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ภายใตกระแสโลกาภิวัตน การเคล่ือนยายถ่ินฐานขามประเทศของคนเปนหนึ่งใน
ปรากฏการณสําคัญท่ีเปนท้ังโอกาสและความทาทายท่ีประเทศตางๆ ตองเผชิญ  รวมท้ังประเทศไทย
ซ่ึงเปนท้ังตนทาง ทางผาน และปลายทางของผูอพยพโยกยายถ่ินฐาน โดยเฉพาะผูหลบหนีเขาเมือง
ซ่ึงคาดวามีประเภทและสัญชาติตางๆ จํานวนท้ังส้ินไมตํ่ากวา 3 ลานคน ท้ังนี้ ดวยขอจํากัดดานเวลา
และขนาดของรายงาน การศึกษานี้จะมุงเฉพาะในสวนของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยสามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ซ่ึงคาดวามีจํานวนประมาณกวา 2 ลานคน  

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ขามชาติกลุมดังกลาว (ไมรวมผูหนีภัยการสูรบ และชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ) ท่ีสะทอนจากเวที
ระหวางประเทศในประสบการณการปฏิบัติงานท่ีคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวาและการดําเนิน
นโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติของไทย โดยพิจารณาความเกี่ยวโยงของปจจัยและมิติตางๆ 
โดยวิเคราะหความสมดุลของมิติดานเศรษฐกิจท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดแรงงานขามชาติ     
เขามาในไทย มิติดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยท่ีกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของหนวยงาน         
ท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามจับกุมและดําเนินการตอแรงงานหลบหนีเขาเมืองและผูท่ีเกี่ยวของ
และมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีถูกสะทอนจากการติดตามตรวจสอบความสอดคลองกับพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของไทยโดยกลไกสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ซ่ึงตางมีบทบาทสําคัญในโลกปจจุบันท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของ
กฎระเบียบ กติกาสากล (rule/norm-based) มากข้ึน 

 คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา มีภารกิจเปน “ดานหนา” ในการประสานงานระหวาง
กลไกสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศ รวมท้ังภาคประชาสังคมท่ีนครเจนีวากับ 
กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทย โดยทําหนาท่ีติดตาม เฝาระวัง และ
รับทราบประเด็นขอรองเรียนและขอหวงกังวลที่สะทอนจากเวทีระหวางประเทศ พรอมกับทําการ
ช้ีแจงในนามของประเทศไทย ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบานท่ีสะทอนจากเวทีระหวางประเทศมีประเด็นหลักใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ปญหาท่ีสืบเนื่อง
จากสถานภาพและสิทธิ 2) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดข่ี แสวงประโยชนและละเมิดสิทธิ        
โดยมิชอบ 3) การคุมครองสงเสริมสิทธิในการทํางานและดํารงชีวิต 
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รายงานนําเสนอทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) ในการอธิบายผลกระทบของ
โลกาภิวัตนตอการโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศ ซ่ึงมีท้ังปจจัยดึงและผลัก   (pull-push factors) 
ของการโยกยาย ถ่ินฐานของแรงงานขามชาติ ท้ัง  3 สัญชาติมายังไทย  และแนวคิดเ ร่ือง             
“Global Governance” ซ่ึงอธิบายพัฒนาการของระบบระหวางประเทศท่ีบทบาทและอํานาจรัฐมี
ขอบเขตชัดเจนนอยลง ขณะท่ีตัวแสดงอ่ืนๆ อาทิ สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ ภาค
ประชาสังคม มีบทบาทสําคัญยิ่งข้ึนในการผลักดันความเห็นของสาธารณชน ติดตามตรวจสอบ 
และรวมกําหนดระเบียบกติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศ  รวมถึง international regime on 
human rights ซ่ึงครอบคุลมหลักการสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ เปนเสมือน soft law 
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมระหวางประเทศ เชน  กลไก HRC  และพันธกรณีดานสิทธิ
มนุษยชนของไทย เชน UDHR กติกาและอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
อนุสัญญาภายใต ILO และกลไกใน ASEAN  
 ผลการศึกษาระบุประเด็นปญหาท่ีสะทอนจากเวทีระหวางประเทศเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน
ของแรงงานขามชาติในไทยทั้ง 3 ลักษณะขางตนในรายละเอียดและความเก่ียวโยงกับพันธกรณี
ระหวางประเทศของไทย รวมทั้งทิศทางการพัฒนากรอบกฎหมาย แผนยุทธศาสตรและนโยบาย
บางสวนท่ีสําคัญของไทยในการรองรับประเด็นขอหวงกังวลและขอรองเรียนเกี่ยวกับ                
สิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 และ 11 และนโยบายรัฐบาล 2) นโยบายและ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานขามชาติท่ีหลบหนีเขาเมือง โดยเฉพาะนโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติท้ังระบบ (มติคณะรัฐมนตรี 2 มีนาคม 2547) และยุทธศาสตรแกปญหา         
ผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ (มติคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555) และ 3) นโยบายปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  
 การศึกษามีขอสรุปวา ประเด็นทาทายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบานในไทยมีความซับซอนและคาบเก่ียวกับความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน 
ความทาทายดังกลาวจะยังมีอยูตอไปและทวีความสําคัญยิ่งข้ึนภายใตบริบทของการเปล่ียนแปลงใน
ภูมิภาค รวมท้ังการเขาสูประชาคมอาเซียน และความไมชัดเจนในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
ขณะท่ียังมีความตองการใชแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมไทย ควบคูไปกับบทบาทในการ
ติดตามตรวจสอบของกลไกสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศและภาคประชาสังคม การ
รับมือกับประเด็นดังกลาวจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยและมิติท่ีเกี่ยวของอยางองครวมโดย
คํานึงถึงความสมดุลของมิติทางเศรษฐกิจ ความม่ันคง และสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ พบวามีความ
พยายามอยางตอเนื่องของหนวยงานไทยในการพัฒนากรอบกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อ
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รองรับปญหาสําคัญขางตน รวมท้ังปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ อยางไรก็ดี 
ความทาทายสําคัญอยู ท่ีการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง      และประสานบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานและกลไกท่ีเกี่ยวของ
อยางสอดคลองกันโดยใหความสําคัญกับการรักษาสมดุลระหวางสามมิติขางตน 
 ในบริบทดังกลาว ผูศึกษาไดนําเสนอความทาทายสําคัญในการบริหารจัดการแรงงาน     
ขามชาติ อาทิ ความแตกตางในทัศนคติ มุมมองและความเขาใจของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
บทบาทของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบาน การสรางความชัดเจนของทิศทางในมิติทาง
เศรษฐกิจ  ชองวางของการขาดกลไกปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร การขาดการหารืออยางแทจริงและตอเนื่องระหวางหนวยงานรัฐและภาคสวน
ท่ีมีบทบาทสําคัญ ไดแก นายจาง ผูประกอบการ ภาคประชาสังคม การสรางความตระหนักรูใหแก
แรงงานขามชาติเกี่ยวกับสิทธิและข้ันตอนตามกฎหมายของตน  ความรวมมือระหวางไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบานในการปองกันและแกไขปญหาท่ีตนทาง และความทาทายท่ีสืบเนื่องจากขอจํากัด
ในบทบาทและทรัพยากรในสวนของกระทรวงการตางประเทศ 
 การศึกษาไดระบุขอเสนอแนะเชิงนโยบายและในการดําเนินการเพ่ือประกอบการพัฒนา
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร/แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติในภาพรวมและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ เชน การตัดสินเชิงนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความตองการ
ใชแรงงานขามชาติทั้งสามสัญชาติและกําหนดเปาหมายนโยบายเกี่ยวกับการโยกยายถ่ินฐานท่ี
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีมาตรการชัดเจนรองรับผูไดรับผล 
กระทบทุกภาคสวน กําหนดแนวทางเพื่อรับมือกับความทาทายของการโยกยายถ่ินฐานระหวาง
ประเทศในบริบทของการเขาสูประชาคมอาเซียน และตัดสินใจในระดับนโยบายวาไทยควรเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว         
ค.ศ. 1990 หรือไม  สําหรับการดําเนินการควรมีการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางกวางขวางและ
ตอเนื่องในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร และพัฒนาชองทางหารือระหวางหนวยงาน รัฐกับทุก   
ภาคสวนเพื่อสรางความเปนหุนสวน  สรางความแข็งแกรงใหกับกลไกอิสระท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ      
ขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิตางๆ ใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมายและ
ลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจังและตรวจสอบไดท้ังผู ท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาแรงงานโดย             
ผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติในไทย และกําหนดกลไกกลางของกระทรวง
การตางประเทศเพ่ือประสานทาทีเกี่ยวกับการโยกยายถ่ินฐานในภาพรวม เปนตน 
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ความสนับสนุนจากหลายทานท่ีเกี่ยวของ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานเปนอยางยิ่ง 
ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ขจิต จิตตเสวี  เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และผูชวยศาสตราจารย 
ดร. อรทัย กกผล ท่ีไดกรุณาใหขอคิดเห็นและช้ีแนะแนวทางการจัดทํารายงานฉบับนี้ต้ังแตตน 
รวมท้ังในการปรับปรุงแกไขเนื้อหาของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณข้ึน  

ผูศึกษาขอขอบคุณผูท่ีกรุณาใหความรวมมือในการใหสัมภาษณซ่ึงเปนประโยชนตอการ
จัดทํารายงาน ไดแก คุณณัฐวัฒน กฤษณามระ ผูอํานวยการกองการสังคม กรมองคการระหวาง
ประเทศ  คุณเนติธร ประดิษฐสาร เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา คุณอานดี้ ฮอลล 
ผูเช่ียวชาญตางประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และผูท่ีใหความ
อนุเคราะหขอมูล ไดแก พ.ต.อ. ทิฆัมพร แกวขาว รองผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และคุณไผท สิทธิสุนทร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  อนึ่ง 
ดวยเวลาและขนาดของรายงานที่จํากัด ผูศึกษาจึงไมสามารถสัมภาษณผูเกี่ยวของไดทุกกลุม 
รายงานนี้จึงเสนอมุมมองสวนตัวของผูศึกษาที่ประมวลจากความเห็นของผูเกี่ยวของสวนหนึ่ง
เทาที่สามารถทําการสัมภาษณไดในเวลาจํากัด หากมีขอบกพรองประการใดถือวาเปนของผู
ศึกษาและขออภัย ณ ท่ีนี้ 
 ท้ังนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณทานปลัดกระทรวงการตางประเทศและผูบริหารระดับสูงอยางยิ่งท่ี
ไดกรุณาเห็นชอบและสนับสนุนการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตนี้ โดยเฉพาะทานปลัด
กระทรวงฯ ในฐานะอดีตเอกอัครราชทูต ผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และอธิบดีกรมองคการ
ระหวางประเทศ ในฐานะอดีตเอกอัครราชทูต รองผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ท่ีเปนแบบอยาง     
และใหแนวทางการปฏิบัติงานท่ีผานมา ซ่ึงเปนพื้นฐานความคิดในการศึกษานี้  ผูศึกษาขอขอบคุณ
ทานเอกอัครราชทูต ผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา (นายพิษณุ จันทรวิทัน) ท่ีไดกรุณาเห็นชอบและ
สนับสนุนใหผูศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ และพ่ี นอง ขาราชการคณะผูแทนถาวรฯ ณ นคร
เจนีวา ทุกคนท่ีใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานมากมายในชวงท่ีผูศึกษาเขารวมการฝกอบรม   

ทายนี้ ผู ศึกษาขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ            
(คุณธีรวัฒน ภูมิจิตร) คุณชไมพร ตันติเวสส และเจาหนาท่ีสถาบันฯ ทุกคนท่ีกรุณาจัดการฝกอบรม
หลักสูตรนี้ดวยความต้ังใจท่ีดีและมีคุณภาพสูง ซ่ึงเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมในการพัฒนา
ทักษะและความรูในดานตางๆ ท่ีจะสงเสริมการปฏิบัติงานตอไป 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
 

1.1  ภูมิหลัง/ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
1.1.1  ภูมิหลัง/ความเปนมาในภาพกวาง 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน การเคล่ือนยายขามประเทศของผูอพยพโยกยายถ่ินฐานเปน

ปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนและตอเนื่องท่ัวโลก โดยสืบเนื่องจากปจจัยหลายประการ อาทิ 
การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน การหลบหนีภัยการสูรบ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ จากประมาณ
การณของสหประชาชาติในป 2553 คาดวามีผูอพยพโยกยายถ่ินฐานท่ัวโลกประมาณ 214 ลานคน 

ประเทศไทยเปนท้ังประเทศตนทาง ทางผานและปลายทางของผูอพยพโยกยายถ่ินฐาน  
แรงงานขามชาติ (migrant workers) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผูอพยพโยกยายถ่ินฐานเปนกลุมเปาหมาย
ของการศึกษานี้ โดยแรงงานขามชาติท่ีเปน un/low-skilled migrant workers จากประเทศเพื่อนบาน
สามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา ท้ังในสวนท่ีเขาประเทศไทยโดยถูกกฏหมายและท่ี
หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย คาดวามีจํานวนประมาณกวา 2 ลานคน ตางเปนท้ังปจจัยสําคัญท่ีมี
สวนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และเปนปญหาความทาทายในแงความม่ันคงในรูปแบบใหม 
และการบริหารจัดการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติซ่ึงภาคสวน
ตางๆ ของไทยตองเผชิญในขณะเดียวกัน 

ระบบระหวางประเทศในยุคหลังสงครามเย็นมีการพัฒนากฎ ระเบียบ กติกา และบรรทัด
ฐานระหวางประเทศ และระดับภูมิภาคที่ใหความสําคัญกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนมากข้ึนเปนลําดับ โดยรวมถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติดวย ซ่ึงสะทอนใหเห็น
วาระบบระหวางประเทศในโลกปจจุบันมีลักษณะความเปน rule/norm based  กลาวคือต้ังอยูบน
พื้นฐานของระเบียบ กติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศมากข้ึน ซ่ึงมีความสําคัญเปนเสมือน 
soft law หรือเปนมาตรฐานจริยธรรมอันเปนพันธกรณีท่ีมีนัยสําคัญทางการเมืองระหวางประเทศ 

ประเทศไทยมีนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน และมี
พันธกรณีในการปฏิบัติตามระเบียบกติการะหวางประเทศท่ีครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ขามชาติ เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
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Political Rights – ICCPR) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)  อนุสัญญาตางๆ ภายใต
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization – ILO) เปนตน  โดยมีกรอบ
กฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตรของไทยรองรับ ต้ังแตกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติท่ี
เกี่ยวของหลายฉบับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร
การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ซ่ึงแสดงถึงความสําคัญท่ีประเทศไทยใหกับแรงงานขามชาติ 

นอกจากรัฐ ซ่ึงเปนตัวแสดงสําคัญในระบบระหวางประเทศแลว ในปจจุบันยังมีกลไกอ่ืนๆ 
ท่ีมีบทบาทสําคัญมากข้ึนอยางตอเนื่องในผลักดันและกําหนดกฎระเบียบ กติกาและบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ และติดตามตรวจสอบเพ่ือเสริมสราง Global Governance ไดแก สหประชาชาติ 
และองคกรระหวางประเทศ และภาคประชาสังคม1 ซ่ึงสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล 
ขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และมีบทบาทสําคัญในการติดตามตรวจสอบและเรียกรอง
ผลักดันเร่ืองตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิการของสาธารณชนกลุมตางๆ ในสังคม 

1.1.2 บทบาทของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และสภาพปญหาดานสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานท่ีสะทอนจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ  

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ครอบคลุมการ
เปน “ดานหนา” ในการประสานงานกับองคกรและกลไกตางๆ ภายใตสหประชาชาติ และองคการ
ระหวางประเทศท่ีนครเจนีวา ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระเบียบกติการะหวางประเทศ และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐในประเด็นสําคัญตางๆ รวมถึงสิทธิมนุษยชนของผูโยกยายถ่ิน
ฐานและแรงงานขามชาติ ซ่ึงคาบเกี่ยวกับงานในหลายกรอบ โดยเฉพาะเวทีท่ีไทยเปนสมาชิก เชน 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council - HRC) องคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Organization - ILO) สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อผูล้ีภัย (United Nations High 
Commissioner for Refugees – UNHCR) องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ินฐาน 
(International Organization for Migration – IOM)  เปนตน  

ภารกิจหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประสาน งาน
กับองคกรและกลไกตางๆ ขางตน คือ การวิเคราะห เฝาระวัง และติดตามพัฒนาการและความ
เคล่ือนไหวในเวทีระหวางประเทศท่ีอาจสงผลกระทบหรือเปนประโยชนตอไทย และรายงานตอ
กระทรวงการตางประเทศ พรอมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใหกระทรวงการตางประเทศใช

                                                  
1 ในที่น้ีหมายถึง องคกรที่ไมใชรัฐ  (Non-Governmental Organizations – NGOs) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholders) นักเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน (activists) ภาควิชาการ สื่อมวลชน ฯลฯ  
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ประโยชนประกอบการประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทยใหทราบความเคล่ือนไหวท่ีสําคัญ 
และเพื่อหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบ รวมท้ังจัดเตรียมทาทีและขอมูลใหคณะผูแทน
ถาวร ณ นครเจนีวา ใชในการช้ีแจงท้ังเปนลายลักษณอักษร การเขาพบชี้แจงดวยวาจา และใน
รูปแบบถอยแถลงของไทยในกรณีท่ีเปนประเด็นขอรองเรียนหรือรายงานท่ีพาดพิงประเทศไทย  

ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากเมียนมาร ลาว กัมพูชาในไทยท่ี
สะทอนจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวาในปจจุบัน ครอบคลุมปญหาในมิติ
ท่ีหลากหลายและซับซอน ลักษณะของประเด็นปญหาหลักๆ ท่ีสําคัญอาจจําแนกไดเปน 1) ปญหาท่ี
สืบเนื่องจากสถานะและสิทธิของแรงงานขามชาติ  2) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดข่ี แสวง
ประโยชนและละเมิดสิทธิโดยมิชอบจากเจาหนาท่ีรัฐ นายจาง เครือขายจัดหางาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงหลายกรณีมักเกี่ยวโยงกับการลักลอบขนถายคนเขาเมือง (people 
smuggling) และการคามนุษย (human trafficking) และ 3) การคุมครองและสงเสริมสิทธิในการ
ทํางานและการดํารงชีวิต 

ในแงชองทางการส่ือประเด็นขอหวงกังวล/ขอรองเรียน คณะผูแทนถาวรฯ ณ นคร เจนีวา 
ไดรับจากกลไกภายใตสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ อาทิ กลไกรับขอ
รองเรียน (complaint procedure) ภายใต HRC และ ILO  ขอรองเรียนและ/หรือการหยิบยกรวมโดย
กลไกพิเศษ (Special Procedure) ของ HRC ท่ีมีอาณัติเกี่ยวของกับกรณีเฉพาะ อาทิ กรณีท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตอแรงงานขามชาติในชวงอุทกภัย2  หรือกรณีเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานขามชาติเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย3 เปนตน อีกท้ังยังมีการหยิบยกโดยประเทศในโอกาส
ตางๆ เชน ในชวงการนําเสนอรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของไทยภายใตกลไก 
Universal Period Review (UPR) ตลอดจนการผลักดันสอบถามของตัวแทนภาคประชาสังคม และ
ส่ือมวลชนระหวางประเทศ 

1.1.3 ความสําคัญของปญหา 
 แมประเด็นเร่ืองแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานเปนประเด็นละเอียดออนท่ี
หนวยงานและภาคสวนตางๆ ในประเทศไทยมีขอกังวลและมุมมองความเห็นท่ีแตกตางกัน แตก็

                                                  
2 ขอรองเรียนรวมจากผูเสนอรายงานพิเศษดานสิทธิมนุษยชนของผูอพยพโยกยายถ่ินฐาน คณะทํางานวาดวยการ
บังคับกักขังหนวงเหน่ียว       ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิในที่อยูอาศัย ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิใน 
การเขาถึงนํ้าด่ืมที่ถูกสุขอนามัย  ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิทางอาหาร และผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิ
ของผูพลัดถ่ินภายในประเทศ (Internally Displaced Person) 
3 ขอรองเรียนรวมของผูเสนอรายงานพิเศษดานสิทธิมนุษยชนของผูอพยพโยกยายถ่ินฐาน ผูเสนอรายงานพิเศษวา
ดวยการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยการตอตานการทรมาน 
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ตองยอมรับวาเสียงเรียกรองใหมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานขาม
ชาติและการใหการคุมครองสิทธิโดยไมเลือกปฏิบัติมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนประเด็นปญหาท่ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจําเปนตองใหความสําคัญดวยเหตุผลตางๆ ไดแก 
  (1) สงผลกระทบตอภาพลักษณของไทยในเวทีระหวางประเทศ  ประเทศไทยเขา
เปนสมาชิก HRC ระหวางป 2553 - 2556  และไดนําเสนอรายงานการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน
ของไทยภายใตกลไก UPR ของ HRC เม่ือเดือนตุลาคม 2554 โดยไดประกาศคําม่ันท่ีจะ “สงเสริม
การคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติและการปองกันการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผานการเสริมสรางระบบการตรวจสอบแรงงาน” 
  (2) ขัดตอพันธกรณีระหวางประเทศของไทย ประเทศไทยใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ โดยระบุอยูในมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 วารัฐตอง “ปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี รวมท้ัง
ตามพันธกรณีท่ีไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ”  
  (3)  มีแนวโนมท่ีประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจะถูก
เช่ือมโยงเปนเง่ือนไขทางการคาระหวางประเทศ เห็นไดจากการจัดทํารายงานสถานการณปญหา
การคามนุษยในประเทศไทย (TIP Report) ของสหรัฐฯ ท่ีมีการจัดลําดับผลการดําเนินงานของไทย
ในเร่ืองดังกลาว และมีผลเก่ียวโยงในการสรางบรรทัดฐานท่ีเปนเง่ือนไขการระงับซ้ือสินคาจาก
โรงงานไทยที่มีขอกลาวหาวาใชแรงงานท่ีเปนเหยื่อการคามนุษยโดยสหรัฐฯ และประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป 
  (4)  กระทบตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน การเยือน
ไทยของออง ซาน ซู จี ลาสุด ซ่ึงไดพบกับแรงงานชาวเมียนมารท่ี อ. มหาชัย จ. สมุทรสาคร เม่ือ
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 และพบหารือกับนายเฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งไปเยี่ยม
ศูนยพิสูจนสัญชาติ ท่ี อ. มหาชัย ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 ถูกเผยแพรโดยส่ือมวลชนไทยและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง โดยย้ําถึงความคาดหวังของออง ซาน ซู จี ใหแรงงานจากเมียนมารมี
ความตระหนักรู เกี่ยวกับสิทธิของตนและได รับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  ความสําคัญท่ี               
ชาวเมียนมารและประชาคมระหวางประเทศใหแก ออง ซาน ซู จี สะทอนมุมมองของเมียนมารตอ
ไทยซ่ึงไมอาจเพิกเฉยได   
  (5) การพัฒนาเศรษฐกิจไทย  เม่ือคํานึงวา ผูประกอบการไทยยังคงมีความตองการ
พึ่งพาแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานในภาคการผลิตดานตางๆ ขณะท่ีสถานการณและ
ระดับการพัฒนาในประเทศเหลานี้ยังไมเอ้ืออํานวยตอการเดินทางกลับประเทศของแรงงานขามชาติ 
ไทยก็จําเปนตองพิจารณาแนวทางบริหารจัดการท่ีสมดุลและสอดคลองกับระเบียบกติการะหวาง
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ประเทศท่ีไทยมีพันธกรณี ซ่ึงจะเปนผลดีในการเสริมสรางธรรมาภิบาลและความโปรงใสของ
ระบบของไทยในระยะยาว เชนเดียวกับส่ิงท่ีไทยคาดหวังใหแรงงานไทยในตางประเทศไดรับการ
ปฏิบัติท่ีเปนธรรม 

1.1.4 ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ   
สําหรับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนตางเผชิญความทาทายจากแรงงานขามชาติในลักษณะท่ี

แตกตางกันออกไป โดยมีมาเลเซียท่ีประสบปญหาคลายคลึงกับไทยในฐานะผูรับแรงงานขามชาติ 
แตอาจมีความซับซอนและอยูในบริบทท่ีตางจากไทยในระดับหนึ่ง เนื่องจากไทยมีท่ีต้ังท่ีเปน
ศูนยกลางของภูมิภาคและมีพรมแดนทางบกเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานท้ังสามโดยตรงซ่ึงทําให
แรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานสามารถลักลอบเดินทางเขาประเทศโดยงาย  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา   

1.2.1 เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานในไทยและผลกระทบของการดําเนินนโยบายของไทยในทางปฏิบัติ
ท่ีสะทอนจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในเวทีพหุภาคีดานสิทธิมนุษยชน 

1.2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร/
แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติในภาพรวมท่ีคํานึงถึงความสมดุลของมิติดานสิทธิ
มนุษยชน ความม่ันคงแหงชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา   
รายงานนี้มุงศึกษาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติในไทย โดยเฉพาะ 

Low/unskilled migrant workers จากประเทศเพ่ือนบานสามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา ท่ี
ปรากฎใน HRC และองคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของในความรับผิดชอบของคณะผูแทนถาวรฯ 
ณ นครเจนีวา ในชวงต้ังแตการกอต้ัง HRC ในป 2549 และชวงท่ีไทยเขาเปนสมาชิก HRC (2553-
ปจจุบัน) 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา 
ใชแนวทางการวิเคราะหเชิงประจักษ (empirical study) โดยคนควา ประมวลจากขอมูล 

งานวิจัย เอกสารสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ บทความทางวิชาการของไทยและ
ตางประเทศ เอกสารกระทรวงการตางประเทศ และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และขอมูลหรือการ
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สัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีจะทําการศึกษา ไดแก คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา กรมองคการ
ระหวางประเทศ  ภาคประชาสังคม   และประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน ท่ีคณะผูแทนถาวรฯ 
ณ นครเจนีวา เพื่อศึกษาวิเคราะหการดําเนินนโยบายการบริหารจัดการแรงงานขามชาติ และปญหา
ความทาทายในทางปฏิบัติ รวมท้ังความสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทย โดยพิจารณา
ความเกี่ยวโยงของปจจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในลักษณะองครวม 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตนและการโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศ และ

บทบาทของหลักการ ระเบียบกติกา บรรทัดฐานระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของ และ
ปญหา/ความทาทายในการดําเนินนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติของไทยในทาง
ปฏิบัติ 
 
1.4  ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1 เสริมสรางความเขาใจและตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและผลกระทบของประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะจากเมียนมาร ลาว กัมพูชา 

1.4.2 ใชประโยชนประกอบการพัฒนาและขับเคล่ือนแนวทาง/ยุทธศาสตรในการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติในไทยในลักษณะองครวม บนความสมดุลของมิติดานความม่ันคง         
ความตองการใชแรงงานขามชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเคารพสิทธิมนุษยชน 

1.4.3 สงเสริมมุมมองและการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ  
 

1.5  นิยามศัพท 
 1.5.1 คําวา “แรงงานขามชาติ” “แรงงานโยกยายถ่ินฐาน” หรือ “แรงงานตางดาว” (migrant 
workers) มีการกําหนดนิยามโดย 2 องคกร ไดแก  ILO และสหประชาชาติ ซ่ึงมีความแตกตางกัน 
ดังนี้   

 (1) นิยามของ ILO หมายถึง บุคคลท่ียายถ่ินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
เพื่อไปทํางานมากกวาท่ีจะไปใชจายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ท่ีไดรับการยอมรับวาเปน
ผูอพยพเพื่อทํางาน แตไมรวมคนท่ีทํางานตามบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุม
ผูชํานาญการที่เขาเมืองระยะส้ัน ชาวเรือ และลูกเรือเดินทะเลตางชาติ  
  ตามอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 143 ระบุวา “แรงงานขามชาติ” ไมรวมถึงบุคคลท่ีเขามาเพ่ือ
การศึกษาหรือการฝกอบรม และบุคคลที่เขาเมืองเฉพาะดานอันเนื่องจากการรองขอของนายจางใน
ประเทศ และตองออกจากประเทศเม่ือเสร็จส้ินการทํางานนั้นๆ แลว 
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  (2) นิยามของสหประชาชาติ ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานขามชาติ และสมาชิกในครอบครัว (ซ่ึงประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคี) หมายถึง 
บุคคลซ่ึงจะถูกวาจางใหทํางาน กําลังถูกวาจาง หรือเคยถูกวาจางทํางาน โดยรับคาตอบแทนในรัฐท่ี
ตนไมไดเปนคนของชาตินั้น  ท้ังนี้ เปนความหมายท่ีกวางกวานิยามของ ILO โดยไดรวมถึงแรงงาน 8 
ประเภท ไดแก คนงานท่ีทํางานตามบริเวณชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานท่ีทํางานใน
สถานท่ีทํางานนอกประเทศ คนงานที่ทํางานโยกยายไปมา คนงานท่ีทํางานตามโครงการ คนงานท่ีมี
กิจการของตนเอง และคนงานท่ีไดรับการวาจางพิเศษใหไปทํางานในประเทศท่ีตนไมไดสัญชาตินั้น 
 1.5.2 IOM ไดจําแนกประเภทของการโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศท่ีเขามาในประเทศ
ไทยใน Thailand Migration Report 2011 ประกอบดวย 1) Professional and skilled workers   ซ่ึงประกอบ 
ดวยแรงงานท่ีมีใบอนุญาตและผูติดตาม แรงงานท่ีไมมีใบอนุญาตและผูติดตาม เจาหนาท่ีการทูต  2)  
Low and semi-skilled workers ท้ังท่ีมีใบอนุญาต และท่ีไมมี รวมท้ังผูติดตาม  3) Community migrants 
ไดแก ชาวเขา ชนกลุมนอยจากประเทศใกลเคียง  4) Refugees, displaced persons and asylum-seekers ท่ี
อยูในคายผูล้ีภัยบริเวณชายแดนเมียนมาร และจากประเทศอ่ืนๆ   5) นักเรียน นักศึกษา และ 6)  Marriage 
and retiree migrants โดยแรงงานขามชาติท่ีมีสถานะเขาเมืองโดยไมปกติ (Irregular migrants) อาจมี
สาเหตุไดจากการลักลอบเขาเมืองหรือมีเอกสารถูกตองแตพํานักอยูในประเทศไทยเกินกําหนด  หรือเขา
เมืองอยางถูกตองตามกฎหมายแตลักลอบทํางาน เปนตน  
 1.5.3 ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ระบุวา “คนตางดาว 
คือบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทย” และถือวา  Irregular migrants เปนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ซ่ึงรวมถึงชนกลุมนอยบางประเภท แรงงานขามชาติสวนใหญ บุคคลไรรัฐ (stateless person) ผูล้ีภัย 
และเหยื่อคามนุษย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎ ี
 2.1.1 โลกาภิวตันและการโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศ 

“โลกาภิวัตน” (Globalization) หมายถึง กระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวม
กลายเปนสังคมเดี่ยว โดยเกิดจากแรงของอิทธิพลรวมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม-วัฒนธรรม 
และการเมือง1  โดย Joseph E. Stiglitz เห็นวาโลกาภิวัตนเปนผลจากการพัฒนาการติดตอส่ือสาร 
การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการลดลงของปจจัยกีดขวางการเคล่ือนยายขาม
พรมแดนระหวางประเทศของสินคาและบริการ เงินทุน ความรู/ขอมูลขาวสาร และคน 

“การโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศ” (International migration) หมายถึงการเคล่ือนยาย
ของประชากรจํานวนมากขามพรมแดนจากประเทศที่ตนเปนพลเมืองหรือพํานักอยูไปยังประเทศ
อ่ืนเพื่อดํารงชีวิตเปนเวลายาวนานเพ่ือกระทํากิจกรรมท่ีไดรับคาตอบแทน2 

ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตนและ
การโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศโดยมองวาการโยกยายถ่ินฐานเปนผลโดยธรรมชาติของ
กระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของตลาดขามพรมแดนประเทศ โดยกระแส
โลกาภิวัตนทําใหเกิดการเคล่ือนยายอยางสะดวกรวดเร็วข้ึนของเงินทุน ทําใหกระแสทุน
เปล่ียนแปลงท้ังในเชิงปริมาณและทิศทาง รวมท้ังการลงทุนจากตางประเทศ สงผลใหความตองการ
แรงงานในตางประเทศเปล่ียนแปลงไปและสงผลตอการยายถ่ินฐานของแรงงานท้ังภายในและ
ระหวางประเทศ 
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีเปนผลของโลกาภิวัตนและ
ความทาทายของการโยกยายถ่ินฐาน โดยปจจัยดึงและผลัก (pull-push factors) ของการโยกยาย   

                                                  
1 Sheila L. Croucher.  (2004).  Globalization and Belonging : The Politics of Identity in a changing World. 
Rowman & Littlefield. P. 10 
2 ไพบูรณ วังสนตระกูล. 2550. การปองกันและปราบปรามแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา. สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน.  หนา 8. 
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ถ่ินฐานของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานสามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว และกัมพูชา 
มายังไทย ท้ังในลักษณะการโยกยายถ่ินฐานแบบปกติ และไมปกติ ท่ีเปนผลสืบเนื่องจาก           
โลกาภิวัตน ไดแก  
  (1) ความแตกตางในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรายไดระหวางไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบาน ทําใหมีความตองการในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในประเทศไทย  
  (2) นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกและดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศของไทย นับต้ังแตปลายทศวรรษท่ี 1980 ประเทศไทยมีการพัฒนาจากโครงสราง
เศรษฐกิจท่ีพึ่งพาการเกษตรไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเพ่ือการสงออก (labour-intensive export-
oriented economy) เปนหลัก ทําใหแรงงานไทยเคล่ือนยายจากชนบทเขาสูเมืองเพ่ือไปทํางานท่ี
ตองการแรงงานท่ีมีทักษะ (skilled labour) มากข้ึนโดยมีการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเปน
ตัวเรง ทําใหเกิดชองวางขาดแคลนแรงงานทักษะข้ันตํ่า (low-skilled labour) สงผลใหต้ังแตป 2535 
รัฐบาลไทยเร่ิมอนุญาตใหมีการจางงานแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานท่ีมีสถานะผูหลบหนี
เขาเมืองผิดกฎหมายอยูระหวางรอการสงกลับ แตอนุญาตใหอยูในประเทศไทยเปนการช่ัวคราว    
โดยเร่ิมจากการจางแรงงานขามชาติจากเมียนมารในพื้นท่ี 10 จังหวัด และตอมาในป 2539 ไดเปด
ใหมีการจางแรงงานขามชาติเพิ่มรวมสามสัญชาติ ไดแก เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ในพื้นท่ีจังหวัด
อ่ืนๆ ท่ีขาดแคลนแรงงาน จนกระท่ังขยายครบ 76 จังหวัดในป 2544   
  (3) สภาพท่ีต้ังและภูมิประเทศของไทยท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานท้ัง
สามประเทศ เปนปจจัยท่ีชวยเอื้ออํานวยตอการโยกยายถ่ินฐานของแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบานไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน และยากตอการติดตามควบคุม  
  (4) สถานการณความไมสงบในประเทศตนทาง โดยเฉพาะในเมียนมาร ซ่ึงสงผล
เปนปจจัยผลักดันใหมีแรงงานขามชาติจากเมียนมารเขามาแสวงหาโอกาสท่ีดีกวาในประเทศไทย 
  (5) โลกาภิวัตนทําใหการเคล่ือนยายขามพรมแดนระหวางประเทศของคนสะดวก
ยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันก็เพิ่มความทาทายในการบังคับใชกฎหมายการตรวจคนเขาเมืองยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ความตองการแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่องสงผลใหมีความพยายาม
ของกระบวนการลักลอบขนถายคน และกระบวนการคามนุษย ในการนําแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบานเขามาในไทย และสรางปญหาความทาทายในทางปฏิบัติแกภาคสวนตางๆ และ
เปนท่ีจับตาของประชาคมระหวางประเทศ 

2.1.2  Global Governance และ International human rights regime   
 (1) แนวคิดทฤษฎี ในชวงทศวรรษท่ี 1990 ผูศึกษาดานการเมืองโลกยุคหลังสงคราม

เย็น เร่ิมใชแนวคิดเกี่ยวกับ “Global Governance” ซ่ึงนักวิชาการไทยแปลวา “โลกาธรรมาภิบาล” หรือ 
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“การจัดการปกครองโลก” โดยในป ค.ศ. 1992  James N. Rosenau เปนผูเร่ิมใชคําศัพทดังกลาว
ในทางวิชาการในหนังสือ Governance without Government : Order and Change in World Politics 
เพื่ออธิบายระบบระหวางประเทศ  

Gernot Erler  (2006) อธิบายนิยามของ “Global Governance” วา แตกตางจากการที่โลกถูก
ปกครองรวมศูนยโดยมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียว แตเปนโลกท่ีมีระเบียบหลักการท่ีถูกกําหนดโดย
ความเช่ือม่ันวาปญหาตางๆ ของโลกตองการการแกไขโดยตัวแสดงระดับโลก (global players) ซ่ึง
ไมใชเพียงแครัฐ แตเปนเครือขายของตัวแสดงท่ีเกี่ยวโยงกันอยางกวางขวางและมีสวนเกี่ยวของ
ปฏิสัมพันธกับการตัดสินใจในระดับระหวางประเทศ3  

องคประกอบของ Global Governance ไดแก 1) กฎเกณฑหลักการพื้นฐาน (normative 
foundation) หรือความเขาใจรวมกันในวัตถุประสงคและมาตรฐานการปฏิบัติในประเด็นเฉพาะเร่ือง
ของการจัดการปกครอง 2) กฎกติกาท่ีเปนท่ีเห็นพองเพื่อเสริมสรางความยุติธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑหลักการพื้นฐาน และ 3) โครงสรางในการกํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติตาม และมีผล
ในการตัดสินใจใหเกิดการเปล่ียนแปลงกฎกติกาและแกปญหาความขัดแยง4  

Margaret P. Karns และ Karen A. Mingst ไดอธิบายในหนังสือเร่ือง International Organizations: 
The Politics and Processes of Global Governance (2010) วา “Global Governance” มาจากการ
ปฏิสัมพันธท่ีซับซอนระหวาง 1) “pieces” หรือกรอบ/กิจกรรมความรวมมือ กฎระเบียบ และกลไก
ท่ีกําหนดโดยรัฐและตัวแสดงอ่ืนๆ เพื่อจัดการกับประเด็นและปญหาตางๆ ท้ังในลักษณะเปน
ทางการและไมเปนทางการ ท้ังโดยรัฐและเอกชน ซ่ึงไดแก กรอบการดําเนินการขององคการ
ระหวางประเทศ (โดยเฉพาะกรอบสหประชาชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกหลักใน Global Governance) 
และองคการที่ไมใชรัฐ (NGOs) ระเบียบกฎหมายระหวางประเทศ เชน ความตกลงระหวางประเทศ 
จารีตปฏิบัติ คําตัดสินของศาล  บรรทัดฐานระหวางประเทศ หรือ “soft law” เชน กรอบความตกลง 
ขอมติสหประชาชาติ ระบบระหวางประเทศ กรอบการประชุมหารือ ฯลฯ และ 2) “actors” หรือตัว
แสดงตางๆ ซ่ึงมีความหลากหลายและมีบทบาทเกี่ยวโยงกันอยางมากข้ึนกวาในระบบระหวาง
ประเทศในอดีต โดยแมรัฐจะยังคงเปนตัวแสดงหลัก แตก็มีตัวแสดงอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทและอํานาจ
ตอรองท่ีสําคัญมากข้ึน ไดแก เครือขายของตัวแสดงขามชาติหรือขามรัฐ (transnational and trans-

                                                  
3 เกสร เกษมชื่นยศ.  “รัฐ” และ “ตัวแสดงที่ไมใชรัฐ” ในการจัดการปกครองโลก.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. 

มหาวิทยาลัยราภัฎจันทรเกษม.หนา 9. www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/Kesorn%20-

%20GlobalGov.pdf     
4 David Armstrong, Lorna Lloyd & John Redmond. (2004) : International Organization in World Politics. 
Towards Global Governance. New York: Palgrave Macmillan. P 232.  
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governmental network of actors) องคการระหวางประเทศ NGOs  ผูเช่ียวชาญ ภาคประชาสังคม ผูมี
สวนไดสวนเสีย และบรรษัทขามชาติ5  

กลาวโดยสรุป นักวิชาการมองวา “Global Governance” เปนอีกหนึ่งพัฒนาการท่ีเกิดข้ึน
ควบคูไปกับโลกาภิวัตน โดยมองวาระบบระหวางประเทศในปจจุบัน บทบาทและอํานาจรัฐลดลง 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนนอยลง โดยมีตัวแสดงอื่นๆ อาทิ สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ ภาค
ประชาสังคม ฯลฯ ท่ีมีบทบาทสวนรวมในการผลักดันความเห็นของสาธารณชน และรวมกําหนด
กฎระเบียบกติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะ international regime on human 
rights ซ่ึงครอบคลุมถึงหลักการสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ และเปนเสมือน soft law  และ
พันธกรณีท้ังทางกฎหมายและการเมืองใหรัฐตองปฏิบัติตาม รวมท้ังมีบทบาทในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐตางๆ ตามระเบียบกติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 (2) บทบาทของตัวแสดงตางๆ  นับต้ังแตป ค.ศ. 1945 เปนตนมาประชาคมระหวาง
ประเทศเร่ิมใหความสําคัญกับการปกปองสงเสริมสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีพัฒนาการอยางตอเนื่องท่ี
นําไปสู international human rights regime ในดานตางๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค โดยสิทธิ
มนุษยชนเปน 1 ใน 3 เสาหลักของงานของสหประชาชาติ และระบุเปนหลักการพื้นฐานในกฎบัตร
สหประชาชาติ ในยุคหลังสงครามเย็นไดเห็นความพยายามท่ีจะเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ 
human rights regime ของสหประชาชาติ โดยมีการกําหนดระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ของรัฐตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอยางกวางขวาง การสรางความต่ืนตัวของ
สาธารณชนเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง  และการจัดต้ังมาตรการและ
คณะทํางานเพ่ือสอบสวนและหาขอเท็จจริง โดยในป 2537 ไดมีการแตงต้ังตําแหนงขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชน (High Commissioner for Human Rights) ข้ึน และปจจุบัน มีกลไกสําคัญตางๆ 
ไดแก HRC6 ซ่ึงกอต้ังข้ึนในป 2549 แทน CHR (Commission for Human Rights) โดยไทยเขาเปน
สมาชิก HRC ชวงวาระป 2553 – 2556   

กลไกการติดตามตรวจสอบท่ีสําคัญภายใต HRC ท่ีเปนภารกิจของคณะผูแทนถาวรฯ ณ 
นครเจนีวา ไดแก กลไกรับขอรองเรียน (Complaint Procedure) ซ่ึงเปนการพิจารณาในท่ีประชุมลับ 

                                                  
5 Margaret P. Karns & Karen A. Mingst. (2010).  International Organizations : The Politics and Processes of 
Global Governance. 2nd edition. London: Lynne Rienner Publisher, Inc.  P 3-29. 
6 เปนกลไกระหวางรัฐบาล (inter-governmental body) ภายใตสหประชาชาติซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมและ
ปกปองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือจัดการกับสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตางๆ ทั้งสถานการณรายประเด็น และสถานการณรายประเทศ    
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เฉพาะประเทศสมาชิก HRC7  ขอรองเรียนและ/หรือรายงานท่ีนําเสนอโดยอาณัติของกลไกพิเศษ 
(Special Procedures) ภายใต HRC8 การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใตกลไก UPR
นอกจากนี้ ยังมีกลไกรับขอรองเรียนภายใตอนุสัญญาตางๆ (Treaty bodies) และกลไกรับขอ
รองเรียนตามอนุสัญญาตางๆ ของ ILO ท่ีไทยเขาเปนภาคี 

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทของภาคประชาสังคม ซ่ึงมีสวนสําคัญในการผลักดันและติดตาม
ตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานในไทย โดยในท่ีนี้ 
รวมถึงเครือขายของ  NGOs  อาทิ Human Rights Watch,  Migration Forum Asia, Migration Rights 
International, Amnesty International ฯลฯ ภาควิชาการ อาทิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  นักเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ ตลอดจนส่ือมวลชน ซ่ึง
กลไกระหวางประเทศโดยเฉพาะ HRC ใหความสําคัญกับความเห็นและขอมูลท่ีสะทอนโดยภาค
ประชาสังคมเพื่อประกอบการจัดทํารายงานหรือทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบการดําเนินการของไทย 

 (3) ระเบียบกติการะหวางประเทศท่ีเปนสวนสําคัญในการวางบรรทัดฐาน
จริยธรรมระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเปนพันธกรณีระหวางประเทศของไทย โดยสวนท่ี
เกี่ยวของกับสิทธิของแรงงานขามชาติ อาทิ  

      -  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ป ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 
Human Rights – UDHR) ซ่ึงไทยรวมใหการรับรอง เปนเอกสารพ้ืนฐานสําคัญท่ีรับรองสิทธิ
มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยครอบคลุมสิทธิดานตางๆ 

      -  กติกาและอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับของสหประชาชาติ ซ่ึงกําหนด
หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีรัฐท่ีเปนภาคีมีพันธกรณีในการปฏิบัติในกฎหมาย
ภายในที่สอดคลองกัน โดยประเทศไทยเปนภาคีท้ังส้ิน 7 ฉบับ ไดแก 1) กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)   
2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) 3)  อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) 4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

                                                  
7 ซึ่งมีทั้งสิ้นจํานวน 47 ประเทศ จากกลุมภูมิภาคตางๆ ที่ผานการเลือกต้ัง มีวาระการเปนสมาชิกครั้งละ 3 ป 
8 เปนกลไกที่จัดต้ังขึ้นตามอาณัติที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม HRC เพ่ือทําหนาที่ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ 
ใหขอเสนอแนะ และนําเสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนรายประเทศ (country specific mandates) 
ซึ่งมีจํานวน 10 ประเทศในปจจุบัน อาทิ เมียนมาร เกาหลีเหนือ ฯลฯ และรายประเด็น (thematic mandates) ซึ่งมี
จํานวน 36 ประเด็น อาทิ สิทธิของผูโยกยายถ่ินฐาน  การตอตานการทรมาน ฯลฯ 
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(Convention on the Rights of the Child – CRC) 5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) 
6) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ (International Convention on the Elimination of 
Racial Discrimination – ICERD)  และ 7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities – CRPD) ซ่ึงแมจะไมไดกลาวถึงสิทธิของแรงงานขามชาติโดยตรงแตก็ตาง
มีขอบทที่ระบุการใหหลักประกันสิทธิแกปจเจกบุคคลในประเทศท้ังปวงโดยไมเลือกปฏิบัติระหวาง
พลเมืองและบุคคลท่ีมิใชพลเมือง 

ประเทศไทยเพิ่งลงนามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance – ICED)  ท้ังนี้ 
ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาอีกเพียงฉบับเดียว คือ อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families – CRMW) โดยยังอยูระหวาง
การศึกษาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 - อนุสัญญาภายใต ILO ซ่ึงปจจุบันไทยรับรองจํานวน 15 ฉบับจากท้ังส้ิน 185 
ฉบับ ไดแก อนุสัญญาฯ ฉบับท่ี 14 (Weekly Rest), 19 (Equality of Treatment – Accident 
Compensation), 29 (Forced Labour), 80 (Final Articles Revision), 88 (Employment Service), 100 
(Equal Remuneration), 104 (Abolition of Penal Sanctions – Indigenous Workers) , 105 (Abolition 
of Forced Labour), 116 (Final Articles Revision), 122 (Employment Policy), 123 (Minimum Age 
– underground work), 127 (Maximum Weight), 138 (Minimum Age : ระบุอายุข้ันตํ่า 15 ป ซ่ึงมีผล
ยกเลิก ฉบับท่ี 123), 159 (Vocational Rehabilitation and Employment – Disabled Persons) และ 
182 (Worst Forms of Child Labour)  

- กลไกระดับภูมิภาค ท่ีสําคัญ ไดแก กลไกของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights – AICHR) และมี ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ซ่ึงกําหนด
หลักการและพันธกรณีท้ังของรัฐผูรับ และผูสงแรงงานขามชาติและการใหหลักประกันสิทธิข้ัน
พื้นฐานและสวัสดิการตางๆ ของแรงงานขามชาติท่ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

  (4) กฎหมาย นโยบาย และยุทศาสตร ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายต้ังแตระดับ
สูงสุด นโยบายและยุทธศาสตรท่ีรองรับพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของแรงงาน
ขามชาติ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551  
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นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาวท้ัง
ระบบ (มติ ครม. 2 มี.ค. 2547)  ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ (มติ ครม. 24 เม.ย. 
2555) ซ่ึงจะไดมีการวิเคราะหในบทตอไปเกี่ยวกับการดําเนินการกรอบกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาตร
ดังกลาว 
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 2.2.1 ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ อาทิ งานวิจัยของ ศ. วิทิต มันตาภรณ  การยาย
ถ่ินขามชาติในประเทศไทย ฉบับป 2552 โดย Rosalia Sciortino และ Sureeporn Punpuing   
Thailand Migration Report 2011 โดย IOM   หนังสือ Managing Migration โดย Bimal Ghosh   
 2.2.2 รายงานผลการประชุมและขอมูลอ่ืนๆ ไดแก เอกสารสหประชาชาติ ในกรอบ HRC 
และ ILO คผถ. ณ นครเจนีวา กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ตางๆ อาทิ รายงานของ Human Right Watch เร่ือง From the Tiger to the Crocodile : Abuse of 
Migrant Workers in Thailand  รายงาน Migrant Workers’ Rights to Social Protection in ASEAN 
โดย Friedrich Ebert Stiftung ฯลฯ 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 
 2.3.1 การโยกยายถ่ินฐานท้ังแบบปกติ/ไมปกติมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนตอไป ในรูปแบบและ
ปจจัยท่ีหลากหลาย ซ่ึงยากตอการแยกแยะในทางปฏิบัติและเปนประเด็นทาทายท่ีไทยตองเผชิญ
ตอไป โดยเฉพาะในการบรรลุความเปนประชาคมอาเซียน 
 2.3.2 แรงงานขามชาติเปนท้ังโอกาส และความทาทาย และเปนท้ังจุดออน และจุดแข็ง
สําหรับไทย ซ่ึงตองพิจารณาใหความสําคัญอยางสมดุลเพื่อประโยชนในระยะยาว 
 2.3.3 โลกปจจุบันท่ีต้ังอยูบนระเบียบกติกา บรรทัดฐานระหวางประเทศ และมีกลไก
ติดตามตรวจสอบซ่ึง ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวมากข้ึนเปนลําดับ และมี
แนวโนมมากข้ึนเร่ือยๆ ตอไป สะทอนวาประเด็นปญหาท่ีเกิดในไทยไมใชเปนเร่ืองภายในประเทศ 
แตมีผลกระทบตอบทบาทภาพลักษณ และผลประโยชนดานตางๆ ของไทย ไทยจึงควรพิจารณา
รับมือกับเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงวาเปนประโยชนในการสงเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใส
ของไทยเอง 
 2.3.4 การศึกษาในบทตอไปจะวิเคราะหประเด็นความทาทายในทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานท้ังสามประเทศ จากความเห็นหรือขอรองเรียนท่ี
สะทอนในเวทีระหวางประเทศจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา  



 
 

บทท่ี 3 
สรุปผลการศึกษา 

 
 
3.1  ประเด็นปญหาท่ีสะทอนจากกลไกและตัวแสดงในเวทีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานในไทยท่ีถูกหยบิยก
แสดงความหวงกังวลหรือนําเสนอผานตัวแสดงและกลไกตางๆ (ดังท่ีกลาวถึงในบทที่ 2) ท้ัง       
ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน และกลไกสหประชาชาติ ในเวทีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมประเด็นท่ีหลากหลาย โดยสะทอนประเด็นปญหาหลักๆ ใน 3 ลักษณะ ไดแก  
 3.1.1 ปญหาท่ีสืบเนื่องจากสถานภาพและสิทธิ 

ปจจุบัน คาดวามีผูหลบหนีเขาเมืองในประเทศไทยจํานวนท้ังส้ินไมตํ่ากวา 3 ลานคน โดย
แยกเปน 4 ประเภท1  ไดแก  

1) ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในหวงเวลาตางๆ รับรอง
สถานะใหอาศัยอยูถาวรในประเทศไทย ซ่ึงไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติภายใตยทุธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในชวงป 2550-2552 จํานวน 5.6 แสนคน โดยจะไดรับ
สถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย   

2) ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุท่ีคณะรัฐมนตรีผอนผันใหอยูช่ัวคราวและอยูระหวาง
การแกปญหา ซ่ึงไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติในชวงป 2550-2552 ภายใตยุทธศาสตรการ
จัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในฐานะกลุมท่ีอพยพเขามาและอาศัยอยูนาน ไมสามารถ
เดินทางกลับประเทศตนทางไดและตกคางอยูในไทย จํานวน 1.2 แสนคน โดยอยูระหวางการ
ตรวจสอบสถานะท่ีชัดเจน และเพิกถอนสถานะบุคคลแอบแฝง   

3) กลุมท่ีมีประเด็นปญหาและผลกระทบดานความม่ันคง ซ่ึงมีนโยบายดูแลเปน
การเฉพาะ จํานวนประมาณ 2.1 ลานคน ประกอบดวยกลุมแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง           
3 สัญชาติ (เมียนมาร ลาว และกัมพูชา) โดยเปนผูท่ีไดรับการจดทะเบียนผอนผันใหทํางานในป 
2554 ประมาณ 1.9 ลานคน และแรงงานลักลอบอีกจํานวนหน่ึง รวมท้ังผูหนีภัยการสูรบจาก

                                                  
1 ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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เมียนมารในพื้นท่ีพักพิง 9 แหงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมารประมาณ 1.2 แสนคนและผูหลบหนี
เขาเมืองชาวโรฮิงยาและเกาหลีเหนือ 

4) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองท่ัวไป คือกลุมท่ีลักลอบเขาเมืองรายใหม ซ่ึงจากการ
จับกุมสงกลับบางปมีจํานวน 2-3 แสนคน หรือเขาเมืองอยางถูกตองแคอาศัยอยูเกินกําหนด ซ่ึงบางป
มีจํานวน 4-5 หม่ืนคน  

จากการจําแนกกลุมผูหลบหนีเขาเมืองขางตนจะเห็นไดวาแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบาน 3 สัญชาติ ตามขอ 3) ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของการศึกษานี้ เปนผูเขาเมืองอยางไมปกติ 
(irregular migrants) ซ่ึงถือเปนผูเขาเมืองอยางผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 อัน
นํามาซ่ึงปญหาความไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล สงผลใหตกเปน
เหยื่อของการละเมิดสิทธิอ่ืนๆ และยากตอการท่ีทางการจะสามารถติดตามใหการคุมครองไดอยาง
ท่ัวถึง  
 3.1.2 ปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดข่ี แสวงประโยชน และละเมิดสิทธิโดยมิชอบ
จากเจาหนาท่ีรัฐ นายจาง นายหนาคนกลาง (brokers)  และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
 ปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดข่ี แสวงประโยชน และละเมิดสิทธิโดยมิชอบ จาก
เจาหนาท่ีรัฐ นายจาง บริษัทจัดหางานหรือนายหนาคนกลาง เปนประเด็นท่ีสืบเนื่องจากปญหาความ
ไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพและสิทธิขางตน โดยขอรองเรียนมีหลายลักษณะ อาทิ  

 1) การที่แรงงานขามชาติ (ท้ังสวนท่ีมีใบอนุญาตทํางานแตเอกสารถูกเก็บอยูท่ี
นายจาง และสวนท่ีไมไดเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ) ถูกตรวจสอบและจับกุมโดยเจาหนาท่ีรัฐ 
เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นท่ีซ่ึงหามแรงงานขามชาติเดินทางออกนอกเขตท่ีลงทะเบียน โดยมีขอ
กังวลเกี่ยวกับการจับกุมตามอําเภอใจและใชความรุนแรง ตลอดจนการละเมิดและรีดไถแสวงหา
ประโยชนจากแรงงานท่ีทวีความรุนแรงข้ีนภายหลังจากท่ีมีคําส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 125/2553 เม่ือ
วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 เพื่อจัดต้ังศูนยเฉพาะกิจ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีแรงงานขามชาติ
ลักลอบทํางาน  โดยเฉพาะในอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยแสดงความหวงกังวลวา
แรงงานขามชาติท่ีถูกจับกุมมักถูกควบคุมตัวท่ีสถานกักกันซ่ึงมีสภาพแออัด ขาดสุขอนามัยท่ีดี 
แรงงานขามชาติท่ีเปนสตรีมักถูกลวงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีขอกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของแรงงานขามชาติท่ีถูกจับกุมและสงกลับไปยังประเทศตนทางวาเส่ียงตอการถูกรีดไถและตกเปน
เหยื่อของแรงงานบังคับ หรือการทรมาน รวมท้ังขอรองเรียนเกี่ยวกับการจับกุมและสงกลับแรงงาน
ขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในชวงวิกฤตน้ําทวมในประเทศไทยเม่ือป 2554 ซ่ึงแรงงานสวน
ใหญไมมีเอกสารใบอนุญาตติดตัว ตลอดจนขอกังวลเกี่ยวกับการเลือกประติบัติตอแรงงานขามชาติ
จากประเทศเพ่ือนบานในการเขาถึงอาหาร น้ําดื่ม และบริการสาธารณสุขในชวงดังกลาว 
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กรณีเหลานี้หาเกเปนจริงจะเกี่ยวโยงกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทยหลายสวน เชน 
การไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของชาติพันธุหรือเช้ือชาติ ตามขอ 2 ของ CERD และขอ 2 ของ 
ICCPR  การหามไมใหมีการกักขังหรือจับกุมตามอําเภอใจตามขอ 9(1) ของ ICCPR  การใชสถาน
กักกันควรเปนมาตรการสุดทายและควรหาทางเลือกอ่ืนในการควบคุมตัว แตหากเล่ียงไมไดก็ควร
ควบคุมตัวในสถานกักกันท่ีสอดคลองกับขอ 10 (1) ของ ICCPR  การพิทักษศักดิ์ศรีทางรางกายและ
จิตใจตาม UDHR  ICCPR และ CATโดยขอ 3 ของ CAT ระบุการไมบังคับสงกลับหากบุคคล
เหลานั้นอาจไดรับอันตรายจากการทรมาน  และขอ 13 ของ CAT ซ่ึงระบุสิทธิในการรองเรียนหาก
ถูกทรมานและการรองเรียนตองไดรับการสอบสวน ไมวาบุคคลนั้นจะถูกทรมานในเขตอาณาใดก็
ตาม  เปนตน 

      2) การที่แรงงานขามชาติตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย หรือการลักลอบขนถาย
คน โดยถูกนายหนาคนกลางหรือขบวนการจัดหางานหลอกลวงใหตกลงสัญญาจางงาน และพบวา
สภาพงานไมไดเปนไปตามท่ีเขาใจในสัญญา รวมท้ังถูกบังคับใชแรงงานในลักษณะ forced labour 
เพื่อใชหนี้แกนายหนาหรือนายจาง (debt bondage) โดยถูกแสวงประโยชนในรูปแบบตางๆ ท้ังใน
เรือประมง  ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  และโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ อาทิ ใชงานหนักเปนเวลานานในสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยโดยไมมีการ
พักผอน ไมไดรับคาแรง และมักถูกทํารายรางกายหากพยายามรองเรียนหรือหลบหนี  ท้ังนี้ เม่ือถูก
จับได มีปญหาเร่ืองการคัดแยก “ผูเสียหายจากการคามนุษย” กับ “ผูหลบหนีเขาเมือง” ซ่ึงสงผลให
ไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมจากเจาหนาท่ีรัฐ  หรือเร่ืองการอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษย
ทํางานเปนการช่ัวคราว2 ตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
ซ่ึงยังไมมีการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม 

ในแงพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของของไทยในบริบทของกรณีขางตนหากเปนจริง 
ไดแก พิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (UN 
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)  การ
พิทักษสิทธิมนุษยชนของปจเจกบุคคล โดยไมคํานึงถึงสถานะพลเมือง สัญชาติหรือสถานการณเขา
เมือง โดยเฉพาะจากการละเมิดสิทธิโดยภาคเอกชน ตามขอ 7 ของ ICESCR ซ่ึงกําหนดสิทธิตอสภาพ
การทํางานท่ีดีและยุติธรรม  การหามบังคับคนเปนทาส หรือตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การเกณฑหรือ
บังคับใชแรงงาน ตามขอ 8 ของ ICCPR และ 1930 ILO Forced Labour Convention เปนตน  

                                                  
2 การสัมภาษณนาย Andy Hall ผูเช่ียวชาญตางประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล 
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      3) กรณีความรุนแรง ถูกแสวงประโยชนตางๆ เนื่องจากเปนแรงงานตางดาว 
และมีปญหาในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะเกรงกลัวเจาหนาท่ีรัฐ เพราะไมมีใบอนุญาต 
หรือเขาใจผิดกลัวถูกสงกลับ หรือขาดความรูเกี่ยวกับสิทธิของตน  
 3.1.3 การผลักดันเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิในการทํางานและดํารงชีวิต 
 ประเด็นเกี่ยวกับการคุมครองสงเสริมสิทธิในการทํางานและการดํารงชีวิตของแรงงานขาม
ชาติท่ีมีการแสดงความกังวล เชน  การเรียกรองใหรัฐบาลปรับข้ึนคาแรง 300 บาทใหแกแรงงาน
ขามชาติเชนเดียวกับแรงงานไทย ซ่ึงมีการแสดงความกังวลวาในทางปฏิบัตินายจางมักใชวิธีตัดลด
สวัสดิการตางๆ อาทิ คาอาหาร หรือ โบนัส ฯลฯ  สวัสดิการความเปนอยูของแรงงานขามชาติซ่ึงมัก
ถูกบังคับใชงานเพื่อใชหนี้ (debt bondage) โดยมีช่ัวโมงการทํางานนานตอวัน คาแรงต่ํา ไมมี
วันหยุดพักผอนท่ีเหมาะสม ทํางานและ/หรือท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีแออัด สกปรก ขาดสุขอนามัย 
และอันตราย  การที่แรงงานขามชาติไมสามารถต้ังสหภาพแรงงานของตนได ตองเขารวมสหภาพ
แรงงานไทย ซ่ึงมักไมใหแรงงานตางดาวเขารวม  ประเด็นการไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
โดยเฉพาะแรงงานท่ีไมมีเอกสารอนุญาตทํางานหรือหนังสือเดินทาง หรือท่ีไมไดผานการพิสูจน
สัญชาติ เม่ือเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน มีขอหวงกังวลวาไมสามารถไดรับการรักษาจาก
สถานพยาบาลของรัฐ3 โดยสวนหนึ่งแมโรงพยาบาลของรัฐจะใหการรักษาแกแรงงานขามชาติท่ีไม
มีเอกสารดวยเหตุผลดานมนุษยธรรมโดยใชงบประมาณระบบประกันสุขภาพท่ัวหนา (Universal 
Healthcare Scheme) แตมีปญหาท่ีงบประมาณจํากัด เปนตน  
 ความเกี่ยวโยงของประเด็นขอหวงกังวลขางตนกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทย  เชน 
ขอ 7 ของ ICESCR วาดวยสิทธิของปจเจกบุคคลในสภาพการทํางานที่ดีและเปนธรรม อาทิ คาจาง 
และสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีเวลาการทํางานและการพักผอนท่ีเหมาะสม โดย
ครอบคลุมบุคคลท้ังท่ีมีและไมมีสัญชาติของประเทศนั้นๆ โดยรวมถึงแรงงานขามชาติดวย และตาม 
UDHR ขอ 8 ของ ICCPR และขอ 2 ของ 1930 Forced Labour Convention วาดวยการหามการ
บังคับใชแรงงานเยี่ยงทาส หรือ debt bondage  เปนตน 
 
3.2 ทิศทางการดําเนินนโยบายของไทย 
 หัวขอนี้จะทําการศึกษาทิศทางการพัฒนากรอบกฎหมาย แผนยุทธศาสตร และนโยบาย
บางสวน ท่ีสําคัญของไทยในการรองรับประเด็นขอหวงกังวลและขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนของแรงงานขามชาติท่ีเกี่ยวของ และกลไกท่ีรับผิดชอบในการการนําไปปฏิบัติ ดังนี้     

                                                  
3 การสัมภาษณนาย Andy Hall ผูเช่ียวชาญตางประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 3.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 และ 11 / นโยบายรัฐบาล  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนกรอบกฎหมายสูงสุด ซ่ึงกําหนดสิทธิ
และเสรีภาพสวนบุคคล รวมท้ังหลักประกันสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ ซ่ึงมีขอถกเถียงวาหมายถึง
สิทธิของประชาชนไทยเทานั้น อยางไรก็ดี ในมาตรา 30 ระบุวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเท่ียมกัน การเลือกปฏบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญ 
จะกระทํามิได”  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (2550-2554) และฉบับท่ี 11 (2555-2559)  
ตางระบุบริบทของการโยกยายถ่ินฐานเปนสวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงการพัฒนาของโลกท่ีสําคัญ  
แตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ไมไดเช่ือมโยงมิติของการโยกยายถ่ินฐาน 
โดยเฉพาะเร่ืองแรงงานขามชาติ กับยุทธศาสตรท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยระบุเพียงการ
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู โดยไมไดมีการกลาวถึงบทบาท
หรือศักยภาพของแรงงานขามชาติในบริบทของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 สะทอนวามีการใหความสําคัญกับ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการโยกยายถ่ินฐานและแรงงานขามชาติมากข้ึน โดยมีการระบุอยูในสวน
ตางๆ โดยเฉพาะในบริบทของยุทธศาสตรท่ี 5.4 วาดวยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน ซ่ึงกลาวถึง การเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน เขต
เศรษฐกิจชายแดน (ขอ 5.5.1) การพัฒนาฐานการลงทุน การพัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคตางๆใหเช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบานใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน
ใหบรรลุผลประโยชนรวมกัน (ขอ 5.5.2) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคล่ือนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดย
เรงดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน (ขอ 5.5.5) และการสราง
สังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต มุงพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขาม
ชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ  ซ่ึงยุทธศาสตรขางตนสะทอน
วาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจจะมุงสูการขยายไปยังประเทศเพื่อนบานและ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ควบคูกับการปองกันและแกปญหาการหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 
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 คําแถลงนโยบายรัฐบาล เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554  สะทอนการมองประเด็นเกี่ยวกับ
แรงงานขามชาติในบริบทของความมั่นคงและนโยบายแรงงานเปนหลัก โดยระบุภายใตนโยบาย
ความม่ันคงแหงรัฐ  ขอ 2.5 ในการเรงดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง 
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปองกันและ
บังคับใชกฎหมาย ดูแลใหความเปนธรรมและเฝาระวังไมใหเกิดปญหาท่ีกระทบตอความม่ันคงและ
ความสงบสุขภายใน ประเทศควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต
ความสมดุลระหวางการรักษาความม่ันคงของชาติและการดูแลสิทธิข้ันพื้นฐาน  ขอ 4.2.6 เตรียมการ
รองรับการเปดการเคล่ือนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยเนนระบบบริหาร
จัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานขามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวกและมาตรการกํากับดูแล 
ติดตามการเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพ่ือดึงดูดแรงงานท่ีมีฝมือเขาประเทศควบคูกับการ
ปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ และขอ 4.2.7 กําหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงานตางดาว โดยคํานึงถึงความตองการแรงงาน
ของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ ท้ังนี้ มีการระบุ
เกี่ยวกับทิศทางการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบานซ่ึงมีความพรอมดานแรงงานและวัตถุดิบ
เพื่อสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกประเทศและภูมิภาค ในขอ 3.2.5 และการใหความสําคัญกับ
สิทธิมนุษยชน แมจะไมไดระบุโดยตรงถึงสิทธิของแรงงานขามชาติ แตก็มีการกลาวถึงการให
หลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในทุกรูปแบบ และปราบปรามการคามนุษย ในขอ 4.5.2    

3.2.2 นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานขามชาติท่ีหลบหนีเขาเมือง 
เพื่อตอบสนองความตองการแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานของผูประกอบ การ

และภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย รัฐบาลไดมีมาตรการผอนผันการจางแรงงานขามชาติหลบหนี
เขาเมืองจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายอยางตอเนื่องหลายคร้ัง
ต้ังแตป 2535  โดยในป 2547 ไดเร่ิมดําเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติท้ังระบบ (มติ
คณะรัฐมนตรี 2 มีนาคม 2547) ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการบริหารแรงงาน
ขามชาติท้ังระบบ (กบร.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
ประกอบ ดวย 7 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การสกัดกั้นแรงงานขามชาติลักลอบเขามาทํางาน 2) การ
จัดระบบการจางงานแรงงานขามชาติ 3) การกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานขามชาติ 4) การ
ปราบปราม จับกุม ดําเนินคดีแรงงานขามชาติลักลอบเขาเมือง 5) การผลักดันและสงกลับแรงงาน
ขามชาติ 6) การประชาสัมพันธการจัดระบบแรงงานตางดาว และ 7) การติดตามและประเมินผล   
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การจัดระบบการจางแรงงานขามชาติมีเปาหมายเพื่อปรับสถานภาพแรงงานหลบหนีเขา
เมืองใหเปนแรงงานท่ีเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหนายจางนําแรงงานมา
รายงานตัวจดทะเบียน และใหประเทศตนทางพิสูจนสัญชาติและรับรองสถานะเพ่ือปรับเขาสูระบบ
ท่ีถูกตองตามกฎหมายตอไป รวมถึงมาตรการสําหรับกลุมท่ีนําเขามาใหมโดยถูกกฎหมายเพ่ือให
เพียงพอกับความตองการที่เหมาะสมของนายจาง โดยมีแนวทางดําเนินการใน 3 ลักษณะ ไดแก 

1)  การเปดจดทะเบียนแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองท่ีลักลอบทํางานอยูใน
ประเทศไทยเพ่ือผอนผันใหอยูช่ัวคราวระหวางรอการสงกลับและอนุญาตใหทํางานได  โดยใชมติ
คณะรัฐมนตรีในการดําเนินการ เปนการเปดใหนายจางนําแรงงานขามชาติมาจดทะเบียนผอนผันให
อยูในประเทศไทยช่ัวคราวเพื่อรอการสงกลับและทํางานได 2 ประเภท ไดแก งานกรรมกร และรับ
ใชในบาน ปจจุบันมีแรงงานท่ีไดรับผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2553 
จํานวน 932,255 คน (ประกอบดวย เมียนมาร 812,984 คน ลาว 62,792 คน กัมพูชา 56,479 คน)4  

2) การพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับเปล่ียนสถานะแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองท่ีอยู
ในระบบผอนผันใหเปนผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย  โดยการเจรจากับเมียนมาร ลาว และกัมพูชาให
เขามาพิสูจนสัญชาติและรับรองสถานะแรงงานขามชาติของตนโดยออกหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และทางการไทยใหการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักร รวมท้ังอนุญาตใหทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ท้ังนี้ โดยท่ียังมีแรงงานขาม
ชาติหลบหนีเขาเมืองอีกจํานวนมากท่ีตองเขารับการพิสูจนสัญชาติในขณะท่ีใกลจะถึงกําหนดหมด
เวลาในวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีจึงเพิ่งมีมติขยายระยะเวลาการพิสูจนสัญชาติคร้ัง
ลาสุดท่ีหมดอายุในวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 ออกไปอีก 6 เดือนจนถึงวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 โดยมี
แรงงานท่ีจะตองเขารับการพิสูจนสัญชาติและไดรับผอนผันใหอยูในไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2555 และ 26 เมษายน 2555 จํานวน 693,297 คน (เมียนมาร 377,712 คน ลาว 
99,019 คน กัมพูชา 216,536 คน)5  

3) การนําแรงงานตางดาวรายใหมเขามาทํางานโดยถูกกฎหมายตามบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวางรัฐ (Memorandum of Understanding – MOU) 
เพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงานใหกับนายจาง และผูประกอบการ และเปนการลดการใชแรงงาน

                                                  
4 สํานักบริหารแรงงานตางดาว ฝายคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง กระทรวงแรงงาน 
5 ประกาศสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหารงาน กระทรวงแรงงาน  
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ตางดาวท่ีผิดกฎหมาย โดยมีการนําเขาแรงงานภายใตระบบดังกลาวจํานวน 102,099 คน 
(ประกอบดวยเมียนมาร 3,213 คน ลาว 28,028 คน กัมพูชา 70,858 คน)6  

อยางไรก็ดี การดําเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติท้ังระบบดังกลาวยังคงเผชิญ
ประเด็นทาทายในทางปฏิบัติ เชน 1) ดําเนินการตามข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและพิสูจนสัญชาติไม
ทันกําหนดกรอบเวลาเดิม (14 มิถุนายน 2555) เนื่องจากหนวยงานดําเนินการมีไมเพียงพอรองรับ
จํานวนแรงงานท่ีมาลงทะเบียน โดยเฉพาะความลาชาของการจัดต้ังศูนยพิสูจนสัญชาติเพิ่มอีก          
5 แหง (ท่ีกรุงเทพฯ สมุทธสาคร สมุทรปราการ สุราษฎรธานี และเชียงใหม) จากเดิมท่ีมีอยู 3 แหง 
(อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จังหวัดระนอง)  2) แรงงานอีกจํานวน
หนึ่งยังไมมาข้ึนทะเบียน เพราะขาดความรู กลัววาจะถูกสงกลับ และ/หรือนายจางไมใหความ
รวมมือ  3) ข้ันตอนยุงยากซับซอน คาธรรมเนียมการดําเนินการสูง โดยมีการมองวาเปนชองทาง
การหาเงินของนายหนาคนกลางท่ีเขามาจัดการเร่ืองเอกสาร เปนตน  

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนี
เขาเมืองท้ังระบบ ท่ีเสนอโดยสภาความม่ันคงแหงชาติ กําหนดทิศทาง มาตรการในการปองกันและ
แกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 4 ประเภท7 โดยมีสาระสําคัญ ไดแก 

1) กําหนดกลไกบริหารจัดการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
 - ระดับชาติ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผู

หลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ซ่ึงมีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนผูอํานวยการสํานัก 

 - ระดับนโยบายและยุทธศาสตร ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร 5 คณะ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารการแกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน) 
คณะกรรมการบริหารฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมือง (ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน) 
คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน) คณะ 
กรรมการบริหารการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเฉพาะกลุม (เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปน
ประธาน) และคณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนประธาน) 

                                                  
6 ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554 สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
7 ไดแก 1) ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุ ที่อาศัยอยูมานานและมีปญหาในการสงกลับ 2) กลุมที่มีความจําเปนตอ
เศรษฐกิจ คือ แรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ เมียนมาร ลาว กัมพูชา  3) กลุมที่มีปญหาความม่ันคง
เฉพาะ เชน ผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมาร ชาวโรฮิงญา และเกาหลีเหนือ เปนตน และ 4) ผูหลบหนีเขาเมืองอื่นๆ 
คือ ผูที่เขาเมืองถูกตองแตอยูเกินกําหนด หรือเดินทางเขาโดยใชหนังสือเดินทางปลอม 
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 - ระดับปฏิบัติ ไดแก ศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับภาค โดย
มีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบ ศูนย
สารสนเทศผูหลบหนีเขาเมืองมีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศแรงงานตางดาวมี
กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงานตางดาวมีกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบ และศูนยสารสนเทศคนเขาเมืองมีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ  

 - กลไกประสานการปฏิบัติและรายงานผล มีกอ.รมน. รับผิดชอบ 
2) สาระสําคัญ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก การจัดการปญหาผูหลบหนีเขา

เมืองท่ีอยูในประเทศไทย  การปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม  การเสริมสรางความรวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบานและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง และการบริหารจัดการในระยะเรงดวนและ
ระยะตอไป 

ยุทธศาสตรขางตนไดระบุกลยุทธในสวนท่ีเก่ียวกับแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง 3 
สัญชาติ (เมียนมาร ลาว กัมพูชา) ท่ีนาสนใจหลายขอ เชน  

 - การปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ  อาทิ นโยบาย
การจางแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองควรเปนมาตรการระยะส้ันเฉพาะกิจตามท่ีจําเปนทาง
เศรษฐกิจไมกระทบตอการจางงานไทย สรางความสมดุลระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
ความม่ันคงแหงชาติ รวมท้ังการดูแลสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล  การจาง
แรงงานขามชาติควรดําเนินควบคูไปกับการปรับโครงสรางการผลิตท่ีสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและการผลิตแรงงานท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใน
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานการผลิตใหมีผลิตภาพสูงข้ึนและลดการพึ่งพิงฐานการผลิตและ
อุตสาหกรรมลักษณะ 3D ท่ีใชแรงงานไรฝมืออยางเขมขน (labour intensive)  สงเสริมการพัฒนา
ทักษะแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนแรงงานตางดาวอยางเหมาะสมเพื่อลดการพึ่งพา
แรงงานตางดาวในระยะยาวโดยผูประกอบการมีสวนรวม  การวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับความ
ตองการแรงงานตางดาวท่ีชัดเจน เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางนโยบายการจางแรงงานตางดาวใน
ภาคเศรษฐกิจอยางเหมาะสม สอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

- การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพ่ือการจางงานอยางถูกกฎหมาย 
อาทิ  เพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับสถานภาพใหเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย
ใหแลวเสร็จตามกรอบเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยปรับปรุงกระบวนการใหรวดเร็วและมี
คาใชจายท่ีเหมาะสม  สนับสนุนการเพ่ิมจุดพิสูจนสัญชาติในไทยใหมากข้ึน  หารือกับประเทศ
เพื่อนบานเพ่ือทบทวน MOU แตละฉบับกับ 3 ประเทศเพื่อนบาน เพื่อขจัดอุปสรรคในการนํา
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แรงงานเขาสูระบบการจางงานท่ีถูกตองและการนําเขาแรงงานตาม MOU เรงรัดความรวมมือในการ
จัดระบบแรงงานมาเชา-กลับเย็น และแรงงานตามฤดูกาลใหเปนไปตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ. การ
ทํางานของคนตางดาว 2551  หารือประเทศตนทางพิจารณาขยายเวลาอนุญาตทํางานใหแรงงานตาง
ดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติและแรงงานท่ีนําเขาอยางเหมาะสม พิจารณาใหมีการแลกเปล่ียน
แรงงานประเภทเดียวกันในสาขาท่ีมีความขาดแคลนอยางแทจริง ไดแก กอสราง และประมง  
ควบคุมใหนายจางตองทําสัญญาจางแรงงานตางดาวท่ีกําหนดระยะเวลาจางงาน อัตราคาจางและ
สวัสดิการอยางชัดเจน ใหนายจางรับผิดชอบจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแรงงานตางดาวและแจงเจาหนาท่ี
ทราบตามกฎหมายเพื่อการตรวจสอบและคุมครองดูแล  กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
แรงงานเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย ควบคุมและจัดระเบียบแรงงาน
ประมงท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานเปนการเฉพาะโดยใหผูประกอบการรวมรับผิดชอบ แรงงาน
ท่ีไมผานการพิสูจนสัญชาติในคร้ังแรกเนื่องจากกรอกขอมูลไมถูกตองใหเจรจากับประเทศตนทาง
ใหพิสูจนสัญชาติอีกคร้ัง ระหวางนั้นถือวามีสถานะผูหลบหนีเขาเมืองท่ีไดรับการผอนผันใหอยู
ช่ัวคราวเพื่อทํางานไดจนถึงระยะเวลาท่ีกําหนด กลุมท่ีสุดทายแลวไมผานใหดําเนินการสงกลับตาม
กฎหมาย  แรงงานท่ีหลบหนีเขาเมืองท่ีไมยื่นขอพิสูจนสัญชาติหรือไมไปพิสูจนสัญชาติใหผลักดัน
สงกลับตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไมใชความรุนแรง และมีระบบสงกลับท่ีชัดเจนและ
โปรงใส บนพื้นฐานความปลอดภัย และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนของ
แรงงาน 

- การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของแรงงานในระบบผอนผัน อาทิ สิทธิดาน
การศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 การสาธารณสุขใหเปนไปตามระบบประกัน
สุขภาพท่ีกําหนด สิทธิในการเดินทางกําหนดพื้นท่ีควบคุมเปนระดับจังหวัด การกําหนดพื้นท่ีและ
การเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีพิสูจนไดวาแรงงานตาง
ดาวเปนผูเสียหายจากการคามนุษยใหดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
2551  

-  การใชกระบวนการชุมชนและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการแกไข
ปญหา อาทิ การสงเสริมใหแรงงานตางดาวรวมมือกับชุมชนไทยในการจัดระเบียบดูแลชุมชน
รวมกัน เสริมสรางจิตสํานึก รวมท้ังทัศนคติท่ีดีและความรับผิดชอบของแรงงานตางดาวตอชุมชน
สังคมไทย ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจตอสาธารณชน โดยเฉพาะนายจาง ผูประกอบการ
ในพื้นท่ีใหตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและการจางแรงงานผิด
กฎหมายเพ่ือสรางจิดสาธารณะในการสอดสองเฝาระวังและรับผิดชอบของนายจางและ
ผูประกอบการรวมกับภาครัฐ   และใหมีการลงโทษอยางเฉียบขาดและจริงจังสําหรับแรงงานท่ีฝา
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ฝนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดในการจางแรงงานตางดาว รวมท้ังเจาหนาท่ีรัฐท่ีทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

3.2.3 การดําเนินนโยบายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
การดําเนินการของไทยในการรับมือกับประเด็นปญหาการคามนุษยเปนอีกเร่ืองท่ีมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและมีความพยายามดําเนินนโยบาย ยุทธศาสตร และการบังคับ
ใชกฎหมายในระดับตางๆ ในเร่ืองนี้อยางตอเนื่อง อาทิ นโยบายและแผนระดับชาติเร่ืองการปองกัน
ปราบปรามและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติ พ.ศ. 2546-2553  ซ่ึง
กําหนดแผนและกลไกทุกระดับต้ังแตชุมชน จังหวัด ประเทศ และระหวางประเทศ ในการปองกัน 
ชวยเหลือคุมครอง การบังคับใชกฎหมาย การปราบปราม การสงกลับ การบําบัดฟนฟูและบูรณาการ
เพื่อคืนสูสังคม แกปญหาใหสอดคลองกับอนุสัญญา ปฏิญญา พิธีสาร และกฎหมายระหวางประเทศ 
และตอมาไดมีการบังคับใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีขอบทท่ี
ผอนปรนการดําเนินการทางกฎหมายตอคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองหากอยูในขาย “ผูเสียหายจาก
การคามนุษย” โดยถือเปนกลุมท่ีตองไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ. ดังกลาว8   

คณะรัฐมนตรีได เห็นชอบนโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2554-2559 ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย เพื่อแทนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับ พ.ศ. 2546-2553 โดยกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 6 ดานเพื่อการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ไดแก การปองกัน  การดําเนินคดี การคุมครองชวยเหลือ การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและ
การขับเคล่ือน การพัฒนาและบริหารขอมูล โดยกําหนดมาตรการหรือกลยุทธสําคัญ อาทิ จัดทํา
มาตรฐานและคูมือประเทศในการชวยเหลือคุมครอง และสงกลับ  พัฒนาสมรรถนะผูใหบริการและ
พัฒนาองคกรท่ีเกี่ยวของดานการคุมครองชวยเหลือใหมีความรูความเขาใจตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
สงเสริมใหมีหนวยบริการแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีท่ีเปนเสนทางการคามนุษย สนับสนุนให
หนวยงานท่ีดําเนินการคุมครองพยานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมให
จัดต้ัง/จัดหาสถานคุมครองหรือสถานพักพิงผูเสียหายจากการคามนุษยโดยองคกรภาคเอกชนตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  สงเสริมการมีสวนรวมของราชการสวนทองถ่ินและชุมชนของผูเสียหายในการ

                                                  
8 มาตรา 37 ของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 2551 ระบุวา เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิด การรักษาพยาบาล การบําบัดรักษา การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการ
ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายน้ันอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการช่ัวคราว
ตามกฎหมาย ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงเหตุผลดานมนุษยธรรมเปนหลัก และมาตรา 38 ระบุวา การสงกลับบุคคลตางดาว
ที่เปนผูเสียหายจากการคามนุษยตองคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลน้ัน  
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ดูแลภายหลังการสงกลับ  พัฒนาระบบลามเพ่ือใหบริการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ฯลฯ9  
นอกจากนี้ ไทยไดจัดทํา MOU กับกัมพูชา และเมียนมารกําหนดกรอบความรวมมือเพื่อปราบปราม
การคามนุษย รวมท้ังการดําเนินคดี 

สําหรับระบบการติดตามตรวจสอบการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงโดยกระทรวง
แรงงานรวมกับตํารวจมีหนาท่ีตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเปนระยะ  การตรวจ
คนเรือประมงในเขตชายฝงเปนหนาท่ีของตํารวจน้ําซ่ึงทําการสุมตรวจเรือประมงกอนออกจากทา
และสอบถามลูกเรือประมงดวยความรวมมือจากสมาคมประมงไทย กรณีการตรวจสอบบริเวณนอก
ชายฝงเปนของกองทัพเรือ ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติยังมีความจําเปนในการบูรณาการและประสานงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรวมกันปฏิบัติงาน โดยกระทรวงแรงงานกําลังทบทวน
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงาน กรมประมงกําลังรวมกับศูนย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (NECTEC) และสมาคมประมง ทําการพัฒนา
ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ 

ประเด็นทาทายอ่ืนๆ ในการขับเคล่ือนนโยบายและแผน เชน ปญหาการคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษยจากกลุมผูอพยพ ผูไรสัญชาติ ผูไมมีเอกสารทางทะเบียน  การชวยเหลือแรงงาน
ขามชาติท่ีถูกบังคับใชแรงงานหรือแสวงประโยชนโดยมิชอบในอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน
ตางๆ รวมท้ังการคุมครองผูเสียหายจากนายหนาคนกลาง  การอนุญาตใหผูเสียหายเดินทางออกนอก
บริเวณสถานคุมครองเพื่อทํางานหรือพักอาศัยในสถานท่ีอ่ืนซ่ึงยังไมสามารถปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมได ขอจํากัดในการจัดเจาหนาท่ีท่ีสามารถส่ือสารภาษาของผูเสียหาย  ข้ันตอนการสง       
ตัวผูเสียหายกลับประเทศระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานมักใชเวลานานทําใหผูเสียหายตองอยู
ในสถานพักพิงของรัฐเปนเวลานานและหลายรายพยายามหลบหนีออกนอกสถานที่พักพิงทําให
เส่ียงตอการถูกแสวงประโยชนอีก การขาดความรูความรวมมือจากเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของเนื่องจากการคุมครองผูเสียหายเกี่ยวพันกับหลายหนวยงานซ่ึงตองมีการดําเนินการใน
ลักษณะสหวิชาชีพ    
 
 
 
 

                                                  
9 รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย โดยนายสามารถชาย จอม
วิญญา หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ป 2553 หนา 32-33 



 
 

บทท่ี 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา  
 4.1.1 ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทย
สะทอนความทาทายในมิติท่ีซับซอนหลากหลาย และคาบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหลาย
หนวยงาน โดยท่ีผูประกอบการในอุตสาหกรรมไทยยังคงมีความตองการแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง ความทาทายตางๆ จะยังคงมีอยูตอไปและทวีความสําคัญยิ่งข้ึน
ภายใตบริบทของการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ควบคูไปกับบทบาทในการติดตามตรวจสอบของกลไกสหประชาชาติ องคกร
ระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม ท้ัง NGOs  กลุมผูเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานขาม
ชาติ ภาควิชาการ และส่ือมวลชน ในระดับระหวางประเทศซ่ึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับกฎระเบียบ กติกา และบรรทัดฐานท่ีเปนจริยธรรมระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  

4.1.2 การรับมือประเด็นแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานของไทยภายใตบริบทของ
การโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยและมิติท่ีเกี่ยวของอยางองครวม 
โดยคํานึงถึงมิติท้ังในทางเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะความจําเปนในการใชแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบาน ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แนวทางรองรับเพื่อชวยภาคอุตสาหกรรมไทยใน
การปรับตัว) ความม่ันคง (อาทิ การแกปญหาและปองกันการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย     
การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี การสงเสริมใหแรงงานขามชาติอยูรวมในสังคมไทยอยางสงบ
สันติ) และการใหหลัก ประกันสิทธิมนุษยชน (อาทิ การใหการคุมครองสิทธิและการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมแกแรงงานขามชาติ การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การอํานวยความยุติธรรมแก
แรงงานขามชาติท่ีถูกละเมิดสิทธิและลงโทษผูกระทําผิดไมวาจะเปนนายจาง นายหนาคนกลาง หรือ
เจาหนาท่ีรัฐอยางจริงจัง) อยางสมดุล 
  4.1.3 การศึกษานี้พบวา มีความพยายามอยางตอเนื่องในการพัฒนากรอบกฎหมาย นโยบาย 
และยุทธศาสตรท่ีเพียงพอจะรองรับกับปญหาสําคัญท่ีระบุในบทท่ี 3 รวมท้ังการปรับปรุงให
สอดคลองกับพันกรณีระหวางประเทศของไทยท้ังระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี อยางไรก็ดี 
ความทาทายสําคัญอยูท่ีการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การบังคับใชกฎหมาย
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อยางจริงจัง และการประสานการบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือกลไกตางๆ                
ท่ีสอดคลองกัน โดยเขาใจความสําคัญของการรักษาสมดุลระหวางมิติท้ังสามขางตน     
 4.1.4  จากการศึกษาพบวาความทาทายท่ีสําคัญในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบานในไทย ไดแก  

 (1) ความแตกตางในทัศนคติ มุมมองและความเขาใจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของของ
ไทยเกี่ยวกับบทบาทของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบาน โดยท่ีผานมา มักมีความเขาใจท่ี
คอนขางคับแคบเกี่ยวกับบทบาทในทางเศรษฐกิจของแรงงานขามชาติตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ต้ังแตระดับนโยบายจนถึงผูปฏิบัติ โดยขาดการมองมิติในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับทิศทางความตองการแรงงานขามชาติในบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหมีการใหภาพ
ท่ีซับซอน คนละทิศ คนละทาง1 ขณะเดียวกัน หนวยงานดานความม่ันคงท้ังในพื้นท่ีชายแดน และ
ภายในประเทศซ่ึงมีหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเนนมิติดานความม่ันคงในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับแรงงานขามชาติเปนหลัก โดยมองวาแรงงานขามชาติอยูในขายผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
และเปนภัยตอความม่ันคง จึงมุงปราบปรามจับกุม และพยายามควบคุมสิทธิตางๆ เพื่อใหบุคคล
เหลานี้อยูในประเทศไทยไดนอยท่ีสุด2 ทําใหขาดการมองภาพท่ีสมดุลระหวางความตองการ
แรงงานในภาคเศรษฐกิจและขอหวงกังวลดานความม่ันคง ท้ังนี้ เร่ิมมีการตระหนักถึงการให
ความสําคัญกับความสมดุลระหวางมิติดานเศรษฐกิจ ความม่ันคง และสิทธิมนุษยชน ในการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติมากข้ึน ดังท่ีสะทอนในยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 
(ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555) ท่ีเสนอโดยสภาความม่ันคง
แหงชาติ แตความทาทายก็อยูท่ีการแปลยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตอไป เชน อาจตองพิจารณา
บทบาทในทางปฏิบัติของ กอ.รมน. ในฐานะผูดําเนินการในระดับพื้นท่ี ซ่ึงมีขอหวงกังวลวาจะ
ยังคงเปนการมุงเพิ่มการปราบปรามมากข้ึนหรือไม เพียงใด 

 (2) ความชัดเจนของทิศทางในมิติทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญท่ีตองให
ความสําคัญในการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อน
บาน โดยคํานึง ถึงความจําเปนของอุตสาหกรรมไทยจํานวนมากยังตองพึ่งพาแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบานอยู  (อาทิ เฉพาะท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงคณะนักบริหารการทูต รุนท่ี 4 ไดไป
ศึกษาดูงาน พบวามีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 300 กวาแหง ซ่ึงแตละแหงใชแรงงานขามชาติ
จากประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะเมียนมารประมาณรอยละ 80 ของจํานวนพนักงานท้ังหมด) และ

                                                  
1  การสัมภาษณนายณัฐวัฒน กฤษณามระ ผูอํานวยการกองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ  
2 การสัมภาษณ นายเนติธร ประเดิษฐสาร เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา 
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ขอเท็จจริงท่ีจะตองพิจารณาอยางชัดเจนวาจะทําอยางไรกับอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานอยางเขมขน 
โดยเฉพาะ ภาคประมง เกษตร และอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีกระจายอยูหลายจังหวัดท่ัวประเทศ หากรัฐบาล
มีนโยบายใหอุตสาหกรรมเหลานี้ตองปรับตัวดังท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 11 และนโยบายรัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรมีมาตรการชวยรองรับ โดยไมปลอยใหเปนความ
รับผิดชอบโดยลําพังของผูประกอบการเหลานี้ ซ่ึงมีจํานวนมาก  อาทิ มาตรการสงเสริม/อํานวยความ
สะดวกในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานท่ีมีความพรอมดานแรงงาน มาตรการสงเสริมให
สามารถปรับตัวไปสูอุตสาหกรรมท่ีใช knowledge และทักษะสูงข้ึน ฯลฯ 
  (3) ชองวางของการขาดกลไกปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร และบังคับใชกฎหมาย โดยท่ีประเด็นปญหามีลักษณะคาบ
เกี่ยวกับหลายหนวยงาน (cross-cutting) ตองอาศัยการประสานงานและการดําเนินการโดยทีมสห
วิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญและเขาใจนัยของปญหาในมิติตางๆ ซ่ึงครอบคลุมการตรวจคนเขาเมือง 
การข้ึนทะเบียนพิสูจนสัญชาติ สวัสดิการดานสาธารณสุข การดูแลดานการศึกษาแกบุตรของ
แรงงานขามชาติท่ีเกิดในไทย การคุมครองสิทธิและการรับขอรองเรียนกรณีการละเมิดสิทธิหรือขอ
พิพาทระหวางลูกจางกับนายจาง และกลไกการประสานงานกับประเทศตนทาง  ท้ังนี้ ปญหาท่ี
สําคัญประการหนึ่งคือการขาดหนวยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบนํากลไกการปฏิบัติในภาพรวม ซ่ึง
หนวยงานที่มีศักยภาพในแงภารกิจและความพรอมในการปฏิบัติในพื้นท่ียังคงไมมีทาทีตอบสนอง
ท่ีจะรับหนาท่ีดังกลาว จึงเปนประเด็นความทาทายในแงนโยบายในการกําหนดหนวยงานท่ีจะมี
บทบาทนํารับผิดชอบดังกลาวอยางจริงจัง  

 (4)  การขาดการหารือ (engage) อยางแทจริงและตอเนื่องอยางเพียงพอระหวาง
หนวยงานของรัฐกับแตละภาคสวนท่ีมีบทบาทสําคัญ ไดแก นายจาง ผูประกอบการ นายหนาคน
กลาง ภาคประชาสังคม (ท้ัง NGOs  นักเคล่ือนไหวเพื่อพิทักษสิทธิของแรงงานขามชาติ ภาค
วิชาการ และส่ือมวลชน) เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองและความรวมมือท่ีจะชวยปองกันและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิหรือแสวงประโยชนโดยมิชอบตางๆ  การประสานเช่ือมโยงระหวางรัฐกับ
นายจาง/ผูประกอบการจะชวยสรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับขอหวงกังวลของแตละฝายและเอื้อตอ
การสงเสริมความรวมมือเพื่อแกปญหา เชน สรางทัศนคติท่ีถูกตองของนายจาง/ผูประกอบการใน
การเคารพสิทธิพื้นฐานของแรงงานขามชาติ และใหความรวมมือเพื่อใหมีการดําเนินการตาม
กฎหมายตอผูละเมิดอยางจริงจัง สําหรับภาคประชาสังคมซ่ึงมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะเม่ือคํานึงวา
กลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ อาทิ กลไกภายใต HRC เชน ผูเสนอรายงานพิเศษ และกลไก 
UPR ตางใหความสําคัญกับขอมูลจากภาคประชาสังคมประกอบการจัดทํารายงานและในการ
พิจารณาขอรองเรียน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศของ
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ไทย พบวา ยังมีความไมเขาใจระหวางภาคประชาสังคมและหนวยงานภาครัฐของไทย โดย
หนวยงานภาครัฐมักมองวา บทบาทและวิธีการดําเนินงานของภาคประชาสังคมบางคร้ังอาจรุนแรง
เกินสมควรในการวิพากษวิจารณการทํางานของไทยอยางตรงไปตรงมาและบางคร้ังเกินความเปน
จริง หรือเปนการจองจับผิดการดําเนินการของไทยมากกวาชวยสงเสริมการทํางาน3 ขณะท่ีภาค
ประชาสังคมมองวาภาครัฐมักเพิกเฉยหรือไมใหความสําคัญกับการตรวจสอบประเด็นท่ีภาคประชา
สังคมเรียกรองอยางจริงจัง แตในความเปนจริง ความรวมมือระหวางหนวยงานไทยกับภาคประชาสังคม
ไมสามารถหลีกเล่ียงได ซ่ึงความทาทายคือสรางความเขาใจและวิธีการทํางานท่ีสงเสริมกันในเชิง
สรางสรรคสรางมากกวาการช้ีนิ้วประณามหรือประจาน โดยหันมาสรางความเปนหุนสวนในการ
แกปญหารวมกัน    
  (5) การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ ข้ันตอนตามกฎหมายของแรงงาน
ขามชาติ และลดความหวาดกลัวหรือไมเช่ือม่ันท่ีแรงงานขามชาติมีตอเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงเปน        
ความทาทายท่ีตองอาศัยความรวมมือจากนายจาง/ผูประกอบการ และรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบาน
ท้ังสามดวย  

 (6) ความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานท้ังสามประเทศมีความสําคัญอยาง
มากในการปองกันและแกปญหาตางๆ เชน ในการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิและเตรียมความพรอมใหกับ
แรงงาน บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตประเทศเพ่ือนบานท้ังสามในประเทศไทยในการใหความ
ชวยเหลือดูแลคนของตน ความรวมมือในการแกปญหานายหนาคนกลาง และการพัฒนาระบบรองรับ
การสงกลับท่ีใหหลักประกันความปลอดภัยแกแรงงานท่ีกลับประเทศ  การพัฒนาพ้ืนท่ีตนทางเพ่ือลด
ปจจัยท่ีผลักดันใหแรงงานเดินทางออกนอกประเทศ ความรวมมือในการรับรองฝมือแรงงาน    เพื่อชวย
ยกระดับฝมือของแรงงานขามชาติจํานวนมากท่ีไดรับการพัฒนาทักษะจากการทํางานกับ
ผูประกอบการไทย เปนตน  ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศสามารถมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมให
เกิดความรวมมือดังกลาว  โดยมีความทาทายท่ีตองคํานึงถึงความละเอียดออนของเร่ืองแรงงาน    
ขามชาติ ท่ีอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศประกอบดวย 
  (7) ความทาทายท่ีสืบเนื่องจากขอจํากัดในบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ    
โดยท่ีกระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา มีบทบาทหลักเปนดานหนา
รับทราบปญหาขอหวงกังวลและพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทยท่ีสะทอนใน
เวทีระหวางประเทศตางๆ และเปนตัวกลางผูประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับ

                                                  
3 การสัมภาษณนายณัฐวัฒน กฤษณามระ ผูอํานวยการกองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ และนายเนติธร 
ประดิษฐสาร เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา 
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กลไกระหวางประเทศตางๆ รวมท้ังทําหนาท่ีช้ีแจงในนามของรัฐบาลไทย จึงกลาวไดวาหนาท่ีจํากัด
เพียงเปน “ผูประสานหรือเปนตัวกลาง” มากกวาจะสามารถเปนผูปฏิบัติเอง แมวากระทรวงการ
ตางประเทศจะมีความต้ังใจแนวแนในการพยายามชวยสะทอนปญหา ช้ีใหเห็นชองวางตางๆ เพื่อ
ชวยกําหนดทิศทางนโยบายและสรางความเขาใจแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทย แตก็ตองกระทํา
อยางระมัดระวัง4โดยคํานึงถึงความละเอียดออนและความสมดุลของทาทีของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
โดยตระหนักในบทบาทในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีตองปกปองภาพลักษณของประเทศ ประกอบ
กับขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากรของกระทรวงการตางประเทศในการรับมือและมีบทบาทอยาง
ตอเนื่องในเร่ืองการโยกยายถ่ินฐานซ่ึงเปนประเด็นใหมท่ีมีความสําคัญและคาบเกี่ยวกับงานของ
กรม  กอง  (อาทิ  กองการสังคม  กรมองคการระหวางประเทศ  กรมภูมิภาค  กรมอาเซียน                
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมการกงสุล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) รวมทั้งสถาน
เอกอัครราชทูต และคณะผูแทนถาวรฯ  ตางๆ  การมีกลไกกลางท่ีรับผิดชอบหรือประสานใน
ภาพรวมท่ีครอบคลุมมิติและมุมมองตางๆ อยางเปนระบบและในแนวทางท่ีเกิดประโยชนตอไทย
ในการรับมือความความทาทายในเร่ืองนี้ท้ังในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค อาเซียน และพหุภาคี       
อยางแทจริง จึงเปนความทาทายท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  
 
4.2 ขอเสนอแนะ  
 4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (1) ควรมีการศึกษาวิจัยและตัดสินเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลท่ีชัดเจนเก่ียวกับความ
ตองการใชแรงงานขามชาติท้ังสามสัญชาติ โดยประเมินความตองการ และสถานการณการโยกยาย
ถ่ินฐานระหวางประเทศในภูมิภาคในระยะส้ัน กลางและยาว และกําหนดเปาหมายเก่ียวกับนโยบาย
การโยกยายถ่ินฐานของแรงงานขามชาติท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยมีกลไกกลางระดับชาติท่ีเปนผูผลักดันขับเคล่ือนในภาพรวมในระยะยาวอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงในบริบทนี้อาจใชกลไกของคณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
ท้ังระบบ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขา
เมืองท้ังระบบ (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 24 เมษายน 2555) หากไทยมีนโยบายปรับโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรมเเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชองคความรูและแรงงานท่ีมีทักษะสูงข้ึนและลดการ
พึ่งพิงอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานอยางเขมขน หนวยงานท่ีเกี่ยวของก็ควรพิจารณามีแผนการรองรับเพื่อ

                                                  
4 การสัมภาษณนายณัฐวัฒน กฤษณามระ ผูอํานวยการกองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ และนายเนติธร 
ประดิษฐสาร เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา 
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ชวยภาคอุตสาหกรรมดังกลาวซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากในการปรับตัว อาทิ การกําหนดมาตรการท่ี
สงเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในประเทศเพื่อนบาน  การสงเสริมความรวมมือเพื่อพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตามพื้นท่ีชายแดน ฯลฯ โดยไมปลอยใหตองหาทางออกกันเองโดยลําพัง ซ่ึงก็จะทําใหยิ่ง
นําไปสูการสงเสริมการใชแรงงานหลบหนีเขาเมืองและกระบวนการผิดกฎหมายตอไปอีก  
  (2) ควรพิจารณากําหนดแนวทางการรับมือกับความทาทายของการโยกยายถ่ินฐาน
ระหวางประเทศในบริบทของการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังในระยะสั้น กลาง และยาว ใหเกิด
ประโยชนโดยคํานึงวาประเด็นปญหาแรงงานขามชาติไมใชเปนเพียงความทาทายของไทยเทานั้น 
แตเปนประเด็นความทาทายของอาเซียนท้ังภูมิภาค และการรับมือตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียนดวยกัน โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานท้ังสาม เชน ความรวมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานในประเทศตนทางเพื่อลดแรงผลักดันแรงงานขามชาติใหเดินทาง
ออกจากประเทศและรองรับแรงงานเหลานี้ในการกลับประเทศ ความรวมมือในการพัฒนาระบบ
การสงกลับท่ีปลอดภัยและขจัดปญหานายหนาคนกลาง  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี
ชายแดนโดยเปดใหมีการจางงานแรงงานขามชาติอยางเปนระบบและถูกตองตามกฎหมายเพื่อให
สามารถตรวจสอบได ความรวมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานเพื่อ
รองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีอาจเคล่ือนยายไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบานแทน 
เปนตน 
  (3) ควรศึกษาวิเคราะห และตัดสินใจในระดับนโยบายวาไทยควรเขาเปนภาคี      
อุนสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. 1990 
(ซ่ึงเปนอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับเดียวท่ีไทยยังไมไดเขาเปนภาคี) หรือไม เม่ือใด โดย
คํานึงวา ไทยไดย้ําความสําคัญของการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในเวที
ระหวางประเทศมาโดยตลอด และประโยชนของการเขาเปนภาคีในแงการชวยสงเสริมใหมีการ
ปรับกฎหมายไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และสรางความตระหนักรูใหแก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ    
 4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
 ในฐานะท่ีคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา เปน “ดานหนา” ท่ีตองสัมผัสกับเสียงสะทอน
ขอหวงกังวลในเวทีระหวางประเทศเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติตามท่ี
นําเสนอในบทกอนหนา ประกอบกับความทาทายตางๆ ท่ีไทยตองเผชิญในการบริหารจัดการ
แรงงานขามชาติ จึงนาจะเปนประโยชนหากมีการดําเนินการ ดังนี้  

 (1) การพิจารณากําหนดมาตรการและตัดสินใจเพื่อขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร
ขางตนนอกจากกลไกกลางระดับนโยบายท่ีผลักดันขับเคล่ือนและติดตามความคืบหนาแลว          
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ควรมีการกําหนดมอบหมายหนวยงานเจาภาพท่ีชัดเจนท่ีจะรับผิดชอบในสวนตางๆ อยางตอเนื่อง
ในระยะยาว และมีการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางกวางขวางและตอเนื่องท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของในภาครัฐ ผูประกอบ การ ภาคอุตสาหกรรม ตัวแทนกลุมนายจาง และตัวแทนแรงงานขาม
ชาติ รวมท้ังผูแทนจากภาคประชาสังคม ท้ัง NGOs  activists และภาควิชาการ รวมทั้งกลไกอิสระ 
เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 (2) พัฒนาชองทาง กลไกการหารืออยางจริงจัง เปดกวางและตอเนื่องระหวาง
หนวยงานของรัฐกับทุกภาคสวน อาทิ ผูประกอบการ สภาอุตสาหกรรม (สวนกลางและสวน
ทองถ่ิน) NGOs  activists ภาควิชาการ รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางความเปนหุนสวน
ในการรวมมือกันชวยแกปญหา ติดตามประเมินผล/ความคืบหนา และพัฒนาแผนการดําเนินการ
ตางๆ โดยกระทรวงการตางประเทศอาจมีบทบาทเปนสะพานเช่ือมโยง  
  (3) คงความพยายามตอไปในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของ
ศูนยพิสูจนสัญชาติ รวมท้ังกําหนดแนวทางในสวนของไทย และสงเสริมความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของนายหนา หรือแนวทางในการตัดปญหาการ
ของเกี่ยวของนายหนาคนกลางในระบบการพิสูจนสัญชาติ เพื่อนําแรงงานขามชาติท่ีหลบหนีเขา
เมืองโดยผิดกฎหมายท้ังสามสัญชาติเขามาอยูในระบบใหมากท่ีสุด 

 (4) การดําเนินการตามยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ และ
แผนงานท่ีเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางความแข็งแกรงและอํานาจใหแกกลไกอิสระ
ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิตางๆ โดยเช่ือมโยงกับกลไกท่ี
รับผิดชอบในสวนปญหาการคามนุษย ท่ีผูเสียหายสามารถเขาถึงไดและใหหลักประกันอํานวยความ
ยุติธรรมใหไดอยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในฐานะกลไกรับขอรองเรียนอิสระ และใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนตางๆ ท่ีไดรับจากกลไกในระดับประเทศ ระหวางประเทศ รวมท้ัง
ภาคประชาสังคมอยางจริงจัง 
  (5) ใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมาย และการลงโทษผูกระทําความผิดท้ังใน 
กรณีการลักลอบนําแรงงานเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และการละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติท่ีอยู
ในไทย ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐ นายจาง นายหนาคนกลาง อยางจริงจัง โปรงใส และตรวจสอบได 
ท้ังนี้ เพื่อไมใหเปนการเอื้อตอการลักลอบแรงงานเขาเมืองอยางผิดกฎหมายอีกตอไป และปองกัน
การแสวงประโยชนและละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติโดยมิชอบ   
  (6) คงความพยายามในการเสริมสรางความเขาใจและตระหนักรูเก่ียวกับพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทฺธิมนุษยชนและทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับแรงงานขามชาติในฐานะมนุษยคนหน่ึง 
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ไมใชเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทยอยางกวางขวางและลงลึกยิ่งข้ึน ท้ังใน
สวนเจาหนาท่ีรัฐ จนถึงระดับทองถ่ิน ผูประกอบการ/นายจาง โดยกระทรวงการตางประเทศ
สามารถมีบทบาทเปนผูเช่ือมโยงความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
  (7) เรงพัฒนาและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลแรงงานขามชาติตามยุทธศาสตร
แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ   
  (8) ใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบ มาตรการ และสิทธิ 
รวมท้ังแนวทางการเขาถึงและคุมครองสิทธิสําหรับแรงงานขามชาติ ในภาษาของแรงงานขามชาติ
ท้ังสามอยางกวางขวาง และโดยผานความรวมมือกับนายจาง และภาคประชาสังคม รวมท้ังโดย
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานตนทาง เพื่อสรางความตระหนักรูและเขาใจใหแรงงานขามชาติ เพื่อ
ปองกันไมใหหันไปใชวิธีการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและหลีกเล่ียงการตกเปนเหยื่อการ
แสวงประโยชนและการละเมิดสิทธิโดยมิชอบ 
  (9) ในสวนภารกิจโดยเฉพาะของกระทรวงการตางประเทศในบริบทของประเด็น
การโยกยายถ่ินฐานซ่ึงเปนประเด็นระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับ อาจพิจารณา
กําหนดกลไกกลางในการประสานทาทีและแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการโยกยายถ่ินฐานใน
ภาพรวมท่ีครอบ คลุมและมองความเช่ือมโยงของมิติและปจจัยตางๆ  เพื่อดูวาจะกําหนดลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินนโยบายอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง รวมท้ังในการสงเสริม
ความรวมมือในระดับตางๆ ท้ังระดับประเทศเพ่ือนบาน ในกรอบอาเซียน กลไกท่ีเกี่ยวของของ
สหประชาชาติ อาทิ การเยือนไทยของผูเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานขามชาติ การ
นําเสนอรายงานความคืบหนาการดําเนินการของไทยตอขอเสนอแนะภายใตกระบวนการ UPR 
ฯลฯ ตลอดจนองคการระหวางประเทศ และภาคประชาสังคม รวมท้ังวิชาการระหวางประเทศตางๆ 
โดยใหการสนับสนุนบุคลากรแกกลไกดังกลาวอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
 
 

1. ตารางจํานวนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจกัร  
2. ตารางจํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มาตรา 13 ตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พมา ลาว 

กัมพูชา) ท่ัวราชอาณาจักร  
3. ตารางจํานวนคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจกัร 
 
ขอมูล :   ณ เดือนมกราคม 2555 
ท่ีมา :   เวปไซตสํานักงานบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
         http://wp.doc.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       จําแนกตามลักษณะการเขาเมืองและประเภทคนตางดาว    ณ เดือน   มกราคม 2555                                 หนวยนับ : คน

มาตรา 12 มาตรา 13

ทั่วราชอาณาจักร 1,972,504   698,777       983        74,291  525,419        73,246       24,838                1,273,727     25,663        1,248,064                The Whole Kingdom

กรุงเทพมหานคร 475,956     267,225       10          42,207  192,648        17,473       14,887                208,731       2,832          205,899                   Bangkok Metropolis

ภูมิภาค 1,496,548   431,552       973        32,084  332,771        55,773       9,951                  1,064,996     22,831        1,042,165                Region
ปริมณฑล 421,126     125,591       -            5,531    109,529        9,088        1,443                  295,535       1,322          294,213                   Vicinity
ภาคกลาง 425,888     133,319       182        9,422    94,262          22,324       7,129                  292,569       2,901          289,668                   Central
ภาคเหนือ 221,421     41,204         25          4,825    35,567          75             712                    180,217       18,099        162,118                   North
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41,492       13,839         171        2,406    8,373           2,484        405                    27,653         211             27,442                    North-East
ภาคใต 386,621     117,599       595        9,900    85,040          21,802       262                    269,022       298             268,724                   South

กรุงเทพมหานคร 475,956     267,225       10          42,207  192,648        17,473       14,887                208,731       2,832          205,899                   Bangkok Metropolis

สํานักบริหารแรงงานตางดาว 249,245     249,245       10          41,970  192,648        -               14,617                -                 -                    -                                  Office of foreign workers administration
  สจก.1-10 226,711     17,980         -            237      -                  17,473       270                    208,731       2,832          205,899                   Bangkok employment office
สจก. 1  (ราชดําเนิน) 8,219         251             -            48        -                  179           24                      7,968           152               7,816                           Bangkok employment office area  1
สจก. 2  (จตุจักร) 20,653       1,574           -            43        -                  1,528        3                        19,079         86                 18,993                         Bangkok employment office area  2
สจก. 3  (วิภาวดีรังสิต) 15,921       3,183           -            105      -                  3,076        2                        12,738         243               12,495                         Bangkok employment office area 3
สจก. 4  (บางรัก) 15,861       1,069           -            13        -                  983           73                      14,792         274               14,518                         Bangkok employment office area  4
สจก. 5  (ธนบุรี) 10,082       269             -            1          -                  268           -                        9,813           112               9,701                           Bangkok employment office area  5
สจก. 6  (พุทธมณฑล) 21,874       672             -            -          -                  666           6                        21,202         516               20,686                         Bangkok employment office area  6
สจก. 7  (ราษฎรบูรณะ) 49,388       2,620           -            -          -                  2,620        -                        46,768         361               46,407                         Bangkok employment office area  7
สจก. 8  (บางนา) 25,738       1,973           -            27        -                  1,839        107                    23,765         311               23,454                         Bangkok employment office area  8
สจก. 9  (รามอินทรา) 26,947       4,332           -            -          -                  4,317        15                      22,615         273               22,342                         Bangkok employment office area  9
สจก.10  (มีนบุรี) 32,028       2,037           -            -          -                  1,997        40                      29,991         504               29,487                         Bangkok employment office area  10

MOU*
 ชนกลุมนอย

 สงเสริมการลงทุน
 BOI

มาตรา 9

ตารางที่  1  จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

จังหวัด
 รวมทั้งสิ้น 

(คน)
Province

      รวม       
  เขาเมือง   
ถูกกฎหมาย 

(คน)

      รวม       
  เขาเมือง   
ผิดกฎหมาย 

(คน) พิสูจนสัญชาติ  นําเขา

เขาเมืองถูกกฎหมาย เขาเมืองผิดกฎหมาย

 มติ ครม. 3 สัญชาติ  
(พมา ลาวและกัมพูชา)

ตลอดชีพ  ทั่วไป



                                          จําแนกตามงานที่ไดรับอนุญาตใหทํางานและประเภทกิจการ          ณ  เดือน หนวยนับ: คน

ตางดาวตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พมา ลาวและกัมพูชา)

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

รวม 261,804    1,248,064 905,573   504,171   401,402   106,970  53,164  53,806  235,521   145,384   90,137  

งานกรรมกร 197,405    1,163,002 844,390   492,080   352,310   90,518    50,216  40,302  228,094   143,400   84,694  

1. ประมง 5,530        41,128     24,902    22,192    2,710      1,153     880      273      15,073    13,068    2,005   

2. ตอเนื่องประมงทะเล 8,778        106,851    96,882    46,193    50,689    820        446      374      9,149      4,450      4,699   

3. เกษตรและปศุสัตว 57,750      228,041    174,422   106,756   67,666    17,737    10,983  6,754   35,882    21,470    14,412  

4. กิจการกอสราง 28,326      232,162    135,473   85,306    50,167    12,321    7,722   4,599   84,368    54,883    29,485  

5. กิจการตอเนื่องการเกษตร 7,942        81,882     68,054    42,514    25,540    3,493     2,131   1,362   10,335    6,067      4,268   

6. ตอเนื่องปศุสัตว โรงฆาสัตว ชําแหละ 4,370        42,037     36,726    21,131    15,595    1,767     1,019   748      3,544      2,278      1,266   

7. กิจการรีไซเคิล 3,490        18,331     11,981    7,737      4,244      1,395     903      492      4,955      3,016      1,939   

8. เหมืองแร / เหมืองหิน 344          2,724       2,245      1,559      686        190        145      45       289        200        89       

9. จําหนายผลิตภัณฑโลหะ 3,741        24,437     17,772    12,122    5,650      2,978     1,934   1,044   3,687      2,465      1,222   

10. จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 18,084      61,598     38,759    19,949    18,810    13,499    4,915   8,584   9,340      4,740      4,600   

11. ผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑจากดิน 1,419        9,842       8,168      4,647      3,521      718        425      293      956        574        382      

12. ผลิตหรือจําหนายวัสดุกอสราง 3,963        17,010     12,922    8,921      4,001      1,435     1,009   426      2,653      1,821      832      

13. แปรรูปหิน 411          3,272       2,732      1,731      1,001      174        114      60       366        278        88       

14. ผลิตหรือจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป 7,760        74,681     63,973    21,995    41,978    6,285     2,682   3,603   4,423      2,078      2,345   

15. ผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก 3,020        24,135     18,251    10,990    7,261      2,670     1,496   1,174   3,214      1,839      1,375   

16. ผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑกระดาษ 755          5,282       3,572      2,268      1,304      457        237      220      1,253      755        498      

17. ผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 1,000        6,893       5,080      3,195      1,885      461        312      149      1,352      839        513      

18. ขนถายสินคาทางบก น้ํา คลังสินคา 1,850        10,765     7,664      5,262      2,402      513        323      190      2,588      1,706      882      

20. คาสง คาปลีก แผงลอย 16,786      55,595     37,439    22,854    14,585    8,067     4,363   3,704   10,089    6,011      4,078   

21. อูซอมรถ ลาง อัดฉีด 2,649        8,769       5,902      4,241      1,661      1,646     1,164   482      1,221      856        365      

22. สถานีบริการน้ํามัน แก็ส เชื้อเพลิง 1,254        4,910       3,115      2,016      1,099      1,103     742      361      692        403        289      

23. สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล 458          2,103       1,714      864        850        141        68       73       248        144        104      

24. การใหบริการตางๆ 17,725      100,554    66,642    37,637    29,005    11,495    6,203   5,292   22,417    13,459    8,958   

งานรับใชในบาน 64,399      85,062     61,183    12,091    49,092    16,452    2,948   13,504  7,427      1,984      5,443   

24. ผูรับใชในบาน 64,399      85,062     61,183    12,091    49,092    16,452    2,948   13,504  7,427      1,984      5,443   

ที่มา : ฝายพัฒนาระบบการทํางานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง

ตารางที่  18  จํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มาตรา 13 ตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ทั่วราชอาณาจักร

ประเภทกิจการ
รวม (คน)

พมา ลาว กัมพูชากิจการ (แหง)

  มกราคม 2555



                   จําแนกตามลักษณะการเขาเมือง ประเภทคนตางดาวและสัญชาติ                    ประจําเดือน   มกราคม 2555

คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร 
เขาเมืองถูกกฏหมาย เขาเมืองผิดกฎหมาย

 มาตรา 12

 708,327    983      81,237  525,419     73,246    27,442         1,273,727   25,663     1,248,064    
1 เนเธอรแลนด 1,118        902       216                 กัมพูชา* 235,543     22              235,521       
2 ออสเตรีย 254          203       51                   พมา* 908,036     2,463         905,573       
3 ออสเตรเลีย 3,019        2,572    447                 จีน 698           698            
4 บังกลาเทศ 418          386       32                   ลาว* 107,021     51              106,970       
5 เบลเยี่ยม 606          461       145                 เนปาล 3              3                
6 พมา 425,191    1,211    413,927       9,944       109                 เวียตนาม 9              9                
7 ลาว 62,277      116       46,930         15,227     4                     กระเหร่ียง 1,775        1,775         
8 กัมพูชา 112,848    201       64,562         48,075     10                   มูเซอ 158           158            
9 แคนาดา 1,513        1,360    153                 เยา 2              2                
10 จีน 9,576        7,183    2,393              อีกอ 255           255            
11 เยอรมัน 2,695        2,160    535                 ลีซอ 155           155            
12 เดนมารก 620          481       139                 ไทยใหญ 13,392       13,392       
13 แอฟริกาใต 466          430       36                   มอญ 433           433            
14 ฟนแลนด 429          388       41                   จีนฮอ 71            71              
15 ฝร่ังเศส 2,993        2,431    562                 อดีตทหารจีนคณะชาติ 16            16              
16 อังกฤษ 9,103        8,364    739                 จีนฮออพยพพลเรีอน 9              9                
17 ฮองกง 65            58         7                     จีนฮออิสระ 121           121            
18 อินโดนิเซีย 695          533       162 ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา 138           138            
19 ไอรแลนด 392          357       35                   ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา-ถาวร 349           349            
20 อิสราเอล 393          351       42                   ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา-นาย 82            82              
21 อินเดีย 8,467        6,774    1,693              ลาวอพยพ 6              6                
22 ไอซแลนด 70            69         1                     เนปาลอพยพ 3              3                
23 อิตาลี 1,375        1,137    238                 ไทยลื้อ 1,534        1,534         
24 ญี่ปุน 25,346      11,474  13,872            ลาหู 282           282            
25 เกาหลีเหนือ 25            24         1                     ลั้ว 609           609            
26 เกาหลีใต 3,278        2,390    888                 ไมระบุ 648           648            
27 ศรีลังกา 223          176       47                   อ่ืนๆ 2,379        2,379         
28 มาเลเซีย 2,167        1,556    611                 
29 นอรเวย 339          299       40                   
30 เนปาล 342          332       10                   
31 นิวซีแลนด 679          598       81                   
32 ฟลิปปนส 7,934        7,312    622                 
33 ปากีสถาน 769          733       36                   
34 รัสเซีย 1,409        1,376    33                   
35 สวีเดน 1,042        955       87                   
36 สิงคโปร 1,493        1,133    360                 
37 สวิสเซอรแลนด 966          795       171                 
38 จีนไตหวัน 3,870        2,308    1,562              
39 อเมริกัน 7,500        6,736    764                 
40 เวียดนาม 334          257       77                   
41 อ่ืนๆ 6,028        983        4,655    390                 

      มติ ครม.    
 3 สัญชาติ

 พิสูจนสัญชาติ  นําเขา

 ตารางที่  19  จํานวนคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

 ลําดับ
สัญชาติ

 รวมเขาเมือง
ถูกกฎหมาย

สัญชาติ
 รวมเขาเมือง
ผิดกฎหมาย

 มาตรา 13

หนวยนับ  :  ตําแหนง

 มาตรา 9

 ตลอดชีพ  ท่ัวไป
 สงเสริมการ
ลงทุน BOI

 ชนกลุมนอย*
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