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บทบรรณนทิศัน 

การยายถิ่นในอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 
หนงัสอือางองิ: การศกึษาเชงิลกึ: การจบักุม กักขงั และการสงกลบัประเทศ 

 
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไดตั้งคําถามไวในหนังสืองานวิจัยเลมที่สามอยางนาสนใจไม
ใชแคประเด็นเรื่องความชอบธรรมในกระบวนการที่ใชแตรวมถึงเหตุผลที่ใชในการจับกุม กักขัง 
และการสงกลับประเทศที่ไดปฏิบัติตอแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมนํ้าลุมนํ้าโขง 
หนังสือเลมน้ีนับเปนผลสัมฤทธ์ิจากการวิจัยรวมกันจากหลายประเทศ 
ซ่ึงประกอบไปดวยสมาคมแรงงานขามชาติ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรมหาชน สถาบนัวิชาการ 
ซ่ึงตั้งอยูในประเทศพมา กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม และยูนนาน ประเทศจีน 
 
เพื่อยุติการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แรงงานขามชาติตองเผชิญอยูเปนประจําในชวงของการจับ 
การกักขัง และสงกลับประเทศ รายงานฉบับน้ีมีขอเรียกรองตอรัฐบาลตางๆในอนุภูมิภาคน้ีคือ 

- ยุติการทําใหแรงงานเปนอาชญากร 
- ยกเลิกขอกําหนดซึ่งนําไปสูการละเมิดและการแสวงหาประโยชนจากสภาวะการทํางานซึ่งทําใ

หแรงงานขามชาติมีความเปราะบางตอการถูกจับ กักขังและสงกลับประเทศ และ 
- ปฏิรูปกระบวนการจับกุม การกักขัง และการสงกลับประเทศ 

เพื่อม่ันใจวากระบวนการดังกลาวจะดําเนินไปตามครรลองของมนุษยธรรม โปรงใส 
และคํานึงถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย 

 
ยุติกระบวนการทําใหแรงงานเปนเสมือนหนึ่งอาชญากร 
 
งานศึกษาไดแสดงใหเห็นวาการขาดชองทางทางกฎหมายในการยายถิ่นที่แรงงานจะเขาถึงไดในอนุภูมิภ
าคนี้สงผลใหเกิดภาวะจํายอมที่แรงงานตองหลบหนีเขาเมืองผานชองทางชายแดน 
และสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง 
ชีวิตของแรงงานจึงถูกวางบนสถานการณที่สุมเสี่ยงเมื่อแรงงานตองหลบซอนในการระหวางที่พวกเขายาย
ถิ่น อาทิ การหลบซอนตัวในรถตูคอนเทนเนอร เสี่ยงภัยมาทางเรือ 
การเดินทางขามชายแดนฝาทุงกับระเบิด 
ยิ่งไปกวาน้ันการทําใหแรงงานเปนเสมือนหนึ่งอาชญากรกลายเปนการเปดชองทางที่นายหนาสามารถฉอ
โกงและขูดรีด อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตทําการรีดไถหาผลประโยชน 
 
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงเสนอใหรัฐบาลจัดหาชองทางที่เหมาะสมสําหรับทุกคน 
เพื่อวัตถุประสงคในการการยายถิ่นทํางานที่ถูกตองตามกฎหมาย  
และเสนอวาหากรัฐมีความหวงใยในเรื่องที่วาแรงงานขามชาติจะมาถึงประเทศปลายทางโดยที่ไมมีเอกสาร 
การเยียวยาปญหาโดยงายคือจัดใหมีเอกสารรับรองสถานะ ณ ชายแดนรัฐน้ันๆ  
หากแรงงานสามารถเขาถึงชองทางดานกฎหมาย  ณ จัดหางานบริเวณชายแดน  
แรงงานขามชาติจะสามารถเดินทางไดถูกกฎหมายและเปดเผยไปยังสถานที่ทํางาน 
และไมตองอาศัยการเดินทางที่ตองหลบซอนตัว 
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นอกจากนี้ในหนังสือยังชี้ใหเห็นวา หลังจากที่แรงงานขามชาติไดเขามายังประเทศปลายทางแลว 
ความขัดแยงของการบังคับใชกฎหมาย กอใหเพิ่มบรรยากาศที่หวาดระแวง การแบงแยกแตกตาง 
ความแคนเคือง ขณะที่มีการทําใหแรงงานขามชาติเปนอาชญากร 
ดวยเหตุผลของการไมจดทะเบียนขออนุญาตทํางาน หรือไมสามารถแสดงใบอนุญาตทํางาน  
มูลเหตุดังกลาวควรจะมุงไปที่ความลมเหลวของนายจางที่ไมประสงคจะจดทะเบียนแรงงาน 
หรือยึดถือครอบครองใบอนุญาตทํางานของแรงงานขามชาติเหลาน้ันไว 
ซ่ึงนายจางไมเคยเปนเปาในดําเนินการดานกฎหมายเลย ดังน้ัน 
แรงงานขามชาติผูซ่ึงเขาใจเปนอยางดีวาพวกเขาจําตองเคารพในกฎหมายของประเทศเจาบาน 
จึงยากสําหรับพวกเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่นายจางมิไดปฏิบัติตามกฎหมายในครรลองเดีย
วกัน   
 
ยกเลิกขอกําหนดซึ่งนําไปสูการละเมิดและการแสวงหาประโยชนจากสภาวะการทํางานซึ่งทําใหแรงงานข
ามชาติมีความเปราะบางตอการถูกจับ กักขังและสงกลับประเทศ  
 
ระบบขั้นตอนการขอใบอนุญาตทํางานนั้นสรางและกอใหเกิดระดับของภาวะพึ่งพิงที่ไมเปนธรรมชาติของ
แรงงานขามชาติใหตองขึ้นอยูกับนายจาง ไมเฉพาะแตการพึ่งพิงอันเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขของงาน 
แตยังนําไปสูการพึ่งพิงดานที่อยูอาศัย อาหาร รวมถึงสถานภาพการเขาเมือง 
ขอกําหนดที่ถูกสรางขึ้นน้ันบีบบังคับใหแรงงานจําตองยอบรับอยางไรเง่ือนไข 
ยิ่งสรางตัวเลขการละเมิดที่เกิดขึ้นกับแรงงานมากขึ้นเปนทวีคูณ ทั้งการถูกจับกุม การกักขัง 
รวมถึงการสงแรงงงานขามชาติกลับประเทศ 
ในขณะเดียวกันกฎเกณฑเหลาน้ันยังกอทําใหเกิดการเสียดุลยของความสมัพันธเชิงอํานาจระหวางนายจา
งและลูกจางมากขึ้นซ่ึงนายจางสามารถหาประโยชนไดจากการขูดขีดและกดขี่แรงงานขามชาติ 
 
เง่ือนไขการทํางานที่ขูดรีดและละเมิดน้ันผลักดันใหแรงงานเขาสูสถานภาพที่ผิดกฎหมาย 
และสุมเสี่ยงตอการเขาสูวังวนของการถูกจับ ถูกกักขัง และการถูกผลักดันกลับประเทศในที่สุด ฉะนั้น 
หากแรงงานขามชาติตองการออกจากวงจรการขูดรีด 
แสวงหาประโยชนทั้งในแงของการทํางานและการเปลี่ยนนายจาง 
พวกเขาจึงไมมีหนทางใดนอกเสียจากการตองยอมทิ้งสถานภาพทางกฎหมาย 
ซ่ึงจะทําใหแรงงานมีความเสี่ยงในการถูกจับ 
และเมื่อแรงงานขามชาติพยายามที่จะลุกขึ้นมาตอรองเพื่อสภาพงานที่เปนธรรม 
แรงงานก็ถูกนายจางลอยแพหรือเพิกถอนในอนุญาตทํางาน 
หรือในกรณีที่แรงงานขามชาติจดทะเบียนตามกฎหมาย 
และมีใบอนุญาตทํางานพวกเขายังสามารถถูกจับกุมเน่ืองจากนายจางไดยึดใบอนุญาตทํางานนั้นไว 
 
กฎเกณฑอื่นที่ถูกบังคับใชและรายงานไดทําการไฮไลทไว อาทิ การจํากัดการเดินทาง 
กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียน และขอจํากัดวาใครสามารถจดทะเบียนหรือรวมกลุมได 
หากแรงงานขามชาติไมสามารถแสดงออกถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเหลาน้ีได 
และนั้นก็ยิ่งตอกย้ําวัฎจักรของแรงงานตอความเสี่ยงตอการถูกจับ ถูกกักขัง 
และการถูกผลักดันกลับประเทศ 
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รายงานฉบับน้ีไดเสนอความเปนไปไดในการสรางจุดบริการครบวงจรในขั้นตอนเดียว 
เพื่อใหแรงงานที่ไมไดจดทะเบียนสามารถเขาถึงการจดทะเบียนไดในสถานที่ทํางาน 
หรือสถานประกอบการของนายจาง ซ่ึงทางเลือกที่นําเสนอนี้นับเปนมาตรการการบังคับใชที่นาจะใชได 
 
ปฏิรูปกระบวนการจับกุม การกักขัง และการสงกลับประเทศ 
เพื่อม่ันใจวากระบวนการดังกลาวจะดําเนินไปตามครรลองของมนุษยธรรม โปรงใส 
และคํานึงถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย 
 
แรงงานขามชาติไดกลาววาพวกเขาเปนเปาในการถูกจับกุมในทุกที่ ทุกสถานการณ 
ซ่ึงพวกเขามีโอกาสในการปกปองตนเองจากการถูกจับกุมนอยมาก การสุมจับ  ความไมไววางใจ 
สงผลใหชีวติของแรงงานขามชาติไมสามารถเปนอิสระจากความกลัวหรือภาวะไรความมั่นคงในชีวิต 
การเพิกเฉยตอการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ไดคุกคามความมั่นใจใดๆที่แรงงานขามชาติมีในระบอ
บกฎหมาย ไมรวมถึงความไมพอใจและความตึงเครียด ในหลายกรณี 
กระบวนการการจับละเลยการเคารพในศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานหรือความปลอดภัยของแรงงานขามชาติ 
 
“เราถกูจบัในบานพกัคนงาน...โดยตาํรวจชาย  12 คน และตํารวจหญงิ 2 คน 
ตํารวจตะโกนขึ้นวาถาใครพยายามวิง่หนจีะยงิทิ้ง ตอนนี้มแีรงงานพยายามวิง่หน ี
บางกก็ระโดดหนลีงคลอง แตสดุทายแรงงานกถ็กูจบัขณะขึ้นฝง แรงงานชายถกูตํารวจลากคอกลบัมา” 
(แรงงานพมาในแมสอด) 
 
แรงงานประมงชาวกัมพูชาที่จังหวัดระยองไดใหสัมภาษณวาการจับกุมแรงงานประมงสวนใหญจะกระทําใ
นชวงเวลาเที่ยงคืน สวนแรงงานกัมพูชาที่ขอทานในกรุโฮจิมินห 
ประเทศเวียดนามกลาววาการจับกุมมักทําในชวงเวลากลางคืน 
ซ่ึงนับวาเพิ่มความเสี่ยงตอชีวิตของแรงงานขามชาติ 
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงมีขอเสนอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในอนุภูมิภาคน้ียุติการจับกุ
มในเวลากลางคืนจนถึงรุงสาง 
 
หลายกรณีการจับกุมแรงงานขามขามชาติที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายถูกใชเปนเหตุผลในการเขาคนหาย
าเสพติด แรงงานหญิงชาวไทใหญกลาววา 
เม่ือเธอถูกตรวจคนโดยทหารขณะขามชายแดนดานหนองอุกที่ไมเปนทางการระหวางรัฐฉานกับประเทศไ
ทย “ที่ดานมีกระทอมเล็กๆ เราถูกนําตัวไปที่หองทีละคน ผูหญงิบางคนไมตองการถูกเปลื้องเสื้อผา 
โดยเฉพาะชุดชั้นใน แตพวกเขาก็ถูกบังคับใหทํา” 
การตรวจคนนั้นกระทาํทัว่รางกายของแรงงานหญงิในพื้นทีล่บัตาโดยเจาหนาทีช่าย 
นบัวาเปนการลวงละเมดิตอสทิธใินเนือ้ตวัรางกายของแรงงานหญงิ 
ซึ่งนําไปสูการฉกฉวยโอกาสในการกระทําทีล่ะเมดิทางเพศที่มากกวานัน้ 
 
ประเด็นเรือ่งสภาวะและระยะเวลาที่แรงงานขามชาตถิูกกกัขงั 
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ซึ่งแรงงานถกูสงตอจากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่อยางปราศจากคาํอธบิายใดๆ 
แรงงานขามชาตจิากหลายประเทศกลาวเปนเสยีงเดยีวกันวา 
พวกเขามไิดรบัการอธบิายถงึกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงระยะเวลาทีจ่ะตองถกูคมุขงั 
แรงงานจาํนวนหนึ่งกลาวถึงประสบการณอนัเลวรายของชวงเวลาถกูกกัขงัวา 
 
“ตอนที่ฉนัโดนขังอยูทีค่กุในสถานตีาํรวจแมสอด ฉันเห็นตํารวจ และ ‘สุนขัตาํรวจ’ 
(แสลงภาษาพมาหมายถงึลามตํารวจ) ซื้อเหลาดวยเงนิทีไ่ถจากคนทีถ่กูคมุขงั 
และเมือ่ตาํรวจเมาเขากก็นดาผูหญงิทีอ่ยูในคกุดวยถอยคาํทีห่ยาบคาย 
บางครัง้ก็นาํตวัผูหญิงเหลานั้นไปตรวจคนตวั โดยอางวาตองการคนหายาบา 
หากผูตองขงัชายรองเรยีนตาํรวจกจ็ะเตะและแยกผูคุมขงัชายไปยงัอีกหองหนึ่ง 
และถกูขังลมืไวอยางนัน้สองถงึสามเดอืนโดยไมมกีารลงบันทกึใดๆ” 
  
แรงงานขามชาติเลาถึงประสบการณขณะที่ถูกสงกลับประเทศวา มีการลําเลียงแรงงานดวยพาหนะเกาๆ 
อาหารและน้ําไมเพียงพอกับจํานวนคน ไมมีการหยุดพักใหเขาหองน้ําตลอดการเดินทางที่ยาวนาน 
และถูกกระทําอยางไรซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ในประเทศกัมพูชาและลาวแรงงานขามชาติที่กลับประเทศตนถูกปรับหรือถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท
องถิ่นบังคับใหทํางานเพื่อถือเปนคาปรับในการเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายกอนที่แรงงานเห
ลาน้ันจะสามารถกลับบานได 
แรงงานขามชาติจากพมาอธิบายวาทันทีที่พวกเขาถูกสงกลับหลังจากน้ันพวกเขาก็หันกลับมาเพื่อกลับสูปร
ะเทศไทย 
 
รายงานฉบับน้ีพบวาการขาดมาตรฐานของกระบวนการสงผลใหแรงงานขามชาติรูสึกวาพวกเขาถูกลดทอ
นพลังในการที่จะรองทุกขเกี่ยวกับการที่พวกเขาถูกกระทําแรงงานมีความยากลําบากที่จะรูวาสิทธิของพว
กเขาถูกละเมิดอยางไรในเมื่อไมมีมาตรฐานใดๆที่จะใชได 
เน่ืองจากสิทธิแรงงานขามชาติมิไดปรากฏและถือปฏิบัติในฐานของสิทธิที่มนุษยพึงมี ทวา การปฏิบัติตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับแรงงานขามชาติกลับเปนไปตามนโยบายและความอําเภอใจของเจาหนาที่ 
สงผลใหนายจางและปจเจกบุคคลใชชองวางของกฎหมายหาผลประโยชนดานการเงินจากสิ่งที่แรงงานข
ามชาติตองจายจากศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของพวกเขา 
 
 
This executive summary is available in the following languages: 
 Burmese; 
 Cambodian (Khmer); 
 Chinese; 
 Laotian; 
 Thai; and 
 Vietnamese.  
 
In case of any inconsistencies, please refer to the English text.  
 

 


