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คำนำ 

ในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตอประเด็นที่เกี่ยวของกับการยายถ่ิน 
ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS) เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (MMN) ไดตีพิมพเผยแพร
รายงานวิจัยฉบับตอเน่ือง เรื่องการยายถ่ินในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงข้ึน และสำหรับรายงานฉบับนี้จะ 
นำเสนอสถานการณปจจุบันที่เก่ียวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ 
ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการศึกษาตอเน่ืองจากรายงานท่ีตีพิมพในปพ.ศ.2551 เรื่องการยายถ่ิน 
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง: หนังสือคูมือการศึกษาเชิงลึก เรื่องการจับ การกักขัง และการสงกลับ
แรงงานขามชาติ 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเชิงลึกและวิเคราะหอยางเปนระบบในการจับ  
การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทางผานประสบการณของแรงงานขามชาติ ซึ่งจากการสัมภาษณ
แรงงานขามชาต ิ เจาหนาทีห่ลกัทีเ่กีย่วของ ตลอดจนการวจิยัเชงิเอกสารทีเ่กีย่วของ รายงานวจิยัฉบบันี ้
ไดตรวจสอบนโยบายและกระบวนการท่ีถูกนำมาใชสำหรับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ สะทอนถึงนโยบายเหลานั้นอยางไร ขอมูลจากการ
สัมภาษณแสดงใหเห็นวากรณีการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทางนั้นเกิดขึ้นปกติ 
เปนประจำ และจากประสบการณของแรงงานขามชาติแสดงใหเห็นวาการละเมิด การทุจริต และ 
การไมเคารพเกียรตแิละศักดิศ์รคีวามเปนมนษุยของแรงงานขามชาติยงัเกิดขึน้อยางตอเนือ่งไมลดนอยลง  
ถึงอยางไรก็ตาม ความพยายามลาสุดในการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานขามชาติ ตลอดจน 
การนำระเบียบปฏิบัติอยางเปนระบบในการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทางมาใช  
หากแตกระบวนการตางๆ ยังคงเปนแบบเฉพาะกิจ และขัดแยงกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน 

การศึกษาคร้ังนี้ แรงงานขามชาติไดรับการสัมภาษณเพ่ือแบงปนประสบการณของพวกเขาจาก

การถกูจบั ถกูกกัขงั และถกูสงกลบัประเทศตนทางทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ.2554 ตลอดจน
ประสบการณที่เกี่ยวของตางๆ ซึ่งบอยครั้งพวกเขาเผชิญกับความเจ็บปวดและการถูกลิดรอนสิทธิ
ความเปนมนษุยกถ็กูแบงปนดวยเชนกนั ซึง่ทางเครือขายฯ (MMN) ขอขอบพระคุณและยนิดเีปนอยางยิง่
สำหรับความกลาหาญของพวกเขาที่ไดแบงปนเรื่องราวเหลานั้นออกมา  
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รายงานฉบับนี้ที่ไดจัดพิมพขึ้นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2556 และไดยื่นเสนอตอผูแทนของ
รัฐบาลประเทศพมาและกัมพูชา ตลอดจนไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายรวมกับสำนักงาน 
ตรวจคนเขาเมืองประเทศไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือตอ 
ขอเสนอแนะของรายงาน ซึ่งรายละเอียดของการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายนี้ไดรวบรวมจัดพิมพ
ไวในรายงานฉบับปรับปรุงแกไขฉบับนี้ 

เครือขายฯ หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยชิ้นนี้จะกอใหเกิดการเพิ่มแรงกดดันในการยุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายใตบริบทของการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ ในขณะที่มี
การพยายามขยายขอบเขตการข้ึนทะเบียนแรงงานขามชาติในประเทศไทย แตชองวางระหวางนโยบาย
และการปฏิบัติยังคงทำใหแรงงานขามชาติมีความเปราะบางและความเสี่ยงในการถูกจับ กักขัง และ 
สงกลับประเทศตนทางอยางตอเนื่อง โดยไมคำนึงถึงสถานภาพการขึ้นทะเบียนของพวกเขาเหลานั้น 
การกระทำเหลานี้สงผลเสียหายตอความชอบธรรมของหลักนิติธรรมของไทย ตลอดจนความเช่ือมั่น
ของแรงงานขามชาติ และความเต็มใจในการเขาสูกระบวนการขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมาย 
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ในชวงทศวรรษท่ีผานมา พืน้ทีห่ลกัในการทำงานของเครือขายการยายถ่ินในอนุภมูภิาคลุมนำ้โขง  
(MMN) คือ การตรวจสอบและรณรงคผลักดันเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย และ
กระบวนการในการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ การนำมาใชและใชในทางที่ผิด 
ของอำนาจในการตรวจคนเขาเมือง ยังคงเปนประเด็นนาหวงกังวลเปนอยางยิ่ง เนื่องจากกอใหเกิด 
ผลกระทบดานลบตอการดำรงชีวิตของแรงงานขามชาติ และเปนรากเหงาของปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตางๆ มากมายที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน ในชวงปที่ผานมา มีหลายกรณีที่แรงงานขามชาติ 
ตองเสียชีวิตระหวางการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายตรวจคนเขาเมืองโดยเจาหนาที่รัฐ 

การศึกษาคร้ังนี้มีเปาหมายเพ่ือทำการวิจัยในประเด็นเหลานี้บนฐานของงานศึกษาท่ีเครือขายฯ  
ไดดำเนินการกอนหนาน้ี และนำเสนอขอมูลสถานการณลาสุดเก่ียวกับกฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ ในการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศในประเทศไทย รายงานฉบับนี้
ยังมีเปาหมายท่ีจะนำเสนอการวิเคราะหเชิงลึก และการวิเคราะหอยางเปนระบบในการจับ การกักขัง 
และการสงกลับจากประสบการณในพื้นที่ซึ่งสะทอนโดยแรงงานขามชาติ 

รายงานวิจัยฉบับนี้ไดตรวจสอบนโยบายและกระบวนการที่ถูกนำมาใชสำหรับการจับ การกักขัง 
และการสงกลับแรงงานขามชาติในประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ สะทอนถึงนโยบายเหลานั้น
อยางไร จากการสัมภาษณแรงงานขามชาติมากกวา 200 ราย รวมถึงเจาหนาท่ีรัฐ และการวิจัย 
เชิงเอกสารท่ีเกี่ยวของ ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิจัยของเครือขายฯ  

 

ขอคนพบจากการวิจัย 

การจับ 

ความรูสึกหวาดกลัวการถูกจับสงผลตอสภาวะทางจิตใจแรงงานขามชาติเปนอยางมาก  
ดวยเพราะพวกเขาอาจถูกจับไดทุกที่ ทุกเวลา และพวกเขาแทบจะไมสามารถปองกันตัวเองจากการ
จับกุมได การบุกจับในชวงกลางคืนหรือเชามืดนั้นไมใชสิ่งผิดปกติ ซึ่งนั่นหมายความวาชีวิตของแรงงาน
ขามชาติไมเคยอยูโดยปราศจากความกลัวหรือความหวาดระแวงเลย จากขอมูลแรงงานท่ีใหสัมภาษณ
พบวา รอยละ 31 ถกูจบัในสถานท่ีทำงาน รอยละ 22 ถกูจับในบานพักของตนเอง หนึง่ในแรงงานขามชาติ
เลาวา 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
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“ผมเปลือยทอนบน ไมไดใสเสื้ออยู ตอนที่ตำรวจเขาบุกจับ ผมไมไดรับอนุญาตแมแต 
จะใสเสือ้หลงัจากทีถ่กูจบัแลว ตอนทีเ่จาหนาท่ีบกุจบั พวกเขามาพรอมกบัตำรวจจำนวนมาก 
เพื่อจะไดจับแรงงานขามชาติไดมากๆ” 

แรงงานประมงชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

 

แรงงานขามชาติจำนวนมากถูกจับทั้งท่ีมีใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
การขาดมาตรฐานในการปฏิบัติเปนสาเหตุใหแรงงานขามชาติขาดความม่ันใจในการทำงานของเจาหนาท่ี 
นอกจากน้ี แรงงานยังสะทอนขอสงสัยในเรื่องคาใชจายที่แพงและระยะเวลาท่ีนานในการขอใบอนุญาต
ทำงานทีค่วรจะสามารถปกปองคุมครองพวกเขา ขณะทีก่ารปฏบิตังิานดานตรวจคนเขาเมอืงยงัถกูนำมา
บงัคับใชกับพวกเขาแบบตามอำเภอใจ หนึ่งในแรงงานขามชาติใหขอมูลวา 

“ตำรวจทองท่ีส่ังใหผมหยุด ขณะท่ีผมกลับมาจากตลาดนัดวันหยุด ท้ังท่ีผมก็แสดงใบอนุญาต
ทำงาน และพยายามอธิบายวาผมไดขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมายแลว แตผมกลับ 
ถูกตบหนาโทษฐานที่ผมเถียงเขา.........” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดพังงา 

 

ภายใตกฎหมายสากลและกฎหมายไทย ผูใดก็ตามหากถูกจับมีสิทธิไดรับทราบสาเหตุของการ
จบักมุและขอกลาวหา แตจากการศึกษาพบวา นอยกวาครึง่หนึง่ของแรงงานขามชาตทิีใ่หขอมลูการถกูจับ
ไดรับทราบขอกลาวหา และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับพวกเขาหลังจากน้ัน โดยท่ีจำนวนไมนอยใหขอมูลวา 
การแจงสิทธิดังกลาวเปนภาษาที่พวกเขาไมเขาใจไดทั้งหมด 

การกักขัง 

จากการศึกษาพบวาในขณะท่ีถูกกักขัง แรงงานขามชาติไดรับการปฏิบัติดวยวิธีการท่ีแตกตาง
หลากหลาย ถูกกักขังในสถานกักขังแตละประเภทตางกันไป และระยะเวลาในการถูกกักขังท่ีตางกัน  
ซึ่งมีกรณีการทำรายรางกายและการละเมิดทางเพศเกดิขึน้ดวยเชนกนั โดยหน่ึงในแรงงานขามชาตหิญงิ
เปดเผยวา 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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“เจาหนาที่ใชกระบองแตะตามตัวแรงงานขามชาติหญิง รวมถึงตัวฉันดวย เพ่ือตรวจคนตาม
รางกาย ตำรวจตรวจคนตามรางกายโดยที่ไมมีเจาหนาที่ผูหญิงอยูดวยเลยในขณะนั้น” 

แรงงานหญิงในภาคการเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขั้นตอนการคัดกรองแรงงานขามชาติกอนท่ีจะถูกสงไปกักขังถือเปนสิ่งสำคัญ เพ่ือปองกัน 
ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม และเพ่ือใหแนใจวากลุมคนท่ีมีความเปราะบางจะไดรับการ
คุมครอง ในทางปฏิบัติยังพบเปนประจำวาเจาหนาท่ียังบกพรองในการคัดกรองแรงงานขามชาติ  
ซึ่งสงผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปนการสงกลุมคนท่ีมีความเปราะบางเขาไปอยูในสถานท่ี 
ที่อันตรายท่ีสุด สำหรับผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีเพียงรอยละ 3 เทานั้นท่ีระบุวาเจาหนาที่ไดมี 
การสอบถามเพือ่คดักรองวาพวกเขาเปนเหยือ่จากการถกูละเมดิดานแรงงาน เปนเหยือ่จากการคามนษุย
หรือผูลี้ภัยหรือไม 

ผูใหขอมูลจำนวนมากถูกสงกลับทันทีเมื่อถูกสงตอไปยังสถานท่ีกักขัง โดยไมไดรับการไตสวน
พิจารณาและตัดสินคดี ไมมีเวลาท่ีจะไดทำการย่ืนอุทธรณ และไมมีเวลาพิสูจนสถานะของตนเอง  
ที่สำคัญท่ีสุดที่ตองเนนย้ำคือไมมีโอกาสเขาสูกระบวนการยุติธรรมคือ แรงงานขามชาติสวนใหญเลาวา
พวกตนถูกใหลงชื่อในเอกสารคำรับสารภาพ ซึ่งเขียนเปนภาษาไทยที่พวกเขาไมเขาใจ หนึ่งในแรงงาน
พมาเลาวา 

“ตำรวจท่ีพาฉันไปที่ศาล บอกใหฉันลงชื่อรับสารภาพทุกขอกลาวหา และฉันก็เชื่อ 
ในคำแนะนำของเขา” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

แรงงานขามชาติที่ใหขอมูลในงานศึกษานี้จำนวนมากไดเลาถึงสภาพแวดลอมในสถานกักขัง 
ที่แออัด และไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งเปนปญหาท่ีพบเสมอเม่ือแรงงานขามชาติถูกกักขังในหองขังของ
สถานีตำรวจเปนระยะเวลานาน หรือบนพาหนะที่ใชสำหรับการสงกลับ และเคลื่อนยายพวกเขาไปยัง
สถานที่กักขัง จากการศึกษาพบวา บอยคร้ังปญหาความแออัดนั้นเกิดจากการไมมีเงินจายคาปรับ  
ซึ่งสงผลใหพวกเขาตองถูกกักขังรวมกับผูกักขังรายใหมอื่นๆ นอกจากน้ี ผูใหขอมูลยังกลาวถึงอาหาร 
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ที่ดอยคุณภาพ การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ราคาของใชจำเปนอื่นๆ ที่สูงมาก เชน บะหมี่ 
กึ่งสำเร็จรูป และกระดาษชำระ เปนตน นอกจากน้ี ยังมีเรื่องความยากลำบากในการเขาถึงการรักษา
พยาบาล การไมแยกเพศของผูถูกกักขัง เนื่องจากเจาหนาท่ีหญิงที่มีไมเพียงพอ ขอมูลดังกลาวเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไขและตัวแปรตางๆ ในสถานกักขังในประเทศไทย 

“ฉันเคยใชน้ำจากกอกลางสวมมาอาบน้ำ เราจำเปนที่จะตองซื้อน้ำสะอาดและอาหารเอง” 

แรงงานประมงชาวพมา จังหวัดพังงา 

 

“ในหองมผีนงัสงู 3 เมตร ใชแบงหองจากหองอาบน้ำและหองสวม แตไมมปีระตกูัน้ระหวางหอง 
และไมมีชองลมสำหรับระบายอากาศ ดังนั้นเมื่อมีคนปสสาวะ ทั้งหองก็จะเหม็นไปหมด” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

“ที่สถานีตำรวจมุกดาหาร เจาหนาที่จะจัดหาอาหารใหกับผูตองกักที่ไมมีญาติมาเยี่ยม แตถา
ญาติของผูตองกักมาเย่ียม เจาหนาท่ีจะบอกใหพวกเขาซ้ืออาหารมาใหดวยเชนกนั เจาหนาท่ี 
ยังไดขมขูญาติพี่นองของผูตองกักวาจะไมไดเขาเย่ียม ถาไมซ้ืออาหารหรือกาแฟมาให
เจาหนาที่” 

แรงงานโรงงานชาวลาวในกรุงเทพฯ จังหวัดมุกดาหาร 

 

การสงกลับประเทศตนทาง 

ระหวางการสงกลับ แรงงานขามชาติเลาถึงการท่ีตองถูกยัดเขาไปอยูในรถเกาๆ ที่คนขับขับขี่ 
อยางอันตราย และปฏิเสธที่จะหยุดพัก เพื่อใหพวกเขาไดกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือเขาหองน้ำ 

“ตอนที่ฉันอยูบนรถสงกลับ ฉันรูสึกกลัวมากเพราะคนขับขับรถเร็วมาก ฉันทั้งหิวน้ำ หิวขาว 
แตก็กลัววาเจาหนาที่จะโกรธและตะคอกใส ถาฉันพูดรองขออะไร” 

แรงงานผูวางงานชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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“ตอนที่เราถูกสงกลับ เจาหนาที่ไมจัดหาอะไรใหเรากินเลยแมแตน้ำ และไมจอดพักใหเรา 
เขาหองน้ำเลย” 

แรงงานกอสรางชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอเสนอแนะ 

เครอืขายการยายถิน่ในอนภุมูภิาคลุมนำ้โขง (MMN) ยนืยนัวา เพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
รัฐบาลไทยควรนำการจับ การกักขัง และการสงกลับแบบทางเลือกท่ีเปนไปไดจริงมาใชในการจัดการ
แรงงานขามชาติที่ไมไดขึ้นทะเบียน และควรใชวิธีการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทาง 
เปนวิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย นอกจากนี้ ยังจำเปนจะตองมีการปฏิรูปเพื่อใหเกิดการจำกัด
จำนวนการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ รวมท้ังใหมีความโปรงใส สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชนภายใตการกำกับดูแลขององคกรอิสระ เราขอเรียกรองใหรัฐบาล
ปรับปรุงและเพิ่มความพยายามในการอำนวยความสะดวกตอการยายถิ่นท่ีถูกกฎหมาย และสงเสริม
งานท่ีมีคุณคาและสภาพการดำรงชีวิต เพื่อปองกันสถานการณที่การบังคับใชการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การตรวจคนเขาเมืองกลายเปนสิ่งจำเปน จากผลการศึกษาครั้งนี้ เครือขายฯ เชื่อวายังมีประเด็นจำเปน
เรงดวนสำหรับการปฏิรูป ดังนั้น สำหรับขอเสนอแนะ เครือขายฯ ขอเรียกรองให 

1. มีนโยบายที่ชัดเจนและนำมาใชอยางเครงครัด เพื่อปกปองคุมครองแรงงานขามชาติจากการ
ถูกจับ ถูกกักขัง หรือถูกสงกลับตามอำเภอใจ หรือโดยไมมีเหตุผล 

2. รัฐบาลควรยุติการจับหรือสงกลับแรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละคร้ัง 
3. ในกรณีการกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย แรงงานขามชาติตองไดรับการปลอยตัวในทันที 

และตองไดรับคาชดเชย 

4. รฐับาลทกุประเทศในอนภุมูภิาคลุมนำ้โขงตองดำเนนิคดทีางกฎหมายขัน้สงูสดุกบัเจาหนาท่ีรฐั 
ที่ทำรายรางกายหรือละเมิดทางเพศแรงงานขามชาติ ในขณะถูกจับกุม กักขัง หรือระหวางการสงกลับ
ประเทศตนทาง 

5. ทุกฝายที่เกี่ยวของควรยุติการขมขูหรือกรรโชกแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการจับกุม  
กักขัง และสงกลับ เครือขายฯ ขอเสนอวาใหเจาหนาท่ีเผยแพรแนวระเบียบปฏิบัติตอสาธารณชน  
และสรางการตรวจสอบการปฏิบัติงานกันเองระหวางหนวยงานของรัฐ 
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ขอเสนอแนะตอรัฐบาลประเทศตนทาง 

1. เจาหนาที่จากประเทศตนทางของแรงงานขามชาติจัดหาการใหความชวยเหลือดานกงสุล 
และการสนับสนุนดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและเหมาะสม เมื่อมีการรองขอจากประชาชนของตน หรือ
แมแตจากแรงงานขามชาติในสถานกักขัง 

2. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติควรเจรจากับรัฐบาลไทย เพื่อยุติการสงกลับ
แรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละครั้ง 

3. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ สรางความรวมมือกับรัฐบาลไทยในนามของ
แรงงานขามชาติ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจับกุม กักขัง และสงกลับอยูบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม 
และแนวปฏิบัติที่มีความปลอดภัย 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย 

การจับ 
1. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองไดรับการฝกอบรม และฝกใชกฎหมายที่สอดคลองกับ 

หลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อสามารถนำไปปรับใชได 
2. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายมีการเผยแพรกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เปนปจจุบัน 

เกี่ยวกับกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับตอสาธารณะ และมีความโปรงใส 
3. ควรมีการทบทวนการปฏิบัติในการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ  

โดยตำรวจตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการควบคุมตามแนวชายแดนรวมกับกลุมแรงงาน 
ขามชาติ ภาคประชาสังคม และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม 

4. แรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมตองไดรับการแจงสิทธิและเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย 
ท่ีเหมาะสม รวมถึงการไดรับความชวยเหลืออ่ืนๆ เชน จากเจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชนและเจาหนาท่ี

จากสถานกงสุล 
5. มีการจัดจางลามแปลภาษาท่ีมีความชำนาญประจำสถานีตำรวจในพ้ืนท่ีที่มีแรงงานขามชาติ 

จำนวนมาก สำหรับพื้นที่อื่นๆ นั้น เจาหนาที่ประจำสถานีตำรวจจะตองทำหนาที่เพ่ือมั่นใจวาแรงงาน
ขามชาติสามารถเขาถึงการแปลภาษาได ตลอดจนสรางเครือขายกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือสถานทูต
เพื่อประสานงานในกรณีดังกลาว 

6. ยุติการเขาบุกจับชวงเวลากลางคืนและเชามืดทันที ในกรณีที่การดำเนินการดังกลาวมีความ
จำเปนและเหมาะสม การปฏิบัติการนั้นๆ ตองอยูภายใตการกำกับดูแลทางกฎหมายอยางเขมงวด 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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7. เจาหนาที่ที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวามีการสัมภาษณที่เหมาะสม เพื่อระบุกลุมคน 
ที่มีความเปราะบางที่จำเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ หรือควรถูกสงตอไปยังหนวยงาน 
ที่เชี่ยวชาญในการคัดกรองและใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสม 

การกักขัง 
8. ประเทศไทยควรนำการกักขังแบบทางเลือกอื่นมาใชจัดการกับแรงงานขามชาติที่ไมไดขึ้น

ทะเบียน 
9. เจาหนาที่ใชการกักขังบุคคลหลบหนีเขาเมืองสำหรับเปนวิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย

เทานั้น 
10. เจาหนาท่ีไมกักขังแรงงานขามชาติที่เปนกลุมคนท่ีมีความเปราะบาง ไดแก เด็ก ผูแสวงหา

การลี้ภัย หญิงต้ังครรภ คนชรา ผูพิการ บุคคลท่ีตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยเปนพิเศษ หรือ 
ผูที่เปนเหยื่อจากการคามนุษย 

11. เจาหนาทีต่องใหมัน่ใจวาผูถกูกกัขงัไดรบัการปฏบิตัอิยางมมีนษุยธรรมเปนไปตามหลกัสากล
และมาตรฐานที่ใชสำหรับการกักบริเวณ ประกอบดวย 

a. การบริการดานสุขภาพ ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการถูกกักขังในภาษาที่บุคคลน้ันเขาใจ 
ความชวยเหลือดานกฎหมาย การพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการไดรับน้ำและอาหาร 
ที่เพียงพอ 

b. ปราศจากการปฏิบัติที่เลวราย ไดแก การลวงละเมิดทั้งทางรางกายและจิตใจ 
c. แยกผูตองกักผูหลบหนีเขาเมืองออกจากนักโทษคดีอาญา 
d. สามารถคัดคานการถูกกักขังภายใตกฎหมายไดอยางเหมาะสม 
e. สามารถติดตอกับโลกภายนอกได ไมวาจะเปนสมาชิกในครอบครัวและตัวแทน 

จากสถานกงสุล 
12. เจาหนาที่ทำการกักขังโดยแบงแยกหญิง-ชาย และมีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีที่มี

ผูตองกักเปนครอบครัว 
13. มอบหมายใหมีเจาหนาที่ตำรวจตรวจคนเขาเมืองหญิงและตำรวจหญิงในจำนวน 

ที่เหมาะสมประจำสถานกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสถานีตำรวจ  
14. เจาหนาที่ดำเนินการคัดกรองแรงงานขามชาติเพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  

รวมท้ังการถูกบังคับใชแรงงาน หรือผูที่มีคุณสมบัติในการรองขอสถานะผูลี้ภัย และตองสงตอแรงงาน 
ขามชาติเหลานั้นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทันที เชน UNHCR 
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การสงกลับประเทศตนทาง 
15. เจาหนาที่ของไทยจะตองไมดำเนินการสงกลับแรงงานขามชาติ หากไมสามารถรับประกัน

ไดถึงความปลอดภัยของผูถูกสงกลับ และความปลอดภัยในประเทศตนทาง 
16. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองปฏิบัติตอแรงงานขามชาติเหลานั้นดวยมนุษยธรรมและ

เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
17. มาตรฐานความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของพาหนะสำหรับการสงกลับ ผูขับขี่และ 

ความปลอดภัยของผูโดยสาร เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัดในการสงกลับแรงงานขามชาติ 
 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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โครงการวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลรายกรณีเกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย เพื่อเพิ่มองคความรูที่ไดจากงานศึกษากอนหนานี้ของเครือขายฯ 
 

1. คำถามการวิจัย 

สำหรับการวิจัยปฐมภูมิและทุติยภูมิ โครงการนี้ดำเนินการตามคำถามหลัก คือ 

คำถามหลัก: 

แนวโนมและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทางในปจจุบัน
เปนอยางไร 

คำถามรอง: 

i) นโยบายและกระบวนการอยางเปนทางการในการจับ การกักขัง และการสงกลับเปนอยางไร 
ii) การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในการจับ การกักขัง และการสงกลับเปนอยางไร 
iii) การละเมิดสทิธแิรงงานขามชาติในกระบวนการการจับ การกกัขงั และการสงกลบัเปนอยางไร 
iv) สิทธิและการเขาถึงขอมูลและกระบวนการยุติธรรมใดบางท่ีแรงงานขามชาติสามารถไดรับ 

เม่ือถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ 
v) นโยบายวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับสอดคลองกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน 

ระดับภูมิภาคและระดับสากลอยางไร 
vi) การปฏิบัติจริงสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของรัฐและมาตรฐานของกระบวนการอยางเปน 

ทางการอยางไร 
vii) การดำเนินการใดของเจาหนาที่เกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับท่ีสอดคลองกับ 

มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและในระดับสากล 
viii) ตองมีการเปล่ียนแปลงอะไรบางเพื่อปรับปรุงกระบวนการการจับ การกักขัง และการสงกลับ 

ใหดีขึ้น 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 

งานศึกษาน้ีไดเก็บขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ในสวนของขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวย 
1) การสัมภาษณแรงงานขามชาติโดยใชแบบบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐาน และ 2) การเก็บขอมูล 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักและผูที่เกี่ยวของ (เจาหนาที่, เจาหนาที่สถานกงสุล, เจาหนาที่รัฐ 
และผูปฏิบัติงานพิเศษในกรณีการจับกุม การกักขัง และสงกลับ, ผูเชี่ยวชาญดานอนามัย และอื่นๆ) 

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ ประกอบไปดวย (1) การตรวจสอบและรวบรวมขาว (2) ยื่นขอตัวเลขสถิติ
อยางเปนทางการจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกีย่วของ (3) ยืน่ขอเอกสารทางราชการท่ีเกีย่วของกับขัน้ตอน
การจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศ (4) ศึกษาเชิงเอกสารเกี่ยวกับนโยบายที่มีการเผยแพรทัง้ใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5) รายงาน บทสรุป แถลงการณเกีย่วกบัประเด็นนีใ้นประเทศไทยจากขอมูล
ของสหประชาชาติ เชน คณะทำงานในประเด็นวาดวยการกักขังตามอำเภอ ผูแทนพิเศษของสหประชาชาติ
วาดวยสิทธิแรงงานขามชาติ เปนตน 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

a) ในการเก็บขอมูลกรณีศึกษา ทางโครงการพยายามเก็บขอมูลจากประสบการณของแรงงาน
ขามชาติที่ครอบคลุมทั้งการจับ การกักขัง และการสงกลับ ในแบบที่เปนทางการ กึ่งทางการ และ 
ไมเปนทางการ 

b) เก็บขอมูลการจับ การกักขัง และการสงกลับทั้งกลุมแรงงานชายและกลุมแรงงานหญิง 

c) การวิจัยครั้งนี้เนนการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ (ทั้งที่ขึ้นทะเบียนแลว 
และยังไมไดขึ้นทะเบียน) จากประเทศพมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งปฏิบัติการท่ีเกิดขึ้นอยูภายใตการ
ควบคุมตามวัตถุประสงคของกฎหมายคนเขาเมือง แมวาเครือขายฯ พบวา มีแรงงานขามชาติ 
จากประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3 ประเทศท่ีกลาวมาขางตน แตแรงงานขามชาติเหลานั้นไมไดอยูใน
กลุมเปาหมายของการเก็บขอมูลครั้งนี้ 

d) กลุมเปาหมายของการวิจยัครัง้นีจ้ะเนนกลุมทีม่ปีระสบการณการจบั การกกัขงั และการสงกลับ 
นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เปนตนมา 

 

 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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4. วิธีการเก็บขอมูล 

4-1 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 

a) จริยธรรมในการวิจัยและการพัฒนาแบบบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐาน 
 การเก็บขอมูลรายกรณีศึกษานั้น จะตองมั่นใจวาจะไมสงผลกระทบตอความปลอดภัยของ

บุคคลน้ันๆ การรักษาความลับเกี่ยวของกับบุคคลน้ัน รวมท้ังตองเปนขอมูลที่เปนประโยชนและ
สามารถนำมาใชในการรณรงคผลักดันเชิงนโยบายไดในอนาคต แบบบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐานนี้ 
ไดรับการพัฒนารวมกันกับภาคีของโครงการ  

b) การแปลเอกสาร 
 แบบบันทึกขอมูลการจับ การกักขัง และการสงกลับถูกแปลเปนภาษาไทย ภาษาพมา ภาษา

ไทใหญ และภาษาเขมร เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลกรณีศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยใช
แตละภาษาของแรงงานขามชาติ 

c) ภาคีโครงการที่มีสวนรวมในการเก็บขอมูลเบื้องตน 
 เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรภาคีและบุคคลที่เกี่ยวของกับการสัมภาษณ และเก็บขอมูลในงาน

วิจัยชิ้นนี้มีความเขาใจในเรื่องจริยธรรมและวิธีการดำเนินงาน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตามเปาประสงค
ของโครงการ การเก็บขอมูลเบื้องตนจะอยูในความดูแลขององคกรภาคีตามรายชื่อในตารางดานลาง 
ในการรับผิดชอบการเก็บขอมูลตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

d) พื้นที่สำหรับการเก็บขอมูล 
 การเลือกพ้ืนที่สำหรับเก็บขอมูลเบ้ืองตนอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 1) จำนวนแรงงาน 

ขามชาติในพ้ืนที่ 2) ภาคีโครงการท่ีอยูในพ้ืนที่ ซึ่งมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับชุมชนและ 
ความสัมพันธกับชุมชนแรงงานขามชาติที่ไดรับผลกระทบ 3) มีการกระจายตัวในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย 4) ความสมดุลของพื้นที่ มีแรงงาน 
สวนใหญเปนชาวพมา กัมพูชา หรือลาว  
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พื้นที่ศึกษา ภาคีโครงการ 

จังหวัดเชียงใหม และ 
อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP) 
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (EMPOWER) 

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP) 
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (EMPOWER) 

จังหวัดระยอง มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส (FAR) 
ศูนยฉุกเฉินของสตรีกัมพูชา (CWCC) 

จังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิเพื่อนหญิง (FOW) 
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (EMPOWER) 

จังหวัดพังงา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED) 

จังหวัดระนอง มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED) 

e) ฐานขอมูล 
 เพื่อทำใหสามารถจัดการขอมูลกรณีศึกษาการจับ การกักขัง และการสงกลับจำนวนมาก  

ทางเครือขายฯ ไดพัฒนาและใชระบบฐานขอมูล โดยขอมูลรายกรณีจะถูกสงมายังกองเลขาของ
เครือขายฯ เพ่ือตรวจสอบขอมูล และสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากภาคีโครงการ หากจำเปนตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม เมื่อขอมูลผานการตรวจสอบแลว จะมีการนำเขาสูระบบฐานขอมูล 
กรณีศึกษาทั้งหมดที่สงมายังกองเลขาเครือขายฯ มีมากกวา 240 กรณี และในทายท่ีสุด มีจำนวน  
212 กรณีที่ถูกนำไปใชในการวิเคราะห 

4-2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ 

a) การตรวจสอบและรวบรวมขาว 
 กองเลขาเครือขายฯ และภาคีโครงการรวมตรวจสอบขาวและบันทึกจำนวนการรายงานขาว 

เก่ียวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ สถานท่ีที่เกิดขึ้น กลุมอาชีพของแรงงาน
ขามชาติที่มีการนำเสนอในขาว เปนตน  

b) การวิจัยในสวนของนโยบาย 
 เครือขายฯ ไดทำการศึกษาทั้งกรอบสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวของ กฎหมายของไทย 

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับ สำหรับขอมูลที่ไมมีการ
เผยแพรตอสาธารณะนั้น ทางเครือขายฯ ไดทำหนังสือรองขอขอมูลจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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4-3 การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 

a) การสมัภาษณผูใหขอมลูสำคญัมวีตัถปุระสงคหลักสองประการ คอื เพือ่ใหไดขอมลูจากภาครฐั
ซึ่งเปนสวนสำคัญในการเขาใจกระบวนการเก่ียวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตาม
กฎหมายของประเทศไทย ตวัอยางเชน ระเบยีบของเจาหนาทีใ่นกระบวนการจับ การกักขงั และการสงกลบั 
ประการท่ีสอง คอื เพือ่สามารถเขาใจการตอบสนองของพวกเขาตอกรณกีารจบั การกกัขงั และการสงกลบั 

b) ในสวนของผูใหขอมูลสำคัญสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ 1) ผูกำหนดนโยบาย 
และเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย 2) ผูที่เกี่ยวของจากประเทศตนทางของแรงงาน 
ขามชาติ ในท่ีนี้รวมถึงเจาหนาท่ีจากสถานกงสุล องคกรอิสระ ครอบครัวของแรงงานขามชาติ และ  
3) ผูชำนาญการ เชน ตัวแทนทางกฎหมาย และผูเชี่ยวชาญดานสุขภาวะ เปนตน 

c) เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและโครงการที่เกี่ยวของไดแนวคำถามในการ
สัมภาษณสำหรับกลุมเปาหมายทั้งสามดังที่กลาวมาแลว โดยมีจำนวนผูใหขอมูลหลักทั้งส้ิน 17 ราย 

 

5. การจัดอบรม/ประชุมรวมกับเครือขายพันธมิตร 

ในการดำเนินโครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือขึ้นหลายคร้ัง ไดแก เดือนสิงหาคม  
พ.ศ.2554 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2555 และเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ในระหวางการประชุมโครงการ 
เจาหนาที่จากเครือขายฯ ไดไปเยี่ยมภาคีโครงการเพ่ือแลกเปล่ียนพูดคุยถึงระเบียบวิธีวิจัย และ 
รวมกันหาแนวทางจัดการปญหาที่เกิดขึ้น 

เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “ความ
ทาทายวาดวยการกักขังภายใตการตรวจคนเขาเมือง: จากเอเชียสูยุโรป” โดยความรวมมือจากโครงการ 
Global Detention Project ระหวางการประชุมเวทีประชาชนเอเชีย-ยุโรป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม  

พ.ศ.2555 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว โดยในการประชุมคร้ังนี้ ประเด็นตางๆ จากการศึกษาน้ี 
ไดถูกนำไปแลกเปล่ียนถกเถียง และผูเขารวมการประชุมไดรวมกันพัฒนาขอเสนอแนะวาดวยประเด็น
การกักขังแรงงานขามชาติภายใตการตรวจคนเขาเมือง ซึ่งถูกสะทอนไวในรายงานฉบับสมบูรณของ 
งานศกึษาช้ินนี้ดวยเชนกัน 
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อักษรยอและความหมาย 

ACRA สมาพันธบริษัทจัดหางานกัมพูชา 

ADD การจับ การกักขัง และการสงกลับ 

AI องคการนิรโทษกรรมสากล 

AICHR คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน  

ANM เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ  

APRRN เครือขายสิทธิผูลี้ภัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟค  

APWLD สมาคมผูหญิง กฎหมาย และการพัฒนาแหงเอเชียแปซิฟก  

ASP พิธีสารตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น เอกสารแนบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน 
 อาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร 

ATP พิธีสารเพ่ือปองกัน สกัดก้ัน และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะในผูหญิงและเด็ก  
 เอกสารแนบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ 
 องคกร (พิธีสารเพื่อตอตานการคามนุษย)  

CAT อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย  
 ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี  

CEDAW อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

CRC อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

CRPD อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

CSO องคกรภาคประชาสังคม 

CWCC ศูนยฉุกเฉินของสตรีกัมพูชา 

FAR มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส  

FED มูลนิธกิารศึกษาเพื่อการพัฒนา 

FOW มูลนิธิเพื่อนหญิง 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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HRW องคกรเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ICPED อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ 

ICCPR กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

ICERD อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  

ICESCR กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ICRMW อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

IDC องคการวาดวยการกักขังสากล 

ILO องคการแรงงานระหวางประเทศ 

IOM องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน 

MAP มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ 

MMN เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

MOU บันทึกความเขาใจ/บันทึกขอตกลง 

NHRCT คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ประเทศไทย) 

NV การพิสูจนสัญชาติ 

OHCHR สำนักงานสหประชาชาติขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน  

SC คณะกรรมการเครือขาย 

SR ผูตรวจการพิเศษแหงสหประชาชาติ  

SWAN เครือขายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ  

TBBC องคการมนุษยธรรมชายแดนไทย-พมา 

UDHR ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

UNHCR สำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ 

UNICEF กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติิ 

WGAD คณะทำงานเร่ืองการจับกุมโดยพลการแหงสหประชาชาติ 

YCOWA สมาคมแรงงานยอง ชี อู 
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สวนท่ี 1: กฎหมายและนโยบายตอแรงงานขามชาติในประเทศไทย 

การยายถ่ินเขาสูประเทศไทย 

ขอเท็จจริงและจำนวน:  
แรงงานขามชาติในประเทศไทย* 

จำนวนแรงงานขามชาติที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมาย: 
• ทั้งหมด: 1,272,415 คน 
• กลุมชาติพันธุ: 24,351 คน 
• พมา: 905,573 คน 
 (ชาย: 504,171 คน หญิง: 401,402 คน) 
• กัมพูชา: 235,521 คน  
 (ชาย: 145,384 คน หญิง: 90,137 คน) 
• ลาว: 106,970 คน  
 (ชาย: 53,164 คน หญิง: 53,806 คน) 

จำนวนแรงงานขามชาติที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 

แรงงานขามชาติที่ เขาเมืองผิดกฎหมาย แตได 
ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยภายใตมติคณะรัฐมนตรี  
(รอการพิสูจนสัญชาติ): 1,248,064 คน 

แรงงานท่ีเขาเมืองผิดกฎหมาย และเสร็จส้ินการพิสูจน
สัญชาติ: 505,238 คน (ชาย: 266,291 คน หญิง: 
238,947 คน) 

แรงงานขามชาติผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ผาน
กระบวนการจัดหาภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU): 
72,356 คน (ชาย: 41,974 คน หญิง: 30,382 คน) 

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานตางดาว ขอมูลเดือน
มกราคม 2555 

*จำนวนแรงงานตางดาวท่ีไดรับการบันทึก ณ เดือน
ธันวาคม 2554 

กลองขอความท่ี 1 

การอพยพเขามาในประเทศไทยของแรงงาน
ขามชาติสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และเตมิเตม็ชองวางในตลาดแรงงานทีส่ำคญัของไทย 
แตการดำเนินการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
สะทอนถึงความไมปลอดภัยในการดำรงชีวิต และ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 
ของแรงงานขามชาติ 

ประเทศไทยมีแรงงานขามชาติประมาณ 
2.5 ถึง 3 ลานคน ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไมได 
ขึน้ทะเบยีน มาจากประเทศพมา กมัพชูา และลาวi 
มากกวาสามในส่ีของแรงงานขามชาติท่ีข้ึนทะเบียน
มาจากประเทศพมา สวนท่ีมาจากประเทศกัมพูชา
และลาวอีกประมาณรอยละ 10ii นอกจากน้ันยังมี 
ผูลี้ภัยชาวพมาอีกกวา 140,000 คนอาศัยอยู 
ในศูนยพักพิงชั่วคราวสำหรับผูลี้ภัยใกลกับเขต
ชายแดนiii ซึ่งพวกเขาเหลานั้นไมไดรับอนุญาตให
ทำงาน แรงงานขามชาติสวนใหญตองทำงาน 
ที่มีทักษะต่ำ ในภาคสวนท่ีไดคาแรงต่ำ เชน  
ภาคเกษตรกรรม กอสราง การผลิตอาหาร โรงงาน
เสื้อผา และงานรับใชในบานiv 

ตัวเลขแรงงานขามชาติในประเทศไทยแสดง
ใหเห็นวาไมไดรับผลกระทบอยางมากจากเศรษฐกิจ
โลกและวิกฤติทางการคลัง ซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต 

ป พ.ศ.2551 ซึ่งแรงงานสวนใหญเลือกท่ีจะยังอยูในประเทศไทยตอไปv วิกฤติดังกลาวอยางไรก็ตาม  
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติ รวมถึงความสามารถในการหางาน การสะสมเงิน 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
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หรือสงเงินกลับบานvi การสูญเสียงานและการถูกกดคาจาง ซึ่งเปนผลจากความตองการในตลาดโลก 
ที่ลดลง สงผลกระทบตออุตสาหกรรมที่สวนใหญใชแรงงานขามชาต ิ ในเวลาเดียวกัน ราคาสินคา 
อปุโภคบริโภคทีเ่พิม่สงูขึน้ สรางความตึงเครยีดใหกบัแรงงานขามชาติ โดยสงผลตอแรงงานหญิงมากที่สุดvii 

ในปจจุบัน มีกระบวนการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานขามชาติชาวพมา ลาว และกัมพูชา  
3 ระบบ คอื 1) การขึน้ทะเบยีนแรงงานขามชาตทิีไ่มมเีอกสารสำหรับประเทศไทยเทานัน้ 2) การขึน้ทะเบยีน
แรงงานขามชาติที่อยูในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการพิสูจนสัญชาติ (NV) ภายใตบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงานของแรงงาน (MOU) กับแตละรัฐบาล และ 3) การจางแรงงาน
ขามชาติรายใหม ผานบริษัทจัดหางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงาน 
ของแรงงาน (MOU) จำนวนของแรงงานเหลานี้ยังคงมีปริมาณนอย แตก็เกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

แมวาจะมีการขยายกรอบการทำงานเพ่ือคุมครองแรงงานขามชาติในประเทศไทย แรงงานท่ี 
ขึ้นทะเบียนหรือไมไดขึ้นทะเบียนยังคงเผชิญความทาทายและอันตรายในประเทศไทย ในปพ.ศ.2553 
คนหางานชาวกะเหร่ียง 9 คน ถูกยิงเสียชีวิตท่ีอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซ่ึงมีการกลาวหาวาเก่ียวของกับ
เจาหนาที่ตำรวจviii ในปตอมา สองพี่นองแรงงานขามชาติหญิงท่ีแมวาจะขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลว 
ไดจมน้ำเสียชีวิต เนื่องจากพยายามหลบหนีจากการบุกเขาตรวจคนในชวงดึก โดยตำรวจในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ตix สำหรับผูลี้ภัยและผูแสวงหาการลี้ภัยยังขาดการปกปองคุมครองที่เหมาะสมโดยรัฐไทย 
ตัวอยางที่ถูกนำเสนออยางกวางขวางคือ กรณีที่เกี่ยวของกับผูลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงยาจากประเทศพมา  
ในป พ.ศ.2552 ที่พยายามเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียทางเรือ ในปพ.ศ.2551 ราชนาวีไทยไดบังคับ
ใหผูลี้ภัยผูซึ่งมีเสบียงจำกัดและลอยเควงควางอยูในนานน้ำไทยกลับออกไปทะเลนอกนานน้ำไทย 
โดยเรือท่ีผุพังx ภายใตการวิพากษวิจารณจากนานาชาติ รัฐบาลไทยกลับอางวาผูลี้ภัยเหลาน้ันเปน
แรงงานขามชาติทางเศรษฐกิจxi การตอบสนองของเจาหนาท่ีรฐัตอกรณีผูแสวงหาการล้ีภยัชาวโรฮิงยาน้ี
แสดงใหเหน็ถงึการขาดความเห็นอกเห็นใจ ซึง่ยังเปนขาวพาดหัวจนทุกวนันี ้ ในปพ.ศ.2551 รฐับาลไทย 
ไดบังคับใหมีการสงตัวผูลี้ภัยชาวมงนับพันคนจากศูนยพักพิงชั่วคราวของไทยในจังหวัดเพชรบูรณ  
กลับไปยังประเทศลาวxii และอีก 158 คน จากศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองในจังหวัด
หนองคาย แมจะมีการเรียกรองจากสำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติในการยับย้ังการ
สงกลับเปนการช่ัวคราวxiii และใหสถานะภายใตการรับรองของสำนักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ  
แกผูลี้ภัยบางสวนxiv 
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หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน: 

ในปพ.ศ.2542 รัฐสมาชิกทั้งหมดของ ILO ไดลงมติ
ยอมรับปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการทำงาน ซ่ึงเปนหลักพ้ืนฐานส่ีประการท่ีทุกประเทศ
ตองปฏิบัติตามไมวาประเทศน้ันๆ จะรวมลงสัตยาบัน
ในอนุสัญญาดวยหรือไมก็ตาม หลัก 4 ประการ และ
ขอตกลงหลัก 8 ประการคือ  
• เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาตอรองรวม  
 (C87 and 98) 
• การขจัดการบังคับใชแรงงานทุกรูปแบบ  
 (C29 and 105) 
• การยุติการใชแรงงานเด็ก (C138 and 182) 
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน 
 (C100 and 111) 

เชนเดียวกับปฏิญญาของอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับแรงงาน
ขามชาติ ปฏญิญาน้ีระบเุปนการเฉพาะวา “ILO ควรให
ความสนใจเปนพิเศษตอปญหาของบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงาน 
ผูวางงานและแรงงานขามชาติ” 

กลองขอความที่ 2 

การขาดแคลนงานที่มีคุณคาซึ่งแรงงานขามชาติประสบอยูนั้น สามารถนำไปสูสถานการณของ
การจับ การกักขัง และการสงกลับได สถานภาพทางกฎหมายในฐานะแรงงานขามชาติในประเทศไทย
ขึ้นอยูกับการจดทะเบียนอยูกับนายจางเฉพาะคนใดคนหน่ึง ซึ่งแรงงานขามชาติอาจถูกละเมิด  
ตองอยูในสถานการณที่ถูกแสวงหาผลประโยชนจากการทำงาน ซึ่งหากเลือกที่จะออกจากงาน  
ยอมหมายถึง การสูญเสียสถานภาพทางกฎหมาย 
และเสี่ยงตอการถูกสงกลับ ในฐานะสมาชิกของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ประเทศไทย
ยอมรับที่จะสงเสริมและสรางความตระหนักใน
เรื่องงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน งานทีม่คีณุคาจะ
นำมาซึ่งโอกาสใหแกทั้งหญิงและชายใหสามารถ
ทำงานอยางมีเสรีภาพ มีความปลอดภัย และดำรง
ไวซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แนวปฏิบัติในการ
สรางงานที่เหมาะสมของ ILO นั้นประกอบไปดวย
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรสี่ประการ คือ การ 
สรางงาน การรับรองหลักประกันสิทธิในท่ีทำงาน 
การขยายความคุมครองทางสังคม และการสงเสริม
การเจรจาทางสังคม ความเสมอภาคทางเพศ  
การพ่ึงพากันของวัตถุประสงคเหลาน้ีคือตัวกำหนด
ปจจัยในการสรางงานท่ีมีคุณคาไดสำเร็จ ความ
ลมเหลวของปจจัยหนึ่งจะสงผลกระทบตอความ

สำเร็จของทั้งหมด  

ความสำเร็จในการสรางสภาพการทำงาน 

ท่ีมีคุณคาสำหรับทุกคน รวมถึงแรงงานขามชาติ เปนกุญแจสำคัญของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนา และเปนการรับประกันวาผลท่ีไดจากการพัฒนาจะถูกแบงปนสูสังคม นอกจากน้ี ยังเปน
กุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานและการดำรงชวีติของแรงงานขามชาต ิ เพ่ือไมใหเขา
เหลานัน้ถกูผลกัเขาสูสถานะของการเปนแรงงานขามชาตผิิดกฎหมาย 

 

การขาดแคลนงานท่ีมีคุณคานำไปสูการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
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ตารางที่ 1 สถานะของการใหสัตยาบันในหลักการของมาตรฐานแรงงานโดยรัฐบาลไทย 

พื้นฐานทั่วไป 

C29 อนุสัญญาวาดวยการเกณฑแรงงาน, 1930 (ฉบับท่ี 29) 26/02/1969 

C87 อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน, 1948 (ฉบับท่ี 87) - 

C98 อนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม, 
1949 (ฉบับที่ 98) 

- 

C100 อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน, 1951 (ฉบับท่ี 100) 08/02/1999 

C105 อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ, 1957 (ฉบับท่ี 105) 02/12/1969 

C111 อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ, 1958 (ฉบับท่ี 111) - 

C138 อนุสญัญาวาดวยอายุขั้นต่ำที่ใหจางงานได, 1973 (ฉบับท่ี 138) 11//05/2004 

C182 อนุสัญญาวาดวยการหามและการดำเนินการโดยทันที เพื่อขจัดรูปแบบท่ีเลวรายที่สุด 
ของการใชแรงงานเด็ก, 1999 (ฉบับที่ 182) 

16/02/2001 

เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติ 

C97 อนุสัญญาวาดวยการอพยพเพื่อการทำงาน (ฉบับแกไข), 1949 (ฉบับท่ี 97) - 

C143 อนุสัญญาวาดวยแรงงานอพยพ (บทบัญญัติเพิ่มเติม), 1975 (ฉบับท่ี 143) - 

C181 อนุสัญญาวาดวยการจัดหางานภาคเอกชน, 1997 (ฉบับท่ี 181) - 

C189 อนุสัญญาวาดวยแรงงานในประเทศ, 2011 (ฉบับท่ี 189) - 

แหลงขอมูล: ILO, NORMLEX สามารถอานเพิ่มเติมไดที่ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:1:0::NO::: 

การบังคับใชมาตรฐานดานแรงงาน 

แรงงานขามชาติสามารถเปลี่ยนนายจางใหมไดภายใตเงื่อนไขที่จำกัดมาก คือ เมื่อนายจางเกา
เสียชีวิต นายจางปดกิจการหรือถูกเอาเปรียบอยางรุนแรง แรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนแลวมีเวลา
เพียง 7 วันในการหานายจางใหม และเปลี่ยนขอมูลเอกสารเพื่อใหสอดคลองกับการจางงานใหม  
ขณะที่แรงงานขามชาติที่เขามาทำงานภายใต MOU มีเวลาเพียง 3 วันเทานั้น หากแรงงานขามชาติ 
ไมสามารถเปล่ียนแปลงขอมูลเอกสารการจางงานไดตามเวลาท่ีกำหนด นั่นหมายความวา สถานะการ 
ขึ้นทะเบียนเปนโมฆะและอยูในสถานะผิดกฎหมายxv การจำกัดการเคล่ือนยายของแรงงานขามชาติ 
รวมถึงเงื่อนไขดานระยะเวลาที่สั้นมากในการหานายจางใหม ทำใหในทายที่สุดแลวแรงงานขามชาติ
จำเปนจะตองทำงานอะไรก็ตามท่ีสามารถหาได โดยอาจไมคำนึงถึงเรื่องคาจางหรือความเสี่ยงในการ
สูญเสียสถานภาพการขึ้นทะเบียน  
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การขาดการตรวจสอบดานแรงงานและการบังคับใชบทลงโทษตอนายจางท่ีไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
แรงงาน หมายความวา นายจางจำนวนมากไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นแมวาแรงงานขามชาติ 
จะพยายามใหไดรับอนุญาตจดทะเบียนผานการพิสูจนสัญชาติ หรือผูท่ีไดรับการจางงานผานกระบวนการ 
MOU แตก็ยากนักที่พวกเขาจะไดทำงานที่ไดรับความคุมครองและมีมาตรฐานแรงงาน 

ขอจำกัดเหลานี้และการขาดการบังคับใชมาตรฐานการจางงานที่มีอยู นอกจากจะทำใหแรงงาน 
ขามชาติเสี่ยงตอการถูกละเมิด หรือถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับแลว พวกเขายังไมไดถูกคำนึงถึงวา
มีความจำเปนตอตลาดแรงงาน 

 

หลักประกันสิทธิในการทำงาน 

เพื่อใหเกิดการยอมรับและเคารพสิทธิของแรงงานขามชาติ แรงงานทั้งหมดโดยเฉพาะแรงงาน 
ที่ดอยโอกาสหรือแรงงานท่ียากจนจำเปนตองมีตัวแทน มีสวนรวม และมีกฎหมายที่ดี ที่นำมาบังคับใช
และทำงานเพื่อพวกเขา ไมขัดกับผลประโยชนของพวกเขาเหลานั้น 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ครอบคลุมสิทธิแรงงานของแรงงานที่ทำงาน 
ในภาคเศรษฐกิจ ภายใตภาคงานดังกลาว แรงงาน
ขามชาติจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  

โดยไมคำนึงถึงสถานะทางกฎหมายของเขา  
แตพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดครอบคลุมไปยัง
ภาคสวนอ่ืนท่ีมีการจางแรงงานขามชาติจำนวนมาก
ผานการข้ึนทะเบยีนเปนประจำทุกป งานในภาคสวน
ดังกลาวประกอบดวย ภาคเกษตรกรรม ประมง 
งานบริการ และงานบาน ซึ่งเหลานี้ไมถูกรวมอยู
ในกฎหมาย 

ในพระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว  
พ.ศ.2551 ไดใหสิทธิและการคุมครองแรงงาน 
ขามชาติท่ีแตกตางจากแรงงานไทย แมวากฎหมาย
จะบอกชัดเจนวาครอบคลุมถึงแรงงานขามชาติ 
แตการบงัคบัใชกฎหมายกย็งัไมทัว่ถงึ และใชตามอำเภอใจ งานศกึษาจำนวนมากพบวาแรงงานขามชาต ิ
มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินกวากฎหมายกำหนด และไดรับคาแรงนอยกวาคาแรงขั้นต่ำที่ระบุไว
ในกฎหมาย 

ทำแทงหรือสงกลับ: ผิดกฎหมายถาทำ ผิดกฎหมาย
ถาไมทำ 

แรงงานขามชาติหญิงที่ตั้งครรภถูกขมขูอยางเปดเผย
ทั่วไปดวยนโยบายการสงกลับที่ถูกนำมาใชซ้ำๆ  
ในชวงสิบปที่ผานมา เจาหนาที่ทองถิ่นมักสนับสนุน
ใหนายจางสงลูกจางหญิงท่ีต้ังครรภกลับประเทศตนทาง 
แนนอนวาไมมีการลาคลอดสำหรับแรงงานขามชาติหญิง
ผลท่ีตามมาคือการไมมีทางเลือกของแรงงานขามชาติหญิง
ทำใหพวกเธอเลือกท่ีจะทำแทง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย
ในประเทศไทย ผูหญิงจำนวนมากเสียชีวิต หรือตอง
ทนทุกขกับผลกระทบในระยะยาวอันเปนผลมาจาก
การทำแทงเถ่ือน สำหรับผูหญิงที่เลือกจะเก็บลูก 
ของตนไว ตองลำบากกับการดำเนินชีวิตที่ไมไดรับ
ความชวยเหลือทางสังคมใดๆ และปราศจากการ
สนับสนุนจากครอบครัว 

แหลงขอมูล: Pollock, Pearson, Kusakabe 

กลองขอความที่ 3 
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แรงงานขามชาติเสียเปรียบจากการถูกกีดกันและไมสามารถเขาถึงสิทธิแรงงานที่มีอยู สำหรับ
แรงงานขามชาติที่แจงความวาไมไดรับคาจาง ถูกเอาเปรียบ หรือถูกละเมิดจากสภาพการทำงาน  
กลับสงผลใหพวกเขาตองถูกไลออกจากงานอยูบอยคร้ัง การถูกเลิกจางนำไปสูการสูญเสียสถานะ 
ทางกฎหมาย พวกเขามักถูกสงกลับกอนที่จะสามารถยุติขอพิพาทเหลานั้นได นอกจากนี้ ระดับการ
พึง่พานายจางของแรงงานขามชาติอาจจะมีสวนทำใหแรงงานไมกลาลกุขึน้มากระทำการใดๆ นอกจากน้ี 
แรงงานขามชาติจำนวนมากยังตองพึ่งพานายจางในเรื่องท่ีพักตามที่เจาหนาที่ทองถิ่นไดพยายาม
สงเสริมใหนายจางจัดหาที่พักใหแกแรงงานขามชาติในสถานที่ทำงาน แรงงานที่มีขอพิพาทกันนายจาง  
ยอมหมายความวา พวกเขาจะตองสูญเสียที่พักดวย ในการสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิ ควรมีการ
สรางความเขาใจระหวางนายจางและแรงงานถึงสิทธิและความสัมพันธของทั้งสองฝาย แตในพ.ร.บ.
คุมครองแรงงานระบุเพยีงกฎและระเบียบทีเ่กีย่วกบัการทำงานตองเขยีนในภาษาไทย ซึง่แรงงานขามชาติ
บางสวนไมสามารถอานเขียนภาษาไทยได 

ระดับความเขมขนในการพ่ึงพานายจาง และอุปสรรคในการหานายจางใหมโดยไมสูญเสีย
สถานะทางกฎหมายสงผลอยางย่ิงตอสถานการณของการบังคับใชแรงงาน ตามอนุสัญญาวาดวยการ
ยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ.2500 (ฉบับที่ 105) กลาวถึงการบังคับวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในสองประเด็น คือ อันตรายจากการลงโทษ และความไมสมัครใจ 

  

การขยายความคุมครองทางสังคม 

ในการสงเสริมการเปนสวนหนึ่งของสังคมและความกาวหนาเพื่อใหมั่นใจวาท้ังแรงงานชาย 
และหญิงมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มีชวงเวลาพักที่เหมาะสม ครอบครัว 
ไดรับการคำนึงถึงและใหคุณคาทางสังคม มีการชดเชยที่เหมาะสมเมื่อสูญเสียรายได และสามารถ

เขาถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได  

ภายใต MOU ใหม นายจางของแรงงานขามชาตทิีม่หีนงัสอืเดนิทางชัว่คราว สามารถนำลกูจาง
เหลานัน้เขาสูระบบประกันสังคมได หากพวกเขาตองการ นี่ถือเปนการปรับเปล่ียนเล็กๆ จากนโยบาย
การจดทะเบียนแรงงานขามชาติของไทยที่แรงงานขามชาติอยูภายใตระบบการประกันสุขภาพแหงชาติ 
แตถูกแยกออกจากการสมัครเขาระบบประกันสังคม ดังนั้น หากยึดตามภายใต MOU แลว แรงงาน
ขามชาติทุกคนสามารถเขาสูระบบประกันสังคมได ยกเวนผูที่อยูในภาคเกษตรกรรมและแรงงานรับใช
ในบานxvi นอกจากน้ี เดอืนมถินุายน พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรไีดเห็นชอบใหแรงงานขามชาตทิีด่ำเนนิการ
ขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นกอนแลวสามารถเขาสูระบบประกันสุขภาพของเอกชนได โดยนายจางเปนผูดูแล
คาใชจายxvii กองทุนประกันสังคมน้ีจะชวยลดชองวางของแรงงานขามชาติที่ไมสามารถเขาสูระบบ
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ประกันสังคม เพราะพวกเขายังไมไดรับพาสปอรตช่ัวคราว และจะใหการครอบคลุมกรณีที่แรงงาน 
ขามชาติไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทำงาน  

แรงงานขามชาติที่ถูกกีดกันออกจากระบบน้ัน จากน้ันจะถูกตัดสิทธิไดรับคาชดเชยเม่ือเกิด
อุบัติเหตุในท่ีทำงาน นอกจากน้ี ยังเปนการขัดขวางการรวมตัวและการเรียกรองเพ่ือสิทธิในการ 
มีสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีขึ้น 

 

การสงเสริมการเจรจาและแกไขความขัดแยง 

การมีสวนรวมขององคกรนายจางและแรงงานขามชาติชวยหลีกเล่ียงขอพิพาทในการทำงาน 
และชวยในการสรางสังคมท่ีเหนียวแนน 

ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีนั้นไดยึดถือ
ตามอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน พ.ศ.2491 (ฉบับที่ 87) 
และอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาตอรองรวม  
พ.ศ.2492 (ฉบับที่ 98) เปนอนุสัญญาหลักของ ILO ดังนั้นประเทศไทยจึงถูกผูกมัดใหถือปฏิบัติตาม
อนุสัญญาทั้งสอง แมวาประเทศไทยจะไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 87 ในการรับรองสิทธิของ
แรงงานและนายจางทุกคนในการสรางหรือเขารวมองคกรท่ีพวกเขาเลือกเองโดยไมตองขออนุญาตกอน 
ในอนุสัญญาฉบับที่ 98 ไดสงเสริมการเจรจาตอรองรวมโดยตัวแทนของสหภาพ และสิทธิในการรวม
ออกเสียงสะทอนความคิดเห็นในท่ีทำงาน นอกจากน้ี ยังคุมครองแรงงานและนายจางท่ีมีการรวมตัว
เปนสหภาพ และปลอดจากการแทรกแซงกิจกรรมของกันและกัน 

ขณะท่ีอนุสัญญาหลักๆ เหลานี้ควรจะถูกนำมาใชเพื่อจัดหาความคุมครองท่ีสำคัญตอแรงงาน

ขามชาติและใหพวกเขาไดมสีทิธใินการพฒันาสภาพการทำงาน แตใจความสำคญัของอนสุญัญาเหลานี้
กลับไมไดถูกนำมาแปลความในกฎหมายของไทย ภายใตพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 
แรงงานขามชาติถูกกีดกันจากการจัดต้ังสหภาพแรงงานใหมหรือเปนเจาหนาท่ีในสหภาพที่จัดตั้งขึ้นแลว 
เนือ่งดวยเจาหนาทีส่หภาพตองเปนคนไทยโดยกำเนดิ และมสีญัชาตไิทยเทานัน้ แมวาแรงงานขามชาติ
สามารถเขารวมสหภาพได แตสวนมากแลวพวกเขายังไมสามารถเขารวมได เนื่องดวยหลายพ้ืนท่ี 
ที่มีแรงงานขามชาติทำงานอยู กลับไมมีสำนักงานสหภาพแรงงานเลย นอกจากนี้ แรงงานขามชาติ
จำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานหญิงนัน้ซึง่ทำงานในอุตสาหกรรมท่ีไมมสีหภาพแรงงาน เชน งานเกษตรกรรม 
งานบาน งานบรกิารทางเพศ การนำกฎหมายแรงงานมาปฏิบตัใิชเพียงบางสวน สงผลใหแรงงานขามชาติ
บางสวนถูกเลิกจางเมื่อพวกเขาพยายามที่จะเขารวมองคกรหรือพยายามเรียกรองสิทธิ และแนนอน
วาการถกูไลออก กอใหเกดิการสญูเสยีสทิธิทางกฎหมาย และถกูสงกลบัประเทศกอนทีข่อพพิาทจะเสร็จส้ิน 
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กรอบแนวทางปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนสากลวาดวยการจับ  
การกักขัง และการสงกลับ 

มีการคาดการณวาการขยายขอบเขตสำหรับการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานขามชาติภายใต 
MOU กับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดการจับ การกักขัง และการสงกลับ แตยัง 
ไมสามารถเปนเชนน้ันไดในบางกรณี เพราะแรงงาน
ขามชาติสวนใหญยังไมสามารถเขาสูระบบการ
จดทะเบียนได และบางสวนเนือ่งจากสภาพขอจำกดั
ในเงือ่นไขทีต่ามมากบัการจดทะเบยีน ทำใหแมแต 
ผูทีข่ึน้ทะเบียนแลว ยังมีความเปนไปไดที่จะถูกจับ  
แมประเทศไทยเองจะเปนภาคีของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศในการรับประกันสิทธิของผูที่ไมใช
สัญชาติไทยท่ีถูกจับและสงกลับประเทศ แตกระน้ัน
ในทางปฏิบัติแลวกลับถูกนำมาใชเพียงบางสวน
และไมสอดคลองกัน 

 

การปกปองคุมครองผูคน 
ที่เคลื่อนยาย 

มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนสากลไดสงเสริม
สิทธิของประชาชนในการเคล่ือนยาย ในระดับ
พื้นฐานท่ีสุด คือ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต  
มีเสรีภาพ และความปลอดภัยของบุคคล โดยมี
สนธิสญัญาหลกัดานสทิธิมนษุยชน 9 ฉบบัดวยกนั 
กลาวคือ 2 ฉบับเปนเร่ืองการปกปองคุมครองความ
เปนพลเมือง สิทธิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม ขณะท่ี 5 ฉบับใหความคุมครองสำหรับ
กลุมเฉพาะ เชน เด็ก ผูหญิง แรงงานขามชาติ  
ผูพิการ การตอตานการแบงแยกสีผิว และ 2 ฉบับเกี่ยวของกับการตอตานการทรมานและการถูกบังคับ
สูญหาย สนธิสัญญาเหลาน้ีเปนขอผูกมัดทางกฎหมายในการใหความคุมครองประชาชนทุกคนและรัฐ
ที่ใหสัตยาบันแลวจะตองปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายของประเทศตนใหสอดคลองกับสนธิสัญญา 

หัวใจหลักของเร่ือง 

แรงงานขามชาติ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของใน
กิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทนในรัฐที่ตนไมไดมีสัญชาติ
นั้นๆ 

ผูลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่มีความกลัวเปนที่ตั้งอันเกิด
จากการถูกลงโทษดวยเหตุผลเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา 
สัญชาติ การเปนสมาชิกของกลุมสังคมเฉพาะ หรือ
กลุมความคิดเห็นทางการเมือง อยูนอกประเทศ
บานเกิดของเขาหรือเธอ ไมสามารถหรือกลัว ไมเต็มใจ 
ที่จะไดรับการชวยเหลือภายใตการคุมครองของ 
ประเทศนั้นๆ 

การจับ หมายถึง การจับกุมบุคคลอันถูกตัดสินวามี
ความผิดตามกฎหมาย หรอืดำเนินการโดยเจาหนาท่ีรฐั 

การกักขัง หมายถึง การกักขังบุคคลไวในพื้นที่แคบ
หรือพื้นที่ที่จำกัด อันไดแก คุก คายปด สถานกักขัง 
พื้นที่เปลี่ยนผานของสนามบิน สถานที่ซึ่งอิสรภาพ
หรือการเคล่ือนยายถูกจำกัด และมีเพียงการออกนอก
พรมแดนของประเทศเทาน้ันท่ีจะเปนโอกาสมีอิสรภาพ
จากการถูกจำกัดพื้นท่ีได 

การสงกลบัประเทศตนทาง หมายถงึ การกระทำของ
รัฐในการใชอำนาจอธิปไตยของตนในการยายคน
ตางดาวออกจากเขตแดนของตนไปยังสถานท่ีอื่น 
หลังจากปฏิเสธความชวยเหลือหรือยกเลิกคำอนุญาต
ใหสามารถอยูในประเทศได 

การกีดกัน หมายถึง การปฏิเสธอยางเปนทางการ 
ในการรับคนตางดาวเขามาอยูในรัฐ 
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หลกัการสำคญัตามเอกสารดานสทิธมินษุยชน 
คือ การไม เลือกปฏิบัติและความเทาเทียม  
สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งสากล ดังนั้นจึงไมตองนำมา
เชื่อมโยงกับสถานะพลเมือง ในขณะที่รัฐพยายาม
สรางชองวางระหวางความเปนพลเมืองและไมใช
พลเมอืงในกฎหมายรัฐ ปฏเิสธสิทธใิดๆ ทีไ่มถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยสิทธิตางๆ จะตองเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของรัฐเทานั้น ในทางปฏิบัติ  

การตีความเอกสารดานสิทธิมนุษยชนน้ันมีความแตกตางหลากหลายไปตามความแตกตางของรัฐ 
เหลานี้ทำใหแรงงานขามชาติมีความเปราะบาง และอยูภายใตดุลยพินิจของรัฐและความไมแนนอน
ทางการเมือง 

 

สิทธิในการเคลื่อนยาย 

สทิธใินการเคลือ่นยายโดยอิสระของผูคนไดถกูระบไุวในกฎหมายระหวางประเทศ ปฏญิญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) กลาววา “ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศ รวมถึงประเทศของตน 
และสามารถจะกลับไปยังประเทศของตน” (มาตรา 12.2) สนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน 
อีกจำนวนหนึ่งยังชวยเสริมสรางหลักการนี้xviii แมวาปฏิญญาอาเซียนวาดวยแรงงานขามชาติจะสะทอน
มาตรฐานนีไ้ดเพยีงแผวเบากต็าม ในการสงเสรมิสทิธวิาดวยเสรภีาพในการเคลือ่นยายนัน้ รฐัไมสามารถ
ขับไลคนในชาติของตนได และทุกรัฐถูกคาดหวังที่จะยอมรับพลเมืองของพวกเขากลับประเทศ 

อยางไรก็ตาม เสรีภาพในการเคล่ือนยายนับวาเปนการทาทายแนวคิดรวมสมัยของรัฐชาติ  
ภายใตการไหลเวียนของประชากร ซึ่งถูกมองวาเปนภัยคุกคามตออำนาจอธิปไตยของชาติ รัฐสามารถ
ควบคุมประชาชนที่ไมใชพลเมืองของตนไดในพรมแดนของรัฐ แมวากฎหมายระหวางประเทศจะลด
การใชอำนาจนี้ของรัฐก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานอื่นๆ เชน ในกรณี
ของผูลี้ภัย สิ่งซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงปฏิบัติการแบบรวมสมัย นั่นคือ คำกลาวของคณะกรรมการดาน 
สิทธิมนุษยชนที่วา “นับตั้งแตการเดินทางระหวางประเทศไดเรียกรองใหมีเอกสารท่ีเหมาะสม  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือเดินทาง สิทธิในการออกจากประเทศตองหมายรวมถึงสิทธิในการถือครอง
เอกสารเพื่อการเดินทางดวย”xix 

 

การเนรเทศ หมายถึง การกระทำโดยเจาหนาทีข่องรฐั
โดยความต้ังใจและเพ่ือวัตถุประสงคเร่ืองความปลอดภัย
โดยการกำจัดบุคคลหรือกลุมของบุคคลท่ีรัฐไมตองการ
ออกนอกเขตแดนของรัฐ 

ท่ีมา: Convention on the Status of Refugees (1951), 
Migrant Workers’ Convention (1990), IOM, UNHCR  
(1999) 

กลองขอความท่ี 4 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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การจับและการกักขัง: วิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย 

สิทธิในการมีเสรีภาพและอิสรภาพจากการถูกควบคุมตัวตามอำเภอใจเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของมนุษยที่มีการรับประกันใหแกประชาชนทุกคน ทั้งแรงงานขามชาติหรือพลเมืองของรัฐxx  
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ระบุวา “ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพและความปลอดภัย บุคคลใดก็ตามไมควรถูกจับหรือกักขังตามอำเภอใจ” (มาตรา 9.1) การใช
การกักขังในการจำกัดอยางเครงครัดตอผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐท่ีสถานภาพการเขาเมืองเปนท่ีตอง
สงสัย ยกตัวอยางเชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) เรียกรองใหรัฐใหคำมั่นวาจะใชการกักขังเด็ก 
ไวเปนทางเลือกสุดทาย และตองมีระยะเวลาส้ันที่สุดเทาที่จะเปนไปได (มาตรา 37.b) เชนเดียวกับในป  
พ.ศ.2494 ในอนุสัญญาเก่ียวของกับสถานะของผูลี้ภัย (อนุสัญญาวาดวยผูลี้ภัย) ระบุวา ผูลี้ภัยจะ 
ไมถูกลงโทษในกรณีการเขาเมืองท่ีผิดกฎหมายหรือการปรากฏตัวในประเทศปลายทาง ซึ่งการควบคุม 
การเคลื่อนยายของพวกเขาจะตองถูกจำกัดและนำมาใชจนกวาสถานภาพของบุคคลนั้นจะไดรับการ 
ขึ้นทะเบียนหรือไดรับการยินยอมใหอยูในประเทศจากประเทศอื่น (มาตรา 31) แนวทางเกี่ยวกับ
คุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติไดและมาตรฐานเกี่ยวกับการกักขังผูแสวงหาการลี้ภัย ฉบับปรับปรุงแกไข  
ซึ่งตีพิมพโดย UNHCR ไดขีดเสนใตเนนย้ำวา ผูแสวงหาการลี้ภัยจะถูกกักขังในกรณีพิเศษเทานั้น 

แรงงานขามชาติทั่วโลกตองเผชิญกับการถูกจับดวยสาเหตุตางๆ เชน การเขาเมืองโดย 
ผิดกฎหมาย การใชเอกสารปลอม การออกจากท่ีอยูอาศัยโดยไมไดรับอนุญาต การเขาพักแบบผิดวิสัย 
การละเมิดหรืออยูเกินเงื่อนไขที่อนุญาตในการเขาเมืองxxi แมวาการจับอาจจะเปนไปตามกฎหมาย  
แตบอยครั้งที่แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำของพวกเขาไมไดเกี่ยวของกับกฎหมายคนเขาเมืองเลย  
การบุกจบัและการจับแรงงานขามชาติอาจถูกนำมาใชขดัขวางผูยายถ่ินอยางมีประสิทธภิาพ ซึง่หมายถึง
การกีดกันพวกเขาจากการรองเรยีนเกีย่วกับความรนุแรง การถกูละเมดิสทิธแิรงงาน เปนการแสดงออก 
ในทางการเมอืงของรัฐในการรณรงคเพื่อใหไดรับการสนับสนุน หรือการเชิญชวนใหประชาชนเขาใจวา
รัฐมีความกระตือรือรนในการปกปองความมั่นคงของชาติ รัฐกักขังแรงงานขามชาติที่สถานภาพการ 
เขาเมืองมีขอสงสัยเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนการพิจารณาการกักบริเวณเพื่อรอสงกลับประเทศหรือเนรเทศ 
หรือภายใตกฎหมายอาญา กรณีการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ผูตรวจการพิเศษของสหประชาชาต ิ
ดานสทิธผิูยายถิน่ไดวพิากษวจิารณการใชดลุยพินจิอยางสูงและอำนาจในการกักขงั ซึง่ถูกนำมาใชในการ
ตรวจคนเขาเมอืงและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในหลายประเทศ และสามารถทำใหเกิดการละเมิด
เพิ่มสูงขึ้น แรงงานขามชาติสามารถถูกกักตัวไวเปนระยะเวลานาน ในพ้ืนท่ีแออัดและไมถูกสุขลักษณะ 
ถูกดำเนินการตามอำเภอใจและแบบเฉพาะกิจ ตลอดจนในทางปฏิบัติมักจะถูกปฏิเสธความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย และการเขาถึงขั้นตอนของการทบทวนพิจารณาคดี 
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ขณะที่ยังไมมีสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวของกับ
การจับและกักขังผูที่ไมใชพลเมือง แตอยางไรก็ตาม กฎหมายระหวางประเทศยังใหความคุมครองอยู  
โดย UNHCR ไดมีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการกักขังผูแสวงหาการลี้ภัย โดยขอกำหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ำวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำและหลักในการคุมครองบุคคลภายใตการกักขังและ 
การคุมขัง (หลักการ) ในทุกรูปแบบ ไดกำหนดมาตรฐานสำหรับการกักขังทุกรูปแบบ 

ประชาชนสามารถถูกจับและกักขังไดบนฐานของกฎหมายภายในประเทศเทานั้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซึ่งทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอตกลง ICCPR ไดชี้แจงถึง
ความหมายของการกักขังตามอำเภอใจและเรียกวา “การกระทำตามอำเภอใจ” ซึ่งไมไดหมายความ
อยางงายๆ แตเพยีงวา “ละเมดิกฎหมาย” แตยงัหมายรวมถึง “ความไมเหมาะสมหรือความอยุตธิรรม”xxii 
เมื่อมีการกักขังเกิดขึ้น ผูที่ถูกกักขังทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมและเคารพ 
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (ICCPR มาตรา 10, หลักการ 1) ภายหลังการถูกจับ แรงงานขามชาติ
ควรถูกนำตัวไปควบคุมไวตามสถานะของพวกเขา กลาวคือ พวกเขาควรจะถูกแยกออกจากบุคคลท่ีอยู
ระหวางการพิจารณาคดีอาญาและผูทีถ่กูตัดสนิคดแีลว (ICRMW มาตรา 17(1), รางหลกัการ 8) การดแูล
เปนพเิศษมีความจำเปนสำหรับผูถกูกกัขงัท่ีเปนกลุมคนท่ีมคีวามเปราะบาง เชน ผูหญงิ เด็ก และผูปวย 
ในปพ.ศ.2527 อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย  
ไรมนษุยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ไดหามการทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ
การลงโทษ และเรียกรองใหรัฐปองกันการกระทำเหลานี้โดยเจาหนาที่รัฐเอง (CAT มาตรา 6, หลักการ 
6) ในปพ.ศ.2544 พิธีสารภายใตอนุสัญญา CAT ระบุถึงการอนุญาตใหหนวยงานอิสระสามารถ 
เขาเยี่ยมชมสถานกักขังเปนประจำ เพื่อติดตามตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินการได 

แรงงานขามชาติมีสิทธิในการเรียกรองความถูกตองทางกฎหมายในการควบคุมตัวของพวกเขา
กอนจะเขาสูชัน้ศาล และเขาถงึระบบยุตธิรรมในประเทศปลายทาง (ICRMW ขอ 9 และ 17, CRC มาตรา 
37.d) เพื่อใหแนใจวาแรงงานขามชาติไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่จากการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
และยังคงสามารถติดตอกับโลกภายนอกได หลังจากถูกจับ แรงงานขามชาติสามารถเขาถึงความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ทางการทูตทันที (ASEAN Declaration ขอ 10; หลักการ 15 และ ICRMW 
มาตรา 16) เจาหนาที่ผูทำการกักขังตองแจงใหแรงงานขามชาติรูถึงขอกลาวหาท่ีพวกเขาถูกจับ  
ทางเลอืกอืน่ๆ ที่พวกเขาสามารถทำได และตองใหมั่นใจวากระบวนการตางๆ เหลานั้นถูกส่ือสาร 
ในภาษาที่แรงงานขามชาติสามารถเขาใจได แรงงานขามชาติมีสิทธิในการขอใหมีลามในกรณีที่มีความ
จำเปนในการดำเนินการทางกฎหมายโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ (ICRMW 16(5) และหลักการ 14) 
การปฏิบัติเหลาน้ีตองถูกฝงรากอยูในการรักษาผลประโยชนรวมของทุกรัฐ เพ่ือเพ่ิมการปกปองประชาชน
ของตนท่ีอยูตางประเทศ และใหความสำคัญมากข้ึนกับการเคล่ือนยายเพ่ือเปนแรงงานท้ังถูกกฎหมาย
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และไมถูกกฎหมายท่ีมีเพ่ิมข้ึน ผลท่ีตามมาคือ ปจจุบันสถานทูต 
บางแหงไดเริ่มมีการจัดบริการเกี่ยวกับแรงงานขามชาติขึ้น 

ในทุกขั้นตอนของการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
แรงงานขามชาติควรไดรับการยอมรับอยางเทาเทียมบนพ้ืนฐาน
ของสิทธิความเปนมนุษย ในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) สนับสนุนวามนุษยทุกคนมีสิทธิอยางเต็มที่ในการมีความสุข
ในการเปนมนุษย โดยไมตองคำนึงถึงเชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด ซึ่งนั่นไดรองรับสิทธิในความปลอดภัย
ของบุคคล การเขาถึงศาลยุติธรรม และการแกไขปญหาอันเกิดจากการเลือกปฏิบัติ คณะกรรมการ
สนธิสัญญายังไดระบุวา “การปฏิบัติที่แตกตางบนฐานของการเปนพลเมืองหรือผูอพยพถือไดวา
เปนการเลือกปฏิบัติ” เวนแตเพียงสาเหตุของความแตกตางนั้นถูกตองตามกฎหมาย หรือเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนดไวxxiii เชนเดียวกับ ผูถูกกักขังอ่ืนๆ ที่ไมตองแบกรับคาใชจายอันเกิดจากการละเมิดกฎ
อันเกี่ยวของกับการยายถิ่น (ICRMW มาตรา 17.8) และทายที่สุด แรงงานขามชาติจะตองไมถูกกักขัง 
เปนระยะเวลานาน ขณะที่เรื่องของพวกเขาอยูในกระบวนการพิจารณา ในปพ.ศ.2542 คณะทำงาน
เรื่องการจับกุมโดยพลการแหงสหประชาชาติ ไดลงมติรับขอพิจารณาหมายเลข 5 อันเกี่ยวของกับ
สถานการณของผูยายถ่ินและผูแสวงหาการล้ีภัย โดยไดเสนอแนะวาตองการระบุระยะเวลาสูงสุด 
โดยบัญญัติไวในกฎหมาย และนั่นเองการควบคุมอาจจะ “ในกรณีที่ไมมี” อาจจะเปนนานขึ้นหรือ 
ไมมีแนนอนxxiv 

 

ระเบียบขอกำหนดวาดวยการสงกลับประเทศตนทาง 
และการเนรเทศออกนอกประเทศ 

แรงงานขามชาติจะไดรับการคุมครองในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการสงกลับประเทศภายใต
หลักเกณฑ 3 ประการท่ีระบุไวในกรอบดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ คือ 1) มีการรับประกันการ
ใหอยูเพ่ือปกปองคุมครองการสงกลับบุคคลท่ีอาจจะเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง 
ตามมา 2) มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยระหวางการสงกลับ 3) การปกปองคุมครองท่ีเกี่ยวของ
กับการเนรเทศออกนอกประเทศ 

 

รฐัทกุรฐัจะตองเคารพในสทิธมินษุยชน
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยชนของ 
ผูยายถิ่น และตองยุติการจับและ 
การกักขังตามอำเภอใจ 

ที่มา: UN General Assembly, 2009, 
Resolution 63/184 
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สิทธิในการไดอยูตอ 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาการล้ีภัยไดรับการรับรองการปกปองคุมครองโดยรัฐภายใตอนุสัญญาผูลี้ภัย  
พ.ศ.2494 และพิธีสารภายใตอนุสัญญา พ.ศ.2510 สำหรับภาระผูกพันของรัฐท่ีมีตอสนธิสัญญา 
ในการไมบังคับสงกลับ (มาตรา 33.1) หมายความวา ผูลี้ภัยและผูแสวงหาการล้ีภัยไมจำเปนตอง 
ออกจากพรมแดนไปยังที่ที่ชีวิตของพวกเขา หรืออิสรภาพของพวกเขาจะถูกคุกคามเพราะเชื้อชาติ 
ศาสนา สัญชาติ การเปนสมาชิกของกลุมสังคมเฉพาะหรือความแตกตางของแนวคิดทางการเมือง 
หลกัการของการไมบงัคับสงกลบัถอืไดวาเปนหวัใจสำคัญของกฎหมายสากลดานผูลีภ้ยั และไดกลายมาเปน
จารีตธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายสากลxxv 

ขอกำหนดเหลานี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำทุกคน มีการระบุ 
ประเด็นไวอยางกวางๆ ดังนี้ 

การบริหารจัดการและกระบวนการทางกฎหมาย 
• ผูตองกักสามารถไดรับการลงทะเบียน และไดรับการชี้แจงอยางครบถวนถึงเหตุผลและเงื่อนไขของการที่พวกเขา
ถูกกักขังและมีสิทธิที่จะรองขอใหมีลามแปลภาษา ถาจำเปน 

• การดูแลเรื่องการสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกอยางเปนประจำตองไดรับการยืนยัน ไดแก สถานทูต และ 
ผูแทนดานกฎหมาย ตลอดจนครอบครัว  

• สถาบันที่เกี่ยวกับอาญาจะตองมีการสืบสวนอยางเปนประจำ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย 

การปกปองคุมครองกลุมผูที่มีความเปราะบาง 
• จะตองแยกผูตองกกัตามประเภทท่ีตางกนั ประเภทตางๆ ไดแก ผูหญงิ ผูชาย และวยัรุน ผูตองขงัทีย่งัไมตดัสินคดี
และอยูในระหวางการไตสวน และผูตองขังที่ถูกตัดสินคดีแลว สำหรับผูตองกักหญิงน้ันจะตองไดรับการดูแล 
จากเจาหนาที่หญิงเทานั้น 

สุขภาพและสวัสดิการ 
• สถาบนัเกีย่วกบัอาญาจะตองมคีวามสะอาดอยูเสมอ และผูตองกกัจะตองไดรบัการจดัหาสถานทีท่ีถ่กูสุขลกัษณะ 
น้ำดื่ม และหองสุขาที่เปนประโยชนตอสุขภาพ เจาหนาที่จะตองทำใหมั่นใจวาผูตองกักมีขนาดพื้นที่ แสงสวาง 
อากาศถายเทและการพักผอนหยอนใจที่เหมาะสมเพียงพอ 

• เจาหนาที่ตองจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่เหมาะสมและเพียงพอแกผูตองกัก 
• ผูตองกักตองไดรับการบริการดานการแพทย รวมถึงการบริการดานจิตเวช และผูตองกักหญิงที่อยูในชวงกอน
และหลังการคลอดตองไดรับการดูแล และจะตองมีพื้นท่ีสำหรับการใหนมบุตร 

กลองขอความที่ 5 

ขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำ 
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ทุกวันนี้ ทุกคนท่ีมีความเส่ียงในการถูกทรมานอยางรายแรง ตามมาดวยการถูกเนรเทศไดรับ
การคุมครองจากการไมสงกลบัภายใตอนสุญัญาตอตานการทรมาน พ.ศ.2527 สนธสิญัญาฉบับนีถ้อืหลัก
วา “รัฐภาคีจะตองไมผลักดัน, สงกลับ (‘refouler’) หรือสงอาชญากรไปยังอีกรัฐหนึ่งซึ่งอาจเชื่อไดวา
บุคคลนั้นๆ จะไดรับอันตรายจากการถูกทรมาน” (CAT, มาตรา 3) หลักการนี้ถูกทำใหเขมแข็งภายใต 
ICCPR พ.ศ.2519 มาตรา 7 ที่ไดรับการตีความวา หามมีการสงกลับหากกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะถูก
ทรมาน โดยคณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนยึดหลักการที่วา “รัฐท่ีเปนภาคีจะตองไมสงปจเจกบุคคล
ไปใหไดรับอันตรายจากการทรมาน หรือการกระทำอ่ืนๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือการปฏิบัติ 
ที่ย่ำยีศักด์ิศรี ลดทอนความเปนมนุษยหรือไดรับการลงโทษเม่ือกลับไปยังอีกประเทศหน่ึงโดยการ
เนรเทศ สงกลับ หรือบังคับกลับ” คณะกรรมการตัดสินใหบุคคลน้ันๆ ไมจำเปนตองกลับประเทศ  
ถาที่แหงนั้นไมไดมีการเยียวยาความเจ็บปวย อันเชื่อมโยงกับการรุนแรงของการละเมิดสิทธิของรัฐภาคี 
การตัดสินนี้อาจนำไปปรับประยุกตใชกับแรงงานขามชาติที่ประสบปญหาการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจาก
การที่รัฐไมสามารถบังคับใชมาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยสากลในที่ทำงานได 

การสนับสนุนหลักการในระดับสากลในการไมบังคับสงกลับมีความเขมแข็งมาก ในคำแนะนำ
ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูที่ไมใชประชากรของประเทศ คณะกรรมการการวาดวยขจัดการแบงแยก 
ทางเชื้อชาติไดเสนอแนะวา กฎหมายภายในประเทศวาดวยการเนรเทศไมควรเลือกปฏิบัติตอ 
ชาวตางชาติบนฐานของเชื้อชาติ สีผิว หรือความเปนกลุมชาติพันธุ และผูที่ไมใชพลเมืองก็ควรมีสิทธิ
เทาเทียมกัน และมีสิทธิในการอุทธรณกับคำสั่งการเนรเทศออกจากประเทศได ซึ่งเทากับเปนการย้ำถึง
หลักการของการไมบังคับสงกลับที่ถูกเอามาใชกับกรณีบุคคลท่ีมีความเส่ียงในการถูกละเมิดสิทธิความ
เปนมนุษย ประเด็นสุดทาย เปนการสะทอนใหเห็นสิทธิการมีชีวิตครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการ 
มีขอเสนอแนะวาการเนรเทศและการสงกลับประเทศตนทางควรหลีกเลี่ยงเมื่อสิทธินี้ถูกตอตาน 
อยางเห็นไดชัด 

หากมองไปที่การปฏิบัติตอกรณีเด็กที่ไมมีผูปกครองและเด็กที่ถูกแยกออกจากประเทศตนทาง
ของตน ความเห็นโดยท่ัวไปโดยคณะกรรมการดานสิทธิเด็ก ถูกนำไปใชเพ่ิมน้ำหนักตอฉันทามติสากล 
อันเกี่ยวกับหลักของการไมบังคับสงกลับ คณะกรรมการยึดหลักท่ีวารัฐไมควรสงเด็กกลับไปยังประเทศ 
ที ่ “มีเหตุใหเชื่อไดวาเด็กจะอยูบนความเส่ียง เปนอันตราย” โดยไมตองคำนึงวาอันตรายน้ันจะ 
ถกูกระทำโดยรฐัหรอืไมใชรฐั เนนย้ำวาในการประเมินความเสีย่งของอนัตรายนัน้ อายแุละเพศของเดก็
เปนส่ิงท่ีตองเอามารวมประเมินดวย เชนกันกับผลกระทบรายแรงตอเด็ก โดยเฉพาะเร่ืองความเพียงพอของ
อาหารและการบริการสาธารณสุข เด็กๆ ไมควรถูกสงกลับไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงอยางแทจริง 
ในเรื่องของการเขาสูการเปนแรงงานเด็ก ถูกเกณฑทหาร หรือเขารวมในความขัดแยง ตัวอยางเชน  
การเปนนักรบหรือผูใหบริการทางเพศแกทหาร เปนตน 
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เหย่ือของขบวนการคามนุษยนั้นสามารถเขาถึงสิทธิภายใตกฎหมายสากลท่ีนอยมาก แมวารัฐ 
จะพยายามตอสูกับการคามนุษย เม่ือบุคคลถูกระบุวาเขาเปนเหยื่อของการคามนุษยบุคคลน้ันอาจตอง
กลับไปยังประเทศตนทาง โดยไมคำนึงถึงความตองการของบุคคลนั้นๆ หลักการของรัฐภาคีในการ
ตอตานการคามนุษยมีเพียง “การพิจารณารับรองมาตรการหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมโดยอนุญาตให 
ผูที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยยังสามารถอยูในดินแดนของตนไดเปนการช่ัวคราวหรือถาวรในกรณี
ที่เหมาะสม” ในการพิจารณาของรัฐควรจะ “ใหการพิจารณาท่ีเหมาะสมในเร่ืองของมนุษยธรรมและ
ความเห็นอกเห็นใจ” (ATP มาตรา 7) หากมองกลับมาที่เหยื่อของการคามนุษยแลว “ตองคำนึงถึง
ความปลอดภัยที่วาบุคคลนั้นเปนเหยื่อของการคามนุษยและจะตองอยูบนฐานของความสมัครใจ”  
(ATP มาตรา 8) OHCHR ขยายสทิธิทีจ่ะไดอยู โดยรฐัจะตอง “รบัรองความปลอดภัยจากการท่ีกลุมเส่ียง
จะถูกดึงกลับไปเปนเหยื่อของการคามนุษยอีกครั้ง และใหทางเลือกอื่นในการอยูในประเทศหรือ 
สงไปยังประเทศที่สามหรือในสถานที่เฉพาะ (เชน เพื่อปองกันการกลับเขาสูการคามนุษย)”xxvi 

การทำงานเพื่อใหเกิดกระบวนการที่เปนธรรม 

กลไกเครื่องมือสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้นแทบไมมีการอางถึงในสวน
ของวิธีการในการสงกลับ สภาองคมนตรีแหงยุโรปไดมีการพัฒนาขอเสนอแนะในการรับรองการเคารพ 
ในสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการใหเกียรติแรงงานขามชาติระหวางการสงกลับxxvii อยางไรก็ตาม 
การไมมีเครื่องมือท่ีชัดเจนในระดับสหประชาชาติและปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริม
สิทธิของแรงงานขามชาติ ทำใหไมมีสิ่งอางอิงในการสงกลับแรงงานขามชาติ ในปฏิญญากรุงเทพวา
ดวยแรงงานขามชาติที่เขาเมืองผิดกฎหมาย พ.ศ.2542 ซึ่งเห็นชอบโดยผูเขารวมการประชุมนานาชาติ
วาดวยการยายถิ่น รวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง ไดยืนยันในมาตรา 13 ที่วา “ระยะเวลาของ
ผูที่ไมมีสิทธิในการเขามาและอยูตอ เปนยุทธศาสตรสำคัญในการลดความดึงดูดใจของการคามนุษย...
การกลับคืนจะตองดำเนินการบนฐานของมนุษยธรรมและวิธีการท่ีปลอดภัย” แมวาจะไมเปนขอผกูพัน

แตถือเปนการประกาศแนวทางหลักในการปฏิบัติอันเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมาย 

ในการลงนาม MOU ระหวางประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานน้ัน ไมไดหมายรวมถึง กระบวนการ 
ที่มีมาตรฐานหรือวิธีการในการสงกลับ แมวาพวกเขาจะยืนยันวาแรงงานขามชาติควรจะจายคาใชจาย
สำหรับการสงกลับประเทศผานกองทุนท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือจุดประสงคนี้ แตชองวางทางกฎหมายเหลานี้
ทำใหแรงงานขามชาติมีความเปราะบางระหวางกระบวนการสงกลับ และยังคงปญหามากขึ้นดวย
แรงงานขามชาติที่ถูกสงกลับไปยังประเทศตนทางของพวกเขานั้น กลับตองกลับเขาสูกระบวนการ
ตอตานมาใชกับผูที่สงพวกเขากลับ 

 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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อยางไรก็ตาม บทบัญญัติทั่วไปของมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนยังควรถูกนำมาใช เมื่อมีการ 
สงกลับผูที่ไมใชพลเมืองนั้นๆ รัฐควรเรียกรองใหเกิดการเคารพสิทธิในชีวิตและรางกาย การใหเกียรต ิ
และไมควรอยูภายใตบุคคลใด การถูกเนรเทศออกจากประเทศ การถูกทรมาน การไมเคารพใน 
สิทธิมนุษยชน หรือการย่ำยีศักด์ิศรีความเปนมนุษย อดีตผูตรวจการพิเศษของสหประชาชาติดาน 
สิทธิผูยายเนนวา “การขับไล สงกลับ หรือการเนรเทศแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารควรตั้งอยูบนฐาน
ของการเคารพและใหเกียรติ”xxviii 

1. แรงงานขามชาติและครอบครัวของเขาไมควรถูกเนรเทศออกนอกประเทศแบบกลุม แตควรพิจารณา 
การเนรเทศเปนรายกรณี 

2. แรงงานขามชาติและครอบครัวจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศภายใตการตัดสินใจของเจาหนาที่ผูอำนาจ 
และเปนไปตามกฎหมายเทานั้น 

3. การตัดสินการเนรเทศตองถูกสื่อสารในภาษาท่ีเขาเหลานั้นเขาใจ เมื่อมีการรองขอซึ่งไมใชการเนรเทศ 
โดยบังคับ การตัดสินใจจะตองสื่อสารโดยมีเอกสารท่ีเขียนข้ึนอยางถูกตอง และบันทึกไวแยกจากกรณีที่
เปนการดำเนินการภายใตความมั่นคงของชาติ ที่เหตุผลของการตัดสินใจดำเนินการโดยรัฐ สำหรับบุคคลที่อยู
ในความหวงกังวลควรจะไดรับการชี้แจงสิทธิกอนท่ีจะมีการตัดสินและดำเนินการ 

4. เมือ่การตัดสนิถกูประกาศโดยเจาหนาทีผู่มอีำนาจตามกฎหมาย ผูทีอ่ยูในความหวงกังวลควรจะไดรบัการแจงสทิธิ
ถึงเหตุผลวาเขาหรือเธอไมควรจะถูกเนรเทศดวยเหตุใด และกรณีของเขาหรือเธอเหลาน้ันตองถูกทบทวน 
โดยเจาหนาที่ผูมีอำนาจ นอกจากจะดวยเง่ือนไขของความมั่นคงของชาติ ระหวางการทบทวนกรณี กลุมผูที่อยู
ในความหวงกังวลมีสิทธิในการอยูตอเพื่อรอการเนรเทศ 

5. ในกรณีการเนรเทศตามกฎหมายถูกทำใหสิ้นสุดลง ผูที่อยู ในความหวงกังวลมีสิทธิไดรับการชดเชย 
ตามกฎหมาย และการตัดสินแรกนั้นจะตองไมนำมาใชในการขัดขวางการกลับเขาประเทศของพวกเขาอีกครั้ง 

6. ในกรณีของการเนรเทศ กลุมผูที่อยูในความหวงกังวลจะตองไดรับโอกาสไมวากอนหรือหลังการถึงประเทศ
ตนทางในการเรียกรองคาจางและสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางที่พวกเขาหรือเธอรอการเนรเทศ 

7. โดยปราศจากอคติในการตัดสินการเนรเทศ แรงงานขามชาติหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาที่ถูกตัดสิน
ตางๆ สามารถแสวงหาการเขาเมืองในรัฐอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศตนทาง 

8. ในกรณีการเนรเทศแรงงานขามชาติและครอบครัวของเขา คาใชจายในการดำเนินการไมควรเรียกเก็บ 
จากพวกเขา ผูที่อยูในความหวงกังวลอาจจะถูกรองขอใหจายคาเดินทางเอง 

9. การเนรเทศออกจากประเทศที่จางแรงงาน รัฐนั้นๆ จะตองไมมีอคติตอแรงงานขามชาติและครอบครัว โดยทำ
ตามเง่ือนไขกฎหมายของประเทศ ไดแก สิทธิในการไดรับคาจางขั้นต่ำ และสิทธิอื่นๆ ที่เขาหรือเธอพึงมี 

กลองขอความที่ 6 

อนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว มาตรา 22 
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ผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐไดรับการรับรองความคุมครองระหวางกระบวนการสงกลับภายใต
อนุสัญญาแรงงานขามชาติ ซึ่งมาตรา 22 ของอนุสัญญาถูกนำมาปรับใชกับแรงงานขามชาติและ
ครอบครวัของเขา โดยไมคำนงึถงึสถานภาพการเขาเมอืง (กรณุาด ูกลองขอความที ่ 6) แรงงานขามชาต ิ
มีสิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา เพื่อไดรับการคุมครองและชวยเหลือจากเจาหนาที่สถานทูตของ
ประเทศตนทาง และความชวยเหลือตามสิทธิ (ICRMW มาตรา 23) แรงงานท่ีมีเอกสารไดรับความ
คุมครองมากกวา พวกเขาจะไมถูกขับไลออกจากรัฐท่ีตนทำงาน ยกเวนดวยเหตุผลตามที่ระบุไวใน
กฎหมายของประเทศ หากมีพิจารณาวาตองสงกลับ รัฐตองคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและระยะเวลา 
ที่พวกเขาพำนักอยูในประเทศขณะที่มีการจางงาน เปนขอหามในการเนรเทศแรงงานขามชาติหรือ
ครอบครัวของเขา เพื่อกีดกันสิทธิที่เขาควรจะไดรับในการอยูอาศัยและการไดรับใบอนุญาตทำงาน  
(ICRMW มาตรา 56) 

แรงงานขามชาติไดรับการรับรองการปกปองคุมครองการเนรเทศออกนอกประเทศตามอำเภอใจ 
และการสงกลับเปนกลุม (ICCPR มาตรา 13 และ ICRMW มาตรา 22) สิทธิทั้งสองประการน้ีตางเอื้อ
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ โดยธรรมชาติของการสงกลับคราวละมากๆ ยากท่ีแรงงานขามชาติเหลานั้น 
จะไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และความรวดเร็วในการดำเนินการแทบจะเปนไปไมไดที่รัฐ 
จะปฏิบัติตามกฎของการสงกลับแรงงานขามชาติ แรงงานท่ีมเีอกสารถูกจบัยอมเส่ียงตอการสงกลับอยาง
ไมถกูตองตามกฎหมาย และมีความเสี่ยงสูงที่ผูลี้ภัย เหยื่อจากการคามนุษยและบุคคลที่เสี่ยงตอการ
ทารุณกรรมจะไมถูกระบุตัวตน 

กฎหมายและนโยบายของไทยวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
 

การขาดความเชื่อมโยงในกฎหมาย 

แมวาประเทศไทยจะมีประวัติอันยาวนานในการเปนศูนยกลางการเคลื่อนยายของภูมิภาคและ 
เปนประเทศท่ีใหแหลงพักพิงช่ัวคราวตอผูลี้ภัยจากประเทศเพ่ือนบาน ขณะท่ีระบบกฎหมายภายใน
กลับลมเหลวที่จะอยูรวมกับประวัติศาสตรดังกลาวและบอยคร้ังท่ีขัดแยงกับมาตรฐานสากล  
การตอบสนองตอการยายถิน่สงผลกระทบตอการจำแนกแรงงานขามชาตจิำนวนมากออกจากการยายถิน่
ตามแนวทางปกติ และกดมาตรฐานแรงงานในภาคสวนท่ีมีการจางงานแรงงานขามชาติจำนวนมาก 
ใหต่ำลง ในอีกดานหนึ่ง นโยบายที่ตอบสนองนี้ไดกระตุนใหเกิดการแขงขันลงสูระดับลาง และปลอยให
แรงงานขามชาติมีความเปราะบางท่ีจะถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
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ความคุมครองภายใตกฎหมายสากลและชองวางของผูถูกกักขังท่ีไมใชพลเมืองในประเทศไทย 

ICCPR
CRPD CAT

ASPATP

OP-
CEDAW

CRC

ICERD

ICESCR

CEDAW

OP-
CRPD

ในการใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีกลาวขางตน ประเทศไทยมีพันธะผูกพันทางกฎหมาย 
ในการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานตอไปนี้แกประชาชนที่ไมใชพลเมืองของตนในการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
• เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกกักขัง 
• การไดรับขอมูลถึงเหตุผลในการจับกุม สิทธิของแรงงานขามชาติในฐานะผูถูกกักขัง และกระบวนการ 
ที่คาดวาจะดำเนินการ 

• การเขาถึงสภาทนายความ เจาหนาที่กงสุล และลาม รวมถึงการประเมินจากสถานภาพผูลี้ภัย 
• สามารถคัดคานอุทธรณการถูกกักขังภายใตการใชกฎหมายในช้ันศาลและดำเนินการตัดสินโดยทันที 
• การแยกออกจากผูที่อยูระหวางการพิจารณาคดี หรือผูที่ถูกตัดสินลงโทษสำหรับความผิดคดีอาญา 
• การแยกท่ีพักสำหรับผูชายและผูหญิง 
• การดแูลดานสขุภาพ ทีพ่กัทีถ่กูสุขลกัษณะ อาหาร นำ้ และอปุกรณอาบนำ้ และการเขาถึงการดูแลรกัษาทางการแพทย 
• การเคารพในหลักการของการไมบังคับสงกลับ 

กลองขอความที่ 7 

กลองขอความท่ี 7 สรุปสถานะปจจุบันของไทยตอสนธิสัญญาและหลักการสากล และสิทธิของ
ผูที่ไมใชพลเมืองไดรับจากพันธะผูกพันของไทยกับกฎหมายสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี  
ยังเนนใหเห็นอนุสัญญาที่ยังไมไดลงนามที่จะสามารถเสริมสรางการคุมครองใหกับพวกเขาได 
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ตามที่ประเทศไทยไดลงนามใน MOU กับประเทศพมา กัมพูชา และลาว วาดวยกระบวนการ
อนุญาตใหแรงงานขามชาติท่ีอยูในประเทศไทยสามารถจดทะเบียนสถานะของพวกเขาผานกระบวนการ
พิสูจนสัญชาติไดถูกนำมาใช โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการใหแลวเสร็จไดถูกขยายออกไปอยาง
ตอเนือ่ง จากวนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ.2552 เปนวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ.2553 เทากบัวาแรงงานขามชาต ิ
มีเวลาอีก 120 วัน มีแรงงานขามชาติที่สมัครเขาสูกระบวนการแตไมสามารถพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ
ในเวลาท่ีกำหนดเพราะตองผานข้ันตอนมากมาย แมวา “ศูนยพิสูจนสัญชาติแบบเบ็ดเสร็จ” จะสามารถ
ดำเนินการไดถึง 500 รายตอวัน นั่นคือ ในชวงตนเดือนเมษายนเม่ือใกลถึงกำหนด เจาหนาท่ี 
จะสามารถดำเนินการลงทะเบียนไดถึง 380,000 ราย จาก 414,820 รายที่ไดทำการสมัครไวxxix แมจะมี
ความพยายามเชนนี้แตมีการประมาณการกันวายังมีแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายอีกกวา 2 ลานคน 
ที่ยังคงอยูในประเทศไทย และไมไดเขารวมกระบวนการพิสูจนสัญชาติxxx ดูเหมือนเขาเหลานั้นจะโชค
ไมดีอีกคร้ังที่ตองเขาสูกระบวนการข้ึนทะเบียนเม่ือครบกำหนดภายใตกำหนดระยะเวลาใหม ซึ่งกอให
เกิดความหวาดกลัวการปฏิบัติการกวาดลางจับกุม และการสงกลับเปนจำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน 
คาแรงขั้นต่ำของประเทศที่ขยับสูงขึ้นนับตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2556 เปน 300 บาทตอวัน ซึ่งขยบั
ตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 20 และรอยละ 70 ในบางพ้ืนที่ เชน จังหวัดตากxxxi แมวาการขยับตัวขึ้นของ 
คาแรงจะสงผลดีตอรายรับของแรงงาน แตมักเปนสาเหตุของการที่นายจางจำนวนมากไมยอมจาย
คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และยกเลิกการข้ึนทะเบียนเพ่ือปกปองพวกเขาจากการจายคาแรงข้ันต่ำ 
การจำกัดจำนวน จำกัดมาตรฐานของแรงงาน แรงงานขามชาติเสี่ยงที่จะถูกจับ กักขัง และสงกลับ 
ขณะที่นายจางของพวกเขาแสวงหาการลดตนทุนของตนลง และมีการบันทึกวาแรงงานในภาคบริการ
ทางเพศไมสามารถขึ้นทะเบียนได นั่นหมายความวาพวกเขาเหลานั้นจะตองเสี่ยงที่จะถูกจับทั้งการเปน
แรงงานผิดกฎหมายและการขายบริการทางเพศ 
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ตารางที่ 2 สถานะของการใหสัตยาบันในอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลไทย 

สนธิสัญญาหลัก 

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) (1965) มีผลบังคับใช  
27/02/2003 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) (1966) มีผลบังคับใช  
29/01/1997 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) (1966) มีผลบังคับใช  

05/12/1999 

อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย  

ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) (1984) 

มีผลบังคับใช  

02/10/2007 

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) (1979) มีผลบังคับใช  

08/09/1985 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) (1989) มีผลบังคับใช  

26/04/1992 

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW)  

(1990) 
- 

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ (ICCPED)  

(ยังไมบังคับใช) 

ลงนาม  

09/01/2012 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) (2006) ใหสัตยาบัน  

29/07/2008 

สนธิสัญญาที่เกี่ยวของกับการยายถิ่น 

อนุสัญญาอันเกี่ยวของกับสถานะผูลี้ภัย (1951) และระเบียบการ (1967) - 

พิธีการเพื่อปองกัน สกัดกั้น และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะในผูหญิงและเด็ก (ATP),  

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (2000) 

ลงนาม  

18/12/2001 

พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นฐานทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (ASP),  

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (2000) 

ลงนาม  

18/12/2001  

ที่มา: UN Treaty Collection สามารถเขาดูไดที่ http://treaties.un.org/pages/treaties.aspx?id=4&subid=a&lang=en 
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สนธิสัญญาสากลที่ไทยไดรวมลงนามเปนภาคีไดใหความคุมครองที่กวางขึ้นเมื่อมีการจับ  
การกักขัง และการสงกลับผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐ รัฐบาลไทยไดเห็นชอบใน 6 จาก 9 หลักการของ
สนธสิญัญาดานสทิธมินษุยชน ซึง่หมายความวา จะตองมกีารปรบัแกกฎหมายและนโยบายของประเทศ 
(ดูตารางที่ 2) และยังไดลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันบุคคลจากการสูญหาย
โดยถูกบังคับ (ICCPED) ซึ่งทำใหผูที่ถูกกักขังไดรับการจดทะเบียน และสามารถติดตอสื่อสารกับ 
โลกภายนอกได อยางไรก็ตาม สนธิสัญญานี้ยังไมไดถูกบังคับใชในระดับสากล 

นอกจากการขยายกรอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น ประเทศไทยไดเขารวมในสนธิสัญญาหลัก 
สองประการ เพือ่คุมครองผูทีไ่มใชพลเมอืงทีอ่ยูภายในประเทศ ไดแก อนสุญัญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW) ซึ่งถือวาเปนอนุสัญญาหลัก และ
อนุสัญญาอันเก่ียวของกับสถานะของผูลี้ภัย พ.ศ.2494 สงผลใหมีจำนวนแรงงานขามชาติและผูลี้ภัย
จำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงชองวางของกรอบสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

แมวาประเทศไทยจะยังไมไดเขารวมในอนุสัญญาวาดวยผูลี้ภัย หรืออนุสัญญาวาดวยแรงงาน
ขามชาติ แตผลของการเขารวมในกฎหมายสากลยังมีขอผูกพันตอการยึดม่ันในหลักพื้นฐานดาน 
สิทธิมนุษยชนที่นำมาใชกับผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐ สถานการณการจับ การกักขัง และการสงกลับ เชน
เดียวกับหลักของการไมบังคับสงกลับ (ดูในกรอบแนวทางปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนสากลวาดวยการจับ 
การกักขัง และการสงกลับ) ในเวลาเดียวกัน ประเทศไทยเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร UNHCR  
จึงตองเคารพในอนุสัญญาผูลี้ภัยและแนวทางปฏิบัติของ UNHCRxxxii 

 

การกีดกันออกจากการขึ้นทะเบียนxxxiii 

แรงงานขามชาติในประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2552 พระราช-
บัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 และชุดของมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศใชตั้งแตป 
พ.ศ.2535 รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในการติดตามแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารจากประเทศ
เพื่อนบานผานสองแนวทาง คือ (1) อนุญาตใหแรงงานสามารถขึ้นทะเบียนในเวลาที่จำกัดในภาคสวน
งานทีแ่นนอน (2) จบัและสงกลบัแรงงานท่ีไมมเีอกสารการข้ึนทะเบยีนxxxiv และมคีวามพยายามอยางชดัเจน
ในการสรางแหลงงานหรือพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและบรรจุแรงงานไวในพ้ืนท่ีเหลานั้น  
ในปพ.ศ.2546 ประเทศไทยไดลงนามใน MOU กับประเทศเพ่ือนบาน คือ พมา กัมพูชา และลาว  
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ โดยมีเปาหมายคือ (1) สรางกระบวนการที่เหมาะสมในการจางงาน  
(2) รับรองประสิทธิภาพของการสงกลับแรงงานขามชาติ (3) เพ่ือรับรองการปกปองคุมครองแรงงาน  
(4) การปองกันและปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการตอตานการขามแดนท่ีผิดกฎหมาย เชน  

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
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การคามนุษย การจางแรงงานผิดกฎหมาย ในการปฏิบัติตาม MOU ประเทศไทย และประเทศตนทาง 
เริ่มดำเนินการใน 2 กระบวนการหลัก คือ การพิสูจนสัญชาติ ซึ่งประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ
เตรียมเอกสารเดินทางสำหรับผูที่อยูในประเทศไทย และกระบวนการจางงานภายใต MOU ซึ่งประเทศ
ตนทางจะมีกระบวนการในการจางแรงงานขามชาติกลุมใหมที่เดินทางเขาสูไทยอยางถูกกฎหมาย  
หากประสบความสำเร็จ กระบวนการภายใต MOU จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยายถิ่น
ของผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง อยางไรก็ตาม แมวาจะเกิดความลมเหลวในการดำเนินงานตาม MOU  
แตประเทศไทยยังคงพยายามเปนอยางย่ิงในการดำเนินตามกระบวนการน้ีตอไป และในสวนของ
นโยบายการข้ึนทะเบียนช่ัวคราวน้ันก็ยังปฏิบัติอยู กระบวนการข้ึนทะเบียนน้ันไดทำพยายามทำให
แรงงานขามชาติมีสวนรวมกับกระบวนการ MOU  

การเขารวมกระบวนการ MOU นัน้คอนขางซับซอน มีราคาแพง และใชเวลานานสำหรับทกุขัน้ตอน 
การท่ีแรงงานขามชาติจะไดรับใบอนุญาตทำงาน พวกเขาจะตองเริ่มจากการเขาสูกระบวนการพิสูจน
สัญชาติ เพื่อใชประกอบการทำบัตรประจำตัวถาวรหรือหนังสือเดินทางหรือการประกันสุขภาพ  
แตละขั้นตอนนั้นมีคาใชจาย และคาใชจายในการจัดการดานเอกสาร การเดินทาง และคาเสียเวลาจาก
การทำงาน สวนใหญนายจางและแรงงานขามชาติใชบริการของบริษัทเอกชนในการดำเนินการ  
ซึ่งเปนการเพิ่มคาใชจายมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551  
ไดแนะนำการจัดเก็บภาษีจากนายจางที่มีการจางแรงงานขามชาติ (มาตรา 8) สงผลใหหลายกรณีเกิด
การหักคาจางโดยนายจาง เพื่อนำไปจายภาษี แรงงานขามชาติจากพมากลัวที่จะถูกหักคาแรง จากการ
เขารวมในการพิสูจนสัญชาติ บางสวนกลัววาจะไมไดรับการพิสูจนสัญชาติ ผลกระทบของการออกมา 
ยอมรับวาเปนผูที่ออกจากประเทศโดยผิดกฎหมาย ครอบครัวของพวกเขาจะถูกหักภาษี และช่ือของ
พวกเขาจะถูกนำไปใชในการลงคะแนนเสียงโดยที่ตนเองไมไดเขารวม สำหรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียน 
ในประเทศไทย มีเวลา มีเงิน และนายจางยินดีในการขึ้นทะเบียน หลายครั้งที่การขาดการจัดการที่ดี
ของประเทศตนทางทำใหเกิดเปนความลาชาอยางมาก ปจจัยเหลาน้ีคืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ 
ขึ้นทะเบียนภายใต MOU 

ตารางที่ 3 จำนวนของแรงงานขามชาติที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 

ชาวพมา* 500,263  

ชาวกัมพูชา** 67,238  

ชาวลาว** 44,780  

แหลงขอมูล: IOM, Migrant Information Note, Issue 16, 08/2012. http://www.burmalibrary.org/docs13/IOM-Migrant_Info_Note_
No_16-en.pdf asdf (ใชขอมูลเมื่อ: 01/11/2012) 

* ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 

** ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2555 
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นโยบายเก่ียวกับแรงงานขามชาติทั้งหมดสงผลตอความไมปลอดภัยของแรงงาน และเปนเพียง
การจดทะเบียนอนุญาตแบบชั่วคราว นับตั้งแตปพ.ศ.2553 แรงงานขามชาติที่เขาสูประเทศไทยภายใต
กระบวนการ MOU ไดรบัอนญุาตใหทำงาน 2 ป และตออายุไดอกี 2 ป แตหลงัจากน้ันแรงงานขามชาติ
จะตองเดินทางกลับไปยังประเทศตนทาง และไมสามารถทำงานในประเทศไทยไดเปนเวลา 3 ป  
ภายใตการข้ึนทะเบียนท่ีผานมาน้ันแรงงานขามชาติสามารถท่ีจะข้ึนทะเบียนไดเปนระยะเวลาระหวาง 
3 เดือน ถึง 2 ป 

แรงงานขามชาติที่ไดจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตปพ.ศ.2549 นั้น ถูกปฏิเสธ 
สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยายและตองข้ึนตรงอยูกับนายจางเพียงผูเดียว แรงงานเหลานี้จะตอง 
ขออนุญาตจากเจาหนาที่ทองถ่ินในการเดินทางออกนอกพื้นท่ีที่ขึ้นทะเบียนไว เชนเดียวกับความ
รุนแรงในดานสิทธมินษุยชน ความเขมงวดในการเคล่ือนยายแรงงาน ทำใหเกดิความไมสมดลุของแรงงาน 
เน่ืองจากพวกเขาไมสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความตองการแรงงานได สวนใหญแลว แรงงานตาม
ฤดกูาลตองอยูในพืน้ทีเ่มือ่ฤดูกาลจบลง การมีจำนวนแรงงานมากเกิน สงผลตอการกดคาแรงในบางพ้ืนท่ี 
ถาแรงงานตองการเดินทางไปยังพืน้ทีอ่ืน่ๆ ตวัอยางเชน เมือ่พวกเขามีสญัญาการจางงานในพ้ืนท่ีงานอ่ืน 
หรือเม่ือพวกเขาตองไปโรงพยาบาล กรณีการเสียชีวิตของแรงงานบนรถบรรทุก เนื่องจากการขาด
อากาศหายใจ และเนื่องจากการตองหลบซอนตัวในการออกนอกพ้ืนท่ี เปนผลโดยตรงมาจากความ
เขมงวดในเร่ืองของอิสรภาพในการเคล่ือนยาย 

ในขณะที่โดยหลักการแลว แรงงานท่ีขึ้นทะเบียนผานการพิสูจนสัญชาติและผูที่เขาประเทศ 
ผานชองทางที่ถูกกฎหมายสามารถเดินทางไดอยางเปนอิสระในประเทศไทย ซึ่งความเขมงวดในการ
เคลื่อนยายมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง แตแรงงานขามชาติยังคงถูกผูกติดอยูกับนายจางเพียงคนเดียว 
นั่นยอมหมายถึง ตลาดการเคลื่อนยายแรงงานยังคงถูกควบคุมอยางเขมงวด อยางไรก็ตาม ยังคงมี
ความหวงกังวลตอหลักการของเสรีภาพในการเคล่ือนยายอาจถูกจำกัดอยางเขมงวดอีกคร้ัง ดังเชน 
ในกรณีของอำเภอแมสอด ซึ่งเจาหนาที่ทองถ่ินไดประกาศหามแรงงานเคลื่อนยาย เนื่องจากความกลัว 
ในการท่ีแรงงานจะไปหางานท่ีดกีวาในพ้ืนทีอ่ืน่ ในทายท่ีสดุ ครอบครัวของแรงงานกลับมคีวามเส่ียงมาก
ยิ่งกวาตัวแรงงานเอง ภายใตมติคณะรัฐมนตรีไดใหผูที่อยูในอุปการะของแรงงานขามชาติสามารถ 
เขาเรียนในโรงเรียนไทยไดโดยไมตองคำนึงถึงสถานะทางกฎหมายภายใตการขึ้นทะเบียน 10 ปxxxv 

ในความขัดแยงกันนี้ กระบวนการ MOU ซึ่งไมมีแนวทางจัดการสำหรับผูติดตามแรงงาน 
ขามชาติ กอใหเกิดความหวงกังวลตอครอบครัวแรงงานขามชาติที่เปนครอบครัวเดี่ยว เมื่อสมาชิก
แตละคนมีสถานภาพทางกฎหมายที่แตกตางกันในการอยูในประเทศไทย ยอมสงผลถึงความเปนไปได
ในการถูกแยกออกจากกันเมื่อมีการบุกจับ และการสงกลับ 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
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กฎหมายวาดวยการจับ 

รัฐธรรมนูญในปพ.ศ.2547 มาตรา 32 ไดใหความคุมครองในสวนของการจับ การกักขัง โดยได
รับรองสิทธเิสรภีาพใน “ชวีติและบุคคล” จากการทรมาน การทารุณกรรม ความรุนแรง และการทำโทษ 
ที่ผิดปกติ นอกจากน้ี ยังใหการจับกุม การกักขัง สามารถทำไดภายใตหมายศาลเทาน้ัน และบุคคล 
มีสิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา 

การจับและยึดทรัพยบุคคลที่ไมใชพลเมืองไดรับการควบคุมภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2552  
พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 และคำสั่งตางๆ ภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมืองระบุวา ผูที่ไมใช
พลเมือง คือ ผูที่ไมมีถิ่นที่อยูหรือไมมีเอกสารในการระบุไดวาเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย (มาตรา 58)  
ผูที่ไมมีสถานะของการเขาทำงานอยางถูกกฎหมายหรือตองสงสัยวาผิดกฎหมายสามารถถูกจับ กักขัง 
หรือสงกลับไดโดยเจาหนาที่ (มาตรา 29) พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 ไดระบุวา
เจาหนาที่สามารถจับแรงงานขามชาติที่ไมมีใบอนุญาตทำงาน เมื่อเจาหนาที่สั่งใหแรงงานขามชาติผูนั้น
รายงานตัวตอสถานีตำรวจ แลวแรงงานขามชาติผูนั้นตอสูหรือพยายามหลบหนี ในกรณีที่เจาหนาท่ี 
ไมมีหมายศาล (มาตรา 50) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ไดอนุญาตให
ดำเนินการไดภายใตเง่ือนไขที่เชื่อไดวาเปนการคามนุษย ซึ่งหากดำเนินการลาชาจะสงผลตอการ
ทำลายหลักฐานหรือทำรายเหยื่อ (มาตรา 27) ในกรณีการบุกจับโดยไมมีหมายศาลในเวลากลางคืนนั้น 
จะตองไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ระดับสูงอยางนอยคือนายอำเภอหรือรองผูกำกับการ 

บคุคลมสีทิธิในการรบัทราบขอกลาวหาและคาใชจายในการประกนัตวั (รฐัธรรมนญู มาตรา 237 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84) ในขณะที่ถูกคุมขังภายใตการจับกุมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูถูกคุมขังมีสิทธิในการมีทนายและท่ีปรึกษาสวนตัว สามารถ
เขาเยีย่มได และสามารถเขารบับรกิารทางการแพทยไดในกรณทีีเ่กดิการเจบ็ปวย เจาหนาท่ีผูควบคุมตวั
มีหนาที่ในการบอกถึงสิทธิที่ผูถูกควบคุมมีสิทธิไดรับ (วิธพีิจารณาความอาญา มาตรา 7 ทวิ) 
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กฎหมายวาดวยการกักขงัxxxvi  

แรงงานขามชาติมีสิทธิท่ีจะถูกกักขัง
ไดตามอำนาจใน พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา 
19 และ 20 โดย “พนักงานเจาหนาท่ี”  
มีสิทธิที่จะควบคุมตัวบุคคลที่ไมไดเปน
พลเมืองได ในการกักตัวแตละครั้งไมมี
กำหนดเวลาทางกฎหมายที่แนนอน แมวา
จะมีชวงเวลาอยูระหวาง 48 ชั่วโมง-7 วัน 
แตการกักตัวสามารถขยายเพิ่มขึ้นได  
12 วัน ภายใตคำสั่งของศาล (พ .ร .บ . 
คนเขาเมือง พ.ศ 2522, มาตรา 19-20) 

อำนาจในการจับหรือกักขังถูกเพิ่ม
โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงาน
ขามชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมาย (ฉบับที่ 
125/2553) คำส่ังดังกลาวเปนความรวมมือ
พิ เศษสำหรับการบั งคับ ใช กฎหมาย 
คนเขาเมืองระหวางกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจ 
แหงชาต ิกองทัพบก และกองทัพเรอื ความ
รวมมือระหวางตำรวจและทหารในการ
จับกุมและควบคุมตัวแรงงานขามชาติที่ยัง
ขาดความโปรงใสในการปฏิบัติการและ 
นำไปสูความหวงกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตอแรงงานขามชาติที่อยูในสถานกักขัง 

สิ่งที่รบกวนในชวงเวลาของการข้ึน
ทะเบียนคือ การกวาดลางแรงงานที่ไมมี
เอกสาร ตัวอยางเชน ในเดือนเมษายน  
พ.ศ.2553 มีการประกาศวาจะไมมีการ 
ขึ้นทะเบียนและชวงเวลาของการจัดการ

แนวทางปฏิบัติในการกักขังคนเขาเมือง 

แนวทางการปฏิบัติใหมในมาตรฐานศูนยกักขังของสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง พ.ศ.2553 ตามคำส่ัง 148/2553 โดยปรับปรุง
ขึ้นตามหลักการของรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2550 เกี่ยวกับสิทธิ
และศักด์ิศรีของบุคคล แนวทางปฏิบัติน้ีช้ีแจงอำนาจของเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมอืงและการกกัขงัตวัผูยายถิน่ภายใตพระราชบญัญตัิ
คนเขาเมือง 2522 (มาตรา 54 และ 55) มีใจความสำคัญดังนี้ 

มาตรา 1: เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะตองแจงใหผูถูกควบคุม
ตัวจากสิทธิตามกฎหมายของพวกเขา และใหบริการแปลภาษา
ในกรณีที่จำเปน 

มาตรา 2: (2.1) ผูถูกกักขังหญิงและชายจะตองถูกแยกที่พัก  
(2.3) ผูถูกกักขังจะตองแยกตามสัญชาติและศาสนาเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความขัดแยงและความไมสงบ (2.4) ผูถูกกักขังจะตอง
ถกูคดักรองความเจ็บปวยทางจิต และโรคตดิตอ และแยกตามน้ัน 
(2.5) เด็กจะตองไดรับการคัดแยกและกักขังตางหากจากผูใหญ 
และมกีารตดิตอองคกรท่ีเก่ียวของเพือ่ใหความชวยเหลือพวกเขา 

มาตรา 4:  ผูถูกกักขังมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลและบริการไปรษณีย 

มาตรา 5: คูมือการใชงานสำหรับการแนะนำใหกับผูถูกควบคุม
ตัวใหม (สิทธิทางกฎหมาย รวมท้ังสิทธิในการย่ืนขอรองเรียน) 
ตองไดรับการพัฒนา 

มาตรา 9 และ 10: สุขาภิบาลและมาตรฐานโภชนาการ (เชน 
ตองมีการเตรียมอาหารท่ีไดมาตรฐาน และตรงความตองการ
ทางศาสนา) 

มาตรา 12: กลไกการรองเรียน-ผูถูกกักขังมีสิทธิในการเขาถึง 
ผูบังคับบัญชา/ผูอำนวยการสถานกักขัง เพื่อย่ืนขอรองเรียน
ของพวกเขา เจาหนาท่ีควรแจงใหทราบถึงการตอบสนอง 
ตอการรองเรียนของพวกเขา ผูถูกกักขังสามารถติดตอทนายความ
หรือตัวแทนได 

มาตรา 16: ในประเด็นการคุมครองรวมถึงการเขาถึงสถานทูต 
และสงรายงานไปยัง NHRC 

มาตรา 17: สิทธิในการจดทะเบียนแตงงาน (สิทธิที่จะยื่นคำขอ
ตอเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีจะติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการจดทะเบียนแตงงาน) 

มาตรา 23: การปองกันการละเมิดทางเพศ (เชน การแยกหญิง 
ชาย และการติดตั้งกลองวงจรปด) 

กลองขอความที่ 8 
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ตอแรงงานขามชาติแบบไมเปนมิตรก็เริ่มขึ้น ไมวาจะเปนการประกาศกวาดลางแรงงานขามชาติ 
ที่เกิดขึ้นจำนวนมากและการสงกลับxxxvii ที่จังหวัดระนอง มีการปฏิบัติโดยเฉพาะตอแรงงานขามชาติ 
ที่ไมไดขึ้นทะเบียนราวกับเปนอาชญากร ซึ่งในปพ.ศ.2553 ไดมีการใชทหารติดอาวุธมาเปน 
ผูคุมแรงงานขามชาติเหลานั้นxxxviii 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 มีประกาศจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี
แรงงานตางดาวลักลอบทำงาน ซึ่งเปนศูนยในระดับชาติxxxix และนอกจากการใชถอยคำที่แข็งกราวแลว 
ศูนยฯ ยังไดทำการดำเนินการสืบสวน และเอาผิดกับนายจางของแรงงานขามชาติที่ทำผิดกฎหมาย
ดวยxl 

ในสวนของการลงโทษผูที่ฝาฝนการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายคนเขาเมืองน้ัน ในกรณีที่ผาน
กระบวนการของศาล พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว ระบุวา แรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายจะถูก 
จำคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 2,000-10,000 บาท นอกจากน้ี หากแรงงานตองการกลับไปยังประเทศ
ตนทาง กระบวนการกักขังจะไดรับการระงับ (มาตรา 51) พ.ร.บ.คนเขาเมืองไดระบุวาเมื่อมีคำสั่งให 
สงกลับผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐ กระบวนการกักขังไมจำเปนที่จะตองนำมาใช ผูที่ไมใชพลเมืองเหลานั้น
สามารถท่ีจะถูกสั่งใหอยูในพ้ืนท่ีเฉพาะ หรือสามารถประกันตัว แตตองมารายงานตอเจาหนาที่ตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีสามารถที่จะตัดสินใจกักขังผูที่ไมใชพลเมือง
เหลานั้น “ในพ้ืนที่ใดๆ เมื่อมีความจำเปน” (มาตรา 54) ที่สำคัญคือ พ.ร.บ.คนเขาเมืองระบุวา  
“คาใชจายของการกักขังจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลตางดาวนั้นๆ” (มาตรา 54) 

ภายใต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย บุคคลท่ีตองสงสัยวาเปนเหย่ือจากการ 
คามนุษยจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจาหนาที่ เพ่ือใหสามารถชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีของ 
พวกเขา เบื้องตนระยะเวลาในการควบคุมดูแล คือ 24 ชั่วโมง และสามารถขยายไดถึง 7 วัน  
โดยไมตองรอคำสั่งศาล การคุมครองบุคคลผูเชื่อวาเปนเหยื่อของการคามนุษยจะถูกคุมตัวใน “สถานที่

ที่เหมาะสม ซึ่งไมใชสถานกักขังหรือหองขัง” โดยคำนึงถึง “หลักการสิทธิมนุษยชน” (มาตรา 29) 

ในรายงานของ UNHCR พ.ศ.2547 รัฐบาลไทยระบุวา ไดดำเนินนโยบายการจำแนกผูถูกกักขัง
ตามทางเพศ อาย ุและสถานภาพความผิด โดยผูหญงิ ผูชาย และเดก็ ถกูแยกออกจากกัน เชนเดยีวกบั  
ผูถูกกักขังที่รอการพิจารณาคด ี และผูที่ถูกตัดสินคดีแลว รายงานระบุวา ความแออัดในหองขังทำให
ระบบการจำแนกมคีวามยากลำบากxli นอกจากนี ้ ในรายงานยงัระบดุวยวา ในการกกัขงันัน้มกีารจดัเตรยีม
อาหารใหผูถูกกักขังสามม้ือตอวัน และมี “มื้อพิเศษ” ในกรณีที่ผูถูกกักขังปวย และเพ่ือใหมั่นใจเร่ือง
สุขภาพและสุขลักษณะ นักโทษสามารถเขาถึงหองอาบน้ำท่ีสะอาดและบริการหองสวม ตลอดจน 
ชดุของผูตองขงัไดรบัการซกัทกุวนั นอกจากนี ้ ในสวนของบรกิารทางการแพทยจะมกีารจดัเตรยีมแพทย
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และจิตแพทย เพ่ือใหบริการผูที่ถูกกักขัง กระนั้นจากรายงานของรัฐบาลมีการบันทึกวาผูเชี่ยวชาญ
ทางการแพทยมี “ไมเพียงพอ”xlii 

 

กฎหมายวาดวยการสงกลับ 

การบังคับสงกลับจากประเทศไทยอยูภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมือง และพ.ร.บ.การเนรเทศ  
พ.ศ.2499 แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2521 ซึง่พระราชบัญญตัทิัง้สองน้ีมคีวามแตกตางกนัท่ีเปาหมาย กลาวคอื 
ภายใตพ.ร.บ.การเนรเทศ การสงกลับสามารถทำไดตามความเหมาะสม คือ “เพ่ือประโยชนสุขของ
สวนรวมหรือตามจริยธรรม” (พ.ร.บ.การเนรเทศ มาตรา 54) และเมื่อทำการสงกลับแลวผูถูกสงกลับไม
สามารถกลับมาอีกได ในทางกลับกัน พ.ร.บ.คนเขาเมืองถูกใชกับผูที่ไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูเกินกวาเวลา
ที่กำหนด การสงกลับพวกเขาผาน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 55(1) ซึ่งพวกเขาสามารถ 
จะกลบัเขาประเทศไดอกีครัง้ หากขอวีซาได ดงันัน้การสงกลับแรงงานขามชาตชิาวพมา ลาว และกมัพชูา 
โดยรัฐจึงดำเนินการภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมือง ไมใชพ.ร.บ.การเนรเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชกับผูที่ไมไดเปน
พลเมืองของประเทศที่เขาสูประเทศไทย “โดยไมไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุญาตแตหมดอายุหรือ 
ถูกเพิกถอน” (พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา 54) การสงกลับน้ันสามารถใชวิธีการใดๆ ก็ตามท่ี “เหมาะสม” 

ภายใตการตัดสินใจของเจาหนาท่ี ซึง่หากผูถกูสง
กลับตองการใชเสนทางอ่ืน พวกเขาสามารถทำได
โดยจายคาใชจายนัน้ๆ เอง (พ.ร.บ.คนเขาเมือง 
มาตรา 55) คาใชจายในการสงกลับยังมีความ 
ไมชัดเจนภายใตกฎหมาย โดยมาตรา 55 แหง 
พ.ร.บ.คนเขาเมอืงระบวุา คาใชจายในการสงกลบันัน้ 
เบ้ืองตนจะรับผิดชอบโดย “เจาของพาหนะ 

หรือผูควบคุมพาหนะท่ีนำคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักร” หากไมปรากฏตัวบุคคลนั้นๆ  
ผูถูกสงกลับ “ตองจายคาสงกลับ” ขณะเดียวกัน 
พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551  
ไดตั้งกองทุนการสงกลับ (มาตรา 31) เพื่อเปน
คาใชจายในการสงกลับแรงงานจากประเทศไทย 
(พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา 20) เรียกรองให
แรงงานขามชาติจายคาใชจายสำหรับการสงกลับ
ตามขอตกลงใน MOU กับประเทศพมา กัมพูชา 

การกวาดลางผูลี้ภัยออกจากชายแดน 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาการล้ีภัยจะไดรับการปฏิบัติใน 
รูปแบบเฉพาะกิจ เนื่องจากการไมมีกฎหมายผูอพยพ 
และไมมีระบบการคัดกรองการระบุตัวตนของพวกเขา 
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2547 รัฐบาลไทยไดหยุดการ
อนุญาตให UNHCR สัมภาษณสถานภาพของผูลี้ภัย
ชาวพมาและเปนการปฏิเสธการคัดกรองผูที่มาใหม
จำนวนมากนับแตน้ัน ผูอพยพชาวพมาปจจุบันสามารถ
เลือกระหวางการอยูในคายแตไมสามารถทำงานได 
หรือการออกไปเปนแรงงานขามชาติผิดกฎหมาย  
ในการละเมิดภาระผูกพันสิทธิมนุษยชนภายใตอนุสัญญา 
CAT และ ICCPR ซึ่งเปนจารีตทางกฎหมายระหวาง
ประเทศบนหลักการของการไมบังคับสงกลับ ผูอพยพ
จะถูกสงกลับในการกวาดลางปริมาณมาก เชนเดียวกับ
ผูลี้ภัยชาวมงในปพ.ศ.2552 หรือสามารถกวาดไปเปน
แรงงานขามชาติที่ “ผิดกฎหมาย” และสงออกนอก
ประเทศ เนื่องจากการขาดของข้ันตอนการคัดกรอง 
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และลาว ซึ่งระบุใหแรงงานขามชาติตองหักเงินทันทีจากคาแรง เพื่อเขาสมทบกองทุนโดยมีการกลาวถึง
ในประเด็นนี้วาเปน “การบังคับเก็บเงิน” ซึ่งผิดกฎหมายไทยและการจายเงินเขากองทุนนี้สามารถ
ผอนผันไดถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556xliii 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ถือวาผูที่เปนเหยื่อของการคามนุษยควร
ไดรับการสงกลับไปยังประเทศที่พวกเขา “มีถิ่นที่หรือภูมิลำเนาอยูโดยไมรอชา” เวนแตพวกเขาจะไดรับ
อนุญาตในการมีถิ่นที่อยูถาวรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือไดรับการอนุญาตจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 38) ขอขัดแยงนี้ไดรับการแกไขโดยมติคณะรัฐมนตรีที่ผานมาเม่ือ
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยการเรียกรองใหมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการอยูอาศัย
ชั่วคราวและการทำงานของเหย่ือจากการคามนุษย กลุมที่ทำงานเพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายได
เรียกรองใหเหยื่อจากการคามนุษยสามารถเขาถึงสถานภาพทางกฎหมาย เชนเดียวกับแรงงานขามชาติ
อื่นๆ และพวกเขาควรจะไดรับหนังสือเดินทางช่ัวคราว และสิทธิในการทำงานในภาคสวนตางๆ  
เชนเดียวกับแรงงานขามชาติอื่นๆ อยางไรก็ตาม ระเบียบท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553  
ไดอนุญาตใหเหยื่อจากการคามนุษยสามารถอยูในประเทศไทยไดระหวางรอการดำเนินการทาง
กฎหมาย การรักษา หรือการบำบัด โดยมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน และพวกเขาสามารถขอใบอนุญาต
ทำงาน สำหรับงานรับใชในบานหรือและงานกรรมกรxliv ในรายงานเรื่อง “ชนแลวหนี” โดยมูลนิธิ
สงเสริมศักยภาพผูหญิง ระบุวาหนึ่งในผลกระทบหลักจากพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
คือ แรงงานขามชาติที่อยูในภาคบริการจะถูกลงโทษโดยกฎหมายหลายฉบับ แรงงานขามชาติในภาค
บริการสวนใหญมีอายุเกิน 18 ป จะถูกจับโดยการบุกจับภายใตพ.ร.บ.ปราบปรามการคาประเวณี  
พ.ศ.2539 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 งานศึกษา
ยังไดระบุถึงปญหาในทางปฏิบัติจากกฎหมายในการระบุตัวผูที่เปนเหยื่อจากการคามนุษย ผูที่เปน
เหยื่อจากการคามนุษยอาจไมไดรับการสนับสนุนตามความตองการ และการถูกบังคับกักขังอยางเกิน
ความจำเปน สวนใหญอยูระหวาง 3 เดือน ถึง 2 ป ขอจำกัดเหลานี้บอยคร้ังเปนผลจากความจำกัด 
ในการประสานรวมระหวางประเทศไทยและประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ ตลอดจนทัศนคติ
เกี่ยวกับการลงโทษแรงงานในภาคการบริการทางเพศของเจาหนาที่รัฐxlv 
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การจับ 

ถึงแมวาจะมีความกาวหนาบางสวนในการข้ึนทะเบียนแรงงานขามชาติภายใตกระบวนการ 
MOU (ดูกลองขอความที่ 1) แตแรงงานขามชาติสวนใหญยังคงเดินทางเขาสูประเทศไทยอยาง 
ผิดกฎหมายและบอยครั้งที่ไมมีเอกสารใดๆ ซึ่งสวนความยุงยากซับซอนในการเขารวมในการพิสูจน
สัญชาติ หากพวกเขาพยายามที่จะจดทะเบียนสถานภาพของพวกเขา การเปนแรงงานขามชาติที่ไมมี
เอกสารใดๆ สงผลใหพวกเขาถูกจับ กักขัง และสงกลับ สืบเนื่องจากการเขาเมืองผิดกฎหมาย และ 
ปกติแลวพวกเขาจะถูกลงโทษเมื่อกลับเขาประเทศของตน ในฐานะที่ออกและกลับเขาประเทศ 
อยางผิดกฎหมาย 

 

แรงงานที่รวมแบงปนประสบการณการจับ การกักขัง และการสงกลับ 

ในชวงระหวางปพ.ศ.2554-2555 ทีมวิจัยของเครือขายฯ ไดทำการสัมภาษณแรงงานขามชาติ 
212 ราย ซึ่งมีประสบการณการถูกจับ กักขัง และสงกลับ นับตั้งแตชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2554 
เปนตนมา ซึง่จากท้ังหมด 212 รายน้ี ม ี203 รายไดใหขอมลูเกีย่วกบัการถกูจับ (แมวาในทางปฏิบตัแิลว
ทัง้ 212 รายถือไดวาเปนผูที่เคยถูกจับทุกคน) ในจำนวนน้ี 148 ราย ผานประสบการณการถูกกักขัง 
และ 121 ราย ผานประสบการณการถูกสงกลับ (ดูตารางท่ี 4) แรงงานขามชาติผูใหขอมูลสวนใหญ 
ถูกจบั กักขัง และสงกลับ 1 ครั้ง อยางไรก็ตาม มีบางสวนเชนกันที่รายงานวาถูกจับ 2 ครั้ง (30 ราย) 
ถูกกักขัง 2 ครั้ง (20 ราย) ถูกสงกลับประเทศ 2 ครั้ง (10 ราย) และบางรายผานประสบการณเหลานี้มา

มากกวา 2 ครั้ง และยังพบวามีการใหขอมูลประสบการณการถูกจับ มากกวาการกักขัง หรือการสงกลับ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาบอยครั้งพวกเขาถูกปลอยตัวในขั้นตอนดังกลาว (ดูตารางที่ 5) 

ตารางที่ 4 

กรณีการจับ การกักขัง และการสงกลับที่ไดรับรายงาน จำนวนกรณี 

จับกุม 203 

กักขัง 148 

สงกลับประเทศ 91 

แหลงขอมูล: MMN 

เพิ่มเติม: แตละบุคคลอาจถูกจับ กักขัง หรือสงกลับมากกวา 1 ครั้ง และอาจไมไดเขาสูทั้ง 3 กระบวนการ ตัวอยางเชน คนคนหนึ่งอาจ
ถูกจับและกักขัง แตไมไดถูกสงตัวกลับประเทศ 

สวนท่ี 2: ประสบการณของแรงงานขามชาติ 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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ตารางที่ 5 

จำนวนครั้งของการถูกจับ 
ถูกกักขัง และถูกสงกลับ 

การจับ การกักขัง การสงกลับ 

จำนวนแรงงาน รอยละ จำนวนแรงงาน รอยละ จำนวนแรงงาน รอยละ 

0 7* 3.3 64 30.2 120 56.6 

1 153 72.2 104 49.1 72 34.0 

2 30 14.2 20 9.4 10 4.7 

3 10 4.7 3 1.4 0 0.0 

4 6 2.8 4 1.9 2 0.9 

5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 

มากกวา 5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 

ไมตอบ 4 1.9 17 8.0 8 3.8 

รวม 212 100.0 212 100.0 212 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 

เพิ่มเติม: ตามการนับของแรงงานขามชาติเอง สามารถสมมติไดวาคนที่ถูกกักขังหรือสงกลับประเทศไดถูกจับกุมในข้ันตน 

ประมาณครึ่งหนึ่งของผูรวมแบงปนประสบการณในครั้งนี้เปนชาย และอีกครึ่งเปนผูหญิง  
มีเพียงหนึ่งรายที่ระบุวาตนเองเปนเพศที่สาม (ดูตารางที่ 6) สวนใหญแลวผูเขารวมการศึกษาอยูในชวง
อายุระหวาง 21-50 ป (รอยละ 84.9 ของท้ังหมด) มีเพียงไมมากท่ีอยูในกลุมท่ีอายุนอยกวาหรือ
มากกวา (ดตูารางที ่ 7) ผูเขารวมการศกึษาสวนใหญใหขอมลูวาตนมาจากประเทศพมา (รอยละ 67.5)  
ในจำนวนน้ีสวนหน่ึงระบุวาตนเปนกลุมชาติพันธุในพมา เชน ไทใหญ อาขา เปนตน แรงงานท่ีเหลือ 
มาจากประเทศลาว และประเทศกัมพูชาในจำนวนที่ใกลเคียงกัน (ดูตารางที่ 8)  

ตารางที่ 6 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 108 50.9 

หญิง 101 47.6 

อื่นๆ (เพศที่สาม) 1 0.5 

ไมตอบ 2 0.9 

รวม 212 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 

ตารางที่ 7 

อายุ จำนวน รอยละ 

0-15 1 0.5 

16-20 27 12.7 

21-50 180 84.9 

51-60 3 1.4 

ไมตอบ 1 0.5 

รวม 212 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 
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ตารางที่ 8 

ประเทศตนทาง จำนวน รอยละ 

พมา 143 67.5 

กัมพูชา 34 16.0 

ลาว 35 16.5 

รวม 212 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 

ผูเขารวมการศึกษามีเอกสารแสดงสถานภาพแตกตางกัน กลาวคือ เกือบครึ่งหนึ่งไมมีเอกสาร 
ใดๆ เลย (รอยละ 47.2) 1 ใน 5 มีใบอนุญาตทำงาน ในขณะที่เพียงจำนวนนอยท่ีมีหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวและบัตรประจำตัวประชาชนแบบตางๆ ซึ่งรูปแบบความหลากหลายของเอกสารเหลานี้ 
แสดงใหเห็นถึงความซับซอนของกระบวนการขึ้นทะเบียนที่แรงงานตองเผชิญ (ดูตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 

ประเภทเอกสารแสดงสถานภาพ จำนวน รอยละ 

ทร.38/1 26 12.3 

หนังสือเดินทางช่ัวคราว 18 8.5 

ใบอนุญาตทำงาน 36 17.0 

ไมมีเอกสารใดๆ  105 49.5 

บัตรประจำตัวประชาชน (ไมใชบัตรประชาชนของไทย) 10 4.7 

อื่นๆ  10 4.7 

ไมตอบ 7 3.3 

รวม 212 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารประเภทตางๆ: 

* ทร.38/1 เปนแบบฟอรมทางทะเบียนราษฎรท่ีออกใหเปนพเิศษสำหรับอนญุาตแรงงานขามชาตใินการอาศัยในประเทศไทยเปนการชั่วคราว 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

** บัตรประจำตัวผูไมมีสัญชาติไทย คือ ภายใตคำส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจ 
คนเขาเมอืง พ.ศ.2547 ไดออกระเบียบการใชบตัรประจำตัวสำหรบัผูไมมสีญัชาตไิทย ตามรปูแบบการจัดจำแนกกลุมชาตพินัธุในประเทศไทย 
พ.ศ.2532 ระเบียบดังกลาวอนุญาตใหสามารถอยูอาศัยในไทยไดสำหรับผูที่อยูในประเทศไทยซ่ึงบางสวนเกิดบนแผนดินไทย  
โดยกระทรวงมหาดไทยไดเริ่มใชบัตรประจำตัวซึ่งมีเลข 13 หลัก สำหรับกลุมชาติพันธุผูมีอายุมากกวา 12 ป สำหรับผูที่เกิดนอก
ประเทศไทย เลขประจำตัวจะขึ้นตนดวยเลข 6 ในขณะท่ีลูกหลานของพวกเขาที่เกิดบนแผนดินไทยจะมีเลขประจำตัวขึ้นตนดวยเลข 7 
โดยบัตรประจำตัวน้ีมีอายุการใชงานครั้งละ 10 ป ตามระเบียบสำนักบริหารการทะเบียนกลาง พ.ศ.2551 

ที่มา: Jerrold W. Huguet, Apichat Chamratrithirong, ‘Thailand Migration Report 2011 Migration for development in Thailand: 
Overview and tools for policymakers’, International Organization for Migration, 2011, p.65. 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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แรงงานขามชาติทำงานอยูในภาคอุตสาหกรรมท่ีแตกตางหลากหลาย สวนใหญทำงานอยูใน 
ภาคบริการ (รอยละ 26.4) ตัวอยางเชน รานนวด รานคาราโอเกะ รานอาหาร และงานบริการทางเพศ 
เปนตน สวนประเภทงานอื่นๆ ที่สำคัญ ไดแก ภาคกอสราง (รอยละ 17.9) และภาคประมง  
(รอยละ 10.4) สำหรับประเภทงาน “อื่นๆ” นั้นรวมถึงประเภทงานท่ีหลากหลาย เชน โรงฆาสัตว  
งานชาง งานแมบาน (ดตูารางท่ี 10) แรงงานขามชาตมิสีวนเกีย่วของอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 1) 

ตารางที่ 10 

ประเภทงาน จำนวน รอยละ 

1. เกษตรกรรม 17 8.0 

2. กอสราง 38 17.9 

3. โรงงาน 13 6.1 

4. ประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง 22 10.4 

5. แรงงานภาคบริการ 56 26.4 

6. คาขาย 9 4.2 

7. แรงงานรับจางรายวัน 18 8.5 

8. งานรับใชในบาน 4 1.9 

9. วางงาน 5 2.4 

10. อื่นๆ  30 14.2 

รวม 212 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 
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ผิดที่ ผิดเวลา 

แรงงานขามชาติอยูภายใตการถูกคุกคามดวยการจับอยูตลอดเวลา การคุกคามดังกลาวสงผล 
อยางมากตอความสูญเสียทางดานจิตใจ จากผูเขารวมการศึกษา 203 คนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการถูกจับ  
รอยละ 31 ถกูจับขณะทีอ่ยูทีส่ถานทีท่ำงานและ รอยละ 22 ถกูจับท่ีบานพักของพวกเขา แรงงานขามชาติ
จำนวนมากไดรายงานถึงการถูกจับระหวางที่พวกเขาเดินทางจากที่พักไปยังที่ทำงาน ในชวงเทศกาล 
เชน เทศกาลสงกรานต (เทศกาลปใหมไทย) หรือแมแตระหวางการเดินทางไปทำเอกสารใหม  
กวารอยละ 50 ถูกจับและมีระบุวาเปนการบุกจับ ซึ่งหมายความวา สถานการณของการเขาจับกุมนั้น
คอนขางตึงเครียด ซึ่งในการบุกจับน้ัน แรงงานขามชาติที่มีเอกสารการขึ้นทะเบียนก็มีความเสี่ยง 
ที่จะถูกจับกุมรวมอยูในการดำเนินการแบบเหวี่ยงแหนี้ดวยเชนกัน  

“ผมเปลือยทอนบน ไมไดใสเสื้ออยู ตอนที่ตำรวจเขาบุกจับ ผมไมไดรับอนุญาตแมแต 
จะใสเสือ้หลงัจากทีถ่กูจบัแลว ตอนทีเ่จาหนาท่ีบกุจบั พวกเขามาพรอมกบัตำรวจจำนวนมาก 
เพื่อจะไดจับแรงงานขามชาติไดมากๆ” 

แรงงานประมง ชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

 

“ในตอนท่ีฉนักำลังฉลองเทศกาลสงกรานตอยูนัน้ ตำรวจไดเขามาขอตรวจสอบเอกสารของฉัน 
ตำรวจถามฉันวา “คุณมีบัตรหรือเอกสารหรือไม?” จากน้ันฉันถูกส่ังใหไปท่ีสถานีตำรวจ 
เพื่อจายคาปรับ ฉันจายเงินไป 2,000 บาท สำหรับการถูกปลอยตัว” 

แรงงานรานนวดชาวอาขา (พมา) อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

“ฉนัอยูบนรถประจำทางไปเชียงใหม และตำรวจประจำดานตรวจ อำเภอแมจนัเรยีกใหรถหยดุ 
เพ่ือทำการตรวจเอกสารของผูโดยสาร ฉันถูกจับเพราะไมมีเอกสารใดๆ และฉันจายเงิน 
5,000 บาท ใหตำรวจ และหลงัจากน้ันฉันถกูพาตวัไปทีด่านอำเภอแมสาย และถกูสงกลบัพมา” 

แรงงานรานคาราโอเกะชาวไทใหญ (พมา) อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
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“ตำรวจเรียกใหฉันหยุดเพื่อตรวจเอกสารตอนที่ฉันกำลังเดินทางไปทำงาน หลังจากท่ีตำรวจ
พบวาฉันไมมีเอกสารใดๆ (แมแต ทร.38/1 หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว) พวกเขาเรียกใหฉัน
จายเงิน 500 บาท สำหรับการถูกปลอยตัว ฉันบอกพวกเขาวามีเงินเพียง 100 บาท ดังนั้น
ตำรวจก็เอาเงิน 100 บาทนั้น และปลอยตัวฉัน” 

แรงงานภาคเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ในขณะที่ยังมีการฝาฝนกฎหมายไทยในการเปนลูกจางหรือลักลอบทำงาน ซึ่งจากการศึกษานี้  
ในระหวางการจับกุม สัดสวนกรณีที่นายจาง (รอยละ 9.4) หรือนายหนา (รอยละ 1.5) จะถูกจับ 
ในขอหารวมกับแรงงานขามชาตินั้นพบวามีนอยมาก ขณะที่กวารอยละ 55 ของกรณีแรงงานถูกจับ
พรอมกับผูยายถิ่นอื่นๆ เชน สมาชิกครอบครัว เพื่อนรวมงาน และเพ่ือน 

แรงงานขามชาตทิีไ่ดขึน้ทะเบยีนและถอืใบอนญุาตทำงานทีไ่มหมดอายถุกูเรยีกรองใหนำบตัรนัน้
ติดตัวอยูตลอดเวลา บัตรประจำตัวของแรงงานขามชาตินั้นมีสิทธิทางกฎหมายท่ีคอนขางจำกัด  
ในขณะท่ีคนไทยจะเพียงถูกปรับหากไมไดพกบัตรประจำตัวติดตัว แตแรงงานขามชาติกลับเสียสถานภาพ
ทางกฎหมายในประเทศไทยอยางสมบรูณทนัททีีถ่กูจบั โดยทีไ่มมบีตัรประจำตวัตดิตวั ซึง่นำไปสูการจบั 
การกักขัง และการสงกลับพวกเขาโดยตรง บัตรประจำตัวแรงงานขามชาติยังสามารถใชงานไดเพียง 
ในฐานะเอกสารการตรวจคนเขาเมอืงท่ีเมือ่เจาหนาท่ีทีจ่บันัน้สามารถตรวจสอบไดวาแรงงานขามชาตินัน้
ทำงานใหกับนายจางที่ระบุในบัตรจริง และในประเทศงานและพ้ืนที่ทำงานที่ระบุตามบัตรเทานั้น 

“ฉันและเพื่อนอีกสามคนถูกจับตอนที่กำลังดูโทรทัศนอยูในบานของฉันในวันหยุด ตำรวจ
สองนายเขามาในหองและถามถึงเอกสาร เราท้ังหมดนำเอกสารใหเจาหนาท่ีตำรวจดู  
แตพวกเขายังพาเราไปยังสถานีตำรวจน้ำเค็ม บอกใหพวกเราแจงนายจางของเราใหมาชวย
เอาตัวเราออก เราบอกนายจาง นายจางมาเวลาประมาณหนึ่งทุม และชวยใหเราเปนอิสระ 

ถึงแมวาเราจะมีเอกสาร แตตำรวจก็ยังจับเราไปที่สถานีตำรวจอยูดี แรงงานขามชาติจำนวน
มากถูกจับทั้งที่มีเอกสารติดตัวตลอดเวลา” 

แรงงานกอสรางชาวพมาที่มีหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดพังงา 

 

“ฉันถูกจับเพราะมีคนแจงตำรวจวาฉันมีสิ่งผิดกฎหมาย หลังจากตำรวจตรวจคนตัวดูเอกสาร
ใบอนุญาตทำงาน และเอาเอกสารเหลานั้นของฉันไปกอนจะพาตัวฉันไปสถานีตำรวจ” 

แรงงานขามชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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“ตำรวจเรียกใหฉันหยุดตอนที่ฉันกลับจากตลาดนัดบานบางเนียง (เขาหลัก อำเภอตะกั่วปา) 
แมวาฉนัจะแสดงเอกสารใบอนุญาตทำงาน และอธบิายใหฟงถงึสถานภาพท่ีถกูตองตามกฎหมาย
ก็ตาม ฉันกลับถูกตบหนา โทษฐานที่พูดเถียงเขา ฉันถูกจับใสรถตำรวจพรอมกับอีก 4 คนที่
ไมมเีอกสารใดๆ ซึง่ทัง้ 4 คนกำลงัจะเดินทางไปทีส่ำนกังานตรวจคนเขาเมอืงจงัหวดัพงังา โชคดี
ที่เจาหนาที่จากสำนักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงาเปนนายจางเกาของฉัน ฉันอธิบาย
ใหเขาฟงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เขาโกรธมาก และอางวาเปนความผิดของตำรวจผูติดตาม เขาให
นายตำรวจนายน้ันจายคาเดินทางใหฉัน 200 บาท ฉันถูกกักตัวอยูหน่ึงคืนกอนจะถูกปลอยตัว 
ในเชาวนัตอมา ในขณะท่ีถกูกกัอยูนัน้ฉันไดรบัอนญุาตใหอยูในสถานกกัขงัโดยไมมกีารคมุตวั” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดพังงา 

“เจาหนาทีต่ำรวจมาตรวจทีร่านนวดทีฉ่นัทำงานอยู พวกเขาถามเจาของรานบางอยางกอนจะ
มาถามใหฉันแสดงบัตรทำงาน พวกเขาบอกวาฉันทำงานในสถานที่ที่ไมตรงกับในบัตร  
ซึ่งฉันจะตองเสียคาปรับ 5,000 บาท ฉันไมมีเงินแตเจาของรานใหฉันยืม ตอนนี้ฉันตองจาย
เงินคืนเจาของรานทุกอาทิตยและฉันก็เปนหนี้” 

แรงงานรานนวดชาวอาขา (พมา) อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

จากการสัมภาษณแรงงานขามชาติในงานศึกษานี้ พบวารอยละ 6.4 ที่ถูกจับนั้นเปนผูที่ได 
ขึ้นทะเบียนแลวแตไมมีใบอนุญาตทำงานไวกับตัว อยางไรก็ตาม สวนใหญ (รอยละ 58) ถูกจับ เพราะ
ไมมเีอกสารใดๆ เลย สดัสวนทีส่ำคัญ (รอยละ 16.3) ถกูจับ เพราะพวกเขาทำงานในสถานท่ีทีไ่มตรงกบั 
ท่ีไดขึ้นทะเบียนไวในบัตร (ดูตารางท่ี 11) 

 ตารางที่ 11 

เหตุผลในการจับกุม จำนวน  รอยละ 

ไมไดจดทะเบียน (ไมมีเอกสารเขาเมืองตามกฎหมาย) 118 58.1 

จดทะเบียน แตใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 3 1.5 

จดทะเบียน แตไมมีใบอนุญาตทำงานไวกับตัว 13 6.4 

จดทะเบียน แตอยูนอกพื้นที่จดทะเบียน 4 2.0 

ทำงานอยูในสถานที่ทำงาน แตผิดประเภทจากที่ไดจดทะเบียนไว 33 16.3 

อื่นๆ  29 14.3 

ไมทราบ 3 1.5 

รวม 203 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 
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ความรูคืออำนาจ 

ภายใตกฎหมายสากลและกฎหมายไทย บุคคลใดท่ีถูกจับกุมมีสิทธิที่จะไดรับการแจงถึงสาเหตุ
ของการจับกุมและแจงขอกลาวหาของพวกเขา แตในกลุมผูใหขอมูลในงานศึกษาครั้งนี้พบวาเพียง 
รอยละ 46.3 ที่รับการแจงถึงสาเหตุของการจับกุมและส่ิงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากนั้น  
แตที่นาสนใจคือ แรงงานขามชาติสวนใหญที่ไดรับการแจงขอมูล แตเปนการแจงขอมูลในภาษา 
ที่พวกเขาไมสามารถเขาใจไดทั้งหมด และรอยละ 45.3 ที่ไมไดรับการแจงขอกลาวหา 

การคัดกรองแรงงานขามชาติที่ถูกจับเปนส่ิงสำคัญเพื่อปองกันการละเมิดภายใตกระบวนการ
ยตุธิรรม และเพือ่ใหสามารถแนใจไดวากลุมผูทีม่คีวามเปราะบางจะไดรบัการคุมครอง แมวาประเทศไทย
จะไมมีกฎหมายหรือนโยบายในการปฏิบัติตอผูลี้ภัยอยางมีมนุษยธรรม ซึ่งผูกพันตอการใหความ
คุมครองในบางรูปแบบ ในกฎหมายสากลโดยท่ัวไปน้ันหามไมใหดำเนินการบังคับสงกลับบุคคลไปยังที่
รัฐที่ความเปนอยูและอิสรภาพของเขาจะถูกคุกคาม ประเทศไทยเองไดใหสัตยาบันในอนุสัญญา CAT 
และ ICCPR ซึ่งหามมิใหขับไลผูคนไปยังรัฐที่มีความเสี่ยงอยางแนนอนวาพวกเขาเหลานั้นถูกทรมาน 
ในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยไดระบุวา เม่ือมีผูตองสงสัยวาเปนผูถูกคามนุษย เจาหนาท่ี
ตองใหการดูแลจนกวาจะสามารถพิสูจนความจริง แตบุคคลน้ันจะตองถูกควบคุมดูแลอยูใน “สถานท่ี 
ที่เหมาะสม” ที่ไมใชหองขังของสถานีตำรวจ 

แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่กลับลมเหลวอยางมากในการคัดกรองแรงงานขามชาติที่ถูกจับ ซึ่งถือ
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปในตัว และทำใหกลุมผูที่มีความเปราะบางตองเขาไปอยูรวมในกลุมที่
อันตราย กลุมแรงงานขามชาติท่ีเขารวมในงานศึกษาน้ีพบวา มีเพียงรอยละ 3 เทาน้ัน ท่ีระบุวาเจาหนาท่ีได
ดำเนินการสอบถามเพื่อคัดกรองพวกเขาวาเปนผูที่ถูกบังคับใชแรงงาน ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงการคามนุษย 
หรือผูแสวงหาการลี้ภัยหรือไม และเมื่อถามพวกเขาวาไดรับการสงตัวตอไปยังเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ 
เพือ่ใหมกีารยนืยนัสถานะของพวกเขาหรอืไม มเีพียงสองรายเทานัน้ท่ีไดรบัขอมลูนี ้และไมมรีายใดเลย

รับทราบวาตนสามารถรองขอความชวยเหลือในกระบวนการยุติธรรม การขาดความชวยเหลือ 
ในกระบวนการยุตธิรรมเก่ียวกบัการละเมิดดานแรงงาน นัน่หมายความวา แรงงานขามชาติจำนวนมาก
กลัวที่จะลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิของพวกเขา การใชอำนาจหนาที่เหลานี้กดดันใหมาตรฐานดานแรงงาน
ทั่วประเทศของไทยลดต่ำลง 
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“พวกเราเคยทำงานในรานขายของชำประมาณ 9 เดือน และนายจางเกาของฉันซึ่งเปน
เจาของรานก็มีนิสัยไมดีเรื่องการจายเงินคาจางที่ไมตรงเวลา วันที่พวกเราโดนจับ พวกเราได
ขอลาออกจากนายจาง แตนายจางพูดวา ขอใหเราอยูจนกวาเขาจะหาคนมาทำงานแทน
พวกเราได ดงันัน้พวกเราจึงยงัคงทำงานตอจนกระท่ังประมาณ 13.00 น. ตำรวจก็เขามาท่ีราน 
ตำรวจจับพวกเรา (ฉนัและเพือ่นอกี 3 คน) ไปท่ีสถานตีำรวจ โดยใชเชอืกมดัมอืของพวกเราไว 
ตำรวจเรียกเก็บเงิน 4,000 บาท จากแตละคน เพื่อแลกกับการปลอยตัว ไมเชนนั้นแลว 
เราจะถูกสงไปท่ีเรือนจำจังหวัด เราพยายามติดตอกับครอบครัวและเพ่ือน เพื่อใหเขาชวย
จายคาปรับ เราถูกปลอยตัวเวลา 17.30 น. ของวันนั้น” 

แรงงานในรานขายผลไมชาวพมา จังหวัดพังงา 

 

ความรวดเร็วของกระบวนการยุติธรรม 

พฤติกรรมและการกระทำของเจาหนาท่ีที่เขาจับกุมเปนองคประกอบท่ีสำคัญในกฎหมายของ
ประเทศไทย อยางไรก็ตาม การขาดความสอดคลองและคาดการณไดที่สะทอนในการปฏิบัตินั้นกำลัง
บั่นทอนกฎหมาย 

การจายคาปรับเปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงอยูเสมอ กลาวคือ รอยละ 85 ของแรงงานขามชาติที่ถูกจับ
ถูกเรียกรองใหจายคาปรับขณะที่ถูกจับ ในบรรดาคนที่จายคาปรับนั้นมีเพียงรอยละ 4 เทานั้นท่ีไดรับ
ใบเสร็จ ซึ่งมีเหตุผลมากมายที่ใชสำหรับการเรียกคาปรับ สำหรับคาปรับนั้นมีตั้งแต 20 บาท  
ถึง 50,000 บาท (0.60 ดอลลารสหรัฐ ถึง 1,600 ดอลลารสหรัฐ) ขณะที่สวนใหญจายคาปรับอยูที่ 
1,000 บาท (33 ดอลลารสหรัฐ) และ 2,000 บาท (66 ดอลลารสหรัฐ) ขึ้นอยูกับวาเจาหนาที่อธิบายวา
คาปรับนั้นสำหรับอะไร คาปรับตางๆ มีหลากหลายดังขอมูลดานลาง: 

• คาดำเนินการเตรียมเอกสาร: 1,000 บาท 
• คาปรับเนื่องจากไมมีเอกสาร รวมถึงใบอนุญาตทำงานหมดอายุ: 500-2,000 บาท 
• คาปรับจากการมีสวนรวมในการคาประเวณี: 400 และ 50,000 บาท 
• คาปรับจากการทำงานในสถานท่ีทำงาน แตผิดประเภทจากท่ีไดจดทะเบียนไว: 2,000 บาท 
• คาปรับจากการทำงานโดยไมมีใบอนุญาตทำงาน: 1,000-5,000 บาท 
• คาปรับจากการเดินทางออกนอกพ้ืนที่จดทะเบียนโดยไมไดรับอนุญาต: 1,000 บาท 
• สำหรับการปลอยตัวและไมแจงขอกลาวหาตามกฎหมายอ่ืนๆ: 2,000-10,000 บาท  
 (สวนใหญอยูระหวาง 3,000 และ 5,000 บาท) 
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รอยละ 22 ของแรงงานขามชาติในงานศึกษาน้ีถูกใสกุญแจมือระหวางการจับกุม ในจำนวนผูที่
ถูกใสกุญแจมือนั้น รอยละ 63.4 กลาววาพวกเขาถูกใสกุญแจมือทันทีหลังจากถูกจับ และรอยละ 53.2  
ถูกพิมพลายนิ้วมือ 

รอยละ 41 ของแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลการจับรายงานวาพวกเขาถูกตรวจคนรางกายใน
ระหวางการจับกุม ผูชายจะถูกตรวจมากกวาผูหญิงถึงเกือบ 3 เทา และจำนวนกวาครึ่งหน่ึงของผูหญิง
ถูกดำเนินการตรวจคนโดยเจาหนาที่ชาย ในบางกรณีแรงงานขามชาติไดรายงานถึงการถูกละเมิด 
ทางวาจาในระหวางการจับกุม (รอยละ 9.4) การละเมิดทางรางกายพบวามีนอย (รอยละ 5.4) และ 
มหีนึง่รายกลาววาตนถกูละเมดิทางเพศ การละเมดินัน้มตีัง้แตการตะคอกอยางขูเขญ็และเรยีกวาพวกโง  
ยังมีรายงานวาถูกตบหรือตอยหนา มีรายหน่ึงรายงานวาเม่ือเขาแสดงใบอนุญาตทำงานตอเจาหนาท่ี 
เขาก็ถูกเตะและถูกดุดา มีการแตะตองตัวอยางไมเหมาะสม และการใหยาที่ไมสามารถระบุไดวา 
คืออะไรในระหวางการตรวจคนรางกาย 

“เจาหนาที่ใชกระบองแตะตามตัวแรงงานหญิง รวมท้ังฉันดวย เพื่อตรวจคนตามรางกาย 
ตำรวจตรวจคนตามรางกายโดยไมมีเจาหนาที่ผูหญิงเลย” 

แรงงานภาคเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ตามหลักกฎหมายสากล แรงงานขามชาติมีสิทธิในการติดตอกับโลกภายนอกในระหวางที่ถูกจับ  
สองในสามของผูใหขอมูลกลาววาพวกเขาไดรับแจงสิทธิและไดติดตอทางโทรศัพทกับครอบครัว เพ่ือน 
นายจาง โดยรอยละ 47 ของแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหติดตอสมาชิกในครอบครัวได รอยละ 43.3  
โทรหาเพื่อน รอยละ 47 โทรหานายจาง อยางไรก็ตาม มีเพียง 5 ราย (รอยละ 2.5) ที่ไดรับแจงวา 
พวกเขามีสทิธิขอความชวยเหลอืดานกฎหมายจากภายนอกได เชน จากทนาย เจาหนาทีส่ถานกงสุลของ
พวกเขา หรือองคกรพัฒนาเอกชน 
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การกักขัง 

การคุมครองผูที่มีความเปราะบาง 

สืบเนื่องจากประเด็นการจับแรงงานขามชาติสวนใหญ (เกือบรอยละ 70) ในงานศึกษานี้ถูกสง 
ไปยังศูนยกักขังตางๆ ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งไดรับการปลอยตัว และบางคนถูกสงกลับทันที มาตรฐาน
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังแรงงานขามชาติยังมีนอยมาก โดยแรงงานขามชาติจะถูกดำเนินการ
ดวยกระบวนการแตกตางกัน ถูกกักขังไวในศูนยกักขังและระยะเวลาในการกักขังที่แตกตางหลากหลาย 
กระบวนการในการกกัขงันัน้แตกตางหลากหลายขึน้อยูกบัเงือ่นไขวาแรงงานขามชาตเิหลานัน้ถกูจบัทีใ่ด
และจะถูกสงกลับท่ีใด สำหรับแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลในงานศึกษานี้ พวกเขาถูกกักขังอยูใน 
ศูนยกักขังหลายแหง รวมถึงศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง สถานีตำรวจ และคายทหาร 
จากจำนวนทั้งหมด มี 39 ราย จาก 148 ราย ถูกกักขังในสถานกักขังมากกวา 1 แหง  

ภายใตมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนสากลและในประเทศไทย การกักขังแรงงานขามชาติควรมี
การปฏิบัติบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรมและการเคารพเกียรติศักดิ์ศรี อยางไรก็ตามพบวามีกรณีการ
ละเมิดทางวาจา (13 ราย) ละเมิดทางเพศ (2 ราย) และละเมิดทางรางกาย (3 ราย)  

“ฉันถูกตำรวจจับตอนที่กลับจากที่ทำงานราว 5 โมงเย็น เจาหนาที่ตำรวจโชวปนและขมขู 
ฉันถูกใสกุญแจมือไพลหลัง ในตอนแรกนั้นฉันถูกสงไปที่สถานีตำรวจ และถูกสอบสวน  
พวกเขาถามวา “แกขโมยเงินไปรึเปลา?” ฉันตอบไปวาฉันไมเคยเอาเงินของใคร จากนั้น
เจาหนาทีต่ำรวจนำฉนัไปท่ีปาใกลกบัชายหาดและบอกวาเขาเคยฆาคนท่ีนัน่และเขาจะฆาฉนั 
ถาฉันไมเอาเงินให แลวเขาก็เอาเงินใสกระเปาฉัน 10 บาท และฉันบอกเขาวาเขาจะฆาฉัน
ก็ได แตฉันไมไดขโมยเงินใคร จากนั้นฉันถูกสงไปท่ีบานผูใหญบานทมขมิ้น กลุมของเพื่อนๆ 
ของฉันมาที่บานผูใหญบานและในเชาวันรุงขึ้นประมาณ 8 โมง ฉันตองไปที่สถานีตำรวจ 

เพื่อใหเขาปลดกุญแจมือให คืนนั้นฉันถูกใสกุญแจมือท้ังคืน” 

แรงงานรานขายอุปกรณกอสรางชาวพมา ถูกกักตัวที่บานผูใหญบานราว 15 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 12 

รายงานสถานที่ถูกกักขัง จำนวน รอยละ 

ศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 21 14.2 

หองขังของสถานีตำรวจ  61 41.2 

ศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง และหองขังของสถานีตำรวจ 31 20.9 

เรือนจำ 6 4.1 

หองขังของสถานีตำรวจ และเรือนจำ 8 5.4 

คายทหาร 1 0.7 

อื่นๆ  3 2.0 

ไมทราบ 8 5.4 

ไมตอบ 9 6.1 

รวม 148 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 

แรงงานขามชาติเลาวาพวกเขาถูกละเมิดโดยผูตองขังคนอ่ืนในระหวางการกักขัง โดยแรงงาน
ขามชาตหิญงิรายหน่ึงเลาวาเธอถกูละเมดิทางเพศโดยผูตองขงัหญิงในหองขงั แรงงานขามชาติอกีรายหนึง่
ถูกทำรายรางกายหลังจากท่ีผูตองขังอีกคนลมเหลวจากการพยายามขมขืนเธอ เชนกันกับแรงงาน 
ขามชาติชายรายหน่ึง กลาววา ผูคุมชายคนหน่ึงพยายามขมขืนเขาในหองขังของโรงพัก แรงงาน 
ขามชาติทีถ่กูกกัขงัทีส่ถานตีำรวจแมสอดเลาวา เขาถกูเตะ ถกูทำรายรางกายโดยเจาหนาที ่มเีพยีงสองราย
เทานั้นท่ีไดรับแจงสิทธิในการเขาสูกระบวนการหรือกักขัง โดยคนหนึ่งไดรับโดยครอบครัวของเขา และ
อีกคนไดแจงจากเจาหนาที่ขององคกรพัฒนาเอกชนที่ไปเยี่ยม  

ในการปกปองคุมครองผลประโยชนของพวกเขา และเพื่อใหมั่นใจวามีกระบวนการยุติธรรมใน
ชั้นศาล ผูถูกกักขังมีสิทธิที่จะติดตอกับโลกภายนอกได จากจำนวนผูใหขอมูลท้ังหมดประมาณ 60 คน  
ซึ่งเปนสวนใหญ (รอยละ 72) ที่ถูกกักขังไวที่สถานีตำรวจใหขอมูลวา พวกเขาสามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือระหวางท่ีพวกเขาถูกกักขังได เชน องคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือน ครอบครัว นายจาง อยางไรก็ตาม 
มีเพียง 3 ราย (2 รายถูกกักขังที่สถานีตำรวจ และอีก 1 รายถูกกักขังท่ีสถานกักขังอื่น) รายงานวา การ
เขาเยี่ยมตามปกตินั้นไดรับอนุญาตโดยองคกรภายนอก ในสถานกักขังบางแหงมีนักสังคมสงเคราะห
หรือลามอยูเพื่อใหการชวยเหลือผูถูกกักขัง กระนั้นมีเพียงบางรายเทานั้นที่ใหขอมูลวาพวกเขาไดรับ
ประโยชนจากการชวยเหลือเหลานี้ มี 3 ราย (2 รายถูกกักขังท่ีเรือนจำ และ 1 รายถูกกักขังท่ีหองขัง
ของสถานีตำรวจ) เลาใหขอมูลวา มีนักสังคมสงเคราะหที่พูดไดทั้งสองภาษาทำงานอยูในศูนยกักขัง  
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูถูกกักขังได อีก 3 รายเชนกัน (2 รายถูกกักในศูนยกักขัง
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สำนักงานตรวจคนเขาเมือง และ 1 รายที่หองขังของสถานีตำรวจ) ใหขอมูลวามีนักสังคมสงเคราะห 
ที่พูดสองภาษาแตไมสามารถชวยอะไรได และอีกสองรายใหขอมูลวามีนักสังคมสงเคราะห แตพวกเขา
ไมสามารถพูดภาษาของแรงงานขามชาติได จากทั้งหมด มีเพียง 16 รายเทานั้นที่ไดรับความชวยเหลือ
เรื่องลาม แตพวกเขาไมใชนักสังคมสงเคราะห 

ตามกฎหมายสากลระบุวา ขณะที่อยูในความควบคุมดูแล ผูที่ถูกกลาวหาควรถูกแยกออกจาก 
ผูที่ถูกตัดสินความผิดแลวและควรมีการปฏิบัติตอพวกเขาตามสถานภาพของพวกเขา (ICCPR มาตรา 
10.2.b) ในขณะเดียวกันเด็กควรจะถูกกักขังแยกตางหาก (ICCPR มาตรา 10.2.b) และใหใชการกักขัง
เปนวิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย (มาตรา 37.b) และตองมีการดูแลเปนพิเศษสำหรับกลุมคนท่ีมี
ความเปราะบาง เชน ผูหญิง เด็ก และผูปวย ซึ่งนโยบายของไทยไดมีการย้ำในหลักการนี้xlvi 

ในระหวางที่พวกเขาถูกกักขังนั้น มีเพียง 2 รายจาก 148 รายที่ถูกถามวาพวกเขามีประสบการณ 
เกี่ยวกับการถูกละเมิดดานแรงงานหรือถูกเอาเปรียบหรือไม และมีเพียงรายเดียวเทานั้นที่ถูกสัมภาษณ
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และสำนักงานสวัสดิการสังคม 
ไมมีใครไดรับการสัมภาษณโดยเจาหนาที่เกี่ยวกับกับประสบการณการถูกบังคับใชแรงงานหรือ 
การถูกดำเนินคดีที่บานเกิด ในจำนวนสามรายที่ไดรับการสัมภาษณเพื่อคัดกรองนี้ เจาหนาที่ใชภาษา 
ที่แรงงานขามชาติไมสามารถเขาใจได ในทางปฏิบัติ แรงงานระบุวามีการปฏิบัติเปนพิเศษกับบางกรณี
เชน เด็กที่ไมมีผูปกครองหรือเด็กที่ถูกแยกออกมา คนแก หญิงตั้งครรภ เหย่ือจากการทรมาน และ 
คนที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย ในขณะท่ีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังของศูนยกักขัง
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองของไทยในปพ.ศ.2553 ระบุวามีการใหความชวยเหลือทางการแพทยและ
การสงตอผูปวยในสถานท่ีกักขัง แตพบวาระหวางท่ีถูกกักขังในศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
และหองขังของสถานีตำรวจ ผูใหขอมูลนอยกวารอยละ 10 ไดรับความชวยเหลือเร่ืองการรักษา
ทางการแพทย ขณะที่รอยละ 86 ของผูที่ถูกกักขังไดรับการบริการทางการแพทยระหวางการถูกกักขัง
ในเรือนจำ ในกลุมของผูทีใ่หขอมูลในการศึกษาคร้ังนีท้ีเ่คยถกูกกัขงัในศูนยกกัขงัสำนกังานตรวจคนเขาเมอืง 
รอยละ 58 ไมทราบถึงการใหบริการทางการแพทย ในขณะที่รอยละ 35 ไมไดรับการบริการทางการ
แพทยเลย นอกจากนั้นแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลการกักขังในงานศึกษานี้ รอยละ 47 ของผูที่ถูกกักขงั
ในหองขังของสถานีตำรวจไมทราบเร่ืองการบริการทางการแพทย และรอยละ 40 ใหขอมูลวาไมมี
บริการทางการแพทย ผูชายและผูหญิงถูกแยกกักขังแตไมใชทุกราย (ดูตารางท่ี 13) อยางไรก็ตาม  
มีเพียงนอยราย (รอยละ 7.3) ที่ระบุวามีเจาหนาที่หญิงดูแลผูถูกกักขังหญิง 
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ตารางที่ 13 

มีการแยกพื้นที่ชายหญิงหรือไม จำนวน รอยละ 

ใช ชายและหญิงแยกกัน 99 66.9 

ไม ชายและหญิงถูกขังรวมในหองขังเดียวกัน 26 17.6 

การจัดการแบบอื่นๆ  4 2.7 

ไมตอบ 19 12.8 

รวม 148 100.0 

แหลงขอมูล: MMN 

ถึงแมวาเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไปแลวผูหญิงจะตองถูกแยกออกจากผูชาย แตอันท่ีจริงแลว
ผูหญิงยินดีท่ีจะอยูกับผูชายในครอบครัวมากกวาการอยูเพียงลำพังกับเจาหนาท่ีชาย การขาดมาตรฐาน 
ในการปฏิบัตินี้ทำใหครอบครัวตองถูกแยกออกจากกันระหวางการกักขัง และการสงกลับ ดวยปกติแลว  
ผูถูกกักขังชายและหญิงจะถูกสงกลับในชวงเวลาที่ตางกันและแมแตสถานที่ที่ตางกัน แรงงานขามชาติ 
ผูใหขอมูลในงานศึกษานี้ 12 ราย ใหขอมูลวา มีเด็กถูกแยกกักขัง และผูใหขอมูลหนึ่งรายระบุวา 
มีการจัดพื้นที่พิเศษในการกักขังเปนครอบครัว จากจำนวนผูใหขอมูล 148 รายนั้น 65 รายระบุวาไมมี
การจัดพื้นที่สำหรับผูถูกกักขังที่เปนครอบครัว และ 64 รายกลาววาไมมีการจัดเตรียมอะไรเกี่ยวกับ
ครอบครัวเลย 

 

สภาพความเปนอยู 

แรงงานขามชาติผานประสบการณการถูกกักขังที่แตกตางท้ังในหองขังของสถานีตำรวจตางๆ  
ศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง จึงเปนการยากท่ีจะบอกถึงสภาพโดยท่ัวไปได อยางไรก็ตาม  
พบวาหองขังของสถานีตำรวจในพ้ืนที่รอบนอกน้ันคอนขางแออัด ผูชาย ผูหญิง และเด็กถูกขังรวมกัน 
โดยภาพรวมพบวาในศูนยกักขังที่ใหญกวามักจะมีบริการตางๆ มากกวา เชน การเขาถึงบริการทางการ
แพทย หรือการดูแลรักษา (ดูเพิ่มในภาคผนวก 2) จากแรงงานผูใหขอมูลท้ังหมด 14 รายจาก 148 ราย 
(6 ราย ถูกกักขังในหองขังของสถานีตำรวจ 5 รายในเรือนจำ 1 รายในสถานพินิจ และ 2 รายไมตอบ
คำถาม) ใหขอมูลวา ผูหญิงสามารถเขาถึงการจัดการพิเศษ เชน การจัดหองน้ำแยก มีพื้นที่ใหนมบุตร 
หรือระหวางมีประจำเดือน การรับรูของแรงงานขามชาติเกี่ยวกับสุขอนามัยในศูนยกักขังแตกตางกันไป 
ซึ่งสะทอนถึงระยะเวลาที่พวกเขาถูกกักขัง ผูใหขอมูลสวนใหญมองวาหองน้ำถูกสุขอนามัย (รอยละ 74) 
และยังอีกจำนวนนอยที่มองวาอุปกรณการอาบน้ำถูกสุขอนามัย และยังนอยกวาท่ีมองวาพื้นที่สำหรับ
นอนนั้นเหมาะสม 
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“ฉันตองใชน้ำจากกอกน้ำลางสวมสำหรับอาบน้ำ เราตองซื้อน้ำดื่มและอาหารเอง” 

แรงงานประมงชาวพมา จังหวัดพังงา 

 

“ในหองมผีนงัสงู 3 เมตร ใชแบงหองจากหองอาบน้ำและหองสวม แตไมมปีระตกูัน้ระหวางหอง
และไมมีชองลมเพื่อระบายอากาศ ดังนั้นเมื่อมีคนฉี่ ทั้งหองก็จะเหม็นไปหมด” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

“มีแรงงานจำนวนมากถูกจับพรอมกันกับฉัน ดังน้ันจึงไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอในศูนยกักขังสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมอืง ฉนัถกูสงกลบัหลงัจากทีต่องอยูในศนูยกกัขงัสำนกังานตรวจคนเขาเมอืง 3 วนั
ในหองที่แนนไปดวยผูถูกกักขัง” 

แรงงานประมงชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

  

แรงงานขามชาติในงานศึกษานี้จำนวนมากแสดงความคิดเห็นวา อาหารและน้ำไมเพียงพอ และ
ไมถูกสุขลักษณะ ในขณะที่การประปาแหงประเทศไทยอางวา น้ำประปามีความสะอาด สามารถดื่มได  
แตมีคนที่อยูในเมืองเพียงสวนนอยเทานั้นที่ดื่มน้ำประปา ในการศึกษานี้มีเพียง 17 ราย จาก 148 ราย
ที่บอกวาอาหารถูกสุขอนามัย 33 รายมองวาน้ำดื่มนั้นถูกสุขอนามัย ในขณะที่ 93 รายจาก 148 ราย
ไมไดรับอาหารและน้ำที่เพียงพอ 

“ถาญาติของฉันไมซื้ออาหารและน้ำมาให ฉันจะไมมีอาหารพอ และไมมีน้ำสำหรับดื่ม  
ฉันตองดื่มน้ำจากกอกในหองขังของสถานีตำรวจ” 

แรงงานชางซอมรถชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

 

“มีอาหาร 3 มื้อตอวัน แตมันไมเคยพอ พวกเราไดรับแคขาวราดแกงหนึ่งจาน และไมมี 
น้ำดื่มให สำหรับคนที่มีเงินก็สามารถหาซื้อน้ำดื่มเองได แตคนที่ไมมีก็ตองดื่มน้ำจากกอกน้ำ
นั่นแหละ” 

แรงงานผูวางงานชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 
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“อาหารไมมีคุณภาพและมีกลิ่นไมดี” 

แรงงานเก่ียวกับงานประมงชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

 

“ที่สถานีตำรวจมุกดาหาร เจาหนาที่จัดหาอาหารใหกับผูตองกักท่ีไมมีญาติมาเย่ียม แตถามี
ญาตขิองผูตองกกัมาเย่ียม เจาหนาทีจ่ะบอกใหพวกเขาซ้ืออาหารมาใหดวยเชนกัน เจาหนาที่
ขมขูครอบครัวของผูตองกักวาจะไมไดเขาเยี่ยม ถาไมซื้ออาหารหรือกาแฟใหเจาหนาที่” 

แรงงานโรงงานชาวลาวในกรุงเทพฯ จังหวัดมุกดาหาร  

 

มีความผิดจนกวาจะไดพิสูจนวาบริสุทธ์ิ 

กฎหมายและมาตรฐานมีไวเพื่อใหมั่นใจวาแรงงานขามชาติสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
และมีโอกาสในการไดรับทราบเหตุผลในการถูกกักขัง และสิทธิในการเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย
กอนท่ีจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาลท้ังในสวนของกฎหมายไทย และกฎหมายสากล ขณะเดียวกันตาม 
ICCPR ซึ่งประเทศไทยเปนผูลงนามที่เรียกรองใหรัฐบังคับใชการรับประกันขั้นต่ำ รวมถึงการใหการ
แกตางทางกฎหมายและบริการแปลภาษา ระบบกฎหมายไทยใหกระบวนการศาลเพื่อตรวจสอบวา
แตละคนมีความผิดอันเกี่ยวของกับการตรวจคนเขาเมืองหรือไม ในระหวางที่นายชวน หลีกภัยเปน
นายกรัฐมนตรีนั้น (พ.ศ.2535-2538 และ พ.ศ.2540-2541) “การบริการ” การสงกลับแบบเบ็ดเสร็จ 
ถูกนำเสนอนั่นหมายความวาไมจำเปนที่จะตองเสียเวลาในช้ันศาล ซึ่งอันท่ีจริงแลวผูตองสงสัยในการ
เปนแรงงานขามชาติผิดกฎหมายอาจถูกสงกลับทันที ขณะที่นี่ถือเปนการละเมิดภาระผูกพันระหวาง
ประเทศของไทย แตยังพบวาทุกวันนี้กระบวนการทั้งคูถูกนำมาใชในการปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ 
บางสวน โดยเฉพาะผูที่อยูบริเวณชายแดนน้ันมักถูกสงกลับอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีแรงงานขามชาติ 
อื่นๆ อาจใชเวลานานขึ้นจากการตองเขาสูกระบวนการในชั้นศาล  

ในการศึกษานี้ไดพบวาผูใหขอมูลสวนใหญ (43 ราย) ใหขอมูลวา พวกเขาถูกสงกลับทันทีที่ถูก 
สงไปยังศูนยกักขัง ไมมีเวลาในการย่ืนอุทธรณหรือประเมินสถานการณใดๆ และแรงงานขามชาติ 
สวนใหญถูกควบคุมตัวอยูในชวงระยะเวลาส้ันๆ กอนจะถูกปลอยตัว (รอยละ 43) และถูกสงกลับ  
(รอยละ 24.3) ซึ่งนำไปสูความกังวลอันเก่ียวของกับกระบวนการเหลานี้ แมวาชวงระยะเวลาในการ
ควบคมุตัวนั้นจะอยูระหวางไมกี่ชั่วโมงไปถึงกวา 45 วัน 

 

59



เนื่องจากการขาดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม แรงงานขามชาติผูใหขอมูลสวนใหญ (รอยละ 
60.8) รายงานวาพวกเขาถูกสั่งใหเซ็นตรับทราบขอกลาวหาท่ีถูกเขียนขึ้นในภาษาไทย และพวกเขา 
ไมเขาใจได ในแงของการเปดโอกาสใหแรงงานขามชาติมีสิทธิในการเรียกรองสิทธิของพวกเขาและ 
เพื่อเรียกรองสถานภาพของตนน้ัน ประมาณ 1 ใน 3 ไดรบัการแจงเกีย่วกบัขอกลาวหา แตกย็งัดำเนินการ
เปนภาษาไทยซึ่งพวกเขาไมสามารถเขาใจได ประมาณรอยละ 78 ไมไดเขาผานกระบวนการในชั้นศาล 
สำหรับในบรรดาผูใหขอมูลที่ผานกระบวนการในชั้นศาล มีเพียง 3 รายเทานั้นที่มีทนาย และ 4 ราย 
ที่มีลามนักแปลภาษา 

“ฉันถูกพาไปท่ีศาล 3 ครั้ง ดวยขอกลาวหาวาเขาเมืองผิดกฎหมาย ฉันไมเคยไดพบกับ
อัยการ มีเพียงลามที่มาสอบถามขอมูลสวนตัวจากฉัน และแจงขอกลาวหาใหฉันทราบ  
ฉันถูกพาตัวกลับไปที่หองขังอีกครั้งหลังจากเซ็นสารภาพผิด” 

แรงงานภาคเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

“ฉนัถกูพาไปท่ีศาลเมือ่วนัที ่19 กนัยายนโดยไมมทีนาย และถกูสงกลบัวนัท่ี 20 กนัยายน 2554” 

พนักงานเสิรฟชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

“ตำรวจคนที่พาฉันไปศาลบอกใหฉันเซ็นยอมรับผิดในทุกขอกลาวหา และฉันก็เชื่อเขา” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

“ฉันถูกสั่งจำคุก 45 วัน โดยไมมีทนาย” 

แรงงานในสวนสมชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

แรงงานขามชาติจำนวนมากกลาววา พวกเขาถูกสั่งใหจายคาปรับหรือเงินเพ่ือประกันตัว ผูที่ไม
สามารถจายไดจะถูกกักขังไวเพื่อดำเนินคดีตอไปหรือถูกสงกลับ ขณะแรงงานขามชาติอาจจะยินดีที่จะ
จายเงินใหแกเจาหนาที่เพื่อแลกกับการถูกปลอยตัวมากกวาที่จะถูกสงกลับ การปฏิบัติดังกลาวนับเปน 
การกัดกรอนกฎหมาย นอกจากนี้ การทำตามอำเภอใจในการใชกฎหมายคุกคามความเชื่อมั่นของ
แรงงานระบบของกฎหมายไทย 
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“ฉนัถกูสัง่ใหจายคาปรบัเปนเงิน 2,000 บาท แตฉนัไมมเีงนิจงึถกูจบัไปกกัขงัแทน ไมรูดวยซำ้
วาฉันมีทนายหรือไม” 

แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม 

 

“หลังจากท่ีฉันถูกกักขัง 1 วัน ฉันจายเงิน 5,000 เพื่อแลกกับการปลอยตัว (สำหรับฉัน 
และคนในครอบครัวอีก 5 คน) โดยท่ีฉันไมไดรับใบเสร็จใดๆ” 

แรงงานรับใชในบานชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

“ครั้งแรกท่ีฉันถูกกักขัง ฉันจายเงิน 700 บาท ที่สถานีตำรวจแมสอด หลังจากท่ีฉันถูกกักขัง 
2 วัน ในครั้งหลังฉันไมมีเงินจายจึงถูกสงตัวกลับพมา” 

แรงงานรับจางรายวันชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

“นายจางของฉันรูจักกับตำรวจดีมาก ที่จริงแลว พวกเขาจายเงินใหตำรวจทุกเดือน ดังนั้น 
ฉันจึงถูกปลอยหลังจากที่นายจางมาเยี่ยม” 

แรงงานกอสรางชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

“การถกูกกัขงัทีห่องขังของสถานีตำรวจมุกดาหารน้ัน ถาผูถกูกกัขงัไมสามารถจายเงิน 6,000 บาท
เปนคาประกันตัวได พวกเขาจะตองใชเวลาประมาณ 1 อาทิตย เพื่อเสร็จส้ินกระบวนการ 
ในช้ันศาล ในขณะท่ีถูกกักขังนั้น ผูถูกกักขังจะไมไดรับอาหาร ญาติตองเปนคนรับผิดชอบ
จัดหาอาหารและตองซ้ือใหกับเจาหนาที่ดวย” 

แรงงานรับจางรายวันชาวลาว จังหวัดมุกดาหาร 
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การสงกลับ 

จับตามองสิ่งที่กฎหมายเนน 

แรงงานขามชาติท่ีถูกสงกลับประเทศพมา กัมพูชา และลาว ยังคงถูกมองวาเปนผูละเมิดกฎหมาย
จากการออกจากประเทศอยางผิดกฎหมาย พวกเขาจะถูกประทับตราในระดับที่แตกตางกัน (ขึ้นอยูกับ
ประเทศและสถานการณทางการเมืองของประเทศน้ันๆ) ในฐานะที่เปนคนทรยศ ประชาชนที่ไมนา
เช่ือถือและผูหลบหนีออกจากประเทศของพวกเขา ดังนั้น แรงงานขามชาติจากทั้งสามประเทศ 
จะถูกใหการสั่งสอน หรือ “การใหความรูอีกครั้ง” ในบทท่ีวาดวยกฎหมายคนเขาเมืองของไทยเร่ือง 
การสงกลับไดชี้อยางชัดเจนถึงสถานการณของแรงงานขามชาติในประเทศไทย กลาวคือ การสงกลับ
สามารถบังคับใชเมื่อมีผูที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยท่ีเดินทางเขาเมือง “โดยไมไดรับอนุญาตหรือ 
การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลงหรือถูกเพิกถอน” (พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา 54) 

สำหรับแรงงานขามชาติผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ 91 รายถูกสงกลับ และสวนใหญถูกกักขัง
ไวที่ศูนยกกัขงั จนกระท่ังเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองไดจบักมุแรงงานจากประเทศเดียวกันอยางเพียงพอ 
เตม็รถกระบะหรือรถประจำทางท่ีใชสงพวกเขากลับไปยังชายแดน โดยปกติเจาหนาท่ีจะสงกลับแรงงาน
ขามชาติบริเวณชายแดนที่ใกลเคียงกับศูนยกักขัง 

 

การสงเสริมสิทธิในการมีชีวิต 

ระหวางที่มีการสงกลับประเทศนั้น เจาหนาที่ถูกเรียกรองใหยึดมั่นในหลักการดานสิทธิมนุษยชน 
เคารพในสิทธิการมีชีวิต และมีการใหเกียรติตอผูที่ถูกสงกลับ และรับรองวาผูที่ถูกสงกลับจะไมถูก
ทำรายทางรางกาย การลดทอนความเปนมนุษยหรือการปฏิบัติที่จะสงผลถึงความเส่ือมเสีย แรงงาน
ขามชาติถูกสงกลับดวยพาหนะที่แตกตางหลากหลายและกวารอยละ 40 ของแรงงานขามชาติใหขอมูล
วาปริมาณของแรงงานขามชาติบนพาหนะน้ันแออัดเกินไป บางคร้ังพาหนะมีความแออัดอยางอันตราย 
ซึ่งสงผลตอความไมสะดวกเปนที่สุด และนับไดวาเปนการนำชีวิตของพวกเขาไปเสี่ยง ในจำนวน 
ผูใหขอมูลเกือบท้ังหมดกลาววาพวกเขามีที่นั่งบนพาหนะท่ีใชในการสงกลับ แตก็มีถึงรอยละ 30  
ที่กลาววาพวกเขาไมมีที่นั่ง ซึ่งนำไปสูคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ไดรับการดูแลโดย
เจาหนาที่ แรงงานท่ีถูกสัมภาษณในการศึกษาน้ียังกลาววา บอยคร้ังท่ีพวกเขากังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของพวกเขาเอง เชน การบรรทุกเกินจำนวนท่ีควรจะเปนบนพาหนะท่ีใชสงกลับ อากาศในรถ
ที่รอนเกิน การขับรถเร็วหรืออันตราย มีผูใหขอมูลเพียง 4 รายจากท้ังหมด 91 รายเทานั้นท่ีสามารถ
บอกกลาวความกังวลถึงความปลอดภัยของพวกเขาตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดในระหวางการสงกลับ  
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ตารางที่ 14 

ชนิดของพาหนะในการสงกลับ 
รถถูกเตรียมมา 

เพื่อโดยสารไดกี่คน 
มีกี่คนบนรถ 

 ประมาณ 10 คน 3-7 คน 

 ประมาณ 30 คน 30-100 คน 

 ประมาณ 40 คน 20-100 คน 

รถตำรวจ 4-5 คน 3 คน 

รถสองแถว ซึ่งเปนรถที่ใชทั่วไปดัดแปลง 
จากรถกระบะหรือรถจ๊ีป 

ประมาณ 15 คน 9-12 คน 

รถโดยสารประจำทาง ประมาณ 17 คน ประมาณ 10 คน 

รถโดยสารขามดานชายแดนไทย-ลาว ประมาณ 10 คน ประมาณ 3 คน 

แหลงขอมูล: MMN 

ขณะเดียวกันก็ตองยอมรับเชนกันวาการสงกลับนั้นมีคาใชจาย และเพ่ือใหมั่นใจวาการสงกลับ 
มีความปลอดภัย ยิ่งมีคาใชจายมากขึ้น ซึ่งควรมีการจัดการกองทุนที่เหมาะสม เพราะแรงงานขามชาติ
ไดจายเงินสำหรับสวนน้ีแลวตั้งแตการจดทะเบียนเพ่ือขอใบอนุญาตทำงาน ที่ผานมาพบกรณีของการ
บรรทุกเกินจำนวนและการขับขี่พาหนะสำหรับสงกลับดวยความเร็วท่ีเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่รายแรง 
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การสงเสริมสิทธิในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

ระยะเวลาทีใ่ชในการเดนิทางไปยงัจดุสงกลบันัน้มคีวามแตกตางกนั ผูทีถ่กูสงกลบัไปยังประเทศพมา
จากศูนยกักขังอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชเวลาเพียง 15-20 นาทีในการเดินทาง ขณะที่ผูที่ถูกสง
กลับจากจังหวัดเชียงใหมตองใชเวลาที่นานขึ้น อยูที่ราว 4 ชั่วโมง และอาจถึง 13 ชั่วโมง หากตองสง
กลับผานทางดานอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สำหรับผูที่ถูกกักขังท่ีจังหวัดระนองใชระยะเวลา
เดินทางในการสงกลับต้ังแต 30 นาที-2 ชั่วโมง สวนแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาท่ีถูกกักขังในจังหวัด
ระยองใชระยะเวลาเดินทางในการสงกลับกวา 3-5 ชั่วโมง ขณะท่ีผูที่ถูกกักขังอยูในศูนยกักขังของ
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใชระยะเวลาในการเดินทางในการ
สงกลับถึง 11-12 ชั่วโมง ผานดานอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผูถูกสงกลับชาวลาวเหมือนจะ
ใชเวลาเดินทางในการสงกลับสั้นกวาคือระหวาง 30 นาที-1 ชั่วโมง แมวามีผูใหขอมูลหน่ึงรายกลาวเลา
วาตองใชเวลาเดินทางในการสงกลับกวา 6 ชั่วโมง  

เกอืบท้ังหมดของแรงงานขามชาติผูใหขอมูล (รอยละ 84) รองเรียนวาพวกเขาไมไดรบัอนญุาตให
หยุดรถเพื่อเขาหองน้ำระหวางการเดินทางในการสงกลับ ซึ่งเปนสิ่งที่ลำบากมากสำหรับการเดินทาง 
ที่ยาวนาน แตสวนใหญแลวเสนทางการสงกลับมักเปนเสนทางอันตราย ลมแรง และตองผานภูเขา  
ซึ่งยากที่จะจอดเพื่อเขาหองน้ำได แรงงานที่เมารถไมไดรับการชวยเหลือใดๆ การเลือกที่จะไมหยุดรถ
เนื่องจากเจาหนาที่กลัววาจะเกิดการหลบหนี ในขณะท่ีอาหารและน้ำมีเพียงพอสำหรับคน 6 คน
เทานั้น 

“ตอนที่ฉันอยูบนรถสงกลับนั้น ฉันกลัวมากเพราะวาคนขับรถขับเร็วมาก ฉันทั้งหิวและอยาก
ดื่มน้ำ แตไมกลาที่จะเรียกเจาหนาที่ใหหยุดรถเพราะกลัววาเขาจะโกรธและตะคอกใสฉัน 
ถาฉันพูดอะไรออกไป” 

แรงงานชาวกัมพูชาวางงาน จังหวัดระยอง 

 

“ตอนที่พวกเราถูกสงกลับ เจาหนาที่ไมมีอาหารใหเรา ไมมีน้ำดื่ม และไมจอดพักใหเขา
หองน้ำ”  

แรงงานกอสรางชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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ในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเขาถึงยาก แรงงานขามชาติมีความเปราะบางในการท่ีจะถูกละเมิดโดยเจาหนาท่ี 
ไดงาย แรงงานบางคนใหขอมูลการละเมิดทางวาจา รางกาย และละเมิดทางเพศในระหวางการสงกลับ 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสงกลับตะคอกดวยเสียงแข็งกราวใสแรงงานขามชาติ เพื่อใหพวกเขา 
ขึ้นและลงรถอยางรวดเร็ว แรงงานขามชาติชายท่ีใหขอมูลการสงกลับคนหน่ึงเลาวา ทุกคนถูกตะคอก 
ใหขึ้นลงรถอยางรวดเร็ว แรงงานขามชาติชายอีกคนเลาวาเขาเห็นแรงงานหญิงถูกสัมผัสตัวอยาง 
ไมเหมาะสมโดยเจาหนาที่ชาย 

 

การขามพรมแดน 

เมื่อไปถึงชายแดน แรงงานขามชาติจะถูกสงกลับไมวาจะเปนผานชองทางท่ีถูกตองคือ สงมอบ
ใหกับเจาหนาที่ หรือไมก็จะถูกปลอยอยางไมเปนทางการ ในงานศึกษานี้ ใหขอมูล 50 รายจาก  
91 ราย ใหขอมูลวาพวกเขาถูกสงมอบใหกับเจาหนาที่ของประเทศบานเกิดของพวกเขา ขณะที่  
29 รายไมไดผานกระบวนการน้ัน (คนอ่ืนๆ ไมไดตอบคำถาม) สวนใหญแลวแรงงานขามชาติจะถูก 
สงมอบใหกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ดานตรวจคนเขาเมือง เจาหนาท่ีรักษาความมั่นคงประจำ
ชายแดนหรือเจาหนาท่ีศูนยแรกรับ แรงงานขามชาติชาวลาวคนหน่ึงกลาววาเขาถูกสงตัวใหกับเจาหนาท่ี
กระทรวงแรงงาน สำหรับในพมา แรงงานขามชาติเลาวาพวกเขาถูกสงกลับใหกับทหารกะเหร่ียงพุทธ 
หรือทหารพมา ตอนน้ีสวนใหญแรงงานจะไดรับการปลอยตัวทันทีที่มีการตรวจสอบเอกสารรายบุคคล 
แมวาในประเทศพมาและกัมพูชาจะมีการใหขอมูลเก่ียวกับการเรียกเก็บคาเขาเมืองและเพ่ือการ
ปลอยตวั นอกจากนี ้ ในประเทศพมา แรงงานขามชาต ิ 4 รายใหขอมลูวาพวกเขาถกูบงัคับตรวจสขุภาพ
เมื่อกลับถึงประเทศ ซึ่งไมพบการรายงานกระบวนการนี้ในสวนของประเทศลาวหรือกัมพูชา  

จากผูใหขอมูลทั้งหมด มีแรงงานขามชาติ 8 ราย ระบุวาพวกเขาถูกสงไปใหกับเจาหนาท่ี 

หนวยงานอ่ืนเม่ือกลับถึงประเทศ สำหรับในประเทศลาว พวกเขาถูกนำไปท่ีสำนักงานแรงงานหรือ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ในประเทศพมาแรงงานจะถูกนำไปยังเจาหนาที่หนวยงานอื่น แตไมทราบ
วาเปนเจาหนาที่อะไร และจากท้ังหมด 27 ราย (แรงงานพมา 4 ราย ลาว 1 ราย และกัมพูชา 22 ราย) 
ถูกทำโทษเม่ือกลับถึงประเทศ หลายกรณี (รอยละ 39) แรงงานถูกเรียกเก็บคาปรับ ขณะท่ี  
(รอยละ 58.3) ถูกใหเขารับการสั่งสอน คาปรับนั้นมีตั้งแต 200 บาทในกัมพูชา 500 บาทในลาว และ
ระหวาง 300-2,500 บาท ในพมาในประเทศพมาและกัมพูชา แรงงานที่ไมสามารถจายคาปรับได  
จะถูกบังคับใหทำงานโดยไมมีคาจาง เชน ตัดหญา ซอมถนน 
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ในบางกรณีแรงงานจะไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่เมื่อกลับถึงประเทศ แรงงานผูใหขอมูล  
3 รายไดรับคำแนะนำจากนักพัฒนาสังคม 7 ราย (ชาวพมา 1 และลาว 6 ราย) ไดรับการชวยเหลือ
ทางการเงินในการเดินทางกลับบาน และแรงงานลาว 5 ราย ไดรับความชวยเหลือในการคืนสูชุมชน
บานเกดิของตน ตวัอยางเชน แรงงานพมาคนหน่ึงเลาวาไดรบัความชวยเหลือใหสามารถกลับถงึบานได 
แรงงานลาวคนหน่ึงเลาวาเขาถูกชวยใหกลับถึงบานโดยรถประจำทาง 

 

คาจางที่คางชำระ  

แรงงานขามชาติจำนวนมากถูกสงกลับกอนจะไดรับเงินคาจางงวดสุดทาย ถาแรงงานถูกจับและ
สงกลับโดยไมไดติดตอกับนายจาง พวกเขามักจะไมไดรับคาแรงที่ติดคาง มีเพียงสองรายเทานั้นท่ีให
ขอมูลวาพวกเขาไดรับสิทธิในการเรียกรองคาแรง คนหน่ึงไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของ
องคกรพัฒนาเอกชน และอีกคนนั้นไดรับจากนายจางเอง แรงงานขามชาติ 5 รายใหขอมูลวามีระบบ
การชวยเหลือใหไดรบัคาแรงท่ีคางจาย แรงงานพมาคนหน่ึงไดรบัคาจางจากนายจางและแรงงานชาวลาว
อีกสองคนไดรับการชวยเหลือเรื่องคาแรงจากสำนักงานแรงงาน ในขณะที่อีก 3 ราย (แรงงานชาวเขมร
และพมา) ไมไดพูดถึงในรายละเอียดสวนนี้ 

 

การกลับคืนสูประเทศไทย 

แรงงานทั้งหมดที่ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ไดถูกสัมภาษณในประเทศไทย นั่นหมายความวา 
แรงงานท้ังหมดยังคงอยูในประเทศไทยหลังการจับกุมและกักขัง หรือกลับเขามาหลังจากการถูกสงกลับ
ประเทศ ผลที่ตามมาคือการไมสามารถสรุปไดถึงอัตราของผูที่กลับมาอีกหลังถูกสงกลับประเทศหรือ
ผลกระทบของการจบัและการกกัขงัตอการเคลือ่นยายของแรงงาน อยางไรกต็าม ขอมลูในสวนนีเ้นนถงึ
ประเด็นที่กวางขึ้นในการยายถิ่นเขาสูประเทศไทย 

ในกลุมของแรงงานท่ีกลับคืนมายังไทยหลังการถูกสงกลับนั้น พบวาระยะเวลาหลังจากการไปถึง
ชายแดนและกลับมายังไทยคอนขางมีความหลากหลาย บางสวนกลับมาในทันที ขณะที่บางสวน 
ใชเวลาเปนวันหรือเปนเดือนกอนที่จะกลับมา จากท้ังหมดของผูใหขอมูล รอยละ 19 กลับมาไทยทันที
หรือกลับมาภายใน 1 อาทิตย แรงงานพมา 13 รายจาก 41 ราย กลับมาไทยทันที ในขณะท่ีแรงงาน
ชาวลาว 9 จาก 28 ราย กลับมาหลังจากน้ัน 1 เดือน สาเหตุหลักท่ีพวกเขาเลือกท่ีจะกลับมายังประเทศไทย
คือ การขาดแคลนอาชีพในประเทศบานเกิด ประเทศไทยนับไดวามีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกวา

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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ประเทศรอบๆ ในเขตภูมิภาคน้ี แรงงานสวนใหญเลาวาเขากลับมาอยูกับเพ่ือนหรือครอบครัวท่ีอยูใน
ฝงไทย กวาสองในสามกลับมาทำงานตำแหนงเดิม แตกระนั้นมีเพียงสวนนอยท่ีมองวาประเทศไทย
เปนบานหลังที่สองของพวกเขา แตการขาดแคลนงานในประเทศบานเกิดและอนาคตท่ีดีในไทยทำให
พวกเขาเปล่ียนใจ 

“ฉันไมสามารถหางานในกัมพูชาได ชีวิตที่นั่นลำบากมาก” 

แรงงานชางซอมรถชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง 

 

“เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไปสงฉันท่ีทาเรือชายแดนไทย-พมา จากนั้นเจาหนาที่ตรวจ 
คนเขาเมืองของไทยใหฉันนั่งเรือกลับประเทศดวยตัวเอง มีเจาหนาที่พมา (ฉันไมทราบวา 
มาจากหนวยงานไหน) รอพวกเราอยูที่อีกฝงหน่ึงเพ่ือรอเรียกเก็บเงินจากผูถูกสงกลับ  
คาปรับอยูที่ 500 บาท ฉันไมมีเงิน พวกเขาจึงบอกใหฉันบริจาคเงิน 20 บาทใหกับวัด  
เพื่อการปลอยตัว หลังจากนั้นฉันตองยืมเงินจากเพื่อน 500 บาทเพื่อกลับมาไทย” 

แรงงานรับจางทั่วไปชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

“ฉันถูกสงกลับโดยเจาหนาที่ไทยท่ีตรงกลางสะพานมิตรภาพไทย-พมา (จุดส้ินสุดพรมแดน) 
พวกเขาปลอยใหเรากลับพมาดวยตัวเอง แทนท่ีจะกลับพมา ฉันเลือกท่ีจะเดินกลับมาฝง
ประเทศไทยทันที” 

แรงงานรับจางรายวันชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

“ฉันตัดสินใจท่ีจะถูกสงกลับในชองทางท่ีไมเปนทางการ เพราะกลัวจะถูกเจาหนาท่ีจาก
ประเทศของฉันลงโทษ ฉันจาย 3,000 บาท ใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของไทยสำหรับ
เปนคาสงกลับ” 

แรงงานท่ีไมมีเอกสารใดๆ ชาวลาว จังหวัดมุกดาหาร 
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“ตอนท่ีฉันเดินทางไปถึงชายแดน ฉันถูกบอกวามีสองทางเลือกในการสงกลับ 1) ชองทางแบบเปน
ทางการซึง่เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงของไทยจะตดิตอกบัเจาหนาท่ีลาว และผูถกูสงกลบัจะไดเดินทางกลบั
โดยรถโดยสาร และตองทำตามข้ันตอนอ่ืนๆ ในฝงลาว 2) ชองทางท่ีไมเปนทางการ คือ ผูถูกสงกลับ
จะไมตองถูกประทับตราในหนังสือเดินทางวาพวกเขาเปนบุคคลตองหามเขาเมืองของไทย สำหรับ 
ชองทางไมเปนทางการน้ี จะตองจายเงิน 3,000 บาท สำหรับเปนคาสงกลับและเจาหนาท่ีไมรับรอง
ความปลอดภัยในการสงกลับ” 

แรงงานพนักงานบริการชาวลาว จังหวัดมุกดาหาร 

 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

68



บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

ความพยายามที่ผานมาของทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในการดำเนินการจางงาน
ผาน MOU เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง นำไปสูการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานขามชาติผานการพิสูจนสัญชาติ
และการสรางชองทางการยายถ่ินที่ถูกกฎหมาย อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ยังคงมีจำกัดหรือ 
แพงเกนิกวาที่คนธรรมดาสวนใหญจะสามารถเขาถึงได ผลที่ตามมาคือ คนจำนวนมากไมมีทางเลือก 
แตยังเดินทางยายถิ่นดวยชองทางผิดกฎหมาย และผูที่อยูในประเทศไทยที่ไมสามารถเขารวมในการ 
ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได 

นอกจากนี้ การเรียกรองใหแรงงานที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมายตองกลับไปยังประเทศ
ตนทางหลังจากส้ินสุดระยะเวลา 4 ป เปนทั้งความกาวหนาและลาหลัง เปนความลมเหลวท่ีสะทอน
ประสบการณในชีวิตจริงของแรงงานขามชาติและความตองการแรงงานในประเทศไทย นั่นเทากับวา
คนจำนวนมากจะกลับไปสูสถานภาพการเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเพื่อที่จะไดอยูในประเทศไทย 
อุปสรรคในการเคล่ือนยายงาน และความออนแอของการบังคับใชมาตรฐานดานแรงงานทำให 
จำนวนมากยังทำงานในสภาพการจางงานท่ีถูกเอาเปรียบ บอยคร้ังที่เกือบจะเปนการบังคับใชแรงงาน 
แรงงานขามชาติรวมทั้งผูที่มีสถานภาพถูกกฎหมาย สงท่ีตามมาคือตองเผชิญกับทางเลือกระหวาง 
การออกจากงานหรือการสูญเสียสถานภาพตามกฎหมาย หรืออาศัยอยูและทนทุกขจากการถูกละเมิด
ในอีกดานหน่ึง ทุกๆ กรณีที่วามานี้ แรงงานขามชาติยังมีความเปราะบางในความเส่ียงท่ีจะถูกจับกุม 
ถูกกักขัง และถูกสงกลับ  

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศจำนวนมากท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย
การจบั การกกัขงั และการสงกลบั รวมทัง้ ICCPR, CAT, CRC, และ CPRD ดงันัน้ จงึเปนพนัธะผกูพนั
ทางกฎหมายในการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลท่ีไมใชประชาชนของตนในการจับกุม กักขังและ
สงกลับ แมวาจะมีทั้งกฎหมายและนโยบายที่ใชสำหรับการดำเนินการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
แตจากประสบการณของแรงงานขามชาติยังเนนย้ำใหเห็นถึงความไมสอดคลองกันในทางปฏิบัติ  
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการขาดการดูแลทางกฎหมายและกอใหเกิดความไมแนใจสำหรับแรงงานขามชาติ 
ผูซึ่งตองถูกบังคับใชกฎหมายดังกลาว นอกจากน้ี การเขาถึงขอมูลยาก ผลท่ีตามมาคือกระบวนการ
ขาดความโปรงใส 

แรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึงความชวยเหลือที่จำเปนจากทางสถานทูตของพวกเขาเมื่อ 
พวกเขาตองการได ขอมลูจากผูใหขอมลูหลกัพบวา การบรกิารทีจ่ดัขึน้โดยเจาหนาทีข่องประเทศตนทาง 

69



มุงเนนไปท่ีการใหความชวยเหลือผูที่ถูกคามนุษย และ/หรือการใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติ 
ที่อยูภายใตการจางงานผานกระบวนการ MOU โดยคาดหวังวาประเทศตนทางสามารถเพ่ิมบทบาท 
ในการคุมครองสิทธิของประชากรของตน รวมถึงผูที่ถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ 

 

ขอเสนอแนะ 

แรงงานขามชาติทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ ศักด์ิศรี และการเคารพตอสิทธิมนุษยชนของพวกเขา 
เพื่อระบุประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ เราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทย  
1) ปรบัปรงุและเสรมิสรางความพยายามในการอำนวยความสะดวกตอการยายถิน่ทีถ่กูกฎหมายภายใต
ขอตกลงที่มีอยู รวมทั้งการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานที่ดำเนินการอยูในประเทศไทย และแกไข
เพิ่มเติมนโยบายที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหมั่นใจไดวามีการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของแรงงาน 
ขามชาติ 2) สงเสริมงานที่มีคุณคาและสภาพการดำรงชีวิต เพื่อท่ีจะผนวกกับสถานการณที่แรงงาน 
ขามชาติไมมีทางเลือก แตตองลาออกจากนายจางของพวกเขา ซึ่งสงผลใหตองสูญเสียสถานภาพ 
การเขาเมืองที่ถูกกฎหมาย และ 3) พัฒนาการจับ การกักขัง และการสงกลับแบบทางเลือกในการ
จัดการกับประชากรแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายและควรจำกัดกรณีที่หลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมาย
ไมได การปฏิรูปขั้นตอนการจับ การกักขัง และการสงกลับเพ่ือทำใหพวกเขาไดรับการปฏิบัติอยางมี
มนุษยธรรม มีความโปรงใส และเปดใหมีการกำกับดูแลทางกฎหมายมากข้ึนตอประเด็นขางตนเหลานี้ 
เครือขายฯ MMN มีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

การปรับปรุงและเสริมสรางชองทางที่มีอยูในการอนุญาตใหแรงงานขามชาติจดทะเบียน
อยางถูกกฎหมาย 

เพื่อสงเสริมและขยายชองทางการเขาถึงการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายและไดรับ
อนุญาตจดทะเบียนสถานะแรงงานขามชาติ ตลอดจนการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ 
สิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติทุกคน เครือขายฯ MMN เสนอวา: 

1. ใหแรงงานขามชาติทุกคนที่อยูในไทยแลวสามารถจดทะเบียนภายใตกระบวนการ MOU ได 
สำหรับรัฐบาลกัมพูชา ลาว และพมา เราเสนอให 

a. ยกเลิกกำหนดเสนตายในการพิสูจนสัญชาติ 
b. การเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมสำนักงานท่ีทำการ 

  ขึ้นทะเบียนในหลายๆ พื้นที่ เพื่อใหสามารถเขาถึงไดงาย 
c. ลดคาใชจายในการขึ้นทะเบียนใหสอดคลองกับรายไดของแรงงาน 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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2. อำนวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูประเทศไทย กระบวนการจางงานของ MOU  
เราขอเสนอใหมีการลดขั้นตอนเพื่อใหมีคาใชจายลดลง และสิทธิในการเปลี่ยนนายจางในกรณีที่ 
ถูกเอาเปรียบดานแรงงานจะตองไดรับการคุมครอง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่พวกเขาไมมีทางเลือก
และตองสูญเสียสถานภาพที่ถูกกฎหมาย  

3. รัฐบาลไทยเขมงวดกับการบังคับใชกฎหมายในการหามไมใหยึดเอกสารสวนบุคคลของ
แรงงานขามชาติ และบุคคลใดที่ถือเอกสารสวนบุคคลของแรงงานขามชาตินั้นจะตองรับผิดชอบ 
แรงงานขามชาติไมควรถูกดำเนินการในฐานะเปนอาชญากรเม่ือเอกสารของพวกเขาถูกยึด 

4. ถาแรงงานขามชาติถูกจับโดยเจาหนาที่ ทั้งที่พวกเขาเหลานั้นมีสถานภาพข้ึนทะเบียนแลว
ตองมีการปลอยตัวทันทีและตองไมมีการลงโทษใดๆ  

5. รัฐบาลไทยควรยกเลิกการจำกัดการเคล่ือนยายของแรงงานขามชาติในประเทศไทย 

งานที่มีคุณคาและสภาพความเปนอยู 

เพื่อปองกันสถานการณที่แรงงานขามชาติจะถูกจับ กักขัง และสงกลับเกิดขึ้น เครือขายฯ MMN  
ขอเสนอใหมีความพยายามแกไขเก่ียวกับการขาดงานท่ีมีคุณคาอันเหมาะสมกับแรงงานขามชาติ  
การไมสามารถเขาถึงและเลือกงานโดยอิสระ ประกันสังคม ความคุมครอง และเสรีภาพในการรวมกลุม
และการเจรจาตอรองรวม เครือขายฯ MMN มีขอเสนอเฉพาะวา: 

6. แรงงานขามชาติตองมีเสรีภาพในการจางงานอยางเต็มท่ีและสามารถท่ีจะเปลี่ยนนายจาง
ใหมได โดยแรงงานขามชาติที่ประสงคจะเปลี่ยนนายจางตองไดรับอนุญาตใหมีระยะเวลาที่เพียงพอใน
การหานายจางและงานใหมได 

7. แรงงานขามชาติมเีสรภีาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรองรวม ซึง่ควรระบุในกฎหมายและ
ในทางปฏิบัติ และเจาหนาที่ตองมีความเครงครัดในการดำเนินการ หามมิใหนายจางยกเลิกสัญญาจาง
หากแรงงานใชสิทธิเหลานี้ 

8. แรงงานขามชาติที่ไดถูกละเมิดสิทธิในการทำงาน ควรมีโอกาสในการเขาถึงกระบวนการทาง
กฎหมาย โดยแรงงานไมควรถูกสงกลับในทันที ควรมีโอกาสในการหางานใหมและหรือควรอยูใน
ประเทศไทยระหวางที่มีการพิจารณาคดี 
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นำแนวทางการจับ การกักขัง และการสงกลับแบบทางเลือกมาใช และปฏิรูปกระบวนการจับ  
การกักขัง และการสงกลับ เพื่อใหสะทอนถึงหลักการสิทธิมนุษยชน 

การจับ การกกัขงั และการสงกลบัควรนำมาใชเปนแนวทางสุดทาย โดยเครือขาย MMN เสนอวา: 
9. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รัฐบาลไทยควรนำแนวทางการจับ การกักขัง และ 

การสงกลับแบบทางเลือกที่เปนไปไดจริง มาใชในการจัดการผูยายถิ่นที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมาย 

การจำกัดจำนวนกรณีเมื่อมีการจับ กักขัง และสงกลับเปนสิ่งสำคัญ และจำเปนตองมีการปฏิรูป 
เพื่อใหแนใจวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส คำนึงถึงมนุษยธรรม สอดคลองกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากลที่อยูภายใตการกำกับดูแลทางกฎหมายขององคกรอิสระ ทั้งนี้เครือขายฯ เสนอวา: 

10. มีนโยบายท่ีชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณะ เพ่ือชวยคุมครองแรงงานขามชาติจากการ 
ถูกจับ กักขัง และสงกลับตามอำเภอใจ หรือไมมีเหตุผล 

11. รัฐบาลควรยุติการจับและสงกลับแรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละคร้ัง 
12. ในกรณีการกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย แรงงานขามชาติตองไดรับการปลอยตัวในทันที

และตองไดรับคาชดเชย 
13. ทุกรัฐบาลในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตองดำเนินคดีขั้นสูงสุดของกฎหมายแกผูที่ละเมิดทาง

รางกายหรือทางเพศกับผูอพยพในระหวางขั้นตอนการจับกุมคุมขังและถูกสงกลับประเทศ รัฐบาล 
ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตองดำเนินคดีทางกฎหมายข้ันสูงสุดกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีทำรายรางกายหรือ
ละเมิดทางเพศแรงงานขามชาติในขณะถูกจับกุม กักขัง หรือระหวางการสงกลับประเทศตนทาง 

14. ทุกฝายที่เกี่ยวของควรยุติการขมขูหรือกรรโชกแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการ
จับกุม กักขัง และสงกลับ เครือขายฯ ขอเสนอวาใหเจาหนาท่ีเผยแพรแนวระเบียบปฏิบัติตอสาธารณชน 
และสรางการตรวจสอบการปฏิบัติงานกันเองระหวางหนวยงานของรัฐ 

ขอเสนอแนะตอประเทศตนทาง 

15. สถานทูตของประเทศตนทางของแรงงานขามชาติควรจัดเตรียมเจาหนาท่ีดานแรงงาน
ประจำสถานทูตพรอมกับเงินทุนที่เพียงพอ โดยเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ที่ชัดเจนในการคุมครอง
แรงงานขามชาติจากประเทศของตน รวมถึงในกรณีการถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ 

16. เจาหนาที่จากประเทศตนทางของแรงงานขามชาติจัดหาการใหความชวยเหลือดานกงสุล 
และการสนับสนุนดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและเหมาะสม เมื่อมีการรองขอจากประชาชนของตนหรือ
แมแตจากแรงงานขามชาติในสถานกักขัง 

17. เจาหนาท่ีดานแรงงานประจำสถานทูตตองไดรับการอบรมเก่ียวกับการยายถ่ิน สิทธิดาน
แรงงาน และการใหคำปรึกษา เพื่อที่จะสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติที่เปนประชาชนของตน 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
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18. ศูนยพิสูจนสัญชาติแรงงานควรถูกปรับเปล่ียนไปสูการเปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ที่มีเจาหนาที่ที่ไดรับผานการอบรมความรูที่สามารถใหขอมูลที่จำเปนแกแรงงานขามชาติ ตลอดจน 
การใหคำปรึกษาได 

19. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติควรเจรจากับรัฐบาลไทยเพ่ือยุติการสงกลับ
แรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละครั้ง 

20. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ สรางความรวมมือกับรัฐบาลไทยในนามของ
แรงงานขามชาติ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจับกุม กักขัง และสงกลับอยูบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม 
และแนวปฏิบัติที่มีความปลอดภัย 

21. เมื่อแรงงานขามชาติถูกสงกลับประเทศหรือสมัครใจท่ีจะกลับประเทศตนทางเองน้ัน เราขอ
เรียกรองใหรัฐบาลของพวกเขาไมใหปฏิบัติตอพวกเขาเสมือนเปนอาชญากร และไมมีการดำเนินการ
ลงโทษใดๆ ไมวาจะเปนคาปรับหรือการจำคุก 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย 

การจับ 
22. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองไดรับการฝกอบรมและฝกใชกฎหมายที่สอดคลองกับ 

หลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อสามารถนำไปปรับใชได 
23. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายมีการเผยแพรกฎหมาย, นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เปน 

ปจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับตอสาธารณะ และมีความโปรงใส 
24. ควรมีการทบทวนการปฏิบัติในการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ  

โดยตำรวจตรวจคนเขาเมือง เจาหนาทีท่ีป่ฏบิตักิารควบคมุตามแนวชายแดนรวมกับกลุมแรงงานขามชาต ิ
ภาคประชาสังคม และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม 

25. แรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมตองไดรับการแจงสิทธิ และเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย 

ที่เหมาะสม รวมถึงการไดรับความชวยเหลืออื่นๆ เชน จากเจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน และ
เจาหนาที่จากสถานกงสุล 

26. มกีารจัดจางลามแปลภาษาท่ีมคีวามชำนาญประจำสถานีตำรวจในพ้ืนท่ีทีม่แีรงงานขามชาติ
จำนวนมาก สำหรับพื้นที่อื่นๆ นั้น เจาหนาท่ีประจำสถานีตำรวจจะตองทำหนาที่เพ่ือมั่นใจวาแรงงาน
ขามชาติสามารถเขาถึงการแปลภาษาได ตลอดจนสรางเครือขายกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือสถานทูต
เพื่อประสานงานในกรณีดังกลาว 

27. ยุติการเขาบุกจับชวงเวลากลางคืนและเชามืดทันที ในกรณีที่การดำเนินการดังกลาวมีความ
จำเปนและเหมาะสม การปฏิบัติการนั้นๆ ตองอยูภายใตการกำกับดูแลทางกฎหมายอยางเขมงวด 
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28. เจาหนาที่ที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวามีการสัมภาษณที่เหมาะสม เพื่อระบุกลุมคน 
ที่มีความเปราะบางที่จำเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ หรือควรถูกสงตอไปยังหนวยงาน 
ที่เชี่ยวชาญในการคัดกรองและใหความชวยเหลือที่เหมาะสม 

29. เจาหนาที่ที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวามีการจัดหาการดูแลทางการแพทยที่เหมาะสม
ใหกับผูที่ตองการ 

30. เจาหนาท่ีที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวาสิ่งของของแรงงานขามชาติจะถูกสงคืน 
หากถูกยึดไว 

31. ทุกฝายท่ีเกี่ยวของใหการรับรองวาแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมจะไดรับเงินคาจางเต็ม
จำนวนและผลประโยชนที่คางชำระใหกับพวกเขา 

การกักขัง 
32. ประเทศไทยควรนำการกักขังแบบทางเลือกอ่ืนมาใชจัดการกับแรงงานขามชาติที่ไมได 

ขึ้นทะเบียน 
33. เจาหนาที่ตองใหมั่นใจวาจะใชการกักขังบุคคลหลบหนีเขาเมืองสำหรับเปนวิธีปฏิบัติที่เปน 

ทางเลอืกสุดทายเทานั้น 
34. เจาหนาท่ีไมกักขังแรงงานขามชาติที่เปนกลุมคนท่ีมีความเปราะบาง ไดแก เด็ก ผูแสวงหา

การลี้ภัย หญิงตั้งครรภ คนชรา ผูพิการ บุคคลที่ตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยเปนพิเศษ หรือ 
ผูที่เปนเหยื่อจากการคามนุษย 

35. เมื่อการกักขังนั้นหลีกเลี่ยงไมได เจาหนาที่ตองดำเนินการกักขงัดวยระยะเวลาที่สั้นที่สุด 
36. เจาหนาที่ตองใหมั่นใจวาผูถูกกักขังไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม เปนไปตามหลัก

สากลและมาตรฐานที่ใชสำหรับการกักบริเวณ ประกอบดวย 
 a. การบริการดานสุขภาพ ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการถูกกักขังในภาษาที่บุคคลนั้น 

  เขาใจ ความชวยเหลือดานกฎหมาย การพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการไดรับน้ำและ 
  อาหารท่ีเพียงพอ 

 b. ปราศจากการปฏิบัติที่เลวราย ไดแก การลวงละเมิดทั้งทางรางกายและจิตใจ 
 c. ไมถูกกักขังรวมกับนักโทษคดีอาญา 
 d. สามารถคัดคานการถูกกักขังภายใตกฎหมายไดอยางเหมาะสม 
 e. สามารถติดตอกับโลกภายนอกได ไมวาจะเปนสมาชิกในครอบครัวและตัวแทน 

  จากสถานกงสุล 
37. เจาหนาที่ตองจัดหานักสังคมสงเคราะหที่สามารถพูดภาษาของแรงงานขามชาติได เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของผูที่ถูกกักขัง  

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

74



38. สุขลักษณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นในศูนยกักขังจำเปนตองมีการปรับปรุงเพื่อให
สะทอนตามพันธสัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายสากล กลาวคือ เพ่ือใหมั่นใจวาผูที่ถูกกักขัง 
ไดรับการจัดหาหองสวมและหองอาบน้ำที่สะอาด มีน้ำดื่ม อาหาร พื้นท่ีสำหรับนอนที่เพียงพอ พื้นท่ี 
ที่เหมาะสม ตลอดจนเขาถึงการดูแลทางการแพทย  

39. เจาหนาที่ทำการกักขังโดยแบงแยกหญิงชาย และมีการเตรียมการที่เหมาะสมสำหรับกรณี
ครอบครัว 

40. มอบหมายใหมีเจาหนาที่ตำรวจตรวจคนเขาเมืองหญิงและตำรวจหญิงในจำนวนที่
เหมาะสมประจำสถานกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสถานีตำรวจ 

41. เจาหนาที่ดำเนินการคัดกรองแรงงานขามชาติเพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
รวมท้ังการถูกบังคับใชแรงงาน หรือผูที่มีคุณสมบัติในการรองขอสถานะผูลี้ภัย และตองสงตอแรงงาน
ขามชาติเหลานั้นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทันที เชน UNHCR 

การสงกลับประเทศ 
42. เจาหนาที่ของรัฐบาลไทยจะตองไมดำเนินการสงกลับแรงงานขามชาติ หากไมสามารถ

รับประกันไดถึงความปลอดภัยของผูถูกสงกลับ และความปลอดภัยในประเทศตนทาง 
43. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองปฏิบัติตอแรงงานขามชาติเหลานั้นดวยมนุษยธรรมและ

เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
44. มาตรฐานความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของพาหนะสำหรับการสงกลับ ผูขับขี่และ 

ความปลอดภัยของผูโดยสาร เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัดในการสงกลับแรงงานขามชาติ 
45. ตองมีการจัดหาอาหารและน้ำดื่มท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการหยุดพักเพ่ือใหเขาหองน้ำ 

ในระหวางการเดินทางสำหรับการสงกลับแรงงานขามชาติที่มีระยะเวลาการเดินทางยาวนาน  
46. ยุติการเก็บคาธรรมเนียมจากแรงงานขามชาติเพื่อที่จะใชเปนคาใชจายในการสงกลับ 

พวกเขา 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1: ประเภทงาน  

ประเภทงาน  จำนวน รอยละ 

1. เกษตรกรรม 17 8.02 

2. กอสราง 38 17.92 

3. โรงงาน 13 6.13 

4. ประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประมง 22   

 • ลูกเรือ 2 0.94 

 • อุตสาหกรรมตอเนื่องกับการประมง 19 8.96 

 • แรงงานหาปลา 1 0.47 

5. แรงงานในภาคบริการ 56   

 • รานเสริมสวย 1 0.47 

 • รานลางรถ 1 0.47 

 • ภาคบริการอื่นๆ  12 5.66 

 • รีสอรท 1 0.47 

 • รานอาหาร 4 1.89 

 • แรงงานบริการทางเพศ 5 2.36 

 • นวดแผนไทย 8 3.77 

 • รานนวด 15 7.08 

 • รานคาราโอเกะ 9 4.25 

6. คาขาย 9   

 • รานขายผลไม 1 0.47 

 • รานคา (จำหนายอุปกรณกอสราง) 2 0.94 

 • คาขายท่ัวไป 6 2.83 

7. แรงงานรับจาง 18   

 • แรงงานรับจางรายวัน 15 7.08 

 • แรงงานท่ัวไป 3 1.42 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
ประสบการณของผูยายถ่ินวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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ประเภทงาน  จำนวน รอยละ 

8. แรงงานรับใชในบาน 4 1.89 

9. วางงาน 5 2.36 

10. อื่นๆ  30   

 • โรงฆาสัตว 1 0.47 

 • ชางซอมรถ 5 2.36 

 • งานบริษัท 1 0.47 

 • ผูติดตาม 2 0.94 

 • ชางอิเล็กทรอนิกส 1 0.47 

 • ชางเฟอรนิเจอร 1 0.47 

 • แมบาน 4 1.89 

 • เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน 1 0.47 

 • โรงพิมพ 1 0.47 

 • โรงเล่ือย 2 0.94 

 • แรงงานรับจางตามฤดูกาล 1 0.47 

 • ยาม/รปภ. 1 0.47 

 • ตัดไม 1 0.47 

 • ไมตอบ 8 3.77 

ทั้งหมด 212 100.00 
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ภาคผนวก 2: สภาพการกักขัง 

พื้นที่ 
ประเภทของ 
สถานที่ 

ขนาดโดยประมาณ 
ของหองกักขัง 

จำนวน 
ผูถูกกักขัง 

ขอมูลเพิ่มเติม 

1) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 

อำเภอไชยปราการ  
จังหวัดเชียงใหม 

หองขังของสถานีตำรวจ ไมทราบ 15  

อำเภอเกาะคา  
จังหวัดลำปาง 

หองขังของสถานีตำรวจ 3x3 เมตร 8  

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หองขังของสถานีตำรวจ ไมทราบ 10-15  สามารถติดตอนายจางได 

ตำบลนาหวาย อำเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

หองขังของสถานีตำรวจ 5x4 เมตร 15   

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม หองขังของสถานีตำรวจ 5x4 เมตร 15   

ตำบลชางเผือก  
จังหวัดเชียงใหม 

หองขังของสถานีตำรวจ ไมตอบ หนาแนน สามารถเขาถึงยา และไดรับ
การรักษาจากแพทย 

จังหวัดเชียงใหม ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

5x4 เมตร 15   

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม หองขังของสถานีตำรวจ 3x3 เมตร 15  

2) พื้นที่จังหวัดตาก 

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก หองขังของสถานีตำรวจ 10x10 เมตร และ 
50x50 เมตร 

50-100  ผูหญิงและผูชายรวมอยู
ในหองเดียวกัน โดยมีการ
แบงพื้นท่ีชายหญิงชัดเจน 
สามารถติดตอเพื่อน 
ครอบครัว และนายจางได 

จังหวัดตาก ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

ตั้งแต 15x10 เมตร 
ถึง 50x50 เมตร 

50-200 ไดรับยารักษาโรค 

จังหวัดตาก เรือนจำ ตั้งแต 20x20 เมตร 
ถึง 30x30 เมตร 

20-100 มีหองปฐมพยาบาล และ
นางพยาบาล/เจาหนาที่
สาธารณสุข ใหการรักษา
ทั่วไป ในกรณีปวยหนัก 
จะถูกสงไปยังโรงพยาบาล 
มีการตรวจคนไข 
เปนประจำทุกเชา  
“ผมไดรับยา แตถูกทำราย
ดวยคำพูดหมอ” 

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก: 
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พื้นที่ 
ประเภทของ 
สถานที่ 

ขนาดโดยประมาณ 
ของหองกักขัง 

จำนวน 
ผูถูกกักขัง 

ขอมูลเพิ่มเติม 

กรุงเทพฯ เรือนจำ ไมทราบ 30  หมอมาตรวจทุกวันและ 
มีการจายยา “ถาครอบครัว
ตองการมาพบฉัน พวกเขา
ตองมีเอกสาร ขาและมือ
ของผมถูกลามโซ” 

จังหวัดตาก สถานพินิจเด็ก 
และเยาวชน 

40x40 เมตร 300 แนะนำใหไปท่ีโรงพยาบาล 
สามารถติดตอครอบครัวได 

3) พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

อำเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร 

หองขังของสถานีตำรวจ 2x2 เมตร 5-7 สามารถติดตอครอบครัว 
เพื่อน และนายจางได 

อำเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร 

หองขังของสถานีตำรวจ 2x2 เมตร 5 สามารถติดตอครอบครัว 
เพื่อน และนายจางได 

จังหวัดมุกดาหาร ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

5x3 เมตร 10-20  

จังหวัดมุกดาหาร หองขัง 4x3 เมตร 5 หองปฐมพยาบาลและ
สาธารณสุขพื้นฐาน 

4) พื้นที่จังหวัดระยอง 

อำเภอบานเพ จังหวัดระยอง หองขังของสถานีตำรวจ 5x4 เมตร 30-50 มีการแยกหญิงใหนมบุตร 
“ฉันเห็นแคพยาบาล  
แตไมรูวาเขาใหบริการ
แบบไหนบาง” 

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หองขังของสถานีตำรวจ 8x6 เมตร 20-70  

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หองขังของสถานีตำรวจ 5x3 เมตร 10-45  

อำเภอมาบตาพุด  
จังหวัดระยอง 

หองขังของสถานีตำรวจ 6x6 มากกวา 
100 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ หองขังของสถานีตำรวจ 2.5x3 เมตร  
ถึง 40x40 เมตร 

20-100  

จังหวัดระยอง ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

เล็กสุด 5x3 เมตร 
ใหญสุด  

10x15 เมตร 

30-170 มีการใหยาสามัญ 
สามารถติดตอ 
ครอบครัวได 

กรุงเทพฯ ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

เล็กสุด 12x8 เมตร 
ใหญสุด  

50x50 เมตร 

100-400 มีการใหยาสามัญ 
สามารถติดตอ 
ครอบครัวได 
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พื้นที่ 
ประเภทของ 
สถานที่ 

ขนาดโดยประมาณ 
ของหองกักขัง 

จำนวน 
ผูถูกกักขัง 

ขอมูลเพิ่มเติม 

จังหวัดระยอง เรือนจำ 8x6 เมตร 45 มีหมอ พยาบาล ยาสามัญ 
ถาในกรณีเจ็บปวยรุนแรง
จะถูกใหพักในหอง
พยาบาล สามารถติดตอ
ครอบครัว เพื่อน และ
นายจาง มีการแยกหองน้ำ
หญิงชาย บานของผูหญิง
แยกตางหากจากของผูชาย
และไมไดรับอนุญาต 
ใหพบกัน 

5) พื้นที่จังหวัดพังงา 

อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา หองขังของสถานีตำรวจ 30x20 เมตร 10-100 
คน 

สามารถติดตอนายจาง 
เพื่อน ครอบครัว  
อนุญาตใหติดตอกับ
เจาหนาที่จากองคกร 
เพื่อการศึกษาและ 
การพัฒนาได 

จังหวัดระนอง หองขังของสถานีตำรวจ 15x15 เมตร สำหรับ
นอน 

10 คน 

สามารถใชโทรศัพท 
ติดตอกับคนภายนอกได 

จังหวัดภูเก็ต หองขังของสถานีตำรวจ ไมทราบ หนาแนน  

จังหวัดระนอง ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

15x15 เมตร 15-
มากกวา

100 

สามารถเขาถึงยารักษา 
โรคได มีการแยก 
ผูที่ติดสุราสามารถติดตอ
เพื่อนและนายจางได 

จังหวัดพังงา ศูนยกักขังผูหลบหนี 
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

ใหญ ไมสามารถ
ประมาณ

ได 

  

อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา เรือนจำ ไมตอบ 3 มีคลินิกยาในเรือนจำ 
และมีการตรวจรักษา 

จังหวัดระนอง เรือนจำ 45x45 เมตร 12-160 
คน 

มีคลินิกยาในเรือนจำ  
และสามารถใชโทรศัพท
ในการพูดคุย และ 
สั่งอาหารจากภายนอกได 
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พื้นที่ 
ประเภทของ 
สถานที่ 

ขนาดโดยประมาณ 
ของหองกักขัง 

จำนวน 
ผูถูกกักขัง 

ขอมูลเพิ่มเติม 

จังหวัดระนอง สถานพินิจเด็ก 
และเยาวชน 

ไมตอบ 
 

5 
 

มีการตรวจประจำ 
ทุกอาทิตยที่คลินิกของ
เรือนจำ และสงไปยัง
โรงพยาบาลเม่ือจำเปน 

จังหวัดระนอง เขตทหาร ไมตอบ 5 อนุญาตใหติดตอกับ
องคกรอิสระภายนอกได 

ภาคผนวก 3: รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 

1) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

เพื่อเปนการนำเสนอขอคนพบสำคัญและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ตัวแทน 
ของเครือขายฯ MMN ไดจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเชิงนโยบายรวมกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 
ประเทศไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหมั่นใจวาประเด็นท่ีนำเสนอนั้นไดสะทอนสถานการณจริงในปจจุบัน 
เครือขายฯ MMN ยังไดจัดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือข้ึน ณ กรุงเทพมหานคร รวมกับตัวแทนแรงงาน 
ขามชาติและองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสำนักงานในกรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 ซึ่งการ
ประชุมเตรียมความพรอมน้ี มีผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย ตัวแทนจากองคกรเยสุอิตสงเคราะห
ผูลี้ภัย (Refugee Service: JRS), มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED), มูลนิธิคุมครองสิทธิดานเอดส 
(FAR) และแกนนำแรงงานขามชาติจากเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 4 คน เครือขายฯ MMN  
ไดนำเสนอขอคนพบสำคัญ และขอเสนอแนะจากรายงานวิจยัท่ีดำเนินการภายใตโครงการเก่ียวกับการจับ 
การกักขัง และการสงกลับผูยายถิ่น (ADD) ตอองคกรภาคี และเพื่อรวมกันวางยุทธศาสตรแนวทาง 
ทีด่ทีีส่ดุในการปกปองคุมครองสทิธิผูยายถิน่ระหวางกระบวนการจับ การกกัขงั และการสงกลับ ตลอดจน
เพื่อรวมกันกำหนดประเด็นจำเปนเรงดวนในการรณรงคเพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายกับหนวยงาน
ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 

ขอคนพบสำคัญที่ปรากฏจากการประชุมเพื่อปรึกษาหารือครั้งนี้ คือ ประเด็นเกี่ยวกับการจับนั้น
ยงัพบไดทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร กลาวคอื ผูยายถิน่/แรงงานขามชาติยงัคงถูกจับในระหวางการเดินทาง 
หรือการเดินทางเพื่อรายงานตัวทุก 90 วัน (ตามระเบียบสำนักงานตรวจคนเขาเมือง) แมวาแรงงาน
ขามชาติที่มีเอกสารอยางถูกกฎหมายก็ยังคงถูกจับ อยางไรก็ตามยังพบวาแรงงานขามชาติยังขาด 
องคความรูเก่ียวกับสิทธิของพวกเขาในกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับ 
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ที่ประชุมยังเห็นรวมกันตอยุทธศาสตรสำคัญในการรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 
ไดแก 1) เผยแพรขอคนพบของงานวิจัยและขอมูลเก่ียวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับในรายงานและ
บทสรปุสำหรบัผูบรหิาร และดำเนินการตรวจสอบสถานการณเกีย่วกบัการจับ การกกัขงั และการสงกลับ
ในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจนนำขอเสนอแนะจากการวิจัยไปปฏิบัติโดยใหมีการแจงขาว 
ตอเครือขายและดำเนินการย่ืนแถลงการณตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ประเทศไทย)  
2) มีการติดตามประสานงานกับภาคีและสมาชิกเครือขาย ตลอดเจาหนาที่รัฐ รวมท้ังจัดการฝกอบรม
วิทยากรผูดำเนินการฝกอบรมแบบขยายผล (Training of Trainer: TOT) และ 3) จัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเร่ืองกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับ โดยประสาน 
รวมกับองคกรภาคีเครือขายภายนอก 

ผูเขารวมการประชุมยังไดเสนอขอหวงกังวลแกกองเลขาของเครือขายฯ MMN เพื่อนำเสนอ 
ในการประชุมรวมกับเจาหนาที่ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ไดแก ประการแรก เวลาทำการของ
ศูนยพิสูจนสัญชาติแบบเบ็ดเสร็จนั้นไมสอดคลองกับเวลาการทำงานของแรงงานขามชาติ ซึ่งทำใหเกิด
ความยากลำบากแกพวกเขาในการเขารับบริการ แรงงานขามชาติยังมีความเสี่ยงจากการถูกจับ  
ถูกกักขัง และถูกสงกลับระหวางที่พวกเขาเดินทางไปยังศูนยดังกลาว รวมทั้งแรงงานขามชาติเผชิญกับ
การดูถูกเหยียดหยามและแบงแยกจากคนทองถิ่น เมื่อพวกเขาไปยังศูนยดังกลาวซึ่งตั้งอยูภายใน
ศูนยการคา ประการที่สอง เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ แรงงานขามชาติที่ไมสบายหรือมีปญหาสุขภาพ 
ที่ถูกจับจะถูกสงไปที่ศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองแทนที่จะสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล  
อีกทั้งผูตองกักที่มีอาการปวยรุนแรงกลับถูกสงกลับประเทศทันทีแทนที่จะสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาล 
และประการที่สาม ขอหวงกังวลในประเด็นการคาปรับสำหรับการอยูเกินกำหนดในวีซาหรือยื่นเอกสาร
รายงานตัวทุก 90 วันลาชา ซึ่งผูเขารวมการประชุมกลาววาคาปรับนั้นสูงถึง 2,000 บาทตอวัน 

จากนั้นเครือขายฯ MMN ไดจัดการประชุมรวมกับรองผูกำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ณ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 
พ.ศ.2556 ในระหวางการประชุม เจาหนาที่ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองสะทอนวาปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับนั้นเกิดจากการท่ีแรงงานขามชาติขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของไทย ซึ่งขอมูลเหลานั้นนายจางควรเปนผูจัดหาใหแกลูกจางของ 
พวกเขา อยางไรก็ตาม ผลที่ตามมาคือสำนักงานตรวจคนเขาเมืองรวมกับสำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัย
สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees: UNHCR) และองคการระหวางประเทศ 
เพื่อการโยกยายถิน่ฐาน (International Organisation for Migration) รวมกนัจดัการอบรมเกีย่วกบักฎหมาย
ของประเทศไทย โดยเนนที่กฎหมายคนเขาเมืองสำหรับผูตองกักแรงงานขามชาติ ณ ศูนยกักขัง 
ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองกรุงเทพฯ ทุกวันอังคาร ชวงเวลาบาย 
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เจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองยังเคยดำเนินการเพื่อชวยเหลือผูตองกักแรงงานขามชาติ 
ที่พิการเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อเรียกรองคาชดเชย และประสานกับองคกรพัฒนาเอกชน  
เพื่อจัดการสงกลับเปนกรณีพิเศษ 

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพน้ัน ในศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองกรุงเทพน้ัน 
มีคลินิกที่ใหบริการการรักษาผูตองกัก 2 แหง กลาวคือ คลินิกที่ดำเนินการโดยองคกรเยสุอิตสงเคราะห
ผูลี้ภัย และคลินิกที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข อยางไรก็ตาม สำหรับคลินิกท่ีดำเนินการ 
โดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นไมไดมีแพทยประจำ และสำหรับศูนยกักขังอื่นๆ นั้น หากไมมีคลินิก 
ในศูนยกักขัง ผูตองกักแรงงานขามชาติท่ีปวยจะถูกสงตอไปยังโรงพยาบาลประจำทองถ่ินน้ันๆ เจาหนาท่ี 
ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองยังกลาวดวยวา ผูตองกักแรงงานขามชาติควรท่ีจะเขาถึงการบริการ 
ดานสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนอาการปวยแบบกะทันหัน แตอยางไรก็ตาม  
การบริการดานการแพทยอยางเต็มรูปแบบนั้นคงไมสามารถจัดหาไดสำหรับผูตองกักทุกคน นอกจากนี้ 
หากมีกรณีการเสียชีวิตของผูตองกัก เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการดูแลผูตองกักนั้นจะถูกสอบสวนและ
ดำเนินคดี รวมท้ังเจาหนาท่ีจะตองไมสงมอบศพผูตองกักท่ีเสียชีวิตจนกวากระบวนการสืบสวนสอบสวน 
จะสิ้นสุด 

สำหรับในประเด็นที่ไดรับการชี้แจงนั้น กลาวคือ เจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองไมมี
อำนาจในการกักขังผูยายถิ่นใดก็ตามที่มีความประสงคที่จะเดินทางกลับประเทศตนทางของพวกเขา  
ถาแรงงานขามชาติถูกจับระหวางชวงเวลาที่พวกเขาดำเนินการยายนายจางนั้น พวกเขาสามารถติดตอ
กับนายจางเกาเพื่อดำเนินการประกันตัวได สำหรับประเด็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มท่ีศูนยกักขังของ
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองดำเนินการจัดหาใหแกผูตองกักนั้น ดำเนินตามที่ระบุในงบประมาณแผนดิน 
ซึ่งทั้งศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสถานีตำรวจจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลจำนวน 15 บาทตอผูตองกักหนึ่งคน ตออาหารหน่ึงมื้อ ปจจุบันนี้ ศูนยกักขังของสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองบางแหงไดรับการสนับสนุนดานนี้จากองคกรพัฒนาเอกชน 

อยางไรก็ตาม จากการประชุมเจาหนาท่ีสำนักงานตรวจคนเขาเมืองเห็นดวยตอความผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับ ซึ่งหลักๆ นั้นเกิดขึ้นจากอุปสรรค 
ดานภาษา การขาดความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของไทย ตลอดจนการไมมีสัญญาณ 
บงบอกเก่ียวกบัปญหาสุขภาพของแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการจับ การกักขงั และการสงกลับ 
เจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองแสดงความหวงกังวลเกี่ยวกับสภาพของศูนยกักขังของสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงศูนยกักขังในพ้ืนท่ีตางจังหวัด ประเด็นหลักนั้นสืบเน่ืองจาก 
การที่ศูนยกักขังมีพื้นที่จำกัดไมเพียงพอตอจำนวนผูตองกักที่มีจำนวนมาก 
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ความเปนไปไดในการดำเนินการตามขอเสนอแนะของเครือขายฯ MMN 

ในประเด็นการเขาถึงการแปลภาษา สำนักงานตรวจคนเขาเมืองนั้นมีแผนงานท่ีจะจางลามแปล
ภาษาประจำสำนักงานตรวจคนเขาเมืองทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกัน ไดจัดใหมีการฝกภาษา
สำหรับเจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองที่ประจำในสำนักงานจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ในพ้ืนท่ีมีแรงงานขามชาติทำงานหรืออาศัยอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งหากเครือขายฯ MMN มีทรัพยากร
และตองการที่จะสนับสนุนในสวนนี้ ทางสำนักงานตรวจคนเขาเมืองก็ยินดีเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม  
หากเครือขายฯ MMN ตองการมีสวนรวมในการอบรมดังกลาว เครือขายฯ จำเปนตองย่ืนจดหมาย
รองขอเพื่อใหการสนับสนุนทรัพยากรตอผูบัญชาการสำนักงานตรวจคนเขาเมือง เชน หนังสือเก่ียวกับ
คำศัพทดานการยายถิ่น “Speaking of Migration: Mekong Vocabulary on Migration” และกฎหมาย
แรงงานในลุมน้ำโขง “Legally Binding: A Summary of Labour Laws in the Greater Mekong 
Sub-region” และผูเช่ียวชาญดานการแปลภาษาเพื่อเปนวิทยากรฝกอบรมแกเจาหนาท่ีสำนักงาน 
ตรวจคนเขาเมือง 

2) ประเทศพมา 

กองเลขาเครอืขายฯ MMN ไดยืน่เอกสารรายงานการวจิยัและบทสรปุสำหรบัผูบรหิารเรือ่งการจบั 
การกักขัง และการสงกลับประเทศ (ภาษาพมา) ตอหนวยงานกระทรวงของรัฐบาลพมาท่ีเกี่ยวของ  
(ทั้งหมดมีสำนักงานอยูในกรุงเนปดอว) ผานเจาหนาท่ีรัฐท่ีประสานงานหลักกับเครือขายฯ ซึ่งมาจาก
กองตอตานการคามนุษย กระทรวงกิจการภายใน โดยรายงานไดยื่นตอกระทรวงกิจการภายใน  
(กองตอตานการคามนุษย) กระทรวงตรวจคนเขาเมือง กระทรวงแรงงาน จัดหางาน และประกันสังคม 

เครือขายฯ MMN ยังไดยื่นรายงานตอกระทรวงสองแหงท่ีมีสำนักงานอยู ณ กรุงยางกุง ไดแก 
กระทรวงการตางประเทศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ประเทศพมา) 

3) ประเทศกัมพูชา 

องคกรใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอเด็กและสตรี (Legal Support for Children and 
Women: LSCW) ซึ่งเปนภาคีโครงการเก่ียวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับนั้น ไดยื่นรายงาน 
ผลการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ตอ ฯพณฯ ชอ บุญ เอ็ง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
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