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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต น การเคลื่ อ นย า ยถิ่ น ฐานข า มประเทศของคนเป น หนึ่ ง ใน
ปรากฏการณสําคัญที่เปนทั้งโอกาสและความทาทายที่ประเทศตางๆ ตองเผชิญ รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งเปนทั้งตนทาง ทางผาน และปลายทางของผูอพยพโยกยายถิ่นฐาน โดยเฉพาะผูหลบหนีเขาเมือง
ซึ่งคาดวามีประเภทและสัญชาติตางๆ จํานวนทั้งสิ้นไมต่ํากวา 3 ลานคน ทั้งนี้ ดวยขอจํากัดดานเวลา
และขนาดของรายงาน การศึกษานี้จะมุงเฉพาะในสวนของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบาน
ของไทยสามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ซึ่งคาดวามีจํานวนประมาณกวา 2 ลานคน
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ขามชาติกลุมดังกลาว (ไมรวมผูหนีภัยการสูรบ และชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ) ที่สะทอนจากเวที
ระหวางประเทศในประสบการณการปฏิบัติงานที่คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวาและการดําเนิน
นโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติของไทย โดยพิจารณาความเกี่ยวโยงของปจจัยและมิติตางๆ
โดยวิเคราะหความสมดุลของมิติดานเศรษฐกิจที่เปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดแรงงานขามชาติ
เขามาในไทย มิติดานความมั่นคงที่เปนปจจัยที่กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการปราบปรามจับกุมและดําเนินการตอแรงงานหลบหนีเขาเมืองและผูที่เกี่ยวของ
และมิติดานสิทธิมนุษยชนที่ถูกสะทอนจากการติดตามตรวจสอบความสอดคลองกับพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของไทยโดยกลไกสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ซึ่งตางมีบทบาทสําคัญในโลกปจจุบันที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
กฎระเบียบ กติกาสากล (rule/norm-based) มากขึ้น
คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา มีภารกิจเปน “ดานหนา” ในการประสานงานระหวาง
กลไกสหประชาชาติ และองค ก ารระหว า งประเทศ รวมทั้ ง ภาคประชาสั ง คมที่ น ครเจนี ว ากั บ
กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย โดยทําหนาที่ติดตาม เฝาระวัง และ
รับทราบประเด็นขอรองเรียนและขอหวงกังวลที่สะทอนจากเวทีระหวางประเทศ พรอมกับทําการ
ชี้แจงในนามของประเทศไทย ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบานที่สะทอนจากเวทีระหวางประเทศมีประเด็นหลักใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ปญหาที่สืบเนื่อง
จากสถานภาพและสิทธิ 2) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดขี่ แสวงประโยชนและละเมิดสิทธิ
โดยมิชอบ 3) การคุมครองสงเสริมสิทธิในการทํางานและดํารงชีวิต
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รายงานนําเสนอทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) ในการอธิบายผลกระทบของ
โลกาภิวัตนตอการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศ ซึ่งมีทั้งปจจัยดึงและผลัก (pull-push factors)
ของการโยกย า ยถิ่ น ฐานของแรงงานข า มชาติ ทั้ ง 3 สั ญ ชาติ ม ายั ง ไทย และแนวคิ ด เรื่ อ ง
“Global Governance” ซึ่งอธิบายพัฒนาการของระบบระหวางประเทศที่บทบาทและอํานาจรัฐมี
ขอบเขตชัดเจนนอยลง ขณะที่ตัวแสดงอื่นๆ อาทิ สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ ภาค
ประชาสังคม มีบทบาทสําคัญยิ่งขึ้นในการผลักดันความเห็นของสาธารณชน ติดตามตรวจสอบ
และรวมกําหนดระเบียบกติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศ รวมถึง international regime on
human rights ซึ่งครอบคุลมหลักการสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ เปนเสมือน soft law
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมระหวางประเทศ เชน กลไก HRC และพันธกรณีดานสิทธิ
มนุษยชนของไทย เชน UDHR กติกาและอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
อนุสัญญาภายใต ILO และกลไกใน ASEAN
ผลการศึกษาระบุประเด็นปญหาที่สะทอนจากเวทีระหวางประเทศเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน
ของแรงงานขามชาติในไทยทั้ง 3 ลักษณะขางตนในรายละเอียดและความเกี่ยวโยงกับพันธกรณี
ระหวางประเทศของไทย รวมทั้งทิศทางการพัฒนากรอบกฎหมาย แผนยุทธศาสตรและนโยบาย
บางส ว นที่ สํ า คั ญ ของไทยในการรองรั บ ประเด็ น ข อ ห ว งกั ง วลและข อ รองเรี ย นเกี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และ 11 และนโยบายรัฐบาล 2) นโยบายและ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมือง โดยเฉพาะนโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี 2 มีนาคม 2547) และยุทธศาสตรแกปญหา
ผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555) และ 3) นโยบายปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
การศึกษามีขอสรุปวา ประเด็นทาทายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบานในไทยมีความซับซอนและคาบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน
ความทาทายดังกลาวจะยังมีอยูตอไปและทวีความสําคัญยิ่งขึ้นภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงใน
ภูมิภาค รวมทั้งการเขาสูประชาคมอาเซียน และความไมชัดเจนในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ขณะที่ ยังมี ความต องการใช แ รงงานขามชาติ ใ นอุตสาหกรรมไทย ควบคูไ ปกั บบทบาทในการ
ติดตามตรวจสอบของกลไกสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศและภาคประชาสังคม การ
รับมือกับประเด็นดังกลาวจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยและมิติที่เกี่ยวของอยางองครวมโดย
คํานึ งถึ งความสมดุลของมิติทางเศรษฐกิจ ความมั่ นคง และสิทธิ มนุ ษ ยชน ทั้งนี้ พบว ามี ค วาม
พยายามอยางตอเนื่องของหนวยงานไทยในการพัฒนากรอบกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อ

ฉ
รองรับปญหาสําคัญขางตน รวมทั้งปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ อยางไรก็ดี
ความท า ทายสํ า คั ญ อยู ที่ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ การบั ง คั บ ใช
กฎหมายอยางจริงจัง และประสานบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานและกลไกที่เกี่ยวของ
อยางสอดคลองกันโดยใหความสําคัญกับการรักษาสมดุลระหวางสามมิติขางตน
ในบริบทดังกลาว ผูศึกษาไดนําเสนอความทาทายสําคัญในการบริห ารจัดการแรงงาน
ขามชาติ อาทิ ความแตกตางในทัศนคติ มุมมองและความเขาใจของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
บทบาทของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบาน การสรางความชัดเจนของทิศทางในมิติทาง
เศรษฐกิจ ชองวางของการขาดกลไกปฏิบัติงานในภาพรวมที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร การขาดการหารืออยางแทจริงและตอเนื่องระหวางหนวยงานรัฐและภาคสวน
ที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก นายจาง ผูประกอบการ ภาคประชาสังคม การสรางความตระหนักรูใหแก
แรงงานข ามชาติเ กี่ยวกับสิทธิแ ละขั้นตอนตามกฎหมายของตน ความรวมมือระหว างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานในการปองกันและแกไขปญหาที่ตนทาง และความทาทายที่สืบเนื่องจากขอจํากัด
ในบทบาทและทรัพยากรในสวนของกระทรวงการตางประเทศ
การศึกษาไดระบุขอเสนอแนะเชิงนโยบายและในการดําเนินการเพื่อประกอบการพัฒนา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร/แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติในภาพรวมและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ เชน การตัดสินเชิงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความตองการ
ใชแรงงานขามชาติทั้งสามสัญชาติและกําหนดเปาหมายนโยบายเกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีมาตรการชัดเจนรองรับผูไ ดรับผล
กระทบทุกภาคสวน กําหนดแนวทางเพื่อรับมือกับความทาทายของการโยกยายถิ่นฐานระหวาง
ประเทศในบริบทของการเขาสูประชาคมอาเซียน และตัดสินใจในระดับนโยบายวาไทยควรเขาเปน
ภาคี อ นุ สั ญ ญาว า ด ว ยการคุ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานโยกย า ยถิ่ น ฐานและสมาชิ ก ในครอบครั ว
ค.ศ. 1990 หรือไม สําหรับการดําเนินการควรมีการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางกวางขวางและ
ตอเนื่องในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และพัฒนาชองทางหารือระหวางหนวยงาน รัฐกับทุก
ภาคสวนเพื่อสรางความเปนหุนสวน สรางความแข็งแกรงใหกับกลไกอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
ขอร องเรี ยนเกี่ ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิตางๆ ให ความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมายและ
ลงโทษผู ก ระทํ า ผิ ด อย า งจริ ง จั ง และตรวจสอบได ทั้ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การนํ า เข า แรงงานโดย
ผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติในไทย และกําหนดกลไกกลางของกระทรวง
การตางประเทศเพื่อประสานทาทีเกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานในภาพรวม เปนตน
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การจัดทํารายงานเรื่อง มุมมองเวทีระหวางประเทศตอประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ขามชาติและนโยบายของไทย วิสัยทัศนจากคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นี้ สําเร็จลุลวงไดดวย
ความสนับสนุนจากหลายทานที่เกี่ยวของ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทุกทานเปนอยางยิ่ง
ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ขจิต จิตตเสวี เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และผูชวยศาสตราจารย
ดร. อรทัย กกผล ที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็นและชี้แนะแนวทางการจัดทํารายงานฉบับนี้ตั้งแตตน
รวมทั้งในการปรับปรุงแกไขเนื้อหาของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณขึ้น
ผูศึกษาขอขอบคุณผูที่กรุณาใหความรวมมือในการใหสัมภาษณซึ่งเปนประโยชนตอการ
จัดทํารายงาน ไดแก คุณณัฐวัฒน กฤษณามระ ผูอํานวยการกองการสังคม กรมองคการระหวาง
ประเทศ คุณเนติธร ประดิษฐสาร เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา คุณอานดี้ ฮอลล
ผูเชี่ ยวชาญตางประเทศ สถาบัน วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล และผู ที่ใ หความ
อนุเคราะหขอมูล ไดแก พ.ต.อ. ทิฆัมพร แกวขาว รองผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1
สํานัก งานตํา รวจแหงชาติ และคุณไผท สิทธิสุน ทร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ อนึ่ง
ดว ยเวลาและขนาดของรายงานที่จํา กัด ผูศึก ษาจึง ไมส ามารถสัม ภาษณผูเ กี่ย วขอ งไดทุก กลุม
รายงานนี้จึงเสนอมุมมองสวนตัวของผูศึกษาที่ประมวลจากความเห็นของผูเกี่ยวของสวนหนึ่ง
เทา ที่ส ามารถทํา การสัม ภาษณไ ดใ นเวลาจํา กัด หากมีขอ บกพรอ งประการใดถือ วา เปน ของผู
ศึกษาและขออภัย ณ ที่นี้
ทั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณทานปลัดกระทรวงการตางประเทศและผูบริหารระดับสูงอยางยิ่งที่
ได ก รุ ณ าเห็ น ชอบและสนั บ สนุ น การจั ด หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต นี้ โดยเฉพาะท า นปลั ด
กระทรวงฯ ในฐานะอดี ตเอกอั ครราชทู ต ผู แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และอธิบดีกรมองคก าร
ระหวางประเทศ ในฐานะอดีตเอกอัครราชทูต รองผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ที่เปนแบบอยาง
และใหแนวทางการปฏิบัติงานที่ผานมา ซึ่งเปนพื้นฐานความคิดในการศึกษานี้ ผูศึกษาขอขอบคุณ
ทานเอกอัครราชทูต ผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา (นายพิษณุ จันทรวิทัน) ที่ไดกรุณาเห็นชอบและ
สนับสนุนใหผูศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ และพี่ นอง ขาราชการคณะผูแทนถาวรฯ ณ นคร
เจนีวา ทุกคนที่ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานมากมายในชวงที่ผูศึกษาเขารวมการฝกอบรม
ท า ยนี้ ผู ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการสถาบั น การต า งประเทศเทวะวงศ ว โรปการ
(คุณธีรวัฒน ภูมิจิตร) คุณชไมพร ตันติเวสส และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกคนที่กรุณาจัดการฝกอบรม
หลักสูตรนี้ดวยความตั้งใจที่ดีและมีคุณภาพสูง ซึ่งเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมในการพัฒนา
ทักษะและความรูในดานตางๆ ที่จะสงเสริมการปฏิบัติงานตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
1.1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมาในภาพกวาง
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน การเคลื่อนยายขามประเทศของผูอพยพโยกยายถิ่นฐานเปน
ปรากฎการณที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนและตอเนื่องทั่วโลก โดยสืบเนื่องจากปจจัยหลายประการ อาทิ
การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การหลบหนีภัยการสูรบ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ จากประมาณ
การณของสหประชาชาติในป 2553 คาดวามีผูอพยพโยกยายถิ่นฐานทั่วโลกประมาณ 214 ลานคน
ประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทาง ทางผานและปลายทางของผูอพยพโยกยายถิ่นฐาน
แรงงานขามชาติ (migrant workers) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผูอพยพโยกยายถิ่นฐานเปนกลุมเปาหมาย
ของการศึกษานี้ โดยแรงงานขามชาติที่เปน un/low-skilled migrant workers จากประเทศเพื่อนบาน
สามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา ทั้งในสวนที่เขาประเทศไทยโดยถูกกฏหมายและที่
หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย คาดวามีจํานวนประมาณกวา 2 ลานคน ตางเปนทั้งปจจัยสําคัญที่มี
สวนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และเปนปญหาความทาทายในแงความมั่นคงในรูปแบบใหม
และการบริหารจัดการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติซึ่งภาคสวน
ตางๆ ของไทยตองเผชิญในขณะเดียวกัน
ระบบระหวางประเทศในยุคหลังสงครามเย็นมีการพัฒนากฎ ระเบียบ กติกา และบรรทัด
ฐานระหว า งประเทศ และระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ หลั ก การประชาธิ ป ไตยและสิ ท ธิ
มนุษยชนมากขึ้นเปนลําดับ โดยรวมถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติดวย ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาระบบระหวางประเทศในโลกปจจุบันมีลักษณะความเปน rule/norm based กลาวคือตั้งอยูบน
พื้นฐานของระเบียบ กติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศมากขึ้น ซึ่งมีความสําคัญเปนเสมือน
soft law หรือเปนมาตรฐานจริยธรรมอันเปนพันธกรณีที่มีนัยสําคัญทางการเมืองระหวางประเทศ
ประเทศไทยมี น โยบายให ค วามสํ า คั ญ กั บ การส ง เสริ ม คุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี
พันธกรณีในการปฏิบัติตามระเบียบกติการะหวางประเทศที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
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 ตั้งแตกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของหลายฉบับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร
การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ซึ่งแสดงถึงความสําคัญที่ประเทศไทยใหกับแรงงานขามชาติ
นอกจากรัฐ ซึ่งเปนตัวแสดงสําคัญในระบบระหวางประเทศแลว ในปจจุบันยังมีกลไกอื่นๆ
ที่มีบทบาทสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่องในผลักดันและกําหนดกฎระเบียบ กติกาและบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ และติดตามตรวจสอบเพื่อเสริมสราง Global Governance ไดแก สหประชาชาติ
และองคกรระหวางประเทศ และภาคประชาสังคม1 ซึ่งสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล
ขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีบทบาทสําคัญในการติดตามตรวจสอบและเรียกรอง
ผลักดันเรื่องตางๆ ที่สงผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิการของสาธารณชนกลุมตางๆ ในสังคม
1.1.2 บทบาทของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และสภาพปญหาดานสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานที่สะทอนจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ครอบคลุมการ
เปน “ดานหนา” ในการประสานงานกับองคกรและกลไกตางๆ ภายใตสหประชาชาติ และองคการ
ระหวางประเทศที่นครเจนีวา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระเบียบกติการะหวางประเทศ และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐในประเด็นสําคัญตางๆ รวมถึงสิทธิมนุษยชนของผูโยกยายถิ่น
ฐานและแรงงานขามชาติ ซึ่งคาบเกี่ยวกับงานในหลายกรอบ โดยเฉพาะเวทีที่ไทยเปนสมาชิก เชน
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council - HRC) องคการแรงงานระหวางประเทศ
(International Labour Organization - ILO) สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัย (United Nations High
Commissioner for Refugees – UNHCR) องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration – IOM) เปนตน
ภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประสาน งาน
กับองคกรและกลไกตางๆ ขางตน คือ การวิเคราะห เฝาระวัง และติดตามพัฒนาการและความ
เคลื่อนไหวในเวทีระหวางประเทศที่อาจสงผลกระทบหรือเปนประโยชนตอไทย และรายงานตอ
กระทรวงการตางประเทศ พรอมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหกระทรวงการตางประเทศใช
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ในที่นี้หมายถึง องคกรที่ไมใชรัฐ (Non-Governmental Organizations – NGOs) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholders) นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน (activists) ภาควิชาการ สื่อมวลชน ฯลฯ

3
ประโยชนประกอบการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยใหทราบความเคลื่อนไหวที่สําคัญ
และเพื่อหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบ รวมทั้งจัดเตรียมทาทีและขอมูลใหคณะผูแทน
ถาวร ณ นครเจนีวา ใชในการชี้แจงทั้งเปนลายลักษณอักษร การเขาพบชี้แจงดวยวาจา และใน
รูปแบบถอยแถลงของไทยในกรณีที่เปนประเด็นขอรองเรียนหรือรายงานที่พาดพิงประเทศไทย
ขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากเมียนมาร ลาว กัมพูชาในไทยที่
สะทอนจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวาในปจจุบัน ครอบคลุมปญหาในมิติ
ที่หลากหลายและซับซอน ลักษณะของประเด็นปญหาหลักๆ ที่สําคัญอาจจําแนกไดเปน 1) ปญหาที่
สืบเนื่ อ งจากสถานะและสิ ท ธิข องแรงงานขามชาติ 2) ขอรอ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การถู ก กดขี่ แสวง
ประโยชนและละเมิดสิทธิโดยมิชอบจากเจาหนาที่รัฐ นายจาง เครือขายจัดหางาน และการเขาถึง
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง หลายกรณี มั ก เกี่ ย วโยงกั บ การลั ก ลอบขนถ า ยคนเข า เมื อ ง (people
smuggling) และการคามนุษย (human trafficking) และ 3) การคุมครองและสงเสริมสิทธิในการ
ทํางานและการดํารงชีวิต
ในแงชองทางการสื่อประเด็นขอหวงกังวล/ขอรองเรียน คณะผูแทนถาวรฯ ณ นคร เจนีวา
ไดรับจากกลไกภายใตสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อาทิ กลไกรับขอ
รองเรียน (complaint procedure) ภายใต HRC และ ILO ขอรองเรียนและ/หรือการหยิบยกรวมโดย
กลไกพิเศษ (Special Procedure) ของ HRC ที่มีอาณัติเกี่ยวของกับกรณีเฉพาะ อาทิ กรณีที่เกี่ยวกับ
หรือกรณีเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
การปฏิบัติตอแรงงานขามชาติในชวงอุทกภัย2
แรงงานขามชาติเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย3 เปนตน อีกทั้งยังมีการหยิบยกโดยประเทศในโอกาส
ตางๆ เชน ในชวงการนําเสนอรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของไทยภายใตกลไก
Universal Period Review (UPR) ตลอดจนการผลักดันสอบถามของตัวแทนภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชนระหวางประเทศ
1.1.3 ความสําคัญของปญหา
แม ป ระเด็ น เรื่ อ งแรงงานข า มชาติ จ ากประเทศเพื่ อ นบ า นเป น ประเด็ น ละเอี ย ดอ อ นที่
หนวยงานและภาคสวนตางๆ ในประเทศไทยมีขอกังวลและมุมมองความเห็นที่แตกตางกัน แตก็
2

ขอรองเรียนรวมจากผูเสนอรายงานพิเศษดานสิทธิมนุษยชนของผูอพยพโยกยายถิ่นฐาน คณะทํางานวาดวยการ
บังคับกักขังหนวงเหนี่ยว ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิในที่อยูอาศัย ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิใน
การเขาถึงน้ําดื่มที่ถูกสุขอนามัย ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิทางอาหาร และผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสิทธิ
ของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced Person)
3
ขอรองเรียนรวมของผูเสนอรายงานพิเศษดานสิทธิมนุษยชนของผูอพยพโยกยายถิ่นฐาน ผูเสนอรายงานพิเศษวา
ดวยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยการตอตานการทรมาน
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ตองยอมรับวาเสียงเรียกรองใหมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานขาม
ชาติและการใหการคุมครองสิทธิโดยไมเลือกปฏิบัติมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่
หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองใหความสําคัญดวยเหตุผลตางๆ ไดแก
(1) สงผลกระทบตอภาพลักษณของไทยในเวทีระหวางประเทศ ประเทศไทยเขา
เปนสมาชิก HRC ระหวางป 2553 - 2556 และไดนําเสนอรายงานการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน
ของไทยภายใตกลไก UPR ของ HRC เมื่อเดือนตุลาคม 2554 โดยไดประกาศคํามั่นที่จะ “สงเสริม
การคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติและการปองกันการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผานการเสริมสรางระบบการตรวจสอบแรงงาน”
(2) ขัดตอพันธกรณีระหวางประเทศของไทย ประเทศไทยใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ โดยระบุอยูในมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 วารัฐตอง “ปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้ง
ตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ”
(3) มีแนวโนมที่ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจะถูก
เชื่อมโยงเปนเงื่อนไขทางการคาระหวางประเทศ เห็นไดจากการจัดทํารายงานสถานการณปญหา
การคามนุษยในประเทศไทย (TIP Report) ของสหรัฐฯ ที่มีการจัดลําดับผลการดําเนินงานของไทย
ในเรื่องดังกลาว และมีผลเกี่ยวโยงในการสรางบรรทัดฐานที่เปนเงื่อนไขการระงับซื้อสินคาจาก
โรงงานไทยที่มีขอกลาวหาวาใชแรงงานที่เปนเหยื่อการคามนุษยโดยสหรัฐฯ และประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป
(4) กระทบตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน การเยือน
ไทยของออง ซาน ซู จี ลาสุด ซึ่งไดพบกับแรงงานชาวเมียนมารที่ อ. มหาชัย จ. สมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และพบหารือกับนายเฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งไปเยี่ยม
ศูนยพิสูจนสัญชาติ ที่ อ. มหาชัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถูกเผยแพรโดยสื่อมวลชนไทยและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง โดยย้ําถึงความคาดหวังของออง ซาน ซู จี ใหแรงงานจากเมียนมารมี
ความตระหนั ก รู เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องตนและได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ธรรม ความสํ า คั ญ ที่
ชาวเมียนมารและประชาคมระหวางประเทศใหแก ออง ซาน ซู จี สะทอนมุมมองของเมียนมารตอ
ไทยซึ่งไมอาจเพิกเฉยได
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจไทย เมื่อคํานึงวา ผูประกอบการไทยยังคงมีความตองการ
พึ่งพาแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในภาคการผลิตดานตางๆ ขณะที่สถานการณและ
ระดับการพัฒนาในประเทศเหลานี้ยังไมเอื้ออํานวยตอการเดินทางกลับประเทศของแรงงานขามชาติ
ไทยก็จําเปนตองพิจารณาแนวทางบริหารจัดการที่สมดุลและสอดคลองกับระเบียบกติการะหวาง
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ประเทศที่ไทยมีพันธกรณี ซึ่งจะเปนผลดีในการเสริมสรางธรรมาภิบาลและความโปรงใสของ
ระบบของไทยในระยะยาว เชนเดียวกับสิ่งที่ไทยคาดหวังใหแรงงานไทยในตางประเทศไดรับการ
ปฏิบัติที่เปนธรรม
1.1.4 ประเทศอาเซียนอื่นๆ
สําหรับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนตางเผชิญความทาทายจากแรงงานขามชาติในลักษณะที่
แตกตางกันออกไป โดยมีมาเลเซียที่ประสบปญหาคลายคลึงกับไทยในฐานะผูรับแรงงานขามชาติ
แตอาจมีความซับซอนและอยูในบริบทที่ ตางจากไทยในระดับหนึ่ง เนื่องจากไทยมีที่ตั้งที่เป น
ศูนยกลางของภูมิภาคและมีพรมแดนทางบกเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานทั้งสามโดยตรงซึ่งทําให
แรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานสามารถลักลอบเดินทางเขาประเทศโดยงาย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทยและผลกระทบของการดําเนินนโยบายของไทยในทางปฏิบัติ
ที่สะทอนจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในเวทีพหุภาคีดานสิทธิมนุษยชน
1.2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร/
แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติในภาพรวมที่คํานึงถึงความสมดุลของมิติดานสิทธิ
มนุษยชน ความมั่นคงแหงชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
รายงานนี้มุงศึกษาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติในไทย โดยเฉพาะ
Low/unskilled migrant workers จากประเทศเพื่อนบานสามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา ที่
ปรากฎใน HRC และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในความรับผิดชอบของคณะผูแทนถาวรฯ
ณ นครเจนีวา ในชวงตั้งแตการกอตั้ง HRC ในป 2549 และชวงที่ไทยเขาเปนสมาชิก HRC (2553ปจจุบัน)
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
ใชแนวทางการวิเคราะหเชิงประจักษ (empirical study) โดยคนควา ประมวลจากขอมูล
งานวิ จั ย เอกสารสหประชาชาติ องคก ารระหว า งประเทศ บทความทางวิช าการของไทยและ
ตางประเทศ เอกสารกระทรวงการตางประเทศ และสวนราชการที่เกี่ยวของ และขอมูลหรือการ
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สัมภาษณกลุมเปาหมายที่จะทําการศึกษา ไดแก คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา กรมองคการ
ระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม และประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน ที่คณะผูแทนถาวรฯ
ณ นครเจนีวา เพื่อศึกษาวิเคราะหการดําเนินนโยบายการบริหารจัดการแรงงานขามชาติ และปญหา
ความทาทายในทางปฏิบัติ รวมทั้งความสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทย โดยพิจารณา
ความเกี่ยวโยงของปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในลักษณะองครวม
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตนและการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศ และ
บทบาทของหลักการ ระเบียบกติกา บรรทัดฐานระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ และ
ปญหา/ความทาทายในการดําเนินนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติของไทยในทาง
ปฏิบัติ
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 เสริมสรางความเขาใจและตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและผลกระทบของประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะจากเมียนมาร ลาว กัมพูชา
1.4.2 ใชประโยชนประกอบการพัฒนาและขับเคลื่อนแนวทาง/ยุทธศาสตรในการบริหาร
จั ด การแรงงานข า มชาติ ใ นไทยในลั ก ษณะองค ร วม บนความสมดุ ล ของมิ ติ ด า นความมั่ น คง
ความตองการใชแรงงานขามชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเคารพสิทธิมนุษยชน
1.4.3 สงเสริมมุมมองและการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 คําวา “แรงงานขามชาติ” “แรงงานโยกยายถิ่นฐาน” หรือ “แรงงานตางดาว” (migrant
workers) มีการกําหนดนิยามโดย 2 องคกร ไดแก ILO และสหประชาชาติ ซึ่งมีความแตกตางกัน
ดังนี้
(1) นิยามของ ILO หมายถึง บุคคลที่ยายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
เพื่อไปทํางานมากกวาที่จะไปใชจายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่ไดรับการยอมรับวาเปน
ผู อ พยพเพื่ อ ทํ า งาน แต ไ ม ร วมคนที่ ทํ า งานตามบริ เ วณชายแดน จิ ต รกร หรื อ สมาชิ ก ของกลุ ม
ผูชํานาญการที่เขาเมืองระยะสั้น ชาวเรือ และลูกเรือเดินทะเลตางชาติ
ตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 143 ระบุวา “แรงงานขามชาติ” ไมรวมถึงบุคคลที่เขามาเพื่อ
การศึกษาหรือการฝกอบรม และบุคคลที่เขาเมืองเฉพาะดานอันเนื่องจากการรองขอของนายจางใน
ประเทศ และตองออกจากประเทศเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานนั้นๆ แลว
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(2) นิยามของสหประชาชาติ ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานขามชาติ และสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคี) หมายถึง
บุคคลซึ่งจะถูกวาจางใหทํางาน กําลังถูกวาจาง หรือเคยถูกวาจางทํางาน โดยรับคาตอบแทนในรัฐที่
ตนไมไดเปนคนของชาตินั้น ทั้งนี้ เปนความหมายที่กวางกวานิยามของ ILO โดยไดรวมถึงแรงงาน 8
ประเภท ไดแก คนงานที่ทํางานตามบริเวณชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่ทํางานใน
สถานที่ทํางานนอกประเทศ คนงานที่ทํางานโยกยายไปมา คนงานที่ทํางานตามโครงการ คนงานที่มี
กิจการของตนเอง และคนงานที่ไดรับการวาจางพิเศษใหไปทํางานในประเทศที่ตนไมไดสัญชาตินั้น
1.5.2 IOM ไดจําแนกประเภทของการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศที่เขามาในประเทศ
ไทยใน Thailand Migration Report 2011 ประกอบดวย 1) Professional and skilled workers ซึ่งประกอบ
ดวยแรงงานที่มีใบอนุญาตและผูติดตาม แรงงานที่ไมมีใบอนุญาตและผูติดตาม เจาหนาที่การทูต 2)
Low and semi-skilled workers ทั้งที่มีใบอนุญาต และที่ไมมี รวมทั้งผูติดตาม 3) Community migrants
ไดแก ชาวเขา ชนกลุมนอยจากประเทศใกลเคียง 4) Refugees, displaced persons and asylum-seekers ที่
อยูในคายผูลี้ภัยบริเวณชายแดนเมียนมาร และจากประเทศอื่นๆ 5) นักเรียน นักศึกษา และ 6) Marriage
and retiree migrants โดยแรงงานขามชาติที่มีสถานะเขาเมืองโดยไมปกติ (Irregular migrants) อาจมี
สาเหตุไดจากการลักลอบเขาเมืองหรือมีเอกสารถูกตองแตพํานักอยูในประเทศไทยเกินกําหนด หรือเขา
เมืองอยางถูกตองตามกฎหมายแตลักลอบทํางาน เปนตน
1.5.3 ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ระบุวา “คนตางดาว
คือบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย” และถือวา Irregular migrants เปนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงชนกลุมนอยบางประเภท แรงงานขามชาติสวนใหญ บุคคลไรรัฐ (stateless person) ผูลี้ภัย
และเหยื่อคามนุษย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิด ทฤษฎี
2.1.1 โลกาภิวตั นและการโยกยายถิน่ ฐานระหวางประเทศ
“โลกาภิวัตน” (Globalization) หมายถึง กระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวม
กลายเปนสังคมเดี่ยว โดยเกิดจากแรงของอิทธิพลรวมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม-วัฒนธรรม
และการเมือง1 โดย Joseph E. Stiglitz เห็นวาโลกาภิวัตนเปนผลจากการพัฒนาการติดตอสื่อสาร
การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการลดลงของปจจัยกีดขวางการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนระหวางประเทศของสินคาและบริการ เงินทุน ความรู/ขอมูลขาวสาร และคน
“การโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศ” (International migration) หมายถึงการเคลื่อนยาย
ของประชากรจํานวนมากขามพรมแดนจากประเทศที่ตนเปนพลเมืองหรือพํานักอยูไปยังประเทศ
อื่นเพื่อดํารงชีวิตเปนเวลายาวนานเพื่อกระทํากิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทน2
ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตนและ
การโยกย ายถิ่น ฐานระหว า งประเทศโดยมองว า การโยกยา ยถิ่ น ฐานเป น ผลโดยธรรมชาติ ข อง
กระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของตลาดขามพรมแดนประเทศ โดยกระแส
โลกาภิ วั ต น ทํ า ให เ กิ ด การเคลื่ อ นย า ยอย า งสะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น ของเงิ น ทุ น ทํ า ให ก ระแสทุ น
เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและทิศทาง รวมทั้งการลงทุนจากตางประเทศ สงผลใหความตองการ
แรงงานในตางประเทศเปลี่ยนแปลงไปและสงผลตอการยายถิ่นฐานของแรงงานทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลของโลกาภิวัตนและ
ความทาทายของการโยกยายถิ่นฐาน 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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ถิ่นฐานของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานสามประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว และกัมพูชา
มายังไทย ทั้งในลั กษณะการโยกยายถิ่นฐานแบบปกติ และไมปกติ ที่ เ ปนผลสื บเนื่องจาก
โลกาภิวัตน ไดแก
(1) ความแตกตางในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรายไดระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีความตองการในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในประเทศไทย
(2) นโยบายส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส ง ออกและดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ตางประเทศของไทย นับตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1980 ประเทศไทยมีการพัฒนาจากโครงสราง
เศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรไปสูอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเพื่อการสงออก (labour-intensive exportoriented economy) เปนหลัก ทําใหแรงงานไทยเคลื่อนยายจากชนบทเขาสูเมืองเพื่อไปทํางานที่
ตองการแรงงานที่มีทักษะ (skilled labour) มากขึ้นโดยมีการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเปน
ตัวเรง ทําใหเกิดชองวางขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นต่ํา (low-skilled labour) สงผลใหตั้งแตป 2535
รัฐบาลไทยเริ่มอนุญาตใหมีการจางงานแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานที่มีสถานะผูหลบหนี
เขาเมืองผิดกฎหมายอยูระหวางรอการสงกลับ แตอนุญาตใหอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว
โดยเริ่มจากการจางแรงงานขามชาติจากเมียนมารในพื้นที่ 10 จังหวัด และตอมาในป 2539 ไดเปด
ใหมีการจางแรงงานขามชาติเพิ่มรวมสามสัญชาติ ไดแก เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัด
อื่นๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน จนกระทั่งขยายครบ 76 จังหวัดในป 2544
(3) สภาพที่ตั้งและภูมิประเทศของไทยที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานทัง้
สามประเทศ เปนปจจัยที่ชวยเอื้ออํานวยตอการโยกยายถิ่นฐานของแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น และยากตอการติดตามควบคุม
(4) สถานการณความไมสงบในประเทศตนทาง โดยเฉพาะในเมียนมาร ซึ่งสงผล
เปนปจจัยผลักดันใหมีแรงงานขามชาติจากเมียนมารเขามาแสวงหาโอกาสที่ดีกวาในประเทศไทย
(5) โลกาภิวัตนทําใหการเคลื่อนยายขามพรมแดนระหวางประเทศของคนสะดวก
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เพิ่มความทาทายในการบังคับใชกฎหมายการตรวจคนเขาเมืองยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ความตองการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหมีความพยายาม
ของกระบวนการลักลอบขนถายคน และกระบวนการคามนุษย ในการนําแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบานเขามาในไทย และสรางปญหาความทาทายในทางปฏิบัติแกภาคสวนตางๆ และ
เปนที่จับตาของประชาคมระหวางประเทศ
2.1.2 Global Governance และ International human rights regime
(1) แนวคิดทฤษฎี ในชวงทศวรรษที่ 1990 ผูศึกษาดานการเมืองโลกยุคหลังสงคราม
เย็น เริ่มใชแนวคิดเกี่ยวกับ “Global Governance” ซึ่งนักวิชาการไทยแปลวา “โลกาธรรมาภิบาล” หรือ
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“การจัดการปกครองโลก” โดยในป ค.ศ. 1992 James N. Rosenau เปนผูเริ่มใชคําศัพทดังกลาว
ในทางวิชาการในหนังสือ Governance without Government : Order and Change in World Politics
เพื่ออธิบายระบบระหวางประเทศ
Gernot Erler (2006) อธิบายนิยามของ “Global Governance” วา แตกตางจากการที่โลกถูก
ปกครองรวมศูนยโดยมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียว แตเปนโลกที่มีระเบียบหลักการที่ถูกกําหนดโดย
ความเชื่อมั่นวาปญหาตางๆ ของโลกตองการการแกไขโดยตัวแสดงระดับโลก (global players) ซึ่ง
ไมใชเพียงแครัฐ แตเปนเครือขายของตัวแสดงที่เกี่ยวโยงกันอยางกวางขวางและมีสวนเกี่ยวของ
ปฏิสัมพันธกับการตัดสินใจในระดับระหวางประเทศ3
องคประกอบของ Global Governance ไดแก 1) กฎเกณฑหลักการพื้นฐาน (normative
foundation) หรือความเขาใจรวมกันในวัตถุประสงคและมาตรฐานการปฏิบัติในประเด็นเฉพาะเรื่อง
ของการจัดการปกครอง 2) กฎกติกาที่เปนที่เห็นพองเพื่อเสริมสรางความยุติธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑหลักการพื้นฐาน และ 3) โครงสรางในการกํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติตาม และมีผล
ในการตัดสินใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและแกปญหาความขัดแยง4
Margaret P. Karns และ Karen A. Mingst ไดอธิบายในหนังสือเรื่อง International Organizations:
The Politics and Processes of Global Governance (2010) วา “Global Governance” มาจากการ
ปฏิสัมพันธที่ซับซอนระหวาง 1) “pieces” หรือกรอบ/กิจกรรมความรวมมือ กฎระเบียบ และกลไก
ที่กําหนดโดยรัฐ และตัวแสดงอื่นๆ เพื่ อจัดการกับประเด็น และปญหาตางๆ ทั้งในลั กษณะเปน
ทางการและไมเ ปนทางการ ทั้ งโดยรัฐและเอกชน ซึ่งได แก กรอบการดํ าเนินการขององคก าร
ระหวางประเทศ (โดยเฉพาะกรอบสหประชาชาติ ซึ่งถือเปนกลไกหลักใน Global Governance)
และองคการที่ไมใชรัฐ (NGOs) ระเบียบกฎหมายระหวางประเทศ เชน ความตกลงระหวางประเทศ
จารีตปฏิบัติ คําตัดสินของศาล บรรทัดฐานระหวางประเทศ หรือ “soft law” เชน กรอบความตกลง
ขอมติสหประชาชาติ ระบบระหวางประเทศ กรอบการประชุมหารือ ฯลฯ และ 2) “actors” หรือตัว
แสดงตางๆ ซึ่งมีความหลากหลายและมีบทบาทเกี่ยวโยงกันอยางมากขึ้นกวาในระบบระหวาง
ประเทศในอดีต โดยแมรัฐจะยังคงเปนตัวแสดงหลัก แตก็มีตัวแสดงอื่นๆ ที่มีบทบาทและอํานาจ
ตอรองที่สําคัญมากขึ้น ไดแก เครือขายของตัวแสดงขามชาติหรือขามรัฐ (transnational and trans3

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 ผูเชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ผูมี
สวนไดสวนเสีย และบรรษัทขามชาติ5
กลาวโดยสรุป นักวิชาการมองวา “Global Governance” เปนอีกหนึ่งพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ควบคูไปกับโลกาภิวัตน โดยมองวาระบบระหวางประเทศในปจจุบัน บทบาทและอํานาจรัฐลดลง
มีขอบเขตที่ชัดเจนนอยลง โดยมีตัวแสดงอื่นๆ อาทิ สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ ภาค
ประชาสังคม ฯลฯ ที่มีบทบาทสวนรวมในการผลักดันความเห็นของสาธารณชน และรวมกําหนด
กฎระเบียบกติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะ international regime on human
rights ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ และเปนเสมือน soft law และ
พัน ธกรณี ทั้ ง ทางกฎหมายและการเมื อ งให รั ฐ ตอ งปฏิ บั ติ ต าม รวมทั้ ง มี บ ทบาทในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐตางๆ ตามระเบียบกติกา และบรรทัดฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
(2) บทบาทของตัวแสดงตางๆ นับตั้งแตป ค.ศ. 1945 เปนตนมาประชาคมระหวาง
ประเทศเริ่มใหความสําคัญกับการปกปองสงเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีพัฒนาการอยางตอเนื่องที่
นําไปสู international human rights regime ในดานตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยสิทธิ
มนุษยชนเปน 1 ใน 3 เสาหลักของงานของสหประชาชาติ และระบุเปนหลักการพื้นฐานในกฎบัตร
สหประชาชาติ ในยุคหลังสงครามเย็นไดเห็นความพยายามที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ
human rights regime ของสหประชาชาติ โดยมีการกําหนดระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ของรัฐตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอยางกวางขวาง การสรางความตื่นตัวของ
สาธารณชนเกี่ ย วกับกรณี ก ารละเมิ ด สิทธิ มนุ ษ ยชนอยางรา ยแรง และการจัด ตั้ง มาตรการและ
คณะทํางานเพื่อสอบสวนและหาขอเท็จจริง โดยในป 2537 ไดมีการแตงตั้งตําแหนงขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชน (High Commissioner for Human Rights) ขึ้น และปจจุบัน มีกลไกสําคัญตางๆ
ไดแก HRC6 ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 2549 แทน CHR (Commission for Human Rights) โดยไทยเขาเปน
สมาชิก HRC ชวงวาระป 2553 – 2556
กลไกการติดตามตรวจสอบที่สําคัญภายใต HRC ที่เปนภารกิจของคณะผูแทนถาวรฯ ณ
นครเจนีวา ไดแก กลไกรับขอรองเรียน (Complaint Procedure) ซึ่งเปนการพิจารณาในที่ประชุมลับ

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 และพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อจัดการกับสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตางๆ ทั้งสถานการณรายประเด็น และสถานการณรายประเทศ
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เฉพาะประเทศสมาชิก HRC7 ขอรองเรียนและ/หรือรายงานที่นําเสนอโดยอาณัติของกลไกพิเศษ
(Special Procedures) ภายใต HRC8 การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใตกลไก UPR
นอกจากนี้ ยังมีกลไกรับขอรองเรียนภายใตอนุสัญญาตางๆ (Treaty bodies) และกลไกรับขอ
รองเรียนตามอนุสัญญาตางๆ ของ ILO ที่ไทยเขาเปนภาคี
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทของภาคประชาสังคม ซึ่งมีสวนสําคัญในการผลักดันและติดตาม
ตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทย โดยในที่นี้
รวมถึงเครือขายของ NGOs อาทิ Human Rights Watch, Migration Forum Asia, Migration Rights
International, Amnesty International ฯลฯ ภาควิชาการ อาทิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ ตลอดจนสื่อมวลชน ซึ่ง
กลไกระหวางประเทศโดยเฉพาะ HRC ใหความสําคัญกับความเห็นและขอมูลที่สะทอนโดยภาค
ประชาสังคมเพื่อประกอบการจัดทํารายงานหรือทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินการของไทย
(3) ระเบียบกติการะหวางประเทศที่เปนสวนสําคัญในการวางบรรทัดฐาน
จริยธรรมระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนพันธกรณีระหวางประเทศของไทย โดยสวนที่
เกี่ยวของกับสิทธิของแรงงานขามชาติ อาทิ
- ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ป ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of
Human Rights – UDHR) ซึ่งไทยรวมใหการรับรอง เปนเอกสารพื้นฐานสําคัญที่รับรองสิทธิ
มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยครอบคลุมสิทธิดานตางๆ
- กติกาและอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับของสหประชาชาติ ซึ่งกําหนด
หลักการพื้นฐานทางกฎหมายระหวางประเทศที่รัฐที่เปนภาคีมีพันธกรณีในการปฏิบัติในกฎหมาย
ภายในที่สอดคลองกัน โดยประเทศไทยเปนภาคีทั้งสิ้น 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
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) 4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
7

ซึ่งมีทั้งสิ้นจํานวน 47 ประเทศ จากกลุมภูมิภาคตางๆ ที่ผานการเลือกตั้ง มีวาระการเปนสมาชิกครั้งละ 3 ป
เปนกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามอาณัติที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม HRC เพื่อทําหนาที่ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ
ใหขอเสนอแนะ และนําเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนรายประเทศ (country specific mandates)
ซึ่งมีจํานวน 10 ประเทศในปจจุบัน อาทิ เมียนมาร เกาหลีเหนือ ฯลฯ และรายประเด็น (thematic mandates) ซึ่งมี
จํานวน 36 ประเด็น อาทิ สิทธิของผูโยกยายถิ่นฐาน การตอตานการทรมาน ฯลฯ

8
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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) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (International Convention on the Elimination of
Racial Discrimination – ICERD) และ 7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities – CRPD) ซึ่งแมจะไมไดกลาวถึงสิทธิของแรงงานขามชาติโดยตรงแตก็ตาง
มีขอบทที่ระบุการใหหลักประกันสิทธิแกปจเจกบุคคลในประเทศทั้งปวงโดยไมเลือกปฏิบัติระหวาง
พลเมืองและบุคคลที่มิใชพลเมือง
ประเทศไทยเพิ่งลงนามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance – ICED) ทั้งนี้
ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาอีกเพียงฉบับเดียว คือ อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families – CRMW) โดยยังอยูระหวาง
การศึกษาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- อนุสัญญาภายใต ILO ซึ่งปจจุบันไทยรับรองจํานวน 15 ฉบับจากทั้งสิ้น 185
ฉบับ ไดแก อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 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 : ระบุอายุขั้นต่ํา 15 ป ซึ่งมีผล
ยกเลิก ฉบับที่ 123), 159 (Vocational Rehabilitation and Employment – Disabled Persons) และ
182 (Worst Forms of Child Labour)
- กลไกระดับภูมิภาค ที่สําคัญ 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 ซึ่งกําหนด
หลักการและพันธกรณีทั้งของรัฐผูรับ และผูสงแรงงานขามชาติและการใหหลักประกันสิทธิขั้น
พื้นฐานและสวัสดิการตางๆ ของแรงงานขามชาติที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(4) กฎหมาย นโยบาย และยุทศาสตร ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายตั้งแตระดับ
สูงสุด นโยบายและยุทธศาสตรที่รองรับพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสิทธิของแรงงาน
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 ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาวทั้ง
ระบบ (มติ ครม. 2 มี.ค. 2547) ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ (มติ ครม. 24 เม.ย.
2555) ซึ่งจะไดมีการวิเคราะหในบทตอไปเกี่ยวกับการดําเนินการกรอบกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาตร
ดังกลาว
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ งานวิจัยของ ศ. วิทิต มันตาภรณ การยาย
ถิ่นขามชาติในประเทศไทย ฉบับป 2552 โดย Rosalia Sciortino และ Sureeporn Punpuing
Thailand Migration Report 2011 โดย IOM หนังสือ Managing Migration โดย Bimal Ghosh
2.2.2 รายงานผลการประชุมและขอมูลอื่นๆ ไดแก เอกสารสหประชาชาติ ในกรอบ HRC
และ ILO คผถ. ณ นครเจนีวา กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ตางๆ อาทิ รายงานของ Human Right Watch เรื่อง 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 การโยกยายถิ่นฐานทั้งแบบปกติ/ไมปกติมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นตอไป ในรูปแบบและ
ปจจัยที่หลากหลาย ซึ่งยากตอการแยกแยะในทางปฏิบัติและเปนประเด็นทาทายที่ไทยตองเผชิญ
ตอไป โดยเฉพาะในการบรรลุความเปนประชาคมอาเซียน
2.3.2 แรงงานขามชาติเปนทั้งโอกาส และความทาทาย และเปนทั้งจุดออน และจุดแข็ง
สําหรับไทย ซึ่งตองพิจารณาใหความสําคัญอยางสมดุลเพื่อประโยชนในระยะยาว
2.3.3 โลกป จ จุ บั น ที่ ตั้ง อยูบ นระเบี ย บกติ ก า บรรทัด ฐานระหว า งประเทศ และมีก ลไก
ติดตามตรวจสอบซึ่ง ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวมากขึ้นเปนลําดับ และมี
แนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ ตอไป สะทอนวาประเด็นปญหาที่เกิดในไทยไมใชเปนเรื่องภายในประเทศ
แตมีผลกระทบตอบทบาทภาพลักษณ และผลประโยชนดานตางๆ ของไทย ไทยจึงควรพิจารณา
รับมือกับเรื่องดังกลาว โดยคํานึงวาเปนประโยชนในการสงเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใส
ของไทยเอง
2.3.4 การศึกษาในบทตอไปจะวิเคราะหประเด็นความทาทายในทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานทั้งสามประเทศ จากความเห็นหรือขอรองเรียนที่
สะทอนในเวทีระหวางประเทศจากการปฏิบัติงานของคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา

บทที่ 3
สรุปผลการศึกษา

3.1 ประเด็นปญหาที่สะทอนจากกลไกและตัวแสดงในเวทีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทยที่ถูกหยิบยก
แสดงความห ว งกั งวลหรื อนํ า เสนอผ า นตั ว แสดงและกลไกต า งๆ (ดั งที่ ก ลาวถึ ง ในบทที่ 2) ทั้ ง
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และกลไกสหประชาชาติ ในเวทีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย โดยสะทอนประเด็นปญหาหลักๆ ใน 3 ลักษณะ ไดแก
3.1.1 ปญหาที่สืบเนื่องจากสถานภาพและสิทธิ
ปจจุบัน คาดวามีผูหลบหนีเขาเมืองในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้นไมต่ํากวา 3 ลานคน โดย
แยกเปน 4 ประเภท1 ไดแก
1) ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุที่คณะรัฐมนตรีมีมติในหวงเวลาตางๆ รับรอง
สถานะใหอาศัยอยูถาวรในประเทศไทย ซึ่งไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติภายใตยทุ ธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในชวงป 2550-2552 จํานวน 5.6 แสนคน โดยจะไดรบั
สถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
2) ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุที่คณะรัฐมนตรีผอนผันใหอยูชั่วคราวและอยูระหวาง
การแกปญหา ซึ่งไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติในชวงป 2550-2552 ภายใตยุทธศาสตรการ
จัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในฐานะกลุมที่อพยพเขามาและอาศัยอยูนาน ไมสามารถ
เดินทางกลับประเทศตนทางได และตกคางอยูในไทย จํานวน 1.2 แสนคน โดยอยูระหวางการ
ตรวจสอบสถานะที่ชัดเจน และเพิกถอนสถานะบุคคลแอบแฝง
3) กลุมที่มีประเด็นปญหาและผลกระทบดานความมั่นคง ซึ่งมีนโยบายดูแลเปน
การเฉพาะ จํา นวนประมาณ 2.1 ล า นคน ประกอบด ว ยกลุ ม แรงงานข า มชาติ ห ลบหนี เ ข า เมื อ ง
3 สัญชาติ (เมียนมาร ลาว และกัมพูชา) โดยเปนผูที่ไดรับการจดทะเบียนผอนผันใหทํางานในป
2554 ประมาณ 1.9 ล า นคน และแรงงานลั ก ลอบอี ก จํ า นวนหนึ่ ง รวมทั้ ง ผู ห นี ภั ย การสู ร บจาก
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เมียนมารในพื้นที่พักพิง 9 แหงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมารประมาณ 1.2 แสนคนและผูหลบหนี
เขาเมืองชาวโรฮิงยาและเกาหลีเหนือ
4) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองทั่วไป คือกลุมที่ลักลอบเขาเมืองรายใหม ซึ่งจากการ
จับกุมสงกลับบางปมีจํานวน 2-3 แสนคน หรือเขาเมืองอยางถูกตองแคอาศัยอยูเกินกําหนด ซึ่งบางป
มีจํานวน 4-5 หมื่นคน
จากการจําแนกกลุมผูหลบหนีเขาเมืองขางตนจะเห็นไดวาแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบาน 3 สัญชาติ ตามขอ 3) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษานี้ เปนผูเขาเมืองอยางไมปกติ
(irregular migrants) ซึ่งถือเปนผูเขาเมืองอยางผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 อัน
นํามาซึ่งปญหาความไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล สงผลใหตกเปน
เหยื่อของการละเมิดสิทธิอื่นๆ และยากตอการที่ทางการจะสามารถติดตามใหการคุมครองไดอยาง
ทั่วถึง
3.1.2 ปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดขี่ แสวงประโยชน และละเมิดสิทธิโดยมิชอบ
จากเจาหนาที่รัฐ นายจาง นายหนาคนกลาง (brokers) และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกกดขี่ แสวงประโยชน และละเมิดสิทธิโดยมิชอบ จาก
เจาหนาที่รัฐ นายจาง บริษัทจัดหางานหรือนายหนาคนกลาง เปนประเด็นที่สืบเนื่องจากปญหาความ
ไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพและสิทธิขางตน โดยขอรองเรียนมีหลายลักษณะ อาทิ
1) การที่แรงงานขามชาติ (ทั้งสวนที่มีใบอนุญาตทํางานแตเอกสารถูกเก็บอยูที่
นายจาง และสวนที่ไมไดเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ) ถูกตรวจสอบและจับกุมโดยเจาหนาที่รฐั
เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งหามแรงงานขามชาติเดินทางออกนอกเขตที่ลงทะเบียน โดยมีขอ
กังวลเกี่ยวกับการจับกุมตามอําเภอใจและใชความรุนแรง ตลอดจนการละเมิดและรีดไถแสวงหา
ประโยชนจากแรงงานที่ทวีความรุนแรงขี้นภายหลังจากที่มีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 125/2553 เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เพื่อจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีแรงงานขามชาติ
ลักลอบทํางาน โดยเฉพาะในอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยแสดงความหวงกังวลวา
แรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมมักถูกควบคุมตัวที่สถานกักกันซึ่งมีสภาพแออัด ขาดสุขอนามัยที่ดี
แรงงานขามชาติที่เปนสตรีมักถูกลวงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีขอกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมและสงกลับไปยังประเทศตนทางวาเสี่ยงตอการถูกรีดไถและตกเปน
เหยื่อของแรงงานบังคับ หรือการทรมาน รวมทั้งขอรองเรียนเกี่ยวกับการจับกุมและสงกลับแรงงาน
ขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในชวงวิกฤตน้ําทวมในประเทศไทยเมื่อป 2554 ซึ่งแรงงานสวน
ใหญไมมีเอกสารใบอนุญาตติดตัว ตลอดจนขอกังวลเกี่ยวกับการเลือกประติบัติตอแรงงานขามชาติ
จากประเทศเพื่อนบานในการเขาถึงอาหาร น้ําดื่ม และบริการสาธารณสุขในชวงดังกลาว
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กรณีเหลานี้หาเกเปนจริงจะเกี่ยวโยงกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทยหลายสวน เชน
การไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของชาติพันธุหรือเชื้อชาติ ตามขอ 2 ของ CERD และขอ 2 ของ
ICCPR การหามไมใหมีการกักขังหรือจับกุมตามอําเภอใจตามขอ 9(1) ของ ICCPR การใชสถาน
กักกันควรเปนมาตรการสุดทายและควรหาทางเลือกอื่นในการควบคุมตัว แตหากเลี่ยงไมไดก็ควร
ควบคุมตัวในสถานกักกันที่สอดคลองกับขอ 10 (1) ของ ICCPR การพิทักษศักดิ์ศรีทางรางกายและ
จิ ต ใจตาม UDHR ICCPR และ CATโดยข อ 3 ของ CAT ระบุ ก ารไม บั ง คั บ ส ง กลั บ หากบุ ค คล
เหลานั้นอาจไดรับอันตรายจากการทรมาน และขอ 13 ของ CAT ซึ่งระบุสิทธิในการรองเรียนหาก
ถูกทรมานและการรองเรียนตองไดรับการสอบสวน ไมวาบุคคลนั้นจะถูกทรมานในเขตอาณาใดก็
ตาม เปนตน
2) การที่แรงงานขามชาติตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย หรือการลักลอบขนถาย
คน โดยถูกนายหนาคนกลางหรือขบวนการจัดหางานหลอกลวงใหตกลงสัญญาจางงาน และพบวา
สภาพงานไมไดเปนไปตามที่เขาใจในสัญญา รวมทั้งถูกบังคับใชแรงงานในลักษณะ forced labour
เพื่อใชหนี้แกนายหนาหรือนายจาง (debt bondage) โดยถูกแสวงประโยชนในรูปแบบตางๆ ทั้งใน
เรื อ ประมง ในอุ ต สาหกรรมอาหารทะเล อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วและบริ ก าร และโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ อาทิ ใชงานหนักเปนเวลานานในสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยโดยไมมีการ
พักผอน ไมไดรับคาแรง และมักถูกทํารายรางกายหากพยายามรองเรียนหรือหลบหนี ทั้งนี้ เมื่อถูก
จับได มีปญหาเรื่องการคัดแยก “ผูเสียหายจากการคามนุษย” กับ “ผูหลบหนีเขาเมือง” ซึ่งสงผลให
ไดรับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมจากเจาหนาที่รัฐ หรือเรื่องการอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษย
ทํางานเปนการชั่วคราว2 ตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
ซึ่งยังไมมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
ในแงพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของของไทยในบริบทของกรณีขางตนหากเปนจริง
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 ซึ่งกําหนดสิทธิตอสภาพ
การทํางานที่ดีและยุติธรรม การหามบังคับคนเปนทาส หรือตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การเกณฑหรือ
บังคับใชแรงงาน ตามขอ 8 ของ ICCPR และ 1930 ILO Forced Labour Convention เปนตน
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3) กรณีความรุนแรง ถูกแสวงประโยชนตางๆ เนื่องจากเปนแรงงานตางดาว
และมีปญหาในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะเกรงกลัวเจาหนาที่รัฐ เพราะไมมีใบอนุญาต
หรือเขาใจผิดกลัวถูกสงกลับ หรือขาดความรูเกี่ยวกับสิทธิของตน
3.1.3 การผลักดันเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิในการทํางานและดํารงชีวิต
ประเด็นเกี่ยวกับการคุมครองสงเสริมสิทธิในการทํางานและการดํารงชีวิตของแรงงานขาม
ชาติที่มีการแสดงความกังวล เชน การเรียกรองใหรัฐบาลปรับขึ้นคาแรง 300 บาทใหแกแรงงาน
ขามชาติเชนเดียวกับแรงงานไทย ซึ่งมีการแสดงความกังวลวาในทางปฏิบัตินายจางมักใชวิธีตัดลด
สวัสดิการตางๆ อาทิ คาอาหาร หรือ โบนัส ฯลฯ สวัสดิการความเปนอยูของแรงงานขามชาติซึ่งมัก
ถูกบังคับใชงานเพื่อใชหนี้ (debt bondage) โดยมีชั่วโมงการทํางานนานตอวัน คาแรงต่ํา ไมมี
วันหยุดพักผอนที่เหมาะสม ทํางานและ/หรือที่อยูในสภาพแวดลอมที่แออัด สกปรก ขาดสุขอนามัย
และอันตราย การที่แรงงานขามชาติไมสามารถตั้งสหภาพแรงงานของตนได ตองเขารวมสหภาพ
แรงงานไทย ซึ่งมักไมใหแรงงานตางดาวเขารวม ประเด็นการไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
โดยเฉพาะแรงงานที่ไมมีเอกสารอนุญาตทํางานหรือหนังสือเดินทาง หรือที่ไมไดผานการพิสูจน
สัญชาติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน มีขอหวงกังวลวาไมสามารถไดรับการรักษาจาก
สถานพยาบาลของรัฐ3 โดยสวนหนึ่งแมโรงพยาบาลของรัฐจะใหการรักษาแกแรงงานขามชาติที่ไม
มีเอกสารดวยเหตุผลดานมนุษยธรรมโดยใชงบประมาณระบบประกันสุขภาพทั่วหนา (Universal
Healthcare Scheme) แตมีปญหาที่งบประมาณจํากัด เปนตน
ความเกี่ยวโยงของประเด็นขอหวงกังวลขางตนกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทย เชน
ขอ 7 ของ ICESCR วาดวยสิทธิของปจเจกบุคคลในสภาพการทํางานที่ดีและเปนธรรม อาทิ คาจาง
และสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีเวลาการทํางานและการพักผอนที่เหมาะสม โดย
ครอบคลุมบุคคลทั้งที่มีและไมมีสัญชาติของประเทศนั้นๆ 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
บางส ว น ที่ สํ า คั ญ ของไทยในการรองรั บ ประเด็ น ข อ ห ว งกั ง วลและข อ ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนของแรงงานขามชาติที่เกี่ยวของ และกลไกที่รับผิดชอบในการการนําไปปฏิบัติ ดังนี้
3

การสัมภาษณนาย Andy Hall ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

19
3.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 / นโยบายรัฐบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนกรอบกฎหมายสูงสุด ซึ่งกําหนดสิทธิ
และเสรีภาพสวนบุคคล รวมทั้งหลักประกันสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ ซึ่งมีขอถกเถียงวาหมายถึง
สิทธิของประชาชนไทยเทานั้น อยางไรก็ดี ในมาตรา 30 ระบุวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเที่ยมกัน การเลือกปฏบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนุญ
จะกระทํามิได”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) และฉบับที่ 11 (2555-2559)
ตางระบุบริบทของการโยกยายถิ่นฐานเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกที่สําคัญ
แตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไมไดเชื่อมโยงมิติของการโยกยายถิ่นฐาน
โดยเฉพาะเรื่องแรงงานขามชาติ กับยุทธศาสตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยระบุเพียงการ
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู โดยไมไดมีการกลาวถึงบทบาท
หรือศักยภาพของแรงงานขามชาติในบริบทของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สะทอนวามีการใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการโยกยายถิ่นฐานและแรงงานขามชาติมากขึ้น โดยมีการระบุอยูในสวน
ตางๆ โดยเฉพาะในบริบทของยุทธศาสตรที่ 5.4 วาดวยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณ ภาพและยั่งยืน ซึ่ ง กลาวถึ ง การเชื่ อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิ จ ตามแนวชายแดน เขต
เศรษฐกิจชายแดน (ขอ 5.5.1) การพัฒนาฐานการลงทุน การพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆใหเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบานใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ใหบรรลุผลประโยชนรวมกัน (ขอ 5.5.2) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดย
เรงดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน (ขอ 5.5.5) และการสราง
สังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต มุงพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขาม
ชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ ซึ่งยุทธศาสตรขางตนสะทอน
วาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจจะมุงสูการขยายไปยังประเทศเพื่อนบานและ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ควบคูกับการปองกันและแกปญหาการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ
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คําแถลงนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 สะทอนการมองประเด็นเกี่ยวกับ
แรงงานขามชาติในบริบทของความมั่นคงและนโยบายแรงงานเปนหลัก โดยระบุภายใตนโยบาย
ความมั่ นคงแหงรัฐ ขอ 2.5 ในการเรงดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษย ผูหลบหนีเข าเมือง
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปองกันและ
บังคับใชกฎหมาย ดูแลใหความเปนธรรมและเฝาระวังไมใหเกิดปญหาที่กระทบตอความมั่นคงและ
ความสงบสุขภายใน ประเทศควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต
ความสมดุลระหวางการรักษาความมั่นคงของชาติและการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน ขอ 4.2.6 เตรียมการ
รองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยเนนระบบบริหาร
จัดการเพื่อจัด ระเบี ยบแรงงานขามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวกและมาตรการกํากับดูแ ล
ติดตามการเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝมือเขาประเทศควบคูกับการ
ปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ และขอ 4.2.7 กําหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงานตางดาว โดยคํานึงถึงความตองการแรงงาน
ของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ ทั้งนี้ มีการระบุ
เกี่ยวกับทิศทางการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความพรอมดานแรงงานและวัตถุดิบ
เพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหแกประเทศและภูมิภาค ในขอ 3.2.5 และการใหความสําคัญกับ
สิทธิมนุษยชน แมจะไมไดระบุโดยตรงถึงสิทธิของแรงงานขามชาติ แตก็มีการกลาวถึงการให
หลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในทุกรูปแบบ และปราบปรามการคามนุษย ในขอ 4.5.2
3.2.2 นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมือง
เพื่อตอบสนองความตองการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานของผูประกอบ การ
และภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย รัฐบาลไดมีมาตรการผอนผันการจางแรงงานขามชาติหลบหนี
เขาเมืองจากประเทศเพื่อนบานที่มีสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายอยางตอเนื่องหลายครั้ง
ตั้งแตป 2535 โดยในป 2547 ไดเริ่มดําเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติทั้งระบบ (มติ
คณะรัฐมนตรี 2 มีนาคม 2547) ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการบริหารแรงงาน
ข า มชาติ ทั้ ง ระบบ (กบร.) ซึ่ ง มี ร องนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป น ประธาน
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
เมืองใหเปนแรงงานที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหนายจางนําแรงงานมา
รายงานตัวจดทะเบียน และใหประเทศตนทางพิสูจนสัญชาติและรับรองสถานะเพื่อปรับเขาสูระบบ
ที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป รวมถึงมาตรการสําหรับกลุมที่นําเขามาใหมโดยถูกกฎหมายเพื่อให
เพียงพอกับความตองการที่เหมาะสมของนายจาง โดยมีแนวทางดําเนินการใน 3 ลักษณะ ไดแก
1) การเปดจดทะเบียนแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่ลักลอบทํางานอยูใน
ประเทศไทยเพื่อผอนผันใหอยูชั่วคราวระหวางรอการสงกลับและอนุญาตใหทํางานได โดยใชมติ
คณะรัฐมนตรีในการดําเนินการ เปนการเปดใหนายจางนําแรงงานขามชาติมาจดทะเบียนผอนผันให
อยูในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับและทํางานได 2 ประเภท ไดแก งานกรรมกร และรับ
ใชในบาน ปจจุบันมีแรงงานที่ไดรับผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553
จํานวน 932,255 คน (ประกอบดวย เมียนมาร 812,984 คน ลาว 62,792 คน กัมพูชา 56,479 คน)4
2) การพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่อยู
ในระบบผอนผันใหเปนผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย โดยการเจรจากับเมียนมาร ลาว และกัมพูชาให
เขามาพิสูจน สัญชาติและรั บรองสถานะแรงงานขามชาติของตนโดยออกหนังสือเดิ นทางหรือ
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และทางการไทยใหการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักร รวมทั้งอนุญาตใหทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยที่ยังมีแรงงานขาม
ชาติหลบหนีเขาเมืองอีกจํานวนมากที่ตองเขารับการพิสูจนสัญชาติในขณะที่ใกลจะถึงกําหนดหมด
เวลาในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีจึงเพิ่งมีมติขยายระยะเวลาการพิสูจนสัญชาติครั้ง
ลาสุดที่หมดอายุในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ออกไปอีก 6 เดือนจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมี
แรงงานที่จะตองเขารับการพิสูจนสัญชาติและไดรับผอนผันใหอยูในไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 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
5

สํานักบริหารแรงงานตางดาว ฝายคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง กระทรวงแรงงาน
ประกาศสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหารงาน กระทรวงแรงงาน
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ต า งด าวที่ ผิ ด กฎหมาย โดยมี ก ารนํ า เข า แรงงานภายใตร ะบบดั งกลา วจํ า นวน 102,099
คน
(ประกอบดวยเมียนมาร 3,213 คน ลาว 28,028 คน กัมพูชา 70,858 คน)6
อยางไรก็ดี การดําเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติทั้งระบบดังกลาวยังคงเผชิญ
ประเด็นทาทายในทางปฏิบัติ เชน 1) ดําเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและพิสูจนสัญชาติไม
ทันกําหนดกรอบเวลาเดิม (14 มิถุนายน 2555) เนื่องจากหนวยงานดําเนินการมีไมเพียงพอรองรับ
จํานวนแรงงานที่มาลงทะเบียน โดยเฉพาะความลาชาของการจัดตั้งศูนยพิสูจนสัญชาติเพิ่มอีก
5 แหง (ที่กรุงเทพฯ สมุทธสาคร สมุทรปราการ สุราษฎรธานี และเชียงใหม) จากเดิมที่มีอยู 3 แหง
(อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จังหวัดระนอง) 2) แรงงานอีกจํานวน
หนึ่งยังไมมาขึ้นทะเบียน เพราะขาดความรู กลัววาจะถูกสงกลับ และ/หรือนายจางไมใหความ
รวมมือ 3) ขั้นตอนยุงยากซับซอน คาธรรมเนียมการดําเนินการสูง โดยมีการมองวาเปนชองทาง
การหาเงินของนายหนาคนกลางที่เขามาจัดการเรื่องเอกสาร เปนตน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนี
เขาเมืองทั้งระบบ ที่เสนอโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ กําหนดทิศทาง มาตรการในการปองกันและ
แกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 4 ประเภท7 โดยมีสาระสําคัญ ไดแก
1) กําหนดกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
- ระดับชาติ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผู
หลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนผูอํานวยการสํานัก
- ระดับนโยบายและยุทธศาสตร ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร 5 คณะ ไดแก
คณะกรรมการบริหารการแกปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน)
คณะกรรมการบริ ห ารฐานข อ มู ล ผู ห ลบหนี เ ข า เมื อ ง (ปลั ด กระทรวงมหาดไทยเป น ประธาน)
คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน) คณะ
กรรมการบริหารการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเฉพาะกลุม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปน
ประธาน) และคณะกรรมการบริหารฐานขอมูลคนเขาเมือง (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนประธาน)

6

ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554 สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ไดแก 1) ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุ ที่อาศัยอยูมานานและมีปญหาในการสงกลับ 2) กลุมที่มีความจําเปนตอ
เศรษฐกิจ คือ แรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ เมียนมาร ลาว กัมพูชา 3) กลุมที่มีปญหาความมั่นคง
เฉพาะ เชน ผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมาร ชาวโรฮิงญา และเกาหลีเหนือ เปนตน และ 4) ผูหลบหนีเขาเมืองอื่นๆ
คือ ผูที่เขาเมืองถูกตองแตอยูเกินกําหนด หรือเดินทางเขาโดยใชหนังสือเดินทางปลอม
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- ระดับปฏิบัติ ไดแก ศูนยประสานงานแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองระดับภาค โดย
มีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปน ผูรับผิ ดชอบ ศูน ย
สารสนเทศผูหลบหนีเขาเมืองมีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศแรงงานตางดาวมี
กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศขอมูลสุขภาพแรงงานตางดาวมีกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบ และศูนยสารสนเทศคนเขาเมืองมีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ
- กลไกประสานการปฏิบัติและรายงานผล มีกอ.รมน. รับผิดชอบ
2) สาระสําคัญ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก การจัดการปญหาผูหลบหนีเขา
เมืองที่อยูในประเทศไทย การปองกันการลักลอบหลบหนีเขามาใหม การเสริมสรางความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง และการบริหารจัดการในระยะเรงดวนและ
ระยะตอไป
ยุทธศาสตรขางตนไดระบุกลยุทธในสวนที่เกี่ยวกับแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง 3
สัญชาติ (เมียนมาร ลาว กัมพูชา) ที่นาสนใจหลายขอ เชน
- การปรับนโยบายดานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ อาทิ นโยบาย
การจางแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองควรเปนมาตรการระยะสั้นเฉพาะกิจตามที่จําเปนทาง
เศรษฐกิจไมกระทบตอการจางงานไทย สรางความสมดุลระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งการดูแลสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล การจาง
แรงงานข า มชาติ ค วรดํ า เนิ น ควบคู ไ ปกั บ การปรั บ โครงสร า งการผลิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและการผลิตแรงงานที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใน
ประเทศเพื่ อ ยกระดั บ ฐานการผลิ ต ให มี ผ ลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น และลดการพึ่ ง พิ ง ฐานการผลิ ต และ
อุตสาหกรรมลักษณะ 3D ที่ใชแรงงานไรฝมืออยางเขมขน (labour intensive) สงเสริมการพัฒนา
ทักษะแรงงาน การพั ฒนาเทคโนโลยีทดแทนแรงงานต างด าวอยางเหมาะสมเพื่อลดการพึ่ง พา
แรงงานต างด าวในระยะยาวโดยผูประกอบการมีสวนรว ม การวิจัย ทางวิชาการเกี่ยวกั บความ
ตองการแรงงานตางดาวที่ชัดเจน เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางนโยบายการจางแรงงานตางดาวใน
ภาคเศรษฐกิ จ อย า งเหมาะสม สอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางประชากรและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
- การจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพื่อการจางงานอยางถูกกฎหมาย
อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับสถานภาพใหเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
ใหแลวเสร็จตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยปรับปรุงกระบวนการใหรวดเร็วและมี
คาใชจายที่เหมาะสม สนับสนุนการเพิ่มจุดพิสูจนสัญชาติในไทยใหมากขึ้น หารือกับประเทศ
เพื่อนบานเพื่อทบทวน MOU แตละฉบับกับ 3 ประเทศเพื่อนบาน เพื่อขจัดอุปสรรคในการนํา
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แรงงานเขาสูระบบการจางงานที่ถูกตองและการนําเขาแรงงานตาม MOU เรงรัดความรวมมือในการ
จัดระบบแรงงานมาเชา-กลับเย็น และแรงงานตามฤดูกาลใหเปนไปตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ. การ
ทํางานของคนตางดาว 2551 หารือประเทศตนทางพิจารณาขยายเวลาอนุญาตทํางานใหแรงงานตาง
ดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติและแรงงานที่นําเขาอยางเหมาะสม พิจารณาใหมีการแลกเปลี่ย น
แรงงานประเภทเดีย วกั นในสาขาที่มีความขาดแคลนอยางแทจ ริง ไดแ ก กอสร าง และประมง
ควบคุมใหนายจางตองทําสัญญาจางแรงงานตางดาวที่กําหนดระยะเวลาจางงาน อัตราคาจางและ
สวัสดิการอยางชัดเจน ใหนายจางรับผิดชอบจัดหาที่อยูอาศัยใหแรงงานตางดาวและแจงเจาหนาที่
ทราบตามกฎหมายเพื่ อ การตรวจสอบและคุม ครองดู แ ล กํ า หนดแนวทางปฏิบั ติใ นการจัด หา
แรงงานเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย ควบคุมและจัดระเบียบแรงงาน
ประมงที่สอดคลองกับลักษณะของงานเปนการเฉพาะโดยใหผูประกอบการรวมรับผิดชอบ แรงงาน
ที่ไมผานการพิสูจนสัญชาติในครั้งแรกเนื่องจากกรอกขอมูลไมถูกตองใหเจรจากับประเทศตนทาง
ใหพิสูจนสัญชาติอีกครั้ง ระหวางนั้นถือวามีสถานะผูหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันใหอยู
ชั่วคราวเพื่อทํางานไดจนถึงระยะเวลาที่กําหนด กลุมที่สุดทายแลวไมผานใหดําเนินการสงกลับตาม
กฎหมาย แรงงานที่หลบหนีเขาเมืองที่ไมยื่นขอพิสูจนสัญชาติหรือไมไปพิสูจนสัญชาติใหผลักดัน
สงกลับตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไมใชความรุนแรง และมีระบบสงกลับที่ชัดเจนและ
โปรงใส บนพื้นฐานความปลอดภัย และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนของ
แรงงาน
- การคุ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของแรงงานในระบบผ อ นผั น อาทิ สิ ท ธิ ด า น
การศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 การสาธารณสุขใหเปนไปตามระบบประกัน
สุขภาพที่กําหนด สิทธิในการเดินทางกําหนดพื้นที่ควบคุมเปนระดับจังหวัด การกําหนดพื้นที่และ
การเดินทางออกนอกพื้นที่ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีพิสูจนไดวาแรงงานตาง
ดาวเปนผูเสียหายจากการคามนุษยใหดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
2551
- การใชกระบวนการชุมชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของสนับสนุนการแกไข
ปญหา อาทิ การสงเสริมใหแรงงานตางดาวรวมมือกับชุมชนไทยในการจัดระเบียบดูแลชุมชน
รวมกัน เสริมสรางจิตสํานึก รวมทั้งทัศนคติที่ดีและความรับผิดชอบของแรงงานตางดาวตอชุมชน
สังคมไทย ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจตอสาธารณชน โดยเฉพาะนายจาง ผูประกอบการ
ในพื้นที่ใหตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและการจางแรงงานผิด
กฎหมายเพื่ อ สร า งจิ ด สาธารณะในการสอดส อ งเฝ า ระวั ง และรั บ ผิ ด ชอบของนายจ า งและ
ผูประกอบการรวมกับภาครัฐ และใหมีการลงโทษอยางเฉียบขาดและจริงจังสําหรับแรงงานที่ฝา
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ฝนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑที่กําหนดในการจางแรงงานตางดาว รวมทั้งเจาหนาที่รัฐที่ทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3.2.3 การดําเนินนโยบายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
การดําเนินการของไทยในการรับมือกับประเด็นปญหาการคามนุษยเปนอีกเรื่องที่มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและมีความพยายามดําเนินนโยบาย ยุทธศาสตร และการบังคับ
ใชกฎหมายในระดับตางๆ ในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง อาทิ นโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการปองกัน
ปราบปรามและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติ พ.ศ. 2546-2553 ซึ่ง
กําหนดแผนและกลไกทุกระดับตั้งแตชุมชน จังหวัด ประเทศ และระหวางประเทศ ในการปองกัน
ชวยเหลือคุมครอง การบังคับใชกฎหมาย การปราบปราม การสงกลับ การบําบัดฟนฟูและบูรณาการ
เพื่อคืนสูสังคม แกปญหาใหสอดคลองกับอนุสัญญา ปฏิญญา พิธีสาร และกฎหมายระหวางประเทศ
และตอมาไดมีการบังคับใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีขอบทที่
ผอนปรนการดําเนินการทางกฎหมายตอคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองหากอยูในขาย “ผูเสียหายจาก
การคามนุษย” โดยถือเปนกลุมที่ตองไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ. ดังกลาว8
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด เ ห็ น ชอบนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และมาตรการในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย เพื่ อ แทนนโยบายและแผนระดับ ชาติ ฯ ฉบับ พ.ศ. 2546-2553 โดยกํา หนดประเด็ น
ยุทธศาสตรที่สําคัญ 6 ดานเพื่อการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยตามมาตรฐานที่
กําหนด ไดแก การปองกัน การดําเนินคดี การคุมครองชวยเหลือ การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและ
การขับเคลื่อน การพัฒนาและบริหารขอมูล โดยกําหนดมาตรการหรือกลยุทธสําคัญ อาทิ จัดทํา
มาตรฐานและคูมือประเทศในการชวยเหลือคุมครอง และสงกลับ พัฒนาสมรรถนะผูใหบริการและ
พัฒนาองคกรที่เกี่ยวของดานการคุมครองชวยเหลือใหมีความรูความเขาใจตามมาตรฐานที่กําหนด
ส ง เสริ ม ให มี ห น ว ยบริ ก ารแบบครบวงจรในพื้ น ที่ ที่ เ ป น เส น ทางการค า มนุ ษ ย สนั บ สนุ น ให
หนวยงานที่ดําเนินการคุมครองพยานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมให
จัดตั้ง/จัดหาสถานคุมครองหรือสถานพักพิงผูเสียหายจากการคามนุษยโดยองคกรภาคเอกชนตาม
มาตรฐานที่กําหนด สงเสริมการมีสวนรวมของราชการสวนทองถิ่นและชุมชนของผูเสียหายในการ
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มาตรา 37 ของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 2551 ระบุวา เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิด การรักษาพยาบาล การบําบัดรักษา การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการ
ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเหตุผลดานมนุษยธรรมเปนหลัก และมาตรา 38 ระบุวา การสงกลับบุคคลตางดาว
ที่เปนผูเสียหายจากการคามนุษยตองคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น
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ดูแลภายหลังการสงกลับ พัฒนาระบบลามเพื่อใหบริการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ฯลฯ9
นอกจากนี้ ไทยไดจัดทํา MOU กับกัมพูชา และเมียนมารกําหนดกรอบความรวมมือเพื่อปราบปราม
การคามนุษย รวมทั้งการดําเนินคดี
สําหรับระบบการติดตามตรวจสอบการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงโดยกระทรวง
แรงงานรวมกับตํารวจมีหนาที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเปนระยะ การตรวจ
คนเรือประมงในเขตชายฝงเปนหนาที่ของตํารวจน้ําซึ่งทําการสุมตรวจเรือประมงกอนออกจากทา
และสอบถามลูกเรือประมงดวยความรวมมือจากสมาคมประมงไทย กรณีการตรวจสอบบริเวณนอก
ชายฝงเปนของกองทัพเรือ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติยังมีความจําเปนในการบูรณาการและประสานงาน
ระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการร ว มกั น ปฏิ บั ติ ง าน โดยกระทรวงแรงงานกํ า ลั ง ทบทวน
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่อ หาแนวทางบูรณาการการปฏิบั ติงาน กรมประมงกํา ลั งร ว มกับศู น ย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (NECTEC) และสมาคมประมง ทําการพัฒนา
ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ประเด็นทาทายอื่นๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผน เชน ปญหาการคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษยจากกลุมผูอพยพ ผูไรสัญชาติ ผูไมมีเอกสารทางทะเบียน การชวยเหลือแรงงาน
ขามชาติที่ถูกบังคับใชแรงงานหรือแสวงประโยชนโดยมิชอบในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
ตางๆ รวมทั้งการคุมครองผูเสียหายจากนายหนาคนกลาง การอนุญาตใหผูเสียหายเดินทางออกนอก
บริ เวณสถานคุ มครองเพื่อทํางานหรือพัก อาศั ยในสถานที่อื่น ซึ่งยังไมสามารถปฏิ บัติอยางเปน
รูปธรรมได ข อจํากัดในการจัดเจาหนาที่ที่สามารถสื่อสารภาษาของผูเสี ยหาย ขั้นตอนการสง
ตัวผูเสียหายกลับประเทศระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานมักใชเวลานานทําใหผูเสียหายตองอยู
ในสถานพักพิงของรัฐเปนเวลานานและหลายรายพยายามหลบหนีออกนอกสถานที่พักพิงทําให
เสี่ยงตอการถูกแสวงประโยชนอีก การขาดความรูความรวมมือจากเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของเนื่องจากการคุมครองผูเสียหายเกี่ยวพันกับหลายหนวยงานซึ่งตองมีการดําเนินการใน
ลักษณะสหวิชาชีพ
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย โดยนายสามารถชาย จอม
วิญญา หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ป 2553 หนา 32-33

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทย
สะท อ นความท า ทายในมิติที่ซับซอ นหลากหลาย และคาบเกี่ ย วกับความรับผิ ด ชอบของหลาย
หนวยงาน โดยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไทยยังคงมีความตองการแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง ความทาทายตางๆ จะยังคงมีอยูตอไปและทวีความสําคัญยิ่งขึ้น
ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ควบคูไปกับบทบาทในการติดตามตรวจสอบของกลไกสหประชาชาติ องคกร
ระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม ทั้ง NGOs กลุมผูเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานขาม
ชาติ ภาควิ ช าการ และสื่อมวลชน ในระดับ ระหวางประเทศซึ่ ง ให ความสํ าคัญกั บการปฏิบัติที่
สอดคลองกับกฎระเบียบ กติกา และบรรทัดฐานที่เปนจริยธรรมระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
4.1.2 การรับมือประเด็นแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานของไทยภายใตบริบทของ
การโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยและมิติที่เกี่ยวของอยางองครวม
โดยคํานึงถึงมิติทั้งในทางเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะความจําเปนในการใชแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพื่อนบาน ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แนวทางรองรับเพื่อชวยภาคอุตสาหกรรมไทยใน
การปรับตัว) ความมั่นคง (อาทิ การแกปญหาและปองกันการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ การสงเสริมใหแรงงานขามชาติอยูรวมในสังคมไทยอยางสงบ
สันติ) และการใหหลัก ประกันสิทธิมนุษยชน (อาทิ การใหการคุมครองสิทธิและการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมแกแรงงานขามชาติ การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การอํานวยความยุติธรรมแก
แรงงานขามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิและลงโทษผูกระทําผิดไมวาจะเปนนายจาง นายหนาคนกลาง หรือ
เจาหนาที่รัฐอยางจริงจัง) อยางสมดุล
4.1.3 การศึกษานี้พบวา มีความพยายามอยางตอเนื่องในการพัฒนากรอบกฎหมาย นโยบาย
และยุทธศาสตรที่เพียงพอจะรองรับกับปญหาสําคัญที่ระบุในบทที่ 3 รวมทั้งการปรับปรุงให
สอดคลองกับพันกรณีระหวางประเทศของไทยทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี อยางไรก็ดี
ความทาทายสําคัญอยูที่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การบังคับใชกฎหมาย
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อย า งจริ ง จั ง และการประสานการบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานหรื อ กลไกต า งๆ
ที่สอดคลองกัน โดยเขาใจความสําคัญของการรักษาสมดุลระหวางมิติทั้งสามขางตน
4.1.4 จากการศึกษาพบวาความทาทายที่สําคัญในการบริหารจัดการแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบานในไทย ไดแก
(1) ความแตกตางในทัศนคติ มุมมองและความเขาใจของหนวยงานที่เกี่ยวของของ
ไทยเกี่ยวกับบทบาทของแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบาน โดยที่ผานมา มักมีความเขาใจที่
คอนขางคับแคบเกี่ยวกับบทบาทในทางเศรษฐกิจของแรงงานขามชาติตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ตั้งแตระดับนโยบายจนถึงผูปฏิบัติ โดยขาดการมองมิติในเรื่องสิทธิมนุษยชน และขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับทิศทางความตองการแรงงานขามชาติในบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหมีการใหภาพ
ที่ซับซอน คนละทิศ คนละทาง1 ขณะเดียวกัน หนวยงานดานความมั่นคงทั้งในพื้นที่ชายแดน และ
ภายในประเทศซึ่ งมี ห น าที่ ใ นการบั งคับใชก ฎหมายเน น มิ ติ ดา นความมั่ น คงในการดํ า เนิ น งาน
เกี่ยวกับแรงงานขามชาติเปนหลัก โดยมองวาแรงงานขามชาติอยูในขายผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
และเปนภัยตอความมั่นคง จึงมุงปราบปรามจับกุม และพยายามควบคุมสิทธิตางๆ เพื่อใหบุคคล
เหลา นี้ อยู ใ นประเทศไทยได น อ ยที่ สุ ด 2 ทํ าให ข าดการมองภาพที่ ส มดุ ล ระหวา งความต อ งการ
แรงงานในภาคเศรษฐกิ จ และขอหว งกั งวลดานความมั่นคง ทั้ งนี้ เริ่ มมีก ารตระหนัก ถึง การให
ความสําคัญกับความสมดุลระหวางมิติดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน ในการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติมากขึ้น ดังที่สะทอนในยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ
(ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555) ที่เสนอโดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ แตความทาทายก็อยูที่การแปลยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตอไป เชน อาจตองพิจารณา
บทบาทในทางปฏิบัติของ กอ.รมน. ในฐานะผูดําเนินการในระดับพื้นที่ ซึ่งมีขอหวงกังวลวาจะ
ยังคงเปนการมุงเพิ่มการปราบปรามมากขึ้นหรือไม เพียงใด
(2) ความชัดเจนของทิศทางในมิติทางเศรษฐกิจเปน ปจ จัย สํ าคัญที่ตองให
ความสําคัญในการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อน
บาน โดยคํานึง ถึงความจําเปนของอุตสาหกรรมไทยจํานวนมากยังตองพึ่งพาแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบานอยู (อาทิ เฉพาะที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งคณะนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ไดไป
ศึกษาดูงาน พบวามีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 300 กวาแหง ซึ่งแตละแหงใชแรงงานขามชาติ
จากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะเมียนมารประมาณรอยละ 80 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด) และ

1
2

การสัมภาษณนายณัฐวัฒน กฤษณามระ ผูอํานวยการกองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ
การสัมภาษณ นายเนติธร ประเดิษฐสาร เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา

29
ขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาอยางชัดเจนวาจะทําอยางไรกับอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานอยางเขมขน
โดยเฉพาะ ภาคประมง เกษตร และอุตสาหกรรมตางๆ ที่กระจายอยูหลายจังหวัดทั่วประเทศ หากรัฐบาล
มีนโยบายใหอุตสาหกรรมเหลานี้ตองปรับตัวดังที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 11 และนโยบายรัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรมีมาตรการชวยรองรับ โดยไมปลอยใหเปนความ
รับผิดชอบโดยลําพังของผูประกอบการเหลานี้ ซึ่งมีจํานวนมาก อาทิ มาตรการสงเสริม/อํานวยความ
สะดวกในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีความพรอมดานแรงงาน มาตรการสงเสริมให
สามารถปรับตัวไปสูอุตสาหกรรมที่ใช knowledge และทักษะสูงขึ้น ฯลฯ
(3) ชองวางของการขาดกลไกปฏิบัติงานในภาพรวมที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร และบัง คั บ ใชก ฎหมาย โดยที่ ป ระเด็ น ป ญหามี ลัก ษณะคาบ
เกี่ยวกับหลายหนวยงาน (cross-cutting) ตองอาศัยการประสานงานและการดําเนินการโดยทีมสห
วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและเขาใจนัยของปญหาในมิติตางๆ ซึ่งครอบคลุมการตรวจคนเขาเมือง
การขึ้ น ทะเบี ย นพิ สูจ นสัญชาติ สวัสดิการด านสาธารณสุข การดู แลดานการศึ ก ษาแก บุตรของ
แรงงานขามชาติที่เกิดในไทย การคุมครองสิทธิและการรับขอรองเรียนกรณีการละเมิดสิทธิหรือขอ
พิพาทระหวางลูกจางกับนายจาง และกลไกการประสานงานกับประเทศตนทาง ทั้งนี้ ปญหาที่
สําคัญประการหนึ่งคือการขาดหนวยงานหลักที่จะรับผิดชอบนํากลไกการปฏิบัติในภาพรวม ซึ่ง
หนวยงานที่มีศักยภาพในแงภารกิจและความพรอมในการปฏิบัติในพื้นที่ยังคงไมมีทาทีตอบสนอง
ที่จะรับหนาที่ดังกลาว จึงเปนประเด็นความทาทายในแงนโยบายในการกําหนดหนวยงานที่จะมี
บทบาทนํารับผิดชอบดังกลาวอยางจริงจัง
(4) การขาดการหารือ (engage) อยางแทจริงและตอเนื่องอยางเพียงพอระหวาง
หนวยงานของรัฐกับแตละภาคสวนที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก นายจาง ผูประกอบการ นายหนาคน
กลาง ภาคประชาสัง คม (ทั้ ง NGOs นัก เคลื่ อนไหวเพื่อ พิทั ก ษสิ ท ธิข องแรงงานขา มชาติ ภาค
วิชาการ และสื่อมวลชน) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและความรวมมือที่จะชวยปองกันและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิหรือแสวงประโยชนโดยมิชอบตางๆ การประสานเชื่อมโยงระหวางรัฐกับ
นายจาง/ผูประกอบการจะชวยสรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับขอหวงกังวลของแตละฝายและเอื้อตอ
การสงเสริมความรวมมือเพื่อแกปญหา เชน สรางทัศนคติที่ถูกตองของนายจาง/ผูประกอบการใน
การเคารพสิ ทธิ พื้ นฐานของแรงงานข ามชาติ และใหความร ว มมือเพื่ อ ให มีการดํา เนินการตาม
กฎหมายตอผูละเมิดอยางจริงจัง สําหรับภาคประชาสังคมซึ่งมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะเมื่อคํานึงวา
กลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ อาทิ กลไกภายใต HRC เชน ผูเสนอรายงานพิเศษ และกลไก
UPR ตางใหความสําคัญกับขอมูลจากภาคประชาสังคมประกอบการจัดทํารายงานและในการ
พิจารณาขอรองเรียน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศของ
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ไทย พบว า ยั ง มี ค วามไม เ ข า ใจระหว า งภาคประชาสั ง คมและหน ว ยงานภาครั ฐ ของไทย โดย
หนวยงานภาครัฐมักมองวา บทบาทและวิธีการดําเนินงานของภาคประชาสังคมบางครั้งอาจรุนแรง
เกินสมควรในการวิพากษวิจารณการทํางานของไทยอยางตรงไปตรงมาและบางครั้งเกินความเปน
จริง หรือเปนการจองจับผิดการดําเนินการของไทยมากกวาชวยสงเสริมการทํางาน3 ขณะที่ภาค
ประชาสังคมมองวาภาครัฐมักเพิกเฉยหรือไมใหความสําคัญกับการตรวจสอบประเด็นที่ภาคประชา
สังคมเรียกรองอยางจริงจัง แตในความเปนจริง ความรวมมือระหวางหนวยงานไทยกับภาคประชาสังคม
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซึ่งความทาทายคือสรางความเขาใจและวิธีการทํางานที่สงเสริมกันในเชิง
สรางสรรคสรางมากกวาการชี้นิ้วประณามหรือประจาน โดยหันมาสรางความเปนหุนสวนในการ
แกปญหารวมกัน
(5) การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ ขั้นตอนตามกฎหมายของแรงงาน
ข า มชาติ และลดความหวาดกลั ว หรื อ ไม เ ชื่ อ มั่ น ที่ แ รงงานข า มชาติ มี ต อ เจ า หน า ที่ รั ฐ ซึ่ ง เป น
ความทาทายที่ตองอาศัยความรวมมือจากนายจาง/ผูประกอบการ และรัฐบาลของประเทศเพื่อนบาน
ทั้งสามดวย
(6) ความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานทั้งสามประเทศมีความสําคัญอยาง
มากในการปองกันและแกปญหาตางๆ เชน ในการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิและเตรียมความพรอมใหกับ
แรงงาน บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตประเทศเพื่อนบานทั้งสามในประเทศไทยในการใหความ
ชวยเหลือดูแลคนของตน ความรวมมือในการแกปญหานายหนาคนกลาง และการพัฒนาระบบรองรับ
การสงกลับที่ใหหลักประกันความปลอดภัยแกแรงงานที่กลับประเทศ การพัฒนาพื้นที่ตนทางเพื่อลด
ปจจัยที่ผลักดันใหแรงงานเดินทางออกนอกประเทศ ความรวมมือในการรับรองฝมือแรงงาน เพื่อชวย
ยกระดั บ ฝ มื อ ของแรงงานข า มชาติ จํ า นวนมากที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะจากการทํ า งานกั บ
ผูประกอบการไทย เปนตน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศสามารถมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมให
เกิดความรวมมือดังกลาว โดยมีความทาทายที่ตองคํานึงถึงความละเอียดออนของเรื่องแรงงาน
ขามชาติ ที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศประกอบดวย
(7) ความทาทายที่สืบเนื่องจากขอจํากัดในบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ
โดยที่กระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา มีบทบาทหลักเปนดานหนา
รับทราบปญหาขอหวงกังวลและพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับประเทศไทยที่สะทอนใน
เวทีระหวางประเทศตางๆ และเปนตัวกลางผูประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับ
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กลไกระหวางประเทศตางๆ รวมทั้งทําหนาที่ชี้แจงในนามของรัฐบาลไทย จึงกลาวไดวาหนาที่จํากัด
เพียงเปน “ผูประสานหรือเปนตัวกลาง” มากกวาจะสามารถเปนผูปฏิบัติเอง แมวากระทรวงการ
ตางประเทศจะมีความตั้งใจแนวแนในการพยายามชวยสะทอนปญหา ชี้ใหเห็นชองวางตางๆ เพื่อ
ชวยกําหนดทิศทางนโยบายและสรางความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย แตก็ตองกระทํา
อยางระมัดระวัง4โดยคํานึงถึงความละเอียดออนและความสมดุลของทาทีของทุกฝายที่เกี่ยวของ
โดยตระหนักในบทบาทในฐานะหนวยงานของรัฐที่ตองปกปองภาพลักษณของประเทศ ประกอบ
กับข อจํากั ด เกี่ ย วกับทรั พ ยากรของกระทรวงการตางประเทศในการรับมือ และมี บทบาทอย าง
ตอเนื่องในเรื่องการโยกยายถิ่นฐานซึ่งเปนประเด็นใหมที่มีความสําคัญและคาบเกี่ยวกับงานของ
กรม กอง (อาทิ กองการสั ง คม กรมองค ก ารระหว า งประเทศ กรมภู มิ ภ าค กรมอาเซี ย น
กรมเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ กรมการกงสุ ล กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย) รวมทั้ ง สถาน
เอกอั ครราชทู ต และคณะผู แทนถาวรฯ ตางๆ การมีกลไกกลางที่รับผิด ชอบหรือประสานใน
ภาพรวมที่ครอบคลุมมิติและมุมมองตางๆ อยางเปนระบบและในแนวทางที่เกิดประโยชนตอไทย
ในการรั บมือความความทาทายในเรื่ องนี้ทั้งในระดับทวิภ าคี อนุภูมิภ าค อาเซียน และพหุภ าคี
อยางแทจริง จึงเปนความทาทายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยและตัดสินเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความ
ตองการใชแรงงานขามชาติทั้งสามสัญชาติ โดยประเมินความตองการ และสถานการณการโยกยาย
ถิ่นฐานระหวางประเทศในภูมิภาคในระยะสั้น กลางและยาว และกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับนโยบาย
การโยกยายถิ่นฐานของแรงงานขามชาติที่เชื่อมโยงกับบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยมีกลไกกลางระดับชาติที่เปนผูผลักดันขับเคลื่อนในภาพรวมในระยะยาวอยางตอเนื่อง
ซึ่งในบริบทนี้อาจใชกลไกของคณะกรรมการอํานวยการบริหารยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
ทั้งระบบ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขา
เมืองทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 24 เมษายน 2555) หากไทยมีนโยบายปรับโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรมเเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชองคความรูและแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นและลดการ
พึ่งพิงอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานอยางเขมขน หนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรพิจารณามีแผนการรองรับเพื่อ
4
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ชวยภาคอุตสาหกรรมดั งกล าวซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากในการปรับตั ว อาทิ การกํ าหนดมาตรการที่
สงเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในประเทศเพื่อนบาน การสงเสริมความรวมมือเพื่อพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตามพื้นที่ชายแดน ฯลฯ โดยไมปลอยใหตองหาทางออกกันเองโดยลําพัง ซึ่งก็จะทําใหยิ่ง
นําไปสูการสงเสริมการใชแรงงานหลบหนีเขาเมืองและกระบวนการผิดกฎหมายตอไปอีก
(2) ควรพิจารณากําหนดแนวทางการรับมือกับความทาทายของการโยกยายถิ่นฐาน
ระหวางประเทศในบริบทของการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ใหเกิด
ประโยชนโดยคํานึงวาประเด็นปญหาแรงงานขามชาติไมใชเปนเพียงความทาทายของไทยเทานั้น
แตเปนประเด็นความทาทายของอาเซียนทั้งภูมิภาค และการรับมือตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียนดวยกัน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานทั้งสาม เชน ความรว มมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานในประเทศตนทางเพื่อลดแรงผลักดันแรงงานขามชาติใหเดินทาง
ออกจากประเทศและรองรับแรงงานเหลานี้ในการกลับประเทศ ความรวมมือในการพัฒนาระบบ
การสงกลับที่ปลอดภัยและขจัดปญหานายหนาคนกลาง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดนโดยเปดใหมีการจางงานแรงงานขามชาติอยางเปนระบบและถูกตองตามกฎหมายเพื่อให
สามารถตรวจสอบได ความรวมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานเพื่อ
รองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไทยที่อาจเคลื่อนยายไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานแทน
เปนตน
(3) ควรศึกษาวิเคราะห และตัดสินใจในระดับนโยบายวาไทยควรเขาเปนภาคี
อุนสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. 1990
(ซึ่งเปนอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับเดียวที่ไทยยังไมไดเขาเปนภาคี) หรือไม เมื่อใด โดย
คํานึง ว า ไทยได ย้ํ า ความสํ าคั ญ ของการส ง เสริ มและคุ มครองสิท ธิข องแรงงานข า มชาติใ นเวที
ระหวางประเทศมาโดยตลอด และประโยชนของการเขาเปนภาคีในแงการชวยสงเสริมใหมีการ
ปรับกฎหมายไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และสรางความตระหนักรูใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ในฐานะที่คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา เปน “ดานหนา” ที่ตองสัมผัสกับเสียงสะทอน
ขอหวงกังวลในเวทีระหวางประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติตามที่
นําเสนอในบทกอนหนา ประกอบกับความทาทายตางๆ ที่ไทยตองเผชิญในการบริหารจัดการ
แรงงานขามชาติ จึงนาจะเปนประโยชนหากมีการดําเนินการ ดังนี้
(1) การพิจารณากําหนดมาตรการและตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
ข า งต น นอกจากกลไกกลางระดั บ นโยบายที่ ผ ลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามความคื บ หน า แล ว
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ควรมีการกําหนดมอบหมายหนวยงานเจาภาพที่ชัดเจนที่จะรับผิดชอบในสวนตางๆ อยางตอเนื่อง
ในระยะยาว และมีการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางกวางขวางและตอเนื่องทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของในภาครัฐ ผูประกอบ การ ภาคอุตสาหกรรม ตัวแทนกลุมนายจาง และตัวแทนแรงงานขาม
ชาติ รวมทั้งผูแทนจากภาคประชาสังคม ทั้ง NGOs activists และภาควิชาการ รวมทั้งกลไกอิสระ
เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(2) พัฒนาชองทาง กลไกการหารืออยางจริงจัง เปดกวางและตอเนื่องระหวาง
หนว ยงานของรัฐกับ ทุ กภาคส วน อาทิ ผูประกอบการ สภาอุ ตสาหกรรม (ส วนกลางและสว น
ทองถิ่น) NGOs activists ภาควิชาการ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางความเปนหุนสวน
ในการรวมมือกันชวยแกปญหา ติดตามประเมินผล/ความคืบหนา และพัฒนาแผนการดําเนินการ
ตางๆ โดยกระทรวงการตางประเทศอาจมีบทบาทเปนสะพานเชื่อมโยง
(3) คงความพยายามตอไปในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของ
ศูนยพิสูจนสัญชาติ รวมทั้งกําหนดแนวทางในสวนของไทย และสงเสริมความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการของนายหนา หรือแนวทางในการตัดปญหาการ
ของเกี่ยวของนายหนาคนกลางในระบบการพิสูจนสัญชาติ เพื่อนําแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขา
เมืองโดยผิดกฎหมายทั้งสามสัญชาติเขามาอยูในระบบใหมากที่สุด
(4) การดําเนินการตามยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ และ
แผนงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางความแข็งแกรงและอํานาจใหแกกลไกอิสระ
ที่ทําหนาที่ตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิตางๆ โดยเชื่อมโยงกับกลไกที่
รับผิดชอบในสวนปญหาการคามนุษย ที่ผูเสียหายสามารถเขาถึงไดและใหหลักประกันอํานวยความ
ยุ ติ ธ รรมให ไ ด อ ย า งโปร ง ใสและตรวจสอบได โดยส ง เสริ ม บทบาทของคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ ใ นฐานะกลไกรั บ ข อ ร อ งเรี ย นอิ ส ระ และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนตางๆ ที่ไดรับจากกลไกในระดับประเทศ ระหวางประเทศ รวมทั้ง
ภาคประชาสังคมอยางจริงจัง
(5) ใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมาย และการลงโทษผูกระทําความผิดทั้งใน
กรณีการลักลอบนําแรงงานเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และการละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติที่อยู
ในไทย ไมวาจะเปนเจาหนาที่รัฐ นายจาง นายหนาคนกลาง อยางจริงจัง โปรงใส และตรวจสอบได
ทั้งนี้ เพื่อไมใหเปนการเอื้อตอการลักลอบแรงงานเขาเมืองอยางผิดกฎหมายอีกตอไป และปองกัน
การแสวงประโยชนและละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติโดยมิชอบ
(6) คงความพยายามในการเสริมสรางความเขาใจและตระหนักรูเกี่ยวกับพันธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทฺธิมนุษยชนและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับแรงงานขามชาติในฐานะมนุษยคนหนึ่ง
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ไมใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจแกหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยอยางกวางขวางและลงลึกยิ่งขึ้น ทั้งใน
สวนเจ าหนา ที่ รัฐ จนถึงระดั บ ท อ งถิ่น ผู ประกอบการ/นายจ า ง โดยกระทรวงการต า งประเทศ
สามารถมีบทบาทเปนผูเชื่อมโยงความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
(7) เรงพัฒนาและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลแรงงานขามชาติตามยุทธศาสตร
แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ
(8) ใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรการ และสิทธิ
รวมทั้งแนวทางการเขาถึงและคุมครองสิทธิสําหรับแรงงานขามชาติ ในภาษาของแรงงานขามชาติ
ทั้งสามอยางกวางขวาง และโดยผานความรวมมือกับนายจาง และภาคประชาสังคม รวมทั้งโดย
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานตนทาง เพื่อสรางความตระหนักรูและเขาใจใหแรงงานขามชาติ เพื่อ
ปองกันไมใหหันไปใชวิธีการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการตกเปนเหยื่อการ
แสวงประโยชนและการละเมิดสิทธิโดยมิชอบ
(9) ในสวนภารกิจโดยเฉพาะของกระทรวงการตางประเทศในบริบทของประเด็น
การโยกยายถิ่นฐานซึ่งเปนประเด็นระหวางประเทศที่มีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ อาจพิจารณา
กําหนดกลไกกลางในการประสานทาทีและแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานใน
ภาพรวมที่ครอบ คลุมและมองความเชื่อมโยงของมิติและปจจัยตางๆ เพื่อดูวาจะกําหนดลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินนโยบายอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง รวมทั้งในการสงเสริม
ความรวมมือในระดับตางๆ ทั้งระดับประเทศเพื่อนบาน ในกรอบอาเซียน กลไกที่เกี่ยวของของ
สหประชาชาติ อาทิ การเยือนไทยของผูเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานขามชาติ การ
นําเสนอรายงานความคืบหนาการดําเนินการของไทยตอขอเสนอแนะภายใตกระบวนการ UPR
ฯลฯ ตลอดจนองคการระหวางประเทศ และภาคประชาสังคม รวมทั้งวิชาการระหวางประเทศตางๆ
โดยใหการสนับสนุนบุคลากรแกกลไกดังกลาวอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
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ภาคผนวก ก

1. ตารางจํานวนคนตางดาวทีไ่ ดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
2. ตารางจํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มาตรา 13 ตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พมา ลาว
กัมพูชา) ทัว่ ราชอาณาจักร
3. ตารางจํานวนคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร
ขอมูล :
ที่มา :

ณ เดือนมกราคม 2555
เวปไซตสํานักงานบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
http://wp.doc.go.th

ตารางที่ 1 จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
จําแนกตามลักษณะการเขาเมืองและประเภทคนตางดาว
ณ เดือน มกราคม 2555
เขาเมืองถูกกฎหมาย
จังหวัด

รวมทั้งสิ้น
(คน)

รวม
เขาเมือง
ถูกกฎหมาย
(คน)

เขาเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา 9

มาตรา 12

MOU*
ตลอดชีพ

ทั่วไป

พิสูจนสัญชาติ

หนวยนับ : คน

นําเขา

รวม
เขาเมือง
สงเสริมการลงทุน
ผิดกฎหมาย
BOI
(คน)

มาตรา 13
มติ ครม. 3 สัญชาติ
ชนกลุมนอย
(พมา ลาวและกัมพูชา)

Province

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

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
สํานักบริหารแรงงานตางดาว

475,956
249,245

267,225
249,245

10
10

42,207
41,970

192,648
192,648

17,473
-

14,887
14,617

208,731
-

2,832
-

Bangkok Metropolis
205,899
- Office of foreign workers administration

สจก.1-10
สจก. 1 (ราชดําเนิน)
สจก. 2 (จตุจักร)
สจก. 3 (วิภาวดีรังสิต)
สจก. 4 (บางรัก)
สจก. 5 (ธนบุรี)
สจก. 6 (พุทธมณฑล)
สจก. 7 (ราษฎรบูรณะ)
สจก. 8 (บางนา)
สจก. 9 (รามอินทรา)
สจก.10 (มีนบุรี)

226,711
8,219
20,653
15,921
15,861
10,082
21,874
49,388
25,738
26,947
32,028

17,980
251
1,574
3,183
1,069
269
672
2,620
1,973
4,332
2,037

-

237
48
43
105
13
1
27
-

-

17,473
179
1,528
3,076
983
268
666
2,620
1,839
4,317
1,997

270
24
3
2
73
6
107
15
40

208,731
7,968
19,079
12,738
14,792
9,813
21,202
46,768
23,765
22,615
29,991

2,832
152
86
243
274
112
516
361
311
273
504

205,899
7,816
18,993
12,495
14,518
9,701
20,686
46,407
23,454
22,342
29,487

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Bangkok employment office
Bangkok employment office area 1
Bangkok employment office area 2
Bangkok employment office area 3
Bangkok employment office area 4
Bangkok employment office area 5
Bangkok employment office area 6
Bangkok employment office area 7
Bangkok employment office area 8
Bangkok employment office area 9
Bangkok employment office area 10

ตารางที่ 18 จํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มาตรา 13 ตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ทั่วราชอาณาจักร
ณ เดือน มกราคม 2555

จําแนกตามงานที่ไดรับอนุญาตใหทํางานและประเภทกิจการ

หนวยนับ: คน

ตางดาวตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พมา ลาวและกัมพูชา)
ประเภทกิจการ
รวม
งานกรรมกร

กิจการ (แหง)

รวม (คน)

พมา

ลาว
หญิง

รวม

กัมพูชา

รวม

ชาย

ชาย

หญิง

261,804 1,248,064

905,573

504,171

401,402 106,970 53,164 53,806

235,521

145,384 90,137

197,405 1,163,002

844,390

492,080

352,310

228,094

143,400 84,694

90,518 50,216 40,302

รวม

ชาย

หญิง

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

344

2,724

2,245

1,559

686

190

145

45

289

200

89

3,741

24,437

17,772

12,122

5,650

2,978

1,934

1,044

3,687

2,465

1,222

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

411

3,272

2,732

1,731

1,001

174

114

60

366

278

88

14. ผลิตหรือจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป

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

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

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

8. เหมืองแร / เหมืองหิน
9. จําหนายผลิตภัณฑโลหะ
10. จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

13. แปรรูปหิน

20. คาสง คาปลีก แผงลอย

23. สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล

ที่มา : ฝายพัฒนาระบบการทํางานของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง

ตารางที่ 19 จํานวนคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
จําแนกตามลักษณะการเขาเมือง ประเภทคนตางดาวและสัญชาติ

ประจําเดือน มกราคม 2555
หนวยนับ : ตําแหนง

คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
เขาเมืองถูกกฏหมาย
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เขาเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา 9
สัญชาติ

เนเธอรแลนด
ออสเตรีย
ออสเตรเลีย
บังกลาเทศ
เบลเยี่ยม
พมา
ลาว
กัมพูชา
แคนาดา
จีน
เยอรมัน
เดนมารก
แอฟริกาใต
ฟนแลนด
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
ฮองกง
อินโดนิเซีย
ไอรแลนด
อิสราเอล
อินเดีย
ไอซแลนด
อิตาลี
ญี่ปุน
เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต
ศรีลังกา
มาเลเซีย
นอรเวย
เนปาล
นิวซีแลนด
ฟลิปปนส
ปากีสถาน
รัสเซีย
สวีเดน
สิงคโปร
สวิสเซอรแลนด
จีนไตหวัน
อเมริกัน
เวียดนาม
อื่นๆ

รวมเขาเมือง
ถูกกฎหมาย ตลอดชีพ

708,327
1,118
254
3,019
418
606
425,191
62,277
112,848
1,513
9,576
2,695
620
466
429
2,993
9,103
65
695
392
393
8,467
70
1,375
25,346
25
3,278
223
2,167
339
342
679
7,934
769
1,409
1,042
1,493
966
3,870
7,500
334
6,028

ทั่วไป

983 81,237
902
203
2,572
386
461
1,211
116
201
1,360
7,183
2,160
481
430
388
2,431
8,364
58
533
357
351
6,774
69
1,137
11,474
24
2,390
176
1,556
299
332
598
7,312
733
1,376
955
1,133
795
2,308
6,736
257
983 4,655

พิสูจนสัญชาติ

525,419

413,927
46,930
64,562

มาตรา 12
นําเขา

73,246

9,944
15,227
48,075

สงเสริมการ
ลงทุน BOI

สัญชาติ

มาตรา 13
รวมเขาเมือง
มติ ครม.
ผิดกฎหมาย ชนกลุมนอย*
3 สัญชาติ

27,442
1,273,727
216 กัมพูชา*
235,543
51 พมา*
908,036
447 จีน
698
32 ลาว*
107,021
145 เนปาล
3
109 เวียตนาม
9
1,775
4 กระเหรี่ยง
10 มูเซอ
158
153 เยา
2
2,393 อีกอ
255
535 ลีซอ
155
139 ไทยใหญ
13,392
36 มอญ
433
71
41 จีนฮอ
562 อดีตทหารจีนคณะชาติ
16
739 จีนฮออพยพพลเรีอน
9
7 จีนฮออิสระ
121
138
162 ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา
349
35 ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา-ถาวร
82
42 ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา-นาย
1,693 ลาวอพยพ
6
1 เนปาลอพยพ
3
1,534
238 ไทยลื้อ
13,872 ลาหู
282
1 ลั้ว
609
888 ไมระบุ
648
2,379
47 อื่นๆ
611
40
10
81
622
36
33
87
360
171
1,562
764
77
390

25,663
22
2,463
698
51
3
9
1,775
158
2
255
155
13,392
433
71
16
9
121
138
349
82
6
3
1,534
282
609
648
2,379

1,248,064
235,521
905,573
106,970
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