทีผ่่านมา กลไกทีก่�าหนดค่าแรงมกัมองว่าผูห้ญงิเป็นเพยีงผูท้ีต้่องพึง่พงิคนอืน่ ไม่ใช่ผูม้รีายได้หลกัของครอบครวั งานทีผู่ห้ญิงท�าเป็นส่วน

ใหญ่จงึมกัถอืว่ามคีณุค่าน้อยกว่างานของผูช้าย ไม่ว่าจะเป็นงานเยบ็ผ้า การดแูลเดก็ การดแูลผู้สูงวยั การดแูลร่างกาย เช่น งานท�าผม การผลติ

อาหารเพือ่บรโิภคในครอบครวั การท�ากบัข้าว งานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ล้วนเป็นงานทีถ่กูจดัว่ามคีณุค่าน้อยกว่างานแบบอืน่ ทัง้ ๆ  ทีต้่องใช้ความรู้

หรอืประสบการณ์คล้ายคลงึกนั แนวคดิแบบชายเป็นใหญ่ยงัท�าให้ผูห้ญงิต้องแบกรบัภาระงานในบ้าน หากไม่มกีารจ้างคนอืน่เพือ่มาท�างานดแูลเหล่านี้ 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิในเอเชียเป็นไปได้เพราะมแีรงงานราคาถกูของผูห้ญงิพยงุไว้ ในขณะทีผู่ห้ญงิต้องได้รบัสิทธเิท่าเทยีมในการท�างาน

พร้อมค่าจ้างทีเ่ป็นธรรม แต่พวกเธอกไ็ม่ควรจะจ�ายอมกบัค่าจ้างทีต่�า่เรีย่ดนิ โดยภาพรวมของเศรษฐกจิทัว่โลกนัน้ ค่าจ้างทีแ่ท้จรงิของคนงานนบั

ว่าลดน้อยลง ในขณะทีค่่าครองชีพเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

ผูท้ีไ่ด้ประโยชน์จากกดขีแ่รงงานของผูห้ญิง เป็นกลุม่คนเพยีงหยบิมอื ทัง้นี ้เงินเดอืนของผูบ้รหิารบรรษัทข้ามชาตสูิงขึน้เป็นสองเท่าตัง้แต่

ปี 2545 และมากเป็นราว 2,000 เท่าเมือ่เทยีบกบัรายได้ของคนงานเยบ็ผ้าในบงัคลาเทศ
2
 นาย Amancio Ortega (เจ้าของแบรนด์ Inditex - Zara, 

Bershka) มคีวามมัง่คัง่คดิเป็น 82,107,843 เท่า เมือ่เทยีบกบัรายได้ทัง้ปีของคนงานเยบ็ผ้าในบงัคลาเทศ

สภาพการท�างานทีเ่ป็นธรรมและการได้รบัค่าจ้างเพือ่ชีวติ เป็นองค์ประกอบส�าคญัเพือ่ให้เกดิความยุตธิรรมด้านการพฒันา การพฒันา

ทีน่�าไปสู่การเปลีย่นแปลงจ�าเป็นต้องเกดิจากการปฏิบตัด้ิานแรงงานทีเ่ป็นธรรม แรงงานนอกระบบและคนงานข้ามชาตจิะต้องได้ท�างานทีม่คีณุค่า 

(Decent Work) และได้รบัค่าจ้างเพือ่ชีวติเช่นเดยีวกนั

ค่าจ้างเพื่อชีวิตท�าได้จริงหรือ?

มผีูแ้ย้งว่าค่าจ้างเพือ่ชีวติจะท�าให้ประเทศทีพ่ึง่พาการส่ง

ออก มคีวามสามารถในการแข่งขนัน้อยลง และท�าให้นกัลงทนุจาก

ต่างชาติไม่อยากมาลงทุน เนื่องจากบรษิัทต่างชาติอาจย้ายฐาน

การผลิตไปประเทศที่มีค่าแรงต�่ากว่า

แต่ค่าจ้างเพื่อชีวิตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

เน่ืองจากคนงานจะสามารถใช้จ่ายได้มากขึน้ และหากมรีะบบภาษี

ที่เหมาะสม จะช่วยให้รัฐมีรายได้จากภาษีที่จ�าเป็นเพ่ือไปลงทุน

กับสวัสดิการและบริการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน เมื่อเร็วๆ นี้ 

ประเทศจีนได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ 

และเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทมุ่งแสวงหาต้นทุนค่าแรงต�่า

สุด เราจ�าเป็นต้องก�าหนดค่าจ้างพื้นฐานระดับภูมิภาค และการ

ค�านวณเงินได้พื้นฐานระดับสากล 

งานวจัิยต่าง ๆ  ช้ีให้เห็นว่า เม่ือบรษัิทเพ่ิมค่าจ้างให้เท่ากบั

ค่าจ้างเพือ่ชีวติแล้ว พวกเขาจะสามารถลดอตัราการลาออกของ

คนงานลงได้มากถงึ 50%  ค่าจ้างเพือ่ชีวติจะช่วยให้คณุภาพของ

งานดีขึ้น ช่วยเพิ่มผลิตผลโดยรวม  คนงานมีเงินใช้สอยในการ

ด�ารงชีพขั้นพื้นฐานและมีความพึงพอใจในงานของตนมากขึ้น

ค่าจ้างเพื่อชีวิตคือสิทธิมนุษยชน


