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1. สภาแหงชาติ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แหงสหภาพเมียนมาร
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สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (CWPD)
สมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแหงกัมพูชา (ADHOC)
ศูนยฉุกเฉินของสตรีกัมพูชา (CWCC)
โครงการประสานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการวาดวยเอดสและการยายถิ่น คารามกัมพูชา (CARAM
Cambodia)
6. KHEMARA
7. องคกรสิทธิมนุษยชนของชนชาติเขมร กัมพูชา ขอม (KKKHRO)
8. องคกรใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอเด็กและสตรี
9. โครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสมดานสุขภาพ กัมพูชา (PATH)
10. ปฏิบตั ิการปกปองสตรีและเด็ก
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ศูนยวิจัยปฏิบัติการและการศึกษาแรงงานยายถิ่น (MWEAC)
สถาบันสังเกตการณรวมสมัย (ICO)
ศูนยคุมครองเด็กและสตรีเมืองรุยลี่
สมาคมสรางเสริมศักยภาพสตรีและชุมชน
ศูนยประชากรไรหลักแหลงแหงยูนนาน
สมาคมวิจัยอนามัยเจริญพันธุแหงยูนนาน

»ÃÐà·ÈÅÒÇ

17. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
18. สหภาพแมหญิงลาว
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19. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP Foundation)
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ADRA ประเทศไทย
คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในพมา (กรพ.)
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (Empower) สํานักงานเชียงใหม
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (Empower) สํานักงานแมสาย
มูลนิธิเพื่อสิทธิดานเอดส (FAR)
สหภาพแรงงาน พมา (FTUB)
มูลนิธิผูหญิง
มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (องคกรรากหญา-HRE และคณะกรรมการการพัฒนาพมา)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการแคธอลิคเพือ่ ผูย า ยถิน่ และนักโทษ (Maryknoll Thailand) - กองดําเนินงานเพือ่ ผูย า ยถิน่
โครงการอนุภูมิภาคแมน้ําโขง - ที่ประชุมคริสเตียนแหงเอเชีย (MEPP-CCA)
กรรมการการยายถิ่นแคธอลิค
มูลนิธิพัฒนรักษ
มูลนิธิสงเสริมสันติวิถี
โครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสุขภาพ ประเทศไทย (PATH)
เครือขายปฏิบัติการของสตรีไทยใหญ (SWAN)
สมาคมแรงงานยอง ชี อู
เครือขายปฏิบตั ิการเพื่อแรงงานขามชาติ (ประเทศไทย) (ANM)

»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ
39.
40.
41.
42.
43.

สถาบันสังคมศาสตรเพื่อการหารือและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจําภาคใต
สมาคมการศึกษาและจิตวิทยา กรุงโฮจิมินท
ศูนยการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห
หนวยพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห
หนวยฝกอาชีพทานตะวัน
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44. ศูนยผูยายถิ่นแหงเอเซีย (AMC)
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45. มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร
46. ออกซแฟมฮองกง
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»ÃÐà·È¾Á‹Ò/ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒÃ
¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
¡. ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹»ÃÐà·È

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´ (»ÃÐÁÒ³»ÃÐªÒ¡Ã
·Õè¤ÅÍ´ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È) »‚ 2005
117,435
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
63,295
ªÒÂ
ËÞÔ§
54,140
ËÞÔ§
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
202,826
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
¨Õ¹
ä·Â 614,590*1
à¡ÒËÅÕãμŒ 3,374*6
ÁÒàÅà«ÕÂ 102,781*2
¨Õ¹ > 1,500*7
ºÑ§¤ÅÒà·È 21,053*3
ÍÔ¹à´ÕÂ 1,471*8
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 6,793*4
ÞÕè»Ø†¹ 5,914*5
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢

ที่มาจาก : สหประชาชาติ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ สถิติของรัฐบาล
*1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจํานวนแรงงานขามชาติที่จดทะเบียน (ป 2006 - 2007)
และผูลี้ภัย (ป 2005) ในตารางประเทศไทย
*2 แรงงานขามชาติที่จดทะเบียนในป 2006 และผูลี้ภัยในป 2005
*3 ผูลี้ภัย ป 2005
*4 ป 2005

*5 ป 2006
*6 รวมทัง้ แรงงานขามชาติทไ่ี มมเี อกสารรับรอง ป 2006
*7 ในรุย ลีม่ ผี ยู า ยถิน่ ชาวพมาอยูอ ยางนอย 1,500 คน
แตตวั เลขจํานวนชาวพมาทัง้ หมดในประเทศจีนนัน้
ยังไมสามารถระบุได
*8 ผูลี้ภัย ป 2005

¢. ¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
μÑÇªÕéÇÑ´
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
»ÃÐªÒ¡Ã (ÅŒÒ¹¤¹)
50.13
51.14 52.17
53.22
54.3
55.39
56.51
¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÍÂÙ‹ãμŒàÊŒ¹ÂÒ¡¨¹
26.6
¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ μÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õ·Õèá·Œ¨ÃÔ§ 13.8
12.0
13.8
13.6 13.6est. 12.7est.
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ
177.6
129.2 129.9 196.6est. 198.6est. 219.4est. 230.1est.
(´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ:
1,074.2 1,224.5 1,341.4 1,528.6est. 1,750.1est. 2,001.3est. 2,160.7est.
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¢Í§ÍíÒ¹Ò¨«×éÍ (μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í:CPI (ÃŒÍÂÅÐà©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
-0.2
21.2
57
36.6
4.5
9.4
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
6.42
6.68
6.57
6.08
5.75
5.76
5.78
(ÍÑμÃÒà§Ô¹·ŒÍ§¶Ôè¹μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°à©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
5,927.8 5,670.1 6,583.1 7,318.5 7,239.3 6,645.2
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
·Ø¹ÊíÒÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
233.5
410.6 481.0
562.3
684.7
782.3 1,247.7
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È
0.258
0.3
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
-2,337 -1,247 5,045
722
5,359
9,132
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹¨Ñê´ ; »‚§º»ÃÐÁÒ³àÃÔèÁÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹)
¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÅŒÒ¹)
24.3
25.63
26.35
ÍÑμÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹)
4.0
4.0
4.0
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ôè¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèáÃ§§Ò¹Ê‹§¡ÅÑººŒÒ¹áÅÐ¤‹Òª´àªÂ 104
117
117
·ÕèáÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑº (ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒ¼ÙŒÁÕàÍªäÍÇÕã¹ÇÑÂ¼ÙŒãËÞ‹
1.99
1.2
1.3
(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê ¢Í§¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¼ÙŒãËÞ‹)
# ¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê (ËÅÑ¡¾Ñ¹¤¹)
530,000
360,000
360,000
# ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡àÍ´Ê (¼ÙŒãËÞ‹ + à´ç¡)
65,000
20,000
37,000
ที่มา: เอดีบี ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก ยูเอ็นเอดส
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»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ
¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
¡. ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢

¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
ËÞÔ§
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
ä·Â 82,251*1
ÁÒàÅà«ÕÂ 6,620*2
à¡ÒËÅÕãμŒ 2,464*3
ÞÕè»Ø†¹ 2,253*4

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹»ÃÐà·È

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´ (»ÃÐÁÒ³»ÃÐªÒ¡Ã
·Õè¤ÅÍ´ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È) »‚ 2005
303,871
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
147,954
ËÞÔ§
155,917
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
99
17,965
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
àÇÕÂ´¹ÒÁ 150,000 - 1.1 ÅŒÒ¹
¨Õ¹

ที่มาจาก : องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน สหประชาชาติ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ สถิติของรัฐบาล
*1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางประเทศไทย
*2 จํานวนทัง้ หมดในป 1998 - 2006 เปนตัวเลขทีร่ ายงานโดยกระทรวงแรงงานและการฝกอบรมวิชาชีพ กัมพูชา แตองคกรพัฒนาเอกชนคาดการณวา
มีชาวกัมพูชา 10,000 - 20,000 คนทํางานในมาเลเซีย รวมทั้งแรงงานที่ไมมีเอกสารรับรอง
*3 จํานวนทั้งหมดในป 2003 - 2006
*4 ป 2006

¢. ¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
μÑÇªÕéÇÑ´
2000
2001
»ÃÐªÒ¡Ã (ÅŒÒ¹¤¹)
12.6
12.8
¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÍÂÙ‹ãμŒàÊŒ¹ÂÒ¡¨¹
¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ μÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õ·Õèá·Œ¨ÃÔ§(%) 8.4
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ
287.9
306.9
(´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ:
1,866.6 2,019.6
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¢Í§ÍíÒ¹Ò¨«×éÍ (μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í:CPI (ÃŒÍÂÅÐà©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
-0.8
0.2
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
3,840.8 3,916.3
(ÍÑμÃÒà§Ô¹·ŒÍ§¶Ôè¹μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°à©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
2,627.9 2,696.5
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
·Ø¹ÊíÒÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
610.9
697.6
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È
0.148
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
-538.6 -522.8
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹¨Ñê´ ; »‚§º»ÃÐÁÒ³àÃÔèÁÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹)
¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÅŒÒ¹¤¹)
54.087 65.392
ÍÑμÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹)
2.5
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ôè¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèáÃ§§Ò¹Ê‹§¡ÅÑººŒÒ¹áÅÐ¤‹Òª´àªÂ 121
·ÕèáÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑº (ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒ¼ÙŒÁÕàÍªäÍÇÕã¹ÇÑÂ¼ÙŒãËÞ‹:
2.7
(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê ¢Í§¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¼ÙŒãËÞ‹)
# ¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê (ËÅÑ¡¾Ñ¹¤¹)
170,000
# ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡àÍ´Ê (¼ÙŒãËÞ‹ + à´ç¡)
12,000
ที่มา: เอดีบี ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก ยูเอ็นเอดส ยูเอ็นดีพี

2002
13.1

2003
13.3

6.9
324.9

8.5
342.1

2004
2005
2006
13.5
13.8
14.2
35.0
10.0
13.5
10.8
389.3 449.6est. 503.3est.

2,142.9

2,335.5

2,596.9 2,983.3est 3,169.7est

3.3
3,912.1

1.1
3,973.3

3.9
4,016.3

5.8
4,092.5

2,900.3

3,193.4

3,439.1

3,515.3

913.7

981.9

1,118.2

1,158.6

4.7
4,103.3
1,410.7

0.379
-590.7

-581.3

-680.6

-1,017.6 -1,046.8

74.960
200

200

2.6

1.6

170,000
15,000

130,000
16,000

xi
»ÃÐà·È¨Õ¹ (Á³±ÅÂÙ¹¹Ò¹)
¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
¡. ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´

¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
ËÞÔ§
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡*1
ÃÑÊà«ÕÂ
¾Á‹Ò
ÞÕè»Ø†¹ 588,439*2
ÊÔ§¤â»Ã
à¡ÒËÅÕãμŒ 503,427*3
¡ÑÁ¾ÙªÒ
à¡ÒËÅÕàË¹×Í
¾Á‹Ò
ä·Â

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹»ÃÐà·È

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´ (»ÃÐÁÒ³»ÃÐªÒ¡Ã
·Õè¤ÅÍ´ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È) »‚ 2005
595,658
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
303,190
ËÞÔ§
292,468
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
301,027
140,598
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡*1
¾Á‹Ò
àÇÕÂ´¹ÒÁ
à¡ÒËÅÕàË¹×Í
ÃÑÊà«ÕÂ
Ê»».ÅÒÇ

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢

ที่มาจาก : สหประชาชาติ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ สถิติของรัฐบาล
*1,*4 ลําดับของประเทศเหลานี้ไมไดสะทอนปริมาณของผูยายถิ่นอยางแทจริง
*2 รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง ป 2006
*3 รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง ป 2007

¢. ¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
μÑÇªÕéÇÑ´
2000
2001
»ÃÐªÒ¡Ã (ÅŒÒ¹¤¹)
1,267.4 1,276.3
¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÍÂÙ‹ãμŒàÊŒ¹ÂÒ¡¨¹
¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ μÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õ·Õèá·Œ¨ÃÔ§(%) 8.4
7.5
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ
945.61 1,038.03
(´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ: 3,913.26 4,309.67
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¢Í§ÍíÒ¹Ò¨«×éÍ (μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í:CPI (ÃŒÍÂÅÐà©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
0.4
0.7
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
8.2785 8.2768
(ÍÑμÃÒà§Ô¹·ŒÍ§¶Ôè¹μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°à©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
145,729 184,830
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
·Ø¹ÊíÒÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
168,856 218,698
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È
38.4
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
24,109 22,550
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹¨Ñê´ ; »‚§º»ÃÐÁÒ³àÃÔèÁÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹)
¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÅŒÒ¹¤¹)
739.9
744.3
ÍÑμÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹)
3.1
3.6
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ôè¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèáÃ§§Ò¹Ê‹§¡ÅÑººŒÒ¹áÅÐ¤‹Òª´àªÂ 6.2
·ÕèáÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑº (ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒ¼ÙŒÁÕàÍªäÍÇÕã¹ÇÑÂ¼ÙŒãËÞ‹
<0.1
(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê ¢Í§¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¼ÙŒãËÞ‹)
# ¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê (ËÅÑ¡¾Ñ¹¤¹)
850,000
# ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡àÍ´Ê (¼ÙŒãËÞ‹ + à´ç¡)
30,000
ที่มา: เอดีบี ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก ยูเอ็นเอดส ยูเอ็นดีพี

2002
1,284.5

2003
1,292.3

2004
2005
2006
1,299.9 1,307.6 1,314.5
4.6
2.3
9.1
10.0
10.1
10.4
10.7
1,131.81 1,269.83 1,486.02 1,715.94 2001.46est.
4,753.18 5,307.75 5,974.67 6,743.4est 7,597.66est
-0.8
8.2770

1.2
8.2770

3.9
8.2768

1.8
8.1943

1.5
7.9734

186,132 208,452 247,701

281,612

295,202 412,225 618,574

825,588 1,072,564
79.1

30,430

25,470

32,090

753.6
4.0

760.8
4.3

768.2
4.2

102,000 177,463
778.8
4.2

782.4
4.1

22.5

22.5
<0.1
650,000
31,000

xii
»ÃÐà·È Ê»». ÅÒÇ
¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
¡. ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´

¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
ËÞÔ§
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
ä·Â 76,459*1
ÞÕè»Ø†¹ 2,478*2
¨íÒ¹Ç¹¢Í§ÁŒ§·ÕèâÂ¡ÂŒÒÂ¶Ôè¹
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 183,265*3
ÍÍÊàμÃàÅÕÂ
½ÃÑè§àÈÊ
á¤¹Ò´Ò

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹»ÃÐà·È

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´ (»ÃÐÁÒ³»ÃÐªÒ¡Ã
·Õè¤ÅÍ´ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È) »‚ 2005
24,646
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
12,774
ËÞÔ§
11,872
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ
99
26,447
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
¨Õ¹ 80,000
àÇÕÂ´¹ÒÁ 15,000

¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢

ที่มาจาก : สหประชาชาติ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ สถิติของรัฐบาล
*1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางประเทศไทย
*2 ป 2006
*3 ป 2005

¢. ¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
μÑÇªÕéÇÑ´
2000
2001
»ÃÐªÒ¡Ã (ÅŒÒ¹¤¹)
5.07
5.17
¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÍÂÙ‹ãμŒàÊŒ¹ÂÒ¡¨¹
¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ μÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õ·Õèá·Œ¨ÃÔ§(%) 5.8
5.8
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ
328.7
326.0
(´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ:
1,570.2 1,660.9
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¢Í§ÍíÒ¹Ò¨«×éÍ (μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í:CPI (ÃŒÍÂÅÐà©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
7.8
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
7,888
9,490
(ÍÑμÃÒà§Ô¹·ŒÍ§¶Ôè¹μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°à©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
2,502.1 2,494.6
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
·Ø¹ÊíÒÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
139.6
133.5
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È
0.031
0.024
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
205
-191
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹¨Ñê´ ; »‚§º»ÃÐÁÒ³àÃÔèÁÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹)
¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÅŒÒ¹)
2.573
ÍÑμÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹)
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ôè¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèáÃ§§Ò¹Ê‹§¡ÅÑººŒÒ¹áÅÐ¤‹Òª´àªÂ
1
·ÕèáÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑº (ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒ¼ÙŒÁÕàÍªäÍÇÕã¹ÇÑÂ¼ÙŒãËÞ‹
<0.10
(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê ¢Í§¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¼ÙŒãËÞ‹)
# ¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê (ËÅÑ¡¾Ñ¹¤¹)
1,400
# ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡àÍ´Ê (¼ÙŒãËÞ‹ + à´ç¡)
<150
ที่มา: เอดีบี ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก ยูเอ็นเอดส ยูเอ็นดีพี ยูเอ็นเอสแคป

2002
5.29

2003
5.40

5.9
330.8

5.8
379.6

2004
2005
2006
5.52
5.62
5.74
38.4
6.9
7.3
433est. 487.3est. 567.1est.

1,748.6

1,851.6 1,979.6est 2,133.7est 2,303.9est

10.7
10,056

15.5
10,569

10.5
10,586

7.2
10,655

2,948.5

2,197.0

2,523.6

2,690.2

194.1

212.7

227.3

239.4

0.06

0.042

0.234 0.349est. 0.303est.

-205

-127

-349

2.622
5.0

2.673
5.1

6.8
10,160
334.2

-329

-178

1

1

0.1

0.1

1,700
<200

3,700
<100

xiii

»ÃÐà·Èä·Â
¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
¡. ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹
¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢ ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹»ÃÐà·È
1,190,525*1 ÂÍ´·Ñé§ËÁ´ (»ÃÐÁÒ³»ÃÐªÒ¡Ã
·Õè¤ÅÍ´ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È) »‚ 2005
1,050,459
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
453,744
ªÒÂ
ËÞÔ§
596,715
ËÞÔ§
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
781,025
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
äμŒËÇÑ¹ 98,322*2
ÊÔ§¤â»Ã
ÞÕè»Ø†¹ 48,078*3
à¡ÒËÅÕãμŒ 47,813*4
ÍÔÊÃÒàÍÅ 30,100*5

* ¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸áÅÐÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2007
* ¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸áÅÐÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ »‚ 2006
ÀÒÂãμŒ¹âÂºÒÂ¨´·ÐàºÕÂ¹¾ÔàÈÉã¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤ãμŒ
* ¼‹Ò¹·Ò§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ã¹»‚ 2007 áÅÐ 2008
* áÃ§§Ò¹·ÕèÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾·Ò§¡®ËÁÒÂÀÒÂãμŒ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ ³ à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ »‚ 2008

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
3,325
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
6
ÁÒàÅà«ÕÂ 22,835*
¾Á‹Ò 614,590*8
ºÃÙä¹
¡ÑÁ¾ÙªÒ 82,251*9
Î‹Í§¡§ 4,060*7
Ê»». ÅÒÇ 76,459*10
ÊËÃÑ°ÍÒËÃÑºÍÔÁÔàÃÊμ
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

ที่มา : สหประชาชาติ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ
สถิติของรัฐบาล ศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย คาฟ ลาโอเวด และ
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
*1 จํานวนทั้งหมดในป 1998 - 2005
*2 ป 2005
*3 รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง ป 2006
*4 รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง ป 2007
*5 ป 2006
*6 รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง ป 2007
*7 แรงงานทํางานบาน ป 2008
*8 ผูลี้ภัยในป 2005 จํานวน 116,499 คน และแรงงานขามชาติทั้งหมด

535,732

10,540
110,529
124,224

>1,000,000
133,117

รวมทั้งที่จดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน ป 2007 จํานวน 489,282 คน แรงงานขามชาติ
ที่จดทะเบียนระหวาง 15 มี.ค. - 13 มิ.ย. 2007 ตามมติครม.ที่เปดใหมีการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
เปนกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 8,809 คน
*9 แรงงานขามชาติรวมทั้งที่จดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน 2007 จํานวน 24,791 คน
โดย 56,155 คน ผานกระบวนการภายใตบันทึกความเขาใจในป 2007 - 2008 และ 1,305 คน
จดทะเบียนระหวาง 15 มี.ค. - 13 มิ.ย. 2007 ภายใตมติครม.ทีเ่ ปดใหมกี ารจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
เปนกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
*10 แรงงานขามชาติรวมทั้งที่จดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน 2007 จํานวน 21,659 คน
โดย 54,374 คน ผานกระบวนการภายใตบันทึกความเขาใจในป 2007 - 2008 และ 426 คน
จดทะเบียนระหวาง 15 มี.ค. - 13 มิ.ย. 2007 ภายใตมติครม.ที่เปดใหมีการจดทะเบียน
แรงงานขามชาติเปนกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

¢. ¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
μÑÇªÕéÇÑ´
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
»ÃÐªÒ¡Ã (ÅŒÒ¹¤¹)
62.24
62.67 63.14
63.66
64.20
64.76
65.23
¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÍÂÙ‹ãμŒàÊŒ¹ÂÒ¡¨¹
13.6
¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ μÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õ·Õèá·Œ¨ÃÔ§(%) 4.8
2.2
5.3
7.1
6.3
4.5
5.0
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ
1,966.8 1,835.8 1,999.3 2,228.5 2,479.2 2,706.5est. 3,136.5est.
(´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ:
6,182.3 6,412.7 6,814.8 7,385.8 7,931.0 8,531.6est 9,084est
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¢Í§ÍíÒ¹Ò¨«×éÍ (μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í:CPI (ÃŒÍÂÅÐà©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
1.7
1.6
0.6
1.8
2.8
4.5
4.7
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
40.11
44.43 42.96
41.48
40.22
40.22
37.88
(ÍÑμÃÒà§Ô¹·ŒÍ§¶Ôè¹μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°à©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
79,710 67,181 59,371 51,783 51,232 52,266
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
·Ø¹ÊíÒÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
32,661 33,041 38,915 42,148 49,831 52,065 66,985
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È
3.4
4.5
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
279.7
132.4 149.10 186.90
73.7
-315.3
74.8
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹¨Ñê´ ; »‚§º»ÃÐÁÒ³àÃÔèÁÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹)
¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÅŒÒ¹)
33.20
34.49 34.26
34.90
35.71
36.12
36.43
ÍÑμÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹)
3.6
2.6
2.4
2.2
2.1
1.8
1.5
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ô¹è ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È 177,709 165,047 160,807 147,769 148,596 139,667
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèáÃ§§Ò¹Ê‹§¡ÅÑººŒÒ¹áÅÐ¤‹Òª´àªÂ 1.7
1.2
1.3
·ÕèáÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑº (ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒ¼ÙŒÁÕàÍªäÍÇÕã¹ÇÑÂ¼ÙŒãËÞ‹
1.5
1.4
(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê ¢Í§¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¼ÙŒãËÞ‹)
# ¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê (ËÅÑ¡¾Ñ¹¤¹)
570,000
580,000
# ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡àÍ´Ê (¼ÙŒãËÞ‹ + à´ç¡)
58,000
21,000
ที่มา: เอดีบี ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก ยูเอ็นเอดส ยูเอ็นดีพี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ

xiv
»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ
¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
¡. ¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹»ÃÐà·È
¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
¨íÒ¹Ç¹ÃÇÁ·Õèà»š¹μÑÇàÅ¢
ÂÍ´·Ñé§ËÁ´
1,190,525*1 ÂÍ´·Ñé§ËÁ´ (»ÃÐÁÒ³»ÃÐªÒ¡Ã
·Õè¤ÅÍ´ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È) »‚ 2005
21,105
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
¡. ¨íÒá¹¡â´Âà¾È
ªÒÂ
11,351
ªÒÂ
ËÞÔ§
9,754
ËÞÔ§
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
¢. ¨íÒá¹¡â´ÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³μÃÇ¨Å§μÃÒ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
410,000*1
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹/¼ÙŒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
>3,000,000
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
2,357
¼ÙŒÅÕéÀÑÂ, »‚ 2006
374,279
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
¤. »ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§·Õèà»š¹ËÅÑ¡
¨Õ¹
¡ÑÁ¾ÙªÒ
á¤¹Ò´Ò
¡ÑÁ¾ÙªÒ
¼‹Ò¹·Ò§¹âÂºÒÂ¡ÒÃÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»·íÒ§Ò¹
μ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹»‚ 2006*2
ÁÒàÅà«ÕÂ >100,000
äμŒËÇÑ¹ 90,000
ÊËÃÑ°ÍÒËÃÑºàÍÁÔàÃμÊ 1,000 ÍÑ§¡ÄÉ 400
à¡ÒËÅÕãμŒ 50,000*3
«ÒÍØ´ÔÍÒÃÐàºÕÂ 200
ÞÕè»Ø†¹ 19,000*4
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 10
ที่มาจาก : สหประชาชาติ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ *3 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต มีผูยายถิ่นชาวเวียดนาม
สถิติของรัฐบาล
จํานวน 71,074 คน รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง
*1 จากรายงานการสงออกแรงงาน ป 2007
*4 ตามทีส่ มาคมการตรวจคนเขาเมืองญีป่ นุ มีผยู า ยถิน่ ชาวเวียดนาม
*2 ขอมูลทั้งหมดจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเวียดนาม ป 2006
จํานวน 36,444 คน รวมทั้งผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารรับรอง

¢. ¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨-ÊÑ§¤Á»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
μÑÇªÕéÇÑ´
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
»ÃÐªÒ¡Ã (ÅŒÒ¹¤¹)
77.64
78.69 79.73
80.9
82.03
83.11
84.16
¨íÒ¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÍÂÙ‹ãμŒàÊŒ¹ÂÒ¡¨¹
28.9
¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ μÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õ·Õèá·Œ¨ÃÔ§(%) 6.8
6.9
7.1
7.3
7.8
8.4
8.2
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ
401.8
413.1 440.9
489.9 555.5est. 638.8est. 723.0est.
(´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
¼ÅÔμÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁÀÒÂã¹»ÃÐà·Èμ‹ÍËÑÇ:
2,037.0 2,199.8 2,365.3 2,555.4 2,794.7est 3,077.6est 3,367.0est
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¢Í§ÍíÒ¹Ò¨«×éÍ (μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í:CPI (ÃŒÍÂÅÐà©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
-1.6
-0.4
4.0
4.3
7.8
8.4
6.6
ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
14,168 14,725 15,280 15,509 15,741 15,859 15,994
(ÍÑμÃÒà§Ô¹·ŒÍ§¶Ôè¹μ‹Í´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°à©ÅÕèÂμ‹Í»‚)
Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
12,825 12,585 13,344 15,991 18,027 19,287
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
·Ø¹ÊíÒÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
3,416.51 3,674.57 4,121.05 6,224.18 7,041.46 9,050.56 13,384.09
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È
1.3
2.0
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°ã¹ª‹Ç§ÊÔé¹»‚)
´ØÅ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
-1,154 -1,189 -3,040 -5,107 -5,484
-4,314 -5,065
(¾Ñ¹ÅŒÒ¹¨Ñê´ ; »‚§º»ÃÐÁÒ³àÃÔèÁÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹)
¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÅŒÒ¹)
38.40
39.5
41.2
41.9
43
43.6
ÍÑμÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹)
1.9
2.8
4.6
2.2
2.1
2.5
¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ô¹è ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È 31,500 36,168 46,122 75,140 67,447 70,594 78,855
¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèáÃ§§Ò¹Ê‹§¡ÅÑººŒÒ¹áÅÐ¤‹Òª´àªÂ
4.0
4.8
·ÕèáÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑº (ÅŒÒ¹´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ°)
ÍÑμÃÒ¼ÙŒÁÕàÍªäÍÇÕã¹ÇÑÂ¼ÙŒãËÞ‹
0.3
0.4
0.5
(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê ¢Í§¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¼ÙŒãËÞ‹)
# ¼ÙŒμÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê (ËÅÑ¡¾Ñ¹¤¹)
130,000
220,000
260,000
# ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡àÍ´Ê (¼ÙŒãËÞ‹ + à´ç¡)
6,600
9,000
130,000
ที่มา: เอดีบี ไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก ยูเอ็นเอดส ยูเอ็นดีพี
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ายงานการวิจยั ในฉบับทีส่ ามนี้ เปนในสวนของรายงานฉบับตอเนือ่ งเรือ่ งการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าค
ลุมน้ําโขง ในหนังสือคูมือเรื่องผูยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ฉบับแรกมีการตีพิมพไปแลว
ในชวงป 2002 และฉบับทีส่ อง ในป 2005) เพือ่ เปนการตอบสนองการเติบโตทีร่ วดเร็วในความ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นการยายถิ่นในอนุภูมิภาค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายและ
นโยบาย รายงานฉบับนีเ้ ปนผลผลิตจากการประสานความรวมมือดานการวิจยั ระหวางป 2005-2007
ผานทางงานวิจัยนี้ เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไดทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทันกับการกําหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วของกับการยายถิน่ และประเด็นการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง
อีกทัง้ เครือขายฯ ยังไดตนื่ ตัวในการรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับประเด็นการจับ การกักขัง และการสงกลับ
แรงงานขามชาติผานทางการวิจัยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอประเด็นตอเนื่องดังตอไปนี้ คือ
• โปสเตอรการจดทะเบียนแรงงานขามชาติในประเทศไทย : ระยะเวลา ขอเท็จจริงและสถิติ
• แผนที่แสดงกระแสการยายถิ่น (เพิ่มเติมใหทันสมัยจากงานวิจัยฉบับกอนในหนังสือคูมือเรื่อง
ผูยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง)
• ตารางแสดงขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ-สังคม และการยายถิ่นของหกประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
• บทที่หนึ่ง สถานการณภาพรวมของประเทศ ซึ่งใหภาพรวมสถานการณทั่วไปของประเทศตาง ๆ
ในภูมิภาค รวมถึงการเมือง เศรษฐกิจ และประเด็นสังคมที่เกี่ยวของกับการยายถิ่น
• บทที่สอง ภาพรวมเรื่องการยายถิ่น เพิ่มเติมใหทันสมัยนโยบายที่เกี่ยวของกับการยายถิ่นและ
ประเด็นตาง ๆ ในอนุภูมิภาค
• บททีส่ าม นําเสนอการศึกษาเชิงลึกเรือ่ ง การจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ (ADD)
ในบทนี้ ชวงแรกจะเปนการสรุปกรอบเรื่องสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการจับ
การกักขัง และการสงกลับ และตามมาดวยบทที่วาดวย การจับ การกักขัง และการสงกลับ
ในประเทศไทย จีน เวียดนามและกัมพูชา และสรุปดวยขอเสนอแนะทางภูมิภาคที่เกี่ยวของกับ
การจับ การกักขัง และสงกลับแรงงานขามชาติ
• บทบรรณานุกรม รวมถึงบันทึกความเขาใจระหวางรัฐทีส่ าํ คัญ ซึง่ ไดมกี ารพิมพในหนังสืองานวิจยั
เลมกอน ไดถูกมาพิมพใหมรวมถึงแถลงการณและบันทึกขอตกลงฉบับใหมดวย
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• รายชือ่ สมาชิกองคกรเครือขายของเครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง รวมถึงรายละเอียด
การติดตอและสรุปโครงการที่องคกรสมาชิกดําเนินงาน
นอกจากหนังสือคูมืองานวิจัยนี้แลว ยังมีบรรณนิทัศนสังเขป (Annotated Bibliography) ดาน
การยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง (พิมพครัง้ ทีส่ ามในเดือนธันวาคม ป 2007) เพือ่ ชวยในการเขาถึง
แหลงขอมูลตาง ๆ และจะมีประโยชนในการหาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการยายถิน่ ในปจจุบนั ตลอดจน
สรุปงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การยายถิ่น: การคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติเมื่อพวกเขาตอง
เดินทางออกจากประเทศ ระหวางวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม ป 2004 เปนอีกหนึ่งขอมูลที่มี
ประโยชนเพื่อใชในการอางอิง สําหรับผูอานที่ตองการทําความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับ แรงงานขามชาติ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง หากทาน
มีขอ สงสัยประการใดเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ กีย่ วของ หรือขอสงสัยเกีย่ วกับหนังสือคูม อื งานวิจยั ชิน้ นี้ กรุณา
ติดตอกองเลขาของเครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงที่ info@mekongmigration.org หรือ
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดที่โฮมเพจของ MMN ที่ www.mekongmigration.org
เครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง
ศูนยผูยายถิ่นเอเชีย
มิถุนายน 2008
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ราอยากจะขอขอบคุณเปนอยางยิ่งตอบุคคลดังตอไปนี้ คือ องคกรและภาคีที่ทําวิจัยในความ
ชวยเหลือรวมมือกับโครงการทําวิจัยของเครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและความ
รวมมือในการทํารายงานฉบับนี้ใหเสร็จสมบูรณ
คณะทําวิจัยในระดับประเทศ (CRT) คณะทําวิจัยในระดับประเทศสวนใหญเปนสมาชิกของ
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ในขณะเดียวกันก็มีองคกรที่ไมใชองคกรสมาชิก
ทีเ่ ขารวมการทําวิจยั เพราะพวกเขาเห็นดวยในจุดมุง หมายและวัตถุประสงคของการทําวิจยั งานวิจยั
ของเครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงชิน้ นีจ้ งึ เปนผลงานของความพยายามในความรวมมือ
เหลานั้น คณะทําวิจัยในระดับประเทศไดทําการวิจัยในประเทศของตนเองตามรูปแบบของการวิจัย
ทีอ่ อกแบบโดยเครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง ผลการคนพบของงานวิจยั จึงเปนผลของ
การวิเคราะหของผูประสานงาน คณะทําการวิจัยในระดับประเทศ
คณะทําวิจัยในระดับประเทศพมา
• สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ สหภาพเมียนมาร
• ศุภนิมิตสหภาพเมียนมาร

คณะทําวิจยั ในระดับประเทศกัมพูชา
• ชอบุญเอ็ง จันดารา ชอนอัน เหมโสสะเร ชอเทนฮัก ชอบุญลีน สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและ
การพัฒนา (CWPD) ชอบุญเอ็งไดเปนผูน าํ ของคณะทําวิจยั ในระดับประเทศกัมพูชา และจันดารา
ไดทําหนาที่เปนผูประสานงานของคณะทําวิจัยในระดับประเทศกัมพูชา
• พออูโมเต สภาเพื่อการเลือกตั้งของกัมพูชา
• แมท ดออลาร ทีมเยาวชน
• เชโสเอิ้น หนังสือพิมพ Rasmey Kampuchea
คณะทําวิจัยในระดับประเทศจีน/มณฑลยูนนาน
• ฮันจาลิง ฮุงจินเชีย และเตาชินฮุย ศูนยการวิจยั และใหการศึกษาแรงงานขามชาติฮนั จาลิง ไดเปน
ผูประสานงานของคณะทําวิจัยในระดับประเทศจีน
• แซงดายู จากสมาคมประชากรที่ลอยน้ําของยูนนาน
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• ลี ซุนรุย สมาคมการวิจัยเพื่อสุขภาพและการพัฒนาของยูนนาน สมาคมการวิจัยสุขภาพอนามัย
เจริญพันธุยูนนาน
• เซา เปยนลัน สมาคมเพื่อสรางศักยภาพและความแข็งแกรงของสตรีและชุมชน
คณะทําวิจัยในระดับประเทศ สปป. ลาว
• Kabmanivanh Phouxay, Phouth Simmalavong, Bouthavy Sosamphansay Phombouth
Sadachith คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติของ สปป. ลาว (NUOL) Kabmanivanh
Phouxay เปนผูประสานงานของคณะทําวิจัยในระดับประเทศ สปป. ลาว
• Kenchanh Sinsamphonesy ศูนยเพื่อสิ่งแวดลอมและการศึกษาเพื่อการพัฒนา NUOL
• Ninpaseuth Sayaphonesy สหพันธแมหญิงลาว
• Vilaythone Sounthonxaymonkhoune กระทรวงการตางประเทศ
• Bounkham Sihalath กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
คณะทําวิจัยในระดับประเทศไทย
• พรพิศ ผักไหม (พร) ณัฐพร องควิศษิ ย มูลนิธสิ ง เสริมศักยภาพผูห ญิง โดย พรพิศ ผักไหม เปน
ผูป ระสานงานทีมทําวิจัยในระดับประเทศไทย
• แจ็กกี้ พอลล็อค อายากะ คาซามา และสาธิตา หนอโพ (นาง) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู
ของแรงงานกลุมชาติพันธุ โดยแจ็กกี้ พอลล็อค เปนผูประสานงานรวมทีมทําวิจัยในระดับ
ประเทศไทย
• สุระนี ภูสุวรรณ (แหลม) มูลนิธิพัฒนรักษ
• บรามห เพลส มูลนิธิรักษไทย
• อดิศร เกิดมงคล และเหมี่ยน เวย คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในพมา (TACDB)
• โม ฉวย สมาคมแรงงาน ยอง ชี อู (YCOWA)
• สุภัทรา นาคะผิว (ตอม) ศูนยสิทธิดานเอดส (CAR)
คณะทําวิจัยในระดับประเทศเวียดนาม
• Huyunh Thi Ngoc Tuyet และ Nguyen Thi Minh Chau สถาบันการวิจัยสังคมศาสตรภาคใต
Huynh Thi Bgoc Tuyet เปนผูประสานงานคณะทําวิจัยในระดับประเทศเวียดนาม
• Tran Minh Hai และ Nguyen Thi Phoung Dung, มหาวิทยาลัย An Giang
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บุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ไดชวยในการทําใหรายงานการวิจัยฉบับนี้เปนฉบับที่สมบูรณ
• นาย นารา รัตนรัฐ สํานักงานบริหารจัดการแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ของประเทศไทย ไดกรุณาตรวจสอบขอมูลในสวนของขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ
ในประเทศไทย
• ปรานม สมวงศ ไดชวยใหขอคิดเห็นในการวิเคราะหรายงานการวิจัยสวนตาง ๆ
• โนริโกะ โมริตะ ไดชว ยในการหาขอมูลทุตยิ ภูมเิ พือ่ ใหมน่ั ใจวา ขอมูลมีความถูกตองและทันสมัย
• ลัดดาวรรณ ตะมาฟู ไดชวยในการรวบรวมขอมูลแรงงานขามชาติในประเทศไทย
• Kili, Park, Jamie Dillion, Aurelia Kroeger, Rebecca Rosen, Helen Pho, Kyle A. le Croy ซึ่ง
เปนกลุม นักศึกษาฝกงานทีม่ คี วามมุง มัน่ ในการชวยในหลายดานในการทํารายงานการวิจยั ในฉบับนี้
• เช ซิง ผูซึ่งชวยในการขัดเกลาและพิสูจนอักษรบางบท
• Boyet Rivera ไดออกแบบปก รูปแบบ จัดหนา และทํากราฟฟก
• เรโกะ ฮาริมะ ผูซ งึ่ ประสานงานทัว่ ไปในการทําวิจยั ไดขดั เกลาและพิสจู นอกั ษรทุกบท และไดเขียน
ในหลายบทของงานวิจัย
ขอขอบคุณเปนพิเศษตอ คุณแจ็กกี้ พอลล็อค ผูซึ่งไดมีสวนในการทําวิจัยในครั้งนี้มิใชเพียง
แตเปนผูประสานงานทีมทําวิจัยในระดับประเทศ แตยังเปนผูประสานงานในสวนของแกนของ
งานวิจัยในบทที่วาดวย การจับ การกักขัง และการสงกลับ
ในทายที่สุดเราขอขอบคุณมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร และอ็อกแฟม ฮองกง หากปราศจากการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องของสององคกรนี้ คงจะเปนไปไมไดที่จะมีหนังสือเลมนี้และโครงการ
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ความซาบซึ้งของเรายังรวมไปถึงทานทั้งหลายที่มิไดมีรายชื่อในคําขอบคุณนี้ แตไดสละเวลา
ความเชี่ยวชาญ และความพยายามที่จะใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ
เครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง
ศูนยการยายถิ่นในเอเชีย
มิถุนายน 2008
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ในป 2004 เครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง (MMN) ไดตดั สินใจวาจะทําวิจยั รวมกัน
ในประเด็นถัดไป และจะมุงเนนในเรื่องของการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ
ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง (GMS) เนือ่ งจากขอมูลทีม่ อี ยูเ กีย่ วกับนโยบายและปญหาทีเ่ กิดขึน้ เปนขอมูล
ที่หายาก คณะกรรมการดําเนินการของเครือขายฯ จึงไดเสนอแนะใหมีการจัดประชุมสัมมนา
ที่ผูกําหนดนโยบายจากรัฐบาลที่เกี่ยวของสามารถใหขอมูลรวมกันได รวมทั้งการเริ่มตนการสาน
สนทนาระหวางผูก าํ หนดนโยบายและผูแ ทนจากภาคประชาสังคม เราไดกาํ หนดวัตถุประสงคเหลานี้
ตัง้ แตเบือ้ งตน หลังจากนัน้ ไดจดั การประชุมวิชาการเรือ่ ง การยายถิน่ : ปกปองสิทธิ แรงงานขามชาติ
เมือ่ พวกเขาตองเดินทางออกจากประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ซึง่ การประชุมวิชาการนี้
จัดโดยเครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (MMN) และภาคีรวม ในวันที่ 30 กันยายน 2 ตุลาคม 2004 การประชุมสัมมนาในครั้งนั้นมีผูเขารวมกวา 100 คน ซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวง
ทีเ่ กีย่ วของ องคกรสหประชาชาติ/องคกรระหวางประเทศ องคกรทีท่ าํ งานสนับสนุนแรงงานขามชาติ
และองคกรระดับรากหญาของแรงงานขามชาติ โดยไดจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเปนการพิเศษ ซึ่งเปด
โอกาสใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นซึง่ มักจะถูกมองวาเปนประเด็นทีม่ คี วามละเอียดออน
ข อ มู ล และการพู ด คุ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการประชุ ม วิ ช าการนี้ ได เ ป น ข อ มู ล อ า งอิ ง สํ า คั ญ เมื่ อ เราเริ่ ม
การวางแผนและดําเนินการในการวิจัยเรื่องของการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ในเดือนธันวาคม 2005 คณะกรรมการดําเนินการของเครือขายฯ ไดอนุมัติการออกแบบ
การวิจัยระดับภูมิภาค เพื่อจัดทําในป 2006-2007 ซึ่งเปนการวิจัยรวมในประเด็นการจับกุม
การคุมขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง แมวางานวิจัยจะศึกษาเชิงลึก
ในประเด็ น ดั ง กล า ว ทว า คณะกรรมการดํ า เนิ น การของเครื อ ข า ยฯ ได เ ห็ น พ อ งร ว มกั น ว า
เครือขายฯ ยังควรที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการยายถิ่นทั่วไปที่เกี่ยวของ และ
นโยบายที่เกี่ยวของกับปญหาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการวิ จั ย ของเครื อ ข า ยการย า ยถิ่ น ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง (MMN)
คือ เพือ่ เปดเผยสถานการณทว่ั ไป ประเด็นสําคัญ ความตองการ และการตอบสนองตอเรือ่ งการจับ
การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ (เชน การสงกลับแรงงานจํานวนมากในครั้งเดียว) ใน
อนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง
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นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการของเครือขายฯ ยังไดเห็นพองกันวา การวิจัยควรจะ
ดําเนินการตรวจสอบภายใตคําถามตอไปนี้ ในแตละหัวขอยอย :
การจับกุม
• สถานการณใดบางที่แรงงานขามชาติจะถูกจับกุมเปนประจํา (ภายใตอํานาจของกฎหมาย
เกี่ยวกับคนเขาเมืองของประเทศปลายทาง?)
• ภายใตสถานการณและเงื่อนไขใดบางที่แรงงานขามชาติถูกจับกุม?
• ปญหาอะไรที่เกิดขึ้นจาก “การชวยเหลือ” ผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย Vs “การจับกุม”
แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย?
• บทบาทอะไรที่ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (เชน กลุมรากหญาที่เปนแรงงานขามชาติ กลุมองคกร
พัฒนาเอกชน องคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาล(IGOs) องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
(INGOs) รัฐบาล สถานทูต กลุมศาสนา และอื่น ๆ) ไดแสดงออกเพื่อตอบสนองตอประเด็นการ
จับกุมแรงงานขามชาติ
งานวิจยั ของเครือขายฯ นีจ้ ะครอบคลุมการจับกุมทัง้ แรงงานทีม่ เี อกสารและไมมเี อกสารทาง
กฎหมาย ตัวอยางเชน การที่แรงงานขามชาติซึ่งมีบัตรที่จดทะเบียนตามกฎหมายแตอยูตางพื้นที่
หรือชื่อนายจางตางจากที่ระบุในบัตรมักถูกจับกุมบอยครั้ง เชนเดียวกับแรงงานขามชาติที่มาลง
ทะเบียนแรงงานแตไมไดรับการอนุญาตใหทํางานเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพไมผานและอื่น ๆ
กรณีเหลานี้ทั้งหมดจะไดรับการอธิบายและชี้แจงในรายละเอียดในงานวิจัยนี้
การกักขัง
• สภาวะใดบางทีแ่ รงงานขามชาติตอ งประสบในขณะทีพ่ วกเขาและเธอถูกควบคุมตัวขณะทีร่ อการ
สงกลับ (ณ ที่หองกักของตํารวจตรวจคนเขาเมือง ศูนยควบคุมตัว, บานพัก, สถานีตํารวจ)? ได
รับขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับสิทธิของตนและการเขาถึงความชวยเหลือดานกฎหมายที่แรงงานจะ
ไดรับ? แรงงานไดรับการปฏิบัติอยางไรระหวางการถูกควบคุมตัว (เชน ในหนึ่งหองกักมีการกัก
ผูย า ยถิน่ กีค่ น?) มีการแยกชายและหญิงหรือไม และนโยบายทีใ่ ชคาํ นึงถึงเพศสภาพหรือไม สภาวะ
ดานจิตวิทยา/จิตใจอะไรบางที่แรงงานขามชาติตองเผชิญ และพวกเขาและเธอถูกเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากสัญชาติ/เชื้อชาติอยางไรบาง?
• หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของมีบทบาทอยางไรในการตอบสนองประเด็นของหองกัก และควบคุม
ตัวแรงงานขามชาติ
การสงกลับประเทศตนทาง
• การสงกลับแรงงานขามชาติดําเนินการอยางไรและปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม?
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• ประเด็นอะไรบางที่แรงงานขามชาติเผชิญระหวางกระบวนการสงกลับ?
• รัฐบาลประเทศตนทางตอบสนองตอการสงกลับแรงงานขามชาติอยางไรบาง? (เชน ตามแนว
พรมแดนมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพ คายรับรอง สถานีตํารวจ วัด): กระบวนการ เชน การพิสูจน
สัญชาติ การถูกปฏิเสธหรือการลงโทษ การถูกปรับ การถูกจับและการใหการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
หรืออื่น ๆ? (เปนขอสังเกตวาแรงงานขามชาติบางคนและครอบครัวของพวกเขากลายเปน
บุคคลไรสัญชาติโดยกระบวนการเหลานี้)
• แรงงานขามชาติทาํ อะไรบางเมือ่ พวกเขาถูกสงกลับไปยังประเทศของพวกเขา (พวกเขากลับไปยัง
หมูบ า นหรือไม? พักอาศัยอยูใ นเขตเมืองในประเทศของตนหรือไม? หรือพวกเขากลับไปยังประเทศ
ปลายทางอีก?)
• สังคม/ชุมชนตอบสนองตอการกลับมาของแรงงานขามชาติที่ถูกสงกลับอยางไร?
• พวกเขาแสดงบทบาทอยางไรเพื่อตอบสนองตอประเด็นการสงกลับแรงงานขามชาติ?
การวิจยั ครัง้ นีด้ าํ เนินการภายใตวตั ถุประสงค ดังตอไปนี:้ 1) เพือ่ ดําเนินการศึกษาแบบมีสว นรวม
(collaborative study) เพื่อตอบคําถามที่ระบุไวขางตน 2) เพื่อรวมกันวิเคราะหและทําความเขาใจ
ประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งหรือการรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวางภาคีของ MMN ผานการรวมทําการวิจัยในครั้งนี้ 4) เพื่อแบงปนผลการ
วิจัย และยุทธศาสตรกับเครือขายปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 5) เพือ่ สรางขอเสนอแนะตอรัฐบาล
องคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาล/สหประชาชาต แิ ละองคกรภาคประชาสังคม และ 6) เพือ่ เผยแพร
ขอมูลและผลของการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการรณรงคผลักดันเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอรัฐบาลประเทศตนและประเทศปลายทาง เปนขอมูลสาธารณะเพื่อสรางความตระหนักและลด
การเลือกปฏิบัติอยางแบงแยก ตลอดจนอางอิงถึงสถาบันและเครือขายของพวกเขาดวย
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เมื่อการออกแบบการวิจัยในระดับภูมิภาคไดรับการอนุมัติ คณะกรรมการดําเนินการของ
เครือขายฯ ก็กลับไปประเทศของตน และไดสรางทีมวิจยั ในระดับประเทศ (CRT) จากนัน้ แตละ CRT
ไดปรับแนวทางการวิจัยของพวกเขา เพื่อใหตรงกับเงื่อนไขเฉพาะที่พบในประเทศของตน
บางครั้งตัวแทน CRT ไดเยือนประเทศอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการศึกษารวมกัน ในเดือน
กรกฎาคม 2006 ตัวแทน CRT ไดเขารวมประชุมหารือครั้งแรก ในเดือนตุลาคม 2006 ตัวแทน CRT
ไดรว มกันวิเคราะหขอ คนพบจากงานดําเนินงานวิจยั ของแตละประเทศและจัดทําขอเสนอแนะระดับ
ภูมภิ าค สมาชิกของ CRT ไดพบปะกันอีกหลายครัง้ (ในระหวางเดือนพฤษภาคม 2007, พฤศจิกายน
2007 กุมภาพันธ 2008) เพื่อสรุปการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลของพวกเขาใหสมบูรณและ
ทันสมัย ซึง่ แตละบทจึงเปนผลของความพยายามรวมกันมากกวาเพียง CRT คนหนึง่ คนใด กระบวนการ
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เหลานีจ้ งึ มีความทาทายและนาเบือ่ บางเปนบางครัง้ อยางไรก็ตาม กระบวนการเหลานีไ้ ดมสี ว นชวย
ใหเกิดรูปแบบการการวิเคราะหงานวิจัยรวมกัน
ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนการสรุประเบียบวิธีวิจัยที่ใชในแตละประเทศ ตลอดจนขอมูลสังเขป
ดานภูมศิ าสตรและดานประชากรศาสตรของประชาชนทีย่ า ยถิน่ ซึง่ ถูกสัมภาษณโดย CRTs ตามลําดับ
ประเทศพมา
ระหวางเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2006 CRT ของพมา (ประกอบดวยสามกลุม)
ดําเนินการสัมภาษณแรงงานพมา 79 คน ในสามสถานที่สําคัญ ผูใหสัมภาษณเปนกลุมชาติพันธุ
มอญ คะยิน ไทใหญ และพมา และนับถือศาสนาพุทธ มุสลิม และคริสเตียน พวกเขาสวนใหญทาํ งาน
ในอุตสาหกรรมประมง, โรงงาน, ภาคเกษตร, กอสราง และแรงงานทํางานในบาน
คําถามหลักคือ วิธกี ารเดินทางเขามายังประเทศไทยของแรงงานขามชาติ รวมทัง้ กระบวนการ
และปญหาที่แรงงานเผชิญเมื่อเดินทางกลับประเทศ แรงงานขามชาติสวนใหญที่ถูกสัมภาษณไมได
ขามชายแดนอยางเปนทางการ สําหรับผูที่เดินทางเขามาทางดานอําเภอแมสอด จังหวัดตากนั้น
พวกเขาจะจายคาผานแดนแบบรายวัน เพือ่ ขามสะพานแมนา้ํ เมยซึง่ เปนเสมือนเครือ่ งหมายเขตแดน
ระหวางไทยและพมา จากนัน้ พวกเขาก็จะอยูใ นประเทศไทยเกินกําหนดทีไ่ ดรบั อนุญาต เมือ่ แรงงาน
ขามชาติถูกจับกุม แรงงานขามชาติที่ใหสัมภาษณกลาววา โดยทั่วไปพวกเขาถูกกักไวหนึ่งคืน
ในหองกักสถานีตาํ รวจแมสอดกอนทีจ่ ะถูกสงกลับ ไมวา จะเปนการสงกลับอยางเปนทางการโดยการ
ขามสะพานแมน้ําเมย หรืออยางไมเปนทางการโดยการขึ้นเรือขามแมน้ําเมย อยางไรก็ตาม ผูที่
ใหสัมภาษณเหลานี้สามารถจายสินบนจํานวนเล็กนอยทางฝงพมาเพื่อที่จะกลับมายังแมสอดทันที
ประเทศกัมพูชา
CRT กัมพูชาดําเนินการสัมภาษณผกู าํ หนดนโยบายและมุง เนนการสนทนากลุม (FGDs), การ
สัมภาษณแบบเจาะกลุม และการสัมภาษณเชิงลึกแรงงานขามชาติในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน 2006 สถานที่ตั้งและรายละเอียดการสัมภาษณมีดังนี้
ในอําเภอ Kampong Ro และอําเภอ Chan Trea, จังหวัด Svay Reign
• แรงงานขามชาติคืนถิ่น: เด็ก 25 คน และหญิง 15 คน (สําหรับผูใหญ) ที่อยูในเวียดนามเพื่อ
ขอทาน
• ผูกําหนดนโยบาย ไดแก นายอําเภอ 2 คน เจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีประจําอําเภอ 1 คน
เจาหนาทีก่ ระทรวงกิจการสังคมประจําอําเภอ 1 คน และสมาชิกสภาจังหวัด 3 คน (ประกอบดวย
สมาชิกหญิง 1 คน)
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ที่อําเภอ Koh Thom จังหวัด Kandal, CRT ดําเนินการประชุมกลุมและสัมภาษณเชิงลึกแรงงาน
ขามชาติชาวเวียดนาม 13 คน และสัมภาษณตํารวจตระเวนชายแดน 3 คน
ใน Kroch Chma และอําเภอ Tbong Tbong Khum จังหวัดกําปงจาม พวกเขาสัมภาษณแรงงาน
ขามชาตคืนถิ่น และผูกําหนดนโยบาย ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาชุมชน 3 คน (รวมทั้งเจาหนาที่
หญิง 2 คน) และนายอําเภอ 1 คน
ใน Prey Veng:
• แรงงานขามชาติคืนถิ่น 11 คน ซึ่งเคยทํางานในเรือประมงในประเทศไทย
ประเทศจีน
CRT ไดดําเนินการคนหาขอมูลและสัมภาษณ รวมทั้งการลงพื้นที่และสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ จัดการประชุมกลุมและการสัมภาษณเชิงลึกในชวงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธถึงตุลาคม
2006 การดําเนินการวิจัย ใน Ruili และ Hekou ในมณฑลยูนนานและกวางซี ในจังหวัด Pingxiang
การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ จัดการประชุมกลุม และสัมภาษณเชิงลึกไดจัดขึ้นรวมกับ
องคกรทองถิน่ิ ตาง ๆ เชน สภาสตรี ในรุย ลี่ ไดสมั ภาษณชาวพมา ชาย 5 คน หญิง 23 คน อายุระหวาง
21 - 59 ป ใน Hekou ไดดําเนินการสัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงจากเวียดนาม ซึ่งมีอายุระหวาง
21 - 51 ป ใน Pingxiang ไดสัมภาษณหญิงจากเวียดนาม 14 คน อายุระหวาง 25 - 42 ป ซึ่งทั้ง
3 พืน้ ทีน่ ผ้ี ใู หสมั ภาษณทง้ั หมดมาจากกลุม ชาติพนั ธุแ ละสวนใหญเปนเกษตรกร มีเพียงไมกค่ี นทีค่ า ขาย
คําถามหลักที่ CRT สัมภาษณพวกเขา คือ ขอมูลพื้นฐานของพวกเธอและสามีของพวกเธอ
เชน ชื่อ, อายุ, สัญชาติ, การศึกษา, เปนตน ชีวิตของพวกเธอและที่ที่พวกเธอจากมา ครอบครัวและ
บรรพบุรุษที่อยูที่บานเกิด กระบวนการการยายถิ่นสูประเทศจีน และการแตงงาน สถานการณทาง
ดานสถานะและชีวติ ในประเทศจีน ความสัมพันธกบั คูส มรส สภาวะสุขภาพของพวกเธอ แผนสําหรับ
อนาคต และทายทีส่ ดุ ปญหาทีพ่ วกเธอเจอในจีน โดยเฉพาะอยางยิง่ การจับ การกักขัง และการถูก
สงกลับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การศึกษาไดครอบคลุมจุดผานแดนหลักเขาสูประเทศไทยสองแหง คือ เวียงจันทน ซึ่งเปน
เมืองหลวง และจังหวัดสุวรรณเขต โดยไดดําเนินการวิจัยระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2006
และสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในเวียงจันทนดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม 2006
มีการเลือกกรณีศกึ ษาจํานวน 50 กรณี จาก 12 หมูบ า นใน 6 อําเภอของ 2 จังหวัด (เวียงจันทน
และสะหวันนะเขต) ประกอบดวย 40 ราย จากเมือง Kaysoe , Outhumphone และ Champhone
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ในจังหวัดสะหวันนะเขต และ 10 ราย จากเมือง Parkgnum, Xaythanee และ Sikhottabong ใน
เวียงจันทน โดยไดสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นเกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศทั้ง
50 รายเหลานี้ดวย
CRT ลาว ไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 5 คนซึ่งเปนเจาหนาที่จากฝายตรวจคนเขา
เมือง กระทรวงปองกันความสงบ (MoPS) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (MoLW) สหพันธ
แมหญิงลาว (LWU) และกระทรวงการตางประเทศ (MOFA) รวมถึงผูใหขอมูลสําคัญ 8 คน ซึ่งเปน
เจาหนาที่สวัสดิการสังคมประจําอําเภอและจังหวัดและผูใหญบาน วัตถุประสงคหลักของการ
สัมภาษณนคี้ อื เพือ่ เก็บรวบรวมตัวเลขสถิตแิ ละขอมูลโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับแรงงานคืนถิน่ และนโยบาย
รัฐเกี่ยวกับแรงงานและการยายถิ่น
CRT ลาว ใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการวิเคราะหผลการศึกษาของ
พวกเขา
รายละเอียดของแรงงานที่ไดรับการสัมภาษณ
เพศ : หญิง 76% และ ชาย 24%
ชาติพันธุ : ลาว 86% และ ขมุ 14%
อายุ 15-19 ป 56%, 20-24 ป 30%, อายุนอยกวา 15 ป 2% และอายุมากกวา 25 ป 12%
อาชีพในประเทศไทย : โรงงานตัดเย็บเสื้อผา 32%, ทํางานในบาน 24%, พนักงานบริการ 18%,
การเกษตร การขนถายสินคา รานคารานอาหารและอื่น ๆ 22% และวางงาน 4%
สถานทีท่ าํ งาน : กรุงเทพฯ 74%, จังหวัดกาญจนบุรี 14% และจังหวัดอืน่ ๆ เชน จังหวัดอุบลราชธานี
อุดรธานี, ระยอง, มหาสารคาม, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 12%
ครอบครัว : โสด 66%, แตงงาน 30%, และอื่น ๆ 4%
การศึกษา : ไมมกี ารศึกษา 20%, กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 60%, มัธยมศึกษาตอนตน 20%,
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 16% และโรงเรียนวิชาชีพ 4%
อาชี พ ของแรงงานก อ นที่ จ ะย า ยถิ่ น : เกษตรกร 66%, ผู ใช แรงงาน 10%, ว า งงาน 4%,
นักเรียน 18% และรานเสริมสวย 2%
อาชีพของบิดามารดาของแรงงาน : เกษตรกร 86%, รับราชการ ทหาร หรือเจาของธุรกิจ 14%
ระยะเวลาที่อยู : แรงงานขามชาติคืนถิ่น สวนใหญทํางานในประเทศไทยไมเกินหนึ่งป 46%
ซึ่ง 6% อยูนอยกวาหนึ่งเดือน, เกินกวาหนึ่งป 54%, หนึ่งป 20%, 2-4 ป 30% และมากกวา
หาป 4%
การจดทะเบียน : 78% ของแรงงานขามชาติคืนถิ่นไมไดจดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางาน ขณะที่
22% จดทะเบียน แตนายจางจะยึดใบอนุญาตทํางานไวตลอดเวลาโดยไมอนุญาตใหแรงงาน
ถือครองดวยตัวเอง ดังนัน้ เมือ่ ตํารวจตรวจสอบใบอนุญาตทํางานของพวกเขา พวกเขาจึงถูก
จับกุม
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การเดินทางกลับ : คนที่กลับบานในป 2006 (ไตรมาสแรกของป 2006) 6%, ระหวางป 2000-2005
78% และกอนป 2000 16% ซึ่งสวนใหญขามชายแดนมายังประเทศไทยโดยเรือขนาดเล็กใน
ตอนเย็นหรือในเวลากลางคืน และพวกเขาขามชายแดนเพื่อเดินทางกลับบานโดยรถยนต
18% และเรือขนาดเล็ก 82%
คาใชจา ยสําหรับการเดินทางกลับ : แรงงานขามชาติทกี่ ลับบานดวยตัวเองจํานวน 60% ตองจัดการ
กับคาเดินทางเองซึ่งขึ้นอยูกับระยะทาง โดย 38% จายเงินนอยกวา 500 บาท, 14%
จายเงิน 500-2,000 บาท และ 8% จายเงินคาเดินทางมากกวา 2,000 บาท สวนที่เหลืออีก
40% นั้นถูกสงกลับบานอยางเปนทางการจึงไมตองจายคาเดินทาง
ประเภทของการสงกลับ : ในจํานวน 52% ของแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุม 40% ถูกสงกลับอยาง
เปนทางการ ขณะที่ 12 % ตองเผชิญกับการสงกลับอยางไมเปนทางการ แรงงานขามชาติที่
ถูกสงกลับอยางไมเปนทางการจะถูกพาขามจุดผานแดนโดยเจาหนาที่ตํารวจ
สถานทีจ่ บั กุม : แรงงานขามชาติคนื ถิน่ สวนใหญถกู จับกุมทีเ่ กสตเฮาส คาราโอเกะ และอาบอบนวด
18%, โรงงานตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า 14%, โรงพยาบาล 4%, ระหว า งเดิ น ทางไปที่ ส ถานี
รถขนสง และสถานีรถขนสง 22%, โดยเจาหนาทีต่ าํ รวจระหวางการเดินทาง 6%, รานอาหาร
ในขณะที่ทํางาน 4% และจุดตรวจชายแดนลาว 2%
สถานที่คุมขัง : 40% ของแรงงานขามชาติใหสัมภาษณถูกนําไปพักอยูที่บานเกร็ดตระการ (สถาน
คุมครองของรัฐ) และหลังจากนั้นจะถูกสงไปกลับแบบเปนทางการภายใตความรวมมือของ
IOM รัฐบาลไทย และรัฐบาลลาว, 12% ถูกกักไวที่สถานีตํารวจเปนเวลา 3 วันถึง 1 สัปดาห
จึงสงกลับ และ 4% ถูกจําคุก ซึ่ง 62 % ของแรงงานขามชาติที่ใหสัมภาษณไมเคยมี
ประสบการณการถูกกักขัง บางคนถูกไถและรีดเงินโดยเจาหนาที่ตํารวจของไทยที่จุดตรวจ
กอนที่จะถูกปลอยตัว
ประเทศไทย
ทีม CRT ไทยไดดาํ เนินการวิจยั ในป 2006 ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ เชียงใหม แมสอด แมสาย ระนอง
และพังงา โดยทีม CRT ของไทยไดสัมภาษณแรงงานทั้งหมดจํานวน 59 คน ผานการประชุมกลุม
และการสัมภาษณเชิงลึก ผูท สี่ มั ภาษณสว นใหญเปนสมาชิกหรือเจาหนาทีข่ องกลุม ทีส่ นับสนุนแรงงาน
ขามชาติ ซึง่ ไดรบั ความไววางใจและความสัมพันธทด่ี กี บั ชุมชนแรงงานขามชาติ ทําใหงา ยตอการเชือ่ ม
ประสานเพือ่ ใหสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแรงงานขามชาติได
รายละเอียดของแรงงานที่ใหสัมภาษณทั้งหมด 59 คน มีดังนี้
เพศ : หญิง 34 คน, ชาย 24 คน (1 คน ไมระบุ)
ชาติพันธุ : พมา 15 คน, ไทใหญ 13 คน, ลาว 10 คน, กัมพูชา 5 คน, ทะวอย 3 คน,
กะเหรี่ยง 2 คน, มอญและชาติพันธุอื่น ๆ 2 คน
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อายุ : 15-19 ป 6 คน, 20-29 ป 35 คน 30-39 ป 7 คน, 40-49 ป 6 คน
และ 50-59 ป 3 คน
อาชีพ : ทํางานโรงงาน 9 คน, ทํางานคาราโอเกะและบาร 7 คน, แรงงานทํางานในบาน 7 คน,
เกษตร 6 คน, กอสราง 5 คน และอื่น ๆ รวมทั้งผูวางงาน
คําถามหลักที่ถามมีดังนี้
1. รายละเอียดสวนตัวของแรงงานขามชาติ รวมถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สถานภาพสมรส จํานวน
บุตร อาชีพ ที่พัก, สถานที่พื้นที่ที่พวกเขาและเธอจากมา ระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย, สถานที่
การจางงานและสถานะคนเขาเมือง
2. คําถามเกี่ยวกับการจับกุม รวมทั้งที่พวกเขาถูกจับกุมในปใด เวลาใด และพวกเขาถูกจับ
อยางไร มีแรงงานขามชาติอนื่ ๆ ทีถ่ กู จับกุมในเวลาเดียวกันหรือไม ใครเปนผูม อี าํ นาจจับกุม (ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง ตํารวจ หรือทหาร) เหตุผลของการจับกุม (ไมมีใบอนุญาตทํางาน อยูนอกพื้นที่
ของการลงทะเบียน การเขาเมืองผิดกฎหมาย ฯลฯ)
3. ถามคําถามอื่น ๆ เชน แรงงานขามชาติมีประสบการณดังตอไปนี้ในขณะที่ถูกจับกุม
หรือไม : การพิมพลายนิ้วมือ ถูกยึดทรัพยสินสวนบุคคล การถูกใสกุญแจมือ และการคนตัว
4. เกีย่ วกับการคุมขัง คําถามตอไปนีไ้ ดมกี ารถามคือ : แรงงานถูกคุมขังในสถานทีใ่ ด ระยะเวลา
การควบคุมตัวของพวกเขา, ตองจายคาปรับและสินบนหรือไม พวกเขาไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพท
หรือไม, จํานวนโดยประมาณของแรงงานขามชาติที่ถูกคุมขังอยูในสถานที่เดียวกัน สภาพของหอง
กัก (แออัดไหม? ชายและหญิงถูกควบคุมตัวแยกกันไดหรือไม เรื่องสุขอนามัย ฯลฯ เงื่อนไข? ฯลฯ),
มีกฎที่ใชบังคับหรือไม (ตํารวจ ตํารวจตรวจคนเขาเมือง และอื่น ๆ) แรงงานขามชาติอาจจะมี
ประสบการณในการถูกการลวงละเมิด; ทางกายภาพและ / หรือความรุนแรงทางเพศ หรือถูกขอใหจา ย
สินบน เปนตน เชน แรงงานถามวาพวกเขาจะถูกดําเนินคดีเขาสูการพิจารณาหรือไม
5. ประเด็นหวงใยเกี่ยวกับการสงกลับประเทศ คําถามตอไปนี้ถูกถาม: เจาหนาที่ที่บังคับใช
กฎหมายถามแรงงานขามชาติหรือไมวาประเทศปลายทางของพวกเขาอยูที่ไหน (โดยที่พวกเขาจะ
ถูกสงกลับ) พวกเขามีหนาที่ตองเสียคาใชจายในการขนสงตนเองหรือไม ประเภทของยานพาหนะ
ที่ใชในการสงกลับ สภาวะในระหวางรอการสงกลับไมวาจะเปนการถูกใสกุญแจมือ เจาหนาที่หรือ
ใครที่เดินทางไปกับพวกเขาและเธอเวลาที่สงกลับ แรงงานถูกขอใหจายเงินสินบนและเงินอื่น ๆ
หรือไม?
6. CRT ไทย ยังสัมภาษณแรงงานวาทําไมพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับมาที่ประเทศไทยและ
นานเทาไหร พวกเขากลับไปอยูในประเทศของตนกอนที่จะยายกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง
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ประเทศเวียดนาม
การวิจยั ประเทศไดดาํ เนินการระหวางเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม 2006 ทัง้ การวิจัยเชิง
เอกสาร และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งไดจัดขึ้นรวมกับองคกรระหวางประเทศ และองคกร
พัฒนาเอกชนที่ทํางานในประเด็นการตอตานการคามนุษย, การยายถิ่นของเด็ก แรงงานเด็ก
เอชไอวี/เอดสและการสงออกแรงงาน (Save the Children - UK, Action Aids, CARAM ฯลฯ)
ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน 2006 CRT เวียดนามลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณแรงงานขามชาติ
20 คน และแรงงานขามชาติคืนถิ่นในอําเภอ Chau Phu และ An Phu จังหวัด An Giang ในระหวาง
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2006 CRT เวียดนาม และ CRT จีนยังไดรวมกันสัมภาษณแรงงาน
ขามชาติจํานวน 10 คน ในเขต Pingxiang ของจังหวัด Quang Xi ประเทศจีน ซึ่งใกลกับชายแดน
Lang Son ประเทศเวียดนาม
เนื่ อ งจากผู ใ ห สั ม ภาษณ อ าศั ย อยู ห า งกั น และการขออนุ ญ าตจั ด การประชุ ม กลุ ม จาก
หนวยงานทองถิ่นมีความซับซอน ตลอดจนเปนงานที่ตองใชเวลามาก ในที่สุดไมสามารถจัดการ
ประชุมกลุมกับแรงงานได
รายละเอียดภูมิหลังของผูใหสัมภาษณ ดังนี้
อําเภอ Chau Phu และ An Phu ในจังหวัด An Giang (สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงของ
เวียดนามใกลกับจังหวัดชายแดน Takeo และ Kandal ของกัมพูชา): แรงงานที่ใหสัมภาษณทั้งหมด
10 คน เปนเพศหญิง อายุ 24 - 39 ป โดยเปนชาวคิน (กลุม ชาติพนั ธุท เี่ ปนคนสวนใหญของเวียดนาม)
6 คน ชาวเท (Tay) 2 คน และชาวนุง (Nung) 2 คน อาชีพ ไดแก ผูคาขนาดเล็ก หาบเร/แผงลอย
รับจางขนสง แรงงานภาคการเกษตร แมบาน ฯลฯ
เขต Pingxiang จังหวัด Quang Xi ประเทศจีน: หญิง 13 คน และ ชาย 7 คน , อายุ 1952 ป ทั้งหมดเปนกลุมชาติพันธุคิน (Kinh) อาชีพ ไดแก ทําการคา / ธุรกิจ ผูใหบริการ แรงงานที่
ทํางานในบาน แรงงานภาคการเกษตร และพนักงานบริการ ฯลฯ
คําถามตางๆยังรวมถึงรายละเอียดของผูใหสัมภาษณ เชน การดํารงชีวิตตอนที่อาศัยอยูใน
ประเทศของตน การวางแผนอนาคต การจายเงินใหกบั นายหนา บทบาทของนายหนาหรือผูค า มนุษย
ที่เกี่ยวของระหวางกระบวนการการยายถิ่น แรงงานเดินทางออกนอกประเทศของตนอยางไร
ขอเสนอแนะตอรัฐบาลทั้งประเทศตนทางและประเทศปลายทาง และองคกรพัฒนาเอกชนและ
องคกรระหวางประเทศ
บางครั้ง CRT เวียดนามไดเผชิญกับความยากลําบากในการเขาถึงขอมูลที่เปนทางการ
เนื่องจากความออนไหวของประเด็นที่ทําการวิจัย
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ÍÑ¡ÉÃÂ‹ÍáÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂ
ACMECS .......... ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจาพระยา - แมโขง
ADB .................. ธนาคารพัฒนาเอเชีย
AIDS ................. โรคเอดส
AMC ................. ศูนยผูยายถิ่นเอเชีย
ARV ................. ยาตานไวรัสเอดส
ACFTA ............. ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน
ASEAN.............. สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
CBO ................ องคกรชุมชน
CI ...................... บัตรประจําตัวประชาชน
CNS ................. สภาความมั่นคงแหงชาติ (ประเทศไทย)
COMMIT ......... ความรวมมือเพื่อตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
CPCF .............. คณะกรรมการดานประชากร ครอบครัวและเด็ก (เวียดนาม)
CRT ................. ทีมวิจัยระดับประเทศ
CWPD ............. สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา
DKBA .............. กองทัพกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย (พมา)
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GDP ................ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
GMS ................ อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
GO ................... หนวยงานของรัฐ / หนวยงาน
HDI .................. ดัชนีการพัฒนามนุษย
HIV .................. เอชไอวี
IDC .................. สถานกักกันตรวจคนเขาเมือง
IGO .................. องคการระหวางหนวยงานรัฐบาล
ILO .................. องคการแรงงานระหวางประเทศ
INGO ............... องคกรเอกชนระหวางประเทศ
IOM ................. องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน
IPEC ................ โครงการระหวางประเทศวาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็ก
Lao PDR ......... สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
LAPTU ............. หนวยงานตอตานการคามนุษยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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LDC ................. ประเทศพัฒนานอยที่สุด
MAP ................ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (ประเทศไทย)
MMN ............... เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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NGO ................ องคกรพัฒนาเอกชน
PPP ................. ความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ
PRC ................. สาธารณรัฐประชาชนจีน
SOE ................. รัฐวิสาหกิจที่รัฐเปนเจาของ (จีน, เวียดนาม)
SPDC .............. สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (พมา)
STD/I ............... โรคติดตอทางเพศสัมพันธ / การติดเชื้อ
TB ..................... วัณโรค
TICW ............... โครงการอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อตอตานการคาเด็กและหญิง
UN ................... สหประชาชาติ
UNAIDS ........... สหประชาชาติวาดวยเอชไอวี / เอดส
UNDP .............. สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
UNESCAP ....... สหประชาชาติเศรษฐกิจและสังคมสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
UNECSO ......... องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
UNHCR ........... สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ
UNIAP ............. หนวยงานของสหประชาชาติวา ดวยการตอตานการคามนุษยในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง
UNICEF ........... กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ
UNIFEM .......... กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี
UNODC ............ สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ
VWU ................ สหพันธสตรีเวียดนาม (เวียดนาม)
WGAD ............. คณะทํางานวาดวยการคุมขังโดยพลการ
WHO ............... องคการอนามัยโลก
WTO ................. องคการการคาโลก
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เอื้อเฟอภาพโดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
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ชาวโรฮิงยาในรัฐอาระกัน ประชากรที่เปนมุสลิมที่อาศัยตามชายแดนติดกับบังคลาเทศ พวกเขา
ประสบกับการถูกเลือกปฏิบตั อิ ยางรุนแรงและประสบความยากจน ซึง่ เปนผลมาจากการจากไปของ
ผูคนจํานวนมากในชวงปทศวรรษ 70 และทศวรรษ 90 - รัฐอาระกัน ประเทศพมา, ป 2005

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤
1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (The Greater Mekong Sub-region-GMS) ประกอบดวย 6 ประเทศ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต ตัง้ อยูบ นสองฝง แมนา้ํ โขง อันประกอบดวย ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา
เวียดนาม และมณฑลยูนนานของจีน ทั้ง 6 ประเทศมีประชากรรวมกันมากกวา 260 ลานคน
จนกระทัง่ ครึง่ หลังของทศวรรษที่ 1990 ประเทศสวนใหญ (เวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา) ตกอยูภ ายใต
ความขัดแยงภายในประเทศ ระบบการปกครองทีป่ ระชาชนถูกกดขี่ ความขัดแยงระหวางกันขามพรมแดน
และความไมมเี สถียรภาพทางการเมืองตลอดจนอยูใ นภาวะการณเศรษฐกิจชะงักงัน ในขณะทีเ่ ขียน
งานวิจยั อยูน ้ี ประเทศพมายังคงอยูภ ายใตการควบคุมอยางเขมงวดของระบอบทหาร และเมือ่ เร็ว ๆ นี้
ประเทศพมาไดรับผลกระทบหลายรูปแบบจากพายุไซโคลนนากีฏ (Nargis) อยางแสนสาหัสซึ่งเปน
หายนะของมวลมนุษยชาติ

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤ 3

ชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญรวมไปถึงความขัดแยงโดยการใชอาวุธทั้งภายใน
ประเทศและระหวางประเทศไดสงั หารประชาชนลงไปเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
ทางรางกายและจิตใจแกผรู อดชีวติ อยางไมอาจนํากลับคืนมาดังเดิมได อีกทัง้ ทีด่ นิ ทีม่ ปี ระโยชนจาํ นวนมาก
กลับกลายเปนที่ดินไรประโยชน ภาวะการณดังกลาวไดกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายของประชากร
จํานวนมหาศาลทั้งภายในประเทศ ขามชายแดนและระหวางประเทศ นอกจากนี้โรงงานตาง ๆ
โครงสรางพื้นฐาน ความสามารถทางการผลิต และระบบเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ ถูกทําลาย
ลงไปด ว ย เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ โ ดยส ว นใหญ แ ล ว ทํ า ให ป ระเทศในภู มิ ภ าคแยกขาดออกจากกั น
นับตั้งแตการคาขายตามแนวชายแดนติดกันไปจนถึงการคาระหวางประเทศ ขณะที่ทุกวันนี้ลาว
กัมพูชา และพมาถูกจัดใหเปนประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (LDC)1 โดยการจัดของสหประชาชาติ
นับตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา เมื่อความขัดแยงลดนอยลง ประเทศเหลานี้มีความ
พยายามทําใหเกิดการพัฒนาเพือ่ ใหกา วทันประเทศอืน่ ในเอเซีย การปฏิรปู ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ขนานใหญจึงเกิดขึ้น รวมถึงการเปดเสรีระบบเศรษฐกิจ การนําตัวเองเขารวมอยูในระบบทุนนิยม
โลก ประเทศเหลานี้ทุกประเทศจึงตองเปดประตูเพื่อแสวงหาการลงทุนจากตางประเทศในระดับที่
แตกตางกัน การปฏิรูปเหลานี้ไดเริ่มตนขึ้นซึ่งแสดงถึงสัญลักษณแหงการมุงเขาสูความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับที่นาประทับใจ

2. ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨

ความแตกตางทางเศรษฐกิจของ 6 ประเทศในภูมภิ าคลุม แมนา้ํ โขงตอนบน ยังอยูใ นระดับสูง
มาก ในป 2006 ผลผลิ ต มวลรวมประชาชาติ ต อ หั ว ของประชากรของประเทศกั ม พู ช า
513 เหรียญสหรัฐ จีน 2,012 เหรียญสหรัฐ ลาว 573 เหรียญสหรัฐ พมา 232 เหรียญสหรัฐ ไทย
3,166 เหรียญสหรัฐ และเวียดนาม 723 เหรียญสหรัฐ2 ขณะเดียวกันกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเพียงตัวเลขหนึ่งหลัก ตามลําดับดังนี้ 9.6%, 8%, 4.8%
และ 8.5% สวนประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนตัวเลขสองหลัก คือ 11.4% ซึ่งเปน
อัตราสูงสุดในรอบ 13 ป และเปนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยูในตัวเลขสองหลักติดตอกันเปนปท่ี 5
สวนประเทศพมาในชวงหลายปทผ่ี า นมา มีการประเมินวาเศรษฐกิจพมาเติบโตมากกวารอยละ 10
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ที่สัมพันธกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติแลว จะเห็นได
วาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริงของพมาต่ํากวาตัวเลขขางตนมาก3
สําหรับ สปป. ลาวนั้น อุตสาหกรรมเหมืองแรและเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา เปนอุตสาหกรรม
สําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วในป 2007 และมีการคาดการณทางเศรษฐกิจวาในป
2008 - 2009 เศรษฐกิจลาวจะเติบโตสูงขึน้ อีกในระดับปานกลาง โดยรัฐบาลลาวมุง หวังทีจ่ ะปรับปรุง
เงือ่ นไขการคาและการลงทุนเพือ่ เขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ภายในป 2010 สวน
ประเทศเพื่อนบานอยางเชนประเทศกัมพูชา ในป 2007 การเพิ่มขึ้นของการสงออกสินคา เสื้อผา
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ตัดเย็บ การกอสรางและการทองเทีย่ ว นําไปสูค วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ขมแข็ง แตมกี ารคาด
กันวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชาลงในป 2008 และป 2009 จากความตองการซื้อสินคา
เสื้อผาตัดเย็บที่ลดลงของตลาดภายนอกประเทศ ทั้งกัมพูชาเผชิญกับความทาทายกับการกระจาย
แหลงที่มาของความเติบโตทางเศรษฐกิจเหลานี้ รวมถึงการลดอัตราความยากจนดวย ในขณะที่
ประเทศเวียดนามมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางสูงทัง้ ดานการลงทุนและการบริโภค อันเปนปจจัย
ชวยใหอตั ราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) อยูใ นระดับสูงกวา 8% เปนเวลาติดตอ
กันมาถึง 3 ป ในป 2009 มีการคาดการณวา อัตราเงินเฟอจะอยูใ นระดับปานกลาง ในขณะทีผ่ ลผลิต
มวลรวมประชาชาติเพิม่ สูงขึน้ ปญหาทางเศรษฐกิจของเวียดนามคือ การควบคุมอัตราเงินเฟอ การ
รักษาเสถียรภาพของระบบธนาคาร และการลดขอจํากัดทางดานโครงสรางพื้นฐาน4
สวนประเทศจีน ความตองการซื้อภายในและภายนอกประเทศชวยใหผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติอยูในอัตราสูงสุดในรอบหลาย ๆ ป เชน ป 2007 แตจากราคาน้ํามันโลกและขาว
ที่มีราคาสูงไดกดดันใหราคาสินคาอาหารภายในประเทศสูงขึ้น ประกอบกับสภาพคลองที่ลนเกิน
ในระบบธนาคาร ทําใหอัตราเงินเฟออยูในอัตราเรงในระดับสูงขึ้น ตลอดจนความตองการภายนอก
ประเทศที่ออนแอลง เศรษฐกิจจีนถูกคาดวาจะเติบโตชาลงในป 2008 และป 2009 สวนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยถูกคาดหมายวาจะกลับเขาสูการเติบโตในไมกี่ปขางหนา ในป 2007 การสงออก
สร า งอั ต ราความเจริ ญ เติ บ โตให กั บ ประเทศไทยในระดั บ ปานกลาง แต ก ารบริ โ ภคและ
การลงทุนไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี้การขึ้นสูอํานาจของ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนมกราคม 2008 ประเทศไทยถูกคาดการณวาจะสามารถฟน
ความตองการซื้อภายในประเทศกลับมา โดยการดําเนินโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาด
ใหญ สําหรับประเทศพมาในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ การสงออกกาซธรรมชาติที่มีราคาสูง การใชจาย
ภาครัฐทีอ่ ยูร ะดับสูง และการผลิตในสาขาเกษตรทีด่ ขี นึ้ ไดนาํ พาประเทศไปสูก ารเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระดับกลาง อยางไรก็ตาม การขาดดุลทางการคลังกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
มหภาค อันเปนเหตุใหเกิดเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นในระดับเลขสองหลัก และรัฐบาลก็มีแผนที่จะเนน
ระบบตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมและสาขาการเงิน5
ในขณะเดียวกัน รายไดของแรงงานขามชาติและรายไดของชุมชนที่อยูนอกประเทศไดถูกสง
กลับไปยังประเทศในลุม แมนาํ้ โขงตอนบน เงินทีถ่ กู สงกลับประเทศเหลานีม้ คี วามสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของทุกประเทศ ธนาคารโลกประเมินวาเงินสงกลับประเทศของแรงงานขามชาติรวมถึง
เงินชดเชยของลูกจางในตางประเทศที่สงกลับประเทศ ในป 2006 มีมูลคา 117 ลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับประเทศพมา 200 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศกัมพูชา 22,500 ลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับประเทศจีน6 1 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศลาว 1,300 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับ
ประเทศไทย และ 4,800 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศเวียดนาม7
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โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดริเริ่มขึ้นในป 1992 โดย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย (ADB) โครงการนี้เปนการนําทั้ง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคนี้
เขามารวมมือกันสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจผานความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
รวมไปถึงการใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ กับโครงการดานการคมนาคม พลังงาน โทรคมนาคม
สิง่ แวดลอม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทองเทีย่ ว การคา การลงทุน และเกษตรกรรม โครงการ
หลัก ๆ ที่ไดรับความชวยเหลือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย (ADB) จะผานการใหเงินกู
การช ว ยเหลื อ ด า นเทคนิ ค ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การก อ สร า งเขื่ อ นผลิ ต กระแสไฟฟ า พลั ง น้ํ า
การปรับปรุงถนนสายหลัก ตลอดจนการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงอื่น ๆ
ประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบนมีการรวมมือกันโดยการรวมกลุม รวมทั้งมีความริเริ่มอื่น ๆ ใน
ลักษณะทีค่ ลายคลึงกันดวย ในเดือนพฤศจิกายน 2003 จากขอเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ
ชินวัตร ของประเทศไทย ผูน าํ กัมพูชา ลาว พมา และไทย ไดทาํ ความตกลงกันสรางกรอบความรวมมือ
ซึ่งรูจักกันในชื่อวา ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจลุมแมน้ําอิระวดี - เจาพระยา (ACMECS)
สําหรับแผนปฏิบัติงานตามความรวมมือดังกลาว มีการลงนามรับรองโครงการรวมกัน 46 โครงการ
และอีก 224 โครงการเปนการลงนามรับรองความรวมมือระดับทวิภาคี ซึง่ จะนําไปปฏิบตั ภิ ายในระยะ
เวลา 10 ป นอกจากนีใ้ นเดือนพฤษภาคม ป 2004 ประเทศเวียดนามไดเขารวมในยุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจลุมแมน้ําอิระวดี - เจาพระยา (ACMECS)8 ดวย
เขตเศรษฐกิจชายแดน
นับตัง้ แตการกอตัง้ ACMECS ในเดือนเมษายน ป 2003 ACMECS ไดวางเงือ่ นไขใหเกิดความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการกอตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน (Border Economic Zone)
ยกตัวอยางเชน ชายแดนระหวางจังหวัดอัน เกียง (An Giang) ของเวียดนาม กับจังหวัดตาแกว
(Takeo) ของกัมพูชา9 มณฑลยูนนานของจีนกับเขตปกครองตนเอง กวางสี-จวง (Guangxi Zhuang
Autonomous Region) รวมถึงจังหวัดเหลาไก (Lao Cai หรือ Laojie) และหลั่งเซิน (Lang Son หรือ
Liangshang) ในเวียดนาม10 โดยประเทศไทยไดสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน และพยายาม
สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบานเหลานี้ ตลอดจนดําเนินนโยบายเพื่อใชทรัพยากรมนุษย
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเพือ่ นบานในโครงการพัฒนาชายแดน11 ในขณะทีเ่ ขียนงานวิจยั
อยูน ี้ ประเทศไทยกําลังสรางความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบานเพือ่ สรางเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(Special Border Economic Zones) ในพื้นที่ระหวางจังหวัดตราดกับเกาะกงของกัมพูชา มุกดาหาร
กับสะหวันนะเขตของลาว และแมสอดกับเมียวดีของพมา12
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แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor Project)
โครงการเชื่อมตอแนวพื้นที่ตะวันออก-ตะวันตกถูกเสนอขึ้น โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเซียเพื่อสรางถนนที่เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยผานลาว
ไปยังทาเรือดานังในเวียดนาม วัตถุประสงคเบือ้ งตนของการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรของโครงการนีค้ อื
การกอใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนวัตถุประสงครองคือ มีเปาหมายในการลดความยากจน
ซึ่ ง โครงการดั ง กล า วได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลลาว เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ถนนหมายเลข 9
ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร ระหวางเมืองผินของลาว (Maung Phin) ถึงชายแดนเวียดนาม
การปรับปรุงดังกลาวรวมไปถึงการเปลี่ยนถนนที่ชํารุดหมดสภาพที่เปนอยูในปจจุบันเปนถนน
ทางหลวงสายใหญ (highway) ลาดยางสองชองทาง สะพานแหงใหม ๆ ระบบการระบายน้ํา และ
งานกอสรางอื่น ๆ
พื้นที่ตอนกลางของเวียดนามเปนที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษในฐานะที่เปนประตูสําหรับ
แนวพื้นที่ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) เนื่องจากมีทาเรือทางทะเลอยูหลายแหง เชน
ทาเรือกัวโล (Cuo Lo) ที่เมืองวินห (Vinh), ทาเรือเตียน ซา (Tien Sa) ที่เมืองดานัง และทาเรือเมือง
กวีเญิน (Quy Nhon) รวมถึงทาเรือน้ําลึกที่อยูในแผน ทาเรือยวุงกวาต (Dung Quat) ทาเรือจาไม
(Chah May) และทาเรือเลียนจิว (Lien Chieu) ซึ่งมีทําเลใกลกับเสนทางการขนสงทางเรือระหวาง
ประเทศ ทาเรือเหลานีใ้ นปจจุบนั ไดชว ยประเทศลาวซึง่ ไมตดิ ทะเลในแงของความจําเปนทางการคา
ระหวางประเทศ ดวยทาเรือน้ําลึกหลายแหงที่อยูในแผนการสรางรวมถึงการปรับปรุงทาเรือดานัง
การเชื่อมตอตะวันออก-ตะวันตกจะตอเขตพื้นที่ขนาดใหญที่ไมติดทะเลมีทางออกไปสูทะเลได เชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภาคกลางของลาว ภาคกลางของเวียดนาม ธนาคารเพือ่
การพัฒนาแหงเอเซียระบุวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความสามารถในการพัฒนา
การเกษตรและการผลิตสินคาบริโภค ในขณะที่ภาคกลางของลาวมีศักยภาพพัฒนาแหลงทรัพยากร
ทางการเกษตร ปาไม แรธาตุ และพลังงานน้าํ สวนตอนกลางของเวียดนามมีความเหมาะสมสําหรับ
การเพาะปลูกพืชผลเพื่อใชในอุตสาหกรรม ปาไม และมีศักยภาพในการพัฒนาแหลงแรธาตุ13
โครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา
โครงการพลังงานจากน้ําที่ไดเริ่มตนไปแลวและอยูในแผนการกอสรางในลาว เวียดนาม
กัมพูชา ไทย และจีน โดยธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชียไดใหเงินกูร ว มแกโครงการเหลานี้ นอกจากนี้
รัฐบาลแตละประเทศและภาคเอกชน ก็ใหการสนับสนุนเงินทุนแกโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
เหลานี้ดวย
โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเทิน 2 ในลาว รวมไปถึงการพัฒนา การกอสรางและการผลิต
ไฟฟาขนาด 1,070 กิกะวัตตบริเวณแมนา้ํ เทิน โดยโครงการนีจ้ ะสงออกกระแสไฟฟา 5,354 กิกะวัตต
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ไปยังประเทศไทยและปอนใหกบั ผูใ ชไฟในประเทศลาวประมาณ 200-300 กิกะวัตต โดยจะกอใหเกิด
รายไดประมาณ 1,900 ลานเหรียญสหรัฐใหแกรัฐบาลลาวในชวง 25 ปของการดําเนินการ
ธนาคารพัฒนาแหงเอเชียยังไดสนับสนุนเงินกูแกรัฐบาลลาว 20 ลานเหรียญสหรัฐในการซื้อ
สินทรัพยของบริษทั ไฟฟาน้าํ เทิน จํากัด (Nam Theun 2 Power Company Limited-NTPC) โดยอีก 50
ลานเหรียญสหรัฐนัน้ เปนการใหกโู ดยตรงแกบริษทั และค้าํ ประกันความเสีย่ งทางการเมืองใหแกบริษทั
อีก 50 ลานเหรียญสหรัฐ การกอสรางอยางเต็มรูปแบบของโครงการนี้เริ่มในป 2005 และคาดวาจะ
เสร็จในป 2009 เขื่อนจะเริ่มสรางกระแสไฟฟาสํารอง ในป 2008 และคาดวาจะเริ่มผลิตเพื่อจาย
กระแสไฟฟาไดในป 2009 รายไดทเี่ กิดขึน้ จากโครงการจะกอใหเกิดเงินทุนเพือ่ ใชในยุทธศาสตรความ
เติบโตทางเศรษฐกิจชาติและการกําจัดความยากจนของรัฐบาล (Government’s National Growthand
Poverty Eradication Strategy) ตลอดจนนํามาใชในกรอบทางยุทธศาสตรในการพัฒนา และ
การนําไปปฏิบัติในโครงการความเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตและโครงการขจัดความยากจน14
ความชวยเหลือในการพัฒนาจากประเทศไทย (ODA)
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดระดับกลาง และมีบทบาทที่มีอิทธิพลตอนโยบายการพัฒนา
และโครงการตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน ในขณะเดียวกันก็ไดใหความชวยเหลือ
ทางการเงินตามโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจากรัฐบาล (Oﬃcial Development
Assistance ODA) โดยสวนใหญใหความชวยเหลือประเทศพัฒนานอยทีส่ ดุ ในภูมภิ าค ในปงบประมาณ
2003 โครงการความชวยเหลือเพือ่ การพัฒนาของรัฐบาลไทยตกอยูร าว 167 ลานเหรียญสหรัฐหรือ
13% ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Income-GNI)15
จากป 1995 ถึง 2001 ประเทศไทยที่เปนนักลงทุนรายเดียวที่ใหญที่สุดในลาว (รอยละ 30
ของการลงทุนโดยตรงของตางประเทศทั้งหมด) ในประเทศพมา การลงทุนของไทยอยูในอันดับ 4
(รอยละ 6) อันดับ 9 ในเวียดนาม (รอยละ 2.7) และอันดับ 8 ในกัมพูชา (รอยละ 5) การลงทุนของ
ไทยคิดเปนรอยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติของพมา รอยละ 1.3 ของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติของลาว และรอยละ 0.9 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติของกัมพูชา16

4. »ÃÐà´ç¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºªÒÂá´¹

หลายประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนบนมีประวัติศาสตรอันยาวนานในความขัดแยงชายแดน
รวมถึงขอพิพาทตาง ๆ ในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งไดสงผลตอความสัมพันธทางการทูตและสงผลใน
ทางตรงขามตอความปลอดภัยของผูอ พยพเมือ่ ขามแดนเขามาในอีกประเทศหนึง่ ในบางพืน้ ทีช่ ายแดน
มีประสบการณความขัดแยงและการสูรบเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งจะกลาวตอไป
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กัมพูชา-เวียดนาม
กั ม พู ช ากั บ เวี ย ดนามประเทศเพื่ อ นบ า นซึ่ ง มี ค วามขั ด แย ง และสู ร บกั น มายาวนานใน
ประวัตศิ าสตรไดมกี ารปรับปรุงความสัมพันธใหดขี นึ้ โดยการเปดประตูพรมแดนระหวางกันซึง่ ถูกปด
มายาวนานกระทั่งทุกวันนี้ หนึ่งในประตูชายแดนที่วานี้คือ ไกมี - โทลลุก (Cay Me - Tho Look) ที่
เชื่อมตอเมืองเตยนิญ (Tay Ninh) ของเวียดนามกับจังหวัดสวายเรียง (Svay Rieng) ของกัมพูชา17 ใน
การประชุมคณะกรรมการรวมปกปนและวางหลักเขตแดนรวมเวียดนาม-กัมพูชา (Joint Committee
on Land Border Demarcation and Landmark Planting) ในป 2008 เวียดนามและกัมพูชาจะเรง
ใหมีการปกปนเขตแดนและวางหลักเขตแดนใหเสร็จในป 201218
พมา-ไทย
พื้นที่ชายแดนระหวางพมากับไทยเต็มไปดวยกับระเบิด ซึ่งเปนอันตรายตอการเดินทางขาม
พรมแดนระหวางสองประเทศ19 รัฐบาลทหารพมาหรือ SPDC และชาติพันธุชนกลุมนอยกลุม
ตาง ๆ ในพมาไดใชกับระเบิดในชวงสงครามกลางเมือง20 ที่ยังดําเนินอยู ยกตัวอยางเชน จากเดือน
ตุลาคม 2004 ถึงมกราคม 2005 และเดือนมีนาคม 2005 รัฐบาลทหารพมา รายงานวาไดมีการวาง
กับระเบิดตลอดชายแดนทั้งสองฝงของถนนคูชอส-ชเวจิ้น (Kushaw-Shwekyin) ในทางตอนเหนือ
ของรัฐกระเหรีย่ ง เพือ่ ปองกันกลุม ตอตานใชเสนทาง21 ในชวงการปะทะกันระหวางทหารไทยกับทหาร
พมาในป 2003 พมาไดวางกับระเบิดตามแนวพรมแดนในเขตที่ประเทศไทยอางวาเปนดินแดน
ของตน22
จีน-เวียดนาม
หลังจากสงครามแนวชายแดนจีน-เวียดนามในป 1979 ซึ่งตามมาดวยการตั้งกองกําลังทหาร
ในกัมพูชา ผูน าํ ของเวียดนามและจีนไดทาํ งานรวมกันในการสรางมิตรภาพและความรวมมือระหวาง
สองประเทศ เมื่อไมนานมานี้ จุดผานแดนบางจุด รวมถึงจุดหนึ่งในที่ชายแดนเหลาไก-เหอโขว (Lao
Cai-Hekou) ไดมีการขยายเวลา ในการเปดใหมีการผานแดนออกไป เพื่อสรางความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจใหเขมแข็งขึน้ 23 รัฐบาลเวียดนามไดอนุมตั ใิ หเพิม่ จํานวนพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจใหมจี ดุ ผานแดน
เปน 30 แหงภายในป 202024 ประเทศจีนและเวียดนามจะเปดจุดผานแดนทั้งหมดสําเร็จภายในสิ้นป
200825
ไทย-ลาว
หลังจากป 1984 เมือ่ ประเทศไทยและลาวปะทะกันในกรณีสามหมูบ า นชายแดน ความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศเริม่ พัฒนาขึน้ เรือ่ ยมา ยกเวนขอพิพาทชายแดนทีเ่ กิดขึน้ อีกในชวงปลายทศวรรษ
ที่ 198026 ประชากรของสองประเทศขามพรมแดนอยางงายดาย27 อยางไรก็ตามเชนเดียวกับชายแดน
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กัมพูชา และพมา พื้นที่ชายแดนระหวางไทยกับลาวเปนที่ที่ยังมีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
กับระเบิด28
ไทย-กัมพูชา
ประเทศไทยและกัมพูชามีประวัติศาสตรขอพิพาทอันยาวนาน ยอนกลับไปในสมัยที่กัมพูชา
มีสถานะเปนประเทศอาณานิคมฝรั่งเศส ขอตกลงหนึ่งเพื่อแกไขขอพิพาทชายแดนในกรณีปราสาท
เขาพระวิหารคือการแบงทางขึ้นปราสาทพระวิหาร โดยกําหนดใหมีทางขึ้นอยูฝงใดฝงหนึ่งของ
เขตแดน29
ในช ว งสงครามอิ น โดจี น ครั้ ง ที่ ส อง ทหารไทยวางกั บ ระเบิ ด เพื่ อ เป น การป อ งกั น ตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชามิใหกองทหารเวียดนามเขามายังประเทศไทย30 เชนเดียวกัน กองกําลัง
เวียดนาม กัมพูชา และเขมรแดงไดวางกับระเบิดตามแนวชายแดน31 ผลก็คือ พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา เปนที่อยูอาศัยและเปนชุมชนที่ประสบการณการบาดเจ็บจากปญหาระเบิดที่รุนแรง โดย
กับระเบิดตามแนวชายแดนเปนสิ่งที่คุกคามความปลอดภัยของแรงงานขามชาติผูเดินขามชายแดน
เปนจํานวนมาก ในทุก ๆ วัน มากกวาครึ่งหนึ่งของเหตุการณอันตรายจากกับระเบิดในประเทศไทย
เกิดขึ้นตามแนวชายแดนดานนี32้
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พอคาแมคาตามชายแดนไทย-พมา - เมืองเมียวดี ประเทศพมา, ป 2006
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พ

มา หรือที่รูจักกันเปนทางการวา “สหภาพเมียนมาร” ประกอบดวย 14 รัฐ (states) และ
ภาค (divisions) โดย 7 รัฐ และ 2 ภาค มีชายแดนติดกับประเทศเพือ่ นบาน ในทางภูมศิ าสตร
ดานตะวันตกของประเทศพมาตั้งอยูระหวางบังคลาเทศและอินเดีย ดานตะวันออกอยู
ระหวางลาวและไทย และดานทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดตอกับจีน ในป 2005 มีการ
ประเมินวาประชากรของประเทศมี 54 ลานคน1
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ตามแนวชายแดนพมา-ไทย มีจุดผานแดนถาวรที่เปนทางการอยู 4 แหง ระหวางจังหวัด
ทาขี้เหล็กกับอําเภอแมสาย จังหวัดเมียวดีกบั อําเภอแมสอด จังหวัดเกาะสองกับจังหวัดระนอง และ
จุดผานเจดียสามองคกับจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนั้นยั ง มี จุ ด ข า มแดนอย า งไม เ ป น ทางการ
หลายรอยจุดตามแนวชายแดน ซึ่งแรงงานขามชาติมักจะใชเดินเทาขามชายแดนเปนประจํา
หลังจากรัฐประหารในป 1988 ประเทศพมาถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารซึ่งรูจักกันในชื่อวา
สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and Development Council-SPDC) ซึง่ กอนหนานี้
รูจ กั กันในชือ่ วา สภาฟน ฟูกฎหมายและระเบียบแหงรัฐ (State Law and Order Restoration CouncilSLORC) ผูนําประเทศที่มาจากการเลือกตั้งคือ นางออง ซาน ซู จี ผูนําพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (National League for Democracy-NLD) ซึ่งไดรับชัยชนะอยางถลมทลายในการ
เลือกตั้งในป 1990 ถูกจับกุมและกักบริเวณอยูในบาน
กองทุนการเงินโลกเพื่อตอสูกับเอดส วัณโรค และมาลาเรีย ซึ่งมีมูลคา 98,400 เหรียญสหรัฐ
ไดถอนตัวออกจากพมาเปนเวลา 5 ป เนือ่ งจากในป 2005 ระบอบทหารของพมาไดจาํ กัดการเดินทาง
ของหนวยงานขององคการสหประชาชาติ และหนวยงานขององคกรพัฒนาเอกชน อยางไรก็ตาม
ในเดือนสิงหาคม 2006 กองทุนนี้เปลี่ยนการตัดสินใจบนพื้นฐานทางดานมนุษยธรรม
ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2002 รัฐบาลพมาไดเริม่ ปลอยตัวนักโทษการเมืองบางคน รวมทัง้ ผูท เี่ ปน
ที่รูจักกันดี เชน มิน โก นาย ผูนํานักศึกษาซึ่งถูกขังเดี่ยวเปนเวลา 16 ป ในเดือนกันยายน
2006 กอนเริ่มการประชุมสมัชชาแหงชาติ (National Convention) มิน โก นาย รวมทั้งนักกิจกรรม
นักศึกษาที่มีบทบาทสูงถูกจับกุมอีกครั้ง คลื่นของการจับกุมระลอกใหมนี้ตอกย้ําถึงการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่องในการจํากัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการสงเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการสงเสริมประชาธิปไตยในประเทศพมา
นอกจากนั้น การบังคับใชแรงงานโดยเจาหนาที่รัฐพมาถูกวิพากษวิจารณอยางตอเนื่องจาก
ประเทศตาง ๆ รัฐบาลพมาถูกประณามวาลมเหลวในการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบทีจ่ ะดําเนิน
การตามพันธะสัญญาระหวางประเทศในการขจัดการบังคับใชแรงงาน
เสนทางสูประชาธิปไตย (road map) ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ขิ่น ยุนต เคยนําเสนอไวมี
ความคืบหนาไปอยางเชื่องชา คนสวนใหญตางสิ้นหวังตอกระบวนการนี้และเห็นวาเสนทางสู
ประชาธิปไตยที่ประกาศไวนั้นเปนเพียงยุทธวิธีถวงเวลาเพื่อใหรัฐบาลอยูในอํานาจตอไปเทานั้น
ในเดือนตุลาคม 2006 มีการประชุมสภา โดยประธานที่ประชุมสภาประกาศวาแผนเสนทางสู
ประชาธิปไตยดังกลาวอาจจะตองใชเวลาอีก 3 เดือนเพื่อใหไดขอสรุปสุดทาย
ยุทธวิธอี กี ประการหนึง่ เพือ่ ถวงเวลาในการนําระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลมาใชใน
การปกครองประเทศคือ การยายเมืองหลวงไปทีเ่ มืองเน ป ดอ (Nay Pyi Daw) ทีป่ น มะนา (Pyinmana)
ในตนป 2006 ยางกุง จึงไมใชเมืองหลวงอยางเปนทางการของพมาอีกตอไป และในปจจุบนั เปนเพียง
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ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เมืองเน ป ดอตัง้ อยูอ ยางโดดเดีย่ วหางไกลไปทางเหนือของยางกุง 300 ไมล
เมืองหลวงใหมนี้เปนศูนยกลางทางการเมืองและการทหารของประเทศ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2006 SPDC ประกาศเพิ่มเงินเดือนขาราชการที่อยูในหนวยงานของ
รัฐบาลทุกแหง ลูกจางระดับลางสุดของรัฐบาลไดรบั เงินเพิม่ ขึน้ 5 เทา ในขณะทีเ่ จาหนาทีร่ ะดับสูงสุด
ไดรบั เงินเดือนเพิม่ ขึน้ 12 เทาจากอัตราเงินเดือนเดิม ในดานตรงกันขามรายไดและคุณภาพชีวติ ของ
ประชากรสวนใหญเลวลง เนื่องจากอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น ชองวางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนทางการ
กับอัตราแลกเปลีย่ นในตลาดมืดยิง่ แตกตางมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในเดือนธันวาคม 2004 อัตราแลกเปลีย่ น
ทางการคือ 1 เหรียญสหรัฐตอ 6.5 จัต๊ (MMK) ในขณะทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นในตลาดมืด 1 เหรียญสหรัฐ
เทากับ 1,350 จั๊ต
เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2007 SPDC ประกาศวาตนทุนน้าํ มันทุกประเภทจะขยับตัวสูงขึน้ อยาง
รวดเร็วโดยไมมกี ารเตือนลวงหนา สิง่ นีเ้ ปนเหตุใหเกิดความวุน วายและยิง่ สรางความยากลําบากตอ
ประชากรผูซึ่งยากจนอยูแลว ทาทีตอปญหาขางตนและถึงแมจะมีความเสี่ยงอยางยิ่งตอการถูก
ตอบโตโดยรัฐบาล นําไปสูก ารประทวงของประชาชนพมาซึง่ ไมไดเกิดขึน้ บอย ๆ ในกรุงยางกุง ทําใหมี
การจับกุมนักกิจกรรมหลายสิบคนรวมทั้งนักกิจกรรมหญิง แตหลังจากการจับกุมผูนําการประทวง
การประทวงกลับยิ่งขยายตัวออกไปในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ตอมาในวันที่ 18 กันยายน 2007
พระสงฆ ผูซึ่งเปนที่นับถืออยางสูงในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอยางพมา ไดเริ่มการประทวงตอ
ตานรัฐบาลอีกหลายระลอก การประทวงนีไ้ ดคอ ย ๆ ขยายตัวจนกลายเปนการเดินขบวนเพือ่ สนับสนุน
ประชาธิปไตยครั้งใหญ พระสงฆจํานวนหนึ่งพยายามเดินไปที่บานของนางออง ซาน ซู จี และเธอ
ไดรับอนุญาตใหออกจากบานมาเพื่อทักทายพระสงฆเหลานั้น นั่นเปนการปรากฏตัวตอสาธารณะ
เปนครัง้ แรกของเธอนับตัง้ แตป 2003 ในขณะทีพ่ ระสงฆขอใหประชาชนธรรมดาอยูห า งจากการประทวง
เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกปราบปรามจากทหาร แตประชาชนธรรมดาจํานวนมหาศาลไดออกมาในทอง
ถนนอยางกลาหาญทั้งในยางกุงและเมืองอื่น ๆ ประชาชนไดเกี่ยวรอยกันเปนหวงโซมนุษย เพือ่
ปกปองพระสงฆเหลานัน้ แมวา จะมีการเตือนจาก SPDC แตการประทวงไดขยายตัวอยางรวดเร็วจน
กลายเปนมวลมหาชนกวา 100,000 คน ในทายที่สุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2007 รัฐบาลเริ่มเขา
ปราบปรามกลุมผูชุมนุมอยางรุนแรง โดยมีผูประทวงเสียเลือดเนื้อ วัดวาอารามถูกบุกจูโจมในตอน
กลางคืน พระสงฆไมทราบจํานวนถูกนําตัวไปขัง SPDC ประกาศวามีประชาชนเสียชีวติ เพียง 13 คนใน
เหตุการณการประทวง แตแหลงขาวจากตางประเทศใหขอมูลวามีผูเสียชีวิตหลายรอยคน สวน
สหประชาชาติระบุวามีผูเสียชีวิต 31 คน แหลงขาวจากตางประเทศรายงานวาพระสงฆมากกวา
10,000 คน ถูกนําตัวไปกักขัง2 ในขณะเดียวกันสํานักขาวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2007
โดยอางคําพูดของนักการทูตระดับสูง ซึ่งกลาววาประชาชนมากกวา 2,500 คน ถูกคุมขัง
แมวา การประทวงในพมาถูกกดทับไวโดยการใชความรุนแรง แตการตอตานขนาดเล็กยังคงมีอยู
อยางตอเนื่องเปนระยะภายในประเทศ ในขณะเดียวกันไดมีการเดินขบวนเพื่อสนับสนุนประชาชน
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ของพมาอยูภ ายนอกประเทศ โดยการประทวงหลัก ๆ เพือ่ สนับสนุนการเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตย
นี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย ไอรแลนด นอรเวย
ฮองกง และญี่ปุน
ในเดือนกันยายน 2007 SPDC ไดประกาศวาการเจรจารางรัฐธรรมนูญในรอบ 14 ป
เสร็จสิ้นลงแลว และการประชุมสมัชชาแหงชาติก็สามารถจะปดการประชุมลงได
ภายใตความพยายามทีจ่ ะนําสันติภาพกลับมาสูพ มา อิบราฮิม กัมบารี ทูตพิเศษสหประชาชาติ
เดินทางไปพมาในเดือนกันยายนและตุลาคม 2007 และอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2008
ในชวงระหวางการเดินทางเยือนพมา เขาไดรับอนุญาตใหเขาพบนางออง ซาน ซู จี ผูนําที่ถูกโคนลง
จากอํานาจ
ในเดือนกุมภาพันธ 2008 SPDC ประกาศวาจะมีการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในเดือนพฤษภาคม ฝายสนับสนุนประชาธิปไตยเรียกรองใหผูใชสิทธิปฏิเสธรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เนื่องจากเปนการสรางใหการควบคุมของกองทัพดําเนินตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
แมวาสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและแคนาดาดําเนินการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจพมา ทวา SPDC
ก็พยายามสงเสริมการคาและการลงทุนกับประเทศทีเ่ หลือทีย่ งั เต็มใจจะดําเนินการคากับ SPDC ตอ
ไป รักษาความสัมพันธทางการคาที่สําคัญกับประเทศเพื่อนบานและในกลุมประเทศเอเซียน โดย
ประเทศคูคาที่ใหญที่สุดของพมาในปจจุบันคือ จีน สิงคโปร และอินเดีย
อางอิงทายเรื่อง
1
2

The Myanmar Alin news paper, 1 October 2006.
“More arrests in Burma crackdown”, in BBC News, 4 October 2007.
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างทิศเหนือของประเทศกัมพูชามีพรมแดนติดกับลาว ทางทิศเหนือและตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม และทิศใตติดกับอาวไทย กัมพูชามีพื้นที่
ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร พนมเปญเปนเมืองที่ใหญที่สุดและเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ กัมพูชามีประชากรนอยกวา 14 ลานคน ในเดือนกรกฎาคม ป 20071 และอัตราการเพิ่ม
ของประชากรอยูในอัตรารอยละ 1.8 และประมาณการณวาประชากรรอยละ 85-90 อยูในชนบท
ในทางชาติพันธุประชากรรอยละ 90 เปนคนเชื้อสายขแมร รอยละ 5 มีเชื้อสายจีน รอยละ 5
มีเชื้อสายเวียดนาม และมีกลุมชาติพันธุอื่นอีกเพียงเล็กนอย เชน จาม โดยมากกวารอยละ 95 ของ
ประชากรใชภาษาขแมรเปนภาษาพูด นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (Theravada Buddhism)
และเปนศาสนาประจําชาติ โดยประมาณรอยละ 95 ของชาวกัมพูชาเปนชาวพุทธ
ใจกลางของประเทศมีรปู รางเปนแองกระทะ ทีร่ าบซึง่ ถูกทับถมดวยตะกอนทีพ่ ดั พาโดยแมนาํ้ โขง
และถูกปดลอมจากเทือกเขา เกือบครึง่ หนึง่ ของพืน้ ทีข่ องกัมพูชาถูกปกคลุมดวยปาเขตรอน โดยทัว่ ไป
กัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน และไดรับความชุมชื้นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตซึ่งพัด
ผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน สวนความแหงแลงจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ผานในชวงที่เหลือของป ในชวงหนาฝนแมน้ําโขงจะพัดพาและไหลลงสูทะเลสาบกัมพูชา (Tonle
Sap-Great Lake) ซึง่ เปนการเพิม่ ปริมาณน้าํ ในทะเลสาบเกือบสามเทา ในชวงฤดูกาลน้าํ หลาก แมนา้ํ
โขงขึ้นสูงทวมทะเลสาบกัมพูชากินพื้นที่โดยรอบทะเลสาบเกือบ 400,000 เอเคอร และเมื่อน้ําลงจะ
ทําใหตะกอนทับถมสรางความอุดมสมบูรณแกพื้นดินเพื่อการเพาะปลูก

2. Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§

กัมพูชาปกครองโดยระบบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) กษัตริย
นโรดม สีหมุนี ขึ้นครองราชยในเดือนตุลาคม ป 2004 สวนนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดี
มาจากพรรคประชาชนกัมพูชา (the Cambodian People’s Party-CPP) นายฮุน เซ็น ผูขึ้นสูอํานาจ
ตัง้ แตป 1985 ในฐานะสมาชิกของพรรครวมรัฐบาล ซึง่ ถูกคาดหวังวาจะคุมอํานาจอยางเหนียวแนน
ในถัดไป ทั้งสองพรรคคือพรรค CPP และพรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC) จะเปนพรรครวมรัฐบาล
สองพรรคที่จะอยูครบวาระ 5 ป แตความสัมพันธระหวางสองพรรคที่อาจมีความตึงเครียด ทําให
เกิดความลมเหลวในการคุมเสียงสวนใหญในการเลือกตั้งทั่วไปในป 2003 ตลอดจนจุดอับทางการ
เมืองในป 2004 ผูนําฝายคาน นายสัม รังสี ผูออกจากประเทศไปยังฝรั่งเศสในป 2005 หลังจากที่
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สูญเสียการคุมครองจากการถูกลงโทษจนถูกดําเนินการทางกฎหมาย ไดรับการอภัยโทษจากการ
กลาวหากรณีการหมิ่นประมาทและไดกลับมายังกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ 2006 อยางไรก็ตาม
พรรคสัม รังสี (Sam Rainsy Party-SRP) พรรคฝายคานเพียงพรรคเดียวเปนพรรคไมประดับ โดย
กษัตริยน โรดม สีหมุนี ดํารงตนเปนกลางทางการเมือง ผิดกับกษัตริยน โรดม สีหนุ และในเดือนตุลาคม
2006 พรรค FUNCINPEC ไดปลดเจาชายนโรดม รณฤทธิ์ ออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค และ
ในเดือนมีนาคม 2007 เจาชายนโรดม รณฤทธิ์ ซึ่งอยูตางประเทศ ในภายหลังถูกพิพากษาจําคุก
18 เดือน เนื่องจากความผิดในการขายสํานักงานใหญของพรรค FUNCINPEC และไดเงินไป
3.6 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนความผิดที่เขาปฏิเสธ2
ในเดือนกรกฎาคม 2007 มีการเปดการไตสวนของศาลพิเศษทีม่ สี หประชาชาติสนับสนุน เพือ่
หาความรับผิดชอบในกรณีการสังหารหมูโดยเขมรแดง ไดเริ่มตนขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2007 จัด
ใหมีการไตสวนสาธารณะเปนครั้งแรก ซึ่งเปนการไตสวน กัง เก็ก เอี่ยว (Khang Khek Ieu) อดีต
หัวหนาเรือนจํา หรือที่รูจักกันในชื่อ “สหายดุจ (Comrade Duch)”3

3. ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨

การใหความสําคัญในการพัฒนาของรัฐบาลกัมพูชาสะทอนจาก “ยุทธศาสตรสเ่ี หลีย่ มเศรษฐกิจ”
‘Rectangular Strategy’ ตาม “เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s
Millennium Development Goals-MDGs) ยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยปจจัยที่เปนกุญแจที่สําคัญใน
ลําดับตน 4 ประการ เพื่อใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ สงเสริมสาขาเกษตรกรรม ปรับปรุง
โครงสรางพืน้ ฐาน การพัฒนาภาคเอกชนและการจางงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการ
สรางเสริมศักยภาพ ยุทธศาสตรดังกลาวสรางปจจัยความพรอมสําหรับแผนการพัฒนายุทธศาสตร
แหงชาติ (National Strategic Development Plan-NSDP) ที่รัฐบาลออกมาบังคับใช ซึ่งเปนแผน
พัฒนาแผนเดียวที่ใชสําหรับป 2006-20104
แมวาจะมีความตระหนักถึงความกาวหนาของการปฏิรูปและการผานกฎหมายตอตานการ
คอรัปชั่น แตประเทศผูบริจาคทั้งหลายก็ยังคงใหการสนับสนุนรัฐบาลอยู ในเดือนพฤษภาคม
2005 ธนาคารโลกประกาศยุทธศาสตรการใหความชวยเหลือใหม ซึง่ จะสนับสนุนยุทธศาสตรสเี่ หลีย่ ม
เศรษฐกิจ (Rectangular Strategy) ของรัฐบาล ในเดือนธันวาคม 2005 องคกรการเงินระหวางประเทศ
(IMF) ประกาศผอนปรนหนีข้ องกัมพูชาจํานวน 82 ลานเหรียญสหรัฐ โดย IMF ชีใ้ หเห็นวา IMF พรอม
ทีจ่ ะสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาในการดําเนินโครงการอํานวยความสะดวกในการลดอัตราความยากจน
และการสรางความเจริญเติบโต (Poverty Reduction and Growth Facility-PRGF)5
หนึ่งในปญหาหลักที่เปนอุปสรรคตอความเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การคอรัปชั่น ซึ่งเปน
ประเด็นทีผ่ บู ริจาคตางชาติ ตลอดจนนักลงทุนวิตกกังวลมาก ในเดือนกุมภาพันธ 2007 เอกอัครราชทูต
สหรัฐในกัมพูชาแสดงความผิดหวังในฐานะผูบริจาค เนื่องจากกัมพูชาลมเหลวในการตราบัญญัติ
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กฎหมายตอตานการคอรัปชั่น ซึ่งมีการทํางานกันมานานกวาทศวรรษ ในขณะที่เขียนงานวิจัยนี้
กฎหมายดังกลาวยังคงอยูระหวางการทบทวนโดยสภารัฐมนตรี (Council of Ministers)6
อยางไรก็ตาม ในชวงการประชุมความรวมมือพัฒนากัมพูชา (Cambodian Development
Cooperation Forum-CDCF) ที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญในชวงวันที่ 19-20 มิถุนายน 2007 มีประเทศ
ทีเ่ ปนผูบ ริจาคหลักไดเขารวมประชุมดวย อาทิ ตัวแทนจากสหรัฐฯ ญีป่ นุ ยุโรป องคกรการเงินระหวาง
ประเทศ ธนาคารโลก และสหประชาชาติ ไดใหเงินชวยเหลือรวมกันเปนจํานวน 690 ลานเหรียญสหรัฐ
ในโครงการความชวยเหลือเพือ่ การพัฒนา (ODA) เงินชวยเหลือดังกลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 15 นับตัง้ แต
ป 2006 เปนตนมา ตามมาดวยความคืบหนาในการไตสวนกรณีการสังหารหมูของเขมรแดงที่ลาชา
มายาวนาน และสัญญาของนายกรัฐมนตรีในการตอสูกับปญหาคอรัปชั่นในประเทศ7 ในปจจุบัน
ประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณของประเทศมาจากโครงการ ODA
เศรษฐกิจของกัมพูชาเจริญเติบโตในระดับคงที่ พิจารณาจากผลผลิตมวลรวมประชาชาติในป
2004 มีอัตราการเติบโตรอยละ 10 ป 2005 รอยละ 13.5 ป 2006 รอยละ 10.8 ป 2007 รอยละ
9.18 อัตราการเจริญเติบโตดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องมาจากความเขมแข็งของสาขาการ
ทองเที่ยว การขยายตัวของการกอสราง ที่อยูอาศัย และอสังหาริมทรัพย ตลอดจนการเติบโตอยาง
เปนทีน่ า พอใจของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผา ซึง่ เปนผลมาจากสหรัฐและสหภาพยุโรปจํากัดการนํา
เขาสินคาเสื้อผาตัดเย็บจากประเทศจีน อยางไรก็ตาม ADB คาดการณวาสินคาเสื้อผาตัดเย็บของ
กัมพูชาจะลดอัตราการเติบโตลง เนื่องจากการแขงขันของสินคาดังกลาวจากประเทศคูแขงขันอื่น ๆ
มีตนทุนต่ํากวา เชน เวียดนาม ซึ่งเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในเดือนมกราคม
2007 รวมไปถึงการเติบโตของการคาโลกที่ลดลง รวมทั้งในประเทศอุตสาหกรรม เชน สหรัฐ ซึง่ เปน
ประเทศที่ใหญท่สี ุดในตลาดสงออกของกัมพูชา นอกจากนี้การยกเลิกมาตรการปกปองทางการคา
(safeguard) ตอสินคาเสือ้ ผาของจีนทีส่ ง ออกไปยังสหรัฐฯ ทีก่ าํ หนดไวในปลายป 2009 ปจจัยเหลานีจ้ ะ
ทําใหความเติบโตของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาของกัมพูชามีความไมแนนอนมากขึ้นในอนาคต9
ดังทีก่ ลาวไปกอนหนานีว้ า กัมพูชามีแผนการดําเนินโครงการกอสรางตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง รวม
ไปถึ ง การก อ สร า งสะพานข า มทะเลสาบกั ม พู ช าและแม น้ํ า โขง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษหลายแห ง
แมกระทั่งการกอสรางเมืองใหม ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตั้งขึ้นในบริเวณชายแดนของกัมพูชา-ไทย
และกัมพูชา-เวียดนาม ในขณะที่รฐั บาลเห็นวาเขตเศรษฐกิจเหลานี้เปนยุทธศาสตรการพัฒนา แตมี
การวิพากษวิจารณใหตระหนักถึงปญหาสภาพความเปนอยูที่ย่ําแยในเขตอุตสาหกรรมที่จะพัฒนา
ขึน้ มาใหม และปญหาการเขาถึงสหภาพแรงงานหรือกลุม สนับสนุนกลุม ตาง ๆ ของคนงาน ซึง่ ตัง้ อยู
ในพื้นที่ที่ถูกแยกขาดออกมาจากสวนอื่น ดังนั้นจะทําใหคนงานมีความเปราะบางที่จะถูกขูดรีด
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจกําลังมุงเนนการคามากขึ้น รวมทั้งการใชจายภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ไหลเขามาในกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นจาก 148 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป 2000 เปน 379 ลานเหรียญในป 2005 นอกจากนี้การคนพบน้ํามันและกาซธรรมชาติ
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ในทะเลในป 2005 ไดดงึ ดูดการลงทุนใหเขามาในประเทศ ในขณะเดียวกัน ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแหง
เอเชีย (ADB) คาดการณวาอัตราเงินเฟอของกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.2 ในป 2007 และจะ
ลดลงเปนรอยละ 3.5 ในป 200810
แมวาในชวงทศวรรษที่ผานมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจะนํามาซึ่งตัวเลขความ
ยากจนที่ลดลง จากการประเมินพบวานับตั้งแตป 1994 มีประชากรที่ยากจนในสัดสวนรอยละ 47
ลดลงเหลือรอยละ 35 ในป 2004 แตประชากรที่ยากจนในชนบทยังคงอยูในระดับสูงประมาณ
รอยละ 39 และชองวางของรายไดระหวางเมืองกับชนบทยังอยูใ นระดับสูง11 สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ขางตนเนือ่ งมา
จากสาเหตุหลักคือ อุตสาหกรรมสาขาตัดเย็บเสือ้ ผาและสาขาการทองเทีย่ วอันเปนแหลงรายไดหลัก
ของกัมพูชากระจุกตัวอยูใ นกรุงพนมเปญมากทีส่ ดุ รองลงมาคือเสียมเรียบ ซึง่ ความเชือ่ มโยงระหวาง
เมืองกับชนบทยังมีจํากัด
ในพื้นที่ชนบท ประชาชนที่ยากจนที่สุดไดประโยชนนอยมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มหภาคของประเทศ ภาคเกษตรจางงานรอยละ 70 ของประชากรที่เปนกําลังแรงงาน แตคิดเปน
สัดสวนเพียงรอยละ 30 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ12 จนถึงปลายป 2006 การผลิตสินคาเกษตร
ขยายตัวมากกวาที่คาดการณไว โดยในป 2005 สินคาเกษตรขยายตัวถึงรอยละ 4.4 ซึ่งมากกวา
ทีค่ าดไว เนือ่ งมาจากทีด่ นิ สําหรับการเพาะปลูกเพิม่ ปริมาณขึน้ จากการชลประทาน13 อยางไรก็ดกี าร
เติบโตในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นอยางมากที่สุดก็เพียงระดับปานกลางเทานั้น แมวาจะมีโครงการความ
ชวยเหลือจากองคกรผูใหความชวยเหลือตาง ๆ มาเปนเวลานานหลายป14 สิ่งที่ตองใหความสําคัญ
เปนการเฉพาะคือ “การขาดการลงทุนตอวิถชี วี ติ แบบชนบท อัตราการตายของทารกแรกเกิดทีย่ งั อยูใ น
ระดับสูงอยางตอเนื่อง ระดับการศึกษามัธยมของเด็กผูหญิงอยูในระดับต่ํา ตนทุนที่สูงและการ
ขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนการขูดรีดแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยาง
ไมมีความยั่งยืน”15
ในขณะทีค่ นงานหนุม สาวในชนบทอพยพไปยังเมืองใหญเพือ่ หางานทํา แตมเี พียงรอยละ 13
ของครัวเรือนในชนบทไดรับเงินที่ถูกสงกลับมาจากสมาชิกในครอบครัวที่เขาไปทํางานในเมือง16
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ป

ระเทศจีนประกอบดวย 56 กลุมชาติพันธุ โดยมีชาวฮั่นคิดเปนรอยละ 92 ของประชากร
ทั้งหมด มีเขตการปกครองระดับมณฑล ประกอบไปดวย 23 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง
4 เทศบาลนคร และ 2 เขตบริหารพิเศษ
ในป 2006 เศรษฐกิจของจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติสงู ถึงรอยละ 10.71 จนถึงปลายป 2005 เงินสํารองระหวางประเทศของจีนสูงถึง 829,590
ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งอยูในระดับที่สูงเปนอันดับสองของโลก2
แมวา จีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสูง แตสง่ิ ทีต่ อ งตระหนักถึงคือจีนยังเปนประเทศกําลังพัฒนา
ทีม่ ปี ระชากร 1,300 ลานคน มากทีส่ ดุ ในโลก รายไดประชาชาติตอ หัว (GNI) ยังอยูเ พียง 1,740 เหรียญสหรัฐ
ในป 20053 จากดัชนีพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development Index) ในป 2006 ของ UNDP
ประเทศจีนอยูใ นอันดับที่ 81 ของโลก4 การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึน้ พรอมกับความไมเทาเทียมตาง ๆ
ความไมสมดุลของภูมิภาคในการพัฒนาอยูในฐานะที่เปน “ปญหาชนบท” ซึ่งแสดงออกมาจาก
3 ดาน5 ประการแรกสาขาเกษตรกรรมทีม่ กี ารพัฒนาใหมคี วามทันสมัยอยูใ นอัตราทีช่ า ประการทีส่ อง
โครงสรางพืน้ ฐานในชนบททีอ่ ยูม กี ารพัฒนาในระดับต่าํ และประการทีส่ าม การขาดโอกาสของงาน
ทีส่ ามารถดูดซับแรงงานสวนเกินในชนบท ปจจัยเหลานีแ้ สดงถึงปญหาทีค่ กุ คามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ตอเนื่องของจีน
นโยบายลดความไมสมดุลในการพัฒนาของแตละภูมิภาค
ชวงทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจภาคเกษตรและภาคชนบทเผชิญกับความทาทาย โดยในป 2004
ถือเปนจุดเปลี่ยนเนื่องดวยการผลิตขาวอยูที่ 469.47 ลานตัน ซึ่งถือเปนการกลับมาเพิ่มสูงขึ้นใน
รอบ 5 ป ที่จากที่ผลผลิตการเกษตรลดลงมาตลอด
นายกรัฐมนตรีจีน เวิน เจียเปา (Wen Jiabao) กลาวไวในรายงานผลงานของรัฐบาล
ป 2004 วา การกระตุนการพัฒนาชนบทเปนความสําคัญสูงสุดของรัฐบาล6 รัฐบาลจัดทําแผนการ
ยกเลิกภาษีสนิ คาเกษตรภายในเวลา 5 ป ซึง่ เปนเงินจํานวน 8,000 ลานหยวนตอป โดยมีเปาหมายใน
การลดภาระทางการเงินของชาวนา ในป 2005 รัฐบาลตัดสินใจเรงกระบวนการลดภาษีนใ้ี หเร็วขึน้ โดย
จะมีการยกเลิกภาษีภายในระยะเวลา 3 ป7
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จนถึงป 2006 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของจีนสูงถึง 20,940,700 ลานหยวน หรือประมาณ
2,626,300 เหรียญสหรัฐ8 และอุตสาหกรรมที่ไมใชการเกษตรคิดเปนรอยละ 88.2 ของผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ สัดสวนรายไดของรัฐบาลที่มาจากภาษีทางการเกษตรลดลงจากแตกอน คือ
รอยละ 41 ของรายไดในป 1950 เหลือนอยกวารอยละ 1
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําระหวางประชากรในเมืองกับชนบท เชนเดียวกับระหวางภูมิภาคทาง
ตะวันออกกับตะวันตก รัฐบาลเพิ่มการใชจายทางการคลังจากสวนกลางเพื่อสนับสนุนสาขาเกษตร
หาหนทางที่จะทําใหการพัฒนาที่ดินในการเกษตรพื้นฐานมีความเขมแข็ง และเรงสรางโครงสราง
พื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน การผลิตน้ําดื่ม สิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตกาซชีวภาพ สถานี
สงกระแสไฟฟาและโทรคมนาคม
กําลังแรงงาน
ในป 2005 การจางงานในสาขาอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ และ
ขั้นตติยภูมิ มีการจางงานตามลําดับดังนี้ 339.70 ลานคน (44.8%) 180.84 ลานคน (23.8%) และ
237.71 ลานคน (31.4%)9 อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ซึ่งมีการจางงานมากที่สุด แตมีสัดสวนเพียง
รอยละ 12.5 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ในขณะที่อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิและขั้นตติยภูมิ
มีสดั สวนการจางงานรอยละ 47.5 และ 39.9 ตามลําดับ10 ประเทศจีนมีเปาหมายทีจ่ ะยกระดับกําลัง
แรงงานจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิไปเปนอุตสาหกรรมขั้นที่สูงขึ้น
กําลังแรงงานของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 7 ลานคนในแตละป จากป 2003-2004 กําลังแรงงาน
เพิ่มขึ้น 7.68 ลานคน จากป 2004-2005 เพิ่มขึ้น 6.25 ลานคน11 ในขณะเดียวกันมีกําลังแรงงาน
สวนเกินประมาณ 200 ลานคนในชนบท ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยูในอัตรารอยละ 8-9
ตอป สามารถสรางงานขึ้นใหมจํานวน 8-9 ลานงานตอป แตเปนที่นาเสียดายที่งานที่สรางขึ้น
ยังไมเพียงพอที่จะดูดซับแรงงานสวนเกิน ในป 2006 อัตราการวางงานในเมืองอยูที่รอยละ 4.112
หรือเทากับประชากรจํานวน 8 ลานคน
ขนาดของกําลังแรงงานที่ขยายตัวมากขึ้นและการพัฒนาที่ไมสมดุลระหวางภูมิภาคตาง ๆ
ของจีนสงผลใหเกิดแบบแผนที่ไมหยุดนิ่งของการเคลื่อนยายของแรงงานภายในประเทศจีนเอง
ในปจจุบันมากกวา 120 ลานคนเปน “ผูใชแรงงานไมมีหลักแหลง” ในจํานวนนั้นสวนใหญเปน
คนงานทีเ่ คลือ่ นยายระหวางชนบทกับเมือง และแรงงานจํานวน 60 ลานคน เปนแรงงานทีเ่ คลือ่ นยาย
ขามจังหวัด คิดเปนสัดสวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรแรงงานยายถิ่นจากชนบทสูเมืองทั้งหมด
แรงงานไรหลักแหลงเผชิญกับปญหาสําคัญมากมาย ประการแรก แรงงานเหลานัน้ ขาดความแนนอน
ในการดํารงอยูร ะยะยาว ประการทีส่ อง เนือ่ งจากการแบงเขตการปกครองเปนภูมภิ าคระหวางเมือง
และชนบท คนงานยายถิน่ จึงไมไดรบั สิทธิแรงงานทีใ่ นลักษณะเดียวกับประชากรในเมือง รวมถึงการ
คุมครองสิทธิทางสังคมก็แตกตางกันอีกดวย ดังนั้นการสรางเปนความหนึ่งเดียวของตลาดแรงงาน
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พรอมกับสงเสริมกระบวนการที่ยั่งยืนในการพัฒนาความเปนเมืองจึงเปนภารกิจสําคัญยิ่งของ
รัฐบาลจีน
ในขณะทีป่ ระเทศจีนยังไมมกี ารเก็บสถิตขิ องแรงงานนอกระบบ แตมกี ารประเมินวามีแรงงาน
นอกระบบหรือแรงงานที่อยูในสาขาการผลิตที่ไมเปนทางการ (informal sector) อยูเปนจํานวนมาก
จากตัวเลขที่ไดจากการสํารวจใน 66 เมือง ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงแรงงานและความมั่นคงทางสังคม
พบวา แรงงานจํานวน 70-80 ลานคน ทํางานอยูใ นระบบเศรษฐกิจทีไ่ มเปนทางการ คนงานเหลานี้
เผชิญกับความไมแนนอนของการจางงาน ไมมีการประกันสังคม ไมไดรับการคุมครองจากกฎหมาย
แรงงาน ตลอดจนมีรายไดต่ําแตมีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานกวาปกติ สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดคน
กลุมใหมคือ กลุมคนจนที่เปนคนงาน
แรงงานไรฝม อื โดยเฉพาะทีอ่ ยูใ นภาคเอกชนประสบปญหาความยากลําบากจากคาจางทีต่ า่ํ
และจะเปนอยางนั้นตอไปอีกนาน สืบเนื่องจากจํานวนแรงงานสวนเกินที่มีอยูเปนจํานวนมาก สิ่งนี้
สรางความไมสมดุลทางอํานาจระหวางตลาดทุนกับตลาดแรงงาน สงผลใหเกิดสถานการณทคี่ นงาน
ไมสามารถรวมตัวกันอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมสามารถรวมกลุม สรางระบบการเจรจาตอรองรวม
เพือ่ เรียกรองสิทธิในการจางงานได ยกตัวอยางเชน ตลอดเวลา 20 ปทผี่ า นมา บริเวณพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ ม
ปากแมน้ําเพิรล (Pearl River Delta) คาแรงของคนงานไมไดเพิ่มขึ้นในแงของคาแรงที่แทจริง สําหรับ
การดํารงชีวติ ดังนัน้ จึงหมายความวารายไดทแี่ ทจริงของคนงานลดต่าํ ลง ซึง่ สถานการณเชนเดียวกัน
นี้เกิดขึ้นทั่วไปตลอดทั้งประเทศ การใชจายของผูบริโภคลดลงเปนรอยละ 36 จากรอยละ 47 ในชวง
ทศวรรษที่ 199013 สัดสวนนี้เปนสัดสวนที่ต่ําที่สุดในกลุมประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญที่สุดของ
โลก สัดสวนของคาจางในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของผลผลิตมวลรวมประชาชาติก็ลดลง คือจาก
รอยละ 53 ในป 1998 เปนรอยละ 4114 ในป 2005 สถานการณดังกลาวเปนสาเหตุของความ
ไมเทาเทียมทางรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการกระจายทรัพยากรทางสังคมที่ไมเทาเทียมมากยิ่งขึ้น
ดวย อันเปนสิ่งที่ทําใหคนสวนใหญไมไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากสถานการณทเ่ี กิดขึน้ รัฐบาลจีนไดบงั คับใชแผน 5 ปฉบับที่ 11 (ป 2006-2010) ซึง่ ตัง้ เปาหมาย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไวที่รอยละ 7.5 ตอป และพรอมกันกับประเด็นตาง ๆ ดังนี้
• เพิ่มรายไดของชาวนา
• สงเสริมการพัฒนาสาขาการบริการ
• สรางความสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตาง ๆ
• สรางสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• ปฏิรูปเชิงโครงสรางและสงเสริมธรรมาภิบาล และ
• สรางความเขมแข็งความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ15
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ภูมิศาสตร
มณฑลยูนนานและกวางซีมีชายแดนติดกันกับประเทศเพื่อนบาน และมีความไดเปรียบ
ในการเปนสะพานเชื่อมระหวางจีนกับประเทศกลุมอาเซียน
มณฑลยูนนานตัง้ อยูท างตะวันตกเฉียงใตของจีน มีพนื้ ที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร เปนพืน้ ที่
ภูเขาและที่ราบสูงประมาณรอยละ 94 ของภูมิประเทศ ทางใตและตะวันตกของมณฑลมีชายแดน
ติดกับประเทศพมา ลาว และเวียดนาม มีความยาว 4,060 กิโลเมตร ในมณฑลยูนนานเอง มีพรมแดน
ติดกับพมา 1,997 กิโลเมตร ติดกับลาว 719 กิโลเมตร ติดกับเวียดนาม 1,353 กิโลเมตร ยูนนาน
มีทาเรือระดับชาติอยู 9 แหง ทาเรือระดับมณฑล 8 แหง และมีดานศุลกากรมากกวา 80 จุด การ
กอสรางทางหลวงเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพ และทางรถไฟเสนทางเชือ่ มตอเอเชีย (Trans-Asian) เปน
ความหวังวาจะสรางใหเกิดความกาวหนาในการพัฒนาเศรษฐกิจของยูนนาน
เขตปกครองตนเองกวางซีจวง (Guangxi Zhuang Autonomous Region) ตั้งอยูชายฝง
ตะวันตกเฉียงใตของจีน สุดชายฝง ของแผนดินใหญ ทางทิศใตตดิ กับอาวเปยปู (Beibu) ทางตะวันตก
ติดกับมณฑลยูนนาน และสวนทางตะวันตกเฉียงใตตดิ กับเวียดนาม กวางซีมพี นื้ ที่ 236,000 ตารางกิโลเมตรและถูกลอมรอบดวยที่ราบสูงขนาดใหญ
กวางซีตั้งอยูระหวางเสนแบงของภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของจีน กวางซี
มีโครงสรางพื้นฐานในการคมนาคมขนสง เชน ถนน ทาเรือ และกลายมาเปนศูนยกลางของตลาด
ตาง ๆ ของภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน จีนตอนใต จีนตอนกลาง และอาเซียน นอกจากนี้กวางซี
ยังเปนเสนทางสูทะเลที่สะดวกที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใตและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
ในป จ จุ บั น มี เ ส น ทางหลั ก 3 เส น ทางเชื่ อ มต อ จี น กั บ ประเทศเอเชี ย ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ผานเวียดนาม ในจํานวน 3 เสนทางดังกลาวนั้น 2 เสนทางที่สั้นที่สุดผานกวางซี เสนทางหนึ่งผาน
หนานหนิง (Nanning) ตงเซียง (Dongxing) และ Mangjie ไปยังฮานอย มีระยะทางทัง้ สิน้ 538 กิโลเมตร
อีกเสนทางหนึ่งผานหนานหนิง ปงเซียง (Pinxiang) และเหลียงซาน (Liangshan) ไปยังฮานอย
มีระยะทาง 419 กิโลเมตร
ประชาชน
ในป 2005 ยูนนานมีประชากร 44.4 ลานคน กวางซีมีประชากร 46.5 ลานคน16 ยูนนาน
มีประชากรที่เปนชาติพันธุชนกลุมนอยมากกวามณฑลอื่น ๆ ของจีน ซึ่งมีจํานวน 15 ลานคนจาก
25 กลุมชาติพันธุ คิดเปนรอยละ 36.4 ของประชากรของยูนนาน และมีสัดสวนหนึ่งในเจ็ดของ
ประชากรชนกลุมนอยทั้งหมดในจีน ในจํานวนนั้นกลุมชาติพันธุยี่ เปนกลุมใหญที่สุด มีประชากร
มากกวา 4 ลานคน สวนกลุมชาติพันธุไป (Bai) ไอหนี (Hani) และไต (Dai) มีประชากรมากกวา
1 ลานคน และ 15 กลุมชาติพันธุ รวมทั้งลากู (Lagu) และ ฮานิ (Hani) พบเฉพาะในมณฑลยูนนาน
ขณะที่ชาติพันธุชนกลุมนอยอีก 16 กลุมชาติพันธุ สวนใหญอยูในบริเวณชายแดนของจีน
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เขตปกครองกวางซีจวง (Guangxi Zhuang Autonomous Region) เปนหนึ่งในหาของภูมิภาค
หลักทีเ่ ปนอิสระของจีน และเปนถิน่ ฐานของกลุม ชาติพนั ธุช นกลุม นอ ย 18 ลานคน จากสถิตปิ  2004
ประมาณการณวา มีประชากรชาวฮัน่ 30 ลานคน คิดเปนรอยละ 61.6 ของประชากรทัง้ หมด ประชากร
ชาวจวงมีมากกวา 15 ลานคน คิดเปนรอยละ 85.7 ของชนกลุม นอยทัง้ หมดในมณฑล กลุม ชาติพนั ธุ
12 กลุมหลัก อาทิ จวง (Zhuang) เยา (Yao) แมว (Miao) ตุง (Dong) จิง (Jing) ยี่ (Yi) จุย (Shui) และ
เกเลา (Gelao) นอกจากนี้ยังมีกลุมชาติพันธุกลุมเล็ก ๆ อีก 25 กลุม
ในมณฑลนี้ กลุม ชาติพนั ธุท ง้ั สองฝง ของชายแดนสวนใหญมวี ฒ
ั นธรรมและภาษาคลายคลึงกัน
กลุมชาติพันธุในยูนนาน กวางซี และประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความสัมพันธที่มี
รากลึกและมีความยึดเหนีย่ วเกีย่ วโยงกัน พืน้ ทีช่ ายแดนมีจดุ ขามแดนมากมาย ทัง้ ทีเ่ ปนทางการและ
ไมเปนทางการ บางจุดมีคนใชขามแดนเปนจํานวนมาก และบางจุดมีคนใชขามแดนเพียงเล็กนอย
จุดขามแดนเหลานี้อํานวยความสะดวกใหผูคนทั้งสองฝงขามไปมาหาสูกัน
ดัชนีหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยูนนานเปนหนึ่งในมณฑลที่จนที่สุดของจีน ในป 2003 อยูในอันดับที่ 28 จาก 31 มณฑล
ของจีน ในแงของดัชนีการพัฒนามนุษย กวางซีอยูในอันดับที่ 22 ในป 2005 ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติของยูนนานอยูที่ 3,472,890 ลานหยวน (423,800 ลานเหรียญสหรัฐ) ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติตอหัวอยูที่ 8,788 หยวน (1,072.45 เหรียญสหรัฐ)17
ทั้งสองมณฑลอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ยูนนานยังมีทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก
อะลูมินั่ม สํารองอยูอยางมากมาย ในขณะที่กวางซีอุดมไปดวยอะลูมินั่ม และยางสน ในแงของ
การผลิตทางการเกษตร ยูนนานเปนหนึง่ ในภูมภิ าคหลักในการปลูกและการแปรรูปกาแฟของจีน สวน
กวางซีผลิตน้าํ ตาลรอยละ 60 ของการผลิตน้าํ ตาลทัง้ ประเทศ แมวา จะร่าํ รวยในทรัพยากรธรรมชาติ
แตทงั้ สองมณฑลยังคงเปนพืน้ ทีห่ า งไกล และนับตัง้ แตอดีตมาทัง้ สองมณฑลยังมีการติดตอกับมณฑล
ของจีนทีพ่ ฒ
ั นาแลวนอยมาก ระบบเศรษฐกิจของทัง้ สองมณฑลยังคงดอยพัฒนาอยู
ภูมภิ าคของจีนทีป่ ระกอบดวยกลุม ชาติพนั ธุน นั้ ประชากรราว 11.7 ลานคนยังคงอยูใ นภาวะ
ความยากจน คิดเปนรอยละ 49.5 คนยากจนทั้งหมดที่อาศัยในชนบท18 ทางการจีนระบุวามี 592
พื้นที่ที่ตองมีการบรรเทาความยากจนและการพัฒนา ในจํานวนนั้น 267 อําเภอเปนพื้นที่ของกลุม
ชาติพันธุ19 ในป 2003 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติตอหัวของพื้นที่กลุมชาติพันธุอยูที่รอยละ 66.3
ของรายไดประชาชาติตอหัวโดยเฉลี่ยของประเทศ20 ในป 2005 รัฐบาลจีนจัดงบประมาณ 4,840
ลานหยวน 590 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใชในโครงการการลดความยากจนในระดับมณฑล ใน
8 ภูมิภาค ซึ่งรวมถึงยูนนานและกวางซี
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การคาขามพรมแดน
อาเซียนกับจีนทําความตกลงในการสรางเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) และความตกลง
ในการคาสินคาที่ไดทําขอตกลงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2005 โดยมีเปาหมายที่จะยุติภาษีนําเขา
รอยละ 90 ของสินคาจากอาเซียนและจีนภายในป 2010
นับตัง้ แตกระบวนการลดภาษีเริม่ ตนขึน้ ตามความตกลงในป 2005 การคาระหวางอาเซียนและ
จีนเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในชวงเดือนกรกฎาคม 2005 และพฤษภาคม 2006 สินคานําเขาของจีน
จากอาเซียนมีมูลคา 74,150 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกวาปกอนรอยละ 20.6 สวนการสงออกของ
จีนไปยังอาเซียน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 23.1 รวมทั้งสิ้นมีมูลคา 55,570 ลานเหรียญสหรัฐ21
ยู น นานมี ป ระวั ติ ศ าสตร ย าวนานในความสั ม พั น ธ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ ประเทศอนุ ภู มิ ภ าค
ลุมแมน้ําโขง ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2006 การคาระหวางยูนนานกับอาเซียนมีมูลคา 1,595
ลานเหรียญสหรัฐ การสงออกจากยูนนานไปยังอาเซียนมีมลู คา 1,156 ลานเหรียญสหรัฐ ซึง่ เพิม่ สูงขึน้
รอยละ 42.8 จากปกอน ในขณะเดียวกัน การนําเขาจากอาเซียนมีมูลคา 439 ลานเหรียญ เพิ่มขึ้น
รอยละ 25.4 จากปกอ น การคาระหวางยูนนานกับอาเซียนเกินดุล 717 ลานเหรียญสหรัฐ ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปกอนรอยละ 37.622
การคาระหวางกวางซีกับอาเซียนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน
ในป 2005 สภาสํานักงานทีป่ รึกษาการสงเสริมการคาระหวางประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน (The Chinese Council for the Promotion of International Trade) สงตัวแทนเจรจา
การคามากกวา 20 คนไปยังประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว
และพมา จนในปจจุบันอาเซียนกลายมาเปนประเทศคูคาที่ใหญที่สุดของกวางซี23
จากการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและการเพิม่ ขึน้ ของการคากับประเทศอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
ตอนบนเกิดรูปแบบใหมของการเดินทางขามแดนในมณฑลยูนนานและกวางซี นอกจากนี้ ในการสง
คนเขาเมืองขามไปยังยูนนานและกวางซี เปนจุดหยุดพักชั่วคราวของคนเขาเมืองที่เดินทางมาจาก
มณฑลอื่นของจีน
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แรงงานบางคนที่เคยทํางานในประเทศไทย สามารถที่จะสรางบานใหม ซึ่งผลที่ตามมา คือชาวบาน
ในหมูบานก็มีแรงจูงใจที่จะยายถิ่น - สปป. ลาว, 2006
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ปป. ลาว เปนประเทศเล็กที่สุดเปนอันดับสองในเอเซีย ดวยพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร
ประเทศลาวถูกรอบลอมดวยปาไมและภูเขา เปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล มีประชากร
5.8 ลานคน ความหนาแนนของประชากรอยูที่ 24 คนตอตารางกิโลเมตร และเปนประเทศ
ที่มีกลุมชาติพันธุประมาณ 49 กลุม ระบบเศรษฐกิจหลักคือเกษตรกรรม ซึ่งมีการจางงานรอยละ
82.2 ของประชากรทัง้ หมด ซึง่ เปนสัดสวนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต1 กําลังแรงงาน
ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีจํานวนมากกวา 2.6 ลานคนในป 2003
สปป. ลาว มีชายแดนทางดานเหนือติดกับจีน ดานตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพมา ดานตะวันตก
ติดกับประเทศไทย ดานใตตดิ กับกัมพูชา และดานตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเวียดนาม แนวชายแดน
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ที่ยาวที่สุดติดกับประเทศไทยตามความยาวของแมน้ําโขง การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
เกิดขึ้นมานานหลายตอหลายป สปป. ลาว มีดานตรวจคนเขาเมืองระดับชาติจํานวน 15 จุด และมี
จุดผานแดนตาง ๆ อีก 55 แหง จุดตรวจคนเขาเมืองในระดับทองถิ่นตั้งขึ้นระหวางป 1960-1990
และป 2000-2002 จุดตรวจคนเขาเมืองระหวางประเทศสวนใหญตั้งขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1990
ในป 1997 สปป. ลาว เขาเปนสมาชิกของอาเซียน และในปเดียวกันไดยื่นความจํานงคสมัคร
เขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) ภายใตบริบทการรวมกลุมในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก รัฐบาลลาวเนนถึงความสําคัญของการคาชายแดน ในขณะเดียวกันธนาคารเพือ่ การพัฒนาแหง
เอเชีย (ADB) มอง สปป. ลาว เปนกุญแจสูความสําเร็จของโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง2 ในฐานะที่เปนสมาชิกของยุทธศาสตรความรวมมืออิระวดีเจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS)
สปป. ลาว เกีย่ วของกับหลายโครงการ รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในการคมนาคม และ
โครงการการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในสวนหนึง่ ของความพยายามในการเจรจา
เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ในเดือนตุลาคม 2006 รัฐบาลลาวยืน่ เสนอแกสมาชิกในทีป่ ระชุม
สมาชิกองคการการคาโลกในการเขาถึงตลาดของสินคาอุตสาหกรรมตางๆ ขณะเดียวกันประเทศ
สมาชิกองคการการคาโลกก็ตอบรับขอเสนอของลาว ประเทศเหลานั้นไดขอใหรัฐบาลลาวใหขอมูล
ระบอบการคา รวมทั้งการบริการของลาวมากขึ้น3

1. ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨

นับตั้งแตรัฐบาลลาวนํากลไกเศรษฐกิจใหมมาใชในป 1986 ระบบเศรษฐกิจเคลื่อนตัวจาก
ระบบการสัง่ การจากสวนกลางไปสูเ ศรษฐกิจทีเ่ นนระบบตลาด กลไกดังกลาวอนุญาตใหภาคเอกชน
มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ซึ่งจะเห็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นของดัชนี
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีส่ าํ คัญ ๆ ยกตัวอยางเชน ในชวงวิกฤติการเงินเอเซีย ภาวะเศรษฐกิจมหภาค
ยังคงมีเสถียรภาพและอัตราการเติบโตคงยังรักษาระดับไวตลอดทศวรรษที่ 1990 และ 2000 ผลผลิต
มวลรวมประชาชาติเติบโตรอยละ 6.5 ในป 2004 รอยละ 7 ในป 2005 และรอยละ 7.3
ในป 20064 ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป 2000 การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั้งหมดมีมูลคา 31 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเพียงรอยละ 1.78 ตอ
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ในป 2007 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มขึ้นเปน 785 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 19.85 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ5 ในระหวางป 2001-2005 ประเทศ
ที่เขาไปลงทุนในลาวสูงสุด 5 อันดับแรก คือประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และจีน6
อยางไรก็ตามความยากจนเชือ่ มโยงกับอัตราผูท ไี่ มสามารถอานออกเขียนไดทอี่ ยูใ นระดับสูง
ยังคงเปนประเด็นสําคัญทีส่ ง ผลกระทบตอการดํารงชีวติ ประจําวันของประชาชนในประเทศอยางตอ
เนือ่ ง สปป. ลาว ยังคงถูกจัดใหเปนประเทศในกลุม ประเทศพัฒนานอยทีส่ ดุ (LDCs) ในป 2005 จาก
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ดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) สปป. ลาว ถูกจัดใหอยูในอันดับที่ 130 จาก 177 ประเทศ โดยอัตรา
การอานออกเขียนไดของประชากรวัยผูใหญอยูที่รอยละ 68.7 เทานั้น7 จากขอมูลของสหพันธ
แมหญิงลาว (Lao Women’s Union) อัตราการอานออกเขียนไดของผูห ญิงเพียงรอยละ 59 ในขณะที่
อัตราดังกลาวของผูชายอยูที่รอยละ 808 ขอมูลจากสํารวจการใชจายและการบริโภคป 2002 และ
2003 (Lao Expenditure and Consumption Survey 2002/2003-LECSIII) อัตราการจบการศึกษา
ชั้นประถมของเพศหญิงเพียงรอยละ 14.4 ในขณะที่ UNDP รายงานวาสัดสวนของการเขารับ
การศึกษาในระดับประถม มัธยม และระดับทีส่ งู กวา โดยรวมอยูท ร่ี อ ยละ 61.59 UNIFEM รายงานวา
เกือบสองในสามของเด็กผูหญิงลาวอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปไมจบการศึกษาระดับประถม และเกือบ
หนึง่ ในสามของเด็กผูห ญิงกลุม เดียวกันนีเ้ ปนผูท ไี่ มสามารถอานออกเขียนได10 ผลก็คอื เยาวชนราว
25,000 คน อายุระหวาง 15-18 ป เขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงผูที่ออกจากโรงเรียน
กลางคัน11
กําลังแรงงานที่ขยายตัวอยางรวดเร็วเปนปจจัยหลักในการกําหนดความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ รอยละ 54 ของประชากรมีอายุต่ํากวา 20 ป ขณะเดียวกันมีการคาด
หมายวาประชากรของประเทศจะเพิ่มขึ้นสองเทาในระยะเวลา 15 ปขางหนา12 เพื่อจะดูดซับกําลัง
แรงงานทีเ่ พิม่ อยางรวดเร็ว และเพือ่ พนจากสถานะประเทศพัฒนานอยทีส่ ดุ ภายในป 2020 ประเทศ
ลาวจะตองเพิ่มรายไดตอหัวใหถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ และลาวจําเปนตองมีอัตราการเติบโตตอป
รอยละ 7.5 อีกดวย ในชวงระหวางป 2004 ถึง 2006 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติไดเติบโตขึ้นแต
ยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
สวนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (National Socio-economic
Development Plan) ฉบับที่ 3 ป 1991-1995 วัตถุประสงคของการพัฒนาที่สําคัญอันดับตน ๆ คือ
การรวบรวมการปฏิรปู เศรษฐกิจมหภาคตาง ๆ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพือ่ ทําใหเกิดการเปลีย่ น
ผานทีร่ าบรืน่ ไปสูร ะบบเศรษฐกิจตลาด สิง่ นีจ้ ะบรรลุเปาหมายดวยการสงเสริมประสิทธิภาพและการ
ดําเนินการทีด่ ขี น้ึ ของภาครัฐ เรงพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูผ า นการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และยับยัง้ การทําลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตแผน
ฉบับที่ 4 ป 1996-2000 เปาหมายหลักของการพัฒนาเนนที่การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ประชุมสภาแหงชาติไดประกาศแผนที่ใหความสําคัญใน
ลําดับตนๆ ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชนบท การผลิตอาหาร การผลิตเชิง
การคา ลดการทําเกษตรหมุนเวียนและทําใหกลายเปนเกษตรถาวร ขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กับตางประเทศ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่วัตถุประสงคหลักของแผนฉบับที่ 5
(ป 2001-2005) คือ บรรลุความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ผลิตอาหาร หามปลูกฝน และ
เสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม
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ในขณะทีร่ ะบบเศรษฐกิจของ สปป. ลาว มีสาขาเกษตรเปนหลัก การทองเทีย่ ว เหมืองแร และ
การผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา เปนสาขาที่ตองมีการพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
อันจําเปนตอความเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ในปจจุบนั การผลิตกระแสไฟฟาพลังน้าํ นํารายไดจาก
การสงออกทีส่ าํ คัญของประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของรายไดการสงออกทัง้ หมดในป 200413
ในปจจุบันภายใตแผนฉบับที่ 6 (ป 2006-2010) ซึ่งบังคับใชในเดือนกรกฎาคม 2006 ยุทธศาสตร
การขจัดความยากจนและความเติบโตของประเทศ (National Growth and Poverty Eradication
Strategy-NGPES) ไดถกู นําเขาไปรวมอยูใ นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ซึง่ ใหความสําคัญ
กับการแปรรูปอาหาร การผลิตไฟฟาพลังน้ํา การพัฒนาเหมืองแร และความรวมมือที่มากขึ้นใน
อาเซียน ในป 2007 การสงออกกระแสไฟฟาพลังน้ําเพิ่มสูงขึ้นและปจจุบันมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 30 ของรายไดจากการสงออกทั้งหมดของประเทศ14
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จากการสํารวจขององคกรแรงงานระหวางประเทศ พบวามีการเคลื่อนยายประชากรภายใน
ประเทศอยูใ นสัดสวนทีต่ าํ่ มาก โดยจากการสํารวจพบวาประชากรในสัดสวนต่าํ กวารอยละ 20 เคลื่อน
ย า ยอยู ภ ายในประเทศ ร อ ยละ 42.5 ของประชากรดั ง กล า วเคลื่ อ นย า ยไปยั ง เวี ย งจั น ทน
เมืองหลวงของประเทศ15 จากรายงานการสํารวจสํามะโนประชากรแหงชาติ ป 2005 พบวาตั้งแต
ป 1995 เปนตนมา ประชาชนจํานวนต่ํากวา 200,000 คน เคลื่อนยายไปยังจังหวัดอื่น เวียงจันทน
เปนเมืองปลายทางที่ประชาชนจากชนบทเคลื่อนยายเขาไปมากที่สุด โดยระหวางป 1995 - 2005
มีประชากร 72,789 คน เคลือ่ นยายเขาไปเมืองหลวง ในจํานวนดังกลาวประมาณรอยละ 54 มาจาก
จังหวัดทางตอนเหนือ รอยละ 29 มาจากทางตอนกลางของลาว และรอยละ 17 มาจากทางตอนใต
คนเขาเมืองสวนใหญเคลื่อนยายไปยังประเทศไทย16
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ป

ระเทศไทยประกอบดวยประชากรมากกวา 65 ลานคน1 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติตอ หัว
3136.50 เหรียญสหรัฐฯ2 ซึ่งปจจุบันเปนประเทศปลายทางหลักของผูยายถิ่นใน GMS
ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก ในชวงระหวางทศวรรษที่ 1980 ถึง
กลางทศวรรษที่ 1990 จนกลายเปนหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนารวดเร็วที่สุดในกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาของเอเชีย ภาวะวิกฤติเงินบาทไทยในชวงป 1997 และ 1998 นั้น ทําใหเกิดวิกฤติขยายไปสู
ประเทศอื่นในเอเชีย และทําใหประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในชวงป 1997 และ 1998
จนเศรษฐกิจเริม่ ฟน ตัวในชวงป 1999 โดยผลผลิตมวลรวมประชาชาติเพิม่ ขึน้ รอยละ 4 และแมทว่ั โลก
จะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ 9/11 ตลอดจนเหตุการณสึนามิในเดือนธันวาคมป
2004 และเหตุการณความรุนแรงทางภาคใตที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แตอัตราการเติบโตของผลผลิต
มวลรวมประชาชาติในประเทศไทยชวงป 2002-2006 มีอัตราการเติบโตที่คอนขางทรงตัว คือ
รอยละ 5.3 รอยละ 7.1 รอยละ 6.3 รอยละ 4.5 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ อัตราการเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติในชวงป 2006 และ 2007 นั้น สวนใหญมาจากการคาสงออกที่คอนขาง
เขมแข็ง แมวาเงินบาทจะมีอตั ราแลกเปลีย่ นทีม่ คี า แข็งขึน้ เมือ่ เทียบกับดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกคาดการณวาจะชะลอตัวลงอยูที่รอยละ 4 ในชวงป 20073
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยอยูที่ประมาณรอยละ 30 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ โดยมี
การจางงานแรงงานรอยละ 13 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ ขณะที่ภาคการเกษตรมีสวนแบงเพียง
รอยละ 9.9 ของการผลิตรวม แตใชกาํ ลังแรงงานในภาคเกษตรถึงรอยละ 42 ของกําลังแรงงานทัง้ หมด4
ทางดานการเมืองนั้นประเทศไทยมีความวุนวายทางการเมืองตั้งแตป 2006 โดยมีทั้งการ
ประทวงตามทองถนน การเลือกตัง้ ทีเ่ ปนโมฆะและรัฐประหาร นายทักษิณ ชินวัตร และพรรคการเมือง
ของเขาสามารถชนะการเลือกตั้งครั้งที่สอง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2005 ไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร
374 ทีน่ งั่ อยางไรก็ตามการปกครองทีใ่ ชอาํ นาจเบ็ดเสร็จและการบริหารในลักษณะทีม่ กี ารคอรัปชัน่
มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงการที่สมาชิกครอบครัวและพวกพองเขามาดํารงตําแหนงสําคัญและมีสวน
ในการดําเนินธุรกิจที่ดูไมโปรงใส ขอกลาวหาเหลานี้กระตุนใหประชาชนพากันออกมาชุมนุมตาม
ทองถนนเพือ่ เรียกรองใหเขาลาออก ขณะเดียวกันการประทวงตอตานทักษิณก็เปนชนวนใหเกิดการ
ประทวงสนับสนุนทักษิณเกิดขึ้นดวยเชนกัน ทําใหประเทศแบงออกเปนสองขั้ว ระหวางผูสนับสนุน
และผูตอตานนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2006 นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรประกาศยุบสภาและจัดใหมีการ
เลือกตัง้ ดวนในวันที่ 2 เมษายน 2006 พรรคฝายคานตัดสินใจคว่าํ บาตรการเลือกตัง้ ทีพ่ รรคไทยรักไทย
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“ชนะ” อยางไรก็ตามการเลือกตั้งที่ไดรับชัยชนะอยางทวมทนก็ทําใหเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ และใน
วันที่ 4 เมษายน 2006 นายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรไดประกาศวา เขาจะลงจากตําแหนงเมือ่ รัฐสภา
ไดคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนงตอจากเขาแลว ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดประกาศใหผลการ
เลือกตั้งเปนโมฆะ และจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2006 โดยการแตงตั้งรักษาการ
นายกรัฐมนตรีใหดํารงตําแหนงชั่วคราว ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนนายทักษิณก็กลับมาเปนผูนํา
รักษาการรัฐบาล ขณะทีก่ ารเลือกตัง้ ครัง้ ใหมใกลเขามาเรือ่ ย ๆ และเห็นไดชดั วานายทักษิณ ชินวัตร
จะยังคงดํารงอํานาจอยูต อ ไป ทําใหกลุม ตอตานทักษิณรวมตัวกันอีกครัง้ จากนัน้ ในวันที่ 19 กันยายน
คณะรัฐประหารหกคน นําโดย พลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน ไดทําการยึดอํานาจรัฐบาลไทย และได
ปลดตําแหนงและทําใหนายทักษิณ ชิณวัตรตองออกจากประเทศ รัฐบาลเผด็จการทหารใหคาํ มัน่ วา
จะมีการคืนอํานาจใหกบั ประชาชนโดยเร็ว และไดแตงตัง้ รัฐบาลชัว่ คราว นําโดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
ซึ่งเปนนายทหารเกษียณอายุที่ไดรับการนับถือ และตามที่ไดใหคํามั่นไว รัฐบาลเผด็จการทหาร
ประกาศวาจะมีการเลือกตั้งที่โปรงใสและยุติธรรมภายในหนึ่งป ซึ่งหลังจากที่มีการรัฐประหารไดมี
การประกาศกฎอัยการศึกทันที จนกระทั่งในเดือนมกราคม 2007 รัฐบาลทหาร ไดประกาศยกเลิก
กฎอัยการศึกในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ขณะที่หลายจังหวัดในภาคใตยังคงมีการบังคับใชอยู
ในชวงนีป้ ระเด็นเกีย่ วกับความมัน่ คงของประเทศมักจะมีนา้ํ หนักมากกวาประเด็นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน จนทําใหเกิดความเขมงวดดานสิทธิของผูอพยพตามจังหวัดตาง ๆ คือในภูเก็ต ระยอง
ระนอง พังงา สุราษฎรธานี และสมุทรสาคร5
หลังจากรัฐประหาร กองทัพยังไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ป 1997) และ
จัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิก 100 คน เพื่อรางรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม กอนที่
จะนํารางนี้ใหประชาชนลงประชามติ
ถึงแมวาจะมีการตอตานคณะรัฐประหารเพียงเล็กนอยและประชาชนโดยทั่วไปแสดงความ
เชื่อมั่นวารัฐบาลทหารจะสามารถฟนฟูประชาธิปไตยภายในประเทศได พวกเขาไดเผชิญกับความ
ทาทายดานความชอบธรรมในการดําเนินการของพวกเขา และขีดความสามารถในการทําใหความ
เชื่อมั่นของสาธารณะชนยังคงมีอยูในตัวพวกเขาเฉกเชนชวงเริ่มตนรัฐประหาร อดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร ถูกตั้งขอหาคอรัปชั่นและทําลายประชาธิปไตย ขณะที่รัฐบาลทหารดูจะมีภาพทาง
ศีลธรรมที่สูงสงกวาหลังจากการทํารัฐประหาร อยางไรก็ตาม หลังจากไมกี่เดือนที่พวกเขาดํารง
ตําแหนง หลายคนในรัฐบาลทหารก็ถูกตั้งขอกลาวหาที่ทําใหภาพความมีศีลธรรมของรัฐบาลนี้
ตองแปดเปอน พลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน ถูกกลาวหาวาจดทะเบียนสมรสซอน ซึ่งหากไดรับการ
พิสจู นวา เปนจริงก็จะเปนการละเมิดประมวลกฎหมายอาญาไทยในสองมาตรา ทางดาน พล.อ.สุรยุทธ
ก็ถกู กลาวหาวามีการปญหาความไมปรกติเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน โดยไปสรางบานซอนทับที่ดิน
สําหรับเกษตรกรไรที่ดิน ในขณะนั้น ความกังวลเริ่มเกิดขึ้นกับภาคประชาสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในเรื่องที่วาทหารอาจจะไมไดมีความมุงหมายดานเกียรติยศอยางที่คาดไวแตตน สิ่งนี้ไดถูกเปดเผย
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จากการประชุมคณะรัฐบาลครั้งสุดทายในป 2006 ที่คณะรัฐบาลที่มาจากการแตงตั้งของทหาร
มีมติอนุมตั งิ บประมาณ 556 ลานบาท (ราว 14 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพือ่ ใหมกี องกําลังพิเศษแบบ
“ลับ” จํานวน 14,000 นาย สอดสองพืน้ ทีเ่ สีย่ งทางการเมืองในภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศ
ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใหการสนับสนุนนายทักษิณ ชินวัตรสูงมาก นอกจากนี้ยังมีขอเสนอที่วารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม อาจทําใหตําแหนงนายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง และการกลาวถึงการ
แตงตั้งวุฒิสภาจึงทําใหเกิดความกลัววา รัฐบาลทหารอาจจะไมเต็มใจที่จะคืนอํานาจใหประชาชน
เทาใดนัก
ในชวงวันสิ้นป 2006 มีการวางระเบิดแปดจุดในกรุงเทพฯ ทําใหมีผูเสียชีวิตสามคนและ
อีกหลายสิบคนไดรบั บาดเจ็บ นายกรัฐมนตรีในตอนนัน้ กลาวหาวาเบือ้ งหลังของเหตุระเบิดในครัง้ นี้
นาจะมาจากนายทักษิณ ชินวัตร และพรรคพวกของเขา โดยนายทักษิณเองก็ออกมาปฏิเสธ
ขอกลาวหานี้ โดยยืนยันวานาจะเปนฝมือกองโจรแบงแยกดินแดนทางภาคใต ขณะที่คนอื่น ๆ ให
ความเห็นวาอาจเปนทางกองทัพเองที่อยูเบื้องหลังเหตุการณนี้ เพื่อเปนการใหความชอบธรรม
ในการที่พวกเขาจะไดดํารงตําแหนงอยูตอไป
ในชวงตนป 2007 นโยบายเศรษฐกิจของคณะมนตรีความมัน่ คงแหงชาติ (คมช.) เริม่ กลายเปน
ขาวพาดหัวหนาหนึ่ง มาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนทําใหตลาดหุนดิ่งลง และมีการจํากัดการ
ถือครองทรัพยสนิ โดยชาวตางชาติ มาตรการเหลานีท้ าํ ใหนกั ลงทุนขาดความเชือ่ มัน่ ตามมาดวยการ
แกตัวเปนชุด ๆ ของ คมช.
ในเดือนเมษายน 2007 คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกองทัพไดอนุมัติรางฉบับแรกของ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ในเดือนพฤษภาคม พรรคไทยรักไทยของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ก็ถูก
ประกาศยุบพรรค ในเดือนสิงหาคม 2007 ผลจากการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่รางโดยทหาร
ปรากฎวามีการรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ในเดือนธันวาคม 2007 ในที่สุดไดมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น โดยพรรคพลังประชาชนที่ตั้งขึ้นมา
จากอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย และมีนายทักษิณคอยหนุนหลังอยูไ ดรบั เสียงขางมากในการเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเดือนกุมภาพันธ 2008 ประเทศก็กลับไปสูการปกครองของประชาชน
และ นายสมัคร สุนทรเวช สหายเกาของทักษิณ ไดปฏิญาณเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ขณะทีน่ ายทักษิณยังคงอยูน อกประเทศ เขาก็หาทางปรากฏตัวในสือ่ เปนประจํา โดยสวนหนึง่
มาจากการที่เขาซื้อทีมแมนเชสเตอร ซิตี้ ซึ่งเปนสโมสรฟุตบอลพรีเมียรลีกของอังกฤษ ในเดือน
กุมภาพันธ 2008 เขากลับมาที่ประเทศไทย แมเขาจะปฏิเสธวาไมไดมีความตองการกลับสูการเมือง
ก็ตาม
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อัตราคาจางขั้นต่ํา
ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2007
คณะรัฐบาลไดอนุมัติการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับป 2008 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2008 การปรับอัตราคาจางในครั้งนี้ ทําใหคาจางขั้นต่ําตอวันใน
กรุงเทพฯ และสมุทรสาคร เพิ่มขึ้นเปน 194 บาท เชียงใหมเพิ่มขึ้นเปน 159 บาท ภูเก็ตเพิ่มขึ้นเปน
193 บาท และระนองเพิ่มขึ้นเปน 163 บาท
ภาคใต
ในป 2006 และ 2007 พบวายังคงมีเหตุการณความไมสงบอยางตอเนื่องในเขตสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึง่ ในอดีต นายทักษิณไดจดั การสถานการณนโี้ ดย
การใชกําลัง แตกลับสัมฤทธิ์ผลเพียงเล็กนอย ขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติพยายามใชวิธี
ที่ประนีประนอมมากกวา แตก็สัมฤทธิ์ผลนอยเชนเดียวกัน หลังจากพยายามมาสี่เดือน ตั้งแตเดือน
มกราคม 2004 มีประชาชนมากกวา 2,800 คนถูกสังหารในพื้นที่6 การเขนฆาของกลุมแบงแยก
ดินแดนในพื้นที่ดูเริ่มไมเลือกเปาหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังไรเหตุผลและโหดเหี้ยมมากขึ้นดวย
ในสัปดาหแรกของเดือนมกราคม 2007 ชาวพุทธคูหนึ่งถูกฆาตัดคอ ในอีกไมกี่วันตอมาชาวมุสลิม
สองรายและชาวพุทธอีกหนึ่งรายถูกยิงเสียชีวิต ความรุนแรงเริ่มมีผลโดยตรงกับโรงเรียนและครู
ในพื้นที่ภาคใต จากการเผาโรงเรียนและสังหารครูถงึ 60 คน ทําใหโรงเรียนตองปดตลอดป ผลจาก
เหตุการณดงั กลาวทําใหครูกวา 2,000 คน เรียกรองใหมกี ารยายพวกเขาออกจากพืน้ ที่ ทําใหเกิดภาวะ
ขาดแคลนครู
คนงานที่ทํางานอื่นๆ ก็ยายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง จนทําใหเกิด
การขาดแคลนแรงงานทั่วไปในจังหวัดตาง ๆ ดวย ในเดือนมกราคม 2007 มีนโยบายประกาศใหจด
ทะเบียนแรงงานขามชาติในเขตพื้นที่หาจังหวัดทางใตสุดของภาคใต ซึ่งถูกประกาศใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษแรงงานขามชาติ ในพืน้ ทีเ่ หลานีไ้ ดรบั ใบอนุญาตทํางานแบบทีเ่ ปนสีเฉพาะ ซึง่ อนุญาต
ใหพวกเขาทํางานอยูเฉพาะภายในเขตพื้นที่หาจังหวัดที่กําหนดไวเทานั้น นับเปนการกักขังพวกเขา
ใหอยูในพื้นที่ที่มีความรุนแรงและการกอการราย
ในวันที่ 15 มกราคม 2007 คณะรัฐบาลมีมติอนุมัติขยายเวลาของการประกาศภาวะฉุกเฉิน
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด คือ ยะลา นราธิวาส และปตตานี ออกไปอีกสามเดือน การประกาศภาวะฉุกเฉิน
ทําใหพวกเขามีสิทธิจับกุมตัวผูตองสงสัย โดยไมจําเปนตองมีหมายศาลเปนเวลา 30 วัน
ไขหวัดนก
จากเว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุขมีการระบุวามีผูติดเชื้อจากโรคไขหวัดนกหารายและ
เสียชีวิตสองรายในป 2005 ตอมาในป 2006 ยอดผูเสียชีวิตจากจํานวนสามรายก็ไดรับการยืนยัน
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ในจังหวัดพิจิตร อุทัยธานี และหนองบัวลําภู นับตั้งแตเกิดการระบาดในป 2003 มีคนเสียชีวิต
ในไทยแลว 17 ราย7 ในสัปดาหทสี่ องของเดือนมกราคม 2007 พบการระบาดครัง้ ใหมของโรคไขหวัด
นกในเปดในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือของประเทศไทย8
อางอิงทายเรื่อง
1
2
3

4
5
6

7

8

ADB, Key Indicators 2007.
ดู IMF, World Economic Outlook Database, April 2007.
World Bank, “Country Brief: Thailand”, October 2007, in ADB, Asian Development Outlook 2007, pp.
232-235. Last accessed at: <http://go.worldbank.org/IS43PD1U20>.
“Thailand”, in ADB, Key Economic Indicator 2007, p. 348.
ดู 66 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศจังหวัด
“Southern Thai violence increases”, in Aljazeera. Net, 15 January 2008. Last accessed on 6 March 2008
at: <http://english. aljazeera.net/NR/exeres/89D1AEBB-6038-4423-8CDA-FEC89B46E12D.htm>.
“Tracking Avian fl ue”, in Washington Post.com, 30 January 2008. Last accessed on 6 March 2008 at:
<http://www.washingtonpost.com/wp-srv/health/interactives/birdfl u/>.
กระทรวงสาธารณสุข Last accessed at : <http://thaigcd.ddc.moph.go.th/AI_case_report_070116.html>.

เอื้อเฟอภาพโดย สถาบันการวิจัยสังคมศาสตรภาคใต
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ชีวิตชนบทในเวียดนามซึ่งเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแมน้ํา - มวยนองนอย เวียดนาม, ป 2005
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วียดนามมีพรมแดนดานตอนเหนือติดกับจีน ดานตะวันตกติดกับลาว ดานตะวันออกและดานใต
ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก เวียดนามแบงเขตการปกครองออกเปน 59 จังหวัด และ 3 เทศบาล
นคร มีพื้นที่ทั้งหมด 329,141 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ทางทะเลมากกวาหนึ่งลานตาราง
กิโลเมตร การเติบโตของประชากรเริ่มคงตัวมาตั้งแตป 2005 โดยมีรายงานวามีการเติบโตของ
ประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 ตอป ในป 20061 จนถึงชวงกลางป 2007 จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นถึง
มากกวา 85 ลานคน2 เวียดนามยังเปนประเทศที่มีกลุมชาติพันธุ แตกตางกัน 54 กลุม โดยมีชาวขิ่น
(Kinh) เปนประชากรสวนใหญ ราวรอยละ 87 ของประชากรทั้งหมด มีกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย
อื่น ๆ คือ ตาย ไท เหมื่อง นุง มง ฮั้ว (จีน) และชาวเขมร กลุมชาติพันธุสวนใหญอาศัยอยูในเขต
พื้นที่ภูเขาภายในประเทศ
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รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริม่ กอตัง้ อยางเปนทางการในเดือนกรกฎาคมป 1976
เมื่อมีการรวมประเทศเปนหนึ่งเดียว และตั้งกรุงฮานอยใหเปนเมืองหลวงประจําชาติ โดยเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นตามมาจากการลมสลายของรัฐบาลไซงอนในป 1975 และการสิ้นสุดสงครามเวียดนามกับ
สหรัฐฯ ตั้งแตป 1954-1975 ซึ่งมีชาวเวียดนามเสียชีวิตจากสงครามราว 1.3 ลานคน และทหาร
อเมริกันเสียชีวิต 58,000 คน ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับเวียดนามเริ่มกลับสูภาวะปกติในป
1995 ในเดือนมิถุนายน 2005 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฟาน วัน คาย ไดไปเยือนสหรัฐฯ ซึ่ง
นับเปนครั้งแรกที่ผูนําเวียดนามไปเยือนสหรัฐฯ นับตั้งแตสงครามเวียดนาม และในเดือนมิถุนายน
2007 ผูนําสหรัฐฯ ไดเขาพบประธานาธิบดี เหงียน มินห เจียด ของเวียดนามเปนครั้งแรก รัฐบาล
เวียดนามในตอนนีเ้ ห็นวาสหรัฐฯ เปนประเทศทีจ่ ะสามารถรองรับแรงงานขามชาติจากประเทศตนได
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มาตรการในปจจุบนั ของเวียดนามคือ การเตรียมการปฏิรปู การปกครองของรัฐบาลเวียดนาม
โดยมีเปาหมายตองการเพิ่มศักยภาพและลดความเปนระบบราชการ โดยการปฏิรูปจะมุงเนนไปที่
หนวยงานดานการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตจําวันของสาธารณะชน เชน กระทรวง
ทีด่ าํ เนินการในการออกเอกสารอนุญาตหลาย ๆ เรือ่ ง3 ยกตัวอยางเชน มีนาํ เสนอรายงานเรือ่ ง ‘การ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร’ (One-Stop Shops) เพื่อพัฒนาการใหบริการของรัฐแกประชาชน
และกลุมธุรกิจ ซึ่งคอนขางประสบความสําเร็จและไดลดโอกาสสําหรับขาราชการของรัฐในการ
คอรรัปชั่น4
การดําเนินการดังกลาวอยูภายใตหลักการกระจายอํานาจจากสวนกลางและการเมืองแบบ
ผูแ ทน ซึง่ ตองการมอบอํานาจใหกบั หนวยงานรัฐบาลบางหนวยในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพวกเขาเอง
ภายใตการปฏิรปู นีม้ เี จาหนาทีห่ นวยงานรัฐบาลบางสวนทีม่ อี าํ นาจมากกวาเดิมอยางเห็นไดชดั ทําให
พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบการทํางานโดยสามารถจัดการกับงบประมาณของ
พวกเขาไดเอง แผนการลดอํานาจจากสวนกลาง หมายความวา จะมีการนําการตัดสินใจของรัฐโดย
สวนใหญลงไปสูระดับลาง เชน ในระดับจังหวัดหรือเทศบาล ซึ่งสิ่งนี้ไดสะทอนไวในการเพิ่มเงิน
งบประมาณในสวนของรัฐบาลทองถิ่น5
กระบวนการนีย้ งั ไดมกี ารริเริม่ ใหสง เสริมการมีสว นรวมใหแกประชาชนและสงเสริมประชาธิปไตย
ในระดับรากหญา โดยเฉพาะในสวนพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการขอมูล เชน เรือ่ งกฎหมายและนโยบายในปจจุบนั
กระบวนการบริหารงาน แผนยุทธศาสตรดา นเศรษฐกิจสังคม แผนการใชอสังหาริมทรัพย การกําหนด
งบประมาณและการใชจาย โปรแกรมการเงินของรัฐบาล และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลดความ
ยากจน การปรึกษาหารือกับสาธารณะ และการใหขอมูลของประชาชน ถูกนําเขาไปในโครงสราง
พื้นฐานและโครงการพัฒนาชุมชน ทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อนํามาใชในระดับทองถิ่น รวมถึง
การจัดการตามแผนงานของผูน าํ ทองถิน่ การดําเนินกิจกรรมของสภาประชาชน การดําเนินงานของ
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รัฐบาล และการแกไขปญหาขอรองเรียนตาง ๆ อยางไรก็ตามในความจริงแลวยังมีชองวางหางกัน
มาก ระหวางนโยบายกับการนํามาใชจริง จากรายงานการพัฒนาเวียดนาม (Vietnam Development
Report) ในป 2005 การมีสวนรวมของประชาชนนั้นยังไมเทากันในแตละสวน สวนที่ประชาชน
เขามามีสวนรวมมากที่สุดคือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการกระจายงบประมาณ เชน การยกระดับ
ถนนหนทางในแถบรอบนอกตัวเมืองและในระดับหมูบานของเขตชนบท

2. ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨

นับตั้งแตการดําเนินนโยบาย ดอย มอย (การฟนฟู) ในป 1986 เวียดนามก็ไดกาวไปอีก
หนึ่งกาวสําหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบการตลาด ในเดือนมกราคม 2007 หลังจาก 12 ปที่มีการ
เจรจา เวียดนามไดกลายเปนสมาชิกรายที่ 150 ขององคการการคาโลก (WTO) โดยประเทศมีแผนการ
ปฏิรปู อุตสาหกรรมและปรับตัวใหเปนประเทศสมัยใหม ทําใหเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึน้ อยาง
คงตัว และมีอัตราเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติรอยละ 8.3 ในป 2007 อัตราการวางงาน
อยูที่ระดับรอยละ 2 ในชวงไมกี่ปที่ผานมา การลงทุนทางตรงจากตางชาติ (FDI) เพิ่มขึ้นถึงระดับ
2.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ มาตรฐานการครองชีพก็ดขี น้ึ ทัง้ ในตัวเมืองและในชนบท และจํานวนประชากร
ทีม่ รี ายไดตา่ํ กวาเสนมาตรฐานความยากจนก็ลดลงเหลือเพียงรอยละ 29 ในป 2006 จากทีเ่ คยมีอยู
ถึงรอยละ 53 ในป 1993 การลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ เล็กนอยจากรอยละ 6 ของรายไดโดยเฉลีย่
ตอหัวในป 1997 เปนรอยละ 8.56 ในป 2003 การใชจายของรัฐบาลเนนไปที่การทําใหเมืองมีความ
ทันสมัย และสรางเครือขายแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางเมืองนัน้ กับเมืองอืน่ ๆ นอกประเทศเวียดนาม
นโยบาย ดอย มอย ไดเรงกระบวนการพัฒนาความเปนเมืองอยางรวดเร็ว โดยสรางสภาพที่
เอือ้ ตอการปฏิรปู อุตสาหกรรมและการอพยพจากชนบทสูเ มืองในอนาคต ซึง่ ทําใหเกิดการเพิม่ จํานวน
ของผูอยูอาศัยภายในเมืองอยางรวดเร็ว จํานวนผูอาศัยในเมืองเพิ่มขึ้นจาก 18.8 ลานคน (รอยละ
24.2 ของประชากรทั้งหมด) ในป 2000 เปน 21.6 ลานคน (รอยละ 26.3 ของประชากรทั้งหมด) ใน
ป 2004 อยางไรก็ตาม กระบวนการและผลจากการทําใหกลายเปนเมืองไมไดดําเนินไปตลอดทั้ง
ประเทศ แตมุงเนนเพียงเมืองที่มีความสําคัญในระดับตน ๆ เชน ฮานอย โฮจิมินหซิตี้ ดานัง และ
เกิน่ เทอ (Can Tho) ในฮานอยนัน้ มีผอู ยูอ าศัยเพิม่ ขึน้ จาก 2,738,200 คน ในป 2000 เปน 3,082,800
คนในป 2004 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 และในความเปนจริง แลวจํานวนผูอยูอาศัยทีแ่ ทจริงนัน้ มี
มากกวาทีแ่ สดงไวในสถิตขิ องทางการ ซึง่ อาจจะมากกวาถึงสามเทา เนือ่ งจากมีผยู า ยถิน่ จํานวนมากที่
ไมไดลงทะเบียนกับทางการ7 มีชอ งวางสําคัญระหวางโครงสรางพืน้ ฐานทางสังคมและทางเทคโนโลยี
ระหวางเขตเมืองเกาและเขตเมืองใหม ซึ่งสภาพการณในปจจุบันนี้ไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการและความหนาแนนจากการเติบโตของประชากรที่อยูชวงราวรอยละ 3.5 ตอปได ความ
หนาแนนของประชากรทําใหตองมีการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตในเขตเมืองของเวียดนามดวย
อยางไมตองสงสัย โดยเฉพาะปรากฏการณ “ความยากจนในเมือง (urbanization of poverty)”
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ซึง่ กลายเปนวาความยากจนมีการกระจุกหนาแนนในพืน้ ทีเ่ มืองมากกวาในชนบท โดยสถานการณน้ี
รุนแรงขึ้นเมื่ออัตราการอพยพของประชาชนในชนบทมายังพื้นที่เมืองราวหนึ่งลานคนตอป เพื่อ
แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัง้ แตชว งกลางป 2005 รัฐบาลเวียดนามพยายามวางขอบังคับเกีย่ วกับการจดทะเบียนผูพ าํ นัก
อาศัยถาวร และการใหสิทธิในที่อยูอาศัยและที่ดิน8 ตามแนวการปฏิรูป ผูพํานักอาศัยถาวรไมได
กําหนดโดยการเปนเจาของทีอ่ ยูอ าศัย ซึง่ ทําใหเกิดความหวังกับผูย า ยถิน่ จํานวนมาก อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติแลวประชาชนเพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากมาตรการนี้ นั่นคือ
ผูไดรับเอกสารอนุมัติการเปนผูอยูอาศัยถาวร สวนผูที่ถูกหาวาเปนผูใชที่ดินอยาง “ผิดกฎหมาย”
หรือ “ครอบครองสถานที่โดยไมไดรับอนุญาต” โดยแทจริงเปนผูที่อยูอาศัยในพื้นที่นั้นมานานแลว
ซึ่งยังคงประสบปญหาอยู ขณะที่ผูยายถิ่นยังคงไมไดรับการรับรองสถานะอยางถูกกฎหมาย ซึ่งมี
ผลกระทบตอความพยายามลดความยากจน และการพัฒนาการจัดการเมือง ชองวางขนาดใหญ
ระหวางผูพักอาศัยระยะสั้นและผูพักอาศัยระยะยาวตอสิทธิการไดรับคาชดเชยและการครอบครอง
ที่ดิน ยังคงเปนเรื่องที่รัฐบาลเวียดนามและกองทุนจากตางชาติถกเถียงกันอยู ในเรื่องโครงการ
การยายและการสรางถิ่นฐาน
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ในป 2006 ผูยายถิ่นจากชนบทที่เปนแรงงานในโรงงานขนาดใหญที่รวมทุนกับชาวสิงคโปร
ไตหวัน และเกาหลีใต ไดออกมาประทวงหยุดงานทั้งกอนและหลังวันหยุดปใหมที่เรียกวา “Tet”
การประทวงหยุดงาน แพรกระจายเร็วมากในหมูแรงงานยายถิ่น และยังมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่
ความขัดแยงยังคงดําเนินตอไป ขอเรียกรองหลัก ๆ ของการประทวงจะเกี่ยวของกับการเพิ่มคาจาง
ขั้นต่ํา คาจางการทํางานลวงเวลา และความมั่นคงในการทํางาน การประทวงหยุดงานของโรงงาน
การผลิตขนาดใหญ ทําใหมีการประทวงนัดหยุดงานในกลุมการผลิตขนาดกลางและขนาดยอมตาม
มา ซึง่ สงผลกระทบตอการผลิตในชวงไตรมาสแรกของป 2006 อยางเห็นไดชดั การประทวงหยุดงาน
อยางตอเนื่อง ทําใหรัฐบาลเวียดนามตองออกมาตรการขึ้นคาแรงขั้นต่ําใหกับพนักงานในโรงงาน
รอยละ 40 จาก 600,000 ดอง (ราว 40 ดอลลารสหรัฐฯ) ตอเดือน เปน 850,000 ดอง (ราว 55
ดอลลารสหรัฐฯ) ตอเดือน โดยแยกคาจางสําหรับงานกะกลางคืนและกะพิเศษออกตางหาก มาตรการ
ดังกลาวออกมาหนึ่งสัปดาหหลังจากที่มีการประทวงหยุดงาน

4. ä¢ŒËÇÑ´¹¡

เวียดนามเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากโรคไขหวัดนกอยางสาหัส ในเดือน
กุมภาพันธ 2008 กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันวามีการระบาดของโรคไขหวัดนก H5N1
มาสูคน ทําใหตัวเลขการระบาดของโรคไขหวัดนกเพิ่มขึ้นเปน 103 ประเทศ โดย 49 ประเทศอยูใน
ระดับอันตราย
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อางอิงทายเรื่อง
1
2

3
4
5
6
7

8

ADB, Key Indicators of Developing Asian and Pacifi c Countries, “Vietnam”, P. 410.
Central Intelligence Agency, CIA Factbook. Last accessed on 22 November 2007 at: <https://www.cia.
gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/vm.html>.
Wong 2004 sited in Vietnam Development Report (VDR), 2005: p. 7.
“Governance: Executive Summary”: i., in VDR, 2005.
VDR, 2005: p. 81.
“Governance”, in VDR, 2005: p. 57.
J.M. Cour, “Urbanization and Sustainable Development: A Demo-economic Conceptual Framework and
Its Application to Vietnam”, Draft Report. 2003.
สําหรับขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับนโยบายจํากัดผูยายจากถิ่นชนบท-เมือง โปรดดูที่ MMN and AMC, Resource
Book: Migration in the Greater Mekong Subregion, p. 87.
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เอื้อเฟอภาพโดย เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (MMN)
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การประชุมแลกเปลีย่ นดานนโยบายประจําปเรือ่ งการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง จัดโดย สถาบัน
วาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Mekong Institute-MI) เปน
เวทีทเี่ ปดโอกาสใหผกู าํ หนดนโยบายและตัวแทนจากภาคประชาสังคมไดรว มแลกเปลีย่ นในประเด็น
ตางๆทีเ่ กีย่ วของกับการยายถิน่ ของแรงงานในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง - จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย,
เดือนกุมภาพันธ 2006

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ô¹è ã¹ÀÙÁÀÔ Ò¤
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ายงานสวนนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอภาพกวางของการยายถิ่นในอนุภูมิภาคฯ ขณะ
เดียวกัน ประเด็นเฉพาะของแตละประเทศจะนํามาอภิปรายในรายละเอียดของแตละประเทศ
สําหรับในสวนนี้ จะเริ่มจากการสรุปถึงภูมิหลัง ความเปนมาทางภูมิศาสตรและลักษณะของ
ประชากรของการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง สวนตอไปจะพิจารณาในรายละเอียดของบันทึก
ความเขาใจสองฝายวาดวยความรวมมือในการจางงานแรงงาน (Bilateral MOUs on Cooperation
in the Employment of Workers) การประชุมปรึกษาหารือดานนโยบายของประเทศตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าค
ลุม น้าํ โขง ความตกลงและปฏิญญาที่ไดมีการลงนาม อาทิ ปฏิญญาอาเซียนในการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights
of Migrant Workers) การใหสัตยาบันตออนุสัญญาของสหประชาชาติ (UN) และองคการแรงงาน
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ระหวางประเทศ (ILO) ทีใ่ หความสําคัญกับแรงงานขามชาติ เพือ่ สรางความเขาใจโดยทัว่ ไปของรัฐบาล
ในประเทศภูมิภาคลุมน้ําโขง ในการใหคําสัญญาในการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ ในตอนทาย
จะเปนการรวบรวมการดําเนินการของความรวมมือในระดับรัฐมนตรีในการตอตานการคามนุษย
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (COMMIT) รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวของกับการเขาเมืองในอนุภูมิภาค
ซึ่งดําเนินการโดยสหประชาชาติและองคกรภาคประชาสังคมตาง ๆ ในฐานะที่โครงการตาง ๆ
เชื่อมโยงกับทาทีตอแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาค

1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนที่ถิ่นพํานักของประชาชนมากกวา 240 ลานคน ซึ่งมีการประเมินวา
มีผูยายถิ่นจํานวนราว 3 ลานคน ประเทศไทยเปนประเทศหลักในการรับผูยายถิ่นในภูมิภาค โดยมี
ผูยายถิ่นราว 2-2.5 ลานคน ในขณะที่กัมพูชาและมณฑลยูนนานของจีนก็เปนประเทศที่มีผูยายถิ่น
จํานวนมากเชนกัน1 อยางไรก็ตาม ยังเปนการยากทีจ่ ะไดตวั เลขทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับจํานวนของผูย า ยถิน่
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เนื่องจากความจริงที่วาผูยายถิ่นจํานวนมากเปนผูพํานักอาศัยระยะยาวใน
ประเทศปลายทาง (ซึง่ ไดแสดงใหเห็นจากกรณีผยู า ยถิน่ ชาวเวียดนามและกัมพูชา) และการยายถิน่ สวน
ใหญในภูมภิ าคเปนไปโดยธรรมชาติ ผานชองทางทีไ่ มเปนทางการ มากไปกวานัน้ ประชาชนจํานวน
มากในประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาคนี้เปนผูที่ไมมีเอกสารในประเทศบานเกิด สิ่งสําคัญที่ตองระบุ
ไวคือ กลุมชาติพันธุจํานวนมากที่อยูตามชายแดนของประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาคฯ มักจะมีความ
สัมพันธเครือญาติกบั ประชาชนทีอ่ ยูอ กี ฝง หนึง่ ของชายแดน ซึง่ เปนกลุม ชาติพนั ธุเ ดียวกัน ดังนัน้ การ
เคลื่อนยายขามพรมแดนประเทศจึงเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเขาและเธอมาอยาง
ยาวนาน
จนกระทั่งชวงหลังของศตวรรษที่ 20 หลายประเทศในอนุภูมิภาคฯ เกี่ยวพันกับปญหาความ
ยุง ยากของการตอสูภ ายในประเทศ ระบอบการปกครองทีก่ ดขี่ ความขัดแยงขามพรมแดน ความไมมี
เสถียรภาพทางการเมือง พรอมกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจ ในชวงระหวางทศวรรษที่ 1960
และทศวรรษที่ 1980 ผูยายถิ่นสวนใหญในอนุภูมิภาคฯ เปนผูอพยพที่หลีกหนีจากระบอบการ
ปกครองทีก่ ดขี่ ประชาชนชาวเวียดนามราว 250,000 คน หนีออกจากประเทศในชวงสงครามเวียดนามสหรัฐฯ กวาแสนคนหนีออกจากประเทศในลักษณะทีเ่ ปน “ผูอ พยพทางเรือ (Boat People)” ภายหลัง
สงคราม นอกจากนี้ชาวเวียดนามจํานวนมากไดเดินทางเขาไปยังกัมพูชาทั้งในระหวางสงครามและ
ภายหลังความขัดแยงระหวางเวียดนามกับกัมพูชา สวนในประเทศไทยผูอ พยพชาวลาวและผูย า ยถิน่
จํานวนมากเริ่มเขามายังประเทศไทยในชวงตนทศวรรษ 1975 จํานวนผูอพยพชาวพมาเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแตป 1984 และยิ่งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังเดือนกันยายน 1988 เมื่อการเดินขบวนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่กอตัวขึ้นถูกปราบปรามโดยระบอบทหาร
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ประเทศไทย
ในทศวรรษที่ 1990 การเคลือ่ นยายของประชากรมีลกั ษณะผสมผสานกันระหวางผูอ พยพกับ
ผูย า ยถิน่ ทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยถูกมองวามีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอยางยิง่
ระหวางป 1990-1995 ความเขมแข็งของการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนผลใหความตองการแรงงาน
เพิ่มสูงขึ้น ดึงดูดคนงานจํานวนมากจากชนบททั่วประเทศไทย รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบานดวย
แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารรับรองตามกฎหมายกลายมาเปนองคประกอบสําคัญของเศรษฐกิจ
และสังคมไทย ในป 1992 รัฐบาลไทยเสนอแผนทีจ่ ะจดทะเบียนผูย า ยถิน่ ทีท่ าํ งานอยางผิดกฎหมาย
ในประเทศไทย อยางไรก็ตามโครงการจดทะเบียนดังกลาวเปดใหกับผูยายถิ่นชาวพมาและผูที่อยูใน
บางจังหวัดเทานั้น โดยสวนใหญเปนจังหวัดชายแดนติดกับพมา มีแรงงานขามชาติจดทะเบียนนอยกวา
10,000 คน ตอมาในป 1996 นโยบายทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรเกิดขึน้ ครัง้ แรกโดยมติของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดใหมีใบอนุญาตทํางานแกคนเขาเมืองที่ไมมีเอกสารรับรอง มติคณะ
รัฐมนตรีนี้กลายมาเปนมาตรฐานของวิธีการในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลตอ
ประเด็นผูย า ยถิน่ ทีเ่ ขามายังประเทศไทย ลักษณะของโครงการนีไ้ ดเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอแบบปตอ ป
ขึ้นอยูกับภาวะการณทางเศรษฐกิจและภาวะทางการเมือง ในป 2005 มีการจดทะเบียนผูยายถิ่น
จํานวน 705,293 คน ในกระบวนการจดทะเบียนแบบปกติและออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวซึ่ง
มีอายุระหวางเดือนกรกฎาคม 2005 ถึง มิถุนายน 2006 ในเดือนมีนาคม 2006 มีผูยายถิ่นไดรับ
ใบอนุญาตทํางานจากนโยบายการจดทะเบียนนี้จํานวนทั้งสิ้น 208,562 คน ซึ่งใบอนุญาตทํางานนี้
มีอายุระหวางเดือนมีนาคม 2006 ถึง เดือนกุมภาพันธ 20072 ผูยายถิ่นที่จดทะเบียนสําหรับ
ใบอนุญาตทํางานทั้งสองชวงที่เปดใหมีการจดทะเบียนนี้มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 913,855 คน ในเดือน
กรกฎาคม 2006 มีจํานวนผูจดทะเบียนทั้งสิ้น 460,014 คน (บัตรมีอายุระหวางเดือนกรกฎาคม
2006 ถึงมิถุนายน 2007) และในเดือนมีนาคม 2007 มีจํานวนผูจดทะเบียนทั้งสิ้น 141,289 คน
(บัตรมีอายุตั้งแตเดือนมีนาคม 2007 ถึงกุมภาพันธ 2008) ซึ่งจํานวนผูยายถิ่นที่จดทะเบียนในทั้ง
สองชวงนี้ลดลงเปน 601,303 คน ในเดือนกรกฎาคม 2007 จํานวนผูยายถิ่นที่จดทะเบียนยังคง
ลดลง โดยมีผูยายถิ่นที่จดทะเบียนเพียง 394,443 คน ในชวงการเปดใหมีการจดทะเบียนนี้ (บัตร
มีอายุระหวางเดือนกรกฎาคม 2007 ถึงมิถุนายน 2008) ในเดือนกุมภาพันธ 2008 มีแรงงาน
ขามชาติที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 68,820 คน จํานวนผูจดทะเบียนในชวงเดือนกรกฎาคม 2007 และ
กุมภาพันธ 2008 ลดลงเปน 463,263 คน นอกจากการเปดใหมกี ารจดทะเบียนในเดือนกรกฎาคม
และมีนาคม ดังที่ในเดือนธันวาคม 2007 มีผยู ายถิ่นที่จดทะเบียนไดรับใบอนุญาตทํางานจํานวน
10,540 คน ซึ่งอยูในจังหวัดตาง ๆ ทางภาคใตของไทยคือ สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส
และชาวกัมพูชา และชาวลาว จํานวนประมาณ 84,980 คน ไดรบั สถานะทีถ่ กู ตองตามกฎหมายจาก
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ผานกระบวนการของบันทึกความเขาใจฯ
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ประเทศจีน
มณฑลยูนนานของจีนมีชายแดนติดกับพมา สปป. ลาว และเวียดนาม มีประวัติศาสตร
การยายถิ่นอันยาวนาน ทั้งออกจากมณฑลและเขามาในมณฑล แมวาโดยทั่วไปยูนนานจะอยูใน
ฐานะมณฑลทีส่ ง ผูย า ยถิน่ ออกไปทีอ่ น่ื แตทศิ ทางการยายถิน่ เปนกระบวนการแบบสองทางมากยิง่ ขึน้
เนื่ อ งจากการเติบ โตของเศรษฐกิ จ ระบบตลาดของจี น และกระบวนการสร า งความสั ม พั น ธ
ทางการทูตแบบปกติกับพมา ลาว และเวียดนาม ในชวงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ซึ่งรวมถึง
การเปดชายแดนกับประเทศเหลานี้เพื่อการคาและการโทรคมนาคม
กัมพูชา
กัมพูชาเปนถิน่ พํานักของผูย า ยถิน่ ทีม่ กี ารประเมินวามีจาํ นวนราว 150,000-1.1 ลานคน โดย
เบือ้ งตนมาจากประเทศเวียดนาม ชาวเวียดนามจํานวนมากเปนผูพํานักอาศัยในระยะยาวและเปน
ผูเขามาในประเทศกัมพูชา ชวงระหวางทศวรรษ ที่ 1970 และ1980 สิง่ ทีป่ รากฏใหเห็นคือ รัฐบาลไมมี
นโยบายเกีย่ วกับผูยายถิ่นในประเทศกัมพูชา
สปป. ลาว
สปป. ลาว แมวาจะอยูในฐานะประเทศที่มีผูยายถิ่นออกไปยังประเทศไทยเปนหลัก แตลาว
ยังเปนที่พํานักของผูยายถิ่นจํานวนไมมากนักจากประเทศเพื่อนบาน อาทิ เวียดนาม และจีน
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(The Bilateral MOUs on Cooperation in the Employment of Workers)

ในอดีต นโยบายการยายถิน่ ของไทยถูกกําหนดแบบฝายเดียว รวมทัง้ การดํารงอยูข องผูย า ยถิน่
ในประเทศไทย บอยครั้งไมมีการยอมรับอยางเปนทางการจากรัฐบาลประเทศตนทางของผูยายถิ่น
อยางไรก็ตาม บรรยากาศทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการยายถิ่นของแรงงานไดเปลี่ยนแปลงไปไม
นานมานี้ ความรวมมือระหวางรัฐบาลซึ่งใหความสําคัญกับประเด็นนี้ไดเพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทย
ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน (The Bilateral MOUs on
Cooperation in the Employment of Workers) กับ สปป. ลาว ในเดือนตุลาคม 2002 ลงนามกับ
กัมพูชาในเดือนพฤษภาคม 2003 และพมาในเดือนมิถุนายน 2003 เพื่อใหเกิดการนําบันทึกความ
เขาใจฉบับตาง ๆ ไปใชในทางปฏิบัติ ในขั้นตนประเทศตนทางจําเปนตองตรวจสอบสัญชาติของ
ผูยายถิ่นที่อยูในประเทศไทยใหถกู ตอง เพือ่ ออกบัตรแสดงตนหรือเอกสารการเดินทางในรูปแบบตาง ๆ
หนวยราชการของลาวเริม่ ตนกระบวนการตรวจสอบสัญชาติของผูย า ยถิน่ ชาวลาวทีอ่ ยูใ นประเทศไทย
ในป 2005 ในชวงระหวางเดือนมกราคมและตุลาคม 2005 หนวยราชการของลาวไดสัมภาษณ
ผูยายถิ่นในประเทศไทยจํานวน 33,937 คน และในจํานวนนั้นพบวา 33,908 คน ไดรับการยืนยัน
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วาเปนผูมีสัญชาติลาว จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2007 มีการสัมภาษณผยู ายถิ่นชาวลาวจํานวนราว
48,000 คน และไดรบั หนังสือเดินทางชัว่ คราว3 รัฐบาลลาวยังไดออกกฎหมายเรือ่ งระเบียบในการสง
แรงงานลาวออกไปทํางานในตางประเทศ และจนถึงเดือนตุลาคม 2006 มีแรงงานชาวลาวจํานวน
3,090 คน ไดรบั “หนังสือเดินทาง” สําหรับทํางานในประเทศไทย4 เชนเดียวกัน กัมพูชามีกระบวนการ
จดทะเบียน 2 ลักษณะ กัมพูชาเริ่มกระบวนการสัมภาษณผูยายถิ่นในประเทศไทยในป 2005 เพื่อ
ตรวจสอบสัญชาติ ระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ 2005 และ 30 มิถุนายน 2006 คณะทํางานรวม
หลายระดับรัฐมนตรีกระทรวงของกัมพูชา (Cambodian multi-ministerial task force) ที่ดําเนินงาน
ในประเทศไทย มีการตรวจสอบความถูกตองของสัญชาติและออกใบรับรองความถูกตองของสัญชาติ
(Certificates of Identify-CI) ใหแกผูยายถิ่นจํานวน 37,142 คน นอกจากนี้ในเดือนมีนาคมและ
เมษายน 2005 มีการสัมภาษณผูยายถิ่นจํานวน 75 คน ในจํานวนนี้ 72 คนไดรับการยืนยันสัญชาติ
ในเดือนเมษายน 2008 มีรายงานวาแรงงานชาวกัมพูชาจํานวนทั้งสิ้น 47,982 คน ไดรับใบรับรอง
ความถูกตองของสัญชาติกัมพูชา สําหรับพมาตั้งแตเดือนกันยายน 2005 มีขอเสนอหลายประการ
เกี่ยวกับวิธีการในการนําบันทึกความเขาใจไปใชในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามสําหรับพมา ไมปรากฏ
วามีการปฏิบัติตามการความรวมมืออยางเปนรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้แตอยางใด แมวาจะมีตัวแทน
จัดหาแรงงานหลายแหงเกิดขึ้นในพมาและหนวยราชการพมาเริ่มจัดหาแรงงาน เพื่อสงออกไปยัง
ประเทศไทยดวยการลงโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพทองถิ่นของพมาอีกดวย
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สถาบันวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Mekong
Institute-MI) องคกรระหวางประเทศของรัฐบาลทีท่ าํ งานในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตอนบน จัดใหมกี จิ กรรม
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํ หรับเจาหนาทีข่ องรัฐบาล สมาชิกของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในอนุภูมิภาคฯ ซึ่งมีการประชุมแลกเปลี่ยนดานนโยบายครั้งแรกใน
เรื่องการยายถิ่นขามพรมแดน (Transborder Migration) ในเดือนกุมภาพันธ 2006 วัตถุประสงคของ
การประชุมครัง้ แรกคือ สงเสริมใหเกิดความเขาใจทีด่ ขี นึ้ ของผูก าํ หนดนโยบายทีม่ ตี อ กระบวนการการ
ยายถิ่นในอนุภูมิภาค และการสรางความตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองนํานโยบายไปปฏิบัติทั้ง
ในระดับภูมิภาคและในระดับรัฐบาลทั้งสองฝายในการบริหารจัดการการยายถิ่น และเพื่อนําเสนอ
ทางออกและแนวทางในการปฏิบตั ทิ ต่ี อ งดําเนินการตอไป รัฐมนตรีจากประเทศตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าค
ลุมน้ําโขงไดเขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนดานนโยบาย โดยประชุมรวมกับองคกรระหวางประเทศ
ของรัฐบาลและองคกรภาคประชาสังคม โดยมีขอ เสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ คือ 1) ใหความ
สนใจอยางจริงจังตอครอบครัวของผูย า ยถิน่ และประเทศทีส่ ง และรับผูย า ยถิน่ ตองหาทางชวยเหลือ
ครอบครัวของผูยายถิ่นเหลานั้นในยามที่เกิดปญหาในภาวะวิกฤติอยางไมแบงแยกสถานะ 2) สง
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เสริมผูยายถิ่นแบบปกติและสนับสนุนผูยายถิ่นในการเขาถึงขอมูลเบื้องตนและขอมูลที่ถูกตอง
3) ระบุบทบาทของการยายถิ่นที่มีตอการพัฒนาอยางชัดเจน และ 4) รัฐบาลประเทศอนุภูมิภาค
ลุม แมนา้ํ โขงตองกําหนดขัน้ ตอนทีเ่ ปนรูปธรรมในการสงเสริมการพัฒนาและการจางงานในประเทศ
ตนทางของแรงงานผูยายถิ่น5
ในเดือนพฤศจิกายน 2007 สถาบันแมน้ําโขงไดจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนดานนโยบาย
ครั้งที่สอง ในหัวขอ การกําหนดนโยบายการยายถิ่นขามพรมแดนและการเฝาระวัง: ความมี
ประสิทธิภาพและชองวางของนโยบายปจจุบนั ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง (Transborder Migration Policy
Implementation and Monitoring: Its Eﬀectiveness and Current Policy Gaps in the GMS) หนึง่
ในขอเสนอแนะทามกลางขอเสนอตาง ๆ ในการประชุมสําหรับรัฐบาลของประเทศในอนุภมู ภิ าคฯ คือ
การให รั ฐ บาลส ง เสริ ม การให สั ต ยาบั น ในปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน
ขามชาติและครอบครัว (UN Convention of Protection of Migrant Workers and Their Families)
ในป 2008 สถาบันแมน้ําโขง (Mekong Institute) และเครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาค
ลุม น้าํ โขง (Mekong Migration Network-MMN) ไดรว มกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในเดือนพฤษภาคม
2008 MI และ MMN ไดจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการการยายถิ่นของแรงงาน
(Labour Migration Management) ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องหลักสูตรฝกอบรม
การบริหารจัดการการยายถิ่นของแรงงานในระหวางการประชุม สวนการฝกอบรมจริงไดเกิดขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2008 โดยมีผูเขารวมประชุมซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย จํานวน 24 คน จาก
รัฐบาลของประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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นอกเหนือจากบันทึกความเขาใจความรวมมือในการจางงานที่กลาวถึงขางตนแลว ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงไดลงนามในแถลงการณความรวมมือและลงนามบันทึกในความเขาใจหลายฉบับ
ในบันทึกความเขาใจหลายฉบับนั้น จํานวนมากมุงเนนประเด็นการคามนุษยขามพรมแดน ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุม แมนา้ํ โขงยังไดลงนามในปฏิญญาอาเซียนทีเ่ กีย่ วของกับปญหาเอชไอวี การคามนุษย
และแรงงานขามชาติ เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2003 ประเทศไทยกับกัมพูชาลงนามในบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือสองฝายในการขจัดการคาเด็กและผูหญิง สําหรับในการประชุมครั้งที่ 11 ของ
คณะทํางานอาเซียนวาดวยเอดส (ASEAN Task Force on AIDS-ATFOA) ทีม่ ขี นึ้ ระหวางวันที่ 16-17
กุมภาพันธ 2004 นั้น ประเทศพมา กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม ไดประชุมที่กรุงยางกุง และได
ลงนามบันทึกความเขาใจในการปฏิบัติการรวมกันในการลดความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อเอชไอวีที่
สัมพันธกับการเคลื่อนยายประชากร (MOU for Joint Action to Reduce HIV Vulnerability Related
to Population Movement) โดยประเทศตาง ๆ ไดทาํ ความตกลงเพือ่ ความคืบหนาในการรวมสราง
โครงการปฏิบัติการรวมกัน (Joint Action Program) ซึ่งเปนขั้นตอนที่ขยายจากการริเริ่มรวมกัน

เอื้อเฟอภาพโดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
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แจคกี้ พอลลอค ตัวแทนของเครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดนําเสนอรายงานการ
คนพบในงานวิจัยของเครือขายฯ ระหวางการประชุมแลกเปลี่ยนดานนโยบาย - จังหวัดขอนแกน
ประเทศไทย, เดือนพฤศจิกายน 2007
ในเบื้องตนในป 2001 ในเดือนพฤศจิกายน 2004 ที่กรุงเวียงจันทน หัวหนารัฐบาลของประเทศ
อาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญาวาดวยการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะผูห ญิงและเด็ก (The
Declaration against Traﬃcking in Persons Particularly Women and Children) ในเดือนกรกฎาคม
2005 สปป. ลาว และไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจในความรวมมือตอตานการคาสตรีและเด็ก
(Cooperation to Combat Traﬃcking in Persons, Especially Women and Children) ในเดือน
ตุลาคม 2005 ประเทศกัมพูชากับเวียดนาม ไดลงนามในความตกลงความรวมมือทวิภาคี วาดวย
การขจัดการคาเด็กและหญิง และการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย(Bilateral Cooperation for
Eliminating Traﬃcking in Women and Children and Assisting Victims of Traﬃcking) ในเดือน
มกราคม 2007 อาเซียนลงนามปฏิญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ
ซึง่ มีขน้ึ ในระหวางการประชุมสุดยอดผูนําประเทศอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นที่
กรุงเซบู ประเทศฟลิปปนส
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วันที่ 13 มกราคม 2007 ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 12 ที่กรุงเซบู ประเทศ
ฟลิปปนส สมาชิกอาเซียนจํานวน 10 ประเทศไดลงนามรวมกันในปฏิญญาอาเซียนวาดวยการ
คุมครองและสงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติ (The ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers) โดยทั้งประเทศไทย เวียดนาม พมา กัมพูชา และ
ลาว ตางเปนสมาชิกของอาเซียน6
ในสวนของ “หลักการทัว่ ไป” ของปฏิญญานัน้ ไดใหความสําคัญเปนครัง้ แรกตอความรวมมือ
ในการสงเสริมศักยภาพและศักดิศ์ รีของแรงงานขามชาติอยางเต็มทีใ่ นบรรยากาศแหงเสรีภาพ ความ
เทาเทียม และเสถียรภาพ โดยตองมีความสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศของประเทศตาง ๆ
หลักการทั่วไปประการที่สอง กําหนดใหทั้งประเทศผูรับและผูสงตองรวมมือกันภายใตเหตุผลทาง
มนุษยธรรม เพือ่ แกปญ
 หากรณีทแี่ รงงานขามชาติตอ งกลายเปนแรงงานทีไ่ มมเี อกสารรับรองโดยมิใช
ความผิดของตัวแรงงานเอง หลักการเบือ้ งตนประการทีส่ าม เปนการรองขอใหนาํ สิทธิขน้ั พืน้ ฐานของ
แรงงานขามชาติและครอบครัวเขามาพิจารณาใหความสําคัญโดยปราศจากการดําเนินการตาม
กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ หลักการพื้นฐานโดยทั่วไปประการที่สี่เนนอยางชัดแจงวา
ปฏิญญานี้ไมมีแนวทางที่มีนัยยะที่จะทําใหการสงออกแรงงานขามชาติทไ่ี มมเี อกสารรับรองเปนเรือ่ ง
ปกติ ดังนัน้ หลักการทัว่ ไปเหลานีต้ อ งขึน้ กับกฎหมายภายในประเทศและขัน้ ตอนตาง ๆ ทีถ่ กู สรางขึน้
เพื่อแสวงหาแนวทางคุมครองแรงงานขามชาติ
ในสวนที่สอง “พันธกรณีของประเทศผูรับ (Obligations of Receiving States)” เนนถึงสิทธิ
แรงงานขามชาติในการมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการเขาถึงการเยียวยาดานกฎหมาย จาก
คําประกาศนี้ สิทธิตาง ๆเหลานี้รวมถึงการจางงานที่ยุติธรรมและมีความเหมาะสม การจายคาแรง
และการเขาถึงความเปนอยูและสภาพการทํางานที่ดี สําหรับสิทธิและการเยียวยาเพิ่มเติมที่มีตอ
แรงงานขามชาติคอื การเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม สวัสดิการทางสังคม และความชวยเหลือทางการ
ทูตในกรณีที่แรงงานขามชาติถูกจับกุมและถูกกักขังโดยเจาหนาที่ของรัฐของประเทศผูรับ
ในขณะทีพ่ นั ธกรณีของประเทศผูร บั มุง เนนการคุม ครองแรงงานขามชาติ ประเทศตนทางโดย
สวนใหญเนนถึงความจําเปนในการบริหารจัดการตลาดแรงงานภายในประเทศ และสรางกลไกทีเ่ ปน
ทางการในการสงประชาชนในสัญชาติของประเทศตนทางไปยังตางประเทศเพือ่ การทํางาน ในตอนทาย
สวนที่สามของปฏิญญานี้ คือ “พันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามของประเทศตนทาง (Obligations of
Sending States)” กําหนดใหรฐั บาลเพิม่ ระเบียบขอบังคับในกระบวนการการยายถิน่ โดยประการแรก
เพือ่ สรางความมัน่ ใจวามีการเขาถึงโอกาสในการจางงานภายในประเทศสภาพความเปนอยู ประการ
ที่สอง มีการบริหารจัดการกระบวนการยายถิ่นทั้งกระบวนการ นับตั้งแตการเตรียมพรอมสําหรับ
การเดินทางออกจากประเทศไปจนถึงการกลับคืนสูสังคมเมื่อกลับสูประเทศ และประการที่สาม เพื่อ
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ปองกันการจัดหาแรงงานขามชาติอยางผิดกฎหมาย โดยการขจัดการปฏิบัติที่ไมเปนมาตรฐาน
เดียวกันในการจัดหางาน ซึ่งนับเปนกดขี่ขูดรีดพลเมืองของประเทศตนเอง
สวนสุดทายของปฏิญญาคือ “คําปฏิญาณรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (Commitments
by ASEAN)” แสดงถึงสัญญารวมกันในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและทรัพยากร ซึง่ ไดกลาวไปในสวน
ของประเทศสมาชิกในชวงตนของรายงานสวนนี้ หัวใจสําคัญของคําปฏิญาณคือ การระบุถึงความ
พยายามใหเกิดความรวมมือในระดับกลุมประเทศอาเซียน เพื่อปองกันมิใหเกิดการคามนุษย เกิด
การแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางกันตลอดจนการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ และยังไดขยายไปสูค วามชวยเหลือใน
การใหคําปรึกษาแกแรงงานขามชาติของประเทศสมาชิกที่ตกอยูในความขัดแยงภายนอกอาเซียน
คําปฏิญาณสองประการสุดทายไดเรียกรองใหประเทศทีไ่ มเปนสมาชิกอาเซียนใหการสนับสนุนและ
ความสรางรวมมือ พรอมทัง้ นําเครือ่ งมือตามพันธกรณีมาปฏิบตั ใิ นการสงเสริมและคุม ครองสิทธิของ
แรงงานขามชาติในภูมิภาค
คณะทํางานวาดวยแรงงานขามชาติอาเซียน ซึง่ เปนการรวมกันขององคกรสิทธิมนุษยชนและ
กลุมองคกรภาคประชาสังคมมีความยินดีและยกยองปฏิญญาฉบับนี้ ในฐานะที่เปนกาวสําคัญไปสู
การทําใหเกิดการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานในภูมิภาค7 อยางไรก็ตาม จากเอกสารซึ่ง
เนนย้ําตามกฎหมาย นโยบาย และขั้นตอนภายในประเทศ คณะทํางานดังกลาวตระหนักถึงความ
แตกตางในระดับภายในประเทศ อันจะสงผลตอการปฏิบัติของสิทธิตางๆ รวมทั้งพันธกรณีที่ตอง
ปฏิบตั ติ ามปฏิญญาฉบับนี้ ดังนัน้ คณะทํางานนีจ้ งึ เรียกรองใหประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให
สัตยาบันตอเครื่องมือดานหลักสิทธิมนุษยชนสากลระหวางประเทศ (core international human
rights instruments) ซึ่งหมายรวมถึง อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติทุกคน
และสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families) รวมถึงอนุสญ
ั ญาแรงงานหลัก (core labour Conventions)
การนําปฏิญญาไปปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพจะเกิดขึน้ เมือ่ กฎหมาย นโยบาย และระเบียบขอบังคับ
ภายในประเทศ ที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติมีความสอดคลองกับเครื่องมือเหลานี้

6. ¡ÒÃãËŒÊμÑ ÂÒºÑ¹Í¹ØÊÞ
Ñ ÞÒÊË»ÃÐªÒªÒμÔáÅÐÍ§¤¡ÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È (ILO)
·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ

ทั้งประเทศในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไมมีประเทศใดที่ใหสัตยาบันกับอนุสัญญา
ฉบับแรก ๆ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (1974,1975) หรืออนุสัญญาวาดวยแรงงาน
ขามชาติ (1990) ดังนัน้ ในป 2007 ขอตกลงความรวมมือ (Cooperation Agreement) ระหวางอาเซียน
กับองคการแรงงานระหวางประเทศแสดงใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของนโยบายแรงงานของ
ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งในขณะที่เขียนรายงานอยูนี้ ยังขาดความสามารถในการนํา
เครื่องมือระหวางประเทศมาใชเพื่อประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานขามชาติ
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ภายใตขอตกลงความรวมมือซึ่งประเทศตาง ๆ ไดลงนามรวมกันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 20078
เลขาธิการอาเซียน (Secretariats of ASEAN) และองคการแรงงานระหวางประเทศไดตกลงที่จะ
แลกเปลี่ยนงานวิจัยและแนวการปฏิบัติที่ดี เพื่อรวมมือในการปฏิบัติงานในโครงการหรือแผนงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานการจางงานภายใตขอตกลงการคา การ
ปฏิรูปตลาด แรงงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และเพื่อประสานงานการประชุมรวมกันสองครั้ง
ตอป ความรวมมือดังกลาวนีเ้ ปนการกาวไปขางหนาในการพัฒนาความเขมแข็งทางการเมืองระหวาง
สถาบันตาง ๆ ของอาเซียน ภายใตการกอตั้งเขตเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน9

μÒÃÒ§·Õè 1 Ê¶Ò¹Ð¢Í§¡ÒÃãËŒÊÑμÂÒºÑ¹μ‹ÍËÅÑ¡¡ÒÃã¹Í¹ØÊÑÞÞÒÇ‹ÒÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
¢Í§ÃÑ°ºÒÅμ‹Ò§ æ ã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§
Í¹ØÊÑÞÞÒ
CSTPEPO
[1950]
CEAFRD
[1965]
CCPR [1966]
CESCR [1966]
CEFDW
[1979]
CRC [1989]
MWC [1990]

¡ÑÁ¾ÙªÒ
-

Ê»». ÅÒÇ
14/01/1978a

28/12/1983

24/03/1974a

26/08/1992a
26/08/1992a
14/11/1992a

s07/12/2000
07/12/2000a
13/09/1981

14/11/1992a
s27/09/2004

07/06/1991a
-

¾Á‹Ò
s14/02/1956

ä·Â
-

àÇÕÂ´¹ÒÁ
-

27/02/2003a

09/07/1982a

21/08/1987a

29/01/1997a
05/12/1999a
08/09/1985a

24/12/1982a
24/12/1982a
19/03/1982

14/08/1991a
-

26/04/1992a
-

02/09/1990
-

-

หมายเหตุ :
1. ทีม่ า: สํานักงานขาหลวงใหญเพือ่ สิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ “สถานการณการใหสตั ยาบันของรัฐ
ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2004” เขาถึงขอมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2008 :
<http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm>.
2. วันที่จดทะเบียนอางจากวันที่ใหสัตยาบัน เวนแตจะประสบความสําเร็จ โดย ‘a’ หมายถึงการเขา หรือนําหนา
ดวย ‘s’ คือการลงลายเซ็นไวเทานั้น
3. ชื่อเต็มของอนุสัญญา มีดังตอไปนี้คือ
* CSTPEPO: อนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคามนุษยและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของ
ผูอื่น
* CEAFRD: อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
* CCPR: กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
* CESCR: กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
* CEFDW: อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
* CRC: อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
* MWC: อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติและสมาชิกในครอบครัว
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μÒÃÒ§·Õè 2 Ê¶Ò¹Ð¢Í§¡ÒÃãËŒÊÑμÂÒºÑ¹μ‹ÍËÅÑ¡¡ÒÃã¹Í¹ØÊÑÞÞÒàÃ×èÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒãªŒáÃ§§Ò¹
â´ÂÃÑ°ºÒÅã¹Í¹ØÀÒ¤ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§
Í¹ØÊÑÞÞÒ
C-29 [1930]
C-87 [1948]
C-97 [1949]
C-98 [1949]
C-100 [1951]
C-105 [1957]
C-111 [1958]
C-138 [1973]
C-143 [1975]
C-181 [1997]

¡ÑÁ¾ÙªÒ
24/02/1969
23/08/1999
23/08/1999
23/08/1999
23/08/1999
23/08/1999
23/08/1999
-

Ê»». ÅÒÇ
23/01/1964
13/06/2005
-

¾Á‹Ò
04/03/1955
04/03/1955
-

ä·Â
26/02/1969
08/02/1999
02/12/1969
11/05/2004
-

àÇÕÂ´¹ÒÁ
05/03/2007
07/10/1997
07/10/1997
24/06/2003
-

หมายเหตุ :
1. ที่มา: องคการแรงงานระหวางประเทศ “ILOLEX : ฐานขอมูลมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ” เขาถึงขอมูล
วันที่ 12 มิถุนายน ป 2008 <http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm>.
2. แมวา เวียดนามจะเขาเปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศนับตัง้ แตป 1992 แตไดเขารวมครัง้ แรกใน
ป 1950 ซึ่งตอมายกเลิกเปนสมาชิกในป 1976 จากนั้นไดเขารวมอีกครั้ง ในป 1980 และลาออกจากองคกร
อีกครั้งในป 1985
3. ชื่อเต็มของอนุสัญญา มีดังตอไปนี้
อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ
อนุสัญญาฉบับที่ 87 เสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว
อนุสัญญาฉบับที่ 97 วาดวยการอพยพเพื่อการทํางาน (ฉบับแกไข)
อนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาตอรอง
อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน
อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ
อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงาน และอาชีพ)
อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ํา
อนุสัญญาฉบับที่ 143 วาดวยแรงงานขามชาติ (ฉบับแกไข)
อนุสัญญาฉบับที่ 181 วาดวยสํานักงานหางานเอกชน
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μÒÃÒ§·Õè 3 Ê¶Ò¹Ð¢Í§¡ÒÃãËŒÊÑμÂÒºÑ¹μ‹Í¡®ºÑμÃÍÒà«ÕÂ¹
»ÃÐà·È

ÅíÒ´Ñº·Õè ÇÑ¹·ÕèÃÑ°ãËŒÊÑμÂÒºÑ¹

ºÃÙä¹
¡ÑÁ¾ÙªÒ*

2
6

31 Á¡ÃÒ¤Á 2008
25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008

ÁÍºÊÑμÂÒºÑ¹ÊÒÃ
äÇŒ¡ÑºμÑÇ¡ÅÒ§
15 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008
2 àÁÉÒÂ¹ 2008

Å§¹ÒÁ

ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
Ê»». ÅÒÇ*
ÁÒàÅà«ÕÂ

3
3

14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008
14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008

20 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008
20 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008

¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ
ÃÑ°Á¹μÃÕ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃμ‹Ò§»ÃÐà·È

¾Á‹Ò*
¿ÅÔ»»¹Ê
ÊÔ§¤â»Ã
ä·Â*
àÇÕÂ´¹ÒÁ*

1
5

18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2007

7 Á¡ÃÒ¤Á 2008

¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ

6 ÁÕ¹Ò¤Á 2008

14 ÁÕ¹Ò¤Á 2008

»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ

ÊØÅμ‹Ò¹
ÃÑ°Á¹μÃÕ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃμ‹Ò§»ÃÐà·È

หมายเหตุ* แสดงถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่อยูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ตามมาตรา 47 (4) บทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียนจะมีผลบังคับใชภายในวันที่สามสิบหลัง
ตามทีม่ กี ารใหสตั ยาบันตอเครือ่ งมือลําดับทีส่ บิ ของเลขาธิการทัว่ ไปของอาเซียน (Secretary-General
of ASEAN) สําหรับประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม แมนา้ํ โขงทีเ่ ปนสมาชิกของอาเซียนดวย นับตัง้ แต สปป.
ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไดยื่นเสนอเครื่องมือที่ตนจะใหสัตยาบัน ในขณะที่เขียนรายงานอยูนี้ พมา
และไทยยังคงไมมีการยื่นเสนอเครื่องมือเพื่อใหสัตยาบัน ดังนั้นบทบัญญัติตาง ๆ ที่จะกลาวถึง
ตอไป ยังไมสามารถมีผลบังคับใชไดจนกระทั่งประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดใหสัตยาบันตอ
เครื่องมือดังกลาวแลว
สําหรับแรงงานขามชาติ ในปฐมบทนั้นเนนถึงสัญญารวมกัน (commitment) ของอาเซียนที่มี
ตอหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย และการคุม ครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพอันเปนรากฐาน
บทบัญญัติมาตรา 1 แสดงใหเห็นถึงความเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยไดเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
การเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียมกัน ในการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม ซึ่งได
กลาวไวกอ นหนานีใ้ นปฏิญญาวาดวยการคุม ครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (Declaration
of Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ในบทบัญญัติมาตราดังกลาว
ยังไดจดั ทําวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน ในการสรางใหเกิดการแขงขันและรวมกันเปนตลาดเดียว
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เพือ่ อํานวยความสะดวกในการไหลเขาออกของสินคาและบริการ แรงงานขามชาติ และทุน นอกจากนี้
ยังมีความรวมมือที่มากยิ่งขึ้นในการตอสูกับอาชญากรรมขามชาติ
บทบัญญัติมาตรา 2 สถาปนาหลักการพื้นฐานที่เปนแนวทางแกกฎบัตรอาเซียน ซึ่งรวมถึง
การปกครองทีเ่ ปนประชาธิปไตยภายใตโครงสรางภายในประเทศของอาเซียนในระดับสูงขึน้ พรอมกับ
การไมแทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศสมาชิก และความรวมมือกับองคกรทีท่ าํ หนาทีบ่ ริหาร
ตาง ๆ ซึ่งจะกลาวตอไป ในขณะที่กฎบัตรอาเซียนไดสงเสริมเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แตก็ใหอํานาจ
ทางการเมืองทัง้ หมดแกรฐั บาลของแตละประเทศ มีการสงวนใหมฉี นั ทามติในกระบวนการตัดสินใจ
เพือ่ กําหนดนโยบายมากกวาทีจ่ ะเปนมติโดยเสียงขางมาก แมวา อาเซียนสนับสนุนหลักการพืน้ ฐาน
สิทธิมนุษยชน แตกฎบัตรอาเซียนละเวนอยางชัดเจนในการกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่อาจละเมิด
อํานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก ดังนั้นการสรางขั้นตอนที่จะสถาปนาความคุมครองแกแรงงาน
ขามชาตินั้น กฎบัตรอาเซียนมีความออนแออยางเห็นไดชัด
การดํารงไวซึ่งอธิปไตยของรัฐถึงแมจะไมชัดเจนนัก แตเปนใจความสําคัญในกฎบัตรอาเซียน
และอาจกอความเสียหายตอการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ ยกตัวอยางเชน บทบัญญัติมาตรา
5 ตองการใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการใด ๆ ทีจ่ าํ เปน รวมทัง้ การออกกฎหมายภายในประเทศ
ทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ ใหเกิดการนําบทบัญญัตขิ องกฎบัตรไปใชในทางปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพ
และตามขอผูกพันของประเทศสมาชิก บทบัญญัติมาตรา 5 เปนบทบัญญัติที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจ
บังคับ แตเนื่องจากผูกําหนดนโยบายตองผานฉันทามติ หรือ “เอกฉันท” ซึ่งกําหนดไวในบทบัญญัติ
มาตรา 20 หากรัฐบาลประเทศเดียวไมเห็นพองอาจทําใหกฎหมายของอาเซียนไมสามารถออกได
ความจําเปนที่จะใชมาตรา 5 อาจเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งมากกวาที่บทบัญญัติไดเสนอแนะไวตั้งแต
แรกเริม่ ตลอดจนการบังคับใชบทบัญญัตนิ ตี้ อ แรงงานขามชาติเปนสิง่ ทีต่ อ งพิจารณาความสําเร็จของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 14 (Human Rights Body of Article XIV) อันเปน
ผลประโยชนโดยตรงของแรงงานขามชาติซึ่งเปนตัวอยางที่ชัดเจนของการถูกขัดขวางโดยฉันทามติ
เชนเดียวกับหลักการพืน้ ฐานของอธิปไตยของรัฐก็มคี วามมุง หมายใหเกิดการไมปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
ที่มีการตกลงกันแลว แตกตางกับสนธิสัญญาของสหภาพยุโรป ในกรณีดังกลาวนั้น กฎบัตรอาเซียน
ไมไดใหอํานาจการชี้ขาดตกอยูกับอนุญาโตตุลาการ แตกลับใหการทบทวนสุดทายเปนอํานาจของ
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน แตประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาลผูไมเห็นดวยกับนโยบายตอ
กรณีดังกลาวอยูในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ดังนั้นกฎหมายที่ออนแอ การตกอยูในภาวะที่
ไมมีทางออก และการไมปฏิบัติตาม เปนความเปนไปไดอยางแทจริงภายใตกฎบัตรอาเซียน
ความเขมแข็งทางกฎหมายของกฎบัตรอาเซียนจํากัดไววา อาจจะตองมาจากมติเอกฉันท ซึง่
อยูในมาตรา 52 อันเปนบทบัญญัติมาตราอยูสงู สุดเหนือมาตราอื่น นั่นคือ “ในกรณีของความไมคง
เสนคงวาระหวางสิทธิกบั ขอผูกพันของรัฐสมาชิกอาเซียนภายใตเครือ่ งมือดังกลาวและภายใตกฎบัตร
นี้ กํ า หนดให เมื่ อ มี ก ารอนุ มั ติ แ ล ว แม จ ะมี ก ารบั ญ ญั ติ แรกเริ่ ม ในระดั บ ที่ สู ง หรื อ มี น โยบาย
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ที่ตองบังคับใชก็ตาม แตหากนโยบายอาเซียนขัดแยงกับนโยบายของรัฐสมาชิก ถึงแมจะมีความ
พราเลือนของกลไกการบังคับใชก็ตามใหถือวานโยบายรัฐสมาชิกเปนสิ่งสูงสุด”
กฎบัตรนีเ้ ต็มไปดวยโอกาสสําหรับการบริหารทีเ่ ปนประชาธิปไตยมากยิง่ ขึน้ รวมถึงแบงแยก
อํานาจดวยการไมมีอนุญาโตตุลาการในการตัดสินหรือการประชุมปรึกษาหารือ พลเมืองของรัฐ
สมาชิกจึงถูกปลอยทิง้ ไวกบั รัฐบาลของตนในฐานะสิง่ ทีต่ อ งใชใหเกิดความยุตธิ รรม แตตวั การภายใน
ประเทศไมใชตัวการระหวางประเทศ มักจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ดังที่สะทอนจากการเนนรัฐของอนุสัญญาพื้นฐานวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ

7. ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹ÃÐ´ÑºÃÑ°Á¹μÃÕã¹¡ÒÃμ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂã¹Í¹ØÀÁÙ ÀÔ Ò¤ÅØÁ‹ ¹éÒí â¢§
(COMMIT)

ความรวมมือในระดับรัฐมนตรีในการตอตานการคามนุษยในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง (Coordinated
Mekong Ministerial Initiative on Traﬃcking-COMMIT) ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม
2004 ที่กรุงเทพฯ เจาหนาที่อาวุโสจากพมา กัมพูชา จีน สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม ไดประชุม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับกรอบการตอสูก บั การคามนุษยในภูมภิ าค ในการประชุม COMMIT
ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2004 ในกรุงยางกุง ประเทศพมา ประเทศ 6 ประเทศไดลงนาม
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยในฐานะบุคคลในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
และวาดวยแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคในเดือนตุลาคม 2004 เจาหนาที่อาวุโสของ COMMIT
ไดประชุมกันอีกครั้งที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2005 ที่ประชุม
ไดจดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารอนุภมู ภิ าคและเห็นพองตองกันในการรวมกันสืบสวนสอบสวนและดําเนินการ
เอาผิดกับผูคามนุษย และใหการสนับสนุนการชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อและการสงกลับประเทศ
บานเกิด
ในฐานะสวนหนึ่งของกระบวนการของ COMMIT การฝกอบรมระดับภูมิภาคเมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2006 ที่สถาบันแมน้ําโขง (MI) ดวยความรวมมือของโครงการความรวมมือระหวาง
หนวยงานสหประชาชาติ ดานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (UN-Inter Agency Project on
Human Traﬃcking in the Greater Mekong Sub-region-UNIAP) สําหรับความรวมมือในระดับ
ระหวางประเทศในสวนของรัฐบาล ประเทศจีนไดขอใหมีการสรางความเขมแข็งในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงดวยการใชฐานขอมูล DNA รวมกันในเรื่อง
เกี่ยวกับการคาผูหญิงและเด็กตลอดจนอาชญากรผูตองสงสัยและผูถูกกลาวหา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2007 กระทรวงความมั่นคงของสาธารณะของจีน
(Chinese Ministry of Public Security-MPS) เปนเจาภาพสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ เจาหนาที่
อาวุโสจากประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขงตอนบนไดลงนามในปฏิญญารวมกัน โดยยืนยันความ
ตั้งใจของประเทศตาง ๆ ในการดําเนินการปรึกษาหารือและรวมมือกันทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
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ในอนุภมู ภิ าคฯ รวมทัง้ องคกรระดับภูมภิ าคตาง ๆ อาทิ อาเซียน โดยเจาหนาทีไ่ ดผา นความเห็นชอบ
ในแผนปฏิบัติการระยะที่สอง ซึ่งจะใชระหวางป 2008-2010

8. Í§¤¡Ã·íÒ§Ò¹»ÃÐà´ç¹¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒâ¢§μÍ¹º¹

ในปจจุบันมีองคกรจํานวนมากที่ทํางานดานการยายถิ่นหรือประเด็นที่เกี่ยวของกับการคา
มนุษย โดยโครงการหลักบางสวนที่ดําเนินการในระดับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงมีดังตอไปนี้
• องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) ดําเนินโครงการ “การกลับและการคืนสู
ถิ่นของผูถูกคามนุษยและกลุมเสี่ยงที่เปนผูหญิงและเด็กในประเทศภูมิภาคลุมน้ําโขง” (Return
and Reintegration of Traﬃcked and Other Vulnerable Women and Children Between Selected
Countries in the Mekong Region) โครงการนี้ในระยะที่สองเริ่มในเดือนมีนาคม 2004 และมี
การดําเนินโครงการถึงป 2007 IOM ยังไดริเริ่มกอตั้งคณะทํางานความรวมมือในการยายถิ่น
ระหวางประเทศ (Inter-agency Thematic Working Group in International Migration in Thailand)
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 1) สรางฐานความรูโดยทั่วไปเพื่อเสนอแนะทาง
นโยบายเกี่ยวกับการยายถิ่นระหวางประเทศ ระหวางองคกรสมาชิกในคณะทํางาน 2) จัดเตรียม
ขอมูลนําเขาไปสูก ระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลไทยเกีย่ วกับการยายถิน่ ระหวางประเทศ
3) เพือ่ ระบุชอ งวางทางความรูเ กีย่ วกับการยายถิน่ ในประเทศไทย รายงานฉบับแรกมีชอื่ วา “การ
ยายถิ่นระหวางประเทศในประเทศไทย” ตีพิมพเผยแพรในป 200510

• องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) มีโครงการตอตานการคามนุษยในผูหญิงและเด็ก
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ภายใตการดําเนินโครงการระหวางประเทศของ ILO วาดวยการขจัด
แรงงานเด็ก (International Programme on the Elimination of Child Labor-IPEC) ระยะแรกของ
โครงการตอตานการคามนุษยในผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เริ่มในป 2000
ประกอบดวยงานวิจัย การปรึกษาหารือ การวิเคราะห และการเขาแทรกแซง ในระยะ 3 ป
(ป 2000-2003) ในระยะที่ 2 (ป 2003-2008) มุงเนนที่กลุมอายุ 10-14 ป และ 15-17 ป อันเปน
กลุมเสี่ยงสูงในการถูกนําไปคามนุษย และดําเนินการศึกษาวิจัยตอเนื่อง การสรางศักยภาพ และ
ยกระดับความตระหนักถึงปญหา และการสรางความเขมแข็งแกชุมชน นับตั้งแตป 2005 ไดมี
การตีพิมพเผยแพร “ความทาทายในภูมิภาคลุมน้ําโขง (Mekong Challenge)” โดยมีการเผยแพร
ติดตอกัน สวนใหญแกนหลักเนนที่นโยบายการยายถิ่นและการปฏิบัติในประเทศไทย และ/หรือ
ประเด็นเกี่ยวกับแรงงานขามชาติวัยหนุมสาว และ/หรือประเด็นการคามนุษย
• โครงการรวมของสหประชาชาติวาดวยการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (UNIAP) กอตั้งในป
2000 หนาทีข่ อง UNIAP คือประสานนโยบายและการตอบสนองเกีย่ วกับการคามนุษยกบั รัฐบาล
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ประเทศตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคฯ ทัง้ ระดับประเทศและระดับทองถิน่ รวมไปถึงองคกรพัฒนาเอกชน
องคการสหประชาชาติ และองคกรระหวางประเทศที่ดําเนินโครงการ เชน IOM ILO UNICEF
UNODC ECPAT และ ARTIP โดย UNIAP มีวัตถุประสงค 4 ประการดังนี้ 1) สนับสนุนรัฐบาล
ประเทศตาง ๆ ในกระบวนการเชิงสถาบันในแนวทางการมองปญหาทีป่ ระสานหลากสาขาเขาดวย
กัน (multi-sectoral approaches) เพื่อตอสูกับการคามนุษย 2) เพื่อใหสหประชาชาติใหการ
สนับสนุนในระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ ในการตอบสนองตอการตอตานการคามนุษยโดยรวม 3) อํานวยความ
สะดวกในการโอนยายทรัพยากรใหเกิดผลดีที่สุดและการกําหนดเปาหมายในการตอตานการคา
มนุษย 4) มีบทบาทกระตุนในการตอบสนองตอการคามนุษยดวยการกําหนดและสนับสนุน
โครงการพิเศษตาง ๆ เพื่อแกปญหาใหม ๆ ที่เกิดขึ้น โดยวัตถุประสงคหลักทั้ง 4 ขอนี้ อยูใน 3
ความริเริ่มคือ COMMIT ซึ่งมี UNIAP ทําหนาที่เปนเลขาธิการ เครือขายการตอบสนองขอมูลเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic Information Response Network-SIREN) และโครงการใหการสนับสนุน
ประชาชนที่ไมสมควรตกเปนเหยื่อ (Support to Underserved Victim Populations) นับตั้งแต
ระยะที่สองของโครงการ (ป 2003-2006) UNIAP เริ่มโครงการใหม 4 โครงการดังนี้ 1) สรางฐาน
องคความรูภายในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) วิเคราะหเชิงยุทธศาสตรและการกําหนดอันดับความ
สําคัญ ระบุและสนับสนุนการดําเนินการแกปญหา 3) กําหนดกรอบเปาหมายของงานศึกษาวิจัย
ในการเขาไปแทรกแซงและตอบสนองตอชองวางในการแกปญ
 หาการคามนุษยในอนุภมู ภิ าค และ
4) ผูท าํ งานสนับสนุนตอสิง่ ทีส่ หประชาชาติใหความสําคัญทีเ่ กีย่ วกับการคามนุษย/ใหการสนับสนุน
คนทํางานในสํานักงาน กระทรวง และองคกรภาคีตา งๆ ในประเทศ ในปจจุบนั การทํางานของ
UNIAP อยูใ นระยะที่สาม (2007-2009) ซึ่งโครงการมีเปาหมายในการพัฒนา ใหเงินทุน และการ
ทดลองแขนงความคิดใหม ๆ และจัดอันดับความจําเปนและปฏิบัติการ รวมถึงเพิ่มการเฝาระวัง
ในสวนนี้
• องคการยูนิเฟม UNIFEM สํานักงานเอเซียตะวันออก ดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใตเรื่องหลัก
ดังตอไปนี้ 1) การบริหารจัดการและการเปลีย่ นสภาวะไปเปนผูน าํ (Governance and Transformational
Leadership) 2) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสิทธิตาง ๆ (Economic Empowerment
and Rights) และ 3) สิทธิมนุษยชนของผูห ญิงและการขจัดความรุนแรงตอผูห ญิงในประเทศเอเซีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทย สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
• องคการยูเนสโก UNESCO ใหการสนับสนุนการวิจัยเรื่องการคาเด็กและผูหญิงชนกลุมนอยจาก
ยูนนาน พมา และลาว ในประเทศไทย ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลการคามนุษยอันเปนกาวแรก
ในการจําแนกแยกแยะองคความรูที่มีอยูในเรื่องการคามนุษย
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• เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (MMN) เริ่มตนอยางเปนทางการในป 2003 มีการ
กอตั้งเครือขายวิจัย ในป 2001 และมีการดําเนินการการวิจัยรวม การสรางศักยภาพ การสราง
คนทํางาน และสรางเครือขายองคกรสมาชิกของ MMN ประกอบดวยองคกรตาง ๆ อาทิ องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรผูยายถิ่นระดับรากหญา องคกรมวลชน และสถาบันวิจัยตาง ๆ ตลอดจน
ทํางานเพื่อสงเสริมสิทธิและสวัสดิการของผูยายถิ่นขามชายแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
อางอิงทายเรื่อง
1

ผูยายถิ่น 1.28 ลานคนจดทะเบียนในป 2004 และประมาณการณวามีผูยายถิ่น 800,000 ถึง 1.2 ลานคนที่ไมได
จดทะเบียน
2
ในเดือนมิถุนายน 2005 นายจาง 240,297 คน จดทะเบียนแสดงความตองการแรงงานขามชาติ 1,881,520 คน
ผูยายถิ่นที่จดทะเบียนเดือนกรกฎาคม 2005 ถึงมิถุนายน 2006 มีจํานวนนอยกวาจํานวนแรงงานที่นายจาง
ตองการอยูเปนจํานวนมาก ความพยายามที่จะลดชองวางนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเปดใหมีการจดทะเบียนแรงงาน
อีกรอบหนึ่งในเดือนมีนาคม 2006 เพื่อจดทะเบียนแรงงานอีก 500,000 คน
3
Ministry of Labour and Social Welfare, Lao PDR, cited in Inthasone Phetsiriseng, Feburary 2007.
4
แมวาจะเรียกวา “หนังสือเดินทาง” แตผูยายถิ่นไมสามารถใชเดินทางในประเทศอื่นไดนอกจากประเทศไทย
5
Mekong Institute, Policy Dialogue Proceedings: Transborder Migration Policy Implementation and Monitoring:
Its Eﬀectiveness and Current Policy Gaps in the Greater Mekong Sub-region, 15-17 November 2007.
6
รายละเอียดฉบับเต็มของปฏิญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติ
<http://www.12thaseansummit.org.ph/innertemplate3.asp?category=docs&docid=23>.
7
ดู Taskforce on ASEAN Migrant Workers, Statement on the ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers (Multilateral Framework Agreements), Feb 19, 2007. Last
accessed online at: <http://www.workersconnection.org/articles.php?more=70&PHPSESSID=10e8c388
3e7cbad23b95b106f60a8e1c>.
8
Cooperation Agreement between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat and
the International Labour Oﬃ ce. Last accessed online at: <http://www.aseansec.org/ILO.pdf>.
9
Charter for Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Last accessed online at:
<http://www.aseansec.org/21069.pdf>.
10
Jerrold W. Huguet and Sureeporn Punpuing, International Migration in Thailand, published by IOM, 2005.

เอื้อเฟอภาพโดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
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แรงงานขามชาติ เขาแถวเพื่อทําบัตรอนุญาตทํางาน ที่แมสอด ประเทศไทย, เดือนมีนาคม 2006

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹:
»ÃÐà·Èä·Â
1. á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹áÅÐ¹âÂºÒÂμ‹ÍáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔªÒÇ¾Á‹Ò ¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐÅÒÇ
ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2004-2008

เศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา สวนใหญลวนแตพึ่งพา
แรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในการทํางานเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แรงงานจํานวนมากมา
จากประเทศพมา ลาว กัมพูชา โดยเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย และอาศัยและทํางานอยูในประเทศ
โดยไมมีเอกสารรับรอง ในป 1996 ประเทศไทยออกนโยบายกําหนดใหมีการจดทะเบียนแรงงาน
ขามชาติชั่วคราวจํานวน 300,000 คน แตความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมทัดเทียมกัน และ
เสรีภาพทางการเมืองที่ถูกลิดรอนมากนอยแตกตางกันระหวางประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบาน
สงผลใหยงั คงมีแรงงานขามชาติขา มแดนมายังประเทศไทยเพือ่ หางานทํามากขึน้ เจาหนาที่รัฐไทยจึง
ไดทาํ การจดทะเบียนใหมทกุ ๆ ปเพือ่ บริหารจัดการแรงงานขามชาติทอี่ ยูใ น ประเทศไทย1 เพือ่ ทีจ่ ะ
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ทําความเขาใจถึงสภาวะของแรงงานขามชาติในประเทศไทยในป พ.ศ. 2008 เราจําเปนทีจ่ ะตองยอน
กลับไปดูนโยบายตั้งแต ป 2004 ซึ่งนอกจากจะมีการเปดใหจดทะเบียนแรงงานขามชาติทเ่ี ขาเมือง
ผิดกฎหมายประจําปแลว ในป 2003 รัฐบาลไทยรวมจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับรัฐบาลพมา
กัมพูชา และลาว เพื่อจัดระบบแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทยใหเปนแรงงานที่ถูก
กฎหมาย เปาหมายของการจัดทําบันทึกความเขาใจ เพือ่ ทําใหมนั่ ใจไดวา ประเทศตนทางของแรงงาน
ขามชาติจะจัดทําเอกสารการเดินทางใหคนในประเทศของตนที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทย และ
บันทึกขอตกลงยังไดสรางกระบวนการทีท่ าํ ใหแรงงานขามชาติทเี่ ขามาใหมสามารถออกนอกประเทศ
ตนและเขามาทํางานในประเทศไทยไดตามชองทางที่ถูกกฎหมาย
1.1 นโยบายเดือนมิถุนายน 2004
ในเดือนมิถุนายน 2004 แทนที่จะใหแรงงานขามชาติจดทะเบียนกับนายจางเพื่อออกบัตร
แรงงานมีระยะเวลา 1 ป นโยบายของรัฐอนุญาตใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามสามารถจดทะเบียน
เพื่อรับบัตรประจําตัวชั่วคราว (ทร.38/1) บัตรนี้ทําใหการขึ้นทะเบียนของแรงงานเปนอิสระไมผูกติด
กับนายจาง และใหสถานะกับแรงงานมากกวาการเปน “แรงงานตางดาว” แมวา บัตรประจําตัวชัว่ คราว
จะไมไดใหสทิ ธิโดยตรงกับแรงงาน แตกไ็ ดเปลีย่ นใหการไดมาซึง่ สถานะแรงงงานทีถ่ กู กฎหมายไมตอ ง
พึ่งพิงนายจาง บัตรนี้ใหอิสรภาพกับแรงงานในระดับหนึ่งในการออกจากงานที่นายจางลวงละเมิด
สามารถอยูอาศัยนอกสถานที่ของนายจาง และรวมอยูในสังคมไทยอยางเชนคนปกติ โดยสรุปมี
แรงงานขามชาติจํานวน 1,284,920 คน (921,492 คน จากประเทศพมา 179,887 คน จากประเทศ
ลาว และ 183,541 คนจากประเทศกัมพูชา) มาจดทะเบียนและถือบัตรนี้ ตัวเลขการจดทะเบียน
แรงงานดังกลาวรวมถึงเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 93,000 คน และแรงงานขามชาติที่มีอายุ
สูงกวา 60 ป ประมาณ 10,000 คน การขึ้นทะเบียนเพื่อใหไดบัตรนี้ไมเสียคาใชจายและเปนบัตร
ชัว่ คราว เพือ่ ทีแ่ รงงานจะสามารถใชชวี ติ ไดอยางปกติในสังคมทัว่ ไป ทําใหแรงงานหมดความกังวลใจ
สามารถพูดภาษาประเทศตนเอง โดยไมตองกลัววาเจาหนาที่ตํารวจจะมาตรวจสอบ อยางไรก็ตาม
การปราบปรามและบุกจับเริม่ ขึน้ อีกครัง้ ไมนานนักหลังจากนโยบายรัฐออกมา และแรงงานตองกลับ
ไปสูสภาพการทํางานแบบปดบังเชนเดิม อิสรภาพของแรงงานที่ถูกลิดรอนไปอยางรวดเร็ว แสดงถึง
การนํานโยบายภาครัฐไปปฏิบตั ิ โดยไมไดพยายามรวมแรงงานขามชาติเขาเปนสวนหนึง่ ของประเทศ
หรือไมไดพยายามที่จะสงเสริมสิทธิของแรงงานใหดีขึ้น หากแตเปนมาตรการที่เปนไปเพื่อการเก็บ
ขอมูลเชิงจํานวน ตัวเลข สถานที่ เพศ อายุของแรงงานขามชาติทอ่ี าศัยอยูใ นประเทศไทย ความรวมมือ
ของหลายภาคสวนที่เขามามีสวนรวมสามารถอธิบายเหตุการณดังกลาวได กลาวคือ บางภาคสวน
ของรัฐบาลมุงเนนไปที่การสงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติโดยทําการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล
ในขณะทีอ่ กี ภาคสวนตองการเพิม่ การควบคุมตอแรงงาน อยางไรก็ตาม รัฐสนับสนุนใหแรงงานขามชาติ
ที่ไดจดทะเบียนและมีบัตรประจําตัวชั่วคราว 1 ป ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตทํางานในเดือน
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สิงหาคมปเดียวกัน ซึ่งใชไดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2004 ถึงเดือนกรกฎาคม 2005 คาใชจายทั้งหมด
ในการทํ า ใบอนุ ญ าตทํ า งานเป น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง หมด 3,800 บาท ค า ธรรมเนี ย มในการทํ า
ใบอนุญาตทํางานที่เกี่ยวของ แสดงไวในตารางดานลาง

¤‹Ò·íÒºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹
¤‹ÒμÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾
¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾
¤‹ÒºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹Ë¹Öè§»‚
¤‹ÒºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹

600 ºÒ·
1,300 ºÒ·
1,800 ºÒ· (450 ºÒ· ÊíÒËÃÑºÊÒÁà´×Í¹, 900 ºÒ· ÊíÒËÃÑºË¡à´×Í¹,
áÅÐ 1,800 ºÒ· ÊíÒËÃÑºË¹Öè§»‚ «Öè§ÁÕãËŒàÅ×Í¡)
100 ºÒ·

จากจํานวนแรงงานขามชาติในวัยทํางานกวา 1.15 ลานคน ทีถ่ อื บัตร ทร.38/1 มีแรงงานจํานวน
814,000 คน ที่จดทะเบียนรับใบอนุญาตทํางาน ซึ่งหมายถึงแรงงานขามชาติวัยทํางานจํานวน
336,000 คน ที่มีบัตร ทร. 38/1 แตไมไดจดทะเบียนรับใบอนุญาตทํางาน เหตุผลที่แรงงานไมไดมา
จดทะเบียนมีหลากหลาย แตเหตุผลหลัก ๆ คือ แรงงานไมมีเงินพอจายคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตทํางาน หรือไมสามารถระบุนายจางที่จะจดทะเบียนดวยได รวมถึงความจริงที่วาแมจะ
จายเงินเพือ่ ทําใบอนุญาตแลว แตกย็ งั มีโอกาสทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบ แสวงหาผลประโยชน ตลอดจน
การคอรรัปชั่น
“ฉันทํางานแกะเปลือกกุง ไดรับเงินคาจางสูงสุดไมเกิน 100 บาทตอวัน 7 วัน
ตอสัปดาห ฉันอยากจดทะเบียนแตไมมีเงิน ฉันอยูกับเพื่อนๆ และพวกเราอาศัยอยู
ดวยกัน”
(ผูหญิงชาวมอญ อายุ 29 ป จากเมือง Kyaikto รัฐมอญ)
สิทธิที่ไดรับและขอจํากัด
แรงงานทุกคนในประเทศไทยจะไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงานของประเทศ แต
นายจางสามารถแจงจับแรงงานขามชาติที่ไมมีใบอนุญาตทํางานและสงกลับประเทศโดยเจาหนาที่
ดานตรวจคนเขาเมืองกอนที่แรงงานเหลานั้นจะยื่นเรื่องรองเรียนเอาผิดนายจางได แรงงานที่มีบัตร
อนุญาตใหอยูในประเทศไทยไดชั่วคราวหรือ ทร. 38/1 ตองจายเงินเพื่อเขาโครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค เพื่อที่จะไดสิทธิในการเขาถึงบริการทางสุขภาพ ทั้งนี้ แรงงานไดรับอนุญาตใหทํางานตาม
ประเภทงาน สถานที่ และขึน้ อยูต ามทีน่ ายจางระบุไวในบัตรเทานัน้ และแรงงานไมไดรบั อนุญาตให
เดินทางภายในประเทศแมจะจดทะเบียนหรือไมก็ตาม
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1.2 นโยบายระหวางเดือนกรกฎาคม 2005 - เดือนมิถุนายน 2006
ในป 2005 รัฐบาลออกนโยบายแรงงานขามชาติโดยอนุญาตใหแรงงานทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน
ที่ทําในป 2004 เทานั้น มีสิทธิ์ในการตออายุใบอนุญาตทํางาน แรงงานวัยทํางานทุกคนที่ถือบัตร
ทร.38/1 สามารถลงทะเบียนเพื่อทําใบอนุญาตทํางานได ซึ่งแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแลวจะไดรับ
อนุญาตใหเก็บ ทร. 38/1 ไว 2 นอกจากนีน้ โยบายของรัฐ ใหอาํ นาจตามการพิจารณาของผูว า ราชการ
จังหวัดในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมในการอนุญาตใหแรงงานขามแดนมาทํางานตามการ
วาจางงานตามฤดูกาลบริเวณชายแดนของประเทศ
แรงงานขามชาติที่ทําบัตร ทร. 38/1 และมีใบอนุญาตทํางานในป 2004 แลว จําเปนตองจาย
เงินจํานวนทั้งสิ้น 3,800 บาท เพื่อตออายุใบอนุญาตทํางานระยะเวลา 1 ป ในขณะที่แรงงานที่มี
บัตร ทร. 38/1 แตไมมีใบอนุญาตทํางานตองจายเงิน 450 บาท
¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
เพิ่ม รวมเปนเงิน 4,250 บาท
·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹Â×è¹¢ÍãºÍ¹ØÞÒμ
นโยบายในป 2005 ประกาศอนุญาตใหแรงงานเปลี่ยน ·íÒ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á
สถานทีใ่ นการจางงานจากจังหวัดหนึง่ ไปยังอีกจังหวัดหนึง่ ไดเปน
2005 – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2006
ครั้งแรก คําประกาศนี้ถือเปนสิ่งสําคัญที่เพิ่มไวในนโยบาย เพราะ ¾Á‹Ò
539,416
กอนหนานีแ้ รงงานไมสามารถเคลือ่ นยายเพือ่ ไปทํางานตามสถานที่ ÅÒÇ
90,073
ทีม่ คี วามตองการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในขณะทีต่ าม ¡ÑÁ¾ÙªÒ
75,804
สภาวการณจริงนัน้ แรงงานขามชาติเปนทีต่ อ งการในจังหวัดตางๆ
ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 705,293
ทั่วประเทศไทย อยางไรก็ตาม กระบวนการมีความซับซอนอยูไ ม
นอย พรอมทัง้ การจํากัดเสรีภาพในการเดินทางของกลุม แรงงานขามชาติกย็ งั คงมีอยู โดยแรงงานจะได
รับอนุญาตใหเปลีย่ นนายจางก็ตอ เมือ่ ถูกเลิกจางจากนายจางเกา และไดรบั การจางงานจากนายจาง
ใหมอยางเปนทางการในอีกจังหวัดหนึง่ เชนกัน แรงงานทีอ่ ยากจะยายทีท่ าํ งานเพราะถูกแสวงหาผล
ประโยชนหรือถูกละเมิด ตองไดรบั อนุญาตจากนายจางของตน ในขณะเดียวกัน สิทธิการเคลือ่ นยาย
ยังถูกจํากัดภายใตกรอบกฎหมายใหญ3 ในสภาพความเปนจริงนายหนาเปนผูใหความสะดวก
แกขน้ั ตอนในการยายสถานทีท่ าํ งาน โดยไดรบั เงินจากนายจางคนใหม ผลก็คอื แรงงานติดหนีน้ ายจาง
คนใหม
ในชวงเวลาเดียวกันนี้ รัฐบาลประกาศวาจะออกแบบระบบขอมูลภูมิศาสตรหรือ GIS
(Geographical Information System) เพื่อใชระบุตําแหนงของโรงงานตาง ๆ ที่จางแรงงานขามชาติ
และเฝาติดตามแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียนเมื่อสิ้นสุดชวงเวลาการจดทะเบียน4 แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
การปราบปรามแรงงานเกิดขึ้นกอนการเปดใหมีการจดทะเบียน ระหวางการจดทะเบียน และหลัง
การจดทะเบียน เพื่อปองกันการเขามาของแรงงานขามชาติชุดใหม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพ โดย
สื่อรายงานวา มีแรงงานขามชาติประมาณ 400 คน ถูกผลักออกนอกประเทศทุกวัน รวมกันแลวมี
แรงงานขามชาติทั้งหมด 226,508 คนถูกสงกลับไปยังประเทศตนทาง

เอื้อเฟอภาพโดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
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สภาพความเปนอยูของแรงงานขามชาติ - อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ประเทศไทย, ป 2004
1.3 นโยบายชั่วคราวในการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ (Interim Registration Policy)
ชวงเดือนมีนาคม 2006-เดือนกุมภาพันธ 2007
ในชวงนีแ้ รงงานขามชาติทมี่ าจดทะเบียนลดจํานวนลงจนเหลือนอยกวาตัวเลขจํานวนแรงงาน
ขามชาติที่นายจางแจงความประสงคเอาไว แรงงานที่มาขึ้นทะเบียนมีจํานวนเพียง 705,293 คน
ขณะที่ความตองการแรงงานมีสูงกวา 1.8 ลานคน ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
รัฐบาลจึงจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2005 เพื่อหาขอสรุปในการเปดจดทะเบียนรอบใหม
ในเดือนมีนาคม 2006 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจดทะเบียนแรงงานจํานวน 500,000 คน
จุดมุง หมายของการเปดจดทะเบียนครัง้ นีค้ อื การนําแรงงานขามชาติเขามาทํางาน โดยถูกกฎหมาย
ผานการบังคับใชบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศเพื่อนบานจํานวน 200,000 คน และใหจดั
ระบบแรงงานที่ลักลอบทํางาน ทั้งที่เคยจดทะเบียนและลักลอบเขามาใหมอีก 300,000 คนเขาสู
กรอบการจดทะเบียนรอบใหมของประเทศไทย การจดทะเบียนแรงงานครั้งนี้มีความแตกตางจาก
การจดทะเบียนครัง้ กอน โดยระบุวา นายจางตองจายคามัดจํา (deposit fee) ตอจํานวนแรงงานทุกคน
ทีจ่ า ง นายจางตองจายเงินมัดจําเปนจํานวน 10,000 บาท สําหรับแรงงานทีผ่ า นการจดทะเบียนแลว
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เอื้อเฟอภาพโดย สมาคมแรงงานยอง ชี อู

หรือจาย 50,000 บาท สําหรับแรงงานทีเ่ พิง่ มาถึงใหมหรือไมเคยจดทะเบียนมากอน กรอบนโยบาย
ดังกลาวเปนความพยายามทีจ่ ะควบคุมติดตามแรงงาน และเก็บตกจํานวนแรงงานทีไ่ มไดอยูใ นระบบ
นโยบายดังกลาวระบุไวดว ยวา ไมจาํ เปนตองนําไปปฏิบตั ภิ ายใตกรอบสิทธิมนุษยชน เปนเรือ่ งหางไกล
จากการเปดใหจดทะเบียนทําบัตรแรงงานชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2004 และยังเปนผลของความ
ลมเหลวที่จะควบคุมใหผูยายถิ่นเขามาอยูในระบบ นโยบายในชวงนี้ยังระบุไวอีกวา นโยบายของ
ประเทศไทยในระยะยาวคือ การทําใหกรุงเทพฯ ปราศจากแรงงานขามชาติภายในเวลา 1 ป และ
ในพืน้ ทีน่ อกเหนือจากเขตชายแดนภายในเวลา 2 ป โดยออกขอกําหนดอยางมีประสิทธิภาพในการ
ใหแรงงานไปอยูพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศ
เมื่อชวงการเปดจดทะเบียนเริ่มขึ้น มีนายจางและแรงงานจํานวนนอยมากที่มาจดทะเบียน
นายจางหลายคนบนถึงเงินมัดจําที่มีราคาสูง สวนองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) รองเรียนวาการ
จดทะเบียนดวยระบบดังกลาวจะทําใหเกิดภาระหนี้ผูกพัน เกิดการบังคับใชแรงงาน และคอรรัปชั่น
(กรุณาดูจดหมายเปดผนึกของเครือขายปฏิบตั กิ ารเพือ่ แรงงานขามชาติ ANM) ดังนัน้ รัฐบาลจึงตกลง
ที่จะไมเก็บคาธรรมเนียมชั่วคราว และการตั้งคณะกรรมการสอบสวนปญหานี้ ในขณะเดียวกัน
หลังจาก 90 วัน คณะกรรมการเสนอความเห็นวาควรยกเลิกการเก็บเงินมัดจําอยางถาวรโดยผูที่ได
จายคาธรรมเนียมดังกลาวไปแลวสามารถขอคืนเงินได

แรงงานขามชาติทท่ี าํ งานในโรงงานสวนใหญมกั จะประสบปญหาเรือ่ งระยะเวลาในการทํางานทีย่ าวนาน
และอาชีวอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในการทํางานทีต่ า่ํ กวามาตรฐาน - อําเภอแมสอด, ป 2006
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μÑÇàÅ¢¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹ : ÁÕ¹Ò¤Á 2006-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2007
¾Á‹Ò
¡ÑÁ¾ÙªÒ
ÅÒÇ
ÃÇÁ

168849 (μ‹ÍÍÒÂØ : 163,499, ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ãËÁ‹ 5,340)
29,195 (μ‹ÍÍÒÂØ : 23,240 ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ãËÁ‹ 5,955)
22,848 (μ‹ÍÍÒÂØ : 21,653 ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ãËÁ‹ 1,195)
220,892 (μ‹ÍÍÒÂØ : 208,392 ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ãËÁ‹ 12,490)

μÒÃÒ§·Õè 1 ¨íÒ¹Ç¹¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÁèÕ àÕ Í¡ÊÒÃ·Ò§¡®ËÁÒÂã¹»ÃÐà·È ³ Á¡ÃÒ¤Á 2008

¾Á‹Ò
ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ

·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹áºº»¡μÔ

¼‹Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§

¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2007
ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹ãºÍ¹ØÞÒμ
: ÁÕ¹Ò¤Á 2007
-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008)

Å§·ÐàºÕÂ¹ã¹à´×Í¹ ¨íÒ¹Ç¹Â‹ÍÂ
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2007 ·Ñé§ËÁ´
ÃÐÂÐàÇÅÒ (¨Ò¡ãº
Í¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹ :
¡Ã¡®Ò¤Á 2007
-ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ 2008)

ÁÒä´Œ»ÃÐà·Èä·Â
¼‹Ò¹ºÃÔÉÑ·¨Ñ´ËÒ
§Ò¹áÅÐºÑ¹·Ö¡¢ŒÍ
μ¡Å§

áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹
ÊÑÞªÒμÔáÅŒÇ¨Ò¡
ÃÑ°ººÒÅ¡ÑÁ¾ÙªÒ
áÅÐÃÑ°ºÒÅ Ê»».
ÅÒÇ

¨íÒ¹Ç¹Â‹ÍÂ
·Ñé§ËÁ´

121,448
10,322
9,519

367,834
14,469
12,140

0
8,173
6,374
14,547

0
47,982
48,000
95,982

0
56,155
54,374
110,529

489,282
24,791
21,659
535,732

¼‹Ò¹¡ÒÃ¨´
·ÐàºÕÂ¹¾ÔàÈÉ
·Ò§ÊÒÁ
¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãμŒ

8,809
1,305
426

ที่มา สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธและเครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

1.4 การจดทะเบียนแรงงานขามชาติแบบปกติ
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2006 - เดือนมิถุนายน 2007
เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2006 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห แรงงานข า มชาติ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ในเดือนกรกฎาคม 2005 ตออายุการจดทะเบียนแรงงานกับนายจางเดิมเปนเวลาอีก 1 ป
แรงงานที่สามารถพิสูจนไดวานายจางของตนเสียชีวิต เปลี่ยนหรือเลิกทําธุรกิจ บังคับใช
แรงงาน ทําราย ไมยอมจายคาจาง หรือเลิกจางอยางไมเปนธรรม สามารถเปลี่ยนนายจางเพื่อ
จดทะเบียนกับนายจางคนใหมได
จํานวนแรงงานขามชาติทั้งหมดที่ตออายุใบอนุญาตทํางานระหวางเดือนกรกฎาคม 2006 เดือนมิถุนายน 2007 : จํานวน 460,014 คน
การที่แรงงานมาจดทะเบียนลดลงในชวงการเปดจดทะเบียนรอบใหม สวนหนึ่งอาจเปนผล
มาจากการขาดการรวมมือกันระหวางภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในชวงของการเปด
จดทะเบียนแรงงานปกติ กอนหนานีเ้ ครือขายปฏิบตั กิ ารเพือ่ แรงงานขามชาติ (ANM) ไดแปลนโยบาย
ของภาครัฐไปสูภาษาของแรงงาน และเผยแพรขอมูลการจดทะเบียนผานเอกสารแผนพับการออก
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อากาศทางวิทยุ โปรแกรมตาง ๆ และจัดหาลามใหกรมการจัดหางานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ตามสภาพความเปนจริงของการจดทะเบียนชัว่ คราวในชวงเวลานีท้ ไ่ี มไดคาํ นึงถึงสิทธิมนุษยชนและ
ขาดการบังคับใชกฎหมายแรงงาน ประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่แยลง ซึ่งสรางระยะหาง
ระหวางรัฐกับองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) นําไปสูก ารเปดจดทะเบียนแรงงานในภาคปฏิบตั ทิ ไี่ มได
รับการชวยเหลือหรือสงเสริมจากภาคประชาสังคม ปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลใหจํานวนแรงงานที่ขึ้น
ทะเบียนมีจํานวนลดลง มีความคลายคลึงกับเหตุผลที่กลาวไปแลวในชวงการเปดจดทะเบียนกอน
หนา
‘ผมทํางานประจําที่นี่ ไดคาตอบแทน 70-80 บาทตอวัน แตไมไดทํางานทุกวัน
ผมทํางานบาน เชน ทําความสะอาด ตัดไม ทําสวน ผมไมรูเรื่องการจดทะเบียน
ในประเทศไทยมากนัก ผมอยากจดทะเบียน มันคงจะปลอดภัยมากกวา เมื่อวานผม
เดินผานปาและเห็นตํารวจ พวกเขาชี้ปนมาที่ผม แตผมวิ่งหนี’
(ชายหนุมชาวกะเหรี่ยง)
อีกครัง้ ทีม่ กี ารปราบปรามแรงงานขามชาติ
ทันทีที่จบชวงการเปดจดทะเบียนแรงงาน วันที่
7 กันยายน หนังสือพิมพ เดอะ เนชั่น รายงาน
วาแรงงานขามชาติจํานวน 13,487 คน ถูกจับ
ฐานะเขาเมืองผิดกฎหมาย โดย 7,354 คน
ถูกดําเนินคดี ในเดือนตุลาคมตํารวจจับแรงงาน
ชาวไทใหญกวา 1,000 คนจากพมา ขณะทีพ่ วกเขา
กํ า ลั ง อยู ร ะหว า งพิ ธี ก รรมในช ว งออกพรรษา
บริเวณวัดในจังหวัดเชียงใหม5

μÒÃÒ§·Õè 2 áÃ§§Ò¹Í×è¹æ ·ÕèÁÕÊ¶Ò¹Ð·Ò§
¡®ËÁÒÂÀÒÂãμŒÁÒμÃÒ 7 áÅÐ 10 ã¹
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§
¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ »‚ 1978 áÅÐ¼ÙŒ·ÕèÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹¶ÒÇÃ
¼ÙŒ·ÕèÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹¶ÒÇÃ
¼ÙŒ·ÕèÁÕºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹ÀÒÂãμŒÁÒμÃÒ 7
¼ÙŒ·ÕèÁÕºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹ÀÒÂãμŒÁÒμÃÒ 10
ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´

14,423
85,398
24,403
124,22

ที่มา สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว, กุมภาพันธ 2008

1.5 การจดทะเบียนนายจาง
นอกจากแรงงานที่ตองขึ้นทะเบียนทําบัตรประจําตัวชั่วคราว และใบอนุญาตทํางานชั่วคราว
แลว นายจางที่ตองการจางแรงงานขามชาติก็ตองแจงความจํานงที่จะรับแรงงานขามชาติ
ในเดือนมิถุนายน 2005 มีนายจางมาจดทะเบียน 240,297 คน แสดงความจํานงตองการ
แรงงาน จํานวน 1,881,520 คน กรมการจัดหางานไดอนุมัติโควตาแรงงานจํานวน 1,773,349 คน
จํานวนแรงงานที่นายจางแสดงความจํานงสามารถประมาณการไดเทากับจํานวนแรงงานขามชาติ
วัยทํางานทั้งหมดในประเทศไทย (ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน) เดือนมิถุนายน 2006
นายจางรองขอใหมีการขยายโควตาแรงงานเปน 1,333,703 คน (แรงงานพมา 1,051,577 คน ลาว
154,787 คน และกัมพูชา 127,339 คน) กรมการจัดหางานอนุมัติ 1,226,106 คนในที่สุด
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¨´ËÁÒÂà»´¼¹Ö¡¶Ö§ÃÑ°ºÒÅä·ÂáÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¢ŒÍË‹Ç§ãÂáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðμ‹Í¡Ã³ÕÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ
“àÃ×èÍ§¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐººáÃ§§Ò¹μ‹Ò§´ŒÒÇËÅºË¹Õà¢ŒÒàÁ×Í§
ÊÑÞªÒμÔ¾Á‹Ò ÅÒÇ áÅÐ¡ÑÁ¾ÙªÒ”
ÇÑ¹·Õè 20 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2548
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃà¾×èÍáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ (»ÃÐà·Èä·Â) ÁÕ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂÍÂ‹Ò§ÂÔè§ã¹ÁμÔ ¤ÃÁ. ã¹ÇÑ¹·Õè
20 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2005 ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐººáÃ§§Ò¹μ‹Ò§´ŒÒÇËÅºË¹Õà¢ŒÒàÁ×Í§ÊÑÞªÒμÔ¾Á‹Ò ÅÒÇ áÅÐ¡ÑÁ¾ÙªÒ
·Õè¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ÃÇÁ¶Ö§¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍªØÁª¹μ‹Ò§ æ
àÃÒÁÕ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂÍÂ‹Ò§ÂÔè§μ‹Í¡ÒÃÍ¹ØÞÒμãËŒÁÕ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ â´Â¡íÒË¹´ãËŒ¹ÒÂ¨ŒÒ§
ÇÒ§à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹μÑÇáÃ§§Ò¹·Õè¨Ð¢Ñ´μ‹ÍÊÀÒÇÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèÂØμÔ¸ÃÃÁ
·Ñé§¹Õéà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔã¹¤ÃÑé§·Õè¼‹Ò¹ÁÒÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËŒÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ
¨´·ÐàºÕÂ¹à¾×èÍ¢ÍÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹à»š¹à§Ô¹ 3,800 ºÒ· «Öè§à»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
à¾×èÍ«×éÍ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ áμ‹¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¾ºÇ‹Ò¹ÒÂ¨ŒÒ§Ê‹Ç¹ãËÞ‹ä´Œ·íÒ¡ÒÃËÑ¡¤‹Ò¨ŒÒ§¢Í§áÃ§§Ò¹
à¾×èÍà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ ÍÑ¹¹íÒÁÒ«Öè§¡ÒÃà¡Ô´Ë¹ÕéÊÔ¹¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ ÍÕ¡·Ñé§¹ÒÂ¨ŒÒ§ÂÑ§ÂÖ´ºÑμÃ
Í¹ØÞÒμà¾×èÍ¤Çº¤ØÁäÁ‹ãËŒÅÙ¡¨ŒÒ§ËÅºË¹ÕËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹§Ò¹ä»ÊÙ‹ÊÀÒ¾¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹·Õè´Õ¡Ç‹Ò áÅÐ¡‹Í¹·Õè¨ÐãªŒË¹ÕéÊÔ¹
·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨¹ËÁ´
´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹μÑÇ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ 10,000 ºÒ· ËÃ×Í 50,000 ºÒ· ã¹·Ò§»¯ÔºÑμÔ
ÁÕá¹Çâ¹ŒÁÇ‹Ò¹ÒÂ¨ŒÒ§¨ÐËÑ¡¤‹Ò¨ŒÒ§¢Í§áÃ§§Ò¹à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍ¼‹Í¹¨‹ÒÂà§Ô¹¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹μÑÇáÅÐ¤‹Ò¨´·ÐàºÕÂ¹
«Öè§¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒà¡Ô´ÀÒÇÐ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÃØ¹áÃ§áÅÐà»š¹¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒáÃ§§Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹ÊÀÒ¾¢Í§¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº
áÅÐμ¡ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒÇÐÃÙ»áºº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèàÅÇÃŒÒÂ
ËÒ¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³´Ñ§¡Å‹ÒÇà¡Ô´¢Öé¹ áÃ§§Ò¹¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·Õè¶Ù¡¡´´Ñ¹áÅÐμŒÍ§·íÒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡à¾×èÍ¨Ð
ËÒà§Ô¹ÁÒ¼‹Í¹¨‹ÒÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇ »ÃÐ¡Íº¡ÑºáÃ§§Ò¹äÁ‹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ áÅÐäÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ
μ‹ÍÃÍ§à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹ÊÀÒ¾¡ÒÃ¨ŒÒ§ãËŒ´Õ¢Öé¹ «Öè§¨ÐÊ‹§¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§μ‹ÍÊÀÒ¾·Ò§´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂáÅÐ¨Ôμã¨
¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ÁÕ¡ÅØ‹Á¹ÒÂ¨ŒÒ§ä´ŒÍÍ¡ÁÒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèäÁ‹àËç¹´ŒÇÂ¡Ñº¹âÂºÒÂ
´Ñ§¡Å‹ÒÇ àÃÒ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂÇ‹ÒËÒ¡¹ÒÂ¨ŒÒ§»¯ÔàÊ¸·Õ¨è Ðà¢ŒÒÊÙÃ‹ Ðººã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹Õé Â‹ÍÁ¨Ð¹íÒÁÒÊÙ¡‹ ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹
ãËŒ¢ºÇ¹¡ÒÃ¹ÒÂË¹ŒÒáÅÐ¼ÙŒÁÕÍÔ·¸Ô¾Åà¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃãªŒÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹áÃ§§Ò¹
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¢ŒÒÁªÒμÔÁÒ¡¢Ö¹é Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹áººãμŒ´¹Ô ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμ¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕÃè °Ñ áÅÐ¢ºÇ¹¡ÒÃ
¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ
ÍÕ¡·Ñé§¡ÒÃ·ÕèÃÑ°¨ÐäÁ‹ãªŒ¡ÃÍºÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÁμÔ¤ÃÁ. ã¹¢ŒÍ 17 ¡ÒÃ»¯ÔàÊ¸´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Ñé¹
¢Ñ´áÂŒ§¡ÑºËÅÑ¡¡ÒÃÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃäÁ‹àÅ×Í¡»¯ÔºÑμÔ«Öè§ÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â ¾.È. 1997 áÅÐ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§»¯ÔÞÞÒÊÒ¡ÅÇ‹Ò´ŒÇÂÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
μ‹Í¢ŒÍàÊ¹Í·ÕèÃÑ°ºÒÅ¨Ð¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§à¢μàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉáÅÐà¡ÉμÃáºº¾Ñ¹¸ÊÑÞÞÒã¹¾×é¹·Õè
ªÒÂá´¹¹Ñé¹ ¹‹ÒÇÔμ¡Ç‹Ò¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹Åºμ‹ÍÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅÐà¡Ô´»˜ÞËÒ¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹ªØÁª¹
·Ñ§é ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐ»ÃÐà·Èà¾×Íè ¹ºŒÒ¹ ¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃã¹ÅÑ¡É³Ð´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨íÒà»š¹μŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÒÃ
ÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§»ÃÐªÒÊÑ§¤Á â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔ§è ¼ÙäŒ ´ŒÃºÑ ¼Å¡ÃÐ·ºã¹ªØÁª¹¹Ñ¹é æ ´ŒÇÂ áμ‹à¹×Íè §¨Ò¡
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ÂÑ§äÁ‹à»´âÍ¡ÒÊãËŒ»ÃÐªÒÊÑ§¤Áà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ÃÑ°ºÒÅä·Â¤ÇÃÂØμÔ¹âÂºÒÂáÅÐ
â¤Ã§¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇä»¡‹Í¹
à¤Ã×Í¢‹ÒÂÏ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐºº·Õè¨Ð¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ ÍÂ‹Ò§äÃ¡ç´ÕàÃÒàª×èÍÇ‹Ò
»˜ÞËÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ¹¹Ñé à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂâ´ÂÃÑ°ºÒÅ¢Í§áμ‹ÅÐ»ÃÐà·È ÁÔãª‹à¡Ô´¨Ò¡
μÑÇáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔàÍ§ ·Ñé§¹Õéà¾ÃÒÐáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔÂÑ§äÁ‹ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒÇÐ·ÕèÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂä´Œ
´Ñ§¹Ñ¹é ¹âÂºÒÂ·Õ¨è Ðà¡Ô´¢Ö¹é ¨Ö§μŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÀÒÇÐ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ã¹»ÃÐà·Èμ‹Ò§ æ
â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¨Ò¡»ÃÐà·È¾Á‹Ò ÍÕ¡·Ñé§¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ä·Âã¹»‚ 2004 ·Õèà»´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¾ÅÑ´¶Ôè¹¨´·ÐàºÕÂ¹
ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ªÑèÇ¤ÃÒÇà»š¹μÑÇÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹
ã¹ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
¨Ò¡·Õè¡Å‹ÒÇÁÒ¢ŒÒ§μŒ¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÏ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¼Ô´ËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§μ‹ÍÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÏ ´Ñ§¹Ñé¹àÃÒ¢Í
àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒÂ¡àÅÔ¡ÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§àÃ‹§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§½†ÒÂμ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊáÅÐÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä´Œ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ
¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ·ÕèãªŒ¡ÃÍºÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ »ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºÑμÔ áμ‹à¹×èÍ§¨Ò¡¢³Ð¹ÕéáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ¶Ù¡
¨íÒ¡Ñ´àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
àÃÒ¨Ö§¢ÍàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒÃÑ°ºÒÅä·Â´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà»´ãËŒÁÕ¡ÒÃÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹¾×é¹·Õèμ‹Ò§ æ ·Ñé§¨Ò¡μÑÇ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔàÍ§ ¡ÅØÁ‹ áÅÐÍ§¤¡Ã·Õ·è Òí §Ò¹¡ÑºáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔáÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õãè ËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾áÃ§§Ò¹
¢ŒÒÁªÒμÔ ÃÇÁ¶Ö§¹ÒÂ¨ŒÒ§áÅÐ½†ÒÂμ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÀÒÂã¹à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2006
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃà¾×èÍáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2006
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μÒÃÒ§·Õè 3 áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·Õèà¢ŒÒÁÒã¹»ÃÐà·Èä·ÂÀÒÂãμŒ
¨Ñ§ËÇÑ´

¨íÒ¹Ç¹ ¨íÒ¹Ç¹
¹ÒÂ¨ŒÒ§ áÃ§§Ò¹
·Ñé§ËÁ´ ·Ñé§ËÁ´
¹ÒÂ¨ŒÒ§

¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·Õèà¢ŒÒÁÒã¹»ÃÐà·Èä·ÂÀÒÂãμŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§ (MOU)
Ê»». ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
¾Á‹Ò
ÃÇÁ
ªÒÂ ËÞÔ§ ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ÃÇÁ
ªÒÂ ËÞÔ§ ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ÃÇÁ
ªÒÂ

ËÞÔ§

»ÃÐà·Èä·Â
(ÃÇÁ)

720

14,547

455

6,374

3,937

2,437

265

8,173

5,926

2,247

0

0

0

0

»ÃÔÁ³±Å
ÀÒ¤¡ÅÒ§
ÀÒ¤àË¹×Í

151
130
8
56
110
265
151
41
27
22
25
36
130
14
2
2
1
2
19
18
12
0
0
20
1
0
0
15
2
0
2
1
16
8
0
0
0
0
0
0
0
3

1,913
3,533
13
1,119
5,065
2,904
1,913
431
288
252
202
740
3,533
435
7
65
21
2
794
542
265
0
0
328
2
0
0
174
331
0
12
71
484
13
0
0
0
0
0
0
0
5

80
78
8
40
46
203
80
18
15
13
19
15
78
7
2
2
1
2
18
9
1
0
0
6
0
0
0
13
2
0
2
0
13
8
0
0
0
0
0
0
0
3

702
2,190
13
888
1,833
748
702
125
75
130
123
249
2,190
150
7
65
21
2
791
159
8
0
0
78
0
0
0
135
331
0
12
0
431
13
0
0
0
0
0
0
0
5

508
1,343
6
499
1,137
444
508
113
46
97
73
179
1,343
69
5
41
9
1
444
133
8
0
0
54
0
0
0
54
238
0
12
0
275
6
0
0
0
0
0
0
0
2

194
847
7
389
696
304
194
12
29
33
50
70
847
81
2
24
12
1
347
26
0
0
0
24
0
0
0
81
93
0
0
0
156
7
0
0
0
0
0
0
0
3

71
52
0
16
64
62
71
23
12
9
6
21
52
10
0
0
0
0
1
9
11
0
0
14
1
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,213
1,343
0
231
3,232
2,156
1,213
306
213
122
79
491
1,343
285
0
0
0
0
3
383
257
0
0
250
2
0
0
39
0
0
0
71
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0

710
967
0
151
2,176
1,922
710
230
161
70
50
199
967
96
0
0
0
0
2
265
240
0
0
232
2
0
0
39
0
0
0
38
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0

501
376
0
80
1,056
234
501
76
52
52
29
292
376
189
0
0
0
0
1
118
17
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

ÀÒμãμŒ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
»ÃÔÁ³±Å
ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
¹¹·ºØÃÕ
»·ØÁ¸Ò¹Õ
¹¤Ã»°Á
ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã
ÀÒ¤¡ÅÒ§
ÍÂØ¸ÂÒ
Í‹Ò§·Í§
Å¾ºØÃÕ
ÊÔ§ËºØÃÕ
ªÑÂ¹Ò·
ÊÃÐºØÃÕ
ªÅºØÃÕ
ÃÐÂÍ§
¨Ñ¹·ºØÃÕ
μÃÒ´
©ÐàªÔ§à·ÃÒ
»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
¹¤Ã¹ÒÂ¡
ÊÃÐá¡ŒÇ
ÃÒªºØÃÕ
¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ
ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ
ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ
à¾ªÃºØÃÕ
»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸
ÀÒ¤àË¹×Í
àªÕÂ§ãËÁ‹
ÅíÒ¾Ù¹
ÅíÒ»Ò§
ÍØμÃ´Ôμ¶
á¾Ã‹
¹‹Ò¹
¾ÐàÂÒ
àªÕÂ§ÃÒÂ

ที่มา: สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว

»ÃÐà·Èä·Â 73

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§ (MOU) ³ à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2008
¨Ñ§ËÇÑ´

¨íÒ¹Ç¹ ¨íÒ¹Ç¹
¹ÒÂ¨ŒÒ§ áÃ§§Ò¹
·Ñé§ËÁ´ ·Ñé§ËÁ´
¹ÒÂ¨ŒÒ§

áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹
¹¤ÃÊÇÃÃ¤
ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ
¡íÒá¾§à¾ªÃ
μÒ¡
ÊØâ¢·ÑÂ
¾ÔÉ³ØâÅ¡
¾Ô¨ÔμÃ
à¾ªÃºÙÃ³
ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
ºØÃÕÃÑÁÂ
ÊØÃÔ¹·Ã
ÈÃÕÊÐà¡É
ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
ÂâÊ¸Ã
ªÑÂÀÙÁÔ
ÍíÒ¹Ò¨à¨ÃÔÞ
Ë¹Í§ºÑÇÅíÒÀÙ
¢Í¹á¡‹¹
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ
àÅÂ
Ë¹Í§¤ÒÂ
ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ
ÃŒÍÂàÍç´
¡ÒÌÊÔ¹¸Ø
Ê¡Å¹¤Ã
¹¤Ã¾¹Á
ÁØ¡´ÒËÒÃ
ÀÒ¤ãμŒ
¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
¡ÃÐºÕè
¾Ñ§§Ò
ÀÙà¡çμ
ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ
ÃÐ¹Í§
ªØÁ¾Ã
Ê§¢ÅÒ
ÊμÙÅ
μÃÑ§
¾Ñ·ÅØ§
»˜μμÒ¹Õ
ÂÐÅÒ
¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
16
1
4
2
0
0
0
0
3
26
0
0
0
2
0
0
2
0
0
110
18
11
2
0
5
0
11
44
0
19
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,119
192
1
6
2
0
0
0
0
77
829
0
0
0
8
0
0
4
0
0
5,065
357
156
15
0
43
0
192
3,914
0
388
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
7
1
2
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
2
0
0
2
0
0
46
4
6
0
0
2
0
8
20
0
6
0
0
0
0

¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·Õèà¢ŒÒÁÒã¹»ÃÐà·Èä·ÂÀÒÂãμŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§ (MOU)
Ê»». ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
¾Á‹Ò
ÃÇÁ
ªÒÂ ËÞÔ§ ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ÃÇÁ
ªÒÂ ËÞÔ§ ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ÃÇÁ
ªÒÂ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
883
44
1
2
0
0
0
0
0
0
829
0
0
0
8
0
0
4
0
0
1,833
4
101
0
0
9
0
158
1,535
0
26
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
489
25
0
0
0
0
0
0
0
0
464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,137
1
94
0
0
7
0
38
978
0
19
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
389
9
1
2
0
0
0
0
0
0
365
0
0
0
8
0
0
4
0
0
696
3
7
0
0
2
0
120
557
0
7
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
9
0
2
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
14
5
2
0
3
0
3
24
0
13
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
231
148
0
4
2
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,232
353
55
15
0
34
0
34
2,379
0
362
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
97
0
3
2
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,176
198
53
15
0
31
0
21
1,702
0
156
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
51
0
1
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,056
155
2
0
0
3
0
13
677
0
206
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ËÞÔ§
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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μÒÃÒ§·Õè 4 : ¨íÒ¹Ç¹¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔä·Â·ÕèÂŒÒÂ¶Ôè¹¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ·ÕèÍÍ¡¨Ò¡
»ÃÐà·ÈÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1999-2007 (»ÃÐà·È·ÕèÁÕáÃ§§Ò¹ä»ÁÒ¡·ÕèÊØ´ 10 »ÃÐà·È)
·Õè

»ÃÐà·È
»ÅÒÂ·Ò§

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

äμŒËÇÑ¹
ÊÔ§¤â»Ã
ÍÔÊÃÒàÍÅ
ºÃÙä¹
ÁÒàÅà«ÕÂ
ÞÕè»Ø†¹
à¡ÒËÅÕãμŒ
Î‹Í§¡§
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
ÊËÃÑ°ÍÒËÃÑº
àÍÁÔàÃμÊ

»‚
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006

66,732 101,814 110,753 94,126 79,589 75,849 69,982 18,665 62,068
4,817 18,181 21,273 20,411 15,354 12,480 11,338 5,708 15,115
8,071 12,765 8,764 12,163 12,952 6,327 10,611 2,780 9,312
5,297 6,086 8,607 8,607 7,155 6,118 5,680 2,493 5,141
772 1,723 1,579 2,197 14,619 7,479 5,853 3,020 3,418
876 5,033 5,207 5,246 4,701 5,037 5,857 2,681 7,218
780 1,154 2,089 1,180 2,428 8,631 10,647 4,227 16,456
1,247 2,702 5,121 5,488 4,962 4,143 4,126 1,642 3,760
221
956 1,520 1,897 1,955 2,331 2,743 1,012 2,799
542 1,310 1,902 1,743 2,171 1,835 1,842
834 3,624

2007**
4,579
1,398
331
369
222
892
1,142
315
276
353

* ณ มีนาคม 2005 ** ณ เดือนมกราคม 2007
ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยในตางประเทศกรมการจัดหางาน, เดือนมีนาคม 2007

1.6 นโยบายการจดทะเบียนแรงงานขามชาติชั่วคราว ครั้งที่ 2
ระหวางเดือนมีนาคม 2007 - กุมภาพันธ 2008
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2006 กําหนดใหแรงงานที่จดทะเบียนในชวงที่มี
นโยบายการเปดจดทะเบียนชั่วคราว สามารถตออายุใบอนุญาตทํางานไดอีก 1 ป

¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2007 - ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008
»ÃÐà·È
¾Á‹Ò
ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ

ªÒÂ
64,549
4,280
6,329

ËÞÔ§
56,899
5,239
3,993
¨íÒ¹Ç¹¢Í§áÃ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ 141,289

ÃÇÁ
121,448
9,519
10,322

»ÃÐà·Èä·Â 75

1.7 การจดทะเบียนแรงงานขามชาติรอบปกติ
ระหวางกรกฎาคม 2007 - 30 มิถุนายน 2008
แรงงานขามชาติทผี่ า นการจดทะเบียนโดยไดรบั ใบอนุญาตทํางานสามารถตออายุใบอนุญาต
ทํางานไดอีก 1 ป

¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹·Õè¨´·ÐàºÕÂ¹ÃÐËÇ‹Ò§¡Ã¡®Ò¤Á 2007 - 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2008
»ÃÐà·È
¾Á‹Ò
ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ

ªÒÂ
ËÞÔ§
199,023
168,811
5,895
6,245
9,118
5,351
¨íÒ¹Ç¹¢Í§áÃ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ 394,443

ÃÇÁ
367,834
12,140
14,469

1.8 นโยบายจดทะเบียนแรงงานขามชาติป 2008
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2007 สํานักบริหารแรงงานตางดาว ประกาศนโยบายสําหรับการตออายุ
ใบอนุญาตทํางาน ตามบันทึกกระทรวงแรงงานในการสํารวจความตองการของนายจางตอการจาง
แรงงานไรฝมือ โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งพบวามีความตองการแรงงานจํานวน 1.2 ลานคนในป 2008
ในขณะที่ในป 2007 มีแรงงานขามชาติจํานวน 546,272 คนที่จดทะเบียน ความพยายามในการนํา
แรงงานไทยมาทดแทนจึงแทบเปนไปไมไดเพราะมีความตองการแรงงานอีก 600,000 คน แมวา
กระบวนการนําเขาแรงงานตามบันทึกความเขาใจยังคงดําเนินอยู แตแรงงานจากกัมพูชาและลาว
ที่มีเอกสารการเดินทางและมีใบอนุญาตทํางานยังมีจํานวนไมเพียงพอ ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึง
พยายามแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเสนอให (1) อนุญาตใหแรงงานที่ถือบัตรประจําตัว
ชัว่ คราว (ทร. 38/1) และไมมสี ถานะทางกฎหมายอันเนือ่ งมาจากการทีไ่ มไดขนึ้ ทะเบียนรับใบอนุญาต
ทํางาน สามารถขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และ (2) อนุญาตให
แรงงานทีถ่ อื ใบอนุญาตทํางานตออายุบตั ร นโยบายนีม้ คี วามแตกตางจากนโยบายในชวงกอนตรงทีว่ า
อนุญาตใหมกี ารผอนผันใหแรงงานขามชาติทมี่ สี ถานะทางทะเบียนสามารถอยูอ าศัยและขออนุญาต
ทํางานตอไปไดอีก โดยผอนผันใหมีสถานะทางทะเบียนเปนเวลา 2 ป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ
2010 โดยแรงงานขามชาติจะตองจดทะเบียนขออนุญาตทํางานปตอปเชนเดิม กระทรวงแรงงาน
ยังรองขออีกวา ใหเจาหนาทีร่ ฐั ใชกฎหมายคนเขาเมืองอยางเขมงวดกับแรงงานขามชาติทเี่ ขามาใหม
ในชวงเวลากอนการเปดจดทะเบียน ระหวางการจดทะเบียน และหลังจากชวงเวลาในการเปด
จดทะเบียนสิน้ สุดลงโดยทันที เพือ่ ปกปองสังคมและความมัน่ คงของรัฐ นอกจากนีย้ งั ขอใหเจาหนาที่
รัฐริเริม่ มาตรการทางกฎหมายในการเอาผิดนายหนา และนายจางทีไ่ มปฏิบตั ติ ามกฎขอบังคับ รวมถึง
คนที่ใหที่พักพิงแกแรงงานขามชาติท่มี ีสถานะผิดกฎหมาย6
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¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹·ÕÁè ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2008 - 28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2010
¾Á‹Ò
ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
ÃÇÁ¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐä»ÊÁÑ¤ÃãºÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹

126,265 ¤¹
4,953 ¤¹
3,786 ¤¹
135,004 ¤¹

ชวงเวลาในการเปดจดทะเบียนแรงงานเพื่อตออายุใบอนุญาตทํางานในชวงเดือนมิถุนายน
ของป จะเปดใหจดทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2008
นอกจากนี้แรงงานขามชาติจํานวน 10,540 คน ที่จดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานในพื้นที่
แถบจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) ในป 2007 สามารถ
จดทะเบียนใหมไดโดยบัตรมีอายุ 2 ป

2. ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹ÐáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔãËŒà»š¹¼ÙŒà¢ŒÒàÁ×Í§¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ
μÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·ÇÔÀÒ¤Õ

ตามที่กลาวไปขางตน ในป 2003 และ 2004 รัฐบาลไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจกับ
ประเทศลาว กัมพูชา และพมา/สหภาพเมียนมาร ในการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานขามชาติในไทย
ใหเปนผูเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหบันทึกความเขาใจมีผลในทางปฏิบัติ ประเทศตนทาง
จําเปนตองพิสูจนและรับรองสัญชาติของแรงงานขามชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย พรอมทั้งออก
เอกสารรับรองบุคคลที่ประเทศตนทางหรือหนังสือเดินทางใหแกแรงงานดวย
2.1 ประเทศลาว
2.1.1 การพิสูจนสัญชาติในประเทศไทย
เจาหนาที่รัฐบาลลาวเริ่มกระบวนการพิสูจนสัญชาติแรงงานชาวลาวที่อยูในประเทศไทย ใน
ป 2005 ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม เจาหนาที่ของลาวสัมภาษณแรงงานชาวลาว
ในประเทศไทยไปเปนจํานวน 33,937 คน โดยรับรองไปแลว 33,908 คน และปฏิเสธไป 28 คน และ
อีกหนึ่งคนอยูระหวางรอการตรวจสอบ
ไมมีขอมูลปรากฏวา ทําไมแรงงานจํานวน 28 คน ที่เปนชาวลาวและไปแสดงตนตอหนา
เจาหนาที่ถูกปฏิเสธไมไดรับสัญชาติ แตขณะที่กระบวนการยังคงดําเนินตอไป เจาหนาที่ของลาว
กลาววาถาผูท มี่ าสมัคร พูดภาษาลาวโดยมีสาํ เนียงไทย หรืออาศัยในประเทศไทยเปนเวลานาน และ
เริ่มชินกับประเพณีแบบไทย พวกเขาก็หวังวาประเทศไทยจะรับคนเหลานี้ไวในฐานะคนไทย ไมใช
คนลาวเพราะไมสามารถพิสูจนสัญชาติลาวได
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¡®ÃÐàºÕÂºÊíÒËÃÑº¤¹ÅÒÇ·Õè·íÒ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
(¡®ËÁÒÂ¢Í§ Ê»». ÅÒÇ)
¡®à¡³± ÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§áÃ§§Ò¹ÅÒÇã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
¡®à¡³±ÊíÒËÃÑº¤¹§Ò¹ÅÒÇ·Õè¨Ðä»·íÒ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ÁÕ´Ñ§¹Õé
• ÊÑÞªÒμÔÅÒÇ
• ÍÒÂØμÑé§áμ‹ 18 »‚¢Öé¹ä»
• ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹Ò
• ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§
• äÁ‹à¤Â·íÒ¼Ô´¡®ËÁÒÂã¹°Ò¹Ð·Õèà»š¹¾ÅàÁ×Í§ (Good standing as a citizen)
¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃã¹¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã/¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹·Õè¨Ð·íÒ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¡ÒÃ¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹·Õ¨è Ð·íÒ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·ÈμŒÍ§à»š¹ä»μÒÁ¡®ÃÐàºÕÂº
áÅÐ¡®ËÁÒÂ ËŒÒÁÍ§¤¡Ã¢Í§ÃÑ°ºÒÅà¡çº¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹ æ ·ÕèäÁ‹ä´Œà»š¹ä»μÒÁ¡®ÃÐàºÕÂºáÅÐ
¡®ËÁÒÂ ÊíÒËÃÑº¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁºÃÔ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹¢Í§¤¹§Ò¹·Õè¨Ðä»·íÒ§Ò¹ã¹
μ‹Ò§»ÃÐà·ÈμŒÍ§ÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á (MOLW)
áÃ§§Ò¹ªÒÇÅÒÇã¹μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÕÊÔ·¸Ô´Ñ§μ‹Íä»¹Õé :
• ä´ŒÃÑº¤‹Ò¨ŒÒ§áÅÐâº¹ÑÊÍ×è¹ æ μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§
• ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼Å»ÃÐâÂª¹Ê‹Ç¹ºØ¤¤ÅμÒÁÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§áÅÐμÒÁ¡®ËÁÒÂ
• μŒÍ§Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¡ÑºμÑÇá·¹¨Ñ´ËÒ§Ò¹·ÕèÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È
áÃ§§Ò¹ªÒÇÅÒÇã¹μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÕË¹ŒÒ·Õè´Ñ§μ‹Íä»¹Õé :
• ÂÖ´¶×ÍáÅÐ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¡®ÃÐàºÕÂºã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº¢Í§»ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§
• ÂÖ´¶×ÍáÅÐ»¯ÔºÑμÔμÒÁÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§·Õèμ¹ä´ŒÅ§¹ÒÁä»
• à¤ÒÃ¾¡®ÃÐàºÕÂº ¡®ËÁÒÂ áÅÐ»ÃÐà¾³Õ¢Í§ Ê»». ÅÒÇ áÅÐ»ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§
• ¨‹ÒÂÀÒÉÕÃÒÂä´ŒãËŒá¡‹ÃÑ°ºÒÅμÒÁ¡®ÃÐàºÕÂº
¡®à¡³± ÊÔ·¸Ô áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§μÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹ã¹¡ÒÃÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»·íÒ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
¡®à¡³±ÊíÒËÃÑºμÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¨ŒÒ§§Ò¹ ·ÕèÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÕ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé
• μŒÍ§à»š¹μÑÇá·¹¨Ñ´ËÒ§Ò¹·Õèä´Œ¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂã¹¡ÒÃÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È
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• μŒÍ§à»š¹ºÃÔÉÑ··Õèàª×èÍ¶×Íä´ŒáÅÐÁÕãºÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ (warranty) ã¹¡ÒÃÊ‹§¤¹§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È
• à»š¹ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§¢Öé¹¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
μÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¨ŒÒ§§Ò¹ ·ÕèÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÕÊÔ·¸Ô´Ñ§μ‹Íä»¹Õé
• ËÒμÅÒ´áÃ§§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ·íÒÊÑÞÞÒ¡ÑººÃÔÉÑ·ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
• ¨Ñ´Ê‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È´Ñ§·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹ÊÑÞÞÒ
• ä´ŒÃÑº¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ´Ñ§·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÁÒμÃÒ 12 ¢Í§¡®ËÁÒÂ©ºÑº¹Õé
• »¡»‡Í§¼Å»ÃÐâÂª¹¢Í§ºÃÔÉÑ·´Ñ§·ÕèÃÐºØäÇŒã¹¡®ËÁÒÂ
μÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¨ŒÒ§§Ò¹ ·ÕèÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÕÊÔ·¸Ô´Ñ§μ‹Íä»¹Õé
• ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÃ§§Ò¹ªÒÇÅÒÇ¼ÙŒ·Õè¶Ù¡Ê‹§ä»â´ÂºÃÔÉÑ·ãËŒà»š¹ä»μÒÁÊÑÞÞÒ
• à¤ÒÃ¾»ÃÐà¾³Õ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº¢Í§ Ê»». ÅÒÇ áÅÐ¢Í§»ÃÐà·È·ÕèÊ‹§áÃ§§Ò¹ÅÒÇä»·íÒ§Ò¹
• ãËŒ¢ŒÍÁÙÅá¡‹¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á
• μŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹Í¼Å»ÃÐâÂª¹¢Í§áÃ§§Ò¹ªÒÇÅÒÇ·Õè¶Ù¡Ê‹§ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È
• ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁá¡‹áÃ§§Ò¹ªÒÇÅÒÇ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ·Õè¨Ðà´Ô¹·Ò§ÍÍ¡ä»·íÒ§Ò¹ÂÑ§μ‹Ò§»ÃÐà·È
â´Â¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¢Í§ÃÑ°Á¹μÃÕ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á
• ¨‹ÒÂÀÒÉÕÃÒÂä´ŒμÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´
μÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¨ŒÒ§§Ò¹ ·ÕèÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·ÈμŒÍ§àμÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ´Ñ§¹Õé
• ¢Í¨´ËÁÒÂÍ¹ØÞÒμÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·Èâ´ÂÊ‹§ä»·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á
• ãºÍ¹ØÞÒμ¸ØÃ¡Ô¨ã¹¡ÒÃÊ‹§áÃ§§Ò¹ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È
• ÊÑÞÞÒ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§áÃ§§Ò¹ÅÒÇ¡ÑºμÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹
• ÊÑÞÞÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§áÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§μÑÇá·¹¨Ñ´ËÒáÃ§§Ò¹/¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹ä»·íÒ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÑººÃÔÉÑ·
·ÕèÃÑºáÃ§§Ò¹ÁÒ·íÒ§Ò¹ã¹»ÃÐà·È»ÅÒÂ·Ò§
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เนือ่ งจากกระบวนการนีด้ าํ เนินไปอยางลาชา เจาหนาทีร่ ฐั จากฝง ลาวจึงเริม่ กระบวนการคูข นาน
โดยการตัง้ กระบวนการสงออกแรงงานลาวทีม่ สี ถานะเขาเมืองถูกตองตามกฎหมายมายังประเทศไทย
กระทรวงแรงงานไทย ไดลงบทความไวในเว็บไซดของกระทรวงเดือนกรกฎาคม 2006 ระบุวามี
แรงงานลาวจํานวน 43,788 คน ผานการพิสจู นสญ
ั ชาติ ขณะทีป่ ระเทศไทยยังตองการแรงงานลาวอีก
27,621 คน มีแรงงานลาวเพียง 778 คน ที่ถูกสงจากประเทศลาวมาทํางานในประเทศไทย7
2.1.2 กระบวนการปรับใหแรงงานมีสถานะเปนผูเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย
ภายในประเทศลาว
รัฐบาลลาวออกพระราชกฤษฎีกาเรื่องกฎระเบียบในการสงแรงงานลาวออกนอกประเทศ
ในกฎหมายระบุวา ผูท ต่ี อ งการจะไปทํางานตางประเทศตองจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนขัน้ ต่าํ
บริษัทจัดหางานในประเทศลาวทําสัญญาการจางงาน (ขอตกลงจัดหาแรงงาน-Agreement
for the Supply of Workers) กับนายจาง (โรงงาน บริษัท หรืออื่น ๆ) ในประเทศไทย โดยกระทรวง
แรงงานไทยจะเปนผูอนุมัติโควตาจํานวนแรงงาน
บริษัทจัดหางานเอกชนจํานวน 9 แหงที่ผานการอนุมัติจากรัฐบาล ถูกตั้งขึ้นในประเทศลาว
เพื่อจัดหาแรงงาน โดยสงแรงงานลาวไปยังประเทศไทยแลวเปนจํานวน 25 กลุม แรงงานลาวเริ่ม
ทํางานในประเทศไทยภายใตบนั ทึกความเขาใจในเดือนมิถนุ ายน 2005 แรงงานลาวกลุม แรกจํานวน
216 คน ไดกลับไปยังประเทศลาวแลวหลังจากสิ้นสุดสัญญาการจาง
2.1.3 คาใชจายในการทําใหแรงงานลาวที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย
มีสถานะเปนผูเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย
กฎหมายของประเทศลาว ในหัวขอระเบียบปฏิบตั ขิ องแรงงานทีจ่ ะไปทํางานทีต่ า งประเทศระบุ
ไววา กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาว (MOLSW) จะตองเปนผูบ ริหารจัดการคาบริการในการ
จัดหาแรงงาน อยางไรก็ตาม ในขณะนีค้ า บริการดังกลาวยังไมไดอยูภ ายใตการดูแลของกระทรวงดังกลาว

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹»ÃÐà·È Ê»». ÅÒÇ
¤‹ÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§áÅÐ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒμ¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
¤‹ÒμÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾
¤‹ÒÇÕ«‹ÒÊÙ‹»ÃÐà·Èä·Â
¤‹ÒºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁ¡‹Í¹ä»·íÒ§Ò¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
¤‹Òà´Ô¹·Ò§
Í×è¹ æ
¨íÒ¹Ç¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´

790 ºÒ·ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÊÒÁ»‚
450 ºÒ·
2,000 ºÒ· ¨Ò¡Ê¶Ò¹·Ùμä·Â (ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹Ë¹Öè§»‚)
37 ºÒ· (1,000 ¡Õº)
¨íÒ¹Ç¹äÁ‹á¹‹¹Í¹·ÕèáÃ§§Ò¹μŒÍ§¨‹ÒÂ
¨íÒ¹Ç¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºä»·íÒ§Ò¹·ÕèÀÙÁÔÀÒ¤äË¹ áÃ§§Ò¹¨‹ÒÂàÍ§
äÁ‹ÃÐºØ
3,277 ºÒ·
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¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â
¤‹ÒμÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾
¤‹ÒºÑμÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á
¤‹Ò¢ÍºÑμÃÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹
ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ñé§ËÁ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ñé§ã¹ÅÒÇáÅÐä·Â

600 ºÒ·
4,473 ºÒ·
3,800 ºÒ·
8,873 ºÒ·
12,150 ºÒ·

จากนัน้ แรงงานลาวตองผานการตรวจสุขภาพสองครัง้ ครัง้ แรกทีป่ ระเทศลาว และอีกครัง้ หนึง่
ที่ประเทศไทย การตรวจสุขภาพในประเทศลาวรวมไปถึงการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งผูที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดสจะไมไดรับอนุญาตใหยายถิ่น ขอมูลจากการตรวจสุขภาพจะถูกนําไปใชในการ
ตรวจสอบวาแรงงานติดเชื้อโรคอะไรบางระหวางการเดินทางมายังประเทศไทย
ตามปกติ ใ นประเทศไทยนั้ น นายจ า ง แรงงาน และรั ฐ บาลต า งช ว ยกั น อุ ด หนุ น ระบบ
ประกันสังคมที่เปนรายเดือน ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวา ในกรณีของแรงงานลาวจะตองจายคาประกัน
สังคมรายเดือนหรือเหมาจายเปนกอน ซึ่งหากเปนการจายแบบเหมารวมก็ตองมีการกําหนดวา
นายจางหรือรัฐบาลจะมีสวนชวยสนับสนุนหรือไม
เนื่องจากมีบริษัทจัดหางานหลายแหง ซึ่งแตละแหงใชรูปแบบในการจางงานแตกตางกันโดย
มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมแตกตางกันดวย เพื่อคงการแขงกันในตลาดแรงงาน ดังนั้นในบางครั้ง จึง
มีความไมชัดเจนวา หากมีการแสวงหาผลประโยชนจากแรงงาน หรือการละเมิดแรงงานแลว ใครจะ
เปนผูรับผิดชอบ
กฎหมายดังกลาวไมไดระบุจํานวนเงินมัดจําที่บริษัทจัดหางานควรจะไดรับ ทั้งนี้การที่บริษัท
จัดหางานตองแบกรับภาระดังกลาวเอง อาจเปนไปเพือ่ กําหนดความรับผิดชอบของบริษทั จัดหางาน
ในการคุมครองผลประโยชน และสวัสดิภาพของแรงงานลาวที่ทํางานในตางประเทศ เพราะเงินทุน
ดังกลาวสามารถนําไปใชในเหตุการณฉุกเฉินที่ไมอาจคาดถึงที่เกิดขึ้นกับแรงงานได
ปจจุบนั ไมมหี นวยงานใดทีร่ บั ผิดชอบในการคุม ครองผลประโยชนและสวัสดิภาพของแรงงาน
ลาว ไมวาจะเปนองคกรดานแรงงานหรือผูชวยทูตดานแรงงานของสถานทูตลาว แมวาจะปรากฏวา
ยังไมมีการระบุความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียอยางชัดเจน (ระหวางบริษัทจัดหางาน สถานทูต
ลาว กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประเทศลาว นายจางในประเทศไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทย)

เอื้อเฟอภาพโดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
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แรงงานขามชาติและนักกิจกรรมทีเ่ รียกรองเพือ่ สิทธิแรงงานขามชาติไดเดินขบวนในวันแรงงานสากล,
กรุงเทพฯ ประเทศไทย, เดือนพฤษภาคม 2006
จากขอมูลที่ปรากฏ บริษัทจัดหางานระบุถึงการจัดโปรแกรมการอบรมแรงงานกอนเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศ (Pre-departure Programs) แตยังไมทราบแนชัดวาใครจะเปนผูแบกรับภาระ
คาใชจายดังกลาว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2006 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย
ไดบริจาคเงินเปนจํานวนสองลานบาทใหแกรองประธานกลุมสหภาพแมหญิงลาว เพื่อนําไปสราง
ศูนยการฝกอบรมวิชาชีพในเวียงจันทนสาํ หรับผูห ญิงลาวทีต่ อ งการไปทํางานทีป่ ระเทศไทย การสราง
ศูนยการฝกอบรมวิชาชีพนี้เพื่อจะพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทํางานแกผูหญิงลาวจะเปน
แรงงานขามชาติ
วันที4่ สิงหาคม 2006 รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศของไทยกลาวในวันแถลงขาว
วาประเทศไทยและประเทศลาวประสบความสําเร็จในการทําใหแรงงานลาวที่อยูในประเทศไทย
ประมาณรอยละ 50 กลายเปนแรงงานที่ถูกกฎหมายหรือวามีสถานะเปนผูเขาเมืองถูกตองตาม
กฎหมาย
2.2 ประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชามีขน้ั ตอนการลงทะเบียนสองขัน้ ตอนเชนเดียวกับประเทศลาว ในการทีจ่ ะปรับ
ใหแรงงานกัมพูชาทีจ่ ะเดินทางมาทํางานทีป่ ระเทศไทยมีสถานะเปนผูเ ขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย
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2.2.1 การพิสูจนสัญชาติในประเทศไทย
ประเทศกัมพูชาเริม่ กระบวนการสัมภาษณแรงงานในประเทศไทยเพือ่ พิสจู นสญ
ั ชาติ ระหวาง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2005 ประเทศกัมพูชาไดทาํ การสัมภาษณแรงงานจํานวน 75 คน โดย
มีการรับรองสัญชาติ 72 คน และปฏิเสธ 3 คน หลังจากนัน้ มีการชะลอกระบวนการดังกลาวจนกระทัง่
เดือนพฤศจิกายน
ในระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2005-30 มิถุนายน 2006 คณะทํางานระดับรัฐมนตรีประจํา
ประเทศกัมพูชา (the Cambodian Multi-Ministerial Task Force) ในประเทศไทยไดพิสูจนสัญชาติ
และออกเอกสารรับรองตน (Certificate of Identity-CI) แกแรงงานขามชาติจํานวน 37,142 คน และ
ชาวกัมพูชาอีก 2,508 คน (ผูหญิง 708 คน) ที่มีเอกสารถูกตองตามกฎหมายซึ่งถูกสงไปทํางาน
ในประเทศไทย8 เอกสารรับรองตน (CI) มีอายุ 2 ปและออกใหโดยกระทรวงแรงงานและการอบรม
วิชาชีพ วีซาอนุญาตทํางานมีอายุ 2 ปเชนกัน

àËμØ¡ÒÃ³·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 10 àÁÉÒÂ¹ 2008 ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ªÒÇ¾Á‹Ò¨íÒ¹Ç¹ 54 ¤¹ ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 120 ¤¹ ·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂã¹
ËŒÍ§àÂç¹¢Í§Ã¶ºÃÃ·Ø¡¢Ò´ÍÒ¡ÒÈËÒÂã¨¨¹àÊÕÂªÕÇÔμà¹×èÍ§¨Ò¡à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈã¹ËŒÍ§àÂç¹äÁ‹·íÒ§Ò¹ ÃÐËÇ‹Ò§
à´Ô¹·Ò§¨Ò¡ÃÐ¹Í§ÁÒÂÑ§ÀÙà¡çμ ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹¡ÃÕ´ÃŒÍ§áÅÐ·ØºÀÒÂã¹ËŒÍ§àÂç¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁÊÔé¹ËÇÑ§ áμ‹ã¹·ÕèÊØ´
»ÃÐμÙËŒÍ§àÂç¹à»´¢Öé¹ ÁÑ¹ÊÒÂä»àÊÕÂáÅŒÇ ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ªÒÇ¾Á‹Ò 54 ¤¹ ¢Ò´ÍÒ¡ÒÈËÒÂã¨¨¹àÊÕÂªÕÇÔμ 37 ¤¹
à»š¹¼ÙŒËÞÔ§ áÅÐ 17 ¤¹ à»š¹¼ÙŒªÒÂ àÁ×èÍ¤¹¢ÑºÃ¶áÅÐ¼ÙŒ·ÕèÁÒ´ŒÇÂ¡Ñ¹¡Ñºà¢Ò¾ºÃ‹Ò§¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμã¹ËŒÍ§àÂç¹ ¾Ç¡à¢Ò
¡çË¹Õä» áÅÐ¶Ù¡μíÒÃÇ¨¨Ñºã¹ÀÒÂËÅÑ§ ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ 66 ¤¹ ·ÕèÃÍ´ªÕÇÔμ¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³âÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁ¤ÃÑé§¹Õé ¶Ù¡
¹íÒμÑÇÊ‹§ãËŒμíÒÃÇ¨ÊÍºÊÇ¹ ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ä´ŒÁÕ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº¾Ç¡à¢Ò/à¸Íà¡Ô´¢Öé¹ ã¹¢³Ð·Õè¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμ
21 ¤¹ μŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅâ´Â´‹Ç¹ Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×Í¶Ù¡¡Ñ¡¢Ñ§â´ÂμíÒÃÇ¨à¾×èÍ·íÒ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹
¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹Ã¶ºÃÃ·Ø¡·Õèà»š¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ÃØ‹§àÃ×Í§·ÃÑ¾Â ¨íÒ¡Ñ´ ¶Ù¡¨Ñ´¡ÒÃâ´Â¹ÒÂË¹ŒÒ·ÕèÍÂÙ‹
ºÃÔàÇ³ªÒÂá´¹ä·Â-¾Á‹Ò â´Â¼ÙÃŒ Í´ªÕÇμÔ ºÍ¡Ç‹Ò ¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è Ê‹Ç¹ÁÒ¡ÃÙÇŒ Ò‹ ¾Ç¡à¢Ò¡íÒÅÑ§à´Ô¹·Ò§ä»ÀÙà¡çμáÅÐËÅÒÂ¤¹
ä´Œ¨‹ÒÂ¤‹Òâ´ÂÊÒÃä»áÅŒÇ Ã¶ËŒÍ§àÂç¹¢¹Á¹ØÉÂãªŒá·¹Ã¶ËŒÍ§àÂç¹¢¹¡ØŒ§·Õè¨‹ÒÂà§Ô¹ä»¡Ç‹Ò 600,000 ºÒ·ÊíÒËÃÑº
¡ÒÃâ´ÂÊÒÃÍÑ¹à»š¹à¤ÃÒÐË¡ÃÃÁ¹Õé ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ºÒ§¤¹μ¡Å§¨Ð¨‹ÒÂ¤‹Òâ´ÂÊÒÃÀÒÂËÅÑ§ â´ÂÊÑÞÞÒãËŒÁÕ¡ÒÃËÑ¡
à§Ô¹ÃÒÂä´Œ¢Í§¾Ç¡à¢Òã¹Í¹Ò¤μ ¤¹¢ÑºÃ¶ËŒÍ§àÂç¹ÊÒÃÀÒ¾Ç‹Òä´Œà§Ô¹ 80,000 ºÒ· ã¹¡ÒÃ¢ÑºÃ¶ 4 ªÑèÇâÁ§
ä»ÀÙà¡çμã¹¤ÃÑé§¹Õé
ËÅÑ§¨Ò¡àËμØ¡ÒÃ³¹àéÕ ¡Ô´¢Ö¹é Í§¤¡Ãμ‹Ò§ æ ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ÍÍ¡ÁÒáÊ´§¤ÇÒÁàÊÕÂã¨áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁäÁ‹¾Íã¨
¡Ñº¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔμáÅÐÁÒÃÂÒ·¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèä·Âã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÑºàÃ×èÍ§μ‹Ò§æ ÀÒÂËÅÑ§àËμØ¡ÒÃ³à¡Ô´¢Öé¹ Í§¤¡Ã
μ‹Ò§ æ àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ·è Ò§¡ÒÃä·ÂÍ¹ØÞÒμãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐÞÒμÔ¢Í§àËÂ×Íè 54 ¤¹ ÂÑ§¤§ÍÂÙã‹ ¹»ÃÐà·Èä·Âä´Œ
áÅÐãËŒÁÕ·Õè¾Ñ¡¾Ô§ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ áÅÐ¡ÒÃºíÒºÑ´¨Ôμã¨ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ μÅÍ´¨¹ãËŒÁÕ¡ÒÃª´ãªŒ¤‹ÒàÊÕÂËÒÂμÒÁ
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¡®ËÁÒÂ »ÃÐà·Èä·ÂμÑ´ÊÔ¹ã¨Ê‹§¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμÊ‹Ç¹ãËÞ‹¡ÅÑº¾Á‹Ò ¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμ 50 ¤¹ ¶Ù¡μÑé§¢ŒÍËÒà¢ŒÒàÁ×Í§
¼Ô´¡®ËÁÒÂáÅÐ¶Ù¡»ÃÑº¤¹ÅÐ 2,000 ºÒ· Ê‹Ç¹¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèàËÅ×Í·ÕèäÁ‹¶Ù¡»ÃÑºÂÑ§äÁ‹ºÃÃÅØ¹ÔμÔÀÒÇÐËÃ×ÍäÁ‹¡çà»š¹
¼Ù·Œ »èÕ Ç† ÂÁÒ¡¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¨Ð¶Ù¡ÊÍºÊÇ¹ä´Œ μíÒÃÇ¨¢Í§ä·Â»¯ÔºμÑ μÔ Í‹ àËμØ¡ÒÃ³¹ÇéÕ Ò‹ à»š¹¡ÒÃÅÑ¡ÅÍºáÅÐ¡ÒÃà¢ŒÒàÁ×Í§
¼Ô´¡®ËÁÒÂ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¨Ðà»š¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèμíÒÃÇ¨ä·ÂÃÇÁ·Ñé§¤¹Í×è¹ æ âμŒáÂŒ§Ç‹Ò àËμØ¡ÒÃ³
âÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁ·ÕÃè Ð¹Í§¹Õäé Á‹ãª‹¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ à¹×Íè §¨Ò¡¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è äÁ‹ä´Œ¶¡Ù Å‹ÍÅÇ§ áμ‹ÊÁÑ¤Ãã¨à¢ŒÒÁÒàÍ§ ¨Ò¡»Ò¡¤íÒ
¢Í§μíÒÃÇ¨ ¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂμÍŒ §ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÅÑ¡ÅÍº¢¹¤¹´ŒÇÂ¨Ø´»ÃÐÊ§¤à©¾ÒÐ â´Â¨ŒÒ§¾Ç¡à¢ÒãËŒ·Òí ÍÒªÕ¾áÅÐ
ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾àÂÕèÂ§·ÒÊ àª‹¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õè¶Ù¡ºÑ§¤Ñº
ÀÒÂËÅÑ§àËμØ¡ÒÃ³ μíÒÃÇ¨ä´Œ¹íÒμÑÇ¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμä»ÍÂÙ‹ã¹ÈÙ¹Â¡Ñ¡¡Ñ¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§ â´ÂáÂ¡¼ÙŒäÁ‹ºÃÃÅØ
¹ÔμÔÀÒÇÐ¡Ñº¼ÙŒãËÞ‹ãËŒÍÂÙ‹¤¹ÅÐ·Õè¡Ñ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹äÁ‹ÁÕà§Ô¹¾Í¨‹ÒÂ¤‹Ò»ÃÑº¨Ò¡¢ŒÍËÒà¢ŒÒàÁ×Í§
¼Ô´¡®ËÁÒÂ ¾Ç¡à¢Ò¶Ù¡¢Ñ§ÍÂÙ‹ 10 ÇÑ¹¡‹Í¹¶Ù¡Ê‹§μÑÇä»·ÕèÈÙ¹Â¡Ñ¡¡Ñ¹¼ÙŒà¢ŒÒàÁ×Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ ã¹ª‹Ç§¹Õé¾Ç¡à¢Ò
äÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒμãËŒÁÕ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¨Ò¡·¹ÒÂËÃ×ÍÍ§¤¡ÃàÍ¡ª¹Í×è¹ æ
ã¹à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2008 à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂä·ÂáÅÐ¾Á‹Òä´ŒÅ§¹ÒÁ¤ÇÒÁμ¡Å§à¾×èÍ¨Ñ´¡ÒÃÊ‹§¤¹·Ñé§ËÁ´
¡ÅÑº»ÃÐà·È áμ‹¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμ 10 ¤¹ ÁÕ¡íÒË¹´μŒÍ§¢Öé¹ãËŒ¡ÒÃμ‹ÍÈÒÅ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé·Ñé§ÊÍ§½†ÒÂÂÑ§ä´ŒÅ§¹ÒÁ ¤ÇÒÁ
μ¡Å§à¾×èÍÊ×ºÊÇ¹àËμØ¡ÒÃ³¹ÕéáÅÐ¹íÒμÑÇ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´ÁÒÅ§â·É¨Ò¡âÈ¡¹Ò®¡ÃÃÁ¹Õé
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 13 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2008 ºÃÔÉÑ· ÅÔàºÍÃμÕé»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨íÒ¡Ñ´ μ¡Å§¨‹ÒÂà§Ô¹ 100,000 ºÒ·
à»š¹¤‹Òª´àªÂá¡‹ÞÒμÔ¢Í§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ 54 ¤¹ ·ÕèàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ò¡¡ÒÃ¢Ò´ÍÒ¡ÒÈËÒÂã¨ áÅÐ 5,000 ºÒ· ãËŒá¡‹
¼ÙŒä´ŒÃÑººÒ´à¨çº ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ÁÙÅ¹Ô¸Ôà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§áÃ§§Ò¹¡ÅØ‹ÁªÒμÔ¾Ñ¹¸Ø (MAP) «Öè§·íÒ§Ò¹
μÔ´μÒÁ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹Òª´àªÂá¡‹ÞÒμÔ¢Í§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹¼ÙŒà»š¹àËÂ×èÍàËμØ¡ÒÃ³º¹·ŒÍ§¶¹¹¹ÕéãËŒ¢ŒÍÁÙÅÇ‹Ò ÞÒμÔ¢Í§
¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμμŒÍ§ÁÕàÍ¡ÊÒÃ·Ò§ÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹¡çμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹ DNA Ç‹Òà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ¨Ö§¨Ðä´ŒÃÑº
¤‹Òª´àªÂ à¹×èÍ§¨Ò¡äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªÑ¹ÊÙμÃÈ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèä·Â ÁÑ¹¨Ö§äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃ
·íÒãËŒÁÑè¹ã¨ä´ŒÇ‹ÒÃÑ°ºÒÅ¾Á‹Ò¨ÐÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃÃÒª¡ÒÃãËŒÞÒμÔ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 19 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2008 ¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμ 56 ¤¹ ¶Ù¡Ê‹§¡ÅÑº¾Á‹Òà»š¹¡ÅØ‹ÁáÃ¡ ÇÑ¹·Õè 21 áÅÐ 23
¾ÄÉÀÒ¤Á 2008 ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèÃÍ´ªÕÇÔμ 10 ¤¹ÃÇÁ·Ñé§à´ç¡ãËŒ¡ÒÃã¹ÈÒÅ â´Â¤¹ä·Â 6 ¤¹ à»š¹¨íÒàÅÂã¹¡ÒÃ
¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´·íÒãËŒ¼ÙŒÍ×è¹àÊÕÂªÕÇÔμâ´Â»ÃÐÁÒ·
ÇÑ¹·Õè 9 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2008 ¼ÙŒÃÍ´ªÕÇÔμ 10 ¤¹ ·ÕèãËŒ¡ÒÃã¹ÈÒÅ ¶Ù¡Ê‹§¡ÅÑº»ÃÐà·È¾Á‹Ò
¶Ö§áÁŒÇÒ‹ ¡ÅØÁ‹ »ÃÐªÒÊÑ§¤Á àª‹¹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è ã¹Í¹ØÀÁÙ ÀÔ Ò¤ÅØÁ‹ ¹éÒí â¢§ (MMN) áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ»¯ÔºμÑ ¡Ô ÒÃ
à¾×èÍáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ (ANM) ¨Ð¾ÂÒÂÒÁàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒÁÕª‹Í§·Ò§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
áμ‹Â§Ñ ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇÇ‹ÒàËμØ¡ÒÃ³ÃÐ¹Í§¹Õé ¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¢ŒÒàÁ×Í§·Õàè ¢ŒÁ§Ç´áÅÐá¹‹¹Ë¹Ò¢Ö¹é ã¹¤ÇÒÁ
¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨Ð¤Çº¤ØÁ¡ÒÃäËÅà¢ŒÒ¢Í§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ªÒÇ¾Á‹ÒÊÙ‹»ÃÐà·Èä·Â à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·Ò§¡ÒÃä·Âä´ŒàÊ¹ÍãËŒÁÕ¡ÒÃÅ´
ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¼ÙŒ·Õèà¢ŒÒÁÒàÂÕèÂÁàÂ×Í¹»ÃÐà·Èä·Â¨Ò¡Ë¹Öè§ÊÑ»´ÒËàËÅ×Íà¾ÕÂ§ÇÑ¹à´ÕÂÇ ¹âÂºÒÂàª‹¹¹ÕéμÍºÊ¹Í§ãËŒ
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹¾Öè§¾Ô§ “¹ÒÂË¹ŒÒ” ÂÔè§¢Öé¹ ÃÇÁ·Ñé§¼ÙŒÅÑ¡ÅÍº¢¹ÂŒÒÂ¤¹ ¼ÙŒ¢Ù´ÃÕ´¨Ò¡¤ÇÒÁ¢Ò´Ê¶Ò¹Ð·Ò§¡®ËÁÒÂ
¢Í§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢Ò´¹âÂºÒÂ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§μŒÍ§¡Ñ¹à»š¹¢Ñé¹à»š¹μÍ¹
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เอกสารรับรองตน ระบุวา:
เอกสารนี้เพื่อเปนการรับรองวา ผูที่ครอบครองมีสัญชาติกัมพูชา
เอกสารรับรองตนใบนี้เปนของชาวกัมพูชาที่ทํางานในราชอาณาจักรไทยเทานั้น
แรงงานตองจายคาเอกสารรับรองตน 500 บาท และนายจางตองจาย 1,000 บาท ใหกับ
คณะทํางานระดับรัฐมนตรีประจําประเทศกัมพูชา (the Cambodian Multi-Ministerial Task Force)
โดยคณะทํางานดังกลาวมีหนาทีต่ ามขอบเขตการทํางานในการพิสจู นสญ
ั ชาติแรงงานขามชาติ
ดังตอไปนี้
ก. ผสานความรวมมือกับสถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย เชน การทําเอกสาร การออก
เอกสารรับรองบุคคล (CI) แกแรงงานขามชาติ รองขอตอเจาหนาที่กัมพูชาที่เกี่ยวของ
ในการคนหาแรงงานที่ยังไมไดพิสูจน
ข. เดินทางไปยังจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทยเพื่อสัมภาษณแรงงาน เปรียบเทียบ และ
ตรวจสอบเอกสาร พิสจู นเพือ่ รับรองสัญชาติหรือปฏิเสธ ขอเอกสารรับรอง และเพิม่ ขอมูล
เขาไปในระบบฐานขอมูล
ค. จัดทํารายงานประจําวันและประจําเดือนสงสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย
2.2.2 กระบวนการปรับใหแรงงานมีสถานะเปนผูเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย
ภายในประเทศกัมพูชา
ขอตกลงเรื่องคาใชจายที่เกี่ยวของในการยายถิ่นโดยถูกกฎหมายมายังประเทศไทยยังไมเปน
ที่สิ้นสุด แตขอมูลดานลางสะทอนใหเห็นถึงขอโตแยงและขอเสนอแนะ
กระทรวงแรงงานกัมพูชาเสนอวาแรงงานชาวกัมพูชาทีจ่ ะไปทํางานทีป่ ระเทศไทยตองเสียเงิน
ทั้งสิ้น 23,300 บาท ในชวงเวลา 2 ป โดยจะหักจากเงินเดือน 2,000 บาทตอเดือน เพราะทราบวา
แรงงานไมมีเงินจํานวนมากขนาดนั้นในการเหมาจายอยางแนนอน รัฐบาลกัมพูชาอนุมัติคาใชจาย
ดังกลาวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2006
บริษัทจัดหางานจะเริ่มเปดใหแรงงานชาวกัมพูชามาลงทะเบียนได โดยจะตองจายคามัดจํา
จํานวน 100,000 ดอลลารสหรัฐกับกระทรวงแรงงานกัมพูชาเพื่อจดทะเบียน
มีบริษัทจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 15 บริษัทกอนเดือนเมษายนี 2006 ในปจจุบันมีเพียง
6 บริษัทที่กําลังอยูในขั้นตอนของการเจรจากับรัฐบาล หนึ่งในนั้นคือ บริษัท Top Man Power ไดมี
การเจรจาขออนุญาตจากรัฐบาลในการเรียกเก็บเงินกับแรงงานแตละคนเปนจํานวนเงิน 700 บาท
ซึง่ เปนจํานวนมากกวาทีร่ ฐั กําหนดไวครัง้ แรก (เชน เรียกเก็บเงิน 24,000 บาท แทนทีจ่ ะเปน 23,300 บาท)
บริษัทจัดหางานตางบนเปนเสียงเดียวกันวาบริษัทมีคาใชจายสูงเกินไป เนื่องจากแรงงาน
ไมไดจายเงินทั้งหมดใหบริษัทภายในครั้งเดียว บริษัทเหลานี้เปนหวงวาแรงงานอาจจะไมไดทําตาม
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แผนที่ตั้งเอาไว หรือแรงงานอาจจะหยุดทํางานในระหวางที่มีสัญญาจาง เพื่อเปนหลักประกันวา
เงินทุนที่พวกเขาลงทุนไปจะไมเสียเปลา บริษัทจัดหางานจึงขออนุญาตเรียกเก็บคามัดจําลวงหนา
100 ดอลลารสหรัฐ โดยระบุวาจะคืนเงินจํานวนนี้ใหกับแรงงานในเดือนที่ 11 และเดือนที่ 12
ซึง่ การเรียกเก็บเหลานีไ้ มใชนโยบายของรัฐบาล แรงงานพูดถึงการทํางานของบริษทั จัดหางานเหลานี้
ดวยวา พวกนีเ้ ก็บคานายหนาเพิม่ (commission) อีก 20 ดอลลารสหรัฐ ซึง่ ไมใชนโยบายของรัฐบาล
หรือนโยบายของบริษัทจัดหางานเชนกัน

»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤ãμŒ¢Í§ä·Â
ÀÒ¾ÃÇÁ
¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è ª‹ÇÂãËŒÍμØ ÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·ÈÁÕ¤ÇÒÁÂÑ§è Â×¹ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐàÁ×Íè äÁ‹¹Ò¹
ÁÒ¹Õé ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ä´Œª‹ÇÂÊÃŒÒ§¾×é¹·Õèà»š¹ºÃÔàÇ³¡ÇŒÒ§«Öè§¶Ù¡·íÒÅÒÂâ´ÂÊÖ¹ÒÁÔàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2004 ãËŒ¡ÅÑº
¿„¹œ μÑÇ¢Ö¹é ÁÒ¨Ò¡áÃ§§Ò¹¢Í§¾Ç¡à¢Ò ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ÀÒÂãμŒ¡®ËÁÒÂä·Â¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è ä´ŒÃºÑ ¤ØÁŒ ¤ÃÍ§·Ò§¡®ËÁÒÂ
ã¹¢Ñé¹μèíÒÊØ´ áÅÐ¶Ù¡¨íÒ¡Ñ´¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¤ÇÒÁà¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡Ã³Õ·Õè¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô á·¹·Õè¨ÐËÒ·Ò§á¡Œ»˜ÞËÒ¤ÇÒÁ
äÁ‹à·‹Òà·ÕÂÁ·Ò§ÊÑ§¤Á áμ‹ 5 ¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤ãμŒä´ŒÍÍ¡»ÃÐ¡ÒÈ·ÕèÃÔ´ÃÍ¹ÊÔ·¸Ô¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
ÁÒ¡¢Öé¹ä»ÍÕ¡
»ÃÐ¡ÒÈ©ºÑºáÃ¡ÍÍ¡â´Â¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çμ ã¹à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2006 ¨íÒ¡Ñ´àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂ áÅÐ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¢Í§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ â´Â¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈà¤ÍÃ¿ÇËÅÑ§ÊÍ§·Ø‹Á ¡ÒÃËŒÒÁÁÔãËŒ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹à»š¹
à¨ŒÒ¢Í§ËÃ×ÍáÁŒ¡ÃÐ·Ñ§è ãªŒâ·ÃÈÑ¾·ÁÍ× ¶×ÍáÅÐÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹μ áÅÐËŒÒÁÁÔãËŒÃÇÁ¡ÅØÁ‹ ã¹·ÕÊè Ò¸ÒÃ³Ðà¡Ô¹¡Ç‹Ò 5 ¤¹
¹ÒÂ¨ŒÒ§μŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍº («Ö§è ¶Ù¡·íÒãËŒà»š¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÃ§§Ò¹) ¡Ñº¡ÒÃà¤Å×Íè ¹ÂŒÒÂáÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒμ‹Ò§ æ
¢Í§áÃ§§Ò¹·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§¢Í§μ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§ ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ ÃÐÂÍ§ áÅÐ¾Ñ§§Ò ÍÍ¡»ÃÐ¡ÒÈ
ã¹ÅÑ¡É³Ð¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹
»ÃÐ¡ÒÈàËÅ‹Ò¹ÕéãªŒ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèÁÕãºÍ¹ØÞÒμ·íÒ§Ò¹«Öè§ÍÍ¡â´ÂÃÑ°ºÒÅ ËÃ×Í¡Å‹ÒÇÍÕ¡áººË¹Öè§
¤×Í ÃÑ°ºÒÅä·ÂÍ¹ØÞÒμãËŒ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹·íÒ§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Âáμ‹»¯ÔàÊ¸ÊÔ·¸Ô¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¾Ç¡à¢Ò
¼Å¡ÃÐ·º·Õèà¡Ô´¢Öé¹
¼Å¡ÃÐ·º·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é ¨Ò¡»ÃÐ¡ÒÈàËÅ‹Ò¹Õé ä´ŒÁ¡Õ ÒÃ¨Ñ´·íÒà»š¹àÍ¡ÊÒÃâ´ÂÍ§¤¡Ãμ‹Ò§ æ ·ÕÍè ÂÙã‹ ¹¾×¹é ·Õ·è äèÕ ´ŒÃºÑ
¼Å¡ÃÐ·º ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´àËÅ‹Ò¹Ñé¹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃà¾×èÍáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ (ANM)
¤Ò´¡ÒÃ³Ç‹Ò»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨ÐÊ‹§¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅáÅÐ
ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ
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ã¹¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§à»š¹·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ËÅÒÂ¡Ã³Õ «Öè§à»š¹¡ÒÃÅ´ÃÐ´Ñº¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ´ŒÒ¹
ÊØ¢ÀÒ¾ ¡Å‹ÒÇ¤×Í áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§¡ÅÑÇ¶Ù¡¨Ñº¡ØÁàÁ×èÍà¢ŒÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº
áÃ§§Ò¹·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§ ¼ÙŒ·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§äÁ‹Í¹ØÞÒμãËŒ¾Ç¡à¢Òà´Ô¹·Ò§ä»ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ·Õè¨íÒà»š¹
»ÃÐ¡ÒÈàËÅ‹Ò¹ÕÂé §Ñ à»š¹¡ÒÃ¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÁ‹à»š¹
·Ò§¡ÒÃÍÕ¡´ŒÇÂ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò¶Ù¡μíÒÃÇ¨¢‹Á¢Ù‹ÃÕ´ä¶ (â´Âà©¾ÒÐáÃ§§Ò¹·ÕèäÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§) ¶Ù¡ÂÖ´
â·ÃÈÑ¾·ÁÍ× ¶×Í áÅÐ¶Ù¡ÂÖ´Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹μ áÅÐºÒ§¤ÃÑ§é ÊÔ§è ·ÕÃè º¡Ç¹·ÕÊè ´Ø ¤×Í¡ÒÃà¢ŒÒä»ÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¢Í§¾ÅàÁ×Í§ä·Â
ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹μ‹Í¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁáÅÐ¡ÒÃÂÖ´¢Í§μ‹Ò§ æ
»ÃÐ¡ÒÈàËÅ‹Ò¹ÕÂé §Ñ áÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§Ç‹Ò¤¹¡ÅØÁ‹ ¹ŒÍÂàËÅ‹Ò¹ÕÍé ÂÙã‹ ¹°Ò¹Ð¡ÒÃ¤Ø¡¤ÒÁ¤ÇÒÁÁÑ¹è ¤§¢Í§ªÒμÔ ·íÒãËŒ
ÊÑ§¤Áä·ÂÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ·ÑÈ¹¤μÔªÒμÔ¹ÔÂÁÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¡ÅÕÂ´ªÑ§μ‹ÍáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
´Ñ§¹Ñ¹é ¨Ö§¤ÇÃà¹Œ¹ÂéÒí ãËŒàËç¹Ç‹Ò»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´â´Âà©¾ÒÐμ‹Í¡ÅØÁ‹ à»‡ÒËÁÒÂáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ¨Ò¡¾Á‹Ò Ê»».
ÅÒÇ áÅÐ¡ÑÁ¾ÙªÒ ¤×Í¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºμÑ ÍÔ Â‹Ò§ªÑ´á¨Œ§ áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÅÐàÁÔ´¾Ñ¹¸¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂÀÒÂãμŒÍ¹ØÊÞ
Ñ ÞÒ
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¢¨Ñ´¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºÑμÔ·Ò§àª×éÍªÒμÔ·Ø¡ÃÙ»áºº (International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination) «Ö§è »ÃÐà·Èä·ÂãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ã¹»‚ 2003 ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹
»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´àËÅ‹Ò¹Õé ·íÒãËŒáÃ§§Ò¹μ¡ÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¤ÇÒÁàÁμμÒ¢Í§¹ÒÂ¨ŒÒ§´ŒÇÂ¡ÒÃËŒÒÁÁÔãËŒáÃ§§Ò¹
ÍÍ¡¨Ò¡Ê¶Ò¹·Õ¨è ÒŒ §§Ò¹ áÅÐËŒÒÁäÁ‹ãËŒμ´Ô μ‹Í¡Ñº¤¹Í×¹è ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õ¨è ÒŒ §§Ò¹ ÊÀÒ¾¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ÍÑ¹à»š¹¼Å¨Ò¡»ÃÐ¡ÒÈ
àËÅ‹Ò¹Õ¨é §Ö ¤ÅŒÒÂ¡ÑºáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº áÅÐáÊ´§¶Ö§¡ÒÃ½†Ò½„¹Í¹ØÊÞ
Ñ ÞÒÍ§¤¡ÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò¡ÒÃ¢¨Ñ´
´ŒÇÂáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº (ILO Abolition of Forced Labour Convention) ·Õè»ÃÐà·Èä·Âä´ŒÅ§¹ÒÁä»áÅŒÇÍÕ¡´ŒÇÂ
áÁŒÇ‹Ò¼ÙŒ·íÒ§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃŒÍ§μ‹Ò§ æ ä»áÅŒÇËÅÒÂ¤ÃÑé§ áμ‹»ÃÐ¡ÒÈ
¨Ñ§ËÇÑ´àËÅ‹Ò¹ÕéÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒã¹¢³Ð·Õè¡íÒÅÑ§à¢ÕÂ¹ÃÒÂ§Ò¹ÍÂÙ‹¹Õé
ÊíÒËÃÑº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁã¹Ê‹Ç¹¢Í§»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ§ËÇÑ´ ¡ÃØ³Ò´Ù·ÕèàÇçºà¾¨¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤
ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§ä´Œ·Õè www.mekongmigration.org
2.3 ประเทศพมา
วันที่ 1 กันยายน 2005 ดร.กันตธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนไทยทางโทรศัพทหลังจากการเขาเยี่ยมคารวะ พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย
ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (SPDC) และผลการหารือกับนาย เนียน วิน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศพมา เมือ่ ถูกถามประเด็นแรงงานขามชาติ ตามทีห่ ารือกันนายเนียน วิน
กลาววา คณะผูแทนพมามีความพรอมในการแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งตางยอมรับวาเปนปญหาที่แกไข
ลําบาก โดยเฉพาะเรือ่ งการพิสจู นสญ
ั ชาติ ดังนัน้ ทัง้ สองฝายจึงเห็นชอบรวมกันในการจัดตัง้ คณะทํางาน
สองฝาย เพื่อหาระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม อนึ่งฝายไทยไดยกประเด็นในการแกปญหา การพิสูจน
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สัญชาติ เปนแบบสองลักษณะคือ รัฐบาลพมาจะสงเจาหนาทีพ่ มามาพิสจู นสญ
ั ชาติกลุม แรงงานพมา
ในสวนกลาง และจัดใหมีการทําหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจําตัว และจดทะเบียนในกรุงเทพฯ
รวมถึงมีเจาหนาที่ชาวพมาตรวจสอบการพิสูจนสัญชาติตอกลุมแรงงานพมาตามบริเวณชายแดน
ดวย โดยจัดทําเอกสารสําคัญประจําตัวหรือหนังสือเดินทางทีด่ า นบริเวณชายแดนไทย-พมา สําหรับ
ชาวพมาที่อาศัยในภูมิภาคอื่น ๆ
หลังจากนั้นยังไมมีการนําขอเสนอดังกลาวไปปฏิบัติ จนกระทั่งวันที่ 17 สิงหาคม 2006 สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เสนอใหมีการสรางศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (‘one-stop’
department) เพือ่ ทีจ่ ะรับมือตอการดูแลประเด็นตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับแรงงานขามชาติ ไมวา จะเปน
การจดทะเบียนแรงงาน การตรวจสุขภาพ การเปดอบรมวิชาชีพ ที่จัดหางาน หรือใหที่พักพิง
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ไมกี่วันถัดมา รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
¨íÒ¹Ç¹áÃ§§Ò¹¡ÑÁ¾ÙªÒ ·Ñé§ËÁ´·Õè¼‹Ò¹
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และผูชวยรัฐมนตรีวาการ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¡®ËÁÒÂ μØÅÒ¤Á »‚ 2006
กระทรวงการตางประเทศของพมา นาย หมอง มิน้ ต
¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹»ÃÐà·Èä·Â 37,214
ตกลงทีจ่ ะกอตัง้ ศูนยทาํ วีซา ชัว่ คราวทีอ่ าํ เภอแมสอด
ã¹¡ÑÁ¾ÙªÒ
0
จังหวัดตากภายใน 6 เดือน เพื่อที่จะออกวีซาให
37,214
แรงงานขามชาติชาวพมาจํานวน 10,000 คน ซึ่ง ÃÇÁ
ศูนยฯ นี้สามารถออกวีซาใหแรงงานที่ทํางานในประเทศไทยอยูแลวภายในเวลา 1 วันไดดวย โดย
ประเทศไทยตองการที่จะดูแลและตรวจตราขั้นตอนในการพิสูจนสัญชาติ แตพมาตองการที่จะดูแล
รับผิดชอบเอง
เดือนถัดมาในวันที่ 5 กันยายน 2006 ตามที่ระบุไวในบันทึกการประชุมรัฐมนตรีรักษาการ
รัฐบาลพมารองขอใหรฐั บาลไทยสงชือ่ แรงงานชาวพมาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาพมาไปยังสถานทูต
ั ชาติ จากนัน้ แรงงานจะถูกเรียกไปยังศูนยพสิ จู นสญ
ั ชาติบริเวณชายแดนไทย-พมา
พมาเพือ่ พิสจู นสญ
สามจุด (บริเวณเมืองเมียวดีตรงขามอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เมืองทาขี้เหล็ก ตรงขามอําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย และเมืองเกาะสองตรงขามจังหวัดระนอง) เพือ่ พิสจู นวา มีสญ
ั ชาติพมา หาก
เอกสารทุกอยางครบถวนทางศูนยจะออกหนังสือเดินทางชัว่ คราว (Temporary Passport) ใหภายใน
24 ชัว่ โมง ทางการพมาขอใหไทยสงรายชือ่ นายจางไปทีป่ ระเทศพมา ภายในเดือนกันยายนปเดียวกัน
เพื่อที่จะไดเริ่มจัดหาแรงงานภายในเดือนตุลาคม ประเทศพมากลาววาศูนยพิสูจนสัญชาติ ควรจะ
สามารถใชเปนที่หาแรงงานของนายจางไดดวย
หลังจากทางการพมาประกาศหาแรงงานจํานวน 10,000 คน เพือ่ ทีจ่ ะมาทํางานในประเทศไทย
ในหนังสือพิมพทอ งถิน่ ในประเทศพมา ทําใหมกี ารตัง้ บริษทั จัดหางานในพมาขึน้ มาใหมเปนจํานวนมาก
ในระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม แรงงานขามชาติชาวพมาในประเทศไทยสวนใหญ
ไมกลาลงชือ่ เมือ่ ถูกเรียกใหกรอกแบบฟอรมโดยมีรายละเอียดทีเ่ ปนทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาพมา
เพื่อผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ เพราะพวกเขากลัววาจะสงผลกระทบตอครอบครัวตนเอง
ในประเทศพมา ความกลัวเกิดจากการทีค่ รอบครัวของแรงงานสงขาวจากพมาวา เจาหนาทีร่ ฐั ไดเดิน
ไปยังบานทุก ๆ หลังเพื่อสอบถามรายละเอียดของคนที่หายไป นอกจากนั้น พวกเขายังตองแขวน
รูปสมาชิกครอบครัวไวนอกบานเพือ่ ทีเ่ จาหนาทีจ่ ะไดตรวจสอบไดวา ใครยายถิน่ ออกไปบาง แรงงาน
ชาวพมาในไทยตางเชือ่ วา ทหารพมาจะเรียกเก็บภาษีจากครอบครัวทีม่ สี มาชิกเปนแรงงานขามชาติ
ไมวาจะในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ
หนังสือพิมพ เดอะ เนชัน่ ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2006 ระบุถงึ ชวงทีร่ ฐั มนตรีกระทรวงแรงงาน
นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ กลาววา แรงงานสวนใหญทผี่ า นการพิสจู นสญ
ั ชาติจะทํางานบนเรือลากอวน
จับปลาและที่โรงงานผลิตอาหารทะเลตอเนื่อง นายจางไทยที่ยังมีความตองการแรงงานขามชาติ
ชาวพมาถูกกฎหมายสามารถขึน้ ทะเบียนได ในวันที่ 1 กันยายน โดยไมคดิ คาใชจา ยในการจดทะเบียน
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อนึง่ หากตองการใหกระบวนการดําเนินไปอยางรวดเร็วมากขึน้ นายจางสามารถจายเงิน 3,800 บาท
สําหรับคาหนังสือเดินทางและคาตรวจสุขภาพของแรงงาน ทั้งนี้ ทางการพมาขอใหดานตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทยลดคาธรรมเนียมวีซาลงเหลือ 2,000 บาท
นอกจากแรงงานชาวพมาจํานวนนอยคนทีจ่ ะไดรบั การออกหนังสือเดินทางชัว่ คราว (Temporary
Passport) หลังจากยื่นใบสมัคร อีกสามเดือนถัดมาแรงงานเหลานั้น ยังตองถูกเรียกกลับไปที่ศูนย
พิสูจนสัญชาติเพื่อผานการซักถามรายละเอียดอีกครั้ง โดยพมาจะออกหนังสือเดินทางตัวจริง (3 ป)
แทนที่หนังสือเดินทางชั่วคราวให แตไมมีแรงงานคนใดกลากลับไปยังศูนยฯ เพื่อถูกตรวจสอบจาก
กระบวนการดังกลาว
ทั้งนี้ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ยังไมมีแรงงานพมาคนใดผานกระบวนการพิสูจนดังกลาว
รวมถึงไมมีผูใดที่ไดรับการออกเอกสารสําคัญในการเดินทางจากทางการพมา
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3.1 ผูลี้ภัยจากประเทศพมา
อาศัยตามคายผูลี้ภัย
มีผูลี้ภัยจํานวนกวา 140,000 คน ที่ไดรับที่พักพิงตามคายแถบบริเวณชายแดนไทย-พมา
ในชวง 20 ปที่ผานมา ผูลี้ภัยที่อยูในคายจะไมไดรับอนุญาตใหทํางานหรือเพาะปลูกทํานาทําไร เด็ก
ที่อยูในคายผูลี้ภัยก็ไมสามารถเขาถึงการศึกษานอกคายไดเชนกัน ในชวงไมกี่ปที่ผานมาสํานักงาน
ขาหลวงใหญผลู ภี้ ยั แหงสหประชาชาติ (UNHCR) ไดทาํ การจดทะเบียนผูล ภี้ ยั ในคาย ซึง่ ผูล ภี้ ยั ทีผ่ า น
การจดทะเบียนเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงที่พักและอาหาร อยางไรก็ตาม หลังจากกองกําลังทหาร
พมาไดทาํ การบุกรุกตามพืน้ ทีข่ องกลุม ชนชาติพนั ธุ สงผลใหมผี คู นจําเปนตองหนีภยั มาทีป่ ระเทศไทย
อยางตอเนื่อง ผูลี้ภัยกลุมใหมจึงจําเปนตองแบงปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในคายกับผูลี้ภัย
ที่อาศัยอยูในคายกอนหนานั้นแลว ผูลี้ภัยที่ผานการจดทะเบียนสามารถสมัครเพื่อยายถิ่นไปยัง
ประเทศทีส่ าม ผาน UNHCR ระหวางป 2005-2006 ผูล ภ้ี ยั จํานวนกวา 3,000 คนถูกยายถิน่ ไปอยูท ่ี
ประเทศในทวีปอเมริกาเปนสวนใหญ รวมถึงประเทศแถบสแกนดิเนเวีย แคนาดา และสหราชอาณาจักร
ดวย การคุมครองผูลี้ภัยที่อาศัยอยูในประเทศไทยนั้นอยูในขั้นวิกฤตหลังจากรัฐบาลไทยกดดันให
UNHCR หยุดทําการกําหนดสถานะผูลี้ภัยในเดือนพฤษภาคม 2007
คายชาวไทใหญตามชายแดน
ตั้งแตป 1996 การบังคับยายถิ่นในรัฐไทใหญ ประเทศพมา ไดผลักใหผูคนหนีภัยการประหัต
ประหารมายังประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของตน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมไดรับรอง
ชาวไทใหญในฐานะผูลี้ภัย รวมถึงไมไดใหที่พักพิงหรือความชวยเหลือทางมนุษยธรรม ในเดือน
มีนาคม 2005 เกิดการบุกโจมตีในชวงฤดูแลง โดยทหารพมาเผาหมูบานในรัฐฉานของชาวไทใหญ
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ทัง้ หมูบ า น ทําใหประชาชนกวา 2,000 คน หาทีล่ ภ้ี ยั มาอยูใ นดอยไตแลง (Loi Taleng) อยูต รงขาม
ชายแดนจังหวัดแมออ งสอน ในทุก ๆ วันจะมีชาวบานชาวไทใหญลภ้ี ยั มาทีป่ ระเทศไทยผานอําเภอฝาง
และอําเภอเชียงดาวในจังหวัดเชียงใหมโดยไมไดรับการชวยเหลือ ทําใหพวกเขาตองอยูอาศัยแบบ
หลบซอน ทํางานผิดกฎหมาย และมีความเสีย่ งตอการถูกจับและถูกสงตัวกลับประเทศตนทาง9 ตาม
รายงานของ Thai Burmese Border Consortium (TBBC) ในชวงกลางป 2007 ชาวบานมากกวา
500 คน จากพืน้ ทีบ่ ริเวณลุม แมนา้ํ โขงในรัฐไทใหญ ภาคตะวันออก ถูกบังคับใหหนีออกจากบานของ
ตนอีกครัง้ ฮ(เนือ่ งจากกองกําลังทหารพมาเขามาทําราย สวนครอบครัวของชาวบานเหลานัน้ ตองไป
อยูที่ดอยกอวัน (Loi Kaw Wan) ซึ่งเปนที่ต้ังถิ่นฐานของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ (IDP) บริเวณ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย เปนที่พักพิงของผูพลัดถิ่นมากกวา 3,000 คน นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งถิ่นฐาน
ของผูพลัดถิ่นอยูอีก 4 ที่ ตามบริเวณชายแดนประเทศไทยเปนที่พักพิงของผูลี้ภัยชาวไทใหญ
3.2 คายชาวมงลาว
ปลายป 2004 มีชนชาติพันธุชาวมงประมาณ 4,000 - 5,000 คน จากประเทศลาวหนีจาก
ประเทศลาว ขามฝงแมน้ําโขงมายังจังหวัดเพชรบูรณเพื่อหลบหนีภัยจากการประหัตประหาร
หลังจากถูกกลาวหาจากรัฐบาลประเทศตนเอง โดยในชวงแรกชาวมงอาศัยอยูในปาและทํางาน
เพาะปลูกตามฟารมทองถิ่น ในเดือนมิถุนายน 2005 เจาหนาที่ของไทยกดดันใหชาวบานหยุดให
ความชวยเหลือแกผูลี้ภัยและคายถูกสรางขึ้นเพื่อเคลื่อนยายชาวมงไปอยูที่บานหวยน้ําขาว
ในชวงตนป เจาหนาทีไ่ ทยไดปด ชุมชนชาวมงทีอ่ าศัยอยูม าหลายทศวรรษบริเวณวัดถ้าํ กระบอก
จังหวัดสระบุรี ขณะทีช่ าวมงหลายคนปฏิเสธหรือไมอยากยายถิน่ ฐานไปยังสหรัฐอเมริกา ซึง่ รัฐบาล
สหรัฐฯ รับรองที่จะใหชาวมงไปตั้งถิ่นฐานใหมได ชาวมงเหลานั้นจึงถูกยายไปอาศัยอยูกับผูลี้ภัย
คนอื่น ๆ ที่คายหวยน้ําขาวทําใหมีคนอาศัยรวมกันประมาณ 8,000 คน
ในป 2005 ผูเชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนประจําสหประชาชาติ ไดติดตาม
การปฏิบตั ขิ องรัฐไทยตามกติการะหวางประเทศวาดวย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
และแสดงความเปนหวงตอการทีร่ ฐั บาลไทยวางแผนจะสงผูล ภ้ี ยั ชาวมงกลับสูป ระเทศลาวทีซ่ ง่ึ พวกเขา
เคยประสบกับการประหัตประหารชาวมงจํานวนมากกวา 370 คน ถูกผลักดันใหกลับประเทศลาว
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2005 ประเทศไทยมีความพยายามที่จะสงผูลี้ภัยชาวมงที่ไดรับการรับรองจาก
UNHCR แลวเปนจํานวน 149 คน รวมถึงเด็กจํานวน 86 คน กลับประเทศลาว แตไมประสบความ
สําเร็จจึงกักขังไวที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย
หลังจากมีการประชุมในเดือนกันยายน 2007 รัฐบาลไทยและลาวยังคงมุงมั่นที่จะสงชาวมง
จํานวน 8,000 คน ในคายจังหวัดเพชรบูรณกลับสูถิ่นที่อยูเดิมใหหมดภายในป 2008
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3.3 ชาวโรฮิงยา
ในชวงไมกปี่ ท ผี่ า นมา ชาวโรฮิงยาจํานวนกวา 2,000 คน ทัง้ จากประเทศบังคลาเทศและพมา
มีความพยายามทีจ่ ะเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยเรือ แตถกู บังคับใหจอดขึน้ ฝง ในบริเวณภาคใต
ของประเทศไทย โดยในวันที่ 10 มีนาคม 2006 ผูล ภ้ี ยั ชาวโรฮิงยาและแรงงานขามชาติจาํ นวน 67 คน
ถูกจับกุมที่จังหวัดพังงา จากนั้นถูกสงตัวไปที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และถูกกักในประเทศไทย
ตนป 2008 มีรายงานออกมาวา ชาวโรฮิงยาเสียชีวติ ในทะเลขณะกําลังเดินทางถึงประเทศไทย สวน
ผูที่รอดชีวิตและขึ้นฝงในประเทศไทยถูกจับกุม ในเวลาตอมาในเดือนกุมภาพันธปเดียวกัน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายสมัคร สุนทรเวช ประกาศวาจะกักขังชาวโรฮิงยาไวบนเกาะรางเพื่อยับยั้ง
การเขามาของชาวโรฮิงยาระลอกใหม

4. º·ÊÃØ»

4.1 นโยบายที่เกี่ยวของกับการยายถิ่นของแรงงานขามชาติ
นโยบายเรื่องการยายถิ่นของประเทศไทยถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของภาคเศรษฐกิจเปนสวนใหญ โดยมีความพยายามที่จะจัดการกับภาวะการณการยายถิ่นแบบ
ไมปกติ หรือการยายถิน่ ทีผ่ ดิ กฎหมายจากประเทศเพือ่ นบานไปพรอมกัน นโยบายแรงงานขามชาติ
ป 2004 พยายามจัดการแรงงานขามชาติทั้งระบบและประสบความสําเร็จมากที่สุดในการจัดการ
สถานะของแรงงานทีอ่ ยูใ นประเทศไทย แตในปถดั ๆ มารัฐบาลมีความลังเลทีจ่ ะใชนโยบายแบบเดิม
สงผลใหตวั เลขจํานวนแรงงานทีม่ สี ถานะทางทะเบียนทีถ่ กู ตองตามกฎหมายลดลงไปเปนจํานวนมาก
ขอผูกมัดระหวางนายจางกับแรงงานกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการขึ้นทะเบียนแรงงานใหถูกตอง
ตามกฎหมาย นอกจากแรงงานจะประสบกับความยากลําบากในการตออายุใบอนุญาตการทํางาน
ดังที่กลาวไปแลวในบทนี้ นายจางยังคงเลือกที่จะใชแรงงานขามชาติที่มีสถานะผิดกฎหมายตอไป
เนื่องจากคนเหลานี้ไมสามารถเรียกรองคาจางที่เปนธรรม หรือสภาพการจางงานที่ไมเปนธรรมตอ
นายจางได หรือถาหากเรียกรองแรงงานเหลานั้น ก็ตองถูกสงตัวกลับประเทศโดยทันที นโยบาย
ที่ผานมาเนนการบังคับใชกฎหมายคนเขาเมืองกับแรงงานเพื่อการจับกุมและการสงกลับแรงงาน
ทีล่ กั ลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย มากกวาการบังคับใชกฎหมายเพือ่ คุม ครองแรงงาน คุม ครองสุขภาวะ
ในการทํางาน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงสิทธิของแรงงานในการรวมตัวกัน
4.2 นโยบายตอผูลี้ภัย
ประเทศไทยยังไมไดลงนามใหสัตยาบันตามอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 1951
ดังนัน้ ผูล ภี้ ยั จากประเทศอืน่ ๆ ในกลุม ประเทศลุม แมนา้ํ โขงทีต่ อ งการแสวงหาทีพ่ กั พิงในประเทศไทย
จึงไมคอยไดรับอนุญาตใหผานกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อกําหนดและพิสูจนสถานะผูลี้ภัย
สงผลใหผูลี้ภัยเหลานั้นตองหลบซอนตัวและหางานทําในตลาดแรงงานภายใตความเสี่ยงที่จะถูก

92 º··Õè 2 : ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹

สงกลับประเทศทีพ่ วกเขาเหลานัน้ หนีการประหัตประหารมา ขณะทีน่ โยบายทีเ่ กีย่ วของกับการยายถิน่
ของแรงงานมีความยืดหยุน โดยมีความพยายามในการตอบสนองตอสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นโยบายเรื่องผูลี้ภัยดูจะไมมีความยืดหยุน และขาดการคุมครองดานมนุษยธรรมที่พอเพียงในแง
กฎหมาย
อางอิงทายเรื่อง
1

2
3

4
5
6
7

8

9

การจดทะเบียนในป 1996 อนุญาตใหผูยายถิ่นจดทะเบียนในชวง 2 ป อยางไรก็ตาม นโยบายจดทะเบียนตั้งแต
ป 1998 เปนนโยบายที่ใชชวงละ 1 ป ในบางสวนเปนการกําหนดชวงเวลา 2 ป ที่สัมพันธกับผลกระทบวิกฤติ
เศรษฐกิจเอเซียในชวง 2 ปแรก โดยในภายหลังในป 2008 นโยบายนี้มีชวงระยะเวลา 2 ป
มติคณะรัฐมนตรี 10 พฤษภาคม 2005
ในการเปลี่ยนนายจาง นายจางเดิมตองคืนใบอนุญาตทํางานแกสํานักงานแรงงานในจังหวัด และนายจางตอง
แจงสํานักงานแรงงานในจังหวัดเดิมและจังหวัดปลายทาง และแรงงานขามชาติตอ งจายคาธรรมเนียมอีกครัง้ หนึง่
ใหกับจังหวัดที่ไปทํางานใหม
ดู <http://www.csr-asia.com/index.php?id=3528>.
ดู <http://www.csr-asia.com/index.php?id=3528>.
สํานักบริหารแรงงานตางดาว อางอิงเลขที่ 0307/8134 วันที่ 19 ธันวาคม 2007
“Lao, Thai oﬃcials resolve illegal migrant issue”, Thai News Agency. Last accessed at: <http://eng.mol.
go.th/related_jul0506_2.html>.
Regional Informal Workshop on “Labor Migration in Southeast Asia: What Roles of Parliaments?” by H.E.
Ms. Ho Naun, Chairperson of the Commission on Health Care, Social and Veteran’s Aﬀairs, Training,
Youth Rehabilitation,Labor, Vocational Training and Women’s Aﬀairs of the National Assembly of Cambodia.
Available online at: <http://www.fes.org.ph/2007%20conferences/reading%20and%20presentations/
Intervention%20by%20Ho%20Naun%204%20_final%20in%20Eng_.pdf>.
“Thailand Must Admit Civilians Forcibly Displaced”, Press Release, Human Rights Watch, New York, 26
May 2005.

เอื้อเฟอภาพโดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
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แรงงานอาจจะไดถือบัตรผานแดนชั่วคราว - ป 2006

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ô¹è : »ÃÐà·È¾Á‹Ò
1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

สหภาพเมียนมารหรือพมา เปนประเทศเดีย่ วตนทางขนาดใหญของแรงงานยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าค
ลุม น้าํ โขง มีการคาดประมาณวามีแรงงานพมากวาสองลานคนทีย่ า ยถิน่ เพือ่ แสวงหาทีป่ ลอดภัยหรือ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีกวาในประเทศ ซึ่งผูยายถิ่นจํานวนลานกวาคนนั้นอาศัยอยูในประเทศไทย
ชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุ เชนกลุม คะยิน ไทใหญ มอญ และคะฉิ่น ไดถูกบังคับให
หลบหนีจากบานเกิดเพื่อหนีการกดขี่หลายรูปแบบ ในป 2006 เมื่อเมืองหลวงไดถูกยายจาก
กรุงยางกุงมายังเมืองเปยงมนาเพื่อเปนศูนยบัญชาการของพมา ชนกลุมนอยคะยินจากเมืองตองอู
เขตยองเลปน เขตจอจี อําเภอตานตอง ซึ่งอยูในรัศมีรอยหาสิบไมลของเมืองหลวงแหงใหมน้ัน
ไดถูกบังคับใหอพยพหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบานอยางประเทศไทย
สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติประมาณการณวามีชาวโรฮิงยาประมาณ
10,000 คน ที่ไดรับการจดทะเบียนใหเปนผูแสวงหาที่ลี้ภัยในประเทศมาเลเซีย
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เอื้อเฟอภาพโดย เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (MMN)
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แรงงานกอนที่จะขามชายแดนไปประเทศไทย - ป 2006

2. áÃ§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹

สภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (SPDC) พึ่งไดมีการตระหนักครั้งแรกวาแทที่จริงแลวมี
แรงงานพมานับลานคนทีอ่ าศัยและทํางานในตางประเทศ หลังจากมีการลงนามดวยบันทึกความเขาใจ
(MOU) ระหวางประเทศไทยและสปป. ลาว และประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร
ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับประเทศไทย เรื่องความรวมมือของการจางงานแรงงานระหวางการ
ประชุ ม เวที ค วามร ว มมื อ เอเชี ย ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ประเทศไทย ในเดื อ นมิ ถุ น ายน
2003 เพื่อสรางความรวมมือกับเจาหนาที่ไทย โดยมีเงื่อนไขหนึ่งใหประเทศตนทางตกลงความ
รวมมือกอนวาจะทําการพิสูจนสัญชาติแรงงานที่ไดเขามาทํางานในประเทศไทยแลว และได
ลงทะเบียนภายใตนโยบายการจดทะเบียนรายปของรัฐบาลไทย และสองคือ สงแรงงานมาประเทศไทย
อยางถูกกฎหมายภายใตกระบวนการที่กําหนดขึ้นของบันทึกความรวมมือหรือเอ็มโอยู
ในขณะที่รัฐบาลของ สปป. ลาว และกัมพูชาไดเริ่มกระบวนการการพิสูจนสัญชาติ ถึงแมวา
กระบวนการจะชา แต SPDC มิไดเริม่ ดําเนินการเลยหรือเริม่ ดําเนินการไปแคเพียงเล็กนอย อยางไร
ก็ตาม SPDC ไดจัดการประชุมกับเจาหนาที่ของไทยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
บันทึกขอตกลงในวันที่ 28-29 มกราคม 2004 การประชุมครัง้ แรกจัดขึน้ ระหวางเจาหนาทีร่ ะดับสูงของ
ไทยและพมา สําหรับการปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจเรื่องการจางแรงงานระหวางราชอาณาจักร
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ไทยและสหภาพเมียนมาร และในวันที่ 15 ธันวาคม 2005 มีการประชุมของเจาหนาที่ระดับสูงเรือ่ ง
แรงงานพมาทีผ่ ดิ กฎหมายในประเทศไทยเกิดขึน้ ทีย่ า งกุง 1 อยางไรก็ตาม ไมมคี วามคืบหนาเกิดขึน้ จาก
การประชุมในสวนของการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจจากฝงของเจาหนาที่พมา ณ เดือน
กุมภาพันธ 2008 เจาหนาที่พมายังไมไดทําการพิสูจนสัญชาติแรงงานที่มาจากพมาคนใดเลย และก็
ไมมีแรงงานพมาคนใดที่มาทํางานประเทศไทยอยางถูกกฎหมายภายใตขอกําหนดของบันทึกความ
เขาใจเรื่องแรงงานเลย
ในขณะเดียวกัน ตั้งแตป 2005 SPDC ไดทําการแซกแทรงการจางงงานผานบริษัทจัดหางาน
ในเดือนตุลาคม 2006 นิตยสารนิวสรายงานวามีบริษัทจัดหางานมากกวา 60 บริษัทจากยางกุงและ
มัณฑะเลย2 กระทรวงแรงงานประเทศไทยประกาศวามีความตองการแรงงานจํานวน 10,000 คน
และเปดใหมกี ารลงทะเบียนจากผูท สี่ นใจ การพัฒนาเชิงบวกอีกดานคือ มีการเรงกระบวนการจัดทํา
หนังสือเดินทาง ดวยเหตุที่ในป 2004 การจัดทําหนังสือเดือนทางใชเวลาสามเดือน แตขณะนี้ผูที่
รองขอทําหนังสือเดินทางสามารถคาดหวังวาจะไดรับหนังสือเดินทางภายในสามสิบวัน
สวนกรณีการสงแรงงานพมาไปประเทศที่อยูนอกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงนั้น สํานักขาวชื่อ
เจ็ดวันรายงานวามีความตองการแรงงานพมาในประเทศกาตาร และยกตัวอยางวามีความตองการ
จํานวนเทากับประเทศมาเลเซีย
ในขณะที่ผลประโยชน รายได และศักยภาพที่แรงงานขามชาติที่เคยยายถิ่นจะไดรับสูงขึ้น
เราสามารถมองเห็นไดในอนาคตวานโยบายที่เกี่ยวของกับการสงออกของแรงงานไปยังประเทศ
นอกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในนโยบายระดับชาติจะมีผลกระทบตอนโยบายที่มีตอแรงงานพมา
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ
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ตรงกันขามอยางยิ่งตอทาทีนิ่งเฉยของ SPDC ตอเรื่องแรงงานและการยายถิ่น รัฐบาลทหาร
พมาหรือ SPDC ไดตื่นตัวอยางยิ่งตอการตอบรับเรื่องการคามนุษย หลังจากมีการประชุมโลกเรื่อง
สตรี ตามมาดวยปฏิญญาปกกิ่งในป 1995 คณะกรรมการระดับชาติวาดวยกิจการสตรีแหงสหภาพ
เมียนมาร (MNCWA) ไดถูกตั้งขึ้นในป 1996 พรอมกันนั้นไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติการซึ่งมีวาระ
การดําเนินการเรื่องการปองกัน การลงโทษผูคามนุษย การคุมครอง การสงตัวกลับประเทศ การ
เดินทางและการกลับคืนสูสังคมของผูที่ถูกคามนุษย ซึ่งสวนประกอบของแผนการดําเนินงานไดทํา
ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการคามนุษย สหพันธ
กิจการสตรีแหงสหภาพเมียนมาร (MWAF) ถูกตั้งขึ้นในป 2003 และทั้ง MNCWA และ MWAF
ไดปฏิบัติการหลายโครงการสําหรับสตรีโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการคามนุษย
กรมสวัสดิการ (DSW) ไดทําหนาที่เกี่ยวกับการสงกลับประเทศ การคืนสูสังคมและการฟนฟู
เหยื่อของการคามนุษยตั้งแตป 1992 โดยการประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศ และ
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กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวาดวยความกาวหนาใน
กิจการชายแดน กระทรวงเชื้อชาติและการพัฒนา MWAF โครงการความรวมมือสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (UNIAP) Save the children UK และศุภนิมิต
การปฏิบตั กิ ารของประเทศพมาในปจจุบนั ไดเนนไปทีก่ ารเปดโปงการจับผูท คี่ า มนุษย ระหวาง
ป 2004 และ ป 2006 มีผูคามนุษย 1,362 คน ถูกจับใน 677 คดี และมีเหยื่อจากการคามนุษย
3,471 คนถูกชวยเหลือ
หลั ง จากการประชุ ม ความร ว มมื อ ระดั บ รั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการริ เริ่ ม เรื่ อ งการค า มนุ ษ ย
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (COMMIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2004 ยางกุง
ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม COMMIT ครั้งที่สองในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2004 และหกประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไดลงนามในบันทึกความเขาใจเรื่องการตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและแผนการปฎิบัติการในอนุภูมิภาคฯ3
ในเดือนสิงหาคม 2005 SPDC ไดผานกฎหมายวาการตอตานการคามนุษยเพื่อปองกันและ
ปราบการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งเปาไปที่การกระทําที่ทําใหสตรี เยาวชนและผูเยาว
ตกเปนเหยื่อ บุคคลที่ถูกจับไดวากระการละเมิดกฎหมายดังกลาวจะถูกลงโทษดวยการจําคุก ต่ําสุด
สามปและสูงสุดคือการประหารชีวติ อีกทัง้ กฎหมายยังไดระบุโทษสําหรับเจาหนาทีข่ องรัฐทีเ่ รียกรอง
หรือรับสินบนสูงสุดจําคุก 7 ปในกรณีที่เกี่ยวของกับการคามนุษย4
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อางอิงทายเรื่อง
1

2
3
4

นางซานซาน, กรมแรงงานพมา กระทรวงแรงงาน”นโยบายในการยายถิน่ ขามชายแดนของพมานําเสนอนโยบาย
ในระหวางการสนทนาในการยายถิ่นขามชายแดน การนํานโยบายไปปฏิบัติและติดตามตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิผล แลชองวางทางนโยบายในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง, ขอนแกน, 15-17 พฤศจิกายน 2007
นิตยสารขาว 2, 7 ตุลาคม 2006
MMN & AMC, งานวิจัย : การยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง, 2005, หนา 19
Kyodo” “Myanmar enacts anti-human traﬃcking law” in Asian Political News “ขาวการเมืองในเอเชียนนิวส,
19 กันยายน 2005 เขาใชงานลาสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2008 ไดที่: <http://fi ndarticles.com/p/articles/mi_
m0WDQ/is_2005_Sept_19/ai_n15403916> .

เอื้อเฟอภาพโดย สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (CWPD)
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ภาพแรงงานขณะ
เดินทางออกจาก
ประเทศกัมพูชาเพื่อ
มุงหนาสูประเทศไทย,
จังหวัดเปรย แวง (Prey
Veng) ประเทศกัมพูชา,
ป 2006

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹:
»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ

กั

มพูชาเปนทัง้ ประเทศทีส่ ง ออกและรับเขาแรงงานขามชาติ ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทาง
แรก ๆ สําหรับชาวกัมพูชา ในขณะที่กัมพูชาเปนที่พักของแรงงานขามชาติชาวเวียดนาม
จํานวนมหาศาล กัมพูชายังเปนจุดผานของแกงอาชญากรที่เกี่ยวของกับการคามนุษยเพื่อ
สงตอไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสงตอไปยังประเทศตะวันตก
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เอื้อเฟอภาพโดย สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา [CWPD]
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หลักเขตแดนระหวางประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ผูค นสามารถเดินขามหลักเขตสูป ระเทศเวียดนาม
โดยไมจําเปนตองไปรับการไตสวนจากเจาหนาที่ทั้งสองประเทศ - กัมพูชา, ป 2006

1. ¡ÑÁ¾ÙªÒã¹°Ò¹Ð»ÃÐà·È·ÕèÊ‹§ÍÍ¡áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ

1.1 ความเปนมา
ตามขอมูลของกระทรวงแรงงานและการฝกอาชีพ (Cambodian Ministry of Labour and
Vocational Training-MLVT) ประเทศกัมพูชาไดจัดสงแรงงานอยางเปนทางการไปยังมาเลเซียทั้งสิ้น
6,620 คน ในชวงป 1998-2006 อยางไรก็ตาม องคกรพัฒนาเอกชนของมาเลเซียประมาณการวา
มีแรงงานชาวกัมพูชารับจางทํางานอยูในมาเลเซีย 10,000-20,000 คน1 ในจํานวนแรงงานขามชาติ
ชาวกัมพูชาที่มีเอกสารหลักฐานทั้งสิ้น 6,620 คนนี้ เปนหญิง 4,908 คน ชาย 1,712 คน แบงตาม
งานที่ทํา แรงงานจํานวน 3,705 คน ซึ่งทั้งหมดเปนหญิงนั้นทํางานเปนแรงงานที่ทํางานในบาน อีก
2,915 คน อยูในโรงงาน กัมพูชายังจัดสงแรงงานจํานวนทั้งสิ้น 2,462 คน ไปยังเกาหลีใตในชวงป
2003-20062
แรงงานชาวกัมพูชาสวนใหญเดินทางไปรับจางทํางานยังประเทศไทยซึ่งอยูใกลเคียง จาก
จํานวนแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนในไทยเพื่อรับใบอนุญาตทํางานที่มีผลบังคับตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2007 ถึงมิถุนายน 2008 จํานวนทั้งสิ้น 394,443 คนนั้น เปนชาวกัมพูชา 14,469 คน
ในชวงการขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ 2008 (ใบอนุญาตมีผลบังคับตั้งแตเดือนมีนาคม 2008 ถึง

102 º··Õè 2 : ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹

กุมภาพันธ 2009) มีแรงงานเขารับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น 135,004 คน ในจํานวนนี้เปนชาวกัมพูชา
3,786 คน
ชาวกัมพูชาสามารถผานเขาออกประเทศไทยไดงาย โดย 8 จังหวัดใน 24 จังหวัดของกัมพูชา
มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย ไดแก พระวิหาร (Preah Vihear) โอดดารเมียนเจีย (Uddor
Meanchey) บันเตีย เมียนเจย (Banteay Meanchey) พระตะบอง (Battambang) ไพลิน (Pailin)
โพธิสัตว (Pursat) เกาะกง (Koh Kong) และสีหนุวิลล หรือกําปงโสม (Sihanoukville) มีจุดผานแดน
อยางเปนทางการซึง่ นักทองเทีย่ วและพอคาตองผานเพือ่ เขาสูก มั พูชาอยูด ว ยกัน 3 จุด ไดแก 1) ดาน
ปอยเปต ในบันเตีย เมียนเจีย ติดตอกับดานโรงเกลือ จ.สระแกว ในฝงไทย 2) ดานจัมเยียม
(Chamyeam) ในเกาะกงติดตอกับดานหาดเล็ก จ.ตราด ในฝงไทย และ 3) ทาเรือ เพรียะเสหนุ ใน
จังหวัดสีหนุวิลล
มีประชาชนผานเขาออกจุดตรวจปอยเปต-โรงเกลือประมาณ 3,000-8,000 คนตอวัน คนที่
เดินทางจากประเทศไทยสวนใหญจะไปเที่ยวบอนคาสิโนในเขตปอยเปต รวมถึงแหลงดึงดูด
นักทองเทีย่ วอืน่ ๆ เชน รีสอรตและวัด นอกเหนือจากนี้ คนเหลานีก้ ย็ งั เดินทางไปเพือ่ ดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ ตลอดจนขนสงสินคาและวัสดุกอสราง แรงงานขามชาติชาวกัมพูชาที่ถูกจับในไทยอาจจะ
ถูกสงตัวกลับผานดานนี้ แรงงานจํานวนมากทีเ่ ดินทางเขาประเทศไทยผานจุดตรวจแหงนีจ้ ะไปทํางาน
เปนกรรมกรรับจางรายวันหรือตามฤดูกาล โดยรับจางเปนยาม คนงาน กอสราง และคนงานในไรนา
ในการเดินทางเขาประเทศไทย คนเหลานีต้ อ งซือ้ บัตรผานแดน 1 วัน ราคา 10 บาท หรือ 1,000 เรียล
(0.25 เหรียญสหรัฐ) โดยไมจาํ เปนตองกรอกแบบฟอรมใด ๆ บัตรผานแดน 1 สัปดาห ซึง่ ราคา 700 บาท
ผูข อตองแสดงบัตรประชาชนและเอกสารประกอบการขอทีด่ า นเขาเมืองในหมูบ า นกบาลสเปย (Khbal
Spean) ชุมชนปอยเปต ตําบลโอโจรว (O Chrov) กอนที่จะมีการออกบัตรผานแดน
ทีจ่ ดุ ตรวจจัมเยียม-หาดเล็ก มีประชาชนผานเขาออกทุกวันราววันละ 100-300 คน สวนใหญ
เปนพอคาผักผลไมและผูซื้อ ในเขตนี้มีบอนคาสิโนไมกี่แหง และไมคอยดึงดูดนักทองเที่ยวนัก
กระบวนการในการผานแดนคลายกับที่จุดตรวจปอยเปต-โรงเกลือ จุดตรวจที่เพรียะเสหนุเปน
จุดตรวจเรือบรรทุกสินคาและเรือนักทองเที่ยวเปนสวนใหญ
ตามขอมูลที่เจาหนาที่สารวัตรทหารที่ตําบลโอชเรียว (O Chhreuo) ใหสัมภาษณในเดือน
พฤษภาคม 2006 ทั้งแรงงานอพยพและบริษัทจัดหางานตางก็ใหสินบนเจาหนาที่ตํารวจที่จุดตรวจ
เปนเงินตั้งแต 50-100 บาทตอสถานี มีสถานีตํารวจทั้งฝงไทยและกัมพูชารวมทั้งสิ้น 6 สถานี แต
เจาหนาที่ตํารวจกลาววาไมมีคนในเขตที่อยูอาศัยของปอยเปต ซึ่งครอบคลุมดานเหนือและใตของ
จุดตรวจที่เขาประเทศไทยอยางผิดกฎหมายอีกแลว นับตั้งแตป 2006 ประชาชนที่ตองการเขา
ประเทศไทยทางจุดผานแดนสากลที่ปอยเปต จะตองซื้อบัตรผานแดนอยางเปนทางการในราคา
ไมแพงนัก คนละ 1,000 เรียล (0.25 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งในเขตนี้คนที่เดินทางไปยังตลาดโรงเกลือเปน
ประจําทุกวันไดแก นักธุรกิจ ยาม และพอคา แรงงานยายถิ่นที่ตั้งใจจะพักอยูในประเทศไทยเพื่อ
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ทํางานไมไดรับอนุญาตใหใชบัตรผานแดนนี้ในการผานเขาสูไทยทางปอยเปต อยางไรก็ตาม
เจาหนาที่ตํารวจรูดีวาพวกเขาไมสามารถแยกแยะไดวาคนไหนเปนพอคาหรือแรงงานอพยพ3
นอกเหนือจากจุดผานแดนอยางเปนทางการนีแ้ ลว ยังมีจดุ ผานแดนทีไ่ มเปนทางการอีกหลาย
รอยแหง แรงงานยายถิ่นจากจังหวัดเปรย แวง (Prey Veng) มุงหนาสูประเทศไทยผานจุดผานแดน
ทีไ่ มเปนทางการทีเ่ รียกวา “บานเลม” (Banlem) ซึง่ ตัง้ อยูท บี่ า นดอง (Doung) ชุมชนบึงเรียง (Beaung
Reang) ตําบลกัมเรียง (Kumrieng) จังหวัดพระตะบองทีต่ าํ บลมาลัย (Malai) จังหวัดบันเตียเมียนแจ็ย
มีจุดตรวจที่ไมเปนทางการจํานวนมากเปนอันดับสอง
จังหวัดเปรย แวง ไดรบั การพิจารณาวาเปนจังหวัดทีส่ ง ออกแรงงานขามชาติจาํ นวนมากทีส่ ดุ
แรงงานยายถิน่ จากจังหวัดเปรย แวง จะทํางานในอุตสาหกรรมประมงเปนหลัก โดยเฉพาะในจังหวัด
ระยอง และปตตานีในภาคใตของไทย จังหวัดเปรย แวง (Prey Veng) มี 12 ตําบล 116 ชุมชน 1,136
หมูบาน ตามขอมูลการสํามะโนประชากรในป 1998 มีประชากร 946,042 คน เปนหญิง 445,140
คน เปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศ และยากจนเปนอันดับสาม หัวหนา
ครอบครัวมากกวารอยละ 55 เปนผูห ญิง ตําบลทีม่ แี รงงานยายถิน่ ฐานมากทีส่ ดุ ไดแก ไปรเวง (Prey
Veng) เปยแรง (Pearaing) กัมปงเลียว (Kampong Leav) สิทอ กันดาล (Sithor Kandal) กัมจัย เมีย
(Kamchay Mear) กันเจรียจ (Kanchreach) และมีซัง (Mesang)
จังหวัดกําปงจาม (Kampong Cham) เปนแหลงที่มาหลัก ๆ ของแรงงานยายถิ่นที่เขาสู
ประเทศไทยอีกแหงหนึ่ง ประกอบดวย 16 ตําบล 173 ชุมชน 1,748 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น
1,608,914 คน เปนหญิง 775,796 คน เปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ4
หัวหนาครอบครัวมากกวารอยละ 65 เปนผูหญิง แรงงานขามชาติที่อพยพไปจากจังหวัดนี้สวนใหญ
จะไปทํางานในอุตสาหกรรมประมง สวนแรงงานที่ไปทํางานในไรนาสวนใหญจะอพยพผานทาง
จ.สระแกว จ.ชลบุรี และจ.บุรรี มั ย อันเปนพืน้ ทีช่ ายแดนในฝง ไทย ตําบลตะบง ขะมํา (Tbong Khmum)
โดยเฉพาะในชุมชนสราลบ (Sralob) มีรายงานวามีจํานวนแรงงานที่ยายถิ่นฐานเขาสูประเทศไทย
เพื่อทํางานสูงที่สุด
เหตุผลการยายถิ่นฐานของแรงงาน
ที่ผานมา ชาวกัมพูชาตัดสินใจไปทํางานในประเทศไทยเนื่องจากถูกโนมนาวใจจากบริษัท
จัดหาแรงงาน ดวยการคํานวณผลประโยชนที่จะไดรับจากการไปทํางานตางประเทศ เกษตรกรรม
และสภาพเศรษฐกิจของกัมพูชาก็มบี ทบาทสําคัญตอการตัดสินใจยายถิน่ ฐานมายังประเทศไทย เมือ่
ความแหงแลงและอุทกภัยเปนสาเหตุใหผืนดินขาดความอุดมสมบูรณ การไมพอจะกินจึงกระตุนให
ผูค นจํานวนมหาศาลตัดสินใจอพยพไปหางานทําในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีปจ จัยอืน่ ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการตัดสินใจ เชน ในจังหวัดกําปงจาม ถึงแมวาผืนดินจะยังคงอุดมสมบูรณ แตครอบครัวจํานวน
มากมีเพียงทีด่ นิ ผืนเล็ก ๆ สําหรับทําเกษตรกรรม ซึง่ ไมอาจใหผลผลิตมากพอทีจ่ ะเลีย้ งครอบครัวได

เอื้อเฟอภาพโดย สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (CWPD)
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แรงงานสวนใหญมักเดินทางเขาประเทศไทยในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจากเจาหนาที่
-เมือง Prey Veng กัมพูชา, ป 2009
‘เนื่องจากที่ดินที่พวกเขาเปนเจาของมีขนาดเล็ก ประมาณ 6 เอเคอรตอ
ครอบครัว โดยที่พวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวขาวไดเพียงปละครั้ง พวกเขาหารายได
ไดแคพอใชจา ยและกินในแตละวัน ดังนัน้ พวกผูช ายทีเ่ ปนหัวหนาครอบครัวจึงตัดสินใจ
ที่จะไปหางานทําในประเทศไทย คนที่ไปจะทํางานในไรนาประมาณ 3-6 เดือน หรือ
ไปเปนลูกเรือประมงซัก 1-2 ป กอนที่จะกลับบาน’5
การเคลื่อนยายขามพรมแดน
จากการสัมภาษณของทีมวิจัยประจําประเทศกัมพูชา (Country Research Team) ในจังหวัด
เปรย แวง และกําปงจาม พบวา บรรดาผูค นอพยพเขาสูป ระเทศไทยไดดว ยความชวยเหลือจากบริษทั
จัดหาแรงงาน ตลอดจนครอบครัวและเพือ่ นทีเ่ ขาไปทํางานกอนหนานี้ ในกําปงจาม ปกติแลว คน ๆ หนึง่
จะตองจายเงินใหบริษัทจัดหาแรงงานเพื่อใหบริษัทชวยเหลือเปนเงิน 100-200 เหรียญสหรัฐ แตใน
เปรย แวง คาใชจายเพื่อการนี้เปนเงินต่ํากวา 100 เหรียญ ตามปกติรถตูจะมารับคนงานในเวลา
ประมาณ 2 นาิกา รถจะวิ่งไปยังพรมแดนโดยใชเวลาประมาณ 1 วัน กลุมคนไมต่ํากวา 50 คน
มักจะขามพรมแดนโดยการเดินผานทางจุดผานบานเลมในเวลากลางคืน คนงานชายหลายคนที่ให
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สัมภาษณกลาววา พวกเขาจบแค ป.4 หรือ ป.5 บางคนบวชเปนพระได 1-2 ป กอนที่จะไปทํางาน
ในไทย แรงงานอพยพที่มาจากกลุมชาติพันธุบางกลุม ซึ่งมีอายุระหวาง 17-19 ป ไมสามารถพูด
ภาษาเขมรได
1.2 นโยบายที่เกี่ยวของกับการโยกยายถิ่นฐานออกนอกประเทศ
กฤษฎีกายอยฉบับที่ 57 (20 กรกฎาคม 1995)
เอกสารนโยบายหลักของประเทศซึ่งวางระเบียบเรื่องการจัดหาและจัดสงแรงงานกัมพูชา
ไปทํางานตางประเทศไดแก กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 57 วาดวยการจัดสงแรงงานเขมรไปทํางานตางประเทศ
ประกาศใช ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 1995 วัตถุประสงคในการออกกฤษฎีกายอยนี้ มีดังนี้
1. อนุญาตใหจัดสงแรงงานกัมพูชาไปทํางานตางประเทศ เมื่อตลาดแรงงานในประเทศไมมี
ความตองการ
2. ยกระดับรายไดประชาชาติ และยกระดับทักษะความชํานาญในการทํางานแกแรงงาน
กัมพูชาที่ไปทํางานตางประเทศ6
กฤษฎีกายอยนี้ใชเปนแนวทางสําหรับกระทรวงแรงงานฯ และบริษัทจัดหางานเอกชนในการ
กําหนดมาตรการเปนขัน้ ตอน เบือ้ งตนบรรดาบริษทั จัดหาแรงงานจะตองไปขึน้ ทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยกอนที่จะดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงานฯ7
ปจจุบันมีบริษัทจัดหาแรงงานที่ไดรับใบอนุญาตในกัมพูชาทั้งสิ้น 12 แหง โดย 8 แหง เปน
บริษัทที่รับสมัคร และจัดสงแรงงานกัมพูชาไปทํางานในประเทศไทยผานทางจุดตรวจที่เปนทางการ
ผูท มี่ าสมัครงานจะตองมีอายุตงั้ แต 18 ปขนึ้ ไป กระทรวงแรงงานฯ จะทํางานอยางใกลชดิ กับกระทรวง
มหาดไทยในการประมวลผลและออกหนังสือเดินทาง รวมทัง้ ทํางานรวมกับกระทรวงการตางประเทศ
และความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามดูแลงานที่อยูในตางประเทศ8
กฤษฎีกายอยฉบับนี้เปนเอกสารนโยบายที่ลาหลัง ซึ่งอาจจะไมไดสะทอนถึงพลวัตรของการ
ยายถิ่นและสภาพความเปนจริงของกัมพูชาที่เปนอยูในปจจุบันเทาที่จําเปน มีเพียง 5 มาตรา ใน
22 มาตราที่กลาวถึงคนงานโดยตรง กลาวคือ มาตรา 9 วาดวยสัญญาการจางงาน มาตรา 10
วาดวยสิทธิในการลาหยุดงานประจําป มาตรา 14 วาดวยการฝกอบรมกอนการออกเดินทาง มาตรา 19
วาดวยคนงานทีส่ ญ
ู หาย และมาตรา 20 วาดวยการละเมิดบทบัญญัติ นอกจากนี้ บทบัญญัตเิ หลานี้
ยังกําหนดไวกวางจนไมสามารถใหการคุมครองแกคนงานไดมากนัก9
ยุทธศาสตรสี่เหลี่ยมของรัฐบาล (16 กรกฎาคม 2004)
ในยุทธศาสตรสี่เหลี่ยมที่ออกมาในป 2004 นั้น รัฐบาลกัมพูชากลาววา การสงออกแรงงาน
เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักที่จะทําใหการลดปญหาความยากจนบรรลุผลสําเร็จ รัฐบาล ‘สงเสริม
การสงออกแรงงานอยางเปนทางการเพื่อเพิ่มสวัสดิการ พัฒนาความสามารถ ลดการวางงาน และ
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เพิ่มรายไดจากภาษีอากร’10 ยุทธศาสตรนี้ยังกําหนดวา นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการจางงาน
และการฝกอบรมควรจะมุงพัฒนาความสามารถในการโยกยายงาน เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร และ
การฝกอาชีพ/ทักษะ ในขณะที่เชื่อมโยงสิ่งเหลานี้เขากับแผนการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 70 (กรกฎาคม 2006)
จากการยอมรับขอจํากัดของกฤษฎีกายอย ฉบับที่ 57 กระทรวงแรงงานฯ จึงไดออกกฤษฎีกา
ยอยและประกาศเพิ่มเติมกฤษฎีกายอยฉบับที่ 57 อีกหลายฉบับ11 กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 70 วาดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการการฝกกําลังแรงงานและจัดสงออกตางประเทศ (Manpower Training and
Overseas Sending Board-MTOSB) ประกาศใชในเดือนกรกฎาคม 2006 คณะกรรมการดังกลาว
เปรียบเสมือนหนวยงานจัดหาแรงงานของรัฐ หนึ่งในภารกิจอันดับแรก ๆ ก็คือ รับสมัครฝกอบรม
และจัดสงคนงานไปยังประเทศเกาหลีใต12
ประกาศ ฉบับที่ 108
ประกาศฉบับที่ 108 วาดวยการใหการศึกษาเรือ่ งเอชไอวี/เอดส การยายถิน่ ฐานอยางปลอดภัย
และสิทธิแรงงาน แกแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ ประกาศใชในเดือน
พฤษภาคม 2006 โดยมุง ทีจ่ ะสงเสริมการฝกอบรมกอนการออกเดินทางไปทํางานของแรงงานขามชาติ
ในเรื่องที่กลาวถึงขางตน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของแรงงานเหลานั้น
ประกาศ ฉบับที่ 012/07
ประกาศฉบับที่ 012/07 วาดวยการแตงตั้งคณะทํางานการโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน
ประกาศใชในเดือนมกราคม 2007 เพื่อพัฒนาและดําเนินนโยบาย ตลอดจนแผนปฏิบัติการตาง ๆ
ภายใตการกํากับดูแลของแผนกการโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน กระทรวงแรงงาน13
ในการประชุมครัง้ ลาสุด ตัวแทนจากกระทรวงแรงงานฯ กลาววาเปาหมายในทางยุทธศาสตร
ของกระทรวง มีดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการในการใหบริการจัดหาแรงงานไปตางประเทศใหดีขึ้นผาน
บริษัทจัดหาแรงงาน
2. เพื่อสรางระบบของรัฐในการใหบริการจัดหาแรงงานไปตางประเทศและคุมครองแรงงาน
ที่ยายถิ่นฐานไปทํางานตางประเทศ
3. เพื่อจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการสําหรับคนงานประเภทที่ตองขามพรมแดนเปนประจํา
ทุกวันหรือตามฤดูกาล
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4. เพือ่ ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษทั จัดหาแรงงานใหสอดคลองกับหลักการและนโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมายในประเทศและอนุสัญญาระหวางประเทศอื่น ๆ
5. เพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการใหบริการในการคุมครองแรงงานยายถิ่น และจัดตั้ง
เครือขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สําหรับบริหารจัดการขอมูลขาวสารการจางงานในตางประเทศ
6. เพื่อยกระดับการรับรูในเรื่องเอชไอวี/เอดส และเพื่อคุมครองสิทธิและผลประโยชนของ
แรงงานยายถิ่น
1.3 การดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจัดจางแรงงาน
ภายหลังการลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลไทย รัฐบาลกัมพูชาไดจัดตั้งคณะทํางาน
ระหวางกระทรวง (Inter-Ministerial Working Group) ขึ้น เพื่อออกหนังสือสําคัญประจําตัว
(Certificates of Identity-CI) สําหรับแรงงานชาวกัมพูชาที่ทํางานอยูในประเทศไทยแลว มีแรงงานที่
ไดรับหนังสือสําคัญประจําตัวทั้งสิ้น 47,982 ราย14
บันทึกความเขาใจยังมุง สรางชองทางการยายถิน่ ฐานอยางถูกกฎหมาย ซึง่ แรงงานชาวกัมพูชา
สามารถรับเอกสารตามกฎหมายกอนที่จะออกเดินทางได ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา มีบริษัท
จัดหาแรงงานที่ดําเนินการเปดรับสมัครและจัดสงแรงงานชาวกัมพูชามายังประเทศไทยอยางถูก
กฎหมาย จํานวน 8 แหง ในเดือนมกราคม 2008 มีแรงงานชาวกัมพูชาทีย่ า ยถิน่ ฐานมายังประเทศไทย
อยางถูกกฎหมายภายใตกระบวนการที่กําหนดอยูในบันทึกความเขาใจ รวมทั้งสิ้น 8,173 ราย เปน
ชาย 5,926 ราย หญิง 2,247 ราย15
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แรงงานขามชาติที่มีอยูมากมายในกัมพูชาสวนใหญมาจากประเทศเวียดนาม การประเมิน
จํานวนชาวเวียดนามในกัมพูชามีการผันแปรอยางสูง ตั้งแต 150,000 คน จนถึงมากกวา 1 ลานคน
ขอมูลที่เกี่ยวกับจํานวนชาวเวียดนามที่ยายเขามาเปนผูพํานักอาศัยในกัมพูชาเปนระยะเวลานาน
โดยยายเขามาในชวงทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 และจํานวนชาวเวียดนามที่เปนแรงงานขามชาติ
ชั่วคราว โดยยายเขากัมพูชาเมื่อไมนานมานี้ วามีเปนจํานวนเทาไรนั้นไมสามารถหาได16
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แรงงานลาวจํานวนมากทํางานแมบา นในประเทศไทยโดยไมไดรบั การคุม ครองจากกฎหมายแรงงาน
หนึ่งในขอเรียกรองหลักคือ การยอมรับงานแมบานในฐานะอาชีพ ซึ่งแรงงานขามชาติตลอดจน
แรงงานในประเทศไดรวมกันรณรงค - กรุงเทพฯ, เดือนพฤษภาคม 2006

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹:
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ
»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ

ค

นลาวสวนใหญที่เปนแรงงานขามชาติที่อยูในอนุภูมิภาคฯ ในประเทศไทย สปป. ลาว และ
ไทยมีพรมแดนรวมกันความยาวถึง 1,835 กิโลเมตร การเดินทางขามพรมแดนไทย-ลาว
สามารถทําไดจากทัง้ สองฝง แมนา้ํ โขง หรือทีจ่ ดุ ผานแดนทัง้ ทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ
ที่มีอยูจํานวนมาก การเดินทางขามพรมแดนเกิดขึ้นทุกวันอยางไมเปนทางการ โดยเฉพาะสําหรับ
คนที่อาศัยอยูตามริมฝงแมน้ําโขง คนลาวจํานวนมากมีความสัมพันธกับคนไทยมาอยางยาวนาน
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ทั้งนี้รวมถึงความสัมพันธฉันทญาติพี่นองและความเกี่ยวดองฉันทสามี-ภรรยา แรงงานขามชาติ
ชาวลาวสวนใหญเดินทางเขาประเทศไทยโดยการขามแมน้ําโขงหรือไมก็เดินผานปา
เหตุผลหลักของการยายถิ่นของแรงงานคือ ความแตกตางทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
นับตั้งแตมีการประกาศใชกฎหมายแรงงานของลาวในป 1991 สํานักนายกรัฐมนตรีก็ไดออกคําสั่ง
เพิม่ เติมอีก 4 ฉบับ เพือ่ กําหนดและปรับปรุงคาแรงขัน้ ต่าํ สําหรับคนงานทีร่ บั จางทํางานในภาคเอกชน
คําสัง่ นายกรัฐมนตรีวา ดวยคาแรงขัน้ ต่าํ ของแรงงานในภาคธุรกิจ ที่ 64/นย ลงวันที่ 21 มีนาคม 2005
กําหนดคาแรงขั้นต่ําใน สปป. ลาว อยูที่ 290,000 กีบ (26.84 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือน ถึงแมวาอัตรา
คาแรงขั้นต่ําเปนรายเดือนจะเพิ่มขึ้นจาก 26,000 กีบ ในป 1991 เปน 290,000 กีบ ในป 2005 แต
ถาเปรียบเทียบเปนเงินดอลลารสหรัฐแลว คาแรงรายเดือนขั้นต่ําในป 2005 คิดเปนเงินดอลลาร
แคเพียง 26.84 ดอลลาร ซึ่งต่ํากวาอัตราคาแรงรายเดือนขั้นต่ําเมื่อ 15 ปที่แลว (36.62 ดอลลาร)
อยูถึง 9.78 ดอลลาร ถึงแมการกําหนดคาแรงขั้นต่ําจะแสดงใหเห็นถึงการคุมครองแรงงานในระดับ
หนึง่ แตคนงานจํานวนมากโดยเฉพาะทีเ่ ปนแรงงานไรฝม อื ยังรับจางเปนแรงงานชัว่ คราว ซึง่ โดยปกติ
ไดรบั คาแรงเปนรายวันหรือรายสัปดาห และโดยทัว่ ไปไมมสี ญ
ั ญาจางเปนลายลักษณอกั ษร หรือไมมี
ขอตกลงและเงื่อนไขการจางที่แนนอน ดังนั้น แรงงานเหลานี้จึงไมมีความมั่นคงในการทํางาน1
นายจางจํานวนมากจายคาแรงประมาณเดือนละ 11.50 ดอลลาร ในขณะที่กฎหมายคาแรงขั้นต่ํา
ในประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือนมกราคม 2007 กําหนดคาขั้นต่ําอยูที่ 143-191 บาท
(ไมเทากันในแตละจังหวัด) หรือ 3.9-5.2 ดอลลารตอวัน สูงกวาคาแรงขั้นต่ําใน สปป. ลาว มาก
ถึงแมแรงงานขามชาติในไทยสวนใหญจะไมไดรับคาแรงขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด แตโดย
เฉลี่ยแลวรายไดที่พวกเขาไดรับก็ยังสูงกวารายไดที่คาดวาจะไดรับใน สปป. ลาว มาก ตัวอยางเชน
แรงงานขามชาติในภาคเกษตรกรรมมีรายไดโดยเฉลีย่ 1,500-4,500 บาทตอเดือน (39-118 ดอลลาร),
แรงงานในภาคการกอสรางไดรับ 2,500-3,900 บาทตอเดือน (65-102 ดอลลาร) แรงงานตามบาน
ไดรบั เฉลีย่ 1,000 บาทตอเดือน (26 ดอลลาร) และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดรบั ประมาณ
2,300 บาทตอเดือน (60 ดอลลาร)2
ในระหวางการจดทะเบียนแรงงานขามชาติในประเทศไทยรอบเดือนมีนาคม 2007 (กําหนด
โดยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2006 สําหรับแรงงานขามชาติทตี่ อ งการใบอนุญาตทํางาน
ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2007 - เดือนกุมภาพันธ 2008) มีแรงงานขามชาติคนลาวมาขอจดทะเบียนทั้งสิ้น
9,519 คน ในรอบเดือนกรกฎาคม 2007 (กําหนดโดยมติ ครม.เดิม สําหรับแรงงานขามชาติทต่ี อ งการ
ใบอนุญาตทํางาน ตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2007 - เดือนมิถุนายน 2008) มีแรงงานขามชาติชาวลาวมา
ขอจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ 12,140 คน3 จังหวัดหรือแขวงทีส่ ง แรงงานขามชาติเขามายังประเทศไทยมาก
ที่สุดคือ แขวงบอแกว (Bokeo) ไซยะบุรี (Xayabouly) เวียงจันทน (Vientiane) นครหลวงเวียงจันทน
(Vientiane Capital) บอลิคําไซ (Borikhamxay) คํามวน (Khammoune) สะหวันนะเขต (Savannakhet)
สาละวัน (Saravanh) และจําปาสัก (Champassack)4 ตามขอมูลการจดทะเบียนในป 2007 รอยละ
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43 ของแรงงานหญิงสัญชาติลาวทีม่ าขอจดทะเบียนเปนคนงานตามบาน ในขณะทีร่ อ ยละ 14 ทํางาน
ในฟารมเกษตรและปศุสัตว ในจํานวนแรงงานชายสัญชาติลาวที่มาจดทะเบียนในป 2007 รอยละ
26 ทํางานในภาคการเกษตรและปศุสัตว รอยละ 11 ทํางานในภาคการกอสราง และรอยละ 10 เปน
คนงานตามบาน

1. ¹âÂºÒÂ¢Í§ Ê»». ÅÒÇ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹

ในอดีต แรงงานขามชาติที่อพยพยายถิ่นจาก สปป. ลาว มายังประเทศไทย สวนใหญจะผาน
มาทางชองทางที่ไมเปนทางการ เนื่องจากมีโอกาสจํากัดในการที่จะไดรับอนุญาตใหอพยพขาม
พรมแดนอยางเปนทางการ แตนับตั้งแตป 1992 เปนตนมา รัฐบาลไทยไดริเริ่มนโยบายใหมีการ
จดทะเบียนแรงงานขามชาติในประเทศไทย โดยใหมีสถานะชั่วคราว และนโยบายที่ติดตามมา
นับแตป 1996 ก็อนุญาตใหแรงงานขามชาติจาก สปป. ลาว พรอมทั้งแรงงานขามชาติจากพมาและ
กัมพูชามีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย ในป 1999 รัฐบาล สปป. ลาว พรอมดวยรัฐบาลอื่น ๆ ของ
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก ไดรบั รองปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการยายถิน่ ทีไ่ มเปนไปตาม
กฎหมาย ซึ่งเปนผลมาจาก “การประชุมนานาชาติ วาดวยการโยกยายถิ่นฐานในหัวขอมุงสูความ
รวมมือในระดับภูมภิ าคในเรือ่ งการยายถิน่ ทีไ่ มเปนไปตามกฎหมาย/การยายถิน่ ฐานแบบไมมเี อกสาร
เปนหลักฐาน” ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย และองคการระหวางประเทศเพื่อการยายถิ่น (International
Organization for Migration-IOM) ในเดือนเมษายน 1999 และนับตั้งแตป 2000 เปนตนมา รัฐบาล
สปป. ลาว ก็ไดเริ่มดําเนินการตามมาตรการเชิงนโยบายของตนเอง
รัฐบาล สปป. ลาว ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงในป 2002 เพื่อขานรับตอ
ขอเสนอของรัฐบาลไทย ในระหวางการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงดานแรงงานอาเซียนครั้งแรก และ
การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 16 ในเดือนพฤษภาคม 2002 ที่เวียงจันทน รัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานฯ ของไทยไดรายงานวา มีแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารหลักฐานมาจดทะเบียน
เกือบ 1,200,000 คน เปนแรงงานลาวประมาณ 59,000 คน และยังมีแรงงานลาวที่ไมมีเอกสาร
หลักฐานอีกมากที่ยังไมไดมาจดทะเบียน
ฝายจัดจางแรงงานของรัฐบาล สปป. ลาว ไดวางระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนตาง ๆ ในการ
จัดสงแรงงานลาวไปตางประเทศ และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2002 นายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่งที่
68/สนย. เรื่อง “การสงแรงงานลาวไปทํางานตางประเทศ” คําสั่งดังกลาวไดกําหนดหลักการพื้นฐาน
และแนวทางสําหรับการยายถิ่นฐานอยางถูกกฎหมายของแรงงานลาวเพื่อไปทํางานตางประเทศ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2002 รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดออกคําสั่งที่
2417/รรสส. เพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 68/สนย. และเพื่อใหภารกิจ
เสร็จสมบูรณ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ไดออกคําสั่งที่ 3824/รรสส. เรื่อง
ประเภทงานและภูมิภาคที่หามจัดสงแรงงานลาวไปทํางาน
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กระทรวงแรงงานของ สปป. ลาว และกระทรวงแรงงานของไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจ
วาดวย ความรวมมือในการจัดจางแรงงาน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2002 ตามบันทึกความเขาใจรัฐบาล
ทั้งสองจะตองกําหนดมาตรการในการเปดชองทางการยายถิ่นที่ถูกตองตามกฎหมาย5
ภายหลังการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงในป 2002 กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ไดออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อแกไขปญหาอันเนื่องมาจากแรงงาน
ขามชาติสัญชาติลาวในประเทศไทย (ที่ 102/กรสส. ลงวันที่ 13 มกราคม 2003) คณะทํางานไดรับ
มอบหมายใหอํานวยการเพื่อใหเกิดความรวมมือในระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐบาล สปป.
ลาว และรัฐบาลไทย ตลอดจนหนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ถึงแมวา จะมีการลงนามในบันทึกความเขาใจเมือ่ เดือนตุลาคม 2002 แตเนือ่ งจากความซับซอน
ของกระบวนการ ทําใหการพิสจู นสญ
ั ชาติของแรงงานขามชาติชาวลาวในไทยเพิง่ จะเริม่ มีขนึ้ ในเดือน
พฤษภาคม 2005 และในเดือนตุลาคม 2005 แรงงานขามชาติในประเทศไทยจํานวน 33,937 ราย
ไดถูกสัมภาษณ และไดรับการพิสูจนวาเปนแรงงานลาวจํานวน 33,908 ราย อีก 28 รายถูกปฏิเสธ
และอีก 1 ราย ยังคงอยูในบัญชีที่รอคอยการพิสูจนสัญชาติ6 ในเดือนกุมภาพันธ 2007 แรงงาน
ข า มชาติ ช าวลาวประมาณ 48,000 ราย ถู ก สั ม ภาษณ และได รั บ หนั ง สื อ เดิ น ทางชั่ ว คราว
ในจํานวนแรงงานลาวทีถ่ กู สัมภาษณมากกวารอยละ 70 เปนผูห ญิง และในจํานวนแรงงานหญิงเหลานี้
รอยละ 90 เปนแรงงานที่ทํางานตามบาน7 พัฒนาการอื่น ๆ ที่ตามมาภายหลังการลงนามในบันทึก
ความเขาใจ ไดแก การรับสมัครแรงงานใหมจาก สปป. ลาว และการเขามาเกีย่ วของของบริษทั จัดหา
แรงงานในกระบวนการยายถิน่ ซึง่ เริม่ มีขนึ้ ตัง้ แตเดือนมกราคม 2006 ในเดือนตุลาคม 2006 แรงงาน
ลาว จํานวน 3,090 คนไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทย บริษัทจัดหาแรงงานเอกชน จํานวน
9 แหง ไดรับการรับรองจากรัฐบาลใหจัดหาแรงงาน8 ตามขอมูลของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ภายในเดือนมิถุนายน 2007 บริษัทจัดหาแรงงานของลาวทั้ง 9 แหง ไดจัดสงแรงงานลาวไป
ประเทศไทยทั้งสิ้น 9,412 คน โดยถูกสงไปทํางานในภาคการกอสราง (296 คน), การผลิตอาหาร
(2,386 คน), และในภาคอุตสาหกรรม (2,130 คน) ที่เหลือไปรับจางในภาคอื่น ๆ ที่หลากหลาย
(4,600 คน)9
มีการจัดประชุมขึ้น 9 ครั้งในระหวางรัฐบาลของทั้งสองประเทศ รัฐบาลแหง สปป. ลาว
พิจารณาเห็นวาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจัดจางแรงงานเปนเครื่องมือที่เปน
ทางการที่มุงไปที่การทําใหแรงงานขามชาติที่มาจดทะเบียนและกําลังทํางานอยูในประเทศไทยเปน
แรงงานทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย บันทึกความเขาใจไดกาํ หนดกรอบทางกฎหมายสําหรับความรวมมือ
ในการจัดหาแรงงานในอนาคต และแสวงหาวิธีการในการปองกันและตอสูกับการขยายตัวของการ
โยกยายถิ่นฐานแบบไมมีเอกสารหลักฐาน และเครือขายจัดหาแรงงานที่ผิดกฎหมาย
จนถึงปจจุบัน คําสั่งที่ 68/สนย., ที่ 2417/รรสส. (คําสั่งเพื่อใหเกิดการดําเนินการตามคําสั่งที่
68/สนย.), ที่ 3824/รรสส. (เรือ่ งประเภทงานและภูมภิ าคทีถ่ กู ตัดออกจากการรับแรงงานยายถิน่ ฐาน
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ชาวลาวไปทํางาน) เปนเครือ่ งมือหลักทีร่ ฐั บาลแหง สสป.ลาว ใชในการอํานวยการและบริหารจัดการ
ในเรื่องการยายถิ่นฐานของแรงงาน และการจัดจางพลเมืองลาวไปทํางานตางประเทศ
บทบาทของรัฐบาลในการจัดสงแรงงานชาวลาวไปตางประเทศ
หนาที่รับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (MOLSW) มีดังตอไปนี้:
• ออกใบอนุญาตใหแกบริษัทจัดหาและจัดจางแรงงาน
• กําหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการบริษัทเหลานี้
• ติดตามการขยายตัวของพลเมืองลาวที่ไปทํางานในตางประเทศ
• ติดตอสื่อสารและรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
• กําหนดแผนปฏิบัติการในการจัดสงแรงงานสัญชาติลาวไปตางประเทศใหสอดคลองกับ
แผนงานประจําปและแผน 5 ป
ในขณะที่บริษัทจัดหาแรงงานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงแรงงานฯ ก็พบวามีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อติดตามการดําเนินงานของบริษัทเหลานี้ เนื่องจาก
คณะทํางานทีไ่ ดรบั มอบหมาย ซึง่ มีตาํ แหนงอยูใ นกรมแรงงานนัน้ มีจาํ นวนจํากัด เปนการยากสําหรับ
กระทรวงแรงงานฯ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการใด ๆ เนื่องจากไมมีผูชวยทูตฝายแรงงาน (Labour
attache’s) ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ อยูใ นประเทศทีร่ บั เขาแรงงาน ซึง่ ทําใหกระทรวงฯ ยากทีจ่ ะเขาใจความ
สลับซับซอนของตลาดแรงงานตางประเทศอยางแทจริง
หลักเกณฑ สิทธิ และหนาที่ของแรงงานชาวลาวที่ไดรับอนุญาตใหไปทํางานตางประเทศ
รัฐบาลแหง สปป. ลาว ไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับแรงงานชาวลาวในการที่จะมีคุณสมบัติ
เหมาะสมไดรับอนุญาตไปทํางานตางประเทศดังตอไปนี้:
• มีสัญชาติลาว
• อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
• จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือสูงกวา
• สุขภาพแข็งแรง
• เปนพลเมืองดี
เงือ่ นไขทีก่ ลาววาแรงงานขามชาติทม่ี คี วามสามารถจะตองจบการศึกษาขัน้ ต่าํ เพือ่ วัตถุประสงค
ในการป อ งกั น ไม ใ ห ผู ห ญิ ง จํ า นวนมากย า ยถิ่ น ฐาน เนื่ อ งจากอั ต ราการจบการศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษาของผูหญิงใน สปป. ลาว มีเพียงรอยละ 14.410
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คําสั่งตาง ๆ รับรองสิทธิของแรงงานลาวที่เดินทางไปตางประเทศ ดังตอไปนี้:
• สิทธิในการรับคาแรงและโบนัสตาง ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาจาง
• สิทธิในการไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนสวนบุคคลตามสัญญาจางและ
กฎหมาย
• สิทธิในการเซ็นสัญญากับบริษัทจัดหาแรงงานที่ดําเนินการจัดสงแรงงานไปตางประเทศ
กลาวโดยทั่วไป กฎหมายแรงงานที่มีอยูครอบคลุมแรงงานลาวที่ยายถิ่นฐานไปตางประเทศ
แตในทางปฏิบตั แิ ลว บริษทั จัดหาแรงงานแตละบริษทั มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกัน ยิง่ ไปกวานัน้ แรงงาน
ที่ทํางานในบาน ซึ่งเปนงานที่มีการจางแรงงานขามชาติคนลาวจํานวนมากที่สุด กฎหมายแรงงาน
ทั้งของลาวและไทยไมไดครอบคลุมถึง ดังนั้นแรงงานขามชาติคนลาวที่รับจางทํางานในภาคนี้จึงถูก
ทอดทิง้ ใหไมไดรบั การคุม ครอง และในทุกสวนการปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกันในเรือ่ งของภาษีรายได อัตรา
คาบริการ ประกันสังคม สวัสดิการ แผนการใหความคุมครอง และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ยังไมไดรับการดําเนินการใหบรรลุผล
คําสั่งตาง ๆ ไดกําหนดหนาที่ของแรงงานลาวที่ยายถิ่นฐานไปตางประเทศดังตอไปนี้:
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของประเทศที่ไปทํางานอยางเครงครัด
• ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไวในสัญญาจางงาน
• เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมประเพณีของ สปป. ลาว ตลอดจนของประเทศ
ที่ไปทํางาน
• ชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐบาลตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตามบริบทนี้ แรงงานขามชาติอาจจะตองจายภาษีเงินไดใหกับทั้งสองประเทศ นั่นคือ จาย
ใหแกรัฐบาล สปป. ลาว รวมทั้งรัฐบาลของประเทศที่รับเขาไปทํางาน
หลักเกณฑ สิทธิและหนาที่ของบริษัทจัดหาแรงงานที่สงแรงงานไปตางประเทศ
บริษทั จัดหาแรงงานทีส่ ง แรงงานไปตางประเทศตองไดรบั อนุญาตจากรัฐบาล มีประกันความ
รับผิด และมีทีมงานที่มีความรูความสามารถ อยางไรก็ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 68/สนย. ไมได
กําหนดจํานวนเงินประกันความรับผิดไวชัดเจน ซึ่งสําคัญตอการจายเงินตามขอตกลงตามกฎหมาย
ในกรณีของการพิพาทแรงงานทีม่ แี รงงานขามชาติสญ
ั ชาติลาวเขาไปเกีย่ วของ หรือการจายเงินตาม
ที่จําเปนในกรณีฉุกเฉิน
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คําสัง่ นายกรัฐมนตรีที่ 68/สนย. และคําสัง่ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ ที่ 2417/รรสส. อนุญาต
ใหบริษัทจัดหาแรงงานดําเนินการดังตอไปนี้:
• สํารวจตลาดแรงงานตางประเทศและเซ็นสัญญากับบริษัทตางชาติ
• กระจายแรงงานไปตางประเทศตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจาง
• รับคาธรรมเนียมในการบริการ
• ปกปองผลประโยชนของบริษัทตามกฎหมาย
มีกฎหมายหามอยางชัดเจนไมใหองคกรของรัฐเรียกเก็บคาบริการในการจัดหาแรงงานไป
ตางประเทศ แตไมมกี ฎหมายในลักษณะเดียวกันทีน่ าํ ไปใชกบั คาบริการทีเ่ รียกเก็บโดยบริษทั เอกชน
รัฐบาล สปป.ลาว มีแผนที่จะออกคําสั่งเพิ่มเติมเพื่ออุดชองโหวของกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
ตามคําสัง่ นายกฯ และคําสัง่ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ บริษทั จัดหาแรงงานมีหนาทีด่ งั ตอไปนี:้
• บริหารจัดการแรงงานลาว
• ใหความเคารพตอวัฒนธรรมประเพณี กฎหมาย และระเบียบขอบังคับของ สปป. ลาว
ตลอดจนประเทศที่สงแรงงานลาวไปทํางาน
• ใหขอมูลขาวสารแกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• รับผิดชอบตอสวัสดิการของแรงงานลาวที่ถูกสงไปทํางานตางประเทศ
• จัดการฝกอบรมใหแกแรงงานลาวกอนที่จะออกเดินทางไปตางประเทศตามการควบคุม
ดูแลของกระทรวงแรงงานฯ
• จายภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
เนือ่ งจากในปจจุบนั ไมมอี งคกรอิสระทีร่ บั ผิดชอบตอการคุม ครองสิทธิประโยชน และสวัสดิการ
ของแรงงานลาวทีย่ า ยถิน่ ฐาน ในคําสัง่ จึงไดชแี้ จงวาบริษทั จัดหาและจัดจางแรงงานควรจะรับผิดชอบ
ตอการคุมครองสิทธิแรงงาน
บริษัทจัดหาแรงงานตองจัดเก็บเอกสารตอไปนี้:
• จดหมายขออนุญาตจัดสงแรงงานไปตางประเทศที่ยื่นตอกระทรวงแรงงานฯ
• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดสงคนงานไปตางประเทศ
• สัญญาจางระหวางแรงงานลาวและบริษัท
• สัญญาระหวางบริษัทกับบริษัทในประเทศที่มีความประสงคจะรับแรงงานไปทํางาน
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บานเรือนหลายหลังไดรับการปรับปรุง ซอมแซม และสรางใหมจากเงินที่แรงงานสงกลับบาน
- ภาพจากทางเหนือของลาว, ป 2006
รัฐบาล สปป. ลาว ตระหนักดีวา สัญญาตาง ๆ อาจจะไดมาอยางฉอฉลเพือ่ ลักลอบนําแรงงาน
ออกนอกประเทศ ดังนั้นคําสั่งเพิ่มเติมควรจะชี้แจงใหชัดเจนวาหนวยงานของรัฐตองรับผิดชอบตอ
การรับรองสัญญาทั้งหลาย
มีอุปสรรคมากมายในการทําใหประชาชนนิยมใชชองทางในการยายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมาย
ประการแรก กระบวนการในการขออนุมตั จิ ดั หาแรงงานอยางถูกกฎหมาย และการใหอนุมตั นิ นั้ ลาชา
เปนระบบราชการ (ยุงยาก ไมมีประสิทธิภาพ) และมีคาใชจายสูง ประการที่สอง แรงงานลาวที่ยาย
ถิน่ ฐานถูกบังคับใหตอ งเดินทางไปเวียงจันทนเพือ่ ขอความชวยเหลือจากบริษทั จัดหาแรงงานในการ
เริม่ ตนขัน้ ตอนทีจ่ าํ เปนในการยายถิน่ ฐาน ดังนัน้ แรงงานทีอ่ าศัยอยูใ นแขวงทางภาคใตจงึ มีแนวโนม
ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งเดินทางตามเสนทางนี้ และเดินทางขามพรมแดนอยางงาย ๆ ตามเสนทางทีต่ ดั สินใจ
เลือกดวยตนเอง
ยิ่งไปกวานั้น ตามที่ผลการศึกษาของ UNIFEM บงชี้ แรงงานที่ทํางานในบานไมไดการรับรอง
และอนุมตั ใิ หเปนภาคการจางงานทีเ่ ปนทางการภายใตบนั ทึกความเขาใจ ถึงแมจะเปนภาคการจางงาน
ที่ไดรับการรับรองในการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทย11 ตามที่กลาวมาแลวขางตนมากกวา
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รอยละ 90 ของแรงงานขามชาติชาวลาวที่เปนหญิงจํานวน 48,000 คน ซึ่งมาทํางานในประเทศไทย
และไดรบั การพิสจู นสญ
ั ชาติจากรัฐบาล สปป. ลาว แลว รับจางทํางานเปนคนงานตามบาน นายจาง
คนไทยชอบลูกจางหญิงที่เปนคนลาว เนื่องจากความคลายคลึงกันในดานภาษาและวัฒนธรรม
อยางไรก็ตาม คนงานตามบานไมไดรับการคุมครองสิทธิจากทั้งกฎหมายแรงงานของไทยและลาว
เทาที่ควร การที่คนงานตามบานจะมีสัญญาจางที่เหมาะสมไมใชเรื่องปกติธรรมดา การขาดการ
คุมครองและขาดการเขาถึงชองทางการยายถิ่นฐานอยางถูกกฎหมายที่กําหนดขึ้นใหม มีแนวโนม
ทีจ่ ะทอดทิง้ ใหแรงงานลาวทีย่ า ยถิน่ ฐานไปทํางานเปนคนงานตามบานเสีย่ งตอการถูกขูดรีดแรงงาน

2. ÁÒμÃ¡ÒÃμ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂã¹ Ê»». ÅÒÇ

ในการขานรับตอประเด็นการคาเด็ก รัฐบาล สปป. ลาว ไดจดั ทําแผนงานและแตงตัง้ คณะกรรมการ
ระดับชาติขนึ้ อันประกอบดวยเจาหนาทีร่ ะดับสูงจากกระทรวง องคกร และสหภาพตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
องคกรหนึง่ ก็คอื หนวยเฉพาะกิจตอตานการคามนุษยแหงประเทศลาว (Lao Anti-People Traﬃcking
Unit-LAPTU) ซึง่ ทําหนาทีส่ บื สวนคดีการคามนุษย และรวมมือกับองคกรทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อใหการชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย หนวยงาน
ดังกลาวขึ้นอยูกับกระทรวงความมั่นคง (the Ministry of Public Security) และพยายามที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันประเทศเพื่อรักษาสันติภาพและพัฒนาประเทศ
ในป 2004 รัฐบาล สปป. ลาว ไดผานกฎหมายวาดวยการพัฒนาและคุมครองสตรี (Law on
the Development and Protection of Women) ซึ่งทําใหการคามนุษยเปนอาชญากรรมและมุงที่จะ
คุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อ
สปป. ลาว ใหสตั ยาบันในอนุสญ
ั ญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182 (วาดวย
ขอหามและการกระทําโดยฉับพลันในการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย) และ
ฉบับที่ 138 (วาดวยอายุขั้นต่ําที่ใหจางงานได) ตั้งแตเดือนมีนาคม 2005 องคการแรงงานระหวาง
ประเทศหรือไอแอลโอไดใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับ
แกรัฐบาล สปป. ลาว ผานทางโครงการระหวางประเทศวาดวยการแกปญหาการใชแรงงานเด็ก
(International Programme on the Elimination of Child Labour-IPEC)12
ในเดือนกรกฎาคม 2005 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงแหงมนุษยของลาว และ
กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมของไทยไดรว มลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการตอตาน
การคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก บันทึกความเขาใจมุง ทีจ่ ะปองกันและปราบปรามการคามนุษย
และใหความคุมครองแกผูที่ตกเปนเหยื่อ โดยสอดคลองกับพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traﬃcking
in Persons Especially Women and Children) แนบทายอนุสัญญาแหงสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองคกร (United Nations Convention against Transnational
Organized Crime) (2000)13
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สปป. ลาว เปนประเทศที่สงออกแรงงานขามชาติมากกวาจะรับเขา อยางไรก็ดี มีแรงงาน
ขามชาติใน สปป. ลาว ที่ยายถิ่นฐานมาจากประเทศอื่น ๆ ในอนุภูมิภาคฯ อยูบางเล็กนอย ซึ่งไดแก
ผูเ ชีย่ วชาญในวิชาชีพตาง ๆ ผูล ภ้ี ยั และแรงงานยายถิน่ เปนการชัว่ คราว ป 2003 จํานวนแรงงานตางชาติ
ที่จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานฯ ใน สปป. ลาว มี 1,731 ราย ประกอบดวย ชาวจีน 685 ราย,
ชาวเวียดนาม 319 ราย, ชาวไทย 367 ราย และอีก 360 รายมาจากประเทศอื่น ๆ
รัฐบาล สปป. ลาว นําขอบังคับในการทํางานที่เขมงวดมาใชสําหรับชาวตางชาติ ดังตอไปนี้
1) บริษัทตางชาติใด ๆ ที่ประสงคจะดําเนินธุรกิจใน สปป. ลาว จะตองไดรับใบอนุญาตจาก
ฝายบริหารการลงทุนตางประเทศ คณะกรรมการเพื่อการวางแผนและการลงทุน
2) ลูกจางตางชาติตองขอใบอนุญาตในการทํางานจากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
3) ลูกจางตางชาติตอ งขอใบอนุญาตใหมถี น่ิ พํานัก (national residents permit) ซึง่ มีระยะเวลา
2 ป
4) ลูกจางตางชาติตองขอวีซาแบบเดินทางเขาออกหลายครั้ง (multiple visa) จากกระทรวง
การตางประเทศ
สวนใหญของแรงงานตางชาติจดทะเบียนทีพ่ อใจขอบังคับเหลานีค้ อื นักธุรกิจหรือผูเ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ จากขอมูลทีม่ อี ยูใ นจํานวนแรงงานตางชาติใน สปป. ลาว ทีม่ อี ยูท ง้ั สิน้ 13,210 คน
ทํางานอยูใ นนครหลวงเวียงจันทน 3,257 คน ในอีกดานหนึง่ สมาคมชาวจีนในเวียงจันทนประมาณการ
วามีชาวจีนอยูในเวียงจันทนราว 11,300 คน สวนใหญเปนผูลี้ภัย14 ทางการจีนประมาณการวามี
ผูเชี่ยวชาญและแรงงานจีนอยู 80,000 คน กระจายอยูทั่ว สปป. ลาว โดยทํางานดานสถาปตยกรรม
การพัฒนาเหมืองแร และงานกอสราง15 หนวยงานความรวมมือลาว-เวียดนามประมาณการวา
ในป 1999 มีชาวเวียดนามอยูใน สปป. ลาว ราว 15,000 คน ในขณะที่สวนใหญของประชากรที่ยาย
ถิน่ ฐานมาจากจีนไดรบั สัญชาติลาว แตมผี อู พยพชาวเวียดนามเพียงรอยละ 5 ทีม่ สี ญ
ั ชาติลาว16 ผูอ พยพ
ชาวเวียดนามจํานวนมากทํางานอยูในอุตสาหกรรมการกอสราง ภาคการคาปลีก และการผลิต
ในโรงงาน ที่เหลือเปนพอคาหาบเรแผงลอย องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติและกระทรวง
แรงงานฯ รายงานวาทางภาคใตของประเทศมีหญิงชาวเวียดนามทํางานใหบริการทางเพศ โดยสวนใหญ
ใหบริการแกแรงงานขามชาติชาวเวียดนาม17
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พอคาเรชาวเวียดนามขนสินคาเพือ่ ไปขายในเวียดนาม - เมืองปงเซียง มณฑลกวางซี ประเทศจีน,
ป 2006

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹:
Á³±ÅÂÙ¹¹Ò¹/¨Õ¹
1. ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹ä»ÂÑ§Á³±ÅÂÙ¹¹Ò¹

1.1 ชาวเวียดนามในยูนนาน
พอคาแมคาเร
เมืองเหอโขว (Hekou) ในหงเหอ (Honghe) มณฑลยูนนาน เปนเสนทางการคาที่ใหญที่สุด
ระหวางยูนนานและเวียดนาม ผูคาชาวเวียดนามขามจุดผานแดนบริเวณชายแดนเหอโขวทุก ๆ วัน
เพื่อขายผลไมเวียดนาม กอนที่จะเดินทางกลับเวียดนามพรอมกับนําสินคาเกษตรของจีนกลับไป
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ผูคาเหลานี้และผูประกอบการมีจํานวนรวมกันคราว ๆ คิดเปนครึ่งหนึ่งของผูยายถิ่นชาวเวียดนาม
ที่อยูในเหอโขว
พนักงานบริการ
เหอโขวมสี ถานบันเทิงจํานวนมากทีเ่ สนอขายบริการใหแกลกู คาแรงงานขามชาติชาวเวียดนาม
จํานวนมาก ผูเ กีย่ วของกับการทํางานบริการในเหอโขวเริม่ ตนมาจากหมูบ า นตาง ๆ ในจังหวัดเหลาไก
(Lao Cai) ฮานอย และไฮฟอง พนักงานทํางานบริการเหลานี้ปกติมีอายุระหวาง 17 ถึง 22 ป และ
มีความสามารถในการพูดภาษาจีนนอยมาก โดยทัว่ ไปแลวคนทํางานบริการชาวจีนถูกหักเงินรายไดจาก
คนคุม แตยังสามารถมีเงินจํานวนหนึ่งจากรายไดเก็บไวสําหรับตนเอง แตสิ่งนี้ไมไดเกิดขึ้นในกรณี
ของพนักงานบริการชาวเวียดนามสวนใหญ โดยพนักงานบริการชาวเวียดนามไดรบั เงินเดือนจากคน
คุม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองมีผลใหเกิดความแตกตางของความสามารถในการหารายไดระหวางพนักงาน
บริการชาวจีนและชาวเวียดนาม ดังนั้นโดยเฉลี่ยพนักงานบริการชาวเวียดนามไดรับเงินรายไดนอย
กวาพนักงานบริการชาวจีน
ผูอพยพ
สงครามจีน-เวียดนามสงผลใหเกิดผูอพยพชาวเวียดนามจํานวนมากหนีขามชายแดนเขาไป
ยังเหอโขว ผูอพยพเหลานี้สวนใหญเปนคนกลุมชาติพันธุจวง แมว ไป และไต แมวาผูอพยพไดรับ
ความชวยเหลือจากสํานักงานโยกยายผูอพยพแหงชาติ (National Refugee Relocation Oﬃce) และ
สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) แตสถานะของพวกเขายังไมไดรับการ
แกปญหา รวมทั้งพวกเขาก็ยังมีชีวิตที่อยูในสภาพความยากจนตอไป
แรงงานที่ยายถิ่นไปแตงงาน
ตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1990 จํานวนผูหญิงเวียดนามที่แตงงานกับผูชายชาวจีนเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม เมือ่ การแตงงานสวนใหญไมไดมกี ารจดทะเบียน จึงยังไมมตี วั เลขทางสถิตทิ เี่ ชือ่ ถือได
ในปจจุบัน1
1.2 ชาวพมาในยูนนานและชาวจีนในยูนนาน
เมืองรุยลี่ (Ruili)อยูทางตะวันตกเฉียงใตในเขตปกครองตนเองเตอหง (Dehong) ของชนชาติ
ไต-จิงโป (Dai-Jingpo Autonomous Prefecture) เขตปกครองนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของยูนนาน
รอบเมืองรุยลี่มีทาเรือสําคัญจํานวนมาก เชน หวานติง (Wanding) ในอําเภอลูวซี (Luxi) อันเปน
เมืองหลวงของเขตปกครองตนเอง เมืองแมง (Mang) ตั้งอยูทางตอนเหนือของรุยลี่ อันเปนทาเรือ
ของจังหวัด ในขณะทีเ่ มืองน้าํ คํา (Namhkan) เมืองสําคัญของพมาเปนเมืองทีอ่ ยูท างตะวันตกเฉียงใต
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พื้ น ที่ ท อ งทุ ง ตามแนวชายแดนคาบเกี่ ย วกั น ในสองประเทศ ขณะเดี ย วกั น ประชาชน
ตามแนวชายแดนก็มวี ฒ
ั นธรรม ภาษา และความเปนชนชาติเหมือน ๆ กัน การแตงงานขามพรมแดน
จึงเปนเรือ่ งปกติ และความสัมพันธทางเครือญาติกถ็ กู ทําใหเขมแข็งขึน้ ดวยความเชือ่ มโยงทางธุรกิจ
ทางครอบครัวและทางสังคม ชายแดนเปนจุดที่ถนนคุนรุย (Kunrui) และถนนหลวงหมายเลข 320
สิน้ สุดลง นอกเหนือจากความสัมพันธอนั ใกลชดิ ระหวางประชาชนตามแนวชายแดนแลว ความไมมี
เสถียรภาพที่ดํารงอยูอยางตอเนื่องภายในประเทศพมาและก็ไดนําไปสูการไหลบาของผูยายถิ่น
ไปยังประเทศจีนในชวง 3-5 ปที่ผานมา
ประชากรผูย า ยถิน่ ชาวพมากับประชาชนในชุมชนประเทศเจาบานมีความแตกตางกันสูงมาก
เห็นไดจากคุณภาพชีวิตของคนทั้งสองกลุมภายในประเทศจีน2 แมวานักธุกิจชาวพมาจะไดรับ
สถานภาพการเขาเมืองอยางถูกกฎหมาย และมีการสรางรายไดที่แนนอน แตผูยายถิ่นชาวพมา
กลับไมมีทั้งสถานะการเขาเมืองอยางเปนทางการและไมมีความมั่นคงในการทํางาน ดังนั้นคนงาน
จํานวนมากขึ้นอยูกับภาคการผลิตที่ไมเปนทางการในการหารายได
ภูมิหลังของการวิจัยภาคสนาม
เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ความเข า ใจปรากฏการณ ก ารแต ง งานข า มพรมแดนมากยิ่ ง ขึ้ น ในป 2006
คณะวิจัยประจําประเทศจีนไดทําการวิจัยภาคสนามกับคูแตงงานชาวพมาที่อยูในสองหมูบาน
ใกลกบั รุย ลี่ ซึง่ เปนชายแดนดานในฝง ของจีน การวิจยั นีป้ ระกอบดวย ผูย า ยถิน่ ชาวพมาทีเ่ ปนชนชาติ
ไต และจิงโป (Jingpo) จํานวน 28 คน เปนผูหญิง 23 คน ผูชาย 5 คน มีอายุระหวาง 21 ถึง 59 ป
ผูใหสัมภาษณ 10 คนอายุระหวาง 21 ถึง 30 ป ผูใหสัมภาษณ 13 คน อายุระหวาง 31 ถึง 40 ป
และอีก 5 คนอายุมากกวา 41 ป คูแตงงานที่ใหสัมภาษณสวนใหญเปนชาวนาที่อาศัยอยูในไรนา
ซึ่งเปนผูที่เขามายังประเทศจีนหลายตอหลายครั้งกอนที่จะแตงงาน ผูใหสัมภาษณ 5 คน รูจัก
คูแตงงานของตนเมื่อเขามาทํางานในประเทศจีนกอนที่จะแตงงาน และไดตั้งรกรากถาวรอยูที่นั่น
ผูหญิงเหลานี้มีความรูเกี่ยวกับสังคมจีนมากอนหนาที่จะแตงงาน จากการเขามาในจีนกอนหนานี้
เกือบทั้งหมดของคูแตงงานที่ใหสัมภาษณในการศึกษานี้เดินทางกลับมายังพมาเพื่อมาเยี่ยมพอแม
หลังจากแตงงาน
ประเภทของการแตงงาน
งานวิจยั นีไ้ ดเขียนถึงการแตงงานสองชนิดหลักคือ การแตงงานอยางสมัครใจดวยความรักกับ
การแตงงานแบบถูกจัดหาให ซึง่ คูแ ตงงานจะไดรบั การแนะนําจากบุคคลทีส่ าม ผูถ กู สัมภาษณทกุ คน
มาจากกลุม ชาติพนั ธุใ นหมูบ า น ซึง่ ตนเองยายออกมาหลังจากแตงงาน ยกตัวอยางเชน ผูห ญิงชาวพมา
ทัง้ หมดแตงงานเขาหมูบ า น ซึง่ ชนชาติจงิ โปและไตเปนประชากรหลัก ซึง่ เปนชนชาติเดียวกับพวกเธอ
ในกรณีสว นใหญคสู มรสใชภาษาพูดและใชสาํ เนียงการพูดแบบเดียวกัน นอกจากนัน้ ยังใชวฒ
ั นธรรม
และประเพณีเดียวกันกับสมาชิกในบานและในชุมชนที่พวกเธอแตงงานเขาไป
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การวิจัยนี้ไมไดศึกษาตัวอยางของการแตงงานผสมในอีกลักษณะหนึ่ง ยกตัวอยางเชน
คูแตงงานคนหนึ่ง มาจากกลุมชาติพันธุจิงโป และอีกคนหนึ่งมาจากกลุมชาติพันธุชาวไต เชนเดียว
กันกับที่ชาวบานในหมูบานคนหนึ่ง อธิบายวา “มันไมใชเรื่องดีที่ครอบครัวหนึ่งเชื่อในสองศาสนา”
ชาวบานบางคนปฏิเสธอยางรุนแรงตอการแตงงานในลักษณะนี้ ประเด็นของการแตงงานแบบผสม
กระตุนใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางชาติพันธุกลุมหลัก 2 กลุมที่อยูในพื้นที่ ตัวตนของ
ปจเจกบุคคลถูกสรางขึ้นอยางใกลชิดรอบ ๆ ความเปนชาติพันธุของพวกเขามากกวาสัญชาติ
ความสัมพันธครอบครัวกับปฏิสัมพันธทางสังคม
ผูถูกสัมภาษณสวนใหญบอกวาพวกเขาไปกันไดดวยดีกับคูแตงงาน และในทางกฎหมาย
เปนเรือ่ งปกติสาํ หรับพวกเขาในการรวมการตัดสินใจทางการเงินของครอบครัว และบอยครัง้ พวกเขา
จะถกเถียงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งการเงินของครอบครัวกับคูแ ตงงาน มีผใู หสมั ภาษณเพียงคน
เดียวที่บอกวาการเงินของครอบครัวถูกควบคุมโดยพอตาแมยาย ผูใหสัมภาษณยังบอกอีกดวยวา
พวกเขาไปไดดวยดีกับหมูบานอื่น ซึ่งเปนชุมชนแหงใหม ผูหญิงจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น
โดยองคกรผูหญิงของหมูบาน
ในชวงไมกปี่ ท ผี่ า นมา จากการศึกษาพบวา หมูบ า นประสบกับปญหาสังคมจํานวนมาก กลาว
อยางเฉพาะเจาะจงคือ การใชยาเสพติดกลายเปนประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นพรอมกับอาชญากรรม
เชน การขโมย การปลน ในเดือนพฤศจิกายน 2005 ผูห ญิงไดตง้ั กลุม ปกปองหมูบ า น โดยสามีและลูก
ตางไมใหความสําคัญ ในการเปนยามในชุมชนเพือ่ กําจัดการขายยาเสพติดและการทํารายในหมูบ า น
หลังจากกวาหนึง่ ป กลุม ปกปองหมูบ า นนีป้ ระสบผลดี กลาวคือ การปฏิบตั กิ ารของผูห ญิงทองถิน่ ใน
การปองกันตนเอง ไดรับการตอบรับอยางดีจากสมาชิกทุกคนในชุมชน
ผูหญิงชาวพมาที่ไดแตงงานและเขาไปอยูในหมูบาน ไดเขารวมกิจกรรมที่กลาวถึงขางตน
ผูห ญิงทองถิน่ คนหนึง่ กลาววา “เราไมรสู กึ วาพวกเขาเปน “คนตางชาติ” แตอยางใดเลย” ความเห็นนี้
แสดงใหเห็นวา ผูห ญิงชาวพมาทีแ่ ตงงานแลวเขาไปอยูใ นหมูบ า นชายแดนเหลานี้ โดยทัว่ ไปจะไดรบั การ
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ความคาดหวังและประเด็นการจดทะเบียน
เมื่อถามถึงความหวังตออนาคต ประมาณรอยละ 80 ของผูถูกสัมภาษณมีความหวังวาบาน
ของเขาจะไดรับการซอมแซมใหดีขึ้น และสภาพความเปนอยูจะมีการปรับปรุงใหดีขึ้น สวนผูชายที่
ไมปก หลักอยูใ นหมูบ า น ความคาดหวังทีส่ งู ยิง่ คือการไดรบั การจดทะเบียนใหเปนผูพ าํ นักอาศัยอยาง
ถาวร ซึ่งอาจอนุญาตใหพวกเขาเดินทางออกไปหางานทําที่ใดก็ไดในประเทศจีน
ในงานวิจัย ผูใหสัมภาษณชาวพมา 14 คน อธิบายวา พวกเขาไดรับสถานะผูพํานักถาวร
ในประเทศจีน ในขณะที่อีก 14 คนยังไมสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได เด็กทั้งหมดที่ใหสัมภาษณไดรับ
การขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการ ยกเวนเฉพาะผูที่เกิดในตางประเทศ
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ในกรณีสว นใหญ ผูห ญิงชาวพมาทีแ่ ตงงานในประเทศจีนกอนป 1991 จะไดรบั สถานะผูพ าํ นัก
ถาวร และไดรับใบรับรองการแตงงาน อยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ผูที่
แตงงานตั้งแตป 1991 เปนตนมา ประสบปญหาความยากลําบากในการไดรับสถานะหรือการ
จดทะเบียนการแตงงานหรือการมีเอกสารระบุตัวตน โดยหนวยงานราชการ ตํารวจทองถิ่นและ
หนวยงานบริหารจัดการพลเมือง มักจะทําเปนไมรูไมเห็นกับการแตงงานขามพรมแดน
ผูถูกสัมภาษณสวนใหญเนนวาพวกเธอสามารถมีสวนในกิจกรรมสวัสดิการของชุมชนและ
มีสว นในหนาทีท่ างสังคม โดยไมกลัวการถูกเลือกปฏิบตั ิ อยางไรก็ตาม หนวยงานฝายบริหารไมอนุญาต
ใหผูถูกสัมภาษณเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ เชน เมืองหมางซื่อ (Mangshi) หรือวาเมืองคุนหมิง เพื่อ
ทํางานโดยไมไดมีการออกเอกสารการขึ้นทะเบียน หรือเอกสารการระบุตัวบุคคล ผูถูกสัมภาษณ
อธิบายวาพวกเธอไมสามารถเขาถึงคําปรึกษาหรือความชวยเหลือที่จะทําใหเธอผานพนอุปสรรค
เหลานี้ได พวกเธอหวังวาปญหาการขึ้นทะเบียนจะถูกแกไขเพื่อที่วาพวกเธอจะสามารถเดินทางไป
หางานทําหรือทําธุรกิจในที่แหงอื่น ๆ
เขตแดนของประเทศ และการควบคุมชายแดน: การบริหารการเขา-ออก
จีนไมมีนโยบายที่สอดคลองกันเปนระบบในการบริหารจัดการประชาชนที่อยูตามแนว
ชายแดนยูนนาน-พมา จากอดีตถึงปจจุบัน เจาหนาที่จะทําไมรูไมเห็นกับการแตงงานขามพรมแดน
จึงเปดโอกาสใหคสู มรสชาวพมาใหกาํ เนิดเด็ก ๆ ทีห่ มูบ า นในประเทศจีน ในขณะเดียวกัน หนวยงาน
ราชการก็ยอมรับใหมีการลงทะเบียนสําหรับเด็กเกิดใหม แตสถานะของคูแตงงานซึ่งเปนผูยายถิ่น
ยังคงถูกปลอยไวแบบเดิมโดยไมมีการแกปญหา
หนวยราชการตามชายแดนออกใบอนุญาตและใบรับรองหลายชนิดในการควบคุมการเขาออก
ตามแนวชายแดน อาทิ ใบรับรองประชาชนตามแนวชายแดน (border-people certificates) ใบรับรอง
ผูพํานักในทองถิ่น (local residence certificates) ใบรับรองตัวตนและการเขาเมือง (identification
and entry-clearance certificates) หากชาวพมาตองการทํางานในจีน หนวยราชการชายแดนกําหนด
ใหตอ งมีใบอนุญาตการทํางาน ใบรับรองสุขภาพ และใบอนุญาตนําเขา-สงออกแรงงานจากหนวยงาน
รัฐบาลซึง่ มีอาํ นาจรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม และใบรับรองเหลานีท้ าํ หนาทีท่ บั ซอนกัน แตระบบราชการ
ที่เกี่ยวของออกใบรับรองตาง ๆ ใหทันทีจากหลายแผนกของรัฐบาล
ตามขอเท็จจริงคือ ทาเรือชายแดนอยูในความรับผิดชอบของตําราจชายแดนติดอาวุธ
ตัวชายแดนเองอยูในความควบคุมของกองทัพภาคพื้นดินปกติ สวนเขต (site) ชายแดนอยูในความ
ดูแลของตํารวจทองถิ่น ในขณะเดียวกัน การเขา-ออกและประเด็นกิจการตางประเทศอยูในความ
ดูแลของสองหนวยงานคือ สวนบริหารจัดการการเขา-ออก และหนวยงานกิจการตางประเทศตาม
ลําดับ ระบบการรวมการบริหารจัดการเขาดวยกัน พรอมกับกฎระเบียบทีซ่ บั ซอนไดสรางความทาทาย
ใหกับประชาชนตามแนวชายแดนที่ตองการไดรับสถานะการเขาเมืองอยางถูกตอง มากไปกวานั้น
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ภูมศิ าสตรของชายแดนมีความซับซอน และการ (ทาง) เขา-ออก โดยไมมเี อกสารมีอยูท กุ หนทุกแหง
ซึ่งเปดโอกาสใหเกิดความผูกพันอยางใกลชิดและการปฏิสัมพันธระหวางชุมชนชายแดนทั้งสองฝง
ใหดําเนินตอไปโดยไมเกี่ยวของกับนโยบายทางราชการ
คูสมรสชาวพมาในประเทศจีน
ตั้งแตป 2000 จํานวนหญิงชาวพมาที่แตงงานในประเทศจีนมีจํานวนเพิ่มขึ้น อาทิ มณฑล
เหอเปย (Hebei) เหอหนาน (Henan) อานฮุย (Anhui) และชานตง (Shandong) เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ปรากฏการณ
ดังกลาวกลายมาเปนเรื่องที่ใหญขึ้น โดยในป 2005 จํานวนการแตงงานของหญิงชาวพมาในจีน
ดังกลาวเพิ่มขึ้นสูงสุด เจาหนาที่ในมณฑลเหอหนานไดมีการดําเนินการในการกําจัด “ผูไมมีเอกสาร
สามชนิด” คือ ผูเขาเมืองโดยไมมีเอกสาร ผูพํานักอยูโดยไมมีเอกสาร และคนงานที่ไมมีเอกสาร
ในบางแหงเจาหนาที่ทําการจับกุมหญิงชาวพมาในการดําเนินการตอผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสาร การ
ปฏิบัติการดังกลาวนี้ไดทําใหประเด็นการแตงงานขามพรมแดนมาเปนจุดสนใจมากขึ้น
2.1 ชาวจีนใน สปป. ลาว
จีน และ สปป. ลาว ไดเริ่มความสัมพันธทางการคาอยางเปนทางการในป 1992 ตามมาดวย
การเขารวมอาเซียนของ สปป. ลาว ในป 1997 ยิ่งไปกวานั้น ชาวจีนไดเริ่มเคลื่อนยายไปในทุกสวน
ของ สปป. ลาว
ในเดือนพฤษภาคม 2005 ไดเกิดการเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางประเทศเสนทางใหม
ไดแกยูนนาน-เวียงจันทน (จากคุนหมิงไปยังเวียงจันทน) ซือเหมา-เวียงจันทน และจิ่งหง (เชียงรุง)วานเจียง (Wanxiang) เสนทางรถไฟคุนหมิง-วานเจียงมีระยะทาง 1,600 กิโลเมตร มีตารางการเดินทาง
ทุก 3 วัน เสนทางนี้เชื่อมซือเหมากับสิบสองปนนา ในมณฑลยูนนาน และเชื่อมกับเวียงจันทน และ
หลวงพระบาง อันเปนอดีตเมืองหลวงเกาแกอันมีชื่อเสียงของลาว การเชื่อมโยงนี้ไดสงเสริมการคา
ระหวางทั้งสองประเทศ โดยการอํานวยความสะดวกใหแกการเดินทางของคนทําการคาชาวจีนผูซึ่ง
เดินทางเขาไประหวางสองประเทศสัปดาหละหลายครั้ง
คนจีนสวนใหญที่เลือกใชทางภาคพื้นดินเขาไปยังลาวจะผานจุดตรวจบอหาน (Mohan) โดย
จุดผานแดนจุดนี้ ตัง้ อยูใ นเมืองลา (Mengla) ในมณฑลยูนนานติดจุดผานแดนบอเต็น (Moding) ของ
ลาว ในทุก ๆ วันประชาชนหลายพันคนขามจุดผานแดนบอหาน โดยสวนใหญเปนพอคา
ตํารวจรักษาชายแดนประมาณการวา มีคนจีนในลาวมากกวา 100,000 คน สมาคมชาวจีน
ในเวียงจันทน ประมาณการณวามีคนจีนมากกวา 10,000 คน อาศัยอยูในวานเจียง ในปจจุบัน
ผูคาขายชาวจีนไดกระจายตัวไปทั่วประเทศลาว จากทางเหนือเขาไปในประเทศลาว และไปยัง
วานเจียงทางตอนใต

เอื้อเฟอภาพโดย เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (MMN)

128 º··Õè 2 : ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹

เด็กชาวพมาในประเทศจีน - ป 2006
ชาวจีนที่เขาไปในลาวผานยูนนานมาจากที่สวนของประเทศจีน แมวาสวนใหญจะมาจาก
จังหวัดหูหนาน ในชวงแรกชาวจีนในลาวสวนใหญทาํ ธุรกิจ โดยทํางานในสาขากอสรางและเหมืองแร
คนงานจํานวนมากที่อยูในสองสาขาดังกลาวของเศรษฐกิจลาวเปนชาวจีน
สําหรับชาวจีนในลาว ผูไ มมเี อกสารทัว่ ไปและคนงานกอสรางทีไ่ มมเี อกสารเปนผูท เี่ ปราะบาง
มากที่สุด เชนเดียวกันกับผูหญิงที่ทํางานบริการทางเพศ คนงานสวนมากเปนชาวนาที่ถูกนายหนา
หลอกลอชักชวนใหมาทํางานในลาวโดยใหสญ
ั ญากับพวกเขาวาจะมีเงินเดือนสูง นายหนาผิดกฎหมาย
เหลานีจ้ ะเปนผูจ ดั หาใบรับรองในการทําการคาชายแดนใหแกพวกเขา อยางไรก็ตาม ผูย า ยถิน่ ชาวจีน
สวนใหญไมไดตระหนักวาใบรับรองใชไดเฉพาะสามจังหวัดทางตอนเหนือของลาวเทานั้น รวมถึง
จังหวัดอุดมไซ และเปนการอนุญาตใหอาศัยอยูใ นชวงสัน้ ๆ ดังนัน้ ใบรับรองดังกลาวจึงไมมปี ระโยชน
ในเวียงจันทน ในวานเจียงเมืองที่ผูยายถิ่นชาวจีนจํานวนมากเขามาหางานทํา พวกเขาและเธอจึง
เผชิญกับความเสีย่ งในการถูกจับกุมจากการทีไ่ มทาํ ตามเงือ่ นไขทีอ่ ยูใ นใบรับรองการทําการคาชายแดน
(border-trade certificate)
2.2 ชาวจีนในกัมพูชา
กัมพูชาเปนประเทศเพื่อนบานของจีนที่รักษาความสัมพันธทางการคาที่ดีกับจีน นับตั้งแต
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในเดือนกรกฎาคม 1958 ในป 1996 ทั้งสองประเทศลงนาม

Á³±ÅÂÙ¹¹Ò¹/¨Õ¹ 129

อนุสญ
ั ญาทางการคาระหวางกัน และเมือ่ ไมนานมานี้ สองประเทศใหสตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาคุม ครอง
การลงทุน อันเปนการสงเสริมความสัมพันธทางการคาในอีกระดับหนึ่ง
อุตสาหกรรมเสื้อผาตัดเย็บ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไปพรอมกับการปรับปรุงความรวมมือทางการคา ประชากรจีนไดเริม่ เขาไปในกัมพูชา
มากขึ้นเรื่อย ๆ มีทั้งในฐานะนักลงทุน ผูรับเหมาโครงการ และเปนแรงงานผูยายถิ่น ประชากรจีน
ที่กลาวถึงนี้ ไมนับรวมคนงานชาวจีนจํานวนมากในโรงงานสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผา ซึ่งถูกสงไปยัง
กัมพูชาเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผาของกัมพูชา มีคนงานชาวจีนในกัมพูชาประมาณ 7,000 คน
สวนใหญถกู จางงานอยูใ นสาขาสิง่ ทอ ซึง่ เปนคนงานชางเทคนิคและเปนคนงานมีทกั ษะ และคนงาน
ชาวจีนสวนใหญถูกจางงานในจํานวนสิบกวาโรงงาน ที่ตั้งโดยพอคาชาวจีน ฮองกง และไตหวัน
ในปจจุบันมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผามากกวา 200 แหงในกัมพูชา3 ในป 2006 การสงออกของ
กัมพูชามีมลู คา 3,693 ลานเหรียญสหรัฐ4 โดยทีก่ ารสงออกเสือ้ ผาคิดเปนรอยละ 72 ของการสงออก
ทั้งหมด5 การพัฒนาอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาอยางรวดเร็วของกัมพูชากอใหเกิดการจางแรงงาน
มากกวา 270,000 คน6 และเปนปจจัยสําคัญทีม่ ตี อ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมนี้ไดดูดซับแรงงานขามชาติชาวจีนเปนจํานวนมากใหเขามาทํางานในกัมพูชา โดย
สวนใหญเปนผูใ หคาํ แนะนําหรือชางเทคนิค สวนแรงงานขามชาติชาวจีนจะมาจากหลายจังหวัดและ
หลายเมืองในประเทศจีน โดยแรงงานจํานวนมากมาจากเจอเจียง (Zhejiang) ฟูเจีย้ น (Fujian) เจียงสู
(Jiangsu) และเสฉวน
การหลอกลวง
การขาดกลไกที่แนนอนในการสงคนงานชาวจีนไปนอกประเทศ พอคาที่ไรศีลธรรมบางสวน
หลอกลวงแรงงานจีนไปทํางานในกัมพูชาอยางผิดกฎหมาย สิง่ นีไ้ ดสรางปญหาแรงงานทีไ่ มมเี อกสาร
ซึ่งเปนปญหาใหญ คนงานจีนจํานวน 7,000 คน มีเพียงกวา 2,000 คนเทานั้นที่มีใบรับรองอนุญาต
ใหทาํ งานจากรัฐบาลกัมพูชา โดยแรงงานชาวจีนเกือบรอยละ 78 เปนแรงงานทีไ่ มมเี อกสาร ในป 2002
แรงงานจํานวนหนึง่ ไดตดิ ตอกับสถานทูตจีนในกัมพูชาเพือ่ ขอความชวยเหลือหลังจากทีถ่ กู นายจาง
ทําใหเขาใจผิดและถูกละทิ้ง ในชวงครึ่งปแรกของป 2002 สถานทูตจีนไดดําเนินการชวยในกรณี
คนงานที่ถูกหลอกจํานวน 6 กรณี โดยมีคนงานที่ตกเปนเหยื่อรวมทั้งสิ้นราว 100 คน
วิธีการหลอกลวงที่เหมือนกันคือ การที่ “นายจางที่คาดหวังไว” อางวาโรงงานของพวกเขาจะ
รับคนงาน สิง่ นีเ้ ปนเพียงการปลอยใหแรงงานขามชาติตกคางอยูใ นกัมพูชาโดยไมมงี านทําในโรงงาน
ที่ไมมีตัวตน หลังจากจายเงินไปมากกวา 1,000 หยวน การฉอฉลเหลานี้ปลอยใหแรงงานขามชาติ
ชาวจีนจํานวนมากมายตองตกคาง โดยไมมกี ารชวยเหลือในเมืองจินเบียน (Jinbian) ในขณะทีบ่ างสวน
ของผูถ กู หลอกลวงเขาขอความชวยเหลือจากสถานทูตจีน สวนอืน่ ถูกบังคับใหตอ งทํางานเปนแรงงาน
นอกระบบเพื่อเอาชีวิตรอด

130 º··Õè 2 : ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹

พนักงานบริการ
นอกจากอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผาแลว แรงงานขามชาติชาวจีนยังทํางานอยูใ นสาขาบริการ
นับรวมไปถึงรานอาหาร สถานทีบ่ ริการพักผอนบริการนวด การแปรรูปอาหาร ปญหาการหลอกลวง
คลายคลึงกันกับในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผาทีก่ ลาวถึงขางตน ผูห ญิงจํานวนมากทีถ่ กู สงไปทํางาน
ในรานนวด หลายคนถูกบังคับใหทํางานเปนคนทํางานบริการทางเพศ และถูกขมขูไมใหแจงเรื่อง
ของตนใหใครรู บางคนหนีไปจินเบียน (Jinbian) หลังจากที่เก็บออมเงินในจํานวนที่เพียงพอสําหรับ
การเดินทาง สวนผูท ไี่ มมเี งินเพียงพอกับคาใชจา ยก็ตอ งหยิบยืมเงินทีจ่ าํ เปน เพือ่ ขอหนังสือเดินทาง
ของตนทีถ่ กู นายจางริบไวกลับคืนมา พวกเธอจะไดรบั อนุญาตใหออกจากงานก็ตอ เมือ่ ไดมกี ารลงชือ่
ในสัญญาและคืนเงินกอนใหญใหแกนายจาง ซึ่งบางครั้งเรียกวา “คาธรรมเนียมการอยูอาศัย”
2.3 ชาวจีนในพมา
ในชวงครึง่ แรกของป 2006 รัฐบาลพมาสงแรงงานขามชาติชาวจีนทีไ่ มมเี อกสารจํานวน 800 คน
กลับประเทศจีน การพัฒนาอยางรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจจีนไดสง ผลกระทบขนานใหญตอ ประเทศ
เพือ่ นบานอยางพมา โดยจีนตองการหาทรัพยากรธรรมชาติมาตอบสนองความตองการของประเทศ
ในปจจุบนั ไมมใี ครมีความพยายามอยางจริงจังทีจ่ ะนับจํานวนชาวจีนทีท่ าํ งานในพมาในปจจุบนั การ
ไหลบาเขาออกของผูย า ยถิน่ จํานวนมากตามแนวชายแดนจีน-พมาทําใหการประเมินตัวเลขทีถ่ กู ตอง
เปนไปไมได ดังที่ปรากฏอยู บางคนประเมินวาอาจมีผูยายถิ่นชาวจีนในพมาจํานวนหลายแสนคน
สวนใหญของผูยายถิ่นเหลานั้นอยูทางตอนเหนือของพมา บางคนประเมินวามีผูยายถิ่นชาวจีน
200,000 ถึง 300,000 คน ซึ่งทํางานอยูในเขตพื้นที่โกกาง (Kokang) เพียงแหงเดียว
ผูยายถิ่นชาวจีนในพมาสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ
1) นักธุรกิจทําการคาบางสวนในการนําเขา-สงออก และดําเนินธุรกิจโรงงานในเมืองใหญๆ
ของพมา
2) แรงงานขามชาติที่อยูในภาคบริการกระจุกตัวอยูตามแนวชายแดนจีน-พมา
3) แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารรับรอง
แรงงานมีทักษะที่ถูกจางงานโดยบรรษัทจีน
สวนหลักของคนงานชาวจีนที่ยายถิ่นไปยังพมาถูกจางงานโดยบรรษัทจีน ยกตัวอยางเชน
วิศวกรและชางเทคนิคจํานวนมากทีท่ าํ งานในพืน้ ทีก่ อ สรางโครงการ ซึง่ บริษทั จะจัดการเรือ่ งอาหาร
เสือ้ ผา การใชชวี ติ ประจําวัน ในขณะเดียวกัน สถานการณในการทํางานอาจคลายคลึงกับการทํางาน
ในประเทศจีน และเงินเดือนของพวกเขาสูงกวาโดยเปรียบเทียบกับเงินเดือนที่เขาจะสามารถทําได
ในจีน การทํางานเหลานี้ทําใหพวกเขาสามารถกลับบาน โดยมีเงินออมกลับจากการทํางานเพียง
ไมกี่ป
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งานบริการคาแรงต่ํา
แรงงานขามชาติชาวจีนสวนใหญในสาขาบริการถูกจางงานในรานอาหารทีค่ นจีนเปนเจาของ
รานตัดผม รานแตงผม คาสิโน โดยไดคาแรงคอนขางต่ํา เงินเดือนขั้นตนอยูระหวาง 1,000-3,000
หยวน (125-375 เหรียญสหรัฐ) นายจางบางคนจัดทีพ่ กั และอาหารให อยางไรก็ตาม รายไดดงั กลาวนี้
ถือวาสูงกวาคาแรงเฉลี่ยในมณฑลยูนนาน กุยโจว และเสฉวนของจีน ดังนั้น คนงานจํานวนมากจาก
สามมณฑลนีจ้ งึ ยายถิน่ ไปทํางานในพมา เนือ่ งจากคาครองชีพในพมาอยูใ นระดับทีต่ าํ่ พวกเขามีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ โี ดยเปรียบเทียบ มีเงินเก็บ และมีกงั วลตอในความจําเปนพืน้ ฐานตางๆ นอย
คาสิโน
แรงงานขามชาติชาวจีนทํางานในคาสิโนที่ตั้งอยูตามชายแดนพมา ชายแดนพมามีระยะทาง
ยาวกวา 2,000 กิโลเมตร และคาสิโนกลายมาเปนสิ่งแพรหลายในรัฐฉานและคะฉิ่นในพมา พื้นที่นี้
เปนสวนหนึ่งของ “สามเหลี่ยมทองคํา” โดยกอนหนานี้เปนหนึ่งในพื้นที่ปลูกฝนที่ใหญที่สุดในโลก
ซึ่งกลายมาเปนศูนยกลางหลักของอุตสาหกรรมคาสิโนตามแนวชายแดนจีน-พมา จากขอมูลของ
ตํารวจในมณฑลยูนนาน มีคาสิโนจํานวน 82 แหง เปดดําเนินการติดกับชายแดนยูนนาน คาสิโน
ไดเริ่มเติบโตในชวงทศวรรษที่ 1990 และในป 2000 กลายเปนสถานที่ปกติธรรมดา แตเมื่อเร็ว ๆ นี้
การมีอยูของคาสิโนไดกระตุนใหเจาหนาที่เขามาปราบปรามหลายระลอก7
ในปลายทศวรรษที่ 1990 มีคาสิโนจํานวนหนึง่ เปดบริการในบริเวณสามเหลีย่ มทองคําติดกับ
มณฑลยูนนาน คาสิโนซึง่ ตัง้ อยูใ นเขตพิเศษแหงทีส่ ี่ ในทางตะวันออกของรัฐฉานในพมา คาสิโนแหง
ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กระตุน ใหเจาหนาทีต่ อ งมีมาตรการตรวจสอบเพือ่ ควบคุมอุตสาหกรรมคาสิโน (Trial
Measures for Control of the Casino Industry) ตัวอยางของผลกระทบจากอุตสาหกรรมคาสิโนที่มี
ตอภูมภิ าคนี้ อาทิ เมืองลาครัง้ หนึง่ เปนเมืองเล็ก ๆ ทีต่ ง้ั อยูใ กลกบั ชายแดนพมา-จีน ไดกลายมาเปน
เมืองที่เต็มไปดวยคาสิโน ไดสรางรายไดใหแกรัฐบาลถึง 200 ลานหยวน (25 ลานเหรียญสหรัฐ) ใน
ชวงระยะเวลา 5 ป ดวยความสามารถในการหารายไดของนักพนันจากจีน กอใหเกิดคาสิโนหลายสิบ
แหงเปดใหบริการตามพื้นที่ชายแดนพมา ซึ่งอยูตรงกันขามกับเตอหง (Dehong) รุยลี่ (Ruili) ลูวซี
(Luxi) หลงชวน (Longchuan) อิง๋ เจียง (Yingjiang) จีเ่ กา (Jiegao) หลินซัง (Lincang) เปาซาน (Baoshan)
นูเ จียง (Nujiang) และซือเหมา นักลงทุนคาสิโนและผูด าํ เนินการสวนมากเปนคนพมา ฮองกง ไตหวัน
และจีน คนจีนจะไดรบั สัญชาติเปนพลเมืองพมาหลังจากเปดคาสิโน และคนทํางานในคาสิโนจํานวน
มากเปนคนสัญชาติจนี ในขณะทีน่ กั พนันสวนใหญมาจากยูนนาน และมาจากพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาแลวในจีน
8
เชน เสฉวน กวางตุง (Guangdong) เจอเจียง (Zhejiang) ฟูเจี้ยน (Fujian)
คนสัญชาติพมาไมไดรบั อนุญาตใหเลนการพนัน ดังนัน้ คาสิโนทีเ่ ปดใหบริการทุกแหงจึงพุง เปา
ไปทีน่ กั พนันชาวจีน ปายเขียนเปนภาษาจีน คนทํางานใชภาษาจีนกลาง (Putonghua) ในการพูด และ
เงินทีใ่ ชแลกเพือ่ เลนพนัน ทัง้ หมดเปนเงินสกุลหยวน คาสิโนไดสรางโอกาสในการมีงานทําเปนจํานวน
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มากมายในสาขาบริการใหแกหมูบ า นตามแนวชายแดนจีน โดยการขายอาหารและบริการอืน่ ๆ ใหแก
นักพนันจีนจํานวนมาก หลายคนทีม่ าจากรุย ลีข่ ายสินคาสือ่ โปในคาสิโนในพมา การเดินทางประจําวัน
ของพวกเขาโดยสวนใหญจะเดินทางไปกลับขามชายแดน
จีนไดเริม่ การดําเนินการพิเศษวาดวยการทําทัณฑบนตอการเลนการพนันตัง้ แตวนั ที่ 11 มกราคม
2005 โดยเปาหมายขัน้ ตนคือคาสิโนตามชายแดนตางประเทศ การดําเนินการนีก้ อ ใหเกิด “พายุการ
หามการพนัน (the gambling prohibition storm)” อันเปนปฏิบัติการที่สําคัญที่สุดในการตอตาน
การพนันผิดกฎหมาย นับตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนครั้งใหม โดยในวันที่ 5 มีนาคม 2005
คาสิโนตางชาติที่ดําเนินการโดยคนจากซือเหมาของจีนซึ่งตั้งอยูชายแดนฝงพมาไดถูกปดไป และ
ชาวจีนเกือบ 10,000 คน โดยทํางานในคาสิโนถูกสงกลับจีน9
แรงงานยายถิ่นชาวจีนที่ไมมีเอกสารรับรอง
แรงงานยายถิน่ ชาวจีนทีไ่ มมเี อกสารรับรองทีอ่ ยูใ นพมา สวนใหญตกเปนเหยือ่ ของการหลอกลวง
โดยบริษัทไรศีลธรรม ผูใหสัญญาวาจะมีงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของพมาใหคนเหลานั้น แตก็ไมมี
งานอยูจริง บางสวนถูกจางในการตัดไมซุงอยางผิดกฎหมายและการคาหยกซึง่ ดําเนินการอยูท าง
ตอนเหนือของพมา ในปาเขตรอนชื้นของพมาซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่ท่มี ีความหลากหลายทางชีวภาพ
มากที่สุดแหงหนึ่งของโลก และมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ การดํารงอยูของการคา
ไมซุงและหินหยกขามชายแดนอยางผิดกฎหมายขนาดใหญระหวางพมาและจีน หยกสีเขียวมรกต
ทีม่ าจากเหมืองแรของพมา เปนหยกทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดและมีมลู คาหลายลาน ในตลาดระหวางประเทศ
สิ่งนี้สงผลใหเกิดผูแสวงโชคชาวรุยลี่เปนจํานวนมากเขามาหาหยกสวยงามที่มีราคาแพงในเขตปา
รอนชืน้ ของพมานี้ เกิดการชวงชิงทรัพยากรทีผ่ ดิ กฎหมาย เชนเดียวกับการคาไมซงุ ซึง่ เปนสาเหตุให
ปาไมลดลง บริษทั จีนหลายแหงทีร่ ว มอยูใ นการคาผิดกฎหมายเหลานี้ ไดหาทางทีจ่ ะทําสัญญาทีเ่ ปน
ทางการกับลูกจางและจายเงินเดือนสูงกวาเมื่อเทียบกับงานอื่น อยางไรก็ตาม คนงานสวนใหญ
ไมรูวาบริษัทเหลานี้เกี่ยวของกับการคาซุงที่ผิดกฎหมายในพมา บอยครั้งคนงานเหลานี้ถูกจับโดย
ตํารวจพมาหลังจากที่ไดทํางานไปไดเพียงระยะสั้น ๆ และถูกสงเขาคุกในพมา
2.4 ชาวจีนในประเทศไทย
คนสัญชาติจีนยายถิ่นมาประเทศไทย ไมวาจะเปนการเขามาพักพิงกอนเดินทางไปประเทศ
ทีส่ ามหรือเพือ่ เขามาทํางานในสาขาการผลิตตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจไทย สวนใหญมองหาการจางงาน
ในสาขากอสรางและสาขาบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการทางเพศ กรณีคนเขาเมืองชาวจีนถูก
จับกุมที่สนามบิน เนื่องจากถือหนังสือเดินทางปลอมหรือทํางานในสวนตาง ๆ ในประเทศไทยโดย
ไมถกู ตองตามกฎหมาย จะถูกรายงานจากสือ่ ของไทยอยางเปนเรือ่ งปกติ ยกตัวอยางเชน มีการรายงาน
วา ในป 2003 คนสัญชาติจีนมีสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของคนตางชาติที่ถูกจับทั้งหมดในการถือ
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หนังสือเดินทางปลอมและพยายามที่ใชประเทศไทยเพื่อเปนจุดเปลี่ยนผานเพื่อไปยังประเทศ
ทีส่ าม10 ในเดือนมกราคม 2005 ผูย า ยถิน่ จํานวน 57 คน ถูกจับทีจ่ งั หวัดนครปฐม ในจํานวนนัน้ 39 คน
เปนชาวจีน พวกเขาถูกจับในขอหาการเขาเมืองและการทํางานอยางผิดกฎหมาย11 ในเดือนกันยายน
2006 ตํารวจในกรุงเทพจับกุมผูยายถิ่นชาวจีนที่ไมมีเอกสารจํานวน 160 คน ซึ่งทํางานในพื้นที่
กอสรางโครงการบานเอื้ออาทรของรัฐบาล12 ในเดือนกุมภาพันธ 2007 ตํารวจในจังหวัดเชียงใหม
ไดจบั กุมผูห ญิงผูย า ยถิน่ ชาวจีน 5 คน ซึง่ ทํางานรานอาหารติม่ ซํา ในอีกกรณีหนึง่ ตํารวจจับกุมชาวจีน
ยายถิน่ 12 คน ทํางานในรานเบเกอรี่ เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองไดรายงานวา ชาวจีนยายถิน่ ทีเ่ ขามา
ทํางานในเชียงใหมเพิ่มจํานวนมากขึ้น13
นอกจากการจับกุมผูยายถิ่นชาวจีนที่ปรากฏเปนขาวแลว มีการใหความสนใจนอยมากกับ
เงื่อนไขที่แทจริงของผูยายถิ่นชาวจีนที่มาทํางานในประเทศไทย14 จากการที่ระบบการลงทะเบียน
ของไทยเปดใหแกเฉพาะผูยายถิ่นชาวพมา ลาว กัมพูชา จึงทําใหเปนไปไมไดในการเปดเผยตัวเลข
สถิติที่จะทําใหเห็นภาพที่ถูกตองของผูยายถิ่นชาวจีนซึ่งทํางานอยูในประเทศไทย
อางอิงทายเรื่อง
1

MMN & AMC, Resource Book: Migration in the Mekong Subregion, p. 150-152.
2
อางแลว p. 153-154.
3
ILO, “Facts and Figures” in Better Factories Cambodia Report 2005. Last accessed on 9 April, 2008 at:
<http://www.betterfactories.org/content/documents/Facts%20and%20Figures.pdf>.
4
World Bank, “Cambodia at a Glance”. Last accessed on 1 March 2008 at: <http://devdata.worldbank.
org/AAG/khm_aag.pdf>.
5
ADB, “Southeast Asia: Cambodia” in Asian Development Outlook 2007. Last accessed on 1 March 2008
at:<http://www.adb.org/documents/books/ADO/2007/CAM.asp>.
6
ILO, “Facts and Figures”, in Better Factories Cambodia Report 2005. Last accessed on 9 April, 2008 at:
<http://www.betterfactories.org/content/documents/Facts%20and%20Figures.pdf>.
7
ใน Phoenix TV. Last accessed on 1 March 2008 at: <http://www.phoenixtv.com/
phoenixtv/72941609976594432/20050524/555331.shtml>.
8
ใน qq news. Last accessed on 1 March 2008 at: <http://news.qq.com/a/20050125/000311.htm>.
9
ดู ’. Last accessed on 1 March 2008 at: <http://www.yunnan.cn/3595/2005/03/12/57@199640.htm>.
10
The Nations, 10 May 2004.
11
Department of Employment, News on 11 January 2005. Last accessed on 8 April 2008 at: <www.doe.
go.th>.
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Inn News, 27 September 2006.
Manager Newspaper, 16 February 2007.
14
อาจยกเวนสําหรับเหยื่อการคามนุษยชาวจีนที่ถูกนํามาทํางานบริการทางเพศชาวจีน กรณีดังกลาวมีการจัดทํา
เปนงานศึกษาวิจัยเปนอยางดี อาทิ Mahatdhanobol, Vorasakdi, Chinese Women in the Thai Sex Trade,
Asian Research Center for Migration, Chinese Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
University, 1998.
13

เอื้อเฟอภาพโดย ศูนยวิจัยปฏิบัติการและการศึกษาแรงงานยายถิ่น (MWEAC)
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แรงงานหญิงชาวเวียดนามที่ยายถิ่นเขาไปยังประเทศจีนจํานวนหนึ่งไปเปนแรงงานขามชาติแต
แตงงานในที่สุด

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹: àÇÕÂ´¹ÒÁ

เ

วียดนามเปนทั้งประเทศผูรับและผูสงออกผูยายถิ่น และภายในประเทศเองยังมีแนวโนมสําคัญ
ของการยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมือง สวนใหญเวียดนามจะรับผูยายถิ่นที่เปนนักวิชาชีพ และ
แมวาเวียดนามจะเปนปลายทางของผูยายถิ่นชาวกัมพูชา แตถือวามีจํานวนนอย สวนใหญเปน
ผูหญิงและเด็กที่เดินทางไปเปนขอทานในเมืองโฮจิมินห และมีรายงานวาผูหญิงไมทราบจํานวน
ถูกคาเขามาในประเทศเพื่อทํางานบริการ

1. ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹â´Â¸ÃÃÁªÒμÔä»ÂÑ§»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹

ผูยายถิ่นชาวเวียดนามจํานวนมากอยูในกัมพูชา จากการประเมินอยูระหวาง 150,000 คน
ไปจนถึงมากกวา 1 ลานคน ในจํานวนนี้หลายคนมาจากจังหวัดอันเกียง (An Giang) เตยนิญ (Tay
Ninh) เกียนยาง (Kien Giang) ดงทัป (Dong Thap) และลองอัน (Long An) คลืน่ ลูกแรกของการยายถิน่
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เขาไปในกัมพูชาอยูในชวงที่เวียดนามตั้งฐานทัพในกัมพูชาชวงระหวางป 1979-1988 ตามมาดวย
การขับไลชาวกัมพูชาจากการสังหารหมูข องระบอบพอลพต (Pol Pot regime) สมาชิกของครอบครัว
ผูย า ยถิน่ ทีเ่ ปนคลืน่ ลูกแรกนีอ้ ยูร ว มกับญาติพนี่ อ งและตัง้ รกรากในกัมพูชา สวนกลุม ผูย า ยถิน่ ในระยะ
หลังขามชายแดนผานชองทางที่ไมเปนทางการมาเปนคนงานกอสราง ชางไม ชางซอมเครื่องยนต
เครือ่ งจักร คนขับรถแท็กซี่ หรือคนทํางานบริการ
ชาวเวียดนาม สวนใหญที่มาจากจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ เชน หาซาง (Ha Giang)
กาวบั่ง (Cao Bang) หลั่งเซิน (Lang Son) เหลาไก (Lao Cai) และกวางนิง (Quang Ninh) พวกเขา
ยายถิ่นไปยังมณฑลในจีนเพื่อทําธุรกิจหรือเพื่อเปนคนงาน หลายคนในจํานวนผูยายถิ่นเหลานี้
เปนชาติพันธุเดียวกัน หรือกระทั่งเปนเครือญาติกันกับคนที่อาศัยอยูในหมูบานในประเทศจีน
ผูหญิงมักจะขามแดนผานชองทางที่ไมเปนทางการ เพื่อเปนแรงงานรับจางเกษตรกรรมในฤดู
เก็บเกี่ยว และจํานวนหลายคนแตงงานกับผูชายทองถิ่น
ในขณะที่การเคลื่อนยายของประชาชนเวียดนามภายในอนุภูมิภาคเปนไปเองโดยธรรมชาติ
แตนโยบายรัฐบาลเวียดนามที่ปรากฏใหเห็น มักมุงเนนการสงเสริมการสงออกแรงงานสงออก
ชาวเวียดนามไปยังประเทศนอกอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง ทัง้ นีน้ โยบายอืน่ ๆ ของเวียดนามมีวตั ถุประสงค
ปองกันการคามนุษย

2. ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÃ§§Ò¹

เวียดนามเริ่มสงออกแรงงานในป 1980 การสงออกแรงงานจากเวียดนามในชวงแรกสงไปยัง
ประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก รวมถึงรัสเซีย เยอรมันนี เช็คโกสโลวาเกีย บัลแกเรีย1 ในชวง
ทศวรรษที่ 1980 กลไกทีอ่ าํ นวยความสะดวกในการสงออกคนงานแตกตางจากกับรูปแบบการไหลบา
ของผูยายถิ่นในทศวรรษที่ 1990 และ 2000 ในทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลลงนามความตกลงความ
รวมมือดานแรงงานกับประเทศในกลุมประเทศแนวรวมของรัสเซียที่แจงกับรัฐบาลเวียดนามวามี
ความตองการแรงงานในสาขาที่ตองการและมีระดับคาแรงอยางไร อยางไรก็ตามตั้งแตทศวรรษ
ที่ 1990 การจัดหาคนงานและการสงออกแรงงานเปนบทบาทของบริษัทเอกชนหรือตัวแทนจัดหา
แรงงาน บริษัทเหลานี้ตองรับผิดชอบตอการติดตามตลาดแรงงานตางประเทศ การทําใหสัญญามี
ความแนนอน ตลอดจนฝกการอบรมคนงาน2
กรมการบริหารจัดการแรงงานในตางประเทศ (Department for Overseas Labour Management)
กอตัง้ ขึน้ ภายใตกระทรวงแรงงาน สวนกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพ และกิจการสังคม (Minister
of Labour, War Invalids and Social Aﬀairs-MOLISA) เจรจาและเพื่อนําขอตกลงในการสงออก
คนงานมาทําใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิ MOLISA มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการออกใบอนุญาตใหแกตวั แทน
จัดหาแรงงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตถิ กู ตองตามหลักเกณฑการดําเนินการ สวนคนงานตองจายคาธรรมเนียม
บริการและจายเงินประกันกอนใหญใหกับตัวแทนจัดหางาน
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ตัง้ แตกลางทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลเวียดนามเห็นวาการสงออกแรงงานเปนหนึง่ ในยุทธศาสตร
การพัฒนาหลักของประเทศ มีการสงคนงานไปยังญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน มาเลเซีย ลาว และประเทศ
ตะวันออกกลางบางประเทศ ในเวียดนามมีธุรกิจสงออกแรงงานเกือบ 150 แหงดําเนินธุรกิจ
สงออกแรงงานไปยังไตหวัน มาเลเซีย เกาหลีใต และญี่ปุน เปนหลัก ในป 2006 คนงานเวียดนาม
จํานวนมากในราวรอยละ 80 ของคนงานเวียดนามทีท่ าํ งานอยูต า งประเทศจะอยูใ นทัง้ สีป่ ระเทศขางตน
อยางไรก็ตาม เวียดนามกําลังประสบปญหาความยุงยากในการพึ่งพิงตลาดของประเทศ
ทั้งสี่ประเทศเหลานี้ ในเดือนมกราคม 2006 ไตหวันหามมิใหนําเขาพยาบาลและแรงงานที่ทํางาน
ในบานจากเวียดนาม เนื่องจากมีคนงานจํานวนมากหนีจากนายจางไป อัตราการหนีนายจางสูงถึง
รอยละ 45 ของแรงงานขามชาติชาวเวียดนามทัง้ หมดทีอ่ ยูใ นไตหวัน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ จํานวนแรงงาน
ขามชาติเวียดนามในไตหวันลดลงเปนจํานวนมากคือ จาก 84,185 คน ในป 2005 เหลือเพียง 22,784 คน
ในป 2006 ผลกระทบของเหตุการณในลักษณะคลายคลึงกันนี้ เกิดขึน้ ในประเทศเกาหลีใตและญีป่ นุ
ดวย นําไปสูความกลัวของรัฐบาลเวียดนามที่จะสูญเสียการตกลงการสงออกคนงานไปยังประเทศ
ปลายทางเหลานี้
นับตั้งแตปลายป 2005 เวียดนามพยายามที่จะขยายตลาดแรงงานในตางประเทศรวมถึง
สหรัฐฯ อิตาลี ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา อังกฤษ และประเทศในตะวันออกกลาง ในป 2007
เวียดนามคาดหมายวาจะสงออกคนงานราว 10,000-20,000 คน ไปยังกาตาร ซาอุดิอาระเบีย และ
สหรัฐอาหรับอิมเิ รต (UAE)3 แมวา จนกระทัง่ ปลายป 2005 เวียดนามสามารถสงออกแรงงานทีท่ าํ การ
เกษตรไปยังสหรัฐฯ ไดเพียง 10 คนเทานัน้ แตเวียดนามยังเห็นวาสหรัฐฯ เปนตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง
และเวียดนามยังคงพยายามอยางตอเนือ่ งในการสงเสริมการสงออกแรงงานไปยังตลาดแรงงานใหม ๆ
ในป 2006 นอกจากนี้ รัฐบาลดําเนินการสรางความสัมพันธใหเขมแข็งกับประเทศปลายทางหลักที่
มี ก ารส ง ออกแรงงานไป ด ว ยการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของแรงงานและส ง เสริ ม แผนการส ง ออก
แรงงาน โดยรัฐบาลตั้งเปาหมายไววาภายในป 2010 จะสงออกแรงงานไดปละ 100,000 คน
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90,000

ÁÒàÅà«ÕÂ

> 100,000

à¡ÒËÅÕãμŒ

50,000

ÞÕè»Ø†¹

19,000

ÍÑ§¡ÄÉ
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
ÊËÃÑ°ÍÒËÃÑº
àÍÁÔàÃμ

400
10
> 1,000

«ÒÍØ´ÔÍÒÃÐàºÕÂ

200

»ÃÐàÀ·§Ò¹·Õè·íÒ
¤¹§Ò¹¼ÅÔμ
áÃ§§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§
áÃ§§Ò¹ã¹àÃ×Í/ã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
áÃ§§Ò¹·íÒ§Ò¹ã¹ºŒÒ¹
¼ÙŒª‹ÇÂ¾ÂÒºÒÅ
¤¹§Ò¹¼ÅÔμÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
¤¹§Ò¹ÊÔè§·Í
áÃ§§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§
ºÃÔ¡ÒÃ
¤¹§Ò¹¼ÅÔμ
½ƒ¡§Ò¹
§Ò¹à¡ÉμÃ
áÃ§§Ò¹/ã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
½ƒ¡§Ò¹
¤¹§Ò¹¼ÅÔμÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
áÃ§§Ò¹/ã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹âÃ§áÃÁ
à¡ÉμÃ¡Ã
áÃ§§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§
¤¹§Ò¹¼ÅÔμÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹âÃ§áÃÁ
áÃ§§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§
ËÞÔ§·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

ÃÒÂä´Œà©ÅÕèÂ
μ‹Íà´×Í¹
USD 300-500

USD 150-200

USD 450-1,000

USD 1,000-1,500
USD 1,300-2,500
USD 1,250-1,600
USD 400-1,000
USD 160-300
(>USDÊíÒËÃÑºÇÔÈÇ¡Ã)

ขอมูลจากกระทรวงแรงงาน, 2006 โดย Dang Nguyen Anh, ป 2007

ในป 2006 เวียดนามไดรางกฎหมายในระดับรัฐเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกการทํางาน
ในตางประเทศ ดวยการทําใหกระบวนการการยายถิน่ ของแรงงานไดรบั การรับรองอยางเปนทางการ
กฎหมายดังกลาวบังคับใชในป 2007 และในปจจุบันไดมีการนิยามสิทธิและขอผูกพันของตัวแทน
จัดหางาน หนวยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ และตัวคนงานเอง กอนออกไปทํางานในตางประเทศ คนงาน
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จะตองผานการฝกอบรมดานวัฒนธรรม ภาษา และอาชีพ กฎหมายนีย้ งั กําหนดมาตรการลงโทษแก
ตัวแทนการจัดหางานที่ไมมีใบอนุญาตและแรงงานที่ฝาฝนกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการละเมิดสัญญา
ในตางประเทศและการหนีจากนายจาง กฎหมายนี้ดูเหมือนวาเปนสวนหนึ่งในความพยายามของ
รัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของแรงงานเวียดนามในตลาดแรงงานระหวางประเทศ4
อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานีส้ ามารถนําไปสูค วามเปราะบางทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการถูกขูดรีดของแรงงาน
ขามชาติชาวเวียดนาม ดวยผลักดันใหพวกเขาอยูภายใตความกดดันที่มากขึ้นในสภาพการทํางาน
ที่มีการขูดรีดอยางยืนนาน
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดตั้งหนวยงานในประเทศปลายทางที่มีการสงออกแรงงานในอันดับ
สูงสุดจํานวน 9 ประเทศ เพื่อดูแลสวัสดิการของแรงงานและใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา
ขอพิพาทในสถานประกอบการ และรัฐบาลยังไดเพิ่มการกํากับดูแลบริษัทสงออกแรงงาน และ
ดําเนินการลงโทษและกําหนดบทลงโทษกับบริษัทที่ฝาฝนกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ทั้งนี้
กฎหมายแรงงานของเวียดนามไดถูกแกไขทบทวนใหครอบคลุมถึงบทบัญญัติในกรณีของการฉอฉล
หรือการลวงละเมิด โดยอนุญาตใหคนงานสามารถเจรจาหาขอยุติกับบริษัทสงออกแรงงานได

3. ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹¼‹Ò¹¡ÒÃáμ‹§§Ò¹

ผูห ญิงชาวเวียดนามหลายพันคนสวนใหญยากจนและไมไดรบั การศึกษา ไดออกนอกประเทศ
เพื่อแตงงานกับชาวตางชาติ ดวยความหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนใหดีขึ้น สหภาพผูหญิง
แหงเวียดนาม (Vietnam Women’s Union-VWU) รายงานวาตั้งแตป 1998 ผูหญิงเวียดนามราว
87,000 คนแตงงานกับชาวตางชาติ และผูห ญิงเวียดนาม 10,700 คนออกจากประเทศอยางผิดกฎหมาย
เพื่อการแตงงาน5
ตํารวจเวียดนามกลาววา การแตงงานจํานวนมากถูกจัดการโดยเว็บไซตและการใหบริการโดย
นายหนาที่ผิดกฎหมาย ผูหญิงยังไดยายถิ่นไปยังประเทศเกาหลี ไตหวัน มาเลเซีย และจีน เพื่อการ
แตงงาน ในชวงป 2003 จนถึงไตรมาสแรกของป 2005 พบวา ผูหญิงเวียดนามจํานวน 31,800 คน
ออกนอกประเทศ ในจํานวนนั้นรอยละ 70 ออกจากประเทศไปยังไตหวัน นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
จากสื่อและขอมูลจากเจาหนาที่ฝายในหนวยงานยุติธรรม ในประเทศสามเหลี่ยมปากน้ําโขง
(Departments of Justice in the Mekong Delta) ปรากฏวาใบแสดงความตองการหาเจาสาวเพื่อ
แตงงานกับผูชายชาวเกาหลีมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอยางเหนือความคาดหมาย เฉพาะจังหวัดบักเลียว
(Bac Lieu) เพียงจังหวัดเดียว ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2005 ถึงมิถุนายน 2006 สํานักงาน
ที่เกี่ยวของไดรับใบสมัครเพื่อแตงงานกับชาวเกาหลีจํานวน 1,500 ใบ โดยเฉลี่ยคิดเปนการแตงงาน
จํานวน 5 การแตงงานตอวัน6
บอยครัง้ ทีค่ าํ เสนอขอแตงงานเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีน่ า กังขา มีการรายงานวาผูห ญิงบางคนถูกบังคับ
ใหทํางานบริการทางเพศ ในขณะที่คนอื่นอาจถูกปฏิบัติในฐานะคนรับใชในบานโดยไมไดรับคาจาง

เอื้อเฟอภาพโดย ศูนยวิจัยปฏิบัติการและการศึกษาแรงงานยายถิ่น (MWEAC)
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ธุรกิจคาขายขามพรมแดนและการจางงานแรงงานหญิงชาวเวียดนาม - เมืองปงเซียง มณฑลกวางซี
ประเทศจีน, ป 2006
ในการเปนสมาชิกใหมของครอบครัว ปญหาของพวกเธอเลวรายลงขึ้นอีก เนื่องจากพวกเธอไม
สามารถพูดภาษา ไมเขาใจวัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศที่เธออยู บอยครั้งพวกเธอประสบ
ความยากลําบากในการแสวงหาความชวยเหลือตาง ๆ หรือเพื่อกลับบานเกิด
จากการใหขอ มูลของรองหัวหนาตํารวจ พบวามีศนู ยสนับสนุนการแตงงานตัง้ อยูใ นพืน้ ทีเ่ มือง
5 แหง เพื่อใหคําแนะนําเรื่องชีวิตการแตงงาน และใหขอมูลเกี่ยวกับการอาศัยในตางประเทศ
แกผูหญิงเวียดนาม7
ตอการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูหญิงเวียดนามที่ใชการแตงงานเปนวิธีการในการยายออกไป
ตางประเทศ รัฐบาลไดทบทวนกฎหมายเกีย่ วกับการแตงงานและครอบครัวทีเ่ กีย่ วของกับชาวตางชาติ
ซึ่งบรรจุไวในกฎหมายการแตงงานและครอบครัว (Law of Marriage and Family) โดยออก พ.ร.ก.
ฉบับที่ 69/2006 (Decree 69/2006/ND-CP) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2006 แกไขและเพิ่มเติม
บทบัญญัติหลายมาตราใน พ.ร.ก. ฉบับที่ 68/2002 (Decree 68/2002) เพื่อจัดระเบียบการแตงงาน
และการรับเปนลูกบุญธรรมระหวางพลเมืองชาวเวียดนามกับชาวตางชาติ ตลอดจนระหวาง
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ชาวตางชาติดวยกันที่อาศัยอยูในเวียดนาม ในปจจุบันใบสมัครและขั้นตอนการอนุมัตินี้รวมไปถึง
ใหมีการสัมภาษณทั้ง 2 ฝายโดยกรมยุติธรรม (Department of Justice) และใหมีการอนุมัติโดย
หนวยงานทองถิ่น การแตงงานถูกเห็นสมควรวาไมถูกตองตามกฎหมายถาหากการสัมภาษณและ
การทดสอบ แสดงผลปรากฏวา การแตงงานนัน้ ไดรบั การจัดการโดยผูจ บั คูท ไี่ มถกู ตองตามกฎหมาย
ที่ไมปฏิบัติตามวัฒนธรรม และศีลธรรมของชาติ หรือถาการแตงงานซึ่งจะมีผลเปนการคาผูหญิง
การกดขี่ทางเพศหรือในวัตถุประสงคเพื่อสรางผลกําไร

4. ¡ÒÃ¤ŒÒ¼ÙŒËÞÔ§áÅÐà´ç¡

เวียดนามเปนทั้งประเทศตนทาง ประเทศปลายทาง และเปนจุดพักของผูชาย ผูหญิง และ
เด็กที่ถูกคา เพื่อจุดประสงคของการขูดรีดแรงงานหรือการขูดรีดทางเพศ8 มีรายงานวาผูหญิงและ
เด็กหญิงชาวเวียดนามถูกนําตัวไปยังกัมพูชา จีน ฮองกง มาเกา มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ไตหวัน
ตลอดจนสาธารณรัฐเช็ค รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐฯ อันเปนประเทศซึ่งพวกเธอถูกสงออกไป
ผานการแตงงานที่ถูกจัดการขึ้นโดยบอยครั้งมากพบวาพวกเธอถูกขูดรีด ในงานบริการทางเพศ
ผูห ญิงเวียดนามในสัดสวนทีส่ งู มากถูกนําตัวไปคายังไตหวัน ถูกหลอกลวงจากบริษทั สงออกแรงงาน
ทีเ่ สนอการจางงานและการแตงงานทีห่ ลอกลวงใหกบั ผูช ายชาวไตหวัน เวียดนามในฐานะปลายทาง
ของการคามนุษยเปนที่รับเด็กชาวกัมพูชาที่ถูกบังคับใหทํางานเปนขอทาน
จากขอมูลของ UNIAP ประเมินวา ป 2005 เพียงปเดียว ผูหญิงและเด็กเวียดนาม 6,000 คน
ถูกนําตัวไปในการคามนุษย9 พวกเขาออกจากประเทศในฐานะนักทองเทีย่ วบาง แรงงานขามชาติบา ง
และจํานวนมากขามแดนโดยผิดกฎหมายผานชองทางประตูเขา-ออกชายแดน10 หลายคนถูกนําตัว
ไปยังกัมพูชาโดยใชหนังสือเดินทางปลอม และถูกสงไปยังประเทศที่สามอันเปนปลายทาง อาทิ
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร แหลงขอมูลอีกแหลงหนึ่งประเมินวา ในชวงระหวางป 1988
และ 2006 มีผูหญิงและเด็กจํานวน 4,527 คนถูกนําออกไปนอกประเทศ11 ในป 2004-2005 สถิติ
อยางเปนทางการของหนวยงานอาชญากรรมของรัฐบาลรายงานวา มีผถู กู กลาวหาจํานวน 142 คน
และผูตองหาอีก 110 คนที่เกี่ยวของกับการคาผูหญิงและเด็ก
ในรายงานกอนหนานี้ ไมมปี ฏิกริ ยิ าใด ๆ จากรัฐบาลในการแกปญ
 หาการยายถิน่ ของแรงงาน
จากเวียดนามไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งไปยังประเทศจีน ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาล
มีความกระตือรือรนและการสนองตอบตอประเด็นการคามนุษย ในเดือนกรกฎาคม 2004 รอง
นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดลงนามในแผนปฏิบตั กิ ารแหงชาติ (National Plan of Action-NPA) วาดวย
การตอตานการคามนุษย และในเดือนตุลาคมปเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจ COMMIT รวมกับ 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน12
ในเดือนตุลาคม 2005 เวียดนามลงนามกับกัมพูชาในความตกลงทวิภาคีวา ดวยความรวมมือ
เพือ่ กําจัดการคาผูห ญิงและเด็กและการใหความชวยเหลือผูต กเปนเหยือ่ ของการคามนุษย (Bilateral
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Cooperation for Eliminating Traﬃcking in Women and Children and Assisting Victims of
Traﬃcking) บันทึกความเขาใจฉบับนีร้ ะบุถงึ เหตุผลและวัตถุประสงคทอี่ ยูเ บือ้ งหลังการคาผูห ญิงและ
เด็ก ครอบคลุมถึงการคาประเวณี การทํางานในบาน (รวมถึงคนงานรับใชในบานที่ถูกบังคับและถูก
ขูดรีดแรงงาน) แรงงานเด็ก แรงงานที่ถูกบังคับ (bonded labour) การแตงงานโดยถูกบังคับใหเปน
คนรับใช (servile marriage) การรับลูกบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย (false adoption) การทองเทีย่ วบริการ
ทางเพศและการบันเทิง สื่อลามก การขอทาน การใชแรงงานที่ถูกกดขี่ขูดรีด และมีความอันตราย
กิจกรรมที่เปนอาชญากรรม และการใชยาเสพติดในฐานะที่เปนวิธีการในการทําใหผูหญิงและเด็ก
ตกเปนทาส บันทึกความเขาใจยังไดระบุถึงมาตรการปองกัน เชน การปกปองผูตกเปนเหยื่อในการ
คามนุษย ความรวมมือขจัดการคามนุษย และการสงกลับคืนถิ่นและการกลับคืนสูชุมชน โดย
เวียดนามไดมอบหมายใหกระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Ministry of Public Security-MPS) เปน
องคกรที่จะนําบันทึกความเขาใจดังกลาวมาดําเนินใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ในขณะที่กัมพูชาก็ได
มอบหมายใหกระทรวงกิจการผูหญิง (Ministry of Women’s Aﬀairs) ในการนําไปสูการปฏิบัติ
เชนเดียวกัน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2004 นายกรัฐมนตรีไดออกมติเลขที่ 130/2004/QD-TTg (Decision
No. 130/2004/QD-TTg) เพือ่ นํามาใชรว มกันกับแผนปฏิบตั กิ ารแหงชาติวา ดวยปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปองกัน
และตอสูอาชญากรรมของการคามนุษยในผูหญิงและเด็ก (ป 2004-2010) (National Program of
Action to Prevent and Combat Crimes of Traﬃcking in Women and Children (2004-2010))
ประกาศและแผนแหงชาติโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งแกการบังคับใชกฎหมายและเพิ่ม
ความตระหนักใหแกสาธารณะถึงอันตรายและการรับคนงานทีผ่ ดิ กฎหมายทีเ่ กีย่ วโยงกับการคามนุษย
การดําเนินการครั้งนี้เปนแนวทางของรัฐบาลในป 1997 ที่มีเปาหมายตอสูกับการคาผูหญิงและเด็ก
ขามชาติ แผนแหงชาตินี้ประกอบดวย 8 สวน และแผนหลัก 4 แผน ที่ไดสงผานรัฐมนตรีกระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะเพื่อใหนายกรัฐมนตรีอนุมัติ13 ในสี่สวนหลักมุงเนน (ก) สรางความเขมแข็ง
ใหแกสาธารณะเพือ่ ใหเกิดความตระหนักและสรางความเขมแข็งใหกบั การศึกษาในชุมชนเพือ่ ปองกัน
การคาผูหญิงและเด็ก (ข) สรางความเขมแข็งใหแกกิจกรรมการตอตานการคามนุษย (ค) สรางกรอบ
ทางกฎหมายเพื่อจัดการประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และ (ง) ใหการสนับสนุนมากขึ้นแกเหยื่อ
ของการคามนุษย
หนวยงานหลักของรัฐบาลทีร่ ว มในการตอสูก บั การคามนุษยประกอบดวยหนวยงานขจัดความ
ชั่วรายทางสังคม (Social Evils Department) ภายใตกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพ และกิจการ
สังคม (MOLISA) และแผนกตํารวจปราบอาชญากรรม กระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Ministry of
Public Security-MPS) และรวมมือกับกระทรวงยุติธรรม สหภาพผูหญิงเวียดนาม (Vietnamese
Women’s Union-VWU) และหนวยงานปองกันชายแดน (Border Guards) ตํารวจแสดงบทบาทมากขึน้
ในการสื บ สวนสอบสวนการค า มนุ ษ ย ซึ่ ง รวมถึ ง การก อ ตั้ ง กองกํ า ลั ง ต อ ต า นการค า มนุ ษ ย 14
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ในเวียดนามผูก ระทําความผิดเกีย่ วกับการคาผูห ญิงมีโทษจําคุกตัง้ แต 5 ปถงึ 20 ป สวนหากผูก ระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการคาเด็กมีโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงจําคุกตลอดชีวิต
เวียดนามและกัมพูชาในการขจัดการคามนุษย
เวียดนามและกัมพูชามีการรณรงคเพื่อเพิ่มความพยายามในการตอตานการคามนุษย
ขามชายแดน โดยการรณรงคดงั กลาวไดมกี ารริเริม่ ในเดือนกรกฎาคม 2006 ในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึง่
ของการรณรงคและภายใตความตกลงในการรวมมือกันกับรัฐบาลกัมพูชา เวียดนามมีแผนที่จะ
เปดเผยรายชื่อของผูตองสงสัย และเครือขายอาชญากรที่เกี่ยวของกับการคามนุษยที่นําประชาชน
จากเวียดนามไปยังกัมพูชา
กัมพูชายังไดใหคาํ สัญญาวาจะระบุพนื้ ทีห่ ลัก ผูต อ งสงสัย และเครือขายทีเ่ กีย่ วของกับการคา
มนุษย โครงการการรณรงคนี้รวมไปถึงสํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม
United Nations Oﬃce on Drugs and Crime (UNODC) ตลอดจนกระทรวงกิจการภายในประเทศ
ของกัมพูชา (Ministry of Interior of Cambodia) และกระทรวงความมัน่ คงแหงสาธารณะของเวียดนาม
(Ministry of Public Security of Vietnam) VWU มีความกระตือรือรนในการยกระดับความตระหนัก
เกี่ยวกับการคาเด็กผูหญิงจากทางตอนใตของสามเหลี่ยมแมน้ําโขงและจังหวัดตาง ๆ ในแถบที่สูง
ซึ่งสงไปยังประเทศจีน เพื่อทํางานบริการแรงงานที่ทํางานในบานหรือเพื่อการแตงงาน MOLISA
สหภาพสตรีเวียดนาม สหภาพเยาวชน และคณะกรรมการเพื่อประชากร ครอบครัว และเด็ก
(Committee for Population, Family and Children-CPFC) ไดดําเนินโครงการตาง ๆ อยาง
กระตือรือรน อันมีเปาหมายในการปกปองและคุมครองผูตกเปนเหยื่อ
ความรวมมือระหวางองคกรของเวียดนามกับองคกรระดับภูมภิ าคและองคกรระหวางประเทศ
นอกจากรัฐบาลเวียดนามจะทํางานรวมกับรัฐบาลกัมพูชา ลาว ไทย และมณฑลยูนนานของ
จีนแลว รัฐบาลเวียดนามยังไดทํางานรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ในโครงการ
แมนา้ํ โขงเพือ่ ตอตานการคาเด็กและผูห ญิง ตัง้ แตป 2000 ในปเดียวกัน เวียดนามใหสตั ยาบันปฏิญญา
ILO ฉบับที่ 182 วาดวยการกําจัดรูปแบบอันเลวรายของการวาจางแรงงานเด็ก (ILO Convention
No.182 on Eliminating the Worst Forms of Child Labour)
หนวยงานรัฐบาลยังไดทํางานอยางใกลชิดกับ IOM องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
องคกรอื่น ๆ เพื่อสรางที่พักพิงชั่วคราว การบริการดานการรักษาพยาบาล การศึกษา เครดิต การ
ใหคําปรึกษาและการฟนฟูสภาพของเหยื่อการคามนุษยที่สามารถกลับออกมาได15 สวนหนวยงาน
ระหวางประเทศอื่น ๆ ที่ดําเนินการโครงการตอตานการคามนุษยยังประกอบดวยอีกหลายองคกร
อาทิ มูลนิธิเอเซีย (Asia Foundation) Save the Children แหงสหราชอาณาจักร UNICEF OXFAM
จากควีเบค องคกรออสเตรเลียเพื่อการพัฒนาสากล (AusAID) และ Union Aid Abroad-APHEDA
Mekong
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แรงงานขามชาติทั่วโลกเผชิญกับปญหาการถูกจับ เชน การขามแดนโดยผิดกฎหมาย การใชเอกสาร
ปลอม การออกนอกประเทศโดยไมไดรับอนุญาต การอาศัยอยูในประเทศอยางผิดกฎหมาย การ
อยูในประเทศเกินเวลาที่กําหนด - อําเภอแมสอด ประเทศไทย, ป 2006

¡ÃÍºÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÊÒ¡ÅÇ‹Ò´ŒÇÂ

¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡ÒÃ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº

คณะกรรมาธิการสากลวาดวยการยายถิ่นระหวางประเทศรับรองหลักการพื้นฐานวาการเขา
ประเทศที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายการเขาเมืองของแตละประเทศตองไมตัดสิทธิพื้นฐาน
สิทธิมนุษยชน หรือตองไมสงผลกระทบตอภาระผูกพันของรัฐในการคุมครองผูยายถิ่น
ในสถานการณไมปกติ

จ

ากการใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบหลายประเทศในหนังสือเลมนี้ คณะผูวิจัยเห็นวา ผูยายถิ่น
และเจาหนาที่รัฐมักอางอิงกฎหมายระหวางประเทศในเรื่องผูลี้ภัย การลักลอบขนยายที่ผิด
กฎหมายและการคามนุษย แตโดยเปรียบเทียบแลว มีจาํ นวนนอยครัง้ มากทีพ่ วกเขาใหความ
สําคัญกับกฎหมายระหวางประเทศในเรื่องของการจับกุม คุมขัง และสงกลับ ทั้ง ๆ ที่โดยความ
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º‹ÍÂ¤ÃÑ§é ÍÂÙÀ‹ ÒÂãμŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¡®ËÁÒÂ·Õäè Á‹«ºÑ «ŒÍ¹ (ËÃ×ÍäÁ‹ÁàÕ ÅÂ) â´ÂÅ´·Í¹ËÃ×ÍäÃŒÊ·Ô ¸Ôã¹¡ÒÃ¾ÔÊ¨Ù ¹
ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÁÕμÑÇá·¹·Ò§¡®ËÁÒÂËÃ×ÍÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÍØ·¸Ã³ (Wikipedia)
(ª) ¡ÒÃäÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ»¯ÔàÊ¸ÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ¡Ñº¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒμà¢ŒÒÁÒÂÑ§»ÃÐà·È¢Í§
¤¹μ‹Ò§ªÒμÔ
(¬) ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒâ´Â¡ÒÃãªŒÍÒí ¹Ò¨¢Í§ÃÑ°´ŒÇÂ¤ÇÒÁ¨§ã¨áÅÐ´ŒÇÂ¡ÒÃ¼ÅÑ¡
ãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å (¤¹μ‹Ò§ªÒμÔËÃ×ÍºØ¤¤ÅäÃŒÃÑ°) ÍÍ¡¨Ò¡ÃÑ°â´Â¢Ñ´¡Ñº¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¾Ç¡à¢Ò
(·ÕèÁÒ: International Organization of Migration)

เปนจริงแลว ผูย า ยถิน่ ถูกจับกุม กักขัง และถูกสงกลับกันอยูท กุ วัน สาเหตุตง้ั แตการไมมเี อกสารรับรอง
หรือมีเอกสารที่ไมถูกตอง อยูผิดสถานที่ การมีโรคติดตอ การตั้งครรภ รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ ที่ไมใช
อาชญากรรม การจับกุมเหลานี้เปนประเด็นระหวางประเทศตองใหความสําคัญเพราะมันเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับประเทศอยางนอยสองประเทศ
รายงานสวนนี้สรุปกฎหมายระหวางประเทศในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการจับกุม กักขังและ
สงกลับ และเพื่อนําเสนอวิธีการมองดานสิทธิมนุษยชนที่ไดจากขอคนพบของงานวิจัยฉบับนี้
รัฐสมาชิกสหประชาชาติไดยอมรับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนหลัก 6 ฉบับในบางสวนหรือ
ทั้งหมด โดยกติกาหลัก 2 ขอคือ การใหความคุมครองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม รวมทัง้ อนุสญ
ั ญาหลักทัง้ 4 ฉบับทีใ่ หการคุม ครอง
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ทีร่ ะบุเฉพาะเจาะจงลงไป กลาวคือ การคุม ครองเด็กและผูห ญิง การตอตานการเลือกปฏิบตั ติ อ เชือ้ ชาติ
และตอตานการทรมาน ประเทศสมาชิกเขาใจในสนธิสญ
ั ญาเหลานี้ ในฐานะทีเ่ ปนการสรางพันธกรณี
ทางกฎหมาย ซึง่ กฎหมายภายในประเทศและนโยบายตองสอดคลองกับสนธิสญ
ั ญาเหลานี้ ตลอดจน
ตองใหความคุมครองประชาชนทุกคนทั้งที่เปนพลเมืองของรัฐและผูที่ไมใชพลเมือง (non-citizen)
ใจกลางของหลักการพื้นฐานนี้คือการปราศจากการเลือกปฏิบัติและความเสมอภาค อันเปนสิทธิ
มนุษยชน ดังนัน้ จึงไมสามารถเชือ่ มโยงเฉพาะกับความเปนพลเมืองของรัฐเทานัน้ แตคอื การเชือ่ มโยง
กับความเปนสากล (universal) แมวารัฐภาคีจะไดรับอนุญาตใหสรางนิยามเพื่อระบุความแตกตาง
ระหวางพลเมืองของรัฐกับผูที่ไมใชพลเมืองไดในบางระดับ แตการปฏิเสธสิทธิใด ๆ ตองตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคอนั ชอบธรรมของรัฐ และตองมีความไดสดั สวน (proportionate) การตีความพันธกรณี
ของรัฐภาคี ตอผูท ไี่ มใชพลเมืองภายใตสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนเหลานี้ เปนสิง่ ทีไ่ มมคี วามแนนอน
และเปดชองใหตคี วามไดอยางหลากหลาย สิง่ นีเ้ องทําใหผยู า ยถิน่ มีความเปราะบางและตกอยูภ ายใต
ดุลพินิจที่ไมเหมาะสมของรัฐ รวมถึงตกอยูใตทัศนคติที่เปนไปตามแนวโนมความเปนไปของโลก

1. ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂ

สิทธิของมนุษยชาติในการเคลือ่ นยายอยางเสรีเปนหลักการสําคัญในปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
สากล (Universal Declaration of Human Rights) และในอนุสัญญาระหวางประเทศฉบับตาง ๆ1
“บุคคลทุกคนมีสิทธิในการออกจากประเทศและกลับไปยังประเทศของตน”2 (ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ขอ 13 (2)) อยางไรก็ตาม แนวคิดยุคใหมในเรือ่ งของอธิปไตยของชาติ ขอบเขตดินแดน
ของชาติและรัฐชาติ ทาทายตอการทําใหเสรีภาพในการเคลือ่ นยายเปนจริง ในระดับปฏิบตั คิ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee-HRC) ระบุวา “ นับตั้งแตการเดินทางระหวางประเทศ
โดยสวนมากจะตองมีเอกสารทีเ่ หมาะสมคือ หนังสือเดินทาง ดังนัน้ สิทธิในการออกจากประเทศตอง
รวมถึงการมีสทิ ธิในการไดรบั เอกสารการเดินทางอันจําเปนดวย”3 กฎหมายระหวางประเทศฉบับตาง ๆ
กลาววา “ไมมีรัฐใด ๆ จะขับไลประชาชนของตนออกจากประเทศโดยที่พวกเขาไมเต็มใจ (expel)
และรัฐทุกรัฐถูกคาดหวังใหรบั ประชาชนของตนกลับสูป ระเทศ” ขอความคิดซึง่ อยูใ นกฎหมายระหวาง
ประเทศนี้ มิไดถูกกลาวย้ําอีกในปฏิญญาอาเซียนวาดวยแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on
Migrant Workers) ในฐานะที่เปนพันธกรณีของประเทศตนทาง (sending country)4 อยางไรก็ตาม
การเขาประเทศและการมีอยูข องผูท ไี่ มใชพลเมืองของรัฐจากกรอบระหวางประเทศ ยังคงใหสทิ ธิทาง
อํานาจอธิปไตยของรัฐตาง ๆ ในการจัดระเบียบคนตางชาติที่อยูในขอบเขตดินแดนของตน ทวารัฐ
ก็ไมมสี ทิ ธิทขี่ าดคุณสมบัตใิ นการจัดระเบียบกับผูเ ขาออกจากประเทศของตน อยางไรก็ตาม กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศกําหนดขอจํากัดบางประการในการใชอํานาจนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่
อาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานอื่นๆ อยางเชน ในกรณีของผูอพยพ
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2. ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº/¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È (Deportations/Expulsions)

ภายใตกรอบสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศมีการใหความคุมครองสามประเภทอันเกี่ยวของ
กับการสงกลับ (deportation) และการขับไลออกจากประเทศ (expulsions) มีการกําหนดความคุม ครอง
อยางสําคัญตอการสงกลับประชาชนผูอาจเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง โดยมี
มาตรการปกปองทีม่ ขี นั้ ตอนปฏิบตั ใิ นชวงระหวางการดําเนินกระบวนการสงกลับประเทศ และมีการ
ใหความคุมครองในเรื่องของวิธีการขับไลออกจากประเทศ
อนุสญ
ั ญาวาดวยผูล ภ้ี ยั (Refugee Convention) นํามาใชในป 1951 เปนเครือ่ งมือระหวางประเทศ
อันแรกเพือ่ กําหนดใหมขี อ จํากัดทางกฎหมายตออํานาจของรัฐภาคีในการขับไลชาวตางชาติออกจาก
ประเทศ ขอ 33 ของอนุสัญญานี้หาม “การสงกลับที่อาจกอใหเกิดอันตราย (refoulement)” ดังนั้น
ตามอนุสัญญาขอนี้จึงไมมีรัฐภาคีใด ๆ “สงกลับผูอพยพหรือรับผูอพยพกลับในลักษณะใด ๆ ก็ตาม
ไปยังชายแดนในดินแดนของรัฐ ที่ซึ่งชีวิตและเสรีภาพของเขาหรือเธออาจถูกคุกคาม เนื่องจาก
เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือวาสัญชาติ การเปนสมาชิกของกลุม ทางสังคมหรือจากความคิดเห็นทางการเมือง”
ผูแสวงหาความคุมครองทุกคนไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูลี้ภัยจนกวาจะพิสูจนไดวาพวกเขาไมใช
ผูลี้ภัย พวกเขาจึงไดรับประโยชนจากความคุมครองตามขอ 33 นี้ จนกวาการอางสถานะผูลี้ภัยนั้น
ถูกปฏิเสธ อยางไรก็ตาม ความคุมครองดังกลาวตอ “การสงกลับโดยไมตกอยูในอันตราย (nonrefoulement)” ไมสามารถรองขอไดโดยผูลี้ภัยที่คุกคามตอความมั่นคงของประเทศหรือผูที่กอ
อาชญากรรมรายแรงได หลักการเบื้องตนของการสงกลับโดยไมตกอยูในอันตรายกลายมาเปน
หลักสําคัญของกฎหมายระหวางประเทศ วาดวยผูล ภี้ ยั และมีการถกเถียงกันมาโดยตลอด จนกระทัง่
ในปจจุบันมันไดเปนสวนหนึ่งของประเพณีของกฎหมายระหวางประเทศ

“ËÅÑ¡¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂ¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹áÅÐ¼ÙŒáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·Õè¶Ù¡»¯ÔàÊ¸
(Common principles on removal of irregular migrants and rejected asylum seekers)”

Â×è¹â´Âá¹ÇÃ‹ÇÁÍ§¤¡ÃàÍ¡ª¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ã¹à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á 2005 «Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂËÅÑ¡¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹´Ñ§¹Õé
1. ¡ÒÃ¡ÅÑº»ÃÐà·Èâ´ÂÊÁÑ¤Ãã¨μŒÍ§à»š¹¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÍÑ¹´ÑºμŒ¹àÊÁÍ
2. ºØ¤¤Å·Õèà»ÃÒÐºÒ§μŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¶Ù¡âÂ¡ÂŒÒÂ
3. ºØ¤¤Å·Õèμ¡ÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¤íÒÊÑè§¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂμŒÍ§ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¡Åä¡¡ÒÃàÂÕÂÇÂÒ
4. ¡ÒÃ¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃ¡Ñ¡¢Ñ§à¾×èÍ¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂμŒÍ§à»š¹·Ò§àÅ×Í¡ÊØ´·ŒÒÂ
5. ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑ¹Ë¹Öè§ÍÑ¹à´ÕÂÇ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇμŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃà¤ÒÃ¾
6. μŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÒÃμÔ´μÒÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ áÅÐÍ§¤¡Ã¡íÒ¡Ñº¤Çº¤ØÁμŒÍ§μÔ´μÒÁ
7. ¡ÒÃËŒÒÁ¡ÅÑºà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÍÕ¡ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·íÒä´Œ áÅÐ
8. ¨Ñ¡μŒÍ§ãËŒÊ¶Ò¹Ð·Ò§¡®ËÁÒÂá¡‹ºØ¤¤Å¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¶Ù¡âÂ¡ÂŒÒÂä´Œ
´Ù http://hrw.org/english/docs/2005/09/01/eu11676.htm.
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ขณะที่ขอ 33 ของอนุสัญญาผูลี้ภัยป 1951 (Refugee Convention) ใชกับผูลี้ภัยเทานั้น ในขอ
3 ของอนุสญ
ั ญาตอตานการทรมานป 1984 (the Convention against Torture) ไดขยายการคุม ครอง
ในเรื่ อ งของการขั บ ไล อ อกจากประเทศด ว ย โดยมี ก ารห า มอย า งชั ด แจ ง กั บ รั ฐ สมาชิ ก
ในความพยายาม “ขับไลบุคคลออกจากประเทศ สงกลับหรือสงผูกระทําผิดขามแดน (extradite)
อันเปนการเชื่อไดอยางดีวา พวกเขาอาจตกอยูในอันตรายจากการถูกทรมาน”
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights) ป 1976 ขอ 7 ไดถูกตีความใหครอบคลุมการหามขับไลออกจากประเทศ
(expulsion) หากมีความเสีย่ งในการถูกทรมาน เมือ่ มีการใหความเห็นตอขอ 7 ของกติกาดังกลาวนัน้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ระบุวา “รัฐภาคีตองไมแสดงใหเห็นวา
มีบคุ คลตกอยูใ นอันตรายจากการทรมานหรือการทารุณกรรมอยางไรความเปนมนุษย หรือการปฏิบตั ิ
ทีท่ าํ ใหเกิดความอับอายหรือการลงโทษหลังจากบุคคลกลับไปยังประเทศ ไมวา จะเปนการสงผูก ระทําผิด
ขามแดน การขับไลออกจากประเทศ หรือสงกลับที่มีความเสี่ยงตออันตราย” “คณะกรรมการยังได
มีการตัดสินใจอีกวา บุคคลทีม่ คี วามเจ็บปวยในบางสวนหรือทัง้ หมดจากการละเมิดสิทธิของรัฐ บุคคล
ผูนั้นไมควรถูกสงกลับประเทศ และการสงกลับก็ไมสามารถกระทําได”5
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติ (The Convention on the Elimination
of Racial Discrimination) ป 1969 มิไดมกี ารบรรจุบทบัญญัตเิ รือ่ งการขับไลออกจากประเทศเปนการ
เฉพาะ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติไดมีขอเสนอแนะ
ทั่วไปวาดวยการเลือกปฏิบัติตอผูที่ไมใชพลเมือง (Recommendation on Discrimination against
non-citizens) ไดมกี ารกลาวถึงการขับไลออกจากประเทศอยูด ว ย คณะกรรมการดังกลาวไดเสนอแนะ
วา กฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการขับไลออกจากประเทศ ตองไมเลือกปฏิบัติตอคนตางชาติ
บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ สีผวิ ชาติพนั ธุ หรือสัญชาติอนั เปนถิน่ กําเนิด และผูท ไ่ี มใชพลเมืองสัญชาตินน้ั
ก็ควรไดรับความเสมอภาคในการเขาถึงสิทธิในการโตแยงตอคําสั่งการขับไลออกจากประเทศ
ขอเสนอแนะนี้ไดย้ําอีกครั้งวา ผูที่ไมใชพลเมืองไมควรถูกสงกลับไปยังประเทศที่พวกเขาตกอยูใน
ความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในทายที่สุด คณะกรรมการเสนอแนะวา รัฐภาคีตอง
หลีกเลีย่ งการขับไลชาวตางชาติออกจากประเทศ โดยเฉพาะผูอ ยูอ าศัยระยะยาวจะเขาไปกระทบตอ
สิทธิในชีวิตครอบครัวอยางไมมีความไดสัดสวน ในขณะเดียวกัน อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention
on the Rights of the Child) มิไดมีบทบัญญัติเปนการเฉพาะเกี่ยวกับการขับไลออกจากประเทศ
อยางไรก็ตามเมื่อไมนานมานี้ คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the
Child) ไดบังคับใชความคิดเห็นทั่วไปในการปฏิบัติตอเด็กที่อยูลําพัง และถูกพรากจากครอบครัว
อยูน อกประเทศ (General Comment on the treatment of unaccompanied and separate children)
โดยระบุวา รัฐภาคีตองไมสงกลับเด็กไปยังประเทศที่ “มีมูลเหตุชี้ชัดใหเชื่อไดวา เด็กจะเผชิญกับ
ความเสียหายที่ไมอาจเยียวยาได ตามความมุงหมายตามขอ 6 และขอ 37 ของอนุสัญญาฉบับนี้”
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ภาพการจับกุมผูประทวงจากโรงงาน Nasawat Apparel ในอําเภอแมสอด กลุมผูประทวงกําลังถูก
นําตัวไปเพื่อสงกลับประเทศ - ประเทศไทย, ป 2006
คณะกรรมการไดระบุลงไปวา ไมวา ความเสียหายเหลานัน้ จะเกิดขึน้ โดยตัวการทีไ่ มใชรฐั ก็ตาม ก็ไมมี
ขอยกเวน คณะกรรมการไดเพิ่มเติมอีกวา “ควรจัดทําการประเมินความเสี่ยงในการถูกละเมิดอยาง
รุนแรงดังกลาวโดยคํานึงถึงความออนไหวทางอายุและเพศสภาพ รวมทัง้ ควรประเมินผลในประเด็น
ผลกระทบอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กจากการขาดแคลนอาหาร หรือการบริการดานสุขภาพที่ไม
เพียงพอดวย” โดยอางอิงกับขอ 38 ของอนุสัญญาฉบับนี้พรอมกับขอ 3 และ 4 ในสวนของพิธีสาร
เลือกรับ (Optional Protocol) ของอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิของเด็ก โดยระบุถงึ กรณีพพิ าทกันดวยอาวุธ
ซึ่งเกี่ยวของกับเด็ก คณะกรรมการมีขอเสนอแนะวา “รัฐตองละเวนการเกณฑเด็กในลักษณะใด ๆ
ไปยังชายแดนของรัฐทีม่ คี วามเสีย่ งการเกณฑบคุ คลอายุตา่ํ กวาเกณฑเขาประจํากองทัพหรือใหบริการ
ทางเพศแกกองทัพ หรือเขาไปยังที่ซึ่งมีความเสี่ยงในการมีสวนรวมทางตรงและทางออมตอความ
เปนปรปกษไมวาจะเปนการสูรบหรือการทําหนาที่ทางการทหารใด ๆ”
พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กป 2000
(The 2000 Protocol to Prevent Suppress and Punish Traﬃcking of Persons, Especially Women
and Children) ซึ่งเปนสวนเสริมของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร” (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
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การจับกุมแกนนําแรงงานที่นัดหยุดงาน การจับ การขังและการสงกลับ ถูกนํามาใชเพื่อขัดขวางมิให
แรงงานขามชาติสามารถใชกลไกการรองทุกขเพื่อปรับปรุงการทํางาน อําเภอแมสอด ประเทศไทย,
ป 2006
มีบทบัญญัตใิ นการคุม ครองกับผูต กเปนเหยือ่ ของการคามนุษยอยูน อ ยมาก ในขอ 7 ของพิธสี ารขางตน
แทบจะไมกําหนดใหรัฐภาคี “ตองพิจารณาจัดทํากฎหมายหรือกําหนดมาตรการอื่นใดที่อนุญาตให
ผูต กเปนเหยือ่ ของการคามนุษยทเี่ ปนบุคคลยังคงอยูใ นดินแดนของตนได ไมวา จะชัว่ คราวหรือถาวร
ตามกรณีที่เหมาะสม” เพื่อทําใหการคุมครองดังกลาวเกิดขึ้น รัฐภาคีตอง “ใหการพิจารณาอยาง
เหมาะสมถึงปจจัยดานมนุษยธรรมและความเมตตา ขอ 8 ของพิธีการทูตนี้สวนใหญเกี่ยวของกับ
การดําเนินการภายในของรัฐเพือ่ อํานวยความสะดวกในการสงผูต กเปนเหยือ่ ของการคามนุษยกลับสู
ถิ่นเดิม “การกลับคืนสูถิ่นเดิมตองคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลนั้น และสถานะการดําเนินการ
ทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ตองคํานึงถึงความจริงทีว่ า บุคคลผูน น้ั เปนผูต กเปนเหยือ่ ของการคามนุษย
และตองกระทําโดยสมัครใจ” ทีค่ วรกลาวตอไป จากหลักการพืน้ ฐานอันเปนขอเสนอแนะและแนวทาง
วาดวยสิทธิมนุษยชนและการคามนุษยของ OHCHR (OHCHR Recommended Principles and
Guidelines on Human Rights and Human Traﬃcking) โดยขอเสนอแนะที่ 6 กลาววา รัฐตอง
“ทําใหมนั่ ใจไดวา มีความปลอดภัยและหากเปนไปได การกลับคืนถิน่ ตองเปนความสมัครใจของบุคคล
ที่ถูกคาและสํารวจถึงทางเลือกของการอยูในประเทศปลายทางหรือในประเทศที่สาม โดยพิจารณา
ตามภาวะการณในแตละกรณี (อาทิ เพือ่ ปองกันการแกแคน หรือกรณีทอ่ี าจจะถูกนําตัวกลับไปคาอีก)
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ในขณะที่ขอ 13 ของกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights) บังคับใชเฉพาะกับคนตางชาติที่อยูในอาณาเขตของรัฐภาคี
อยางถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการระบุไววา ไมอนุญาต “ผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและ
คนตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศเกินกวากฎหมายกําหนด” รองขอความคุมครอง สวนขอ 22 ของ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติทุกคนและสมาชิกครอบครัว (Convention
on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) สามารถ
ใชคุมครองแรงงานขามชาติทุกคนโดยไมตองคํานึงถึงสถานะของการเขาเมือง โดยการรับประกัน
ที่มีขั้นตอนในการใหความคุมครองดังกลาวถูกบรรจุไวในขอ 22 โดยขยายขอบเขตใหครอบคลุม
มากกวาบทบัญญัติในขอ 13 ของกติกานี้ (ดูลอมกรอบ)
Í¹ØÊÑÞÞÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¢ŒÍ 22
(International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Their
Families Article 22)
1. áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔáÅÐÊÁÒªÔ¡¤ÃÍº¤ÃÑÇμŒÍ§äÁ‹ÍÂÙÀ‹ ÒÂãμŒÁÒμÃ¡ÒÃ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑºËÁÙ‹ ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑºã¹áμ‹ÅÐ¡Ã³Õ
¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐμÑ´ÊÔ¹ã¨·ÕèÅÐ¡Ã³Õ
2. áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔáÅÐÊÁÒªÔ¡¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÒ¨¶Ù¡¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡´Ô¹á´¹¢Í§ÃÑ°ä´Œã¹¡Ã³Õ´Òí à¹Ô¹ä»μÒÁ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨
â´Âà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁâ´Âà»š¹ä»μÒÁ¡®ËÁÒÂ
3. ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨μŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ¡Ñº¾Ç¡à¢Ò´ŒÇÂÀÒÉÒ·Õ¾è Ç¡à¢Òà¢ŒÒã¨ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÃŒÍ§¢Í ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨μŒÍ§ÁÕ
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ´ŒÇÂ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ â´ÂÃÑ¡ÉÒÀÒÇÐ·Õèà»š¹¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹á¡‹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ªÒμÔ áÅÐμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÃÐºØàËμØ¼Å
ºØ¤¤ÅμŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃá¨Œ§ÊÔ·¸Ô¡‹Í¹ËÃ×Íã¹àÇÅÒàÃçÇ·ÕèÊØ´·ÕèÁÕ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨à¡Ô´¢Öé¹
4. Â¡àÇŒ¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ÊØ´·ŒÒÂ¶Ù¡¡íÒË¹´â´Â¼ÙÁŒ ÍÕ Òí ¹Ò¨μØÅÒ¡ÒÃ ºØ¤¤Å·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§μŒÍ§ÁÕÊ·Ô ¸Ôã¹¡ÒÃÂ×¹è àËμØ¼Å
·Õèà¢ÒËÃ×Íà¸ÍäÁ‹¤ÇÃ¶Ù¡¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È áÅÐ¡ÒÃ·º·Ç¹¡Ã³Õ¢Í§à¢ÒáÅÐà¸Í â´Â¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨·ÕèàËÁÒÐÊÁ
μÃÒº¡ÃÐ·Ñè§ÁÕàËμØ¼Å¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ªÒμÔ·ÕèäÁ‹ÍÒ¨¢Ñ´¢×¹ä´Œ ¡ÒÃªÐÅÍ¡ÒÃ·º·Ç¹äÇŒ ºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇμŒÍ§ÁÕ
ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È
5. ËÒ¡¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·Èä´Œ¡ÃÐ·íÒÊíÒàÃç¨ä»áÅŒÇ áμ‹ÀÒÂËÅÑ§à»š¹âÁ¦Ð ºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇμŒÍ§ÁÕÊ·Ô ¸Ô
ã¹¡ÒÃä´ŒÃºÑ ¤‹Òª´àªÂμÒÁ¡®ËÁÒÂ áÅÐ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¡‹Í¹Ë¹ŒÒ·Õμè ÍŒ §äÁ‹»´ ¡Ñ¹é à¢ÒáÅÐà¸Íã¹¡ÒÃ¡ÅÑºà¢ŒÒ»ÃÐà·È
ÍÕ¡¤ÃÑé§
6. ã¹¡Ã³Õ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È ºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇμŒÍ§ä´ŒÃºÑ âÍ¡ÒÊÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ·Ñ§é ¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§ ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡
»ÃÐà·Èã¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤‹Ò¨ŒÒ§¤ŒÒ§ªíÒÃÐ áÅÐÊÔè§·ÕèÊÁ¤ÇÃä´ŒÃÑºÍ×è¹ æ ¢Í§à¢ÒáÅÐà¸ÍáÅÐ·ÕèÂÑ§¤ŒÒ§ÍÂÙ‹
7. »ÃÒÈ¨Ò¡Í¤μÔμ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔËÃ×ÍÊÁÒªÔ¡
¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§à¢ÒËÃ×Íà¸Í¼ÙŒμ¡ÍÂÙ‹ã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨¹Ñé¹ ÍÒ¨áÊÇ§ËÒ·Ò§à¢ŒÒä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍ×è¹ ·ÕèäÁ‹ãª‹»ÃÐà·È
¶Ôè¹¡íÒà¹Ô´ä´Œ
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8. ã¹¡Ã³Õ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔáÅÐÊÁÒªÔ¡¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ μŒÍ§äÁ‹ãËŒ
à¢ÒáÅÐà¸Íà»š¹¼ÙŒáº¡ÃÑºÀÒÃÐ·Ñé§ËÁ´ â´ÂºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇÍÒ¨μŒÍ§¨‹ÒÂ¤‹Òà´Ô¹·Ò§¢Í§μ¹àÍ§
9. ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È·Õ¨è ÒŒ §§Ò¹μŒÍ§»ÅÍ´¨Ò¡Í¤μÔμÍ‹ ÊÔ·¸Ô¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔËÃ×ÍÊÁÒªÔ¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ
·ÕèÁÕÍÂÙ‹μÒÁ¡®ËÁÒÂ¢Í§ÃÑ° ÃÇÁ¶Ö§ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤‹Ò¨ŒÒ§áÅÐÊÔè§Í×è¹ æ ·Õèà»š¹¢Í§à¢ÒáÅÐà¸Í
ขอ 23 ซึง่ เกีย่ วของกับการปรึกษาหรือการใหความคุม ครองทางการทูต บทบัญญัตกิ าํ หนดไว
ในกรณีการขับไลออกจากประเทศ บุคคลตองไดรบั การแจงถึงสิทธิของพวกเขาโดยทันที เพือ่ ใชสทิ ธินน้ั
ใหไดรบั ความคุม ครองและชวยเหลือจากเจาหนาทีก่ งสุลหรือเจาหนาทีก่ ารทูตจากประเทศถิน่ กําเนิด
และเจาหนาทีข่ องรัฐทีข่ บั ไลบคุ คลออกจากประเทศตองอํานวยความสะดวกตอการใชสทิ ธิเหลานัน้
เชนเดียวกับขอ 22 ขอ 23 ที่ใชกับแรงงานขามชาติทุกคนและสมาชิกครอบครัวของพวกเขาโดยไม
คํานึงถึงสถานะทางกฎหมาย
ÊÃØ»º·¤ÇÒÁ¢Í§ OHCHR àÃ×èÍ§¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇã¹¡®ËÁÒÂÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
(OHCHR Discussion paper on Expulsions of Aliens in International Human Rights Law)
à¨¹ÕÇÒ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2006
¡ÃÍº¡®ËÁÒÂ·Õ¡è Òí Ë¹´ÍíÒ¹Ò¨¢Í§ÃÑ°ã¹¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ªÒÇμ‹Ò§ªÒμÔ¨Ò¡´Ô¹á´¹¢Í§μ¹¤‹ÍÂ æ à¡Ô´¢Ö¹é ÁÒãËÁ‹ ã¹¤ÇÒÁ
à»š¹¨ÃÔ§º·ºÑÞÞÑμÔ·ÑèÇä»ËÅÒÂº·ºÑÞÞÑμÔä´Œ¶Ù¡μÕ¤ÇÒÁã¹á¹Ç·Ò§ãËŒ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ºØ¤¤Å·Õèμ¡ÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¤íÒÊÑè§
¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§¹ÔμÈÔ ÒÊμÃã¹àÃ×Íè §¹Õàé ¡Ô´¢Ö¹é àÁ×Íè äÁ‹¹Ò¹ÁÒ¹Õé â´ÂÂŒÍ¹¡ÅÑºä»ã¹ª‹Ç§μŒ¹·ÈÇÃÃÉ
1990 ã¹»˜¨¨Øº¹Ñ ÁÑ¹ä´Œ¡Í‹ μÑÇ¢Ö¹é ÍÂ‹Ò§´ÕÇÒ‹ äÁ‹Á¼Õ ãŒÙ ´μŒÍ§¡ÅÑº»ÃÐà·È «Ö§è àÊÕÂè §μ‹Í¡ÒÃ¶Ù¡·ÃÁÒ¹ ¡ÒÃ»¯ÔºμÑ ·Ô âèÕ Ë´ÃŒÒÂ
äÁ‹à»š¹Á¹ØÉÂ ËÃ×ÍÅ´·Í¹¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ áÅÐ¢ŒÍËŒÒÁ¹Õμé ÍŒ §à»š¹¢ŒÍËŒÒÁÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡
»ÃÐà·ÈºÒ§¤ÃÑé§μŒÍ§äÁ‹ºÑ§¤ÑºãªŒàÁ×èÍ¼Å¢Í§ÁÑ¹¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ôμ‹ÍªÕÇÔμÊ‹Ç¹μÑÇáÅÐªÕÇÔμ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§
ºØ¤¤Å¹Ñ¹é ¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃ»¡»‡Í§·ÕÁè ¡Õ ÒÃ¡íÒË¹´¢Ñ¹é μÍ¹¹Ñ¹é ä´ŒàÊ¹Íá¹ÐÇ‹Ò ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈËÁÙ‹ (collective
expulsion) à»š¹ÊÔ§è ·Õ¢è ´Ñ μ‹Í¡®ËÁÒÂÀÒÂãμŒ¡®ËÁÒÂÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐÀÙÁÀÔ Ò¤ ã¹·Ò§μÃ§¡Ñ¹¢ŒÒÁ
ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÁÔä´ŒÁ¡Õ ÒÃ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÍÂ‹Ò§à©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§ã¹à¤Ã×Íè §Á×ÍàËÅ‹Ò¹Õé áμ‹äÁ‹Á¢Õ ÍŒ Ê§ÊÑÂã´ æ Ç‹Ò
º·ºÑÞÞÑμÔ·ÑèÇä»àÃ×èÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ·Õè·ÒÃØ³ âË´ÃŒÒÂ äÁ‹à»š¹Á¹ØÉÂ áÅÐàÅÇ·ÃÒÁ â´Âº·ºÑÞÞÑμÔ·ÑèÇä»μŒÍ§¹íÒÁÒ
ºÑ§¤ÑºãªŒμ‹ÍàÃ×èÍ§´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Õé μÅÍ´¨¹μŒÍ§äÁ‹ÁÕºØ¤¤Åã´¶Ù¡äÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·Èã¹ÅÑ¡É³Ð·Õè·íÒãËŒªÕÇÔμËÃ×ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ
μ¡ÍÂÙã‹ ¹¤ÇÒÁàÊÕÂè § »¯ÔÞÞÒÇ‹Ò´ŒÇÂÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹¢Í§»˜¨à¨¡ºØ¤¤Å ¼Ù·Œ äÕè Á‹ãª‹¾ÅàÁ×Í§¢Í§»ÃÐà·È «Ö§è ÍÂÙÍ‹ ÒÈÑÂ
ã¹»ÃÐà·È (Declaration on the Human Rights of Individuals) ä´Œ¨Ñ´·íÒ¢Öé¹â´Â¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒ
ÊË»ÃÐªÒªÒμÔã¹»‚ 1985 «Ö§è »¯ÔÞÞÒ¹Õäé Á‹ÁºÕ ·ºÑÞÞÑμãÔ ´¨ÐμÕ¤ÇÒÁãËŒ¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁá¡‹¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ·Õàè ¢ŒÒàÁ×Í§
¼Ô´¡®ËÁÒÂ ËÃ×ÍäÁ‹ÁºÕ ·ºÑÞÞÑμãÔ ´·Õ¨è ÐμÕ¤ÇÒÁÇ‹Òà»š¹¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´ÊÔ·¸Ô¢Í§ÃÑ°ã¹¡ÒÃÍÍ¡¡®ËÁÒÂËÃ×Í¡®ÃÐàºÕÂº
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒàÁ×Í§¢Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¡íÒË¹´à§×èÍ¹ä¢áÅÐàÇÅÒã¹¡ÒÃÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ËÃ×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
áμ¡μ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§¾ÅàÁ×Í§¡Ñº¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ¡®ËÁÒÂàËÅ‹Ò¹ÕéμŒÍ§äÁ‹¢Ñ´¡Ñº¾Ñ¹¸¡Ã³Õ·Ò§¡®ËÁÒÂ
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÃÑ°¹Ñé¹ ÃÇÁ¶Ö§¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
(UNGA Res 40/114 Art 2(1) 13 DEC 1985)
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ในทางตรงกันขาม ขอ 56 ใชเฉพาะกับแรงงานขามชาติและสมาชิกครอบครัวที่มีเอกสาร
รับรองหรืออยูใ นสถานการณปกติ บทบัญญัตนิ กี้ าํ หนดวา แรงงานขามชาติและสมาชิกครอบครัวจะ
ไมถูกขับไลออกจากรัฐที่ตนทํางานอยู ยกเวนตามเหตุผลที่นิยามไวในกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
และตามมาตรการปกปอง (safeguards) ตามรายการขางตน บทบัญญัตินี้ยังหามมิใหมีการขับไล
ออกจากประเทศโดยมุง หมายลิดรอนสิทธิของแรงงานขามชาติและสมาชิกครอบครัวอันเกิดขึน้ จาก
การไดรบั อนุญาตใหอาศัยอยูแ ละอนุญาตใหทาํ งาน ในทายทีส่ ดุ ขอ 56 กําหนดวา กอนมีการตัดสินใจ
ขับไลออกจากประเทศ ตองพิจารณาถึงมนุษยธรรมและระยะเวลาที่บุคคลนั้นอาศัยอยูในประเทศ
ที่ตนทํางานอยู
(รายงานในสวนนี้ปรับมาจาก “การขับไลคนตางชาติออกจากประเทศในกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สากล” Expulsions of Aliens in International Human Rights Law ของ OHCHR, เจนีวา, กรกฎาคม
2006)

3. ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÃÇÁËÁÙ‹/¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑºËÁÙ‹
(Collective Expulsion/Mass Deportation)

แรงงานขามชาติตอ งไดรบั ความคุม ครองตอการถูกขับไลออกจากประเทศอยางไมมกี ฎเกณฑ
และการขับไลแบบรวมหมู ภายใตขอ 13 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) และขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยแรงงานขามชาติ (Migrant Workers
Convention)
กติการะหวางประเทศและอนุสัญญาขางตนยังกําหนดขอหามอันเปนการทั่วไป ดวยการ
ใหการปกปองตามกฎหมายตอการขับไลออกจากประเทศอยางไมมกี ฎเกณฑ (arbitrary) โดยแรงงาน
ขามชาติแตละคนตองเปนผูตัดสินใจเองในการออกจากประเทศนั้น ๆ ธรรมชาติของการขับไลออก
จากประเทศรวมหมูน นั้ กอใหเกิดความเปนไปไมไดวา รัฐบาลจะจัดใหมกี ารประกันขัน้ ตนตาง ๆ หรือ
การเฝาติดตามผูมีสิทธิอาศัยอยูในประเทศอยางถูกตอง ดังนั้นการขับไลคนจํานวนมากออกจาก
ประเทศ (Mass expulsion) จึงมีความเสี่ยงสูงมากในการปองกันบุคคลถูกระบุตนใหไดรับความ
คุมครองพิเศษอยางเหมาะสม เชน ผูลี้ภัย ผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ผูหญิงที่ตกอยูในความ
เสี่ยงตอการถูกขมขืน เปนตน ในบางกรณี ผูอ ยูอ าศัยอยางถูกกฎหมายหรือแมกระทัง่ คนทีม่ สี ญ
ั ชาติ
ของประเทศนัน้ ตกเขาไปพัวพันอยูในการถูกขับไลออกจากประเทศแบบรวมหมูเชนนั้นดวย ยิ่งไป
กวานัน้ มันเปนไปไมไดเลยทีก่ ารดําเนินการขับไลออกจากประเทศแบบรวมหมูจ ะกระทําในลักษณะ
ทีม่ คี วามเมตตากรุณาหรือในลักษณะทีเ่ คารพศักดิศ์ รี ดังนัน้ การสงกลับประเทศคราวละเปนจํานวน
มาก (mass deportation) จึงเปนการเสีย่ งขัน้ รายแรงตอการทําใหผยู า ยถิน่ ตกอยูใ นอันตราย รวมทัง้
เปนการเพิ่มการสรางความอัปยศอดสูและการเลือกปฏิบัติแกชุมชนผูยายถิ่น
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4. ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑºáÅÐ¡ÒÃ¢ÑºäÅ‹ÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È
(Methods of Deportation and Expulsion)

ไมมีบทบัญญัติใดของเครื่องมือดานสิทธิมนุษยชนระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค
ระบุอยางชัดแจงถึงวิธีการขับไลออกจากประเทศ ถึงแมวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเกิดขึ้น
ระหวางการสงกลับประเทศ แตผยู า ยถิน่ ทีถ่ กู สงกลับประเทศของตนไปแลวมีแนวโนมวาจะไมสามารถ
ดําเนินการตอผูท สี่ ง พวกตนกลับประเทศ ดังนัน้ การขาดการคุม ครองดังกลาวจึงเปนเรือ่ งทีเ่ ปนปญหา
อยางไรก็ตาม บทบัญญัติทั่วไปของมาตรฐานสิทธิมนุษยชน (general provision of Human Rights
standards) ตองสามารถบังคับใชได เมือ่ มีคาํ สัง่ สงกลับประเทศ รัฐยังคงมีพนั ธะผูกพันในการเคารพ
สิทธิในชีวติ สิทธิทางรางกายของผูย า ยถิน่ และตองไมมบี คุ คลใดรวมถึงชาวตางชาติถกู ขับไลออกจาก
ประเทศโดยโหดราย ไรความเปนมนุษย และโดยการปฏิบัติที่ลดทอนความเปนมนุษย ผูรายงาน
พิเศษวาดวยสิทธิมนุษยชนของผูยายถิ่น (Special Rapporteur on the human rights of migrants)
กอนหนานี้ กลาววา “การขับไลออกจากประเทศ (expulsion) การสงกลับ (deportation) และการ
สงกลับคืนสูถ นิ่ เดิม (repatriation) ของผูย า ยถิน่ ทีไ่ มมเี อกสารรับรองตองดําเนินการดวยความเคารพ
ในศักดิ์ศรี”6 ในภูมิภาคอื่นของโลกก็ไดมีการจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติสําหรับขั้นตอน
การสงกลับ7 อยางไรก็ตาม ปฏิญญาอาเซียนวาดวยแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on Migrant
Workers) มิไดมกี ารอางอิงในเรือ่ งการสงกลับแรงงานขามชาติ หรือบันทึกความเขาใจทีป่ ระเทศไทย
ลงนามกับประเทศเพื่อนบานก็มิไดมีบทบัญญัติใด ๆ ที่จะทําใหมั่นใจกับการสงกลับโดยปลอดภัย
การริเริ่มเบิรน (The Berne Initiative) ซึ่งตอมามีการปรึกษาหารือกับรัฐบาลจากประเทศ
ทัว่ โลก ในการประชุมในเดือนธันวาคม 2004 มีขอ เสนอแนะเรือ่ ง “การสงกลับโดยอํานาจทีม่ อบหมาย
(mandatory return)” เสนอวา นโยบายการสงกลับนี้ตองโปรงใส เมตตากรุณา และยุติธรรม การ
สงกลับตองกระทําดวยความปลอดภัย และดวยความมีศกั ดิศ์ รี ตองหลีกเลีย่ งการสงกลับแบบบังคับ
ที่นําไปสูอันตราย ตลอดจนการสงกลับโดยอํานาจที่มอบหมายนั้นตองสอดคลองกับมาตรฐาน
กฎหมายระหวางประเทศ และตองถูกนําไปปฏิบตั อิ ยางเต็มความรูแ ละดวยความตกลงของประเทศ
ตนกําเนิดของผูถูกสงกลับ8

5. ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁáÅÐ¡ÒÃ¡Ñ¡¢Ñ§9

จากขอ 3 และขอ 9 ของ UDHR ขอ 9 ของ ICCPR และขอ 16 ของอนุสญ
ั ญาแรงงานขามชาติ
ระบุวา ผูยายถิ่น เชนเดียวกันกับผูถือสัญชาติของประเทศถิ่นกําเนิด มีสิทธิในอิสรภาพและเสรีภาพ
จากการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑ สิทธิดังกลาวไดรับการรับรองอีกครั้งโดยคณะกรรมสิทธิมนุษยชน
ซึ่งปรากฏอยูในความเห็นทั่วไปขอที่ 8 (General Comment No 8) ซึ่งระบุวาบทบัญญัติเหลานี้ตอง
นํามาใชกบั กรณีการควบคุมการเขาประเทศดวย แรงงานขามชาติทว่ั โลกถูกจับกุมดวยเรือ่ งการขามแดน
แบบผิดกฎหมาย การใชเอกสารที่ไมถูกตอง การออกจากประเทศโดยไมไดรับอนุญาต หรือการอยู

¡ÃÍºÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ÊÒ¡ÅÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡ÒÃ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº 159

ในประเทศเกินเวลาที่กําหนดไว (รายงานพิเศษเรื่องผูยายถิ่น E/CN.4/2003/85) ในขณะเดียวกัน
การจับกุมผูยายถิ่นอาจดําเนินการภายใตกฎหมายก็จริงอยู แตแรงจูงใจเบื้องหลังในการจับกุม
มักจะไมสัมพันธกับการฝาฝนกฎหมายการเขาเมืองที่แทจริง การบุกจูโจมเขาจับกุมผูยายถิ่นถูกใช
เปนเครื่องมือในการยับยั้งผูยายถิ่นที่จะเขามาในประเทศ ในฐานะเปนการแสดงทางการเมืองเพื่อ
หาแรงสนับสนุน หรือเปนการโนมนาวใจประชาชนวารัฐบาลกําลังตอสูก บั การกอการรายอยางแข็งขัน
พรอมกับปกปองความมั่นคงของชาติ ในปจจุบัน ปรากฏวามีแบบแผนของการกักขังรูปแบบตางๆ
ที่ถูกใชโดยรัฐบาลมากขึ้น ไมวาจะเปนมาตรการบริหารจัดการดวยการขยายระยะเวลากักขังกอน
สงกลับประเทศหรือกอนขับไลออกจากประเทศ หรือวาการใชกฎหมายอาญาในการดําเนินการตอ
การกระทําความผิดตางๆ เชน การอยูอาศัยอยูเกินระยะเวลาที่กําหนด การฝาฝนเงื่อนไขในการ
อยูอ าศัยในประเทศ หรือการใชเอกสารทีไ่ มถกู ตอง ในรายงานของผูร ายงานพิเศษของสหประชาชาติ
(UN Special Rapporteur) ไดวิจารณวาในหลายประเทศไดใหอํานาจกับดุลยพินิจสูงและใหอํานาจ
ในขอบเขตที่กวางขวางกับเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายในการกักขัง และกอใหเกิดการละเมิด
ตาง ๆ รายงานนีไ้ ดใหความสําคัญเกีย่ วกับระยะเวลาในการกักขัง การไมมกี ฎเกณฑของการตัดสินใจ
กักขังเหยือ่ ของการคามนุษย ความแออัดและสภาพทีเ่ ลวรายของสถานทีท่ ใี่ ชกกั ขัง และการขาดการ
ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และขั้นตอนทางกฎหมายในการโตแยงและการพิจารณาทบทวน
สํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ (UNHCR) ไดพัฒนาแนวปฏิบัติตอการกักขัง
ผูแสวงหาความคุมครองเพื่อลี้ภัย (Guidelines on the Detention of Asylum Seekers) แตกลับไมมี
แนวปฏิบัติสําหรับการกักขังผูยายถิ่น อยางไรก็ตาม เงื่อนไขในการกักขังผูยายถิ่นตองสอดคลองกับ
กฎมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติกับนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners) และหลักการพื้นฐานสําหรับการคุมครองนักโทษที่ถูกกักขังในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึง
การจําคุก (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention
or Imprisonment) ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1988 (www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_
comp36.htm) โดยในสวนนี้ บุคคลทุกคนที่ถูกกักขังในรูปแบบใดก็ตามหรือถูกจําคุกตองไดรับการ
ปฏิบัติในลักษณะที่มีความเมตตากรุณาและดวยความเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย (หลักพื้นฐานขอ 1)
หลักการเบือ้ งตนขอ 6 เขียนวา “ไมมบี คุ คลใดทีถ่ กู กักขังในรูปแบบใด ๆ หรือถูกจําคุก หรือถูกทรมาน
หรือถูกปฏิบัติอยางโหดราย หรือไดรับการปฏิบัติหรือถูกลงโทษดวยวิธีการที่ลดความเปนมนุษย”
หลักการพืน้ ฐานขอ 8 เขียนวา “บุคคลทีถ่ กู กักขังตองไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเหมาะสมตอสถานะทีเ่ ขา
มิไดเปนผูตองหา จากหลักการดังกลาว เมื่อใดที่เปนไปไดพวกเขาตองถูกแยกตัวออกจากนักโทษ
อาญาซึง่ เปนผูต อ งหา” จากหลักการเบือ้ งตนขอ 14 ของหลักการพืน้ ฐาน (Principle 14 of the Body
of Principles) และขอ 16.5 ของอนุสัญญาแรงงานขามชาติ ระบุวาผูยายถิ่นที่ไมมีความสามารถ
เพียงพอในการพูดและในความเขาใจภาษา จักตองไดรับขอมูลที่จําเปนโดยทันที และเปนขอมูล
ในภาษาที่เขาหรือเธอเขาใจ และตองมีการใหความชวยเหลือในกรณีความจําเปนที่ตองจัดใหมีลาม
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แปลภาษาตองไมคดิ คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการทางกฎหมาย และขัน้ ตอนหลังการจับกุม
เขาหรือเธอ

Ê¹¸ÔÊÑÞÞÒÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

ËÅÑ¡¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞÊíÒËÃÑº¡ÃÍº·Ò§¡®ËÁÒÂáÅÐºÃÃ·Ñ´°Ò¹·ÕÁè ¼Õ Åμ‹Í¼ÙÂŒ ÒŒ Â¶Ô¹è »ÃÒ¡¯ã¹»¯ÔÞÞÒÊÒ¡Å Ç‹Ò´ŒÇÂ
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áÅÐÊ¹¸ÔÊÞ
Ñ ÞÒ 7 ©ºÑº «Ö§è ÁÕ¼Åμ‹ÍÊÔ·¸Ô·»Õè ÃÒ¡¯ã¹»¯ÔÞÞÒ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÍ¹ØÊÞ
Ñ ÞÒÃÐËÇ‹Ò§
»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¢¨Ñ´¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºμÑ ·Ô Ò§àª×Íé ªÒμÔ·¡Ø ÃÙ»áºº»‚ 1965 (The 1965 International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ¡μÔ¡ÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂÊÔ·¸Ô¡ÒÃàÁ×Í§
áÅÐÊÔ·¸Ô¾ÅàÁ×Í§ »‚ 1966 (The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights) ¡μÔ¡Ò
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂÊÔ·¸Ô·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ»‚ 1966 (The 1966 International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Í¹ØÊÑÞÞÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¢¨Ñ´¡ÒÃ
àÅ×Í¡»¯ÔºÑμÔμ‹Í¼ÙŒËÞÔ§ã¹·Ø¡ÃÙ»áºº»‚ 1979 (The 1979 Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women) Í¹ØÊÑÞÞÒμ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃ·ÃÁÒ¹áÅÐ»¯ÔºÑμÔ·ÕèâË´ÃŒÒÂ äÃŒ¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ
áÅÐàÅÇ·ÃÒÁ ËÃ×Í¡ÒÃÅ§â·É»‚ 1984 (the 1984 Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Í¹ØÊÑÞÞÒÇ‹Ò´ŒÇÂÊÔ·¸Ôà´ç¡»‚ 1989 (The 1989
Convention on the Rights of the Child) áÅÐÍ¹ØÊÑÞÞÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ (International Convention on the Protection of the Rights of Migrant
Workers and Their Families)
ขอ 15 ของหลักการพื้นฐาน (Body of Principles) อนุสัญญาแรงงานขามชาติ และปฏิญญา
อาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on the
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ขอ 10 ไดสรางการคุม ครองผูย า ยถิน่
โดยระบุวา ผูยายถิ่นมีสิทธิในการสื่อสารกับเจาหนาที่ทางการทูตโดยคํานึงถึงสถานการณแวดลอม
ของการถูกจับกุมและถูกกักขังของพวกเขา และผูยายถิ่นตองมีการเขาถึงระบบกฎหมายและระบบ
ยุติธรรมอยางเพียงพอในประเทศผูรับ (ขอ 9) ในทางปฏิบัติอันมีรากฐานอยูในเรื่องผลประโยชน
ตางตอบแทนของทุกรัฐสําหรับการกําหนดมาตรการปกปองพลเมืองของตนในตางประเทศ ความ
สําคัญของการปฏิบตั นิ เี้ พิม่ มากขึน้ ในโลกปจจุบนั เชนเดียวกับการเพิม่ ขึน้ ของการยายถิน่ ของแรงงาน
ทั้งแบบปกติและไมปกติ ตลอดจนในปจจุบัน สถานทูตประเทศจัดใหบริการแกแรงงานขามชาติ
ในระดับตาง ๆ
นอกจากนี้ คณะทํางานในเรื่องการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑแหงสหประชาชาติ (UN Working
Group on Arbitrary Detention-WGAD) ไดออกมติหมายเลข 5 (Deliberation No. 5) ซึ่งให
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ความสําคัญกับสถานการณของผูลี้ภัยและผูแสวงหาความคุมครองในการลี้ภัย โดยมีขอเสนอแนะ
วา ระยะเวลาสูงสุดในการกักขังตองกําหนดไวในกฎหมายและจะ “ไมมีกรณีใด” ที่การกักขังจะมี
ระยะเวลายาวนานหรือโดยไมมีกําหนด (WGAD Deliberation No. 5 concerning the situation
regarding immigrants and asylum-seekers E/CN.4/2000/4, 28 December 1999)

6. º·ÊÃØ»

สวนใหญของบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนใหความคุม ครองสิทธิผยู า ยถิน่ หลังจากพวกเขาไดเขามา
ในประเทศและระหวางทีพ่ วกเขาอยูใ นประเทศปลายทาง แตบรรทัดฐานเหลานีย้ งั ไมมคี วามกระจางชัด
ในลักษณะที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเขาถึงไดตอสถานการณที่เกิดขึ้นจริงของการ
ยายถิน่ และการสงกลับประเทศ ความกระจางชัดของสิทธิของผูย า ยถิน่ ระหวางการจับกุม กักขัง และ
สงกลับ ยังกระจัดกระจายอยูในสนธิสัญญาฉบับตาง ๆ บทบัญญัติของกฎหมายในทางประเพณี
และความตกลงทีไ่ มมพี นั ธะผูกพัน ผลก็คอื การนําบทบัญญัตดิ งั กลาวมาปฏิบตั ขิ าดความคงเสนคงวา
ทําใหการเคารพสิทธิของผูยายถิ่นอยูในระดับที่ต่ํามาก ความวิตกกังวลในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อรัฐ
ตาง ๆ เพิ่มการบริหารจัดการผูยายถิ่นมากยิ่งขึ้น ดวยการนิยามที่เฉพาะเจาะจงแยกประเภทของ
ผูที่ไมไดเปนพลเมืองของรัฐซึ่งเปนผูที่มีสิทธิกับผูที่ไมมีสิทธิในการมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย
และดวยการโยกยายผูท ไี่ มใชพลเมืองของรัฐออกจากประเทศโดยการตัดสินใจเองวา ผูใ ดเปนผูท รี่ ฐั
ตองการใหอาศัยอยู และผูใ ดทีร่ ฐั ไมตอ งการ ตลอดจนการกําหนดผลประโยชนและการใหโอกาสแก
พลเมืองของตนเทานั้น รัฐกําลังขยายประเภทของผูที่ไมใชพลเมืองอันไมเปนที่ตองการ และไดรับ
แรงสนับสนุนในการดําเนินการในเรือ่ งนี้ ในนามของ “การทําสงครามกับผูก อ การราย” หลังเหตุการณ
9/11 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UN Security Council) มีมติเลขที่ 1373
(resolution 1373) ขอใหรัฐตาง ๆ ปองกันการเคลื่อนไหวของผูกอการราย หรือกลุมผูกอ การราย
ดวยการควบคุมชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ควบคุมการออกเอกสารระบุตนของประชาชน
ตลอดจนเอกสารการเดินทาง ดังนั้น มันจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวดวา สิทธิของผูยายถิ่น
ในระหวางการจับกุม กักขัง และสงกลับควรตองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญกวานั้นตอง
นํามาใชอยางเปนระบบกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
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อางอิงทายเรื่อง
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International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 12(2) and (4), the Migrant Workers
Convention Article 8 (1) and (2) and the Convention on the Rights of Child (CRC) Article 10 (2) Article
12(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights contains a similar provision, while article
12(4) guarantees that “no one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country”.
This should include the right to return to one’s country of origin, one’s country of nationality and one’s
country of habitual residence. (“Living in the Shadows, A Primer on the Human Rights of Migrants”,
Amnesty International 2006.)
General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12), 02/11/99. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General
Comment No. 27. (General Comments)
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers was signed on 13
January 2007 in Cebu, the Philippines, by the heads of state and governments of ASEAN including five
of the GMS countries i.e. Thailand, Burma, Lao PDR, Cambodia and Vietnam.
มตินี้สามารถบังคับใชกับแรงงานขามชาติผูไดรับบาดเจ็บหรือมีโรคติดตอเนื่องจากการไมบังคับใชมาตรฐาน
สุขภาพอนามัยอยางเหมาะสมของรัฐ
Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Ms. Gabriela Rodrํguez Pizarro, E/
CN.4/2005/85, 27 December 2004, para. 75.
Council of Europe Recommendation 1547 (2002) on expulsion procedures in conformity with human
rights and enforced with respect for safety and dignity, and Council of Europe: Twenty Guidelines on
Forced Return, September 2005. Last accessed at: <http://www.coe.int/T/E/Legal_Aﬀairs/Legal_
cooperation/Foreigners_and_citizens/Asylum%2C_refugees_and_stateless_persons/Texts_and_documents/
Comments%20on%20twenty%20guidelines%20forced%20return%202005.pdf.>.
The Berne Initiative, International Agenda for Migration Management: common understandings and eﬀective
practices for a planned, balanced, and comprehensive approach to the management of migration, Berne,
16-17 December 2004, pp. 55-56.
รายงานในสวนนี้มาจาก: International migration and human rights, A paper prepared for the Policy Analysis
and Research Programme of the Global Commission on International Migration, by Stefanie Grant Harrison
Grant Solicitors, Global Commission on International Migration, September 2005. ขอมูลอางอิงสวนอื่นมา
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แ

รงงานขามชาติสว นนอยมากเขาประเทศไทยผานชองทางทีเ่ ปนทางการ เชน ผูถ อื หนังสือเดินทาง
ชั่วคราว และมีวีซาทํางานซึ่งประเทศของตนออกให ทวาผูยายถิ่นสวนใหญมาจากพมา
กัมพูชา และลาว ไดออกจากประเทศของตนมายังประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย กรณีที่
พวกเขาเขามาในประเทศไทยโดยไมมเี อกสารใด ๆ เลย เหตุผลสวนหนึง่ คือ ประชาชนในอนุภมู ภิ าค
ลุมน้ําโขงตอนบนนี้ ไมใชทุกคนจะมีเอกสารระบุบุคคลหรือบัตรประชาชนที่ออกโดยเจาหนาที่ของ
ประเทศตน ขั้นตอนปฏิบัติในการทําบัตรประชาชนยังไมสามารถครอบคลุมประชากรในชนบทได
อยางทัว่ ถึง ตลอดจนการออกบัตรประชาชนไมครอบคลุมกลุม ชาติพนั ธุจ าํ นวนมากในภูมภิ าคนี้ สวน
ผูย า ยถิน่ ทีม่ บี ตั รประชาชนมักจะไมเสีย่ งทีจ่ ะนํามันติดตัวเขามายังประเทศไทย เนือ่ งจากกลัวจะทําหาย
หรือกลัววาบัตรประชาชนของตนจะถูกยึดไวโดยนายจางหรือเจาหนาที่ทางการไทย
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ดังนัน้ ผูเ ขาเมืองทีไ่ มมเี อกสารรับรองจึงเปนผูท ส่ี ามารถถูกจับกุม กักขัง และสงกลับไดทกุ เวลา
และเปนความโชครายอีกทีพ่ วกเขายังอาจถูกลงโทษเมือ่ กลับไปยังประเทศบานเกิดของตน เนือ่ งจาก
พวกเขาออกนอกประเทศและกลับเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย ผูยายถิ่นผูใดก็ตามที่เขามายัง
ประเทศไทยนอกชวงเวลาของการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ หรืออาศัยอยูในประเทศไทยที่ไมได
จดทะเบียนเพือ่ ออกบัตรแรงงานขามชาติชวั่ คราว พวกเขามีโอกาสถูกจับกุมไดทกุ เมือ่ ไมเปนทีท่ ราบ
อยางแนชัดถึงจํานวนผูยายถิ่นที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย แตมีการประเมินวา ในปจจุบัน
ผูยายถิ่นที่ไมจดทะเบียนมีจํานวนระหวาง 800,000 ถึง 1.2 ลานคน1 ในหลายกรณี นายจางชอบวา
จางผูย า ยถิน่ ทีไ่ มจดทะเบียน ดวยเหตุวา พวกเขาเปนตัวแทนของกลุม แรงงานทีค่ วามยืดหยุน สูง กลาว
คือ ถูกวาจางและปลดออกเลิกจางไดงาย ซึ่งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานที่
เปลีย่ นแปลงขึน้ ลงอยูต ลอด มากกวานัน้ ผูย า ยถิน่ มีอาํ นาจตอรองนอยกวาแรงงานไทยในการเจรจา
ตอรองสภาพการจางงาน นายจางจึงไดประโยชนจากความเปราะบางของสถานะการเขาเมืองของ
ผูยายถิ่นนี้ดวยการจายเงินคาจางในจํานวนนอยกวาแรงงานไทยในการทํางานประเภทเดียวกัน

1. ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ

1.1 แบบแผนของการจับกุมที่เกิดขึ้น
เวลาและสถานที่
การจับกุมแรงงานขามชาติในประเทศไทยเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน
แรงงานขามชาติมคี วามเสีย่ งอยางคงทีใ่ นการถูกจับกุมไมวา จะอยูท บี่ า น ในสถานประกอบการ หรือ
ในขณะที่เปนชวงเวลาพักผอน หรือในขณะไปในสถานที่เพื่อทําพิธีกรรม
‘ฉันทํางานทัง้ เปนแรงงานทํางานในบานและทํางานทีร่ า นของนายจางในกรุงเทพฯ
ฉันถูกจับระหวางเดินทางจากรานกลับไปบานของนายจาง’
(ผูหญิงชาวพมาอายุ 20 ป)
‘ฉันทํางานเปนแรงงานทํางานในบาน ฉันถูกจับที่บานของนายจางตอนที่
นายจางอยูที่นั่นดวย’
(ผูหญิงชาวลาวอายุ 20 ป)
‘ฉันถูกจับตอนทีเ่ ดินอยูใ นปาแถว ๆ หนองอุกใกลชายแดนรัฐฉาน ตอนนัน้ เรา
มาเปนกลุม มีกันอยู 22 คน แต 11 คนหนีไป’
(ผูหญิงชาวรัฐฉานอายุ 23 ป)
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‘ฉันเดินทางกลับรัฐฉานกับเพือ่ นหนึง่ คนในรถยนต โดยมีผชู ายสามคนเปนคน
จัดการนําเรากลับ ตํารวจเรียกใหเราจอดรถและใหทุกคนลงจากรถ เขาบอกวา เพื่อ
ความปลอดภัยของฉันและเพือ่ น เพราะมันอันตรายในการเดินทางรวมกับผูช ายสามคน
เขาพาเราไปโรงพักและขังเรา ในที่สุดเราตองจายเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อกลับ
ขึ้นรถพรอมกับตํารวจและภรรยาของเขานั่งมาดวย’
(ผูหญิงชาวรัฐฉาน)
‘ผมกับเพื่อน ๆ กําลังพักผอนอยูในหอพักของโรงงานในมหาชัย ตํารวจสี่คนที่
ไมไดใสเครื่องแบบเต็มยศไดเขามา แลวจับพวกเราขึ้นรถปกอัพ จากนั้นเขาตรวจบัตร
ประจําตัว และปลอยคนที่มีบัตรที่ถูกตองไป’
(ผูชายชาวมอญ)
คนงานประมงขามชาติชาวกัมพูชาคนหนึ่งในระยองบอกเราวา สวนใหญการจับกุมคนงาน
ประมงจะเริม่ ประมาณเทีย่ งคืน เพราะเชือ่ วาจะไมสรางความแตกตืน่ มากนักถาจับกุมตอนกลางคืน
‘ผมถูกจับตอนกลางคืนบนเรือทีอ่ ยูใ นชายฝง จังหวัดระยอง เรือของตํารวจหลายลํา
ลอมเราอยู มีแรงงานขามชาติเพียง 3 คนที่มีบัตร สวนอีก 20 คนรวมผมดวยไมมีบัตร
และเรือก็ถูกนํากลับไปชลบุรี’
(ชายชาวกัมพูชา)
แมแตทวี่ ดั ผูย า ยถิน่ ยังกลัวทีจ่ ะถูกจับ ในชวงเดือนตุลาคม 2006 ในเชียงใหม ผูย า ยถิน่ หลาย
รอยคนถูกจับในขณะรวมพิธีกรรมวันออกพรรษาในวัด ประชาชนในทองถิ่นแสดงความไมพอใจใน
เว็บไซตของทองถิน่ บอกวาเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองควรเคารพวัดอันเปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละไม
ควรจับกุมระหวางการทําพิธีกรรมทางศาสนา
เปนที่รูกันวา ผูยายถิ่นจะถูกจับในความผิดจากการเขาเมืองผิดกฎหมาย ตามมาดวยการถูก
จับเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุบนทองถนน ในเดือนมิถนุ ายน 2006 เจาหนาทีไ่ ดจบั กุมผูย า ยถิน่ ในโรงพยาบาล
หลังจากรถบรรทุกไดขนแรงงานขามชาติ 52 คนมาจากไซตงานทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี คนงานขามชาติ
หนึง่ คนเสียชีวติ และอีก 15 คนไดรบั บาดเจ็บ สวนคนทีไ่ มไดรบั บาดเจ็บถูกสงไปสถานีตาํ รวจโดยตรง
ทัง้ กลุม ทีบ่ าดเจ็บและไมไดรบั บาดเจ็บถูกจับดวยขอหาเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและตอมาถูกสงกลับ
ประเทศ2
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เหตุผลในการจับกุม
ผูย า ยถิน่ ทีจ่ ดทะเบียนกับทางการและมีบตั รแรงงานขามชาติตอ งเก็บบัตรไวกบั ตัวตลอดเวลา
บัตรแรงงานขามชาติใหสิทธิตาง ๆ อยางจํากัด ในขณะที่พลเมืองไทยที่ไมพกพาบัตรประชาชนจะ
ถูกปรับ แตผยู า ยถิน่ ทีไ่ มพกพาบัตรจะสูญเสียสถานะทางกฎหมายทัง้ หมดไปในการอยูใ นประเทศไทย
ถาพวกเขาถูกจับกุมโดยไมพกพาบัตรดังกลาว สิง่ นีจ้ งึ นําไปสูก ารถูกจับกุม ถูกกักขังหนวงเหนีย่ ว และ
ถูกเนรเทศโดยตรง บัตรแรงงานขามชาติจะถูกตองตามกฎหมายในฐานะทีเ่ ปนเอกสารการเขาเมือง
ตราบเทาทีเ่ จาหนาทีท่ ท่ี าํ การจับกุมสามารถตรวจสอบไดวา ผูย า ยถิน่ ทํางานกับนายจางชือ่ เดียวกันกับ
ที่อยูในบัตร และประเภทของงานและพื้นที่ที่กําหนดไวในบัตรเทานั้น
‘พวกเราถูกจับทีห่ อพักคนงาน เมือ่ พวกเขาเขามาจับเรา พวกเขาไมไดใสเครือ่ งแบบ
พวกเขาแตงตัวเหมือนคนทัว่ ไป เราไมรวู า พวกเขาเปนตํารวจ มีเจาหนาทีต่ าํ รวจทัง้ หมด
12 คน ในจํานวนนั้นเปนตํารวจหญิง 2 คน เขาตะโกนขูวาถาวิ่งหนีจะถูกยิง มีคนหนึ่ง
กระโดดลงในลําธารและวิ่งหนี แตก็ถูกจับ ตํารวจลากคอเอาเขากลับมา มีคนถูกจับ
ทัง้ หมด 18 คน เปนผูห ญิง 7 คน ตํารวจบอกวา พวกเราอยูน อกพืน้ ทีอ่ นุญาต คลายๆ
กับชาวบานในแถบใกลเคียงเคยบอกเรื่องนี้กับเรา ที่ศาลอาญาเราไดยินวานายจาง
ไมไดขอใบอนุญาตใหเราเพื่อทํางานที่นั่น’
(แรงงานชาวพมาในอําเภอแมสอด)
ธรรมชาติทเี่ ปราะบางของสถานภาพเขาเมืองเปดโอกาสใหเจาหนาทีใ่ ชอาํ นาจตามอําเภอใจ
ในการจับกุม กักขังหนวงเหนีย่ วผูย า ยถิน่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2006 เมือ่ แรงงานขามชาติชาวกระเหรีย่ ง
จํานวน 674 คน ถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองโดยอางวาพวกเขาอยูนอกพื้นที่อนุญาต
ที่พวกเขาไดจดทะเบียนทํางาน ผูยายถิ่นไดรวมตัวกันเพื่อจัดงานฉลองปใหมของชาวกระเหรี่ยงที่
โรงเรียนนายรอยตํารวจในจังหวัดนครปฐม เจาหนาทีค่ ดิ วาคงมีคนจํานวนไมมากนักมารวมงานฉลองนี้
แตปรากฏวามีคนมารวมงาน 700 คน เจาหนาที่รูสึกวาจําเปนตองสลายฝูงชน และใชเรื่องบัตร
แรงงานขามชาติเปนขอแกตัวในการลมการจัดงานและจับแรงงานขามชาติ คลายกันกับการจัดงาน
เฉลิมฉลองของแรงงานขามชาติในภาคใตของไทยถูกลมไปโดยการขมขูค กุ คามวาจะมีการบุกจับกุม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2005 แรงงานขามชาติราว 300 คน รวมกันที่สนามของวัดที่ตะกั่วปา เพื่อ
ฉลองวันแรงงานขามชาติสากล ลูก ๆ ของผูย า ยถิน่ ทําการแสดงการฟอนรําตามประเพณีและรองเพลง
บนเวที ในขณะเดียวกันพอแมกม็ องลูก ๆ ดวยความภาคภูมใิ จเฉกเชนทีพ่ อ แมควรจะเปน รองหัวหนา
ฝายบริหารทองถิน่ เปนผูเ ปดงานเฉลิมฉลองครัง้ นีย้ นิ ดีใหมกี ารจัดงานเชนนีใ้ นอําเภอของเขา แตในเวลา
ตอมา ขณะทีค่ รอบครัวของผูย า ยถิน่ กําลังมีความสุขกับวันทีส่ นุกสนานนี้ ทันใดนัน้ เองมีการประกาศ
จากเวทีวา ผูย า ยถิน่ ทีไ่ มมบี ตั รใหรบี ออกไปโดยทันที เนือ่ งจากตํารวจกําลังจะมาถึง ในงานนัน้ ผูย า ยถิน่
ทุกคนเดินออกจากงานฉลองเพราะรูวาแมจะมีบัตรแตพวกเขาอาจถูกจับในขอหาเล็กๆ นอยๆ ได
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การจับกุมแรงงานมีบัตร
ในหลายกรณี แรงงานขามชาติไดรบั เพียงใบเสร็จเปนหลักฐานจากการขอจดทะเบียนทําบัตร
แรงงานเมื่อจดทะเบียนกับเจาหนาที่แลว และบอยครั้งกวาจะไดบัตรใชเวลาหลายเดือน เจาหนาที่
ตํารวจบางคนกับเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองปฏิเสธการใชใบเสร็จเปนหลักฐานวาตนเองลงทะเบียน
ไปแลว แลวก็จบั กุมผูย า ยถิน่ ในกรณีเชนนี้ นอกจากนี้ ยังเปนทีร่ กู นั ทัว่ ไปวา นายจางหลายคนยึดบัตร
แรงงานขามชาติไวใชเปนเครื่องมือในการควบคุมแรงงานและไมยอมใหคนงานออกไปหางานที่อื่น
กฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงในการยึดเอกสารสวนบุคคล และมาตรา 352 ของกฎหมายอาญา
วาดวยความผิดฐานยักยอก โดยใบอนุญาตทํางานถือเปนทรัพยของแรงงานขามชาติ ดังนัน้ สําหรับ
นายจางแลว การยึดใบอนุญาตทํางานไมสามารถกระทําได ตั้งแตป 2005 กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานไดสง หนังสือไปทีน่ ายจางทัง้ หมดทีว่ า จางแรงงานขามชาติโดยเปนการเตือนถึงการ
กระทําดังกลาว เจาหนาทีก่ ระทรวงแรงงานยังไดอธิบายเรือ่ งนีใ้ หนายจางเขาใจในการประชุมทีจ่ ดั ขึน้
ทีก่ รมการจัดหางานในการประชุมแตละครัง้ อยางไรก็ตามในขณะทีเ่ ขียนรายงานอยูน ้ี ยังไมปรากฏกรณี
การดําเนินการกรณีนายจางละเมิดกฎหมายนี้แตอยางใด
‘ผมไมมีใบอนุญาตทํางานติดตัวเมื่อพวกเขาถามหาใบอนุญาตทํางานจากผม
นายจางเก็บมันเอาไว และผมไมไดรับอนุญาตที่จะนํามันติดตัวไว’
(ชายชาวมอญอายุ 26 ป จากพมา
ทํางานในโรงงานรองเทาในกรุงเทพฯ ถูกจับที่ปายรถประจําทาง)
‘พวกเราทํางานในโรงงานรองเทาในมหาชัย และวันหนึ่งพวกเราถูกแจงเตือน
จากนายจางวา ใหเขามาทํางานเชาขึ้นและเลิกเร็วขึ้น เพราะวา อาจจะมีการบุกเขา
ตรวจคนโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ในเหตุการณนั้น เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
เขาตรวจคนในขณะที่พวกเราอยูในโรงงาน จากจํานวนคนงาน 150 คน 75 คนถูกจับ
ในจํานวน 75 คนที่ถูกจับนั้น 70 คนมีการจดทะเบียน แตนายจางยึดบัตรเอาไว
คนงานทั้ง 70 คนนั้นติดคุกสองวันหนึ่งคืน เพื่อรอใหนายจางนําบัตรมาใหเจาหนาที่
ตํารวจ’
(ชายชาวพมา)
การเปลี่ยนนายจางหรือเปลี่ยนสถานประกอบการ
ตั้งแตป 2004 มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติใหแกผูยายถิ่นในการเปลี่ยนนายจางในกรณีที่
นายจางกดขี่ขูดรีดลูกจาง ในป 2005 ผูยายถิ่นไดรับอนุญาตใหรองขอการเปลี่ยนนายจางไดเพียง
ในกรณีที่นายจางคนกอนเสียชีวิต ปดกิจการ หรือกดขี่ขูดรีดลูกจางอยางรุนแรงเทานั้น ในแตละ
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สถานการณ มันเปนการยากสําหรับแรงงานขามชาติทจี่ ะไดรบั การชวยเหลือจากนายจางในการรวม
ดําเนินการตามขัน้ ตอนทีม่ คี วามซับซอนสําหรับการเปลีย่ นนายจาง ผูย า ยถิน่ บางคนพยายามทําตาม
ขัน้ ตอนทางกฎหมายนี้ แตเนือ่ งจากความซับซอนและการขาดความชัดเจน สุดทายผูย า ยถิน่ ตองเสีย
สถานะทางกฎหมายไปในระหวางกระบวนการนั้น และพวกเขากลายเปนผูที่มีสถานะที่เปราะบาง
ตอการถูกจับกุม
‘ผมกลายมาเปนผูยายถิ่นผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติในขณะที่กําลังอยูระหวาง
กระบวนการเปลีย่ นนายจางตามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนด ในขณะเดียวกัน นายจางไดเปลีย่ น
รายละเอียดในบัตรของผม ผมถูกจับในขณะผมไมไดครอบครองบัตรอยู’
(ชายชาวพมาถูกจับเมื่อวันที่ 27 เมษายน ป 2005 ในโรงงานรองเทา)
สําหรับคนงานชาวพมาอายุ 25 ปคนหนึ่ง ผูเคยทํางานมา 8 ปในโรงงานที่มหาชัย นายจาง
ของเธอตัดสินใจยายเธอไปโรงงานแหงอื่นของเขาที่ปากน้ําเพื่อทํางานแกะเปลือกกุง เธอทํางาน
ดวยความทุกขเปนอยางยิ่งในการทํางานในที่แหงใหม เพราะเธอถูกแยกหางจากครอบครัวและ
เพื่อน ๆ เธอจึงตัดสินใจยายกลับไปทํางานที่โรงงานและชุมชนแหงเดิม เธอถูกจับเนื่องจากเอกสาร
ของเธอไมไดแกไขใหมใหทํางานในโรงงานแหงเดิม
การยับยั้งผูยายถิ่นมิใหรองเรียน
ความเสีย่ งของการถูกจับกุมสําหรับการฝาฝนเงือ่ นไขทีร่ ะบุในบัตรผูย า ยถิน่ ถูกใชเปนเครือ่ งมือ
ในการกีดขวางผูยายถิ่นในการรวมตัวกันเพื่อรองเรียนเกี่ยวกับสภาพการจางงาน แมวากฎหมาย
คุมครองแรงงานของไทยใหการคุมครองคนงานทั้งหมดโดยไมคํานึงถึงสถานภาพเขาเมือง นายจาง
จํานวนมากฝาฝนกฎหมายโดยจายคาแรงต่าํ กวาอัตราคาแรงขัน้ ต่าํ บังคับใหทาํ งานในจํานวนชัว่ โมง
ขยายออกไปโดยไมมีวันหยุด และบอยครั้งภาวะสุขอนามัยและความปลอดภัยต่ํากวามาตรฐาน
ผูยายถิ่นถูกกีดกันอยางรายแรงเรื่องความสามารถในการใชสิทธิในการเจรจาตอรองใหไดมาซึ่งการ
ปรับปรุงสภาพการจางงาน โดยขอเท็จจริงที่แรงงานขามชาติไมไดรับการอนุญาตใหมีการรวมกลุม
จัดตั้งสหภาพแรงงาน และดวยสถานะที่งอนแงนที่ไดรับจากบัตรแรงงานขามชาติ ทําใหสามารถถูก
กลั่นแกลงเพื่อจับกุมโดยเจาหนาที่รัฐที่ปฏิเสธสถานะของการเขาเมืองตามกฎหมายของพวกเขา
ในขณะทีค่ นงานมีสทิ ธิตามกฎหมายในการรองเรียนนายจาง และสํานักงานคุม ครองแรงงานมีภาระ
ผูกพันในการรับขอรองเรียน แตเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองสามารถบังคับใชกฎหมายคนเขาเมืองได
โดยทันทีทนั ใด ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ การจับกุม การกักขัง และการสงกลับผูย า ยถิน่ ดังนัน้ จึงปดประตูสนิท
ในกรณีการรองเรียนของแรงงานที่ยังคางอยู และนายจางเหลานั้นก็ไมมีการคัดคานการสงแรงงาน
ขามชาติกลับประเทศ3
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ในขณะทีบ่ ตั รผูอ ยูอ าศัยชัว่ คราว (ทร 38/1) ซึง่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทยให “สิทธิทจี่ ะเปน”
แกผูยายถิ่น และดังนั้นเปนสิ่งที่เหนือไปจากการเปน “ผูยายถิ่น” และ “คนงาน” แตในความเปนจริง
บัตรแรงงานขามชาติใหสถานะที่ขัดแยงและสับสนกับผูถือบัตร บัตรดังกลาวที่ออกโดยกระทรวง
แรงงานผูกติดแรงงานขามชาติอยางหนาแนนกับนายจางของตน สถานที่ที่อาศัยอยู และประเภท
งานทีท่ าํ ในเวลาเดียวกันเจาหนาทีร่ ฐั ใชขอ มูลดังกลาวนี้ ตรวจสอบความถูกตองหรือปฏิเสธสถานะ
ในการเขาเมืองของผูยายถิ่น
ในเดือนมิถุนายน ป 2003 ผูยายถิ่นชาวพมาจํานวน 420 คน ที่ทํางานโรงงานตัดเย็บเสื้อผา
ของบริษัท King Body Concept เกิดเพลิงไหม และแรงงานถูกสงกลับไปพมา ตามมาดวยขอพิพาท
แรงงาน ซึง่ แรงงานเรียกรองสิทธิตามกฎหมาย คนงานทัง้ หมดจดทะเบียนกับทางราชการและมีบตั ร
แรงงานขามชาติ คนงานดําเนินการไปตามกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อหาขอยุติขอพิพาท
แรงงาน หลังจากที่พยายามเจรจากับนายจางใหจายคาแรงขั้นต่ําใหแกตน และใหนายจางปรับปรุง
สภาพการจางงานที่ต่ํากวามาตรฐานใหดีขึ้น เมื่อพวกเขาไมไดรับคําตอบใด ๆ เลย พวกเขาไดสง
จดหมายอยางเปนทางการเพื่อรองเรียนไปยังสํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ จังหวัดตาก
สํานักงานคุมครองแรงงานบอกพวกเขาวา จะจัดสงเจาหนาที่แรงงานเขาไปไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในเวลา 3 วัน อยางไรก็ตาม เมื่อคนงานกลับเขาโรงงานนายจางบอกวาไมมีงานใหพวกเขาทําเปน
เวลา 3 วัน และเมื่อเจาหนาที่แรงงานมาถึงเพื่อการประชุม เจาของโรงงานไดเรียกตํารวจ เจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง และทหารรักษาชายแดน โดยเจาของโรงงานบอกวา เขาตองการไลคนงานออก
เนื่องจากขาดงานติดตอกันเกิน 3 วัน คนงานถูกสงตัวไปที่ศูนยกักกันโดยทันที กอนที่ถูกสงตัวกลับ
พมา ในเรือ่ งนีเ้ ปนการกระทําของเจาของโรงงานของบริษทั King Body Concept จํากัด และเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองทีก่ ระทําตอคนงานชาวพมาเหลานี้ อันเปนการไมปฏิบตั ติ ามนโยบายการจดทะเบียน
แรงงานขามชาติโดยตรง ซึ่งไดใหระยะเวลา 7 วันสําหรับแรงงานในการหางานใหม นอกจากนี้
กฎหมายกําหนดใหนายจางตองจายเงินเดือน 2 เดือนใหแกคนงานเมื่อตองการปลดออกเลิกจาง
ในเดือนกันยายน 2005 แรงงานขามชาติจํานวน 232 คน ไดจดทะเบียนตามกฎหมายและมี
ใบอนุญาตทํางาน การทํางานในโรงงานผลิตแหและอวนจับปลาของ บริษัท เดชาพานิช ในจังหวัด
ขอนแกน (อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) คนงานไดประทวงเกี่ยวกับสภาพการจางงาน
(12 ชั่วโมงตอวันดวยคาแรง 2.5 เหรียญสหรัฐตอวัน) ผลที่เกิดขึ้นคือ แรงงานขามชาติถูกลอมจับ
และนําตัวใสรถประจําทางสงกลับไปยังชายแดนพมา จากการรับฟงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาตัดสินวา นายจาง เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่
สํานักงานจัดหางานในทองถิ่นไดรวมกันไมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดยนโยบายจดทะเบียน
แรงงาน และเนือ่ งจากความละเลยของเจาหนาที่ จึงทําใหคนงานทีถ่ กู ยายไปแมสอดสูญเสียสถานะ
ทางกฎหมาย
ในป 2005 ผูย า ยถิน่ ชาวพมาจํานวน 73 คน โอนบัตรแรงงานขามชาติจากแมสอดไปยังบริษทั
อุตสาหกรรมโชติวัฒน ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม พวกเขา

เอื้อเฟอภาพโดย สมาคมแรงงานยอง ชี อู
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แรงงานพมาจํานวน 250 คนถูกบังคับใหออกจากโรงงาน Nasawat Apparel อ.แมสอด ประเทศไทย
ในเดือนธันวาคม 2003 หลังจากที่พวกเขาเรียกรองเพื่อใหนายจางปรับปรุงสภาพการทํางานและ
ใหจายคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย แรงงานตองอาศัยในวัดระหวางที่มีการเจรจา ในรูป แรงงาน
ถูกทหารและตํารวจจับในวัด หลังจากที่นายจางยกเลิกบัตรอนุญาตทํางานซึ่งออกโดยกรมการ
จัดหางาน แรงงานถูกสงกลับไปเมียวดี พมา
ไมสามารถทนไดกบั สภาพการทํางานทีเ่ ลวรายมาก พวกเขาพยายามทีจ่ ะรวมกลุม เพือ่ เจรจาตอรอง
เพือ่ สภาพการทํางานทีด่ ขี น้ึ ผลก็คอื นายจางวาจางพวกรักษาความปลอดภัยทีต่ ดิ อาวุธมาขมขูพ วกเขา
สถานการณดงั กลาวทําใหกรมการจัดหางานใหความสนใจสงเจาหนาทีม่ าทีโ่ รงงานรวมกับเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง อยางไรก็ตาม การเขามาแทรกแซงของเจาหนาทีร่ ฐั ดังกลาวสงผลใหแกนนําแรงงาน
ขามชาติ 38 คน ถูกนําตัวไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมืองอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และบอกให
ลงชื่อในเอกสารวาพวกเขาไมไดถูกขมขู แตสมัครใจลาออกเอง คนงานเหลานั้นปฏิเสธการลงชื่อ
และถูกสงไปศูนยกกั กันผูห ลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายกรุงเทพ (Bangkok Immigration Detention
Centre-IDC) และตอมาถูกสงไปยังอ.แมสอด คนงานเหลานี้พยายามหางานใหมในอ.แมสอด แต
นายจางและเจาหนาทีใ่ นภาคใตทเี่ ขาเคยไปทํางานไมโอนเอกสารมาให พวกเขาจึงสูญเสียสถานะไป
ทัง้ หมด รวมถึงสิทธิในการทํางานในประเทศไทยตามทีพ่ วกเขามีอยูภ ายใตแผนการจดทะเบียนแรงงาน
ขามชาติ
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1.2 ผลกระทบของการจับกุมผูยายถิ่น
ความกลัว
การจับกุมโดยการเลือกสุม การบุกจูโ จมเขาไป และการกระจายกําลังโอบลอม นัน่ หมายความวา
ชีวิตของผูยายถิ่นไมเคยอยูอยางปราศจากความกลัวเลย ชีวิตที่นาเบื่อทุกวันยังมีโอกาสถูกรบกวน
ดวยการขอตรวจเอกสาร ในงานเฉลิมฉลองครัง้ ใดก็ตามสามารถเปลีย่ นจากความสนุกสนานกลายเปน
ความกลัวไดอยางฉับพลันทันที ขอความขีดเสนใตทถี่ กู สงผานไปยังแรงงานขามชาติ 365 วัน วันละ
24 ชั่วโมงคือ คุณสามารถถูกจับ ถูกกักขัง และถูกเนรเทศไดทุกเมื่อ ใจความเชนนี้ในอีกดานหนึ่ง
เปนการควบคุมแรงงานขามชาติ เปนการเตือนพวกเขาไมใหมีการกระทําใด ๆ เพื่อตอตานการถูก
ลวงละเมิด และถูกขูดรีด ทําใหพวกเขาไมกลาแสดงสิทธิทางสังคมและสิทธิทางศาสนาของพวกเขา
และเพือ่ ทําใหมน่ั ใจวาแรงงานขามชาติมกี ารรวมกันไดเพียงเล็กนอย เปนชุมชนผูย า ยถิน่ ในสังคมไทย
การขมขูค กุ คามอยางสม่าํ เสมอตอความอยูด มี สี ขุ ของคนคนหนึง่ และตอความมัน่ คงของมนุษย ความกลัว
อยางไมเปลีย่ นแปลงในการถูกแยกจากครอบครัวและเพือ่ น ตองแลกกับความสมบูรณทางจิตใจของ
ผูย า ยถิน่ และในเวลาเดียวกันก็สง ผลกระทบกับความรูส กึ ของประชากรในประเทศปลายทางผูผ ลักให
ประชาชน 2 ลานคน กระจุกรวมกันอยูท า มกลางประชาชนชาติเดียวกับตนจํานวนมาก มันกอใหเกิด
การเลือกปฏิบัติและความรูสึกแปลกแยกกับสังคม
‘โดยทั่วไปแลว คนไทยเห็นเราเปนขยะ พวกเขาไมไดมองวาผูยายถิ่นชาวพมา
เปนผูชวยเศรษฐกิจของประเทศ เรารับทํางานหลายประเภทที่คนไทยไมทํา พวกเขา
เห็นวาเราเปนพวกสรางปญหา ไมเคยเห็นวาเราเปนเพือ่ นทีด่ ี ผมไมไดอยากมาเมืองไทย
เพราะผมรักประเทศของผมและแผนดินของผม แตดว ยการบริหารเศรษฐกิจทีผ่ ดิ พลาด
ความยากจน และการขาดการศึกษา โดยเฉพาะในชนบท มันทําใหผมไมมีทางเลือก
ผมตองการแคชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ แตกลับเปนผูท ตี่ กอยูภ ายใตการถูกทํารายไดทกุ เมือ่ เมือ่ อยู
ที่นี่’
(คนงานชายชาวมอญอายุ 23 ป)
ความหวาดกลัวที่ไมเคยจางไปเลยตลอดเวลาอันเกิดมาจากการถูกขมขูคุกคามวาจะถูกจับ
และกักขัง กอใหเกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวในชุมชนผูยายถิ่น ในชวงเย็นวันหนึ่งในเดือน
พฤษภาคม 2006 ผูย า ยถิน่ กลุม หนึง่ กําลังขามทะเลซึง่ กัน้ ระหวางเกาะสองกับระนองของไทย เจาของ
เรือซึง่ รับผูโ ดยสารมาสังเกตเห็นทหารเรือลาดตระเวนของไทย เจาของเรือจึงบอกใหผโู ดยสารกระโดด
จากเรือ แลวเดินในน้ําตื้นเพื่อขึ้นฝง ผูยายถิ่น 20 คน เปนเด็ก 3 คน ติดอยูในกระแสน้ําที่ขึ้นสูงและ
พวกเขาจมน้ํา เจาหนาที่คนหาของไทยชวยเหลือมาได 17 คน และพวกเขาถูกจับในขอหาบุกรุกเขา
ประเทศโดยผิดกฎหมาย4 ในอีกกรณีหนึ่ง คนงานชาวกัมพูชาอยูในรถตู เจาหนาที่ตํารวจเรียกให
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จอดรถ คนขับรถไมยอมจอด จนรถวิ่งไปชนแลวเสียหลักจนรถหมุน มีคนงานชาวกัมพูชา จํานวน
16 คน ไดรับบาดเจ็บและถูกนําตัวไปขังไวในที่แหงใหม5
สูญเสียความเชื่อมั่นในกฎหมาย
ความไรหลักเกณฑในการบังคับใชกฎหมาย สงผลคุกคามในการทําลายความเชือ่ มัน่ ในระบบ
กฎหมายไทยของผูยายถิ่น ไมนับรวมถึงการกระตุนใหเกิดความไมพอใจและความคับของใจ สิ่งนี้
เห็นไดจากจํานวนการลงทะเบียนของแรงงานขามชาติ กลาวคือ จํานวนแรงงานผูมาลงทะเบียนอีก
เปนครั้งที่สองลดลงไปทุกป ผูยายถิ่นที่หลักแหลมที่จดทะเบียนใหกับตัวเองพบวา สถานะทาง
กฎหมายนั้นเปราะบางมาก พวกเขารูสึกมั่นคงกวาหากไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการทําใหถูกกฎหมาย
และอยูอยางไมมีเอกสารตอไป
‘ผมรูสึกหดหูใจ เพราะผมถูกจับแมวาผมจะถือเอกสารราชการซึ่งนายจางเก็บ
เอาไวกต็ าม นอกจากนี้ ผมตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานดวยเงินในกระเปา
ตัวเอง มันไมยตุ ธิ รรมอะไรเลยสําหรับผมเพราะผมตองเสียเวลาและไมไดคา จางรายวัน
ยังมีเรื่องอื่นอีกก็คือวา ผมตองกลับมาเมืองไทยอีกอยางแนนอน แลวเงินที่ตองจาย
คาธรรมเนียมนายหนาก็ไมใชเงินจํานวนนอยๆ’
(ชายชาวมอญ)
‘ในเวลานั้น เมื่อพวกเขาจับพวกเราดวยเรื่องใบอนุญาตทํางาน ผมรูสึกวาผม
ถูกโกงเงิน 3,800 บาท ไปโดยรัฐบาลไทย ผมไมไดปลนเอาเงินมาหรือไมไดเงินมา
เปลา ๆ ผมไดเงินมาจากการทํางานหนัก ผมแคไปเยี่ยมเยียนเพื่อนที่อยูที่อื่น ผมไม
ไดทํางานที่นั่น
(ถูกจับเนื่องจากออกนอกพื้นที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตทํางาน)
1.3 ขั้นตอนการจับกุม
สินบน
จากปากคําของผูย า ยถิน่ ไมมขี น้ั ตอนปฏิบตั ทิ ค่ี งเสนคงวาในการจับกุมของเจาหนาทีห่ นวยงาน
ตาง ๆ บางคนตองถูกใสกุญแจมือแตบางคนไมตอง บางคนตองพิมพลายนิ้วมือแตบางคนก็ไมตอง
อยางไรก็ตาม ผูยายถิ่นที่ถูกสัมภาษณสวนใหญบอกวา เมื่อถูกจับตํารวจใหโอกาสในการจายเงิน
เพื่อจะไดปลอยตัวไป โดยสวนใหญจะเปนชวงกอนทีจ่ ะถูกนําตัวมาทีส่ ถานีตาํ รวจ จํานวนเงินทีต่ าํ รวจ
เรียกมีตั้งแต 200 บาทไปจนถึง 5,000 บาท โดยเฉลี่ยจะอยูที่ 1,000 บาท จากการใหขอมูลของคน
ลาวคนหนึ่ง เมื่อกลุมคนงานกอสรางชาวลาวถูกจับในวันหยุดงานของพวกเขา พวกเขาถูกนําตัวไป

เอื้อเฟอภาพโดย สมาคมแรงงานยอง ช ีอู
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แรงงานถูกสงกลับไปพมา - อําเภอแมสอด ประเทศไทย, ป 2006
ยังสถานีตาํ รวจจระเขนอ ย พวกเขาถูกเรียกคาปรับคนละ 1,000 บาท หลังจากทีพ่ วกเขาจายเงินแลว
ตํารวจก็ปลอยตัวไป ผูหญิงชาวรัฐฉานอายุ 26 ปคนหนึ่งเลาเรื่องราวคลายกัน เมื่อเธอถูกจับที่ดาน
ตรวจคนเขาเมืองระหวางแมฮองสอน-เชียงใหม เธอถูกเรียกเงิน 2,000 บาท แลกกับการถูกคุมขังไว
กอน 12 วัน เพื่อรอขึ้นศาล และเธอจะถูกสงกลับประเทศทันที ตํารวจยังอนุญาตใหเธอใชโทรศัพท
ติดตอญาติเพือ่ ใหไดเงินมา ชาวกัมพูชาทีถ่ กู สัมภาษณหลังจากทีก่ ลับมาจากประเทศไทยแลวรายงาน
วาเงินในกระเปาของพวกเขาถูกยึดไวทง้ั หมดในระหวางการสงกลับประเทศ สวนผูท จ่ี า ยเงิน 3,000 บาท
จะถูกปลอยตัวทันที
การจายเงินคาปรับนีไ้ มไดหมายความวาจะมีการปลอยตัวทันทีเสมอไป ถึงแมจะเปนผูย า ยถิน่
ทีไ่ ดจดทะเบียนและมีบตั รแรงงานขามชาติ หลังจากทีถ่ กู จูโ จมเขาไปจับในโรงงานในแมสอด คนงาน
ถูกนําตรงไปยังศูนยควบคุมตัวบริเวณชายแดน ผูจัดการโรงงานมาที่นั่นและบอกใหคนงานที่มี
ใบอนุญาตตองจายเงินจํานวน 5,000 บาท เพื่อปลอยตัวคนงาน 42 คน ไดจายเงินแมวาพวกเขา
จะมีใบอนุญาตทํางานก็ตาม คนงาน 6 คน ปฏิเสธไมจายเงิน รวมถึงผูหญิงที่ถูกสัมภาษณคนหนึ่ง
ในเหตุการณดงั กลาว คนงานทัง้ 48 คน ไมไดรบั การปลอยตัว และทุกคนถูกสงขึน้ ศาล คนงานเชือ่ วา
ตํารวจและผูจัดการเอาเงิน 120,000 บาท มาแบงกัน
นอกจากเรียกเงินแลวประมาณ 45% ของผูยายถิ่นที่ถูกสัมภาษณในประเทศไทยรายงานวา
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สิ่งของติดตัวถูกยึดระหวางกระบวนการจับกุมและพวกเขาไมไดสิ่งของเหลานั้นกลับคืนเมื่อถูก
ปลอยตัวหรือถูกสงกลับ
การคนตัวและการลวงละเมิดทางเพศ
ผูยายถิ่นที่ถูกสัมภาษณสวนใหญรายงานวาพวกเขาและเธอถูกคนตัวในระหวางการจับกุม
ในกรณีทผี่ ยู า ยถิน่ ถูกสงตรงไปยังสถานีตาํ รวจหรือศูนยควบคุมการเขาเมืองผิดกฎหมายในเมือง การ
คนตัวจะทําในลักษณะทีใ่ หเกียรติอยางเปนทางการและสมเหตุสมผล ผูห ญิงรายงานวาถูกคนตัวโดย
เจาหนาผูหญิงหรือผูหญิงที่เปนคลายหัวหนาคนติดคุกดวยกัน
อยางไรก็ตาม ผูย า ยถิน่ ทีเ่ ปนผูห ญิงในพืน้ ทีช่ ายแดนทีห่ า งไกลยังเปราะบางตอการถูกลวงละเมิด
หรือถูกทําราย หญิงสาวในแมสอดแสดงความไมพอใจวา การคนตัวมีการรุกล้ําและลวงละเมิด
พวกเธอถูกตรวจคนรางกายดวยการใหถอดเสือ้ ผาออก ในบางกรณีมกี ารตรวจคนชองคลอดเพือ่ หา
ยาเสพติด
ผูหญิงที่ถูกจับในระหวางการเดินทางมายังประเทศไทยใกลจุดขามแดนที่ไมเปนทางการ
ระหวางรัฐฉานกับหนองอุกของไทยอธิบายวา พวกเธอถูกคนรางกายอยางไรโดยทหารไทย “มี
กระทอมอยูหลังหนึ่ง พวกเราตองเขาไปในหองทีละคน ผูหญิงบางคนไมตองการถอดเสื้อผา โดย
เฉพาะชุดชั้นในแตพวกเธอถูกบังคับใหถอดออก” ในกรณีนี้ผูหญิงเหลานี้กลาววา แมวาพวกเธอถูก
ทําใหอบั อายและกลัว แตทหารก็บอกวาไมไดลว งละเมิดจากสถานการณนแ้ี ละอธิบายวาพวกเขาตอง
ตรวจคนผูหญิงเหลานี้วาไมไดลักลอบขนยาเสพติดเขามา
แตการตรวจคนรางกายของผูห ญิงยายถิน่ ในพืน้ ทีห่ า งไกล ซึง่ กระทําโดยเจาหนาทีผ่ ชู ายไมมี
ความเหมาะสมอยางชัดเจน และเปดโอกาสแกการลวงละเมิด ในป 1999 ผูหญิงจากพมากลุมหนึ่ง
ถูกลวงละเมิดในกระทอมเล็ก ๆ ในลักษณะคลายกันนี้ในจังหวัดเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
1999 กลุม ผูย า ยถิน่ โดยผิดกฎหมายจํานวน 50 คน จากพมากําลังถูกสงกลับประเทศใกลกบั หมูบ า น
บานลานทางตะวันตกของอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผูย า ยถิน่ เหลานีถ้ กู ใหอยูภ ายใตการดูแลของ
ทหารที่บานลาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแยกผูหญิงจํานวน 11 คน ออกจากกลุมผูชาย และสั่งใหคน
ที่เหลือนําผูยายถิ่นที่เหลือไปยังจุดผานแดนหนองเตาซึ่งอยูไมไกลจากที่นั่น เขานําผูหญิงเขาหอง
ทีละคน เขาลวงละเมิดทางรางกายผูหญิงแตละคน และเขาขมขืนผูหญิงสองคนในจํานวนนั้น6
จับตัดผม
ในบางกรณีผูหญิงถูกตํารวจจับตัดผม ผูยายถิ่นรายงานกรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ในแมสอดจับผูหญิงตัดผม และโกนศีรษะผูชาย โดยเจาหนาที่กลาววา หลังจากที่สงกลับไปแลว
พวกเขาจะสามารถจําผูยายถิ่นเหลานี้ไดถาพยายามกลับเขามาอีก สําหรับผูหญิงพมาแลวการไว
ผมยาวเปนสวนหนึ่งของความงามทางวัฒนธรรม การถูกจับตัดผมในลักษณะที่ไรศักดิ์ศรี เปนการ
ทําใหอับอายอยางที่สุด
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เปนที่ปรากฏชัดวา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขับผูยายถิ่นออกจากประเทศมีมาตรฐานนอยมาก
ผูยายถิ่นตกอยูภายใตวิธีปฏิบัติที่แตกตางหลากหลาย และถูกหนวงเหนี่ยวในชวงเวลายาวนาน
ไมเทากัน วิธปี ฏิบตั เิ หลานีย้ งั มีความแตกตางกันขึน้ อยูว า พวกเขาถูกจับทีใ่ ด และถูกขับออกจากประเทศ
จากทีใ่ ด ในบางกรณีผยู า ยถิน่ ทํางานอยูใ นพืน้ ทีไ่ กลจากชายแดน ซึง่ ระหวางทางไปยังชายแดนมีจดุ
พักไวคุมขังของตํารวจและศูนยควบคุมผูยายถิ่นจํานวนหลายจุดแตกตางกัน โดยทั่วไปผูยายถิ่นจะ
ถูกขังทีส่ ถานีตาํ รวจหรือศูนยควบคุมผูย า ยถิน่ ในบริเวณชายแดน หลายคนไมรวู า ใครเปนผูก กั ขังตน
ในระยะเวลายาวนานแคไหน ดังนั้นจึงไมมีความชัดเจนจากการสัมภาษณวา พวกเขารูวาถูกคุมขัง
อยูที่ไหนกันแน
ระบบกฎหมายไทยกําหนดใหวธิ กี ารทางศาลตัดสินวาผูใ ดกระทําความผิดในการเขาเมืองโดย
ผิดกฎหมาย ในชวงของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย (เปนนายกรัฐมนตรีในชวงป 1992-1995 และ
1997-2001) ไดมีการตั้งศูนยรวมให “บริการ” จุดเดียว (one stop service) ในการขับผูยายถิ่นจาก
ประเทศ เพราะฉะนัน้ จึงไมจาํ เปนตองอยูบ นพืน้ ฐานของวิธกี ารทางศาลอีกตอไป ผูต อ งสงสัยวาเขาเมือง
ผิดกฎหมาย สามารถถูกขับจากประเทศไดทนั ที ปจจุบนั ปรากฏวาในทางปฏิบตั นิ น้ั มีการใชทง้ั สองแบบ
คือ ใชวิธีการทางศาลหรือวาขับออกจากประเทศทันที โดยเฉพาะกับผูยายถิ่นที่อยูตามชายแดน
เจาหนาที่มักจะใชวิธีการนี้ อีกสวนหนึ่งก็จะเขาสูวิธีทางศาลซึ่งกินเวลายาวนานกวา
ผูยายถิ่นบางสวนรายงานวา ตนถูกจับแลวถูกนําไปขังที่สถานีตํารวจและสุดทายถูกปรับ
กอนที่จะปลอยตัวไป ผูหญิง 23 คน ซึ่งทํางานเปนคนนวดถูกจับและถูกคุมขังอยู 1 เดือนที่จังหวัด
นครปฐมกอนจะถูกปรับ 2,000 บาท แลวปลอยตัวไป ผูหญิงชาวรัฐฉานคนหนึ่งทํางานในรานนวด
ในแมสายถูกจับในขณะที่เดินทางไปเมืองเชียงราย เธอถูกคุมตัวในกรงขังที่สถานีตํารวจอยู 2 วัน
แลวพีส่ าวของเธอก็มาจายเงิน 5,000 บาท ใหไดรบั การปลอยตัว ในฝางทางเหนือของไทยมีรายงานวา
ผู ย า ยถิ่ น ถู ก ขั ง ในเรื อ นจํ า ร ว มกั บ ผู ต อ งขั ง ซึ่ ง เป น ผู ห ญิ ง อี ก 300 คน (ฉาน ลาหู และไทย)
หลังจาก 42 วันในการคุมขัง พวกเธอถูกนําตัวขึน้ ศาล แลวถูกนํากลับไปคุมขังไวทส่ี ถานีตาํ รวจอีก
7 วัน พวกเธอถูกปรับ 3,000 บาทแลวถูกปลอยตัวไป
ผูย า ยถิน่ ทีถ่ กู จับใกลกบั ชายแดน โดยปกติจะอยูภ ายใตการสงกลับแบบรวดเร็ว (fast tracked
deportation) ในอําเภออรัญประเทศตามชายแดนไทย-กัมพูชา ผูยายถิ่นถูกกักขังไมถึงหนึ่งชั่วโมง
เนือ่ งจากมีระยะทางสัน้ ๆ ในการเดินขามกลับไปยังกัมพูชา บอยครัง้ พวกเขาจับใสรถตูแ ลวสงขามชายแดน
สวนชายแดนทีม่ รี ะยะทางไกลกวา เชน สุรนิ ทร ผูย า ยถิน่ บอกถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการขนสง
บนรถกระบะวา มีผูชายชาวลาวอยู 7 คน ผูหญิงชาวลาวอีก 5 คน แตละคนตองจายเงิน 600 บาท
และตองอยูที่สถานีตํารวจ 4 ชั่วโมง ตอจากนั้นทั้งผูชายและผูหญิงถูกจับใสกรงขังรวมกันและอยู
ในนั้น 2 คืน โดยมีการปรับอีกคนละ 300 บาท ตํารวจบอกวา เงินคาปรับนี้เปนคาน้ํามันใชในการ
สงพวกเขาออกจากประเทศ จากสถานีตาํ รวจพวกเขาถูกสงไปยังสถานกักกันตรวจคนเขาเมือง (IDC) ที่
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จ.อุบลราชธานีและอยูท น่ี น่ั อีก 1 คืน กอนที่จะสงออกจากประเทศขามชายแดนในจุดที่ไกลจากบาน
ของพวกเขา
ชาวประมงชาวกัมพูชาใหสัมภาษณในกัมพูชาโดยอธิบายวา เขาถูกขังในเรือนจําในจังหวัด
สงขลาอยางนอยนานถึง 20 วัน ตอมาถูกขังที่อําเภอสะเดาอีก 4 วัน และตอมาถูกขังที่กรุงเทพฯ
อีก 4 วัน หลังจากนั้นถูกสงไปชายแดนอรัญประเทศอีก 3 ชั่วโมง จึงถูกขับออกจากประเทศ เมื่อ
คนงานลาวที่ทํางานดานเกษตร 2 คน ถูกจับที่รังสิตในกรุงเทพฯ พวกเขาตองอยูในกรงขัง 3 วัน
พวกเขาบอกวา มีคนลาว 2 คน คนกัมพูชา 6 คน และเด็กอีก 2 คน ถูกขังในหองขังเดียวกัน
คนลาวถูกนําตัวไปขังไวที่ศูนยอกี 4 วัน และถูกขับออกจากประเทศพรอมกับคนงานอีก 60 คน โดย
ถูกนําตัวไปทีอ่ .เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พวกเขาอยูท นี่ นั่ อีก 1 คืนกอนทีเ่ จาหนาทีจ่ ะนําพวกเขาขาม
ชายแดนไปยังฝงลาว แรงงานที่ทํางานในบานชาวลาวคนหนึ่งซึ่งทํางานที่พัทยาใหขอมูลวา เธอถูก
ขังอยูที่สถานีตํารวจ 5 คืน และถูกสงตัวไปสถานกักกันตรวจคนเขาเมืองที่กรุงเทพฯ ในกรณีนี้ตํารวจ
ไมไดเรียกเงินเธอ แตกลับใหเงินเธอ 200 บาท เพื่อใชในยามฉุกเฉิน เธอถูกขังอยูที่กรุงเทพฯ อีก
3 คืน และถูกสงไปยังศูนย IDC ที่จังหวัดมุกดาหาร และอยูที่นั่นอีก 1 คืน กอนถูกสงไปจังหวัด
สะหวันนะเขตของลาว
ในบางกรณี ผูย า ยถิน่ ไดรบั การเสนอใหประกันตัวหลังจากศาลพิจารณาแลว ในการบุกตรวจคน
โรงงานรองเทาในกรุงเทพฯ แรงงานชาวพมาคนหนึง่ ถูกนําตัวตรงไปยังสถานกักกันตรวจคนเขาเมือง
และนําตัวขึ้นศาลในวันรุงขึ้น เขาถูกจําคุกที่บางบอน ธนบุรี ในตอนเย็นของวันนั้น
“ศาลถามผมวามีเงินพอจายคาประกันตัวไหม ผมถูกขังอยู 28 วัน และเมื่อ
ภรรยาจายเงินประกันตัว ผมก็ถูกปลอยออกมา แตก็ยังไมสามารถกลับไปพมาได
เพราะตองรอศาลตัดสิน”
ประสบการณที่แตกตางหลากหลายของผูยายถิ่นที่เกิดขึ้นในระหวางการจับกุม คุมขัง แสดง
ใหเห็นวา เจาหนาทีท่ างการไทยไมไดทาํ ตามวิธกี ารปฏิบตั ทิ มี่ มี าตรฐาน สิง่ นีส้ รางความสับสน ความ
นากลัวและคุกคามผูยายถิ่นผูซึ่งไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
ผูยายถิ่นทุกคนที่ถูกสัมภาษณไมเคยไดรับคําอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เลย แมแต
ในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจซึง่ ตองขึน้ กับการทํางานของแรงงานขามชาติหลายหมืน่ คน กลาวคือ ไมมกี ารจัดหา
ลามแปลภาษาใหและไมมีคําอธิบายใด ๆ เลย ในสถานีตํารวจที่อําเภอมหาชัย ไมมีลาม ผูย า ยถิน่
บนวา พวกเขาไมรอู ะไรเกีย่ วกับขัน้ ตอนวิธกี ารตาง ๆ ทีพ่ วกเขาเผชิญอยูเ ลย ผูห ญิงยายถิน่ คนหนึ่งถูก
คุมขังอยู 8 วัน จนถูกเรียกชื่อแลวถูกสงไปที่สถานกักกันตรวจคนเขาเมืองสวนพลูในตอนเย็นของ
วันนั้น เธอถูกจับขึ้นรถบรรทุกไปยังแมสอดและถึงแมสอดตอนตี 4 และถูกขังอยูจ นกระทัง่ วันรุง ขึน้
กอนถูกสงกลับ เรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ กับเธอ เธอไมไดรบั การแจงจากเจาหนาทีว่ า จะดําเนินการโดยใช
ขั้นตอนวิธีการอะไร และไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอตอไป
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การขาดขั้นตอนวิธีการที่มีมาตรฐานทําใหผูยายถิ่นไมมีหนทางใด ๆ เลยในการรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอพวกเขาและตอขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เนื่องจากไมมีใครตระหนักถึงมาตรฐาน
ที่มีอยูในเรื่องเกี่ยวกับการคุมขังผูยายถิ่นที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ในกรณีสวนใหญผูยายถิ่นจึง
ไมตระหนักวาสิทธิของพวกเขาไดถูกละเมิด
แมวาโดยทั่วไป การแยกคุมขังผูหญิงกับผูชายออกจากกันคนละหองขังจะปลอดภัยกวา แต
ในพื้นที่หางไกล ผูหญิงอาจเกิดความกลัวหากถูกปลอยทิ้งไวอยางโดดเดี่ยวกับเจาหนาที่ผูชาย
มากกวาอยูก บั ผูช ายทีเ่ ปนเพือ่ นรวมชาติ ดวยการไมมขี น้ั ตอนวิธกี ารทีม่ มี าตรฐาน จึงหมายความวา
ในขั้นตอนวิธีการการคุมขังและการขับออกจากประเทศ สมาชิกของครอบครัวอาจถูกแยกจากกัน
โดยปกติแลวผูห ญิงและผูช ายทีถ่ กู สงกลับประเทศจะถูกขนยายในเวลาและสถานทีต่ า งกัน การปลอยตัว
ผูย า ยถิน่ หลังจากจายคาปรับถือเปนการใชกฎหมายในทางมิชอบ (extra-judicial) ครัง้ ใดเมือ่ แรงงาน
ขามชาติถูกจับกุมอยูโดยหางจากนายจาง และอยูหางจากสถานที่ทํางาน พวกเขาจะกลายเปน
แรงงานที่ผิดกฎหมายในทางกฎหมาย ดังนั้นเมื่อพวกเขาถูกปลอยตัว พวกเขาจะเปนผูที่เปราะบาง
กับการถูกจับกุมไดอีกโดยทันทีทันใด อยางไรก็ตามไมมีรายงานวาผูยายถิ่นถูกจับอีกครั้งหลังจากที่
จายคาปรับ จึงเปนทีเ่ ขาใจไดวา เจาหนาทีบ่ างคนปลอยตัวผูย า ยถิน่ เพือ่ แลกกับคาปรับ แตไมตอ งการ
สงพวกเขาออกจากประเทศ เปนที่รูกันวาแมวาผูยายถิ่นถูกขับออกจากประเทศ แตสวนใหญก็จะ
กลับมาประเทศไทยอีก มีความรูส กึ ทีแ่ นนอนวามีความไรเหตุผลในกระบวนการทัง้ หมดนี้ ซึง่ รวมกัน
ทําใหโดยตํารวจตรวจคนเขาเมือง นายจาง และผูย า ยถิน่ เอง แมวา ผูย า ยถิน่ อยากจะไดรบั การปลอยตัว
และอยูต อ ในประเทศไทยมากกวาอยากถูกสงกลับ ถึงจะตองจายคาปรับก็ตาม อยางไรก็ตาม มันทําลาย
หลักนิติธรรม (Rule of law) และความเชื่อมั่นตอระบบยุติธรรม มันไดทําใหเห็นถึงความหวงใยดาน
มนุษยธรรมสําหรับผูอพยพและคนอื่น ๆ ผูไมตกภายใตขั้นตอนวิธีการที่มีการคัดกรอง กอนนี้
ในกรณีการบริการสงกลับประเทศแบบรวมทีจ่ ดุ เดียวนัน้ (one-stop deportation service) ในดานหนึง่
มันจํากัดระยะเวลาในการคุมขังผูยายถิ่น และจํากัดระยะเวลาของการไมไดทํางานและไมมีรายได
ในอีกดานหนึง่ กระบวนการทัง้ หมดเปดโอกาสใหมกี ารใชอาํ นาจในทางมิชอบ และไมใหสทิ ธิผยู า ยถิน่
ในการอุทธรณตอการดําเนินการการสงกลับประเทศอยางผิด ๆ
ภายใตสถานการณฉุกเฉิน
ระบบสงกลับประเทศรวมจุดเดียวอาจไมใชระบบที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณฉุกเฉิน
ดังเชนผูอยูในเหตุการณสึนามิ 2 คน ไดบรรยายไวดังตอไปนี้
“วันหนึ่งหลังจากสึนามิ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเขามาแลวพูดวา “ใคร
ตองการกลับพมา ขึ้นรถบรรทุก!” ผมและภรรยาเขียนชื่อของเรา แลวขึ้นรถบรรทุกไป
ถาคุณไมไดเขียนชื่อ คุณก็ไมตองไป เราไมคิดวาเราจะถูกจับ เราคิดวาเปนเรื่องที่เปน
คลาย ๆ ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม หลังจากนัน้ เราถูกนําตัวไปทีอ่ าํ เภอตะกัว่ ปา
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ทีน่ นั่ มีคนกําลังทําอาหาร ใครตองการกินก็กนิ ไดไมตอ งจายเงิน หลังจากนัน้ เจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองจัดทําเอกสาร พวกเขาเขียนชื่อและประทับตราเอกสารดวยตราของ
ตํารวจ ตอมาผมและภรรยาถูกแยกกัน พวกเขาใหผหู ญิงขึน้ รถโดยสารคันใหญ สวนผูช าย
ใหขนึ้ รถทีม่ กี รงขัง แลวสงพวกเราเขาคุก (ศูนยคมุ ตัว) ศูนยคนเขาเมืองทีจ่ งั หวัดระนอง
มันเปนเรื่องเหมือนกับวาทุกคนถูกจับ เมื่อเราถึงระนองพวกเขาล็อคประตูพรอมกับ
ยึดเสือ้ ผาและสิง่ ของของเรา พวกเขาคนตัวเรา แมวา พวกเขาจะบอกเราเหมือนกับการ
เชิญคนทีต่ อ งการกลับบาน อาจเปนเหมือนสุภาษิตพมา “ยิงปนนัดเดียว ไดนกสองตัว”
“ฉันเสียลูกไปในสึนามิและตอนนี้ฉันเหลือลูกเพียงคนเดียว หลังสึนามิแลว
เราเพียงตองการกลับบาน เราไมอาจรอได เราไมสามารถทนได มีคนไทยบางคน
บอกวา “กลับบานเถอะ ไมมกี ารจับหรอก” ดังนั้นพวกเราประมาณ 80 คน ขึ้นรถไป
ระนองโดยรถโดยสารวิ่งไปตามแนวชายแดน แตพวกเราถูกเรียกใหจอดและถูกจับที่
ดานตรวจที่ตั้งอยูระหวางทาง ตอนที่ทหารเรียกใหเราหยุดรถ พวกเขาใจดี เขาเอา
อาหารและน้าํ ดืม่ มาใหเรา แตเมือ่ เรามาถึงศูนยกกั กัน เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมือง และ
ตํารวจทํารายเราและเรียกเงิน พวกเขาอยูในอาการเมา ไมมีใครเลยที่มีกริยาสุภาพ
และพูดกับเราดี ๆ เราไมสามารถนอนหลับไดเพราะพวกเขาเขามาตรวจพวกเรา
ตลอดเวลา พวกเขาเอาเงินของเราไปหมด ที่นั่นมีแตตํารวจไมมีผูหญิงสักคน ฉันรูสึก
กลัว ฉันรองไห สุขภาพของฉันไมแข็งแรงนัก ฉันเพิ่งคลอดลูกไดเพียง 7 วัน แลวฉันก็
เสียลูกไปในสึนามิ เราตองอยูที่จุดตรวจแหงหนึ่ง 2 วัน และอีก 1 คืน ในหองขังที่
ระนอง ตอนที่ฉันอยูกับเพื่อน ๆ เรารองไหดวยกันและใหกําลังใจกัน เราชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพราะเราเปนคนพมาเหมือนกัน ถาคนไหนพูดภาษาไทยไมได คนพมา
ที่พูดภาษาไทยไดจะชวยพวกเขา ชวยแปลใหเขา ตํารวจไทยที่นั่นทุกคนอยูในอาการ
เมา ตอนทีเ่ ราอยูใ นหองขัง พวกเขาพูดวา เราไมตอ งกลับไปพมาหรอก อยูใ นประเทศไทย
ดีกวา แตตอนนัน้ ไมมใี ครอยากอยูใ นประเทศไทยแลว เจาหนาทีไ่ ทยไดตดิ ตอเจาหนาที่
พมาทีเ่ กาะสอง เจาหนาทีข่ บั เรือเรียกเงินจากเราเมือ่ ถึงครึง่ ทางไปเกาะสอง เมือ่ เราถึง
เกาะสอง ฉันรูส กึ ดี ฉันคิดวาฉันจะไมกลับมาประเทศไทยอีก ชวงทีฉ่ นั อยูใ นประเทศไทย
ฉันเจอปญหามากมาย ฉันเสียลูกไปในสึนามิ ฉันหวาดกลัวตํารวจ ฉันตัดสินใจวาจะ
ไมกลับมาอีก แตฉันก็ตองกลับมา เพราะเศรษฐกิจในพมามันเลวรายเกินไป”
เงื่อนไขในการกักขัง
นับตั้งแตผูยายถิ่นตองผานหองขังตํารวจหลายแหง ศูนยควบคุมตัว และสถานกักกันตรวจ
คนเขาเมือง มันจึงเปนการยากทีจ่ ะอธิบายถึงสภาพโดยทัว่ ไป อยางไรก็ตามเปนทีป่ รากฏโดยทัว่ ไปวา
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หองขังของสถานีตํารวจมีความแออัด และบางแหงทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กถูกจับขังรวมกัน
สถานกักกันตรวจคนเขาเมืองในกรุงเทพฯ มีสภาพที่ดีกวาแตในสวนที่กักตัวผูชายยังมีความแออัด
ไมมีการจัดหาน้ําดื่มใหแกผูยายถิ่น พวกเขาตองดื่มน้ําจากทอน้ําประปา ในขณะที่การประปา
แหงประเทศไทยอางวาน้ําประปาในประเทศไทยมีความสะอาด แตมีคนในเมืองนอยมากที่ดื่ม
น้าํ ประปา สวนหองน้าํ สําหรับผูย า ยถิน่ ถือวาไมเพียงพอ และไมมคี วามเปนสวนตัวในการใชหอ งน้าํ
บางคนรองเรียนวา ไมมีการจัดมุงให ถึงแมวาจะเปดพัดลมไวในบางแหง ในสวนตอไปขางลางนี้
ผูที่ถูกกักตัวไดบรรยายถึงสภาพของสถานที่กักตัวหลายแหง
“มีอาหารจัดใหพวกเรา 3 มื้อตอวัน มีน้ําดื่ม เสื้อผา และหองน้ํา เราตองขอ
ผาอนามัยจากเจาหนาที่ ที่นี่ไมมีเครื่องปองกันยุงให”
(ผูหญิงที่ถูกขังในหองขังของตํารวจที่นครปฐม)
“ในหองขังมีพดั ลมหลายตัวและเรารูส กึ สบาย เราอาบน้าํ ได มีนา้ํ ดืม่ ใหเราดวย
หองน้ําทุกหองสะอาดและเราดื่มน้ําจากกอกน้ําในหองน้ํา”
(IDC ศูนยกักกันผูเมืองเขาผิดกฎหมายกรุงเทพฯ)
“มีการเรียกชื่อ ทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อใหแนใจวาไมมีใครหนี”
(ผูยายถิ่นที่ถูกขังอยูที่ศูนยฯ บางเขน กรุงเทพ ซึ่งมีแรงงานขามชาติอยูที่น่นั
300-400 คน ในจํานวนนั้นเปนชาวพมา 100 คน ชาวลาว 100 คน
และมีวัยรุนจํานวนมากถูกกักขัง)
“ผมถูกกักขังในจังหวัดชุมพร เปนเวลา 15 วัน ในจังหวัดระนองอีก 14 วัน เรา
ตองตัดหญา และทํางาน งานตัดตนไมในระนอง ในทีก่ กั ขังมันทัง้ สกปรกและเลอะเทอะ
มาก ทุกคนมีภาพบาดตา มันไมมที ว่ี า งพอทีจ่ ะนอนและเราตองกินผักเนาวันละสามมือ้ ”
(ชายชาวกัมพูชาอายุ 27 ปจากอําเภอเปรเวง จังหวัดเปรเวง)
“ในหองขัง มีที่อาบน้ําหนึ่งที่ โถสวมสี่โถตั้งอยูมุมหองขัง แตโถสวมสองโถเต็ม
ไปดวยอุจจาระไมสามารถใชได ในหองขังไมมีเสื่อ เรานอนบนพื้นปูนสกปรก แลวก็
ไมมีมุง ไมมีพัดลม”
(คนงานชายชาวพมาทํางานในโรงงาน ถูกกักกันที่ศูนยกักขังแมสอด)
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การลวงละเมิด
ผูยายถิ่นบางคนถูกทํารายในระหวางการกักกัน จากที่ไดกลาวไปแลวผูหญิงยายถิ่นบางคน
ในพื้นที่หางไกลจากผูคนมีความเปราะบางในการถูกคุกคามทางเพศในระหวางการกักขัง
“ตอนที่อยูในหองขังของตํารวจที่แมสอด ฉันเห็นตํารวจและ “สุนัขตํารวจ”
(แสลงพมาใชเรียกคนแปลภาษาใหตํารวจวาเปน “สุนัขตํารวจ”) เอาเงินของคนที่ถูก
กักกันไปซื้อเหลา ตอนที่พวกเขาเมา พวกเขาใชวาจาทํารายผูหญิงในหองขัง บางครั้ง
พวกเขานําตัวผูหญิงออกจากหองขังไปคนตัว โดยเขาบอกวาเขาคนยาบา ถาผูชาย
ปริปากบน ตํารวจจะเตะพวกเขา แลวนําตัวไปขังไวอีกหองขังหนึ่ง โดยบางคนถูกขัง
อยู 2-3 เดือนโดยไมมีการบันทึก”
ผู ห ญิ ง ย า ยถิ่ น อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ ถู ก กั ก กั น อยู ใ นสถานกักกันตรวจคนเขาเมืองแม ส อดกล า ว
บอยครั้งเจาหนาที่จะอยูในอาการเมา และใชวาจาทํารายผูหญิงทุกคน ผูถูกกักกันจํานวนหนึ่ง
รายงานวา มีผูหญิง 5 คน ถูกนําตัวออกไปจากหองขังตอนสองทุม แลวถูกนําตัวกลับมาตอนตีหา เมือ่
เพือ่ น ๆ ถามวาเกิดอะไรขึน้ พวกเธอตอบวา พวกเธอเจอกับเรื่องเลวรายและพวกเธอไมตองการ
พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
หัวหนาในคุก (prison leaders)
ผูยายถิ่นที่ผานการถูกกักขังที่ศูนยกักกันผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทย
รายงานวาผูถูกกักขังเปนเวลานานจะเปนผูชวยทํางานของศูนยกักขัง บุคคลหรือเจาหนาที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูบ งั คับใชกฎระเบียบตาง ๆ ในศูนยกกั กัน โดยปกติจะเปนผูย า ยถิน่ ในศูนยกกั ขังเอง
บอยครั้งสัญชาติของบุคคลเหลานั้นมีผลตอสวัสดิการของผูถูกกักขังคนอื่น ๆ “หัวหนาคุก” เหลานี้
มักจะลําเอียงกับคนสัญชาติเดียวกัน ใหอภิสิทธิมากกวาคนที่ไมใชสัญชาติเดียวกับตน ผูที่ถูกกักขัง
มาเปนเวลายาวนานมักเปนคนขายของใชจาํ เปนพืน้ ฐานตาง ๆ ใหแกผถู กู กักขังคนอืน่ ๆ คนเหลานีจ้ ะ
ทํางานทําความสะอาด และเปนคนคุมการทํามาหากินเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การใชโทรศัพทมือถือ
โดยทัว่ ไปผูถ กู กักขังรูส กึ วาพวกเขาตองจายในราคาแพงกวาปกติสาํ หรับอาหาร ของใชจาํ เปนตาง ๆ
และคาใชโทรศัพทมือถือ
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ความรุนแรง
ผูยายถิ่นที่ถูกสัมภาษณบางคนพูดถึงความรุนแรงระหวางผูถูกกักกันในเรือนจําหรือในสวน
กักขังอื่น ๆ กรณีหนึ่ง ผูยายถิ่นชายชาวพมาชกตอยหัวหนาคนคุกชาวพมา เพราะพฤติกรรมกดขี่
ขูดรีดตอผูยายถิ่น ชายชาวกัมพูชา อายุ 22 ป กลาววา “ผมและคนงานอีก 17 คน ถูกจับและถูก
กักขังในศูนยกกั ขังทีจ่ งั หวัดปตตานีเปนเวลาหนึง่ สัปดาห เมือ่ เราเขามาในหองมีนกั โทษทองถิน่ 17 คน
ที่ถูกโกนหัว ตรงเขาทํารายเราทันทีโดยไมมีเหตุผลและไมมีอะไรเตือนลวงหนา พวกเราทั้ง 18 คน
สูกลับดวยเข็มขัด หลังจากนั้นตํารวจแยกกลุมพวกเราไปขังอีกหองขังหนึ่ง” ผูหญิงหลายคนที่ถูก
สัมภาษณกลาววา พวกเธอไมเคยเจอกับความรุนแรงระหวางผูถ กู กักขังทีเ่ ปนผูห ญิงดวยกัน อยางไร
ก็ตาม พวกเธอรองเรียนเกีย่ วกับระบบทีพ่ วกหัวหนานักโทษมีความลําเอียงแกผถู กู กักขังชาติเดียวกัน
การติดตอกับภายนอก
จากการสัมภาษณปรากฏวา ในขณะที่อยูในหองขังหรือศูนยกักกัน ผูยายถิ่นชาวลาวจะ
สามารถใชโทรศัพทมอื ถือติดตอญาติทางบานไดมากกวาผูย า ยถิน่ จากประเทศอืน่ ในความเปนจริง
สถานีตํารวจบางแหง ยกตัวอยางเชน สถานีตํารวจคลองตัน ผูถูกกักขังถูกสนับสนุนใหใชโทรศัพท
มือถือติดตอกับทางบาน
แตมผี ถู กู กักกันจํานวนนอยมากทีม่ ญ
ี าติทางบานมาเยีย่ ม หรือคนทีอ่ าสามาเยีย่ มเอง ในไมก่ี
กรณี นายจางมาเยี่ยมผูยายถิ่นและนําอาหารมาให

3. ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº

ผูยายถิ่นที่กลับไปยังพมา กัมพูชา และลาว ทั้งหมดถือวาเปนผูฝาฝนกฎหมายดวยการออก
นอกประเทศอยางผิดกฎหมาย พวกเขาถูกประณามในหลายระดับ (ขึน้ อยูก บั ประเทศและสถานการณ
ทางการเมือง) นับตั้งแตเปนผูไมภักดี เปนพลเมืองที่ไมมีคุณคา และละทิ้งประเทศตัวเอง ดังนั้น
ผูยายถิ่นจาก 3 ประเทศนี้ เมื่อเดินทางกลับประเทศโดยใชชองทางที่เปนทางการจะตองถูกอบรม
ลงโทษ และถูกปรับ
ในกรณีสวนใหญ ผูยายถิ่นจะถูกกักขังอยูจนเมื่อเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจับกุมผูยายถิ่น
ชาติเดียวกันได ในจํานวนเพียงพอที่จะใสรถบรรทุกหรือรถโดยสารเพื่อสงพวกเขากลับไปชายแดน
โดยทั่วไปสภาพระหวางการขนสงไปชายแดนลาวมีดีกวาการขนสงไปพมา
หยุดแวะเขาหองน้ํา
ขอรองเรียนที่เหมือนกันของผูยายถิ่นในการผานชายแดนกลับเขาประเทศคือ พวกเขาไมได
รับอนุญาตใหลงจากรถเพือ่ ไปเขาหองน้าํ การเดินทางหลายตอหลายครัง้ ใชระยะเวลานาน 6-8 ชัว่ โมง
ในพื้นที่ชายแดนหลายแหงถนนคดเคี้ยวและอันตราย เชน เสนทางที่ผานภูเขา ดังนั้นไมใชแค
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ไมสามารถเขาหองน้าํ แตผยู า ยถิน่ ทีเ่ มารถก็ไมมที างบรรเทาได เปนทีป่ รากฏวารถบรรทุกไมหยุดแวะ
ใหมีการเขาหองน้ําเนื่องจากกลัววาผูยายถิ่นจะหนี
“เราถูกขนสงดวยรถที่เจาหนาที่ราชการจัดให มีคนประมาณ 60 คน อยูในรถ
ใชเวลา 6 ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพฯ ถึงแมสอด มีที่วางจํากัดสําหรับคนแตละคน
พวกเราเปนเหมือนสิ่งของที่ขนใสรถโดยสาร ตลอดทางไมมีการจอดแวะใหคนเขา
หองน้าํ คนขับรถขับคอนขางเร็ว บางคนปสสาวะทางชองหนาตางรถ แตสาํ หรับผูห ญิง
มันยากที่จะกลั้นปสสาวะไปตลอดทาง”
(ผูหญิงพมา)

¡ÒÃ¡ÅÑº»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹¶Ôè¹¢Í§¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ªÒÇ¾Á‹Ò
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»ÃÐà·È¨Õ¹à´Ô¹·Ò§â´ÂÃ¶Â¹μ Ã¶ºÃÃ·Ø¡ Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹μ ËÃ×Íà´Ô¹à·ŒÒ ¾Ç¡à¢ÒÁÑ¡¡ÅÑº»ÃÐà·Èà»š¹¡ÅØ‹Á áÅÐ
ÍÒ¨¨ÐÁÕ¼μÙŒ ´Ô μÒÁä»´ŒÇÂ ¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¹ÒÂË¹ŒÒ·Õ¹è Òí ¾Ç¡à¢Òä»μÅÍ´·Ò§¼‹Ò¹´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§â´Â·Ò§
ÀÒ¤¾×é¹´Ô¹ áÅÐÊØ´·ŒÒÂ¹íÒä»·ÕèàÁ×Í§·Õèã¡ÅŒ·ÕèÊØ´μÒÁá¹ÇªÒÂá´¹¾Á‹Ò àª‹¹ àÁÕÂÇÇ´Õ ·‹Ò¢ÕéàËÅç¡ ËÁÙ‹à¨Œ (ÁÙà«) áÅÐ
àÁ×Í§ã¹à¢μ¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§
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º¹àÊŒ¹·Ò§¡ÅÑººŒÒ¹
à¾×èÍà´Ô¹·Ò§¡ÅÑº¾Á‹Ò ¼ÙŒ¡ÅÑººŒÒ¹àËÅ‹Ò¹ÕéμŒÍ§¼‹Ò¹´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§à»š¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ·Ñé§½˜›§ä·ÂáÅÐ
½˜§› ¾Á‹Ò ·Õ´è Ò‹ ¹àËÅ‹Ò¹Õ¹é ÒÂË¹ŒÒáÅÐμÑÇá·¹ãËŒÊ¹Ô º¹á¡‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ·è Ò§¡ÒÃ à¾×Íè ãËŒ¼Ò‹ ¹à¢ŒÒä»ä´Œâ´ÂÊÐ´Ç¡ ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ·Õè¨Ð
ÁÕ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³à¾ÕÂ§äÁ‹¡Õè»‚ ÁÕà¾ÕÂ§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèμÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§áÅÐμíÒÃÇ¨ÍÂÙ‹»ÃÐ¨íÒ´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§
ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ã¹ª‹Ç§»‚ËÅÑ§ æ ÁÒ¹Õé ¨íÒ¹Ç¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ»è ÃÐ¨íÒ´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§à¾ÔÁè ÁÒ¡¢Ö¹é Â¡μÑÇÍÂ‹Ò§
àª‹¹ ·Õè´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ËÁÙ‹à¨Œ (ÁÙà«) ÁÕà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·Ñé§¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ ½†ÒÂμíÒÃÇ¨¾ÔàÈÉ
(Police Special Branch) ÈØÅ¡Ò¡Ã Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°ºÒÅ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´ŒÒ¹»†ÒäÁŒ Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹
«Öè§·íÒ¡ÒÃμÃÇ¨ÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ø¡¤Ñ¹·Õèà¢ŒÒÍÍ¡¼‹Ò¹´‹Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃμŒÍ§áÊ´§ºÑμÃ»ÃÐªÒª¹ ËÒ¡¼ÙŒäÁ‹ÁÕ
ºÑμÃ»ÃÐªÒª¹ μíÒÃÇ¨¨Ð¨Ñº¡ØÁáÅÐ¶Ù¡Ê‹§ä»ÈÙ¹Â¡Ñ¡¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¾Ç¡à¢ÒÂÑ§¶Ù¡à¡çºÀÒÉÕ¢ŒÒÇ¢Í§¢Í§¾Ç¡à¢Ò
¤¹¢ÑºÃ¶¤¹Ë¹Öè§ºÍ¡¡Ñº¼ÙŒÊÑÁÀÒÉ³Ç‹Ò ¾Ç¡à¢ÒμŒÍ§¨‹ÒÂà§Ô¹ 350,000 ¨Ñêμμ‹Í»‚ ãËŒ¡Ñº´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹
à¢ŒÒàÁ×Í§à¾×èÍ·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº¡Í§¡íÒÅÑ§¡ÃÐàËÃÕèÂ§¾Ø·¸»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ (DKBA)
“àÁ×èÍ©Ñ¹¡ÅÑºàÁ×Í§·Õèà»š¹ºŒÒ¹à¡Ô´ ©Ñ¹â´ÂÊÒÃÃ¶¡ÃÐºÐäÎÅÑ¡« ¼‹Ò¹´‹Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§àÁÕÂÇ´Õ ÁÑ¹ÁÕ
ÊÍ§»ÃÐμÙ ·Ò§à¢ŒÒ·ÕèË¹Öè§¤×Í ´‹Ò¹¢Í§·ËÒÃªÒÂá´¹ áÅÐÍÕ¡áË‹§Ë¹Öè§¤×Í´‹Ò¹μÃÇ¨¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ àÃÒàËç¹·Ñé§
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèμÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ μíÒÃÇ¨ ·ËÒÃ áÅÐ DKBA àÃÒμŒÍ§¨‹ÒÂà§Ô¹μÑé§áμ‹ 500-1000 ¨Ñêμ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÇ‹Ò
àÃÒä»¾º¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ·è ãÕè ´ áÅÐ¶ŒÒàÃÒÁÕÊ¹Ô ¤ŒÒËÃ×Í¢Í§¢ÇÑÞºÒ§ÍÂ‹Ò§·Õ¨è ÐãËŒ¡ºÑ ¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ àÃÒμŒÍ§¨‹ÒÂà§Ô¹
à¾ÔèÁÍÕ¡ 15,000 ¶Ö§ 20,000 ¨Ñêμ
(¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ªÒÇ¡ÃÐàËÃÕèÂ§ÍÒÂØ 32 »‚)
àÇÅÒáÅÐàËμØ¼Åã¹¡ÒÃ¡ÅÑººŒÒ¹
ËÅÑ§¨Ò¡·Õ·è Òí §Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Âä´ŒÊ¡Ñ ÃÐÂÐË¹Ö§è áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔÍÒ¨ÍÂÒ¡¡ÅÑººŒÒ¹´ŒÇÂàËμØ¼Åμ‹Ò§ æ
ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ ºÒ§¤¹ÍÒ¨ÁÕ¾Í‹ áÁ‹·»Õè Ç† ÂáÅÐμŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¨Ò¡¾Ç¡à¢Ò·Ñ§é ·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂáÅÐ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
ËÃ×Í¾‹ÍáÁ‹ºÒ§¤¹¡ç¨Ò¡ä»áÅŒÇ Ê‹Ç¹¤¹Í×è¹ÍÒ¨¡ÅÑººŒÒ¹ä»Ã‹ÇÁ§Ò¹à©ÅÔÁ©ÅÍ§·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁËÃ×Í·Ò§ÈÒÊ¹Ò
ËÃ×Íã¹âÍ¡ÒÊ¾ÔàÈÉμ‹Ò§ æ
áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ·¡Õè ÅÑººŒÒ¹´ŒÇÂà§Ô¹ã¹¨íÒ¹Ç¹Ë¹Ö§è ¡çÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§°Ò¹Ð·Ò§ÊÑ§¤Á¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ
áÅÐÁÒμÃ°Ò¹¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙä‹ ´Œ ÃÇÁ·Ñ§é ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í¨Ò¡¤¹ã¹ªØÁª¹ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹½¹˜ ÊÅÒÂáÅÐ
¨Ð¡ÅÑºÁÒÂÑ§»ÃÐà·Èä·ÂÍÕ¡ ¼ÙŒ¶Ù¡ÊÑÁÀÒÉ³ËÅÒÂ¤¹Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õè»Ð»¹¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁÃÑ¡»ÃÐà·ÈºŒÒ¹
à¡Ô´¢Í§μ¹¡ÑºàËμØ¼Åã¹¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹ “àÃÒäÁ‹μŒÍ§¡ÒÃ¨ÐÍÒÈÑÂÍÂÙ‹·Õè¹Ñè¹ (»ÃÐà·Èä·Â) ªÑèÇªÕÇÔμ ¶ŒÒà»š¹ä»ä´Œ
àÃÒμŒÍ§¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂàÅç¡ æ ·ÕèºŒÒ¹à¡Ô´ àÃÒÃÑ¡»ÃÐà·È¢Í§àÃÒ áÅÐàÃÒμŒÍ§¡ÒÃ¨ÐÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È¢Í§àÃÒ
àÃÒËÇÑ§Ç‹ÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§¨Ð´Õ¢é¹Ö â´ÂàÃçÇ”
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สภาพของการขนสงแรงงาน
ในขณะนี้เปนที่ยอมรับกันวา การขนสงตองใชเงิน และการขนสงที่รับประกันความปลอดภัย
มีตน ทุนทีส่ งู กวา อยางไรก็ตามมันควรจะมีเงินกองทุนทีเ่ พียงพอสําหรับใชในสวนนี้ เนือ่ งจากผูย า ยถิน่
จายคาธรรมเนียมในการถูกสงกลับดวยการขึ้นทะเบียนขอบัตรแรงงานขามชาติในการขึ้นทะเบียน
ชวงแรกการขึ้นทะเบียนจํานวนหลายครั้ง กําหนดใหรวมคาธรรมเนียมในการสงกลับประเทศ และ
ในป 2001 ผูยายถิ่นจํานวน 560,000 คน จายเงิน 1,000 บาท เพื่อเปนคาธรรมเนียมการสงกลับ
อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ
ในหลายกรณีที่เกิดขึ้น ยานพาหนะบรรจุคนอยางแออัดยัดเยียดและใชความเร็วสูงจนเกิด
อุบัติเหตุรายแรง วันที่ 20 กุมภาพันธ ป 2004 รถบรรทุกที่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองซึ่งรับประกันความปลอดภัยในการบรรทุกผูโดยสาร 20 คน เกิดอุบัติเหตุชนที่อําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รถบรรทุกคันนี้บรรทุกผูยายถิ่น 106 คน ในการสงกลับประเทศตาม
เสนทางไปยังชายแดน ซึง่ เปนรถเกาเกือบจะไมมสี ภาพวิง่ บนถนนได ในครัง้ นีผ้ ยู า ยถิน่ 6 คน เสียชีวติ
และผูยายถิ่นอีกจํานวนมากไดรับบาดเจ็บสาหัส
สิ่งของของตน สัมภาระของแรงงาน
ปญหารวมกันอีกประการหนึง่ ทีผ่ ยู า ยถิน่ ประสบจากการจับกุมคือ พวกเขาถูกนําไปทีส่ ถานีตาํ รวจ
โดยทันที และถูกดําเนินการตามขั้นตอนการขับออกจากประเทศโดยตรง โดยไมเคยไดรับอนุญาต
ใหกลับที่พักของพวกเขา ดังนั้น ผูยายถิ่นจํานวนมากจึงมีแคเสื้อผาติดตัวเมื่อถูกจับ เชนเดียวกับ
ผูชายคนหนึ่งบอกวา “ผมมีเสื้อผาอยูชุดเดียว คือ ชุดที่ใสอยูนี่” สําหรับอีกหลาย ๆ คน การถูกจับ
เชนนี้หมายความวา ขาวของสิ่งตาง ๆ ของพวกเขาที่ไดซื้อหามาในระหวางที่อยูในประเทศไทย
สูญหายไปทัง้ หมด สวนผูย า ยถิน่ ทีส่ ามารถนําสิง่ ของของเขาติดตัวไปไดบา ง ในตอนทีถ่ กู จับก็ถกู ยึด
สิง่ ของเหลานัน้ ไปในเวลาอืน่ ๆ ในขัน้ ตอนการสงกลับประเทศ ผูย า ยถิน่ รายงานวา ของทีถ่ กู ยึดไปนัน้
ไมเคยไดคืน
คาจางคางจาย
เปนเรื่องคลาย ๆ กันของผูยายถิ่นจํานวนมาก ซึ่งถูกสงกลับกอนที่พวกเขาจะไดรับคาจาง
งวดสุดทาย การทํางานในอาชีพที่ตางกันจะจายคาจางแรงงานตามชวงเวลาการทํางานที่แตกตาง
กันดวย สําหรับแรงงานขามชาติในโครงการกอสรางและในโรงงานมักจะไดรบั คาจางทุกสองสัปดาห
แรงงานทีท่ าํ งานในบานสวนใหญจะไดรบั คาจางทุกสิน้ ป หรือหลายปครัง้ ก็ม7ี สวนชาวประมงสวนมาก
จะจายคาแรงหลังจากชวงเวลาทํางานที่มีระยะเวลายาวกวา (3 เดือน 6 เดือน 1 ป) ถาผูยายถิ่น
ถูกจับและถูกสงกลับโดยปราศจากการติดตอกับนายจางของตนเอง พวกเขาก็จะไมไดรับคาแรง
ในสวนที่นายจางคางจาย
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มีเพียงกรณีเดียวจากกรณีการจางงานจํานวนมากทีร่ ะบุในเอกสารใหนายจางรับประกันวาจะ
จายเงินงวดสุดทายใหแกคนงาน
“นายจางโอนเงินเดือนคางจายใหพวกเรา และจายเงินทีเ่ ราเปนหนีใ้ นการเดินทาง
กลับบาน นายจางเปนคนดีมาก ผมทํางานกับเขามา 8 ป”
(แรงงานชายชาวพมา)
หนี้สิน

การจับกุม การกักขัง และการสงกลับ ไดสรางสถานการณที่ผูยายถิ่นโดยผูซึ่งโดยทั่วไปตอง
ปากกัดตีนถีบเพื่อใหไดรับคาแรง ตองเอาชีวิตรอดโดยไมมีรายไดในชวงระหวางกระบวนการที่
ยาวนานนี้ ยิง่ ไปกวานัน้ บอยครัง้ เจาหนาทีท่ างการเรียกเงินคาปรับตาง ๆ และเรียกเงินจากผูย า ยถิน่
ในบางกรณีนายจางจายเงินคาปรับเหลานี้ หรือนายจางจายเงินลวงหนาใหกอน แลวนําไปหักเงิน
คาจางในภายหลัง ในกรณีอน่ื ๆ ผูย า ยถิน่ หยิบยืมเงินจากญาติ เพือ่ น หรือไมกน็ ายหนา ในกระบวนการ
การจับกุมและกักขังกอใหเกิดหนีส้ นิ ขึน้ สิง่ นีไ้ มเพียงจูงใจใหผยู า ยถิน่ กลับเขามาในประเทศไทยอีก เพือ่
พยายามหาเงินมาจายหนี้สิน แตยังผลักใหผูยายถิ่นตกอยูในสถานการณภาระหนี้สินพัวพัน และ
การคามนุษย

4. ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº Ê»». ÅÒÇ

ผูย า ยถิน่ บางสวนไมสามารถขามพรมแดนมายังประเทศไทยได ทหารเรือแมนา้ํ โขง (Mekong
Navy) ทําหนาทีป่ กปองชายแดนจากการขนยาเสพติดและการเขาประเทศทีผ่ ดิ กฎหมายของผูย า ยถิน่
ทหารเรือทําหนาที่ลาดตระเวนตลอดแนวแมน้ําโขง ถาทหารเรือพบผูยายถิ่นเขาเมืองผิดกฎหมาย
พวกเขามักจะถูกบังคับใหขามกลับไปและไมถูกจับกุม
สวนผูยายถิ่นชาวลาวที่สามารถขามเขามายังประเทศไทยได สวนผูยายถิ่นที่ถูกหาตัวพบ
ในเวลาตอมา สวนมากถูกสงขามชายแดนกลับไปในจุดที่หางจากบานของพวกเขา ซึ่งเปนความ
ยากลําบาก เนื่องจากเมื่อขามไปยังประเทศลาว พวกเขาตองรายงานตัวกับเจาหนาที่และสมาชิก
ครอบครัวตองเดินทางมารับตัวพวกเขากลับบาน นอกจากตนทุนคาใชจายและเวลาที่เสียไปในการ
เดินทางแลว สมาชิกของครอบครัวผูย า ยถิน่ ยังตองจายคาใชจา ยเพือ่ เดินทางกลับไปยังชายแดน หาก
ผูย า ยถิน่ มีเงินไมพอจายคาเดินทางของตัวเองเพือ่ เดินทางกลับชายแดน พวกเขาอาจจะตองทํางาน
ชวยงานเจาหนาทีท่ างการ หรือบางครัง้ ทํางานในทองถิน่ เพือ่ หาเงินใหพอจายการเดินทางกลับ เพือ่
หลีกเลี่ยงการอยูในขั้นตอนที่มีระยะเวลานาน บางครั้งผูยายถิ่นจึงกลับเขาประเทศลาวอยางไมเปน
ทางการ
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“เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของไทยบอกฉันวาใหหมอบลงไปในเรือระหวางที่
ขามฝงแมน้ํา เพื่อซอนตัวจากตํารวจลาว เขาบอกวาถาตํารวจลาวจับตัวฉันไปได
ฉันอาจถูกกักกันอยางนอยสามเดือนและมีอาหารใหกินแควันละมื้อ”
เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองใหสมั ภาษณทชี่ อ งเม็ก โดยอธิบายวา กอนจะสงผูย า ยถิน่ ชาวลาว
กลับประเทศ เจาหนาที่ไทยไดทํางานรวมกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของลาวในวังเตา (Vang
Tao) โดยสงรายชือ่ ผูถ กู สงกลับ แตเขากลาววา ปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยูต ลอด โดยบอยครัง้ สํานักงานตรวจ
คนเขาเมืองของลาวอางวาผูยายถิ่นบางคนไมใชพลเมืองลาว เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเจาหนาที่ไทยจึงตอง
กักกันผูยายถิ่น เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมมีทางเลือกอื่น แตจะปลอยผูยายถิ่นไปแบบลับ ๆ
เพราะพวกเขาไมมีเงินที่จะเลี้ยงผูยายถิ่น ปญหานี้ไดถูกกลาวถึงในระหวางกระบวนการการจัดทํา
บันทึกความเขาใจ ซึ่งลาวและกัมพูชาไดสัมภาษณผูยายถิ่นเพื่อตรวจสอบสัญชาติของพวกเขาวา
ถูกตองหรือไม และออกเอกสารการเดินทางใหแกพวกเขา ในกระบวนการดังกลาวมีผยู า ยถิน่ ไมทราบ
จํานวนถูกปฏิเสธสัญชาติโดยประเทศเหลานี้ มันจึงไมมคี วามชัดเจนวาอะไรเกิดขึน้ กับบุคคลเหลานี้
ผูกลายเปนผูไรสัญชาติในกระบวนการลักษณะขางตน
ชาวมง
ตัง้ แตป 1975 มงจาก สปป. ลาว เขามาเปนผูล ภ้ี ยั ในประเทศไทย โดยไดรบั การชวยเหลือจาก
CIA ของสหรัฐฯ ในชวง “สงครามลับ” (secret war) เพื่อตอตานการขยายตัวของคอมมิวนิสต
ชาวมงกลัวการถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษหากกลับไปยัง สปป. ลาว หลายปที่ผานมา คายผูอพยพ
ในประเทศไทยซึ่ ง ชาวม ง อาศั ย อยู ไ ด ถู ก ป ด ไป และชาวม ง ได ถู ก ส ง ไปอยู ใ นประเทศสหรั ฐ ฯ
ประเทศไทยกลัววาชาวมงเกีย่ วของกับเครือขายคายาเสพติดหรือพวกเขาอาจชวยเหลือกลุม ชาวมง
ทีล่ ภี้ ยั กอการตอตานรัฐบาลลาว ซึง่ เปนการทําลายความสัมพันธของสองประเทศ ในป 2003 รัฐบาล
ไทยขึน้ ทะเบียนชาวมงทัง้ หมดทีอ่ ยูว ดั ถ้าํ กระบอก จํากัดการออกไปทํางานนอกวัด และพยายามสง
พวกเขากลับลาว สหรัฐฯ เขามาเกี่ยวของในเรื่องนี้โดยกลาววา พวกเขาอาจถูกสงไปยังสหรัฐฯ อีก
รอบหนึง่ อยางไรก็ตามชาวมงจํานวนมากกวา 6,000 คน ยังคงอยูใ นคายผูอ พยพชัว่ คราว ในป 2005
รัฐบาลไทยประกาศวา หากผูใดใหที่พักพิงแกชาวมงจะมีความผิดจากกฎหมายคนเขาเมือง ซึ่งระบุ
วาการใหที่พักพิงแกคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจะมีความผิด จําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน
50,000 บาท การประกาศดังกลาวสรางความกดดันอยางมากกับเจาของทีด่ นิ ทีใ่ หทพี่ กั พิงกับชาวมง
และพวกเขาไลชาวมงจํานวน 65,000 คน ใหออกจากเพิงพักไมไผทต่ี ง้ั อยูใ นหมูบ า นหวยน้าํ ขาว ใน
เดือนธันวาคม 2005 เด็ก ๆ ชาวมงถูกขับออกจากประเทศไทยไปยัง สปป. ลาว
สภาพการกักกันของชาวมง ซึ่งหลายคนเกิดในประเทศไทย ไดมีการบรรยายไวในบทความ
ออนไลนของ IPS
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“พวกเขาถูกขังในหองขังตั้งแต 30 มกราคม 2007 โดยไมเห็นแสงตะวัน
พวกเขาถูกบังคับใหตองดื่มน้ําสกปรกจากหองน้ํานานกวาหนึ่งเดือน และอาหารก็ไม
เหมาะสมกับการใหคนกิน” เขากลาวบรรยายสภาพการกักกันผูลี้ภัย รวมถึงเด็ก ๆ
80 คน ในศูนยกักกันใกลชายแดนไทย-ลาว สภาพคลายกันเกิดขึ้นกับชาวมงเกือบ
8,000 คน ในศูนยกักกันที่จังหวัดเพชรบูรณ พวกเขาไดรับการปฏิเสธในการติดตอกับ
หนวยงานสหประชาชาติเกี่ยวกับผูลี้ภัย และพวกเขาเปนเปาหมายของเจาหนาที่
ทางการไทยในการสงกลับไปยัง สปป. ลาว ที่ซึ่งพวกเขาถูกกดขี่ในฐานะที่เปน
ชนกลุมนอย8
สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) เนนวาการบังคับใหชาวมงกลับ
ประเทศเทากับเปนการสงกลับประเทศโดยมีอนั ตราย (refoulement) การสงกลับโดยมิใหมคี วามเสีย่ ง
ของการละเมิด (Non- refoulement) เปนหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่ วางเงือ่ นไข
วา ตองไมมผี อู พยพและผูแ สวงหาความคุม ครองในการลีภ้ ยั ผูใ ด ซึง่ กรณีของเขาไมไดรบั การประเมิน
อยางสมควรถูกบังคับใหกลับไปยังประเทศที่ซึ่ง ชีวิตและอิสระภาพของพวกเขาอาจอยูในอันตราย
การสงกลับกัมพูชา
จากการวิจัยโดยคณะวิจัยประจําประเทศกัมพูชา ผูยายถิ่นชาวกัมพูชาที่กลับประเทศโดย
สมัครใจ ตองจายเงินใหตํารวจไทยในการชวยเหลือนําไปยังชายแดนจากจังหวัดระยอง ผูยายถิ่น
ตองจายคนละประมาณ 2,500 บาท สวนผูยายถิ่นที่เขา-ออกประเทศอยูบอย ๆ ไดรับอนุญาตให
เดินทางกลับเองได
จากการใหขอมูลของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของกัมพูชา เมื่อผูยายถิ่นถูกสงกลับผาน
ประตูชายแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต ผูย า ยถิน่ เหลานัน้ จะถูกนําตัวไปยังคณะกรรมการการเขาเมือง
(immigration committee) ในฝงกัมพูชาเพื่อทําการไตสวน กรอกขอมูลในเอกสาร และถูกอบรม
เกี่ยวกับการออกจากประเทศอยางผิดกฎหมาย จากบทความในหนังสือพิมพกัมพูชา ผูยายถิ่น
แตละคนตองจายเงินใหคณะกรรมการดังกลาวในจํานวน 100 บาท ถึง 300 บาท ตํารวจทีด่ า นตรวจ
คนเขาเมืองจะไดสว นแบง 20% จากคาธรรมเนียมทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บ ในสวนทีเ่ หลือจะแบงกันระหวาง
สํานักงานเจาหนาที่การสื่อสารของกัมพูชาซึ่งตั้งอยูบริเวณชายแดน (Cambodian communication
oﬃce) ดานตรวจคนเขาเมือง และตํารวจในระดับทองถิ่น เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองบอกวา โดย
ทัว่ ไปแลว ผูย า ยถิน่ ทีม่ าถึงไมมเี งินติดตัวไมมากนัก เนือ่ งจากเจาหนาทีไ่ ทยไดยดึ เงินไปแลวหรือเปน
เพราะวาพวกเขาโอนเงินเก็บกลับไปบานอยางสม่ําเสมอผานการบริการโอนเงินทางโทรศัพท9 จาก
การสัมภาษณผูยายถิ่น สามารถยืนยันไดวาในกรณีที่ผูยายถิ่นไมมีเงินติดตัว จะมีคนใหบริการไปยัง
บานของครอบครัวของผูย า ยถิน่ โดยตรงเพือ่ นําเงินมาให โดยผูย า ยถิน่ จะตองโทรศัพทแจงใหทางบาน

190 º··Õè 3 : ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂàªÔ§ÅÖ¡: ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§¡ÅÑº

ทราบกอน หลังจากทีจ่ า ยเงิน 200 บาท และเงินพิเศษแกคนใหบริการแลว พวกเขาจึงถูกปลอยตัวไป
สวนผูท ไี่ มมเี งินจาย ก็ตอ งอยูท นี่ นั่ และทํางานเก็บกวาดเช็ดถูทสี่ ถานีตาํ รวจตรวจคนเขาเมืองจนกวา
ตํารวจจะตัดสินใจปลอยพวกเขาไป
นาย Khoum Bun Huron รองคณะกรรมการตํารวจจังหวัดบันเตียเมียนเจย ระบุวา ในชวง
6 เดือนแรกของ ป 200610 เจาหนาที่ไทยไดดําเนินการสงกลับ 1,345 รอบ มีจํานวนชาวกัมพูชา
ทั้งสิ้น 70,480 คน ในจํานวนนั้นเปนผูหญิง 19,402 คน และเด็ก 4,111 คน จากขอมูลของกระทรวง
ตางประเทศ11 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2005 มีชาวกัมพูชา 439 คนเปนผูหญิง 55 คน ถูกกักขัง
อยูในเรือนจําของไทย12 บางสวน เนื่องจากไมมีเอกสารรับรอง
สวนอื่นกระทําความผิดทางอาญาเล็กนอย หนังสือพิมพทองถิ่น “Koh Sonthepheap” ใน
ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 2006 ประเทศไทยสงกลับชาวกัมพูชาวันละ 150 ถึง 200 คน
และในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2006 วันละ 500 ถึง 1,000 คน13

5. ¡ÒÃÊ‹§¡ÅÑº¾Á‹ÒáÅÐ¡ÒÃ¡ÅÑºà¢ŒÒÁÒÂÑ§»ÃÐà·Èä·Â

ผูย า ยถิน่ ชาวพมาถูกขับออกจากประเทศไทยผานดานตรวจชายแดนทีเ่ ปนทางการทีร่ ะนองเกาะสอง สังขละบุร-ี เจดียส ามองค แมสอด-เมียวดี และแมสาย-ทาขีเ้ หล็ก อีกสวนหนึง่ เปนจุดขามแดน
ที่เล็กกวาที่ทั้งผูยายถิ่นและเจาหนาที่ใชในการขามแดน จุดผานแดนเหลานี้บางจุดมีอันตราย
เนื่องจากยังมีการสูรบกันในบริเวณเหลานี้ ระหวางกลุมชนชาติกับกองกําลังรัฐบาลทหารพมา ใน
พื้นที่บางแหงมีการวางกับระเบิดอยางหนาแนน กลุมผูหญิงยายถิ่นชาวฉานที่ถูกจับจากการเขา
ประเทศไทยทีบ่ า นหนองอุก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และถูกนําตัวขึน้ ศาลทีจ่ งั หวัดเชียงใหม
ในทายสุดถูกสงกลับผานจุดผานแดน PP1 ในชายแดนรัฐฉาน เลาวา
“เมือ่ เราเดินทางจนถึงเขตปา พวกเขาหยุดรถและบอกพวกเราวาใหเดินเทาตอ
ไปเอง เพราะวาไมมถี นนสําหรับรถแลว พวกเขาบอกเราวาใหเดินไปตามตรงกลางของ
ทางเดิน อยาออกนอกทางเดินเพราะอาจจะเหยียบกับระเบิด พวกเราตองเดินอยาง
ระมัดระวัง”
ประเทศไทยกับพมามีขอ ตกลงสงผูย า ยถิน่ เดือนละ 400 คน กลับไปยังพมาอยางเปนทางการ
ผูยายถิ่นจํานวน 400 คนเหลานี้ โดยปกติจะเปนผูยายถิ่นที่ถูกกักกันที่สถานกักกันตรวจคนเขาเมือง
สวนพลูในกรุงเทพฯ และถูกสงตอไปแมสอด แลวขามชายแดนอยางเปนทางการ คนเหลานีถ้ กู สงตัว
ไปยังศูนยกักตัวที่จ็อก ตา โลน (Kyauk Ta Lone) อยูรอบนอกเมืองเมียวดี ที่ศูนยกักกันเจาหนาที่
พยาบาลเจาะตัวอยางเลือดจากผูถ กู สงกลับและตามมาดวยการตรวจสุขภาพ ผูย า ยถิน่ เชือ่ วาเปนการ
ตรวจเลือดเพื่อทดสอบหา HIV แตการกลาวอางในเรือ่ งนีไ้ มเคยไดรบั การยืนยันหรือการปฏิเสธจาก
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เจาหนาที่ ผูย า ยถิน่ คนหนึ่งรายงานวา ในตอนกลางคืนเจาหนาที่แยกตัวสามีภรรยาคูหนึ่งที่อยูดวย
กันในที่กักตัว โดยบอกวาพวกเขามีโรคและตองการการรักษา เจาหนาที่ไดถายรูปผูถูกสงกลับแตละ
คนและออกบัตรแตละคนตองเก็บรักษาไว ผูยายถิ่นถูกสัมภาษณ (หรือบางคนใชคําวาถูกสอบสวน)
แลวมีการบรรยาย เกี่ยวกับการออกจากประเทศโดยผิดกฎหมาย ตอจากนั้นเจาหนาที่บอกให
พวกเขาขึ้นรถโดยสารที่มีสินคาอยูในรถดวย พวกเขาถูกนําตัวไปที่พะอัน (ในเขตกระเหรี่ยง)
พรอมกับตํารวจสองคนและชายสวมเครื่องแบบสีเขียวอีก 4 คน ผูพลัดถิ่นเหลานี้บอกวา พวกเรา
ไดรบั เงินจากศูนยสาํ หรับการเดินทางกลับบานโดยจํานวนเงินมากหรือนอยขึน้ กับวาบานของเขาอยู
ที่ไหน แมวาผูยา ยถิ่นหลายคนบอกวาเงินที่ไดรับมาไมพอตอการเดินทางกลับบาน พวกเขายังบอก
อีกดวยวา ถาพวกเขาจาย 15,000 จั๊ต (13 เหรียญสหรัฐ) ก็จะสามารถลงจากรถระหวางทางกอนจะ
ถึงพะอันได ซึ่งพวกเขาก็จะสามารถกลับไปชายแดนไทย
ผูยายถิ่นที่ไมไดถูกสงกลับประเทศอยางเปนทางการจากแมสอด โดยปกติจะถูกสงกลับไป
ตามแนวฝง แมนา้ํ ทีจ่ ดุ ตรวจ 999 ของ DKBA ถึงแมจะใชชอื่ วากองกําลังกระเหรีย่ งพุทธประชาธิปไตย
(Democratic Karen Buddhist Army-DKBA) แตแทที่จริงแลวก็คือหนวยที่ถูกสรางขึ้นโดยระบอบ
การปกครองของพมาเพื่อตอสูกับกลุมตอตานชาวกระเหรี่ยง
“ผมถูกคุมตัวโดยกองกําลัง DKBA ที่จุดตรวจ 999 ในฝงพมา ทหาร DKBA จับ
พวกเราแยกตามกลุมชาติพันธุของแตละคน จากจุดนั้นนายหนาจายเงิน 1,200 บาท
ใหกบั เจาหนาที่ DKBA ในการปลอยตัวผมลวงหนา นายหนานําตัวผมไปทีส่ ถานทีข่ อง
เขา เขาบอกผมวานายหนาจากฝงพมาและฝงไทยแบงเงิน 1,200 บาทที่เรียกมาจาก
ผูถูกสงกลับทุกคน”
(คนงานชายชาวกระเหรี่ยง)
“พวกเราถูกสงไปยังดานตรวจ 999 ของ DKBA ทหาร DKBA ถามพวกเราวา
ตองการจะไปทีไ่ หน ถาเราตองการไปเมียวดี เราตองจาย 1,200 บาท แตถา เราตองการ
กลับบานตองจาย 3,200 บาท (100,000 จั๊ตหรือ 84 เหรียญสหรัฐ)”
(คนงานหญิงชาวกระเหรี่ยง)
เนื่องจากผูยายถิ่นถูกสัมภาษณโดยคณะวิจัยในขณะที่อยูในประเทศไทย ผูยายถิ่นทุกคน
ทีเ่ คยถูกสงกลับไปแลวในเวลาตอมาก็ไดเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีก สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาวอาจ
ไมจําเปนตองเปนตัวแทนของผูยายถิ่นทุกคน แตมันสะทอนมาจากกลุมตัวอยางที่ถูกสัมภาษณ
เทานัน้ อยางไรก็ตาม ผูย า ยถิน่ หลายคนกลับมาประเทศไทยอีกเนือ่ งจากเหตุผลทีไ่ มใชเรือ่ งปจเจกบุคคล
แตสะทอนถึงสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ผูยายถิ่นอธิบายเหตุผลหนึ่ง
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ในการกลับมาอีกวา พวกเขามีญาติอยูท นี่ ี่ และบอยครัง้ เปนญาติสนิททีอ่ ยูใ นประเทศไทย ผูย า ยถิน่
บางคนอับอายที่จะกลับบานหลังจากที่ถูกสงกลับประเทศ ดังนั้น พวกเขาจึงรออยูในเมืองทางเขาสู
ชายแดนจนกระทั่งพวกเขามีโอกาสเดินทางกลับมายังประเทศไทย ผูยายถิ่นคนหนึ่งที่ถูกสงกลับ
ประเทศพมาและเดินทางกลับไปถึงมัณฑะเลยกลาววา
“ฉันรูส กึ สับสนมาก ตลอดเวลาทีอ่ ยูใ นคุกในประเทศไทย ฉันคิดถึงแตแมกบั พอ
เมือ่ ฉันกลับถึงบาน พวกทานโกรธวาทําไมตองกลับมาเร็วนัก แตเมือ่ ฉันอธิบายพวกทาน
จึงเขาใจฉัน แตฉันตองกลับไปประเทศไทยอีก เพราะไมมีงานทําในประเทศบานเกิด
ของฉัน ฉันไมสามารถทํางานไดเงินพอจะเลีย้ งครอบครัวทีม่ ขี นาดใหญของฉัน ดังนัน้
มันมีเพียงความหวังเดียวคือประเทศไทย”
สําหรับผูยายถิ่นหลายคน การกลับมายังประเทศไทยเปนเรื่องงายของการเอาชีวิตรอด
“ในสึนามิ ฉันสูญเงินไปจํานวนมาก ฉันสูญเสียบานไป...และฉันคิดวาฉันไมมวี นั
กลับมาประเทศไทยอีก...แตเมือ่ ฉันกลับบาน ทีน่ นั่ ไมมงี านและเศรษฐกิจเลวรายมาก
ดังนั้นฉันจึงกลับมา ฉันมีลูก ๆ ที่จําเปนตองไดรับการศึกษา แตฉันไมมีเงินพอจายคา
เลาเรียน ตอนนี้ลูก ๆ ของฉันเรียนมัธยม และเราตองจายคาเลาเรียน 50,000 จั๊ต
(42 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือน
(ผูหญิงชาวมอญ)

6. º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

กวาทศวรรษ ผูย า ยถิน่ ชาวพมา กัมพูชา และลาว ขามไปยังประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพือ่
หางานทํา ระบบเศรษฐกิจไทยดูดซับแรงงานเหลานี้ได ในขณะที่ตํารวจไทยและเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองปฏิบัติหนาที่จับกุม กักกัน และสงกลับผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสาร และไมมีหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นวาการขับผูย า ยถิน่ ออกจากประเทศนัน้ สามารถลดจํานวนของผูย า ยถิน่ ทีไ่ มมเี อกสารโดยรวม
ในประเทศได และไมมหี ลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นวาการจับกุม กักกัน และขับออกจากประเทศผูย า ยถิน่
เปนการกระทําที่เปนการขัดขวางผูยายถิ่นที่จะเขามาในประเทศ
นโยบายทีต่ อบสนองเพียงมุมมองเดียวของปรากฏการณการยายถิน่ ไมสามารถสรางแนวทาง
การแกปญหาที่เปนองครวมได การขมขูคุกคามดวยการจับกุม กักขัง และขับออกจากประเทศ
ไมสามารถปองกันผูยายถิ่นจากพมาเขาประเทศไทยอยางผิดกฎหมายได เนื่องจากพวกเขาอยูใน
ภาวะถูกคุกคามในลักษณะเชนเดียวกันอยูต ลอดเวลาในประเทศของพวกเขาเอง สวนการจางผูย า ยถิน่
อยางผิดกฎหมาย นายจางไมไดถกู ยับยัง้ จากกฎหมายทีบ่ งั คับใชตามโอกาส นายจางรูว า ระบบเศรษฐกิจ
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ของประเทศขึ้นกับแรงงานขามชาติ ดังนั้นถึงที่สุดนายจางก็สามารถหลบหลีกนโยบายตอตาน
การยายถิ่นนั้นได
แมวานโยบายในภูมิภาคพยายามที่เขาไปแกปญหาการยายถิ่นดวยการอํานวยความสะดวก
มากกวาจะเปนการลงโทษ แตที่ผานมามีความสําเร็จอยูนอยมากจากการนโยบายตาง ๆ ยังคง
ไมใหความสําคัญกับสถานการณทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมของทุกประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ถาผูย า ยถิน่ มาถึงโดยไมมเี อกสารรับรองสามารถทําเอกสารถูกตองไดทชี่ ายแดนทันที นายจาง
ทั่วประเทศไทยมีความจําเปนในการจางผูยายถิ่น แตเนื่องจากการเดินทางเปนเรื่องผิดกฎหมาย
สําหรับผูย า ยถิน่ ดังนัน้ นายหนาและผูค า มนุษยจงึ ไดประโยชนจากสถานะทีเ่ ปนอยู โดยลักลอบขนสง
ผูยายถิ่น แตถาหากผูยายถิ่นสามารถไดรับการออกเอกสารในบางรูปแบบที่ชายแดนและสามารถ
เขาถึงการบริการนําคนเขาไปทํางานอยางเปนทางการและถูกตองที่ชายแดน พวกเขาจึงสามารถ
เดินทางโดยถูกกฎหมายไปยังสถานที่ทํางานและทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
บรรยากาศในปจจุบนั สรางความไมไววางใจ การแบงแยก และความไมพอใจ ในขณะทีผ่ ยู า ยถิน่
เขาใจวา พวกเขาตองเคารพกฎหมายของประเทศที่เขาอยู แตมันเปนเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่นายจางไมปฏิบัติตาม การเพิ่มแรงกดดันกับนายจางใหมั่นใจวา
คนงานในสถานประกอบการและในโครงการของตนไดเขาถึงใบอนุญาตทํางานและการประกัน
สุขภาพ และทําใหเกิดความมัน่ ใจวานายจางไมไดยดึ ใบอนุญาตทํางาน ซึง่ จะเปนการลดการถูกจับกุม
ในขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มความศรัทธาของผูยายถิ่น ตอการนําหลักนิติธรรมของกฎหมายไปใช
ในการปฏิบัติ
ระบบใบอนุญาตทํางาน เปนการลงโทษและจํากัดเสรีภาพของพวกเขาอยางมาก และรุนแรง
ตอแรงงานขามชาติ บอยครั้งพวกเขาถูกบังคับใหขึ้นกับนายจางของตนไมเพียงแตการทํางาน แต
รวมถึงที่อยูอาศัย อาหาร และสถานะการเขาเมือง การจํากัดตาง ๆ ตอผูยายถิ่นที่มากขึ้นสัมพันธ
กับการฝาฝนกฎระเบียบของผูย า ยถิน่ ทีป่ รากฏจํานวนมากขึน้ เชนกัน หากใหเสรีภาพมากขึน้ มันไมมี
อะไรที่แสดงใหเห็นไดวา ผูยายถิ่นจะใชเสรีภาพเพื่อตอตานประเทศที่ตนอาศัยอยู ในทางตรงขาม
พวกเขานาจะใชเสรีภาพเพื่อใหเหตุผลในการยายถิ่นของพวกเขาประสบผลตามตองการ เชน เพื่อ
ทํางานกับนายจางที่ดีและใหคาตอบแทนยุติธรรม เพื่อใหพวกเขาสามารถชวยเหลือครอบครัวและ
กลับบาน ไปในสภาพทีด่ กี วาตอนทีพ่ วกเขาจากบานมา การคุกคามจากการจับกุม และสงกลับอยาง
สม่าํ เสมอเปนการเสริมวงจรใหผยู า ยถิน่ กลับมาในประเทศไทยเรือ่ ย ๆ เนือ่ งจากเงินเก็บของพวกเขา
หดหายไปจากการจับกุมและการสงกลับที่เกิดขึ้น
ประเทศในอนุภมู ภิ าคฯ มีประวัตศิ าสตรรว มกันและมีประเพณีวฒ
ั นธรรมเหมือนกัน การจับกุม
ในชวงการเขารวมการจัดงานทางศาสนา ทางสังคม และทางวัฒนธรรมกอใหเกิดความโกรธ
ทัง้ จากชุมชนผูย า ยถิน่ เอง รวมถึงชุมชนเจาภาพดวย สิง่ นีค้ วรหลีกเลีย่ งมิใหเกิดขึน้ การจับกุมกลุม คน
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จํานวนมากกอใหเกิดการตระหนกตกใจ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บ สิ่งนี้ก็ควรหลีกเลี่ยง
เชนกัน
เมื่อการจับกุม การกักขัง และการสงกลับ เปนสิ่งที่พิจารณาแลววาเปนขั้นตอนจําเปนในการ
จํากัดจํานวนของผูท ไี่ มมเี อกสาร ดังนัน้ ควรตองสรางขัน้ ตอนวิธกี ารทีเ่ ปนมาตรฐานและยึดถือปฏิบตั ิ
ตามนั้น ผูยายถิ่นไมควรจะสูญเสียสิ่งของสัมภาระที่ตนเปนเจาของไป รวมถึงคาแรงที่ติดคาง
พวกเขาไว อันเปนผลมาจากขัน้ ตอนวิธกี ารการจับกุมและการสงกลับ มาตรฐานของสุขอนามัย ความ
มัน่ คงปลอดภัย ควรไดรบั การปฏบัตใิ นหองขังทุกประเภท รวมถึงในการขนยายผูย า ยถิน่ เพือ่ สงกลับ
ประเทศ มาตรฐานตาง ๆ ควรมีเปาหมายตอสิทธิและศักดิศ์ รีของคนงาน ขณะทีก่ ระบวนการสงกลับ
โดยรวมที่ จุ ด เดี ย วอาจเหมาะสมในหลายกรณี แต มั น ไม ค วรถู ก ใช เ ป น วิ ธี ก ารในการส ง กลั บ
ผูล ภี้ ยั และผูแ สวงหาความคุม ครอง ซึง่ ขัดกับหลักการเบือ้ งตนของการสงกลับโดยไมตกอยูใ นอันตราย
(non-refoulement) แนวปฏิบัติควรมีการตีพิมพเผยแพรและมีการปฏิบัติตาม เพื่อเปนการปองกัน
การละเมิดตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว
เมื่อผูยายถิ่นถูกจับกุม กักขัง และสงกลับ ขอความที่สงออกไปสูสาธารณะคือ ผูยายถิ่นเปน
อาชญากร ในความเปนจริง เกือบทั้งหมดของผูยายถิ่นที่ถูกจับคือ คนงานซึ่งถูกวาจางโดยนายจาง
ชาวไทย มันจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการตั้งจุดบริการสงกลับรวมจุดเดียว (One Stop service) แลวใช
กับผูยายถิ่นทั้งที่มีเอกสารและไมมีเอกสาร โดยตั้งอยูในสถานที่ทํางานของแรงงานขามชาติ?
ดังนัน้ สถานการณมคี วามซับซอนเชนนี้ และตองการแนวทาง การแกปญ
 หาทีส่ รางสรรคและมีความ
ยืดหยุน

¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ËÒ¡ÁÕÈÙ¹Âàºç´àÊÃç¨·Õè¨ÐãËŒàÍ¡ÊÒÃ·Ò§¡®ËÁÒÂá¡‹áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ?
การจับกุม
ขั้นตอนการจับกุมแสดงใหเห็นความไมคงเสนคงวาในลักษณะที่กฎหมายถูกนํามาใชในทาง
ปฏิบตั ิ สิง่ นีจ้ งึ เปนการปลอยใหผยู า ยถิน่ ตกอยูใ นความไมแนนอนวาอะไรจะเกิดขึน้ เมือ่ พวกเขาเผชิญ
กับตํารวจ และเปนการเพิ่มความเปราะบาง เนื่องจากพวกเขาไมมีสถานะทางกฎหมายที่เชื่อถือได
ในการทําใหพวกเขาเชื่อมั่น ชองวางในบทบัญญัติทางกฎหมายเปดโอกาสใหปจ เจกบุคคลถูกจับกุม
ดวยการยึดกฎหมายทีเ่ อาเปรียบผูย า ยถิน่ และบังคับขมขูพ วกเขา เปนทีร่ ดู วี า ผูย า ยถิน่ มีลทู างในการ
ใชสิ่งตาง ๆ นอยมากภายใตกฎหมายไทย
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การกักขัง
ผูยายถิ่นมีสิทธิในการมีอิสรภาพและในการมีเสรีภาพจากการกักขังที่ปราศจากกฎเกณฑ
(ขอ 9 ของ ICCPR ขอ 16 ของอนุสญ
ั ญาแรงงานขามชาติ ขอ 3 และ 9 ของ UDHR) มันหมายความวา
การกักขังตองไมปราศจากกฎเกณฑ และกระทําโดยสอดคลองกับกฎหมาย มีความชอบธรรมกับ
ปจเจกบุคคลแตละกรณีในฐานะมาตรการทีจ่ าํ เปน มีความเปนสัดสวน และอยูภ ายใตการตรวจสอบ
การใชอํานาจ (judicial review) การประชุมคณะทํางานของสหประชาชาติวาดวยการกักขังที่ไมมี
กฎเกณฑ (UN Working Group on Arbitrary Detention-WGAD) ไดออกมติหมายเลข 5 (Deliberation
No. 5) ใหความสําคัญกับสถานการณผูยายถิ่นและผูแสวงหาความคุมครองในการลี้ภัย หลักการ
พืน้ ฐานชุดนีใ้ หความสําคัญกับผูถ กู กักขังชัว่ คราว และมีมาตรการปกปองในการกักขังนัน้ รวมไปถึง
การรับรูเ หตุผลของการกักขัง โอกาสในการสือ่ สารกับโลกภายนอก การมีทปี่ รึกษาทางกฎหมาย การ
ติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐบาลของตน และการถูกนําขึ้นศาลหรือองคกรที่มีลักษณะคลายคลึงโดย
ทันที และยังเสนอแนะใหกฎหมายกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการกักขังรวมถึงอาจไมมีกรณีที่การ
ควบคุมตัวถูกยืดระยะเวลาออกไปหรือเปนไปโดยไมมีเวลาจํากัด14
การจัดการในการกักขังซึง่ ถูกใชอยางไมมกี ฎเกณฑเหตุผล เปนเครือ่ งมือของเจาหนาทีท่ ใี่ ชมนั
โดยไมไดสนใจ ผลกระทบของการตัดสินใจเชนนั้นที่มีตอความอยูดีมีสุขของปจเจกบุคคลหรือสิทธิ
มนุษยชน มาตรฐานที่ไมเสมอตนเสมอปลาย และขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกใชทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศสงผลใหเกิดระบบการบังคับใชกฎหมายทีไ่ มมคี วามเกีย่ วโยงตอเนือ่ งกัน ความแตกตาง
ในการปฏิบัติตอผูกักขังสามารถเปนเรื่องราวที่เหลือเชื่อ และสงผลใหผูถูกกักขังอยูภายใตสภาพที่
ไมมสี ขุ อนามัยและสภาพทีต่ กต่าํ ไมมกี ารใหความสําคัญหรือใหความสําคัญนอยมากกับความเปนอยู
ของปจเจกบุคคลทีอ่ ยูภ ายใตการกักขัง ระบบประสบความลมเหลวในการแจงใหบคุ คลเหลานีท้ ราบ
ถึงสิทธิของพวกเขา และแจงใหพวกเขาทราบถึงระยะเวลาของการกักขัง หรือจัดใหมสี ง่ิ ชวยเหลือใด ๆ
เมือ่ พวกเขาประสบปญหาทายทีส่ ดุ การพิจารณาในการอํานวยความสะดวกอยูบ นฐานการตัดสินใจ
ของเจาหนาที่และไมขึ้นอยูบนฐานของตัวผูถูกกักขัง
การสงกลับ
การสงกลับถือเปนความไรความเมตตาปรานีคลายกันในแงที่วา มันไมไดพิจารณาถึงความ
จําเปนของบุคคลและการปฏิบัติตอผูยายถิ่นอยางกับเปนผูกอปญหารบกวน เราขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง
วา การขาดมาตรฐานและการขาดการกํากับดูแลมาตรฐานตาง ๆ ทีม่ อี ยู สงผลใหเจาหนาทีเ่ อาเปรียบ
และขูดรีดผูยายถิ่น หรือทําใหสุขภาพและความปลอดภัยของพวกเขาเกิดอันตราย ความสัมพันธ
ระหวางผูย า ยถิน่ กับบานเกิดไมไดนาํ มาเปนปจจัยในการพิจารณา ขัน้ ตอนการสงกลับทีไ่ มมคี วามรูส กึ
ออนไหวใด ๆ และการขาดขัน้ ตอนในการคัดกรองผูย า ยถิน่ สงผลใหมคี วามเปนไปไดมากกวาผูล ภี้ ยั
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และคนอื่น ๆ มีความเสี่ยงในการเดินทางกลับและในการถูกสงกลับ ซึ่งขัดแยงกับหลักการสงกลับ
โดยไมตกอยูใ นอันตราย (non-refoulement)
ไมวาจะใชมาตราวัดใด ๆ ในการชี้วัดสิทธิตาง ๆ บอยครั้งสภาพที่เลวรายที่สุดเปนดัชนีชี้วัด
สถานะของสิทธิโดยรวม ในกรณีผูยายถิ่นในประเทศไทย พวกเขาอยูภายใตระบบการเขาเมืองที่
ลดทอนความเปนมนุษยของพวกเขาอยูเปนประจํา พวกเขาถูกมองวาเปนภาระที่จะตองถูกกําจัด
ออกไปโดยไมคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของพวกเขา สิทธิของผูยายถิ่นในประเทศไทยวางอยูบนฐาน
นโยบายทีเ่ ปลีย่ นอยูเ สมอ ๆ และอยูภ ายใตการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เจาหนาทีเ่ ห็นวามันสะดวกทีจ่ ะทํา
แรงงานขามชาติทจ่ี ดทะเบียนสามารถถูกยกเลิกใบอนุญาตอยางงายดาย พวกเขาไมไดรบั การรับประกัน
ในสิทธิตาง ๆ ที่ไมแปลกแยกแตกตางจากคนทั่วไป ผลก็คือนายจางและบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ในการรักษากฎหมายใชชอ งวางของกฎหมายแบบงาย ๆ เพือ่ เอารัดเอาเปรียบทางการเงินบนราคา
ของศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของผูยายถิ่นที่ตองจายไป
อางอิงทายเรื่อง
1

2
3

4
5

6

7

8
9

นอกจากนี้ จํานวนของผูยายถิ่นที่จดทะเบียน 1.28 ลานคนในป 2004 ถูกใชเปนตัวเลขอางอิงหลักโดยมีจํานวน
ผูยายถิ่นที่จดทะเบียนลดลงในชวงปหลัง ๆ
FTUB Press Release, 7 June 2006.
ดูตัวอยางจาก Action Network for Migrants (Thailand), “Action Alerts” in MAP Foundation, No Migrant is
Illegal 1996-2006. Last accessed at: <www.mapfoundationcm.org>.
Kaowao Newsgroup, 2 May 2006. Last accessed at <http://www.kaowao.org>. P. 3.
“The dark worlds of illegal Cambodian migrants who go to work in Thailand”, in Resmey Kampuchea
Newspaper, year 14, #4090, Tuesday 26 September 2006.
ผูหญิงอีกคนอื่น ๆ ไดยินเสียงหวีดรอง วิ่งไปบอกใหรองผูใหญบานทราบ ในวันที่ 13 กรกฎาคม รองผูใหญบาน
แจงตํารวจวาเหตุการณการขมขืนเกิดขึ้นใน Phang แมวาผูหญิงคนหนึ่งตองการใหมีการจับกุมผูขมขืนเธอ แต
เธอถูกขูโดยเจาหนาที่ทางการ และถูกบังคับใหรับเงินจํานวนเล็กนอยเปนคาชดเชยการถูกขมขืน กลุมผูหญิง
ในประเทศไทย เรียกรองความยุติธรรมในกรณีนี้ ในวันที่ 14 มกราคม 2000 กระทรวงกลาโหมรายงานวา
คณะกรรมการวินัยทหารไดพบวา มีเจาหนาที่กระทําความผิดฐานขมขืน เขาถูกลงโทษทัณฑบนและถูกยาย โดย
ไมมีการกลาวโทษและการลงโทษกับเจาหนาที่คนนั้นอีกในเวลาตอมา แหลงที่มา: MAP Foundation, Seeking
Safety, Meeting Violence: Migrant and refugee women’s journey from Burma, เชียงใหม 2001
กรณีหนึ่ง นายจางของแรงงานทํางานในบานในเชียงใหมเก็บเงินเดือนของเธอไวโดยยังไมจายนานถึง 10 ป เมื่อ
เธอรองเรียนสํานักงานคุมครองแรงงานที่เชียงใหม ในเดือนตุลาคม 2006 สํานักงานคุมครองแรงงานมีคําสั่ง ให
จายเงินที่คางไว 48,000 บาท (เดือนละ 10 เหรียญสหรัฐ)
Marwaan Macan-Makar, “Hmong Refugees Starve to Resist Deportation,” IPS, 19 August 2007.
Reasmey Kampuchea, year 14, #4090, Tuesday 26 September 2006.
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อางแลว
Letter of the Ministry of Foreign Aﬀairs and International Cooperation, number 2106, Kor, bor, Tor-Sor
Or/ Chbor Kor 2, issued on 29 March 2005 and the letter of the Ministry of Interior, number 595, Sor
Chor Nor,dated 1 July 2005.
12
สระแกว ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด ระยอง บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี
13
“Thai increase their arrest campaign on Cambodian migrants before New Year” in Koh Sonthepheap
# 5706, 10 April 2006.
14
WGAD Deliberation No. 5 concerning the situation regarding immigrants and asylum-seekers
E/ CN.4/2000/4, 28 December 1999.
11
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แ

มวา ในปจจุบนั ผูย า ยถิน่ ชาวจีนจะมีจาํ นวนนอยกวาผูย า ยถิน่ จากพมา สปป. ลาว และกัมพูชา
เปนอยางมาก บอยครัง้ ชาวจีนเขามายังประเทศไทยเปนจุดพักเพือ่ ไปยังประเทศทีส่ าม หรือ
เขามาทํางานในหลายสาขาของเศรษฐกิจไทย เราพบผูย า ยถิน่ ชาวจีนมากขึน้ ในสาขากอสราง
และสาขาบริการของประเทศไทยเชนเดียวกับในอุตสาหกรรมคาบริการทางเพศ
ดวยความจํากัดในการเขาถึงขอมูลและการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานราชการของไทย งานวิจยั
ฉบับนี้ใชการสัมภาษณชาวจีนที่กลับไปยังประเทศจีน โดยนําเสนอในประเด็นการจับกุม กักขัง และ
สงกลับผูยายถิ่นชาวจีน กลุมของผูยายถิ่นที่กลับประเทศจีนที่ถูกสัมภาษณโดยทีมวิจัยประเทศจีน
(China Country Research Team-CRT) อาจไมเปนตัวแทนกลุม ผูย า ยถิน่ ชาวจีนทีห่ ลากหลายทีเ่ ขามายัง
ประเทศไทย การสัมภาษณผยู า ยถิน่ เหลานี้ เปนตัวแทนของกลุม ผูห ญิงกลุม เล็กๆ ทีถ่ กู คาและไดรบั
ความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน
อยางไรก็ตามวัตถุประสงคในการทําบทสรุปของกรณีศึกษาเหลานี้คือ การบันทึกเอกสาร
ในเรือ่ งประสบการณของผูห ญิงชาวจีนในกระบวนการจับกุม กักขัง และสงกลับในประเทศไทย และ
หวังวา ขอบเขตของงานวิจัยในอนาคตจะขยายใหครอบคลุมผูยายถิ่นกลุมอื่น ๆ ในประเทศไทย

1. ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡ÊÑÁÀÒÉ³

ระหวางป 2004 ถึง ป 2005 องคกรตางประเทศระดับสากล (International NGOs-INGOs)
และสหพันธผูหญิงยูนนาน (Yunnan Women’s Federation-YWF) รวมกันกับ IOM ในการชวยชีวิต
ผูห ญิงชาวจีนจํานวน 30 คน ผูท ถ่ี กู นําตัวไปในการคามนุษยไปยังประเทศไทยและมาเลเซีย งานวิจยั นี้
อยูบ นฐานของการสัมภาษณผหู ญิงและเด็ก ๆ ทีถ่ กู ชวยเหลือโดยโครงการ ซึง่ ไดบนั ทึกประสบการณ
ของพวกเขา กลุมผูยายถิ่นที่ไดรับการชวยเหลือนี้เปนผูหญิงอายุประมาณ 20 ป สวนใหญมาจาก
มณฑลยูนนาน บางสวนมาจากกวางซี เสฉวน และซีเจียงโดย 80% ของผูใหสัมภาษณมาจากกลุม
ชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย ซึ่งสะทอนวากลุมชาติพันธุเหลานี้กระจุกตัวในพื้นที่ชายแดนยูนนาน
ในจํานวนผูถ กู สัมภาษณนี้ 50% เปนชาวไต สวนวาและลาหูม สี ดั สวนนอยกวา สวนมากจบการศึกษา
ระดับเทียบเทาประถม หรือบางสวนจบการศึกษาระดับมัธยม หนึง่ ในสามของผูใ หสมั ภาษณแตงงาน
กอนจะออกจากประเทศจีน และบางคนไดหยาราง สวนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือกําลังศึกษาอยูใ นโรงเรียนแลว
ออกจากประเทศจีน สวนใหญเปนชาวนาหรือกรรมกรมีรายไดต่ํา และเชื่อวาพวกเขาสามารถได
รายไดมากขึ้นจากการทํางานในตางประเทศ
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สวนใหญของผูถูกสัมภาษณถูกจับกุมหรือไดรับการชวยเหลือในชวงที่ตํารวจจูโจมเขาจับกุม
ในคาราโอเกะ รานเหลา และสถานบันเทิงอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยทั่วไปจะพบผูยายถิ่นจากพมา
และลาวในการบุกเขาจับกุม ผูหญิงจะถูกกักขังในศูนยกักขัง เนื่องจากการเขาเมืองผิดกฎหมายหรือ
ถูกสงไปยังบานพักชั่วคราวในกรณีที่ถูกคามนุษย ซึ่งขึ้นอยูกับวาเจาหนาที่ไทยจัดวากรณีเหลานี้อยู
ในการจับกุมในเรื่องใด หลังจากการถูกจับกุม ผูหญิงจํานวนมากมีความวิตกกังวลและเปนทุกข
เนือ่ งจากเกรงวาครอบครัวของพวกเธอจะรูว า พวกเธอเคยทํางานเปนพนักงานบริการในตางประเทศ
มีผูหญิงจํานวนนอยที่หลบหนีผูคามนุษยออกมาเมื่อตนเองมีโอกาส ยกตัวอยางเชน เมื่อ
พวกเขาจะออกไปขางนอกเพื่อหาการชวยเหลือจากผูที่ผานมาและติดตอเจาหนาที่ตํารวจ อยางไร
ก็ตามในการหนีออกไปนัน้ เมือ่ ผูย า ยถิน่ ไมมเี อกสารซึง่ อาจถูกยึดไปโดยนายจางหรือโดยพวกคามนุษย
ประกอบกับพวกเธอรูภ าษาทองถิน่ นอยมาก จึงยากในการหลบหนี โดยเฉพาะอุปสรรคทางดานภาษา
เปนปญหาหลักอันหนึ่งในกระบวนการแสวงหาความชวยเหลือจากตํารวจ
ผูห ญิงทีแ่ สวงหาความชวยเหลือจากตํารวจโดยทัว่ ไปจะถูกกักขังทีส่ ถานีตาํ รวจเปนอันดับแรก
สวนผูท ม่ี อี ายุตาํ่ กวา 18 ป จะถูกสงไปยังบานพักทีก่ าํ หนดไวใหแกเหยือ่ ของการคามนุษย กระบวนการ
ยุติธรรมเปนผูตัดสินใจในเรื่องสถานภาพการเขาเมืองของผูหญิงอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป หากชี้วา
เปนเหยือ่ ของการคามนุษย เธอจะถูกนําไปอยูบ า นพักชัว่ คราว ในขณะเดียวกัน จะมีการติดตอดําเนิน
การใหเธอกลับประเทศจีน หากชี้วาเปนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เธอจะถูกสงตัวไปศูนยกักขัง ซึ่ง
จะถู ก ส ง กลั บ ในกรณี ผู ห ญิ ง ที่ ถู ก ระบุ ว า เป น เหยื่ อ ของการค า มนุ ษ ย ต อ งดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอนที่กําหนดขึ้น โดยหนวยงานราชการในการชวยเหลือใหพวกเธอกลับประเทศจีน
ประการแรก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยของไทยติดตอสถานทูตจีนเพือ่
สอบถามถึงรายละเอียดของบุคคลตาง ๆ กระทรวงดังกลาวไดสงรายงานไปยังสถานทูต เพื่อขอให
ยืนยันสัญชาติและที่อยูของผูยายถิ่นในประเทศจีน สถานทูตจีนจะสัมภาษณบุคคลเหลานั้น และ
ติดตอหนวยงานความมั่นคง (Public Security Bureau) ของแตละจังหวัดในประเทศจีน เพื่อยืนยัน
สัญชาติและทีอ่ ยูข องพวกเขา และหนวยงานความมัน่ คงสาธารณะของจีนตอบยืนยันกลับมา หลังจาก
ทีไ่ ดรบั การยืนยันแลว สถานทูตจีนในประเทศไทยก็จะออกเอกสารการเดินทางใหแกบคุ คลเหลานัน้
เพือ่ อํานวยความสะดวกในการกลับประเทศจีน ทายทีส่ ดุ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของรัฐบาลไทยก็จะ
สงพวกเขากลับประเทศ
องคกรเอกชนระหวางประเทศ องคกรของรัฐบาลระหวางประเทศ และรัฐบาลจีน รวมทั้ง
ประเทศไทยไดทํางานรวมกัน เพื่อใหการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษยใหเดินทางกลับบาน
อยางไรก็ตาม การประชุมสองฝายเปนเรื่องที่จําเปน เนื่องจากเจาหนาที่รัฐบาลทั้งสองฝายยังไมมี
การพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรง รวมทั้งจัดระบบและความรวมมือกัน ใน
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กระบวนการนี้ ในปจจุบันองคกรเอกชนระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศของรัฐบาล
ดําเนินการเปนสะพานเชือ่ มรัฐบาลทัง้ สองฝาย และริเริม่ การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นขอมูลตาง ๆ
ซึ่งเห็นไดจากการริเริ่มใหความชวยเหลือเมื่อไมนานมานี้เอง ยกตัวอยางเชน UNICEF ไดรณรงคให
มีระบบการสื่อสารระหวางตํารวจสองประเทศคือ ประเทศจีนและไทย เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล อยางไรก็ตาม ระบบทีไ่ ดเสนอไปนัน้ ยังไมมกี ารทําใหเปนรูปธรรม ภาคสวนที่
เกีย่ วของกับกระบวนการชวยเหลือของประเทศจีนและของไทยไดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล
เพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนประสบการณและปญหาที่เกิดขึ้น ที่ประชุมยังไดสรุปขอเสนอแนะตาง ๆ
สําหรับการทํางานในอนาคต สวนใหญของผูเขารวมประชุมจะประกอบดวยตัวแทนรัฐบาลไทย
ตัวแทนหนวยงานใหที่พักพิง องคกรเอกชนระหวางประเทศ หนวยงานความมัน่ คงสาธารณะของ
มณฑลยูนนาน YWF และหนวยงานความมัน่ คงและสหพันธผูหญิงในทองถิ่น (เชน สิบสองปนนา)
เมื่อองคกรเอกชนระหวางประเทศเขารวมในกระบวนการดังกลาว ขั้นตอนในการสงเหยื่อการคา
มนุษยกลับประเทศมักจะเปน ดังตอไปนี้
• กระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการของไทยสงรายงานพรอมรายละเอียดกรณีทเี่ กีย่ วของ
กับองคกรเอกชนระหวางประเทศในจีนทีเ่ ปนผูต ดิ ตอกับหนวยงานความมัน่ คงสาธารณะ
ในมณฑลยูนนาน
• กระทรวงยังไดตดิ ตอสถานทูตจีนในประเทศไทย เพือ่ ยืนยันสัญชาติและทีอ่ ยูข องพวกเขา
• องคกรเอกชนระหวางประเทศในจีนเก็บรวบรวมผลทีเ่ กิดขึน้ ตาง ๆ จากขอมูลของหนวยงาน
ความมั่นคงสาธารณะในยูนนาน
• องคกรเอกชนระหวางประเทศในจีนติดตอ YWF เกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ดกลับบานไปแลว พรอมทัง้
มีการประเมินผลในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณของครอบครัว ทัศนคติที่มีตอการกลับบาน
ของพวกเขา โดยไดมีการทําแบบฟอรมการประเมิน
• องคกรเอกชนระหวางประเทศไดแปลแบบฟอรมการประเมินผลสงไปยังกระทรวงพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ยืนยันวันที่และบุคคลที่รวมเดินทางไปดวยกันในการกลับประเทศ
• องคกรเอกชนระหวางประเทศในจีนติดตอหนวยงานความมั่นคงสาธารณะของมณฑล
ยูนนาน และ YWF เพื่อจัดการเรื่องการไปรับพวกเขาแตละคนที่สนามบิน
• หนวยงานความมัน่ คงสาธารณะของมณฑลยูนนานและ YWF ติดตอหนวยงานความมัน่ คง
สาธารณะ และสหพันธผูหญิงในประเทศบานเกิดของผูตกเปนเหยื่อ โดยไดรับคําแนะนํา
ใหรวบรวมบุคคลเหลานั้นที่คุนหมิง
ขั้นตอนที่อธิบายขางตนอาจดูเหมือนวาจะมีความเปนระบบ แตบอยครั้งเกิดปญหาทาทาย
มากมายในการปฏิบัติ ในจํานวนนั้นคือ ปญหาความยากในการยืนยันสัญชาติและบานเลขที่ของ
แตละคน ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยบางรายรูแตเพียงชื่อของเมืองและหมูบานที่ตนอยู แตไมรูชื่อ
ประเทศที่ตนอยู สิ่งนี้สรางความซับซอนในการยืนยันบานเลขที่ และที่สําคัญคือ การยืนยันสัญชาติ
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พวกเธอเปนเด็กผูหญิงที่ถือกําเนิดบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งเปนคนไรสัญชาติ ในกรณีดังกลาว การ
จัดการใหพวกเธอกลับบานเปนเรื่องที่เปนปญหามาก ในบางกรณีผูยายถิ่นที่ถูกจับอางวาพวกเขา
ไมไดมีสัญชาติจีนเพราะพวกเขาคิดวาการแสรงวาเปนคนสัญชาติอื่นจะทําใหกระบวนการมีความ
รวดเร็วขึ้น
กรณีเสี่ยวหยู
ผูถ กู กักขังชาวจีนชือ่ เสีย่ วหยู ผูซ งึ่ ไปทีส่ าํ นักงานบานพักชัว่ คราวทุกวันเพือ่ ถามวาเมือ่ ไหรเธอ
จะไดกลับบาน เธอเชือ่ วาผูห ญิงชาวพมาและลาวจะไดกลับบานกอน ดังนัน้ เธอจึงบอกสํานักงานวา
เธอเปนคนพมา โดยหวังวาจะกลับไปบานที่สิบสองปนนาหลังจากที่ถูกสงไปพมากอน หลังจากที่
สํานักงานแจงใหเธอทราบวาที่อยูที่เธอใหมานั้นไมสามารถระบุได เมื่อเธอไมสามารถกลับบานได
เธอจึงบอกพวกเขาวา เธอมีสัญชาติจีนและมีที่อยูในประเทศจีน ในปจจุบัน เธอทนทุกขทรมานกับ
ความผิดปกติทางจิต เปนไปไดวาเกิดจากประสบการณที่เจ็บปวดและขมขื่น และเธอไมสามารถ
ยืนยันสัญชาติและที่อยูของเธอไดอีกตอไป
มากไปกวานัน้ อุปสรรคดานภาษาเปนสิง่ ทีเ่ ปนปญหา รัฐบาลไทยไดจา งลามภาษาจีนเพือ่ ให
เกิดความสะดวกมากขึน้ ในการสัมภาษณผตู กเปนเหยือ่ เหลานัน้ อยางไรก็ตาม บอยครัง้ ลามภาษาจีน
ประสบปญหาในการทําความเขาใจภาษาและสําเนียงทองถิน่ ของยูนนาน และไมคนุ เคยกับชือ่ สถานที่
ในยูนนาน ชือ่ หลายชือ่ ถูกแปลเปนภาษาจีนจากการออกเสียงภาษาไทย จึงทําใหเปนปญหาทีย่ ากขึน้
ในการระบุขอมูลของบุคคลเหลานั้น
อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ ตนทุนในการเดินทางสําหรับการกลับบาน หากผูตกเปนเหยื่อ
ไมไดรับความชวยเหลือจากองคกรเอกชนระหวางประเทศ หรือจากโครงการที่มีเงินทุนสนับสนุน
เปนอยางดี ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อตองแบกรับคาใชจายในการเดินทาง หลายครอบครัวไมมี
เงินพอสําหรับคาใชจายในการเดินทางที่สูง เนื่องจากมีระยะทางยาวไกล เรื่องนี้เปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหกระบวนการกลับบานของผูตกเปนเหยื่อตองลาชาออกไป
ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของเปนใจกลาง และเปนความจําเปนสําหรับ
การกําหนดขั้นตอนในรายละเอียดในการกลับบานของผูตกเปนเหยื่อ อยางไรก็ตาม การขาดความ
รวมมือในที่เปนอยูปจจุบัน เปนสาเหตุใหกระบวนการกลับบานดังกลาวมีความลาชา โดยทั่วไปจะ
ใชเวลามากกวา 6 เดือน และสงผลใหความเครียดทางจิตใจของผูตกเปนเหยื่อกัดกินจนฝงลึก
กรณีเสี่ยวเหลียน
เสีย่ วเหลียนรอคอยการกลับบานทีบ่ า นพักชัว่ คราวเปนเวลาครึง่ ป มันกินเวลายาวนานกวาที่
เธอคิด
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“ตํารวจบอกเราวา เราจะไดกลับบานหลังจากที่อยูที่นี่สามวัน ทุก ๆ วันที่ฉัน
อยูท บ่ี า นพัก ฉันรูส กึ วายาวนานเหมือนเปนป หลังจากสามวันทีเ่ ขาใหสญ
ั ญา พวกเขาก็
ยังไมสงเรากลับบาน ในตอนแรกพวกเขาใหผาเช็ดตัว แปรงสีฟน และสิ่งของอื่น ๆ
เจาหนาที่ยังบอกเราอีกวา พวกเราไมจําเปนตองมีของพวกนี้จริง ๆ หรอก เพราะเรา
จะกลับบานหลังจาก 3 วันนี้ แตตอนนี้มันเปนเวลาที่ยาวนาน และฉันยังไมรูวาเมื่อไร
จะไดกลับบาน”
จากกฎหมายตอตานการคามนุษยของไทย ผูถูกระบุวาเปนเหยื่อของการคามนุษยจะไมถูก
กักขังหรือถูกบังคับสงกลับ ผูตกเปนเหยื่อจะไดรับการคุมครองที่บานพักชั่วคราวและไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาลในการจัดการสงกลับบาน อยางไรก็ตาม เมื่อพวกเธอกลับประเทศ
บานเกิดไปแลว สถานการณแวดลอมตาง ๆ ของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงชาวจีนหลายคน
ถูกกักขังและปรับในความผิดออกนอกประเทศอยางผิดกฎหมาย บอยครั้งผูกลับบานถูกดําเนินคดี
ภายใตมาตรา 14 ของกฎหมายการจัดการการเขา-ออกประเทศ (Entry and Exit Management Law)
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งระบุวา หนวยงานความมั่นคงของสาธารณะ (Bureau of Public
Security) สามารถออกใบเตือนหรือกักขังบุคคลเหลานัน้ ไดเปนเวลา 10 วัน หรือนอยกวานัน้ ในกรณี
การเขา-ออกประเทศผิดกฎหมาย การปลอมแปลง การแกไข หรือการใชการถายโอนเอกสารเดินทาง
อยางผิดกฎหมาย ผูย า ยถิน่ ทีอ่ อกจากประเทศจีนอยางผิดกฎหมาย แมวา จะเปนเหยือ่ ของการคามนุษย
ก็ตาม ยังถูกเห็นวาเปนผูที่ฝาฝนกฎหมายนี้ เนื่องจากกฎหมายไมมีบทบัญญัติพิเศษไวในกรณีการ
คามนุษย ซึง่ เปนการเดินทางขามชายแดนอยางไมเปนทางการ เจาหนาทีข่ องหนวยงานความมัน่ คง
สาธารณะมีความเห็นอกเห็นใจตอสถานการณของผูกลับบานและโตแยงในทางที่จะไมตองลงโทษ
พวกเขา ในขณะเดียวกันนัน้ เจาหนาทีป่ อ งกันชายแดนไมคอ ยผอนปรนให โดยโตแยงวาคนกลับบาน
สวนใหญ “ออกจากประเทศโดยสมัครใจและไมสมควรไดรับความเห็นใจ”
ในขณะที่ขอตกลงทวิภาคีวาดวยการกลับประเทศของเหยื่อการคามนุษยชาวกัมพูชาที่กลับ
จากประเทศไทย เปนขอตกลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกใหแกกระบวนการสงกลับ
ที่ผานมาการสนับสนุนของ UNICEF ใหเกิดความรวมมือไทย-จีน ในประเด็นนี้มีผลเพียงปรากฏอยู
ในคําปฏิญญาตาง ๆ และการรวมลงนามที่ขาดอํานาจในการบริหาร
ตามมาตรา 1 ของสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือทางกฎหมายทางอาญา (Treaty on
Criminal Judiciary Assistance) ซึ่งไดลงนามโดยรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทย ทั้งสองฝายเรียกรอง
ใหมีการขยายความชวยเหลือทางกฎหมายในเรื่องการสืบสวน การดําเนินการตามกฎหมาย และ
กระบวนการอื่น ๆ ทางคดี การใหความชวยเหลือหลากหลายประเภทที่มีอยูภายใตสนธิสัญญา
ประกอบดวยการเรียกรองพยานหลักฐาน เอกสาร และบันทึกประวัติตาง ๆ โดยใหมีการสงขอมูล
ในเรื่องคําตัดสินของศาลอาญา ประวัติอาชญากรรม และการแลกเปลี่ยนขอมูลทางกฎหมาย
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สนธิสัญญาทวิภาคีนี้ ไดถูกใชในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการทางกฎหมายทั้งจีนและ
ไทยในการตอสูกับเครือขายคามนุษยและกลุมอาชญากรรมขามชาติอื่น ๆ อยางไรก็ตาม มุมมอง
ในทางปฏิบตั ิ การนําสนธิสญ
ั ญามาใชในทางปฏิบตั ิ ในประเด็นการคามนุษยสามารถกอใหเกิดความ
ซับซอนทางเทคนิค เชน การระบุหนวยงานที่เกี่ยวของในทางปฏิบัติ มากกวานั้นรูปแบบและ
ขัน้ ตอนของการรองขอดังกลาวตองการใหมคี วามเครงครัด เนือ่ งจากการรองขอดังกลาวตองถูกริเริม่
จากระดับสูงและมีขั้นตอนที่ซับซอน ประสิทธิภาพของการบังคับใชสนธิสัญญาในทางปฏิบัติขึ้นอยู
กับวา ทั้งสองฝายใหจัดลําดับความสําคัญในระดับตนกับกรณีปญหาดังกลาว ที่สําคัญมากกวานั้น
สนธิสญ
ั ญาฉบับนีส้ ว นใหญเกีย่ วของกับการดําเนินการทางกฎหมายแกผคู า มนุษย แตมไิ ดเกีย่ วของ
กับผูตกเปนเหยื่อที่กลับมา

3. ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡ÅÑº

ผูตกเปนเหยื่อสวนใหญที่ไดรับการชวยเหลือออกมาในประเทศไทย พวกเขากลับบานผาน
ชองทางทางการโดยปกติ จะโดยสารเครือ่ งบินจากกรุงเทพไปยังคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน
บุคคลที่ใหสัมภาษณเหลานี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานวิจัยฉบับนี้ ถูกรับมาจากสนามบินโดย
เจาหนาที่ของ YWF หรือเจาหนาที่จากหนวยงานความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งเปนผูรวมเดินทางไปกับ
เหยื่อเหลานั้นตอนที่กลับบาน คาเดินทางจากกรุงเทพไปยังประเทศจีนนั้น โดยปกติแลวองคกร
เอกชนระหวางประเทศจะเปนผูออกคาใชจายให และในบางกรณีองคกรเอกชนในประเทศไทยเปน
ผูอ อกคาใชจา ย อีกสวนหนึง่ เปนผูท ไ่ี มไดออกจากประเทศไทยผานชองทางทีเ่ ปนทางการ และไมไดรบั
ความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาลหรือองคกรเอกชนระหวางประเทศ พวกเขาจะเดินทางทางบก
โดยเสนทางจากแมสาย ชายแดนไทย-พมา แลวตอไปที่ตาลั่ว (Daluo) ในจีน
ผูย า ยถิน่ ทีก่ ลับไปยังบานเกิดเหลานีร้ สู กึ หวาดวิตกและกลัวการกลับบาน เนือ่ งจากการสงกลับ
ดังกลาว เผยใหเห็นวาพวกเธอทํางานเปนพนักงานบริการในตางประเทศ พวกเธอกังวลวามันจะนํา
ความอับอายมาสูครอบครัว และถูกประณามจากชุมชน เมื่อกลับบานแลวบางคนก็ไมสามารถ
ปรับตัวใชชีวิตชนบทตามปกติได กลาวคือ นิสัยบางอยางที่ติดมาจากการทํางาน เชน การสูบบุหรี่
และการใชชีวิตที่แตกตางจากอดีต พวกเธอเคยชินในการเปนอยูแบบนั้น อาทิ มารยาทที่เปลี่ยนไป
พฤติกรรม และวิธีการพูดจา สิ่งเหลานี้ทําใหการกลับเขาไปกลมกลืนในประเพณีของชุมชน และ
กลมกลืนกับชุมชนชนบทเปนเรื่องที่ยากยิ่ง ผูหญิงหลายคนมีการศึกษาเพียงระดับพื้นฐานเทานั้น
ดังนัน้ จึงขาดทักษะทีจ่ ะไดรบั การจางงาน ประกอบกับโอกาสในการทํางานอิสระดวยตนเอง มีอยูจ าํ กัด
มาก สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหผูกลับบานในสัดสวนสูงออกจากบานอีกครั้ง เพื่อเขาไปหา
งานทําในเมืองใหญ ๆ รวมทัง้ ในตางประเทศ และสวนใหญของผูท กี่ ลับไปหางานทําในตางประเทศ
อีกครั้งกระทําโดยผิดกฎหมาย

เอื้อเฟอภาพโดย ศูนยวิจัยปฏิบัติการและการศึกษาแรงงานยายถิ่น (MWEAC)
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ชายแดนจีน-พมา นอกเหนือจากจุดผานแดนอยางเปนทางการเชนเดียวกับทีเ่ ห็นในภาพ ยังคงมีจดุ
ผานแดนทีไ่ มเปนทางการอีกเปนจํานวนมาก ตลอดพรมแดนทีม่ กี ารเชือ่ มตอกัน - ประเทศจีน, ป 2006

¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§¡ÅÑº
»ÃÐà·Èã¹¨Õ¹

¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§μÑÇáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
ªÒÇàÇÕÂ´¹ÒÁ¡ÅÑº»ÃÐà·È
1. ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§μÑÇ¡ÅÑº»ÃÐà·È

กระทรวงความมั่นคงของเวียดนามประมาณการวา ในชวงป 1991-1999 มีผูหญิงและเด็ก
ชาวเวียดนาม จํานวน 22,000 คน ถูกลอลวงไปขายในประเทศจีน ป 1996-2000 แรงงานขามชาติ
ชาวเวียดนามที่เดินทางเขาประเทศจีนอยางผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 7,918 คน ถูกสงตัวกลับ
ประเทศ นับตั้งแตป 2001 เปนตนมา รัฐบาลจีนและเวียดนามไดดําเนินโครงการและการรณรงค
พิเศษเพือ่ จัดการกับปญหาการคามนุษย ตามรายงานของสภาความมัน่ คง เขตปกครองตนเองกวางซี
การรณรงคพิเศษ จํานวน 10 ครั้ง จัดขึ้นในระหวางป 2001 จนถึงกลางป 2005 เจาหนาที่ตํารวจ
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เขตปกครองตนเองกวางซีไดใหการชวยเหลือแกผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยในพื้นที่เขตฯ ได
มากกวา 1,800 คน เปดโปงนักคามนุษย 10 ราย และจับกุมผูตองสงสัยเกือบ 200 คน ในป 2002
กระทรวงความมั่นคงของจีนไดจัดตั้ง ‘Kapok Action’ ขึ้น โดยมุงทําการพิสูจนรูปพรรณหญิงชาว
เวียดนามทีถ่ กู ลอลวงไปขายในประเทศจีน ความรวมมืออันกวางขวางระหวางเจาหนาทีต่ าํ รวจเมือง
ดงชิง (Dongxing) ของจีน และตํารวจเมืองมงไค (Mong Cai) ของเวียดนามมีขึ้น เพื่อตอบสนองตอ
การเพิม่ ขึน้ ของกรณีการคามนุษย โดยมุง ทีจ่ ะใหความชวยเหลือแกผทู ตี่ กเปนเหยือ่ สภาความมัน่ คง
เขตปกครองตนเองกวางซี ทํางานรวมกับสภาความมั่นคงอีกหลายแหงในหลาย ๆ ระดับเพื่อชวย
ชีวิตหญิง 5 คน และจับกุมผูต อ งสงสัย 3 ราย ปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ ซึง่ มีตาํ รวจและกองกําลังตาง ๆ หลาย
หนวยในหลาย ๆ พื้นที่และหลาย ๆ ระดับเขามาเกี่ยวของเสร็จสิ้นลงภายใน 2 วัน ปฏิบัติการใน
ลักษณะเดียวกันมีขึ้นในหลุงโจว (Longzhou) และผิงเสียง (Pingxiang)
ถึ ง แม ว า รั ฐ บาลจี น พยายามที่ จ ะเพิ่ ม ความพยายามในการให ค วามช ว ยเหลื อ แก เ หยื่ อ
ขบวนการคามนุษย แตทวาในความเปนจริง เปนการยากที่จะแยกแยะระหวางเหยื่อของขบวนการ
คามนุษยกับแรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การเขามาเกี่ยวของของอาชญากรรมที่มี
การจัดตัง้ ในขบวนการคามนุษย ทําใหความพยายามของรัฐบาลในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
มีความยุงยากมากขึ้น ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของจีน บุคคลใด ๆ ที่เดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายมีแนวโนมที่จะถูกลงโทษทางอาญา โชครายที่ผูหญิงและเด็กที่
ตกเปนเหยือ่ ขบวนการคามนุษยกไ็ มไดรบั การยกเวน และมักจะพบวาตนเองตกอยูใ นสถานการณที่
มีแนวโนมวาจะถูกลงโทษไดโดยงาย เนื่องจากการปรากฏตัวอยูในประเทศจีนอยางผิดกฎหมาย
เจาหนาที่ตํารวจของจีนกลาววา พวกเขายอมรับวาคดีการคามนุษยนั้นมีความซับซอนอยูเปน
ปกติวิสัย และพวกเขาพยายามที่จะใหความชวยเหลือเทาที่จําเปน แตถึงกระนั้นสวนใหญแลว
คดีการคามนุษยก็จะถูกพิจารณาวาเปนคดีอาญาไดโดยงาย

2. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

เจาหนาทีต่ าํ รวจของจีนจะเขาทําการตรวจคนเปนพิเศษ เพือ่ คนหาแรงงานขามชาติทเี่ ขาเมือง
โดยผิดกฎหมายและยังไมไดขึ้นทะเบียนตามหองเชา อพารทเมนต และสถานที่ทํางาน เชน ตาม
รานคาในเมืองผิงเสียง เมือ่ ถูกจับกุมตัว แรงงานขามชาติเหลานัน้ จะถูกนําตัวไปขึน้ รถตูห รือรถบรรทุก
และขนยายไปยังดานทีอ่ ยูใ นบริเวณพรมแดนทีใ่ กลทส่ี ดุ แรงงานขามชาติทย่ี งั ไมไดขน้ึ ทะเบียนเหลานี้
อาจจะตองจายคาปรับจํานวน 500-1,000 หยวน (62.5-125 ดอลลาร) ในขอหาฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับที่ควบคุมการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ
พอคาหาบเรแผงลอยทีบ่ ริเวณดานตามพรมแดนใหสมั ภาษณในการวิจยั ครัง้ นีว้ า การกักขังที่
บริเวณชายแดนยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และอธิบายวา สิง่ ทีเ่ จาหนาทีต่ าํ รวจจะทําก็คอื สงตัวแรงงานขามชาติ
เหลานั้นออกนอกประเทศโดยเร็วหลังจากการเขาตรวจคนตลอดทั้งคืน
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“เมื่อสองปกอนมีบอนคาสิโนที่นี่ ในบานสองชั้นที่อยูถัดจากรานโทรศัพท
เคลื่อนที่ คนที่คอยตอนรับแขกสวนใหญเปนเด็กสาวจากเวียดนาม ซึ่งมาจากหลาย
จังหวัดเปนจังหวัดทางภาคเหนือเสียสวนใหญ เชน นามดิ่ง (Nam Dinh) ไถบิ่ง (Thai
Binh) ฮึงเยน (Hung Yen-สามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง) หรือทางภาคกลาง เชน แทงหวา
(Thanh Hoa) กวางตริ (Quang Tri) กวางบิ่ง (Quang binh) ที่มาจากภาคใตมีไมคอย
มากนัก ผมคิดวาพวกเธอใหบริการทางเพศ ตอมาตํารวจก็เขามากวาดลาง และออก
คําสั่งใหยุติกิจการ ผมไมทราบวาเด็กสาวเหลานั้นหายไปไหนหลังจากนั้น”
(พอคาหาบเรในตลาด Rongyao, กวางซี)
ผูหญิงและเด็กชาวเวียดนามในประเทศจีนที่ถูกระบุวาเปนเหยื่อขบวนการคามนุษยจะถูกสง
ไปทีเ่ มืองดงชิง (Dongxiang) ทีน่ กี่ ระบวนการพิสจู นสญ
ั ชาติและสงตัวกลับประเทศจะเริม่ ขึน้ ดังทีไ่ ด
กลาวมากอนหนานีแ้ ลว ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของจีนทีเ่ กีย่ วของ เหยือ่ ขบวนการคามนุษย
จะถือวาเปนแรงงานขามชาติทไี่ มมเี อกสารหลักฐานเปนพืน้ ฐาน และสภาความมัน่ คงในแตละมณฑล
ตองสงหนังสือบอกกลาววา จะมีการสงตัวกลับประเทศไปใหสถานกงสุลเวียดนามตามสถานการณ
ที่เกี่ยวของของแตละบุคคล สถานกงสุลเวียดนามจะตองทําการสืบสวนเพิ่มเติมภายใน 42 วัน
หลังจากรับหนังสือ และตองแจงใหทางการจีนทราบวา สถานกงสุลจะใหความรวมมือในกระบวนการ
สงตัวกลับประเทศหรือไม ถาหากสถานกงสุลไมไดยกเหตุผลใด ๆ มาคัดคาน ทางการจีนจะตองให
ขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับแผนการสงตัวเหยือ่ กลับประเทศ ซึง่ ประกอบดวยเวลา สถานที่ และรายชือ่
ผูที่จะถูกสงตัวกลับใหสถานกงสุลทราบในเวลาตอมา กอนหนาการสงตัวกลับ 10 วัน
เจาหนาที่รัฐบาลของเมืองดงชิง (Dongxiang) ชี้ใหเห็นวาความลาชาที่เกิดจากกระบวนการนี้
กอภาระทางการเงินใหแกรัฐบาลทองถิ่น เนื่องจากตองใชคาใชจายในเรื่องอาหาร ที่พัก และการ
รักษาพยาบาลสําหรับคนเหลานี้ในระยะเวลาระหวางนั้น1 การพิจารณาเห็นวาเมือง Dongxiang มี
ความสําคัญในการใชเปนจุดพักกลางทางหลัก สําหรับผูหญิงและเด็กชาวเวียดนามที่อยูภายใต
กระบวนการสงตัวกลับประเทศ ทําใหกระทรวงความมั่นคงของจีนและสภาความมั่นคงของเขต
ปกครองตนเองกําลังทํางานรวมกันเพือ่ สรางศูนยเคลือ่ นยายสตรีและเด็กชาวตางชาติ ทีต่ กเปนเหยือ่
ขบวนการคามนุษย โครงการนี้ไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก UNICEF สภาความมั่นคงของเมืองดงชิง
(Dongxiang) ยังไดเพิม่ ความรวมมือกับเจาหนาทีต่ าํ รวจเวียดนามในการดําเนินการพิสจู นตวั ตนของ
สตรีและเด็กชาวเวียดนาม เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับกระบวนการสงตัวคนเหลานี้กลับประเทศ
เพื่อรับมือกับความซับซอนของปญหา รัฐบาลทองถิ่นในพื้นที่ชายแดนบางรัฐบาลไดทําการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ที่ประจําอยูที่หนวยปองกันชายแดนเพื่อเตรียมความพรอมใหเจาหนาที่มีความ
เขาใจในปญหาขบวนการคามนุษย ขามพรมแดนมากกวาเดิม เชน ทําใหพวกเขารูจักคุนเคยกับ
ตราสารระหวางประเทศวาดวยการตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
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ในขณะทีเ่ จาหนาทีต่ าํ รวจของจีนเผยแพรถงึ ความคืบหนาของการจัดการกับคดีการคามนุษย
ที่เกี่ยวโยงกับแรงงานขามชาติชาวเวียดนาม แตกลับปดปากเงียบในประเด็นหญิงชาวเวียดนาม
จํานวนมากที่แตงงานกับชายชาวจีน และอยูอาศัยในบริเวณชายแดนจีนโดยไมไดผานกระบวนการ
ขึน้ ทะเบียนตามทีจ่ าํ เปนในบางโอกาส ซึง่ มักจะเปนเมือ่ รัฐบาลทองถิน่ มีความไดเปรียบทางการเมือง
ที่จะทําเชนนั้น จึงจะดําเนินการปราบปรามหญิงชาวเวียดนามเหลานี้และสงตัวกลับประเทศ
ถอยคําดานลางเปนคําบรรยายของหญิงชาวเวียดนามผูหนึ่ง อายุ 30 ป เธอเกิดในหมูบาน
เล็ก ๆ ซึ่งเปนถิ่นอาศัยของกลุมชาติพันธุตาย (Tay) และนุง (Nung) ในจังหวัดหลั่งเซิน (Langson)
ประเทศเวียดนาม เธอแตงงานกับชายจีนเชื้อสายจวง ทั้งสองเชื่อวาพวกเขามาจากกลุมชาติพันธุ
เดียวกันที่แตกยอยออกเปนเผาตาง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันมากมาย และอาศัยอยูบริเวณ
ชายแดนของทั้งสองประเทศ
“ฉันถูกสงกลับประเทศมาแลวครั้งหนึ่งราว ๆ ป 1993 หรือ 1994 นี่แหละ
เจาหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นขอใหเราไปยื่นเอกสารประจําตัวตอรัฐบาลทองถิ่น
ความจริงแลวพวกเขาตองการสงตัวเรากลับเวียดนาม เขาเชิญเราทานอาหารเย็น และ
ปฏิบตั กิ บั เราเปนอยางดี แตพวกเรารูส กึ เปนกังวลอยูต ลอดเวลา คนทีส่ ภาความมัน่ คง
และรัฐบาลทองถิน่ พาคนเวียดนามทีอ่ าศัยอยูใ นเมืองกวา 20 คนเขามา และนําตัวไป
ขึ้นรถบัส ทุกวันนี้พวกเราบางคนยังคงอยูที่เวียดนาม ในขณะที่บางคนกลับมาอยูที่
เมืองเดิม (ในจีน) อีกครัง้ อันทีจ่ ริงสิง่ ทีเ่ จาหนาทีต่ าํ รวจและรัฐบาลทองถิน่ ทําเปนการ
ปฏิบัติตามคําสั่งที่มาจากเบื้องบน”

4. º¹àÊŒ¹·Ò§¡ÅÑºÊÙ‹àÇÕÂ´¹ÒÁ

หลังจากผูอพยพยายถิ่นถูกสงตัวกลับเวียดนาม ผูที่ตองเผชิญหนากับสถานการณที่พวกเขา
ไมยินดี ก็คือสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากผูที่ถูกสงตัวกลับออกจากบานไปเปนเวลานาน
ที่แยกวานั้นก็คือ ผูที่ถูกสงตัวกลับมักจะไมไดรับการยอมรับในฐานะพลเมืองเวียดนาม
เนือ่ งจากไมมหี ลักฐาน ใด ๆ ทีจ่ ะพิสจู นสญ
ั ชาติของตนเอง ผลก็คอื พวกเขากลายเปนคนไรสญ
ั ชาติ
และไมไดรบั อนุญาตใหเขาประเทศเวียดนามอีกครัง้ ระบบการลงทะเบียนประชากรเวียดนามทีเ่ รียกวา
หูโขว (Hukou System) ควบคุมวา สถานะผูม ถี นิ่ พํานักถาวรของบุคคลจะถูกยกเลิกในทันทีทเี่ ขาหรือ
เธออยูน อกประเทศเปนเวลา 5 เดือน ถาหากไมมกี ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการทีจ่ าํ เปน เปนผลใหการ
ขึน้ ทะเบียนตามระบบหูโขวของผูอ พยพยายถิน่ จํานวนมากถูกยกเลิก และพวกเขาก็ไมสามารถพิสจู น
ตนเองตามวัตถุประสงคของทางการได ทั้งนี้รวมทั้งผูทําบัตรประจําตัวหาย หรือถูกนักคามนุษย
ริบเอาไป ที่จุดตรวจของทางการที่เจาหนาที่ตํารวจของจีนพาชาวเวียดนามมาสงไว จะมีการเช็ค
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ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลอยางละเอียดยิบ ผูที่ไมมีเอกสารตามที่กําหนดจะถูกปฏิเสธไมให
กลับเขาประเทศ อันเปนบานเกิดของตนเอง ตามรายงานเคยมีกรณีทเี่ จาหนาทีร่ กั ษาการณตามแนว
ชายแดนยิงใสพลเรือนที่ถูกปฏิเสธไมใหเขาเวียดนาม บางคนจึงพยายามกลับบานโดยใชเสนทางที่
ไมเปนทางการ ซึ่งอันที่จริงเปนเสนทางผานปาเหนือเทือกเขาสูง มีบางคนถูกสงตัวกลับประเทศจีน
อีกครั้งโดยนักคามนุษยซึ่งเฝาอยูตามชายแดนรอคอยจนกวาเจาหนาที่ตํารวจจะกลับ
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นับตั้งแตป 2000 เปนตนมา หญิงพมาที่แตงงานกับชายจีนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สวนใหญ
เปนชาวจีนในมณฑลเหอหนาน เหอเปย อันฮุย และชานตง ปจจุบนั จํานวนทีเ่ พิม่ มากขึน้ นัน้ เปนไป
อยางรวดเร็วและกวางขวางกวาที่ผานมา โดยเฉพาะในมณฑลเหอหนาน เพิ่มขึ้นสูงสุดในป 2005
เหอหนานมีปฏิกิริยาตอบโตกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นดวยการเริ่มรณรงคที่จะกําจัดชาวตางชาติ
ในมณฑลที่ไมมีเอกสารหลักฐานทั้งหมด 3 ประเภทดวยกัน โดยเนนไปที่กรณีการเขาเมืองโดยไมมี
เอกสารหลักฐาน พํานักอาศัยโดยไมมเี อกสารหลักฐาน และรับจางทํางานโดยไมมเี อกสารหลักฐาน
ผลการดําเนินการตามการรณรงคในครั้งนี้ทําใหมีหญิงพมาถูกจับกุมจํานวน 69 คน ซึ่งทําใหมีการ
เพงความสนใจครั้งใหมไปที่กรณีการแตงงานแลวขามพรมแดนโดยไมมีเอกสารหลักฐาน
หญิงพมาในเหอหนานที่ไมมีเอกสารหลักฐานสวนใหญมาจากพื้นที่ชายขอบของมัณฑะเลย
เมืองที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของพมา โดยถูกลอลวงมาขายในเขตชนบทของจีนแผนดินใหญ โดย
ปกตินักคามนุษยจะตั้งเปาหมายไปที่หญิงซึ่งมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ยากจนในมัณฑะเลย และ
พาพวกเธอไปที่เมืองรุยลี่ (Ruili) ในมณฑลยูนนาน โดยหลอกลวงวาจะมีงานใหทํา ชาวบานบอกกับ
ผูว จิ ยั วา เนือ่ งจากผูค นตามบริเวณชายแดนมีการติดตอสัมพันธกนั อยูเ ปนประจํา จึงไมเปนการยาก
ทีจ่ ะลักลอบนําคนขามพรมแดน ผูห ญิงทีถ่ กู ลอลวงมาเหลานีจ้ ะถูกนํามารวมกันไวทโี่ รงแรมในเมือง
รุย ลี่ ทีน่ คี่ นไปลอลวงผูห ญิงมาจะไดรบั คานายหนาจากหุน สวนในเมืองจีนกอนทีจ่ ะเดินทางกลับพมา
จากนั้นหุนสวนขบวนการคามนุษยในจีนก็จะพาหญิงพมาที่ถูกลอลวงมาเดินทางไปที่คุนหมิง แลว
แยกกันเดินทางดวยรถไฟลึกเขาไปในประเทศจีน เพื่อไปพบกับคนที่จะเปนสามีของพวกเธอ โดย
ปกติแลวหญิงพมาจะถูกบังคับใหเดินทางกวา 4,000 กม. กอนจะถึงจุดหมายปลายทางสุดทาย
สามี สมาชิกในครอบครัว และชาวบานจํานวนมากเห็นวาหญิงพมาที่มาเปนภรรยานั้นเปน
คนดี และถือเปนสมาชิกของครอบครัวและชุมชน พวกเขาไมเห็นดวยกับมูลเหตุจูงใจของตํารวจ
ในการจับกุมพวกเธอ ตํารวจเหอหนานทําการจับกุมและสงตัวผูอ พยพยายถิน่ กลับประเทศหลายตอ
หลายครั้ง โดยพุงเปาไปที่หญิงพมาที่มาแตงงานและไมมีเอกสารหลักฐานตามโครงการรณรงค
ที่กลาวมาขางตน ในขณะที่หญิงพมาบางคนที่ถูกลอลวงมาขายที่เหอหนานและไมมีลูก อาจจะดีใจ
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ที่ไดกลับบานหลังจากปฏิบัติการของตํารวจ แตคนที่ตองการมาแตงงานที่เหอหนาน หรือคนที่ให
กําเนิดบุตรในชวงทีม่ าอยูท เ่ี หอหนานไมตอ งการทีจ่ ะกลับพมา ในบางครัง้ เจาหนาทีต่ าํ รวจถูกกลาวหา
วาทําลายครอบครัว และตองเผชิญหนากับชาวบานทีโ่ กรธแคน พวกเขาโตเถียงกับตํารวจโดยกลาววา
คูสามีภรรยาแตงงานกันดวยความตองการที่เปนอิสระ โดยที่เจาสาวไมไดถูกลักพาหรือลอลวงมา
ทันทีที่ถูกจับกุม เจาหนาที่ตํารวจตองใชเวลา 4 วัน ในการเคลื่อนยายหญิงพมาเหลานั้นจาก
มณฑลเหอหนานไปเมืองรุย ลีใ่ นมณฑลยูนนาน เจาหนาทีต่ าํ รวจจะรวมเดินทางกับพวกเธอไปในรถไฟ
จากเหอหนานไปสูคุนหมิง เพื่อใหแนใจวาพวกเธอจะไมหลบหนีกลางทาง ในระหวางนี้พวกเธอ
ไมไดถูกใสกุญแจมือ เมื่อไปถึงคุนหมิง ตํารวจทองที่จะใหบันทึกที่แนะนําตัวตามสถานภาพของ
แตละคนแกพวกเธอ และพาเดินทางดวยรถยนตผานเทือกเขาเพื่อไปยังสถานกักขังเมืองรุยลี่ ที่น่ี
พวกเธอจะถูกตรวจคนโดยเจาหนาทีข่ องสถานกักขัง ภารกิจในการสงหญิงพมากลับประเทศเปนงาน
ทีน่ า เบือ่ สําหรับตํารวจทองที่ เนือ่ งจากตองใชกาํ ลังคนมาก และคาใชจา ยก็ถกู จํากัดอยูท งี่ บประมาณ
ที่รัฐบาลกําหนดมาตายตัว 1,500 หยวนตอคน ซึ่งความจริงงบประมาณจํานวนนี้ไมเคยเพียงพอ
สําหรับคาใชจายในกระบวนการนี้ทั้งหมด
สภาความมั่นคงซินไค ไดดําเนินการสงหญิงพมาที่ไมมีเอกสารหลักฐาน 4 กลุมกลับประเทศ
รวมทั้งสิ้นกวา 30 คน นับตั้งแตป 2005 ถึงแมวาบางคนจะหลบเรนกลับเขามาซินไคอีกก็ตาม
ตามรายงานของฝายบริหารการเขา-ออกเมือง สภาความมัน่ คงมณฑลเหอหนาน ไดมกี ารสง
บันทึกเกี่ยวกับปญหาการแตงงานขามพรมแดนโดยผิดกฎหมายใหแกสถานทูตสหภาพพมาในจีน
แตทวาจนถึงปจจุบันนี้ยังไมมีคําตอบใด ๆ เจาหนาที่จีนที่ทํางานในพื้นที่กลาววาปญหาดังกลาว
นาจะแกไขไดดว ยความรวมมือและการแลกเปลีย่ น ถกเถียงอยางแข็งขันระหวางทางการจีนและพมา
แตตองยอมรับวาสิ่งนี้ดูเหมือนจะ “เปนไปไมได” ที่จะบรรลุผลสําเร็จ
อางอิงทายเรื่อง
1

จาก Qi Fuwei, Director of Dongxiang Public Security, interviewed by China CRT in 2006.
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ภาพเด็กชาวเวียดนามทีจ่ บั กลุม กันตามทองถนนหนาตลาดดองเพือ่ ขอทาน - เมืองโฮจิมนิ ห ประเทศ
เวียดนาม, เดือนพฤษภาคม 2006

¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§¡ÅÑº
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ผู

หญิงและเด็กชาวกัมพูชาที่อพยพยายถิ่นสวนใหญที่อาศัยอยูที่เมืองโฮจิมินหมีรายไดจากการ
ขอทาน ลักษณะความเปนอยูที่เปนแบบชั่วคราวของคนกลุมนี้ ทําใหพวกเขาเสี่ยงตอการถูก
ตํารวจเวียดนามจับกุมอยูเ สมอ ทัง้ จากสถานะการเขาเมืองแบบไมปกติ และจากการกระทําผิด
ทางอาญาตาง ๆ เชน “การกอกวนความเปนระเบียบของสังคม”

1. à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèμíÒÃÇ¨àÇÕÂ´¹ÒÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¢Í·Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ

รัฐบาลเวียดนามมีปฏิกิริยาตอบโตกับประเด็นขอทานขามชาติ ดวยการปรับปรุงวิธีการ
“คุมครองสิทธิ” และ “การจัดระเบียบสังคม”
รัฐบาลเวียดนามถือวาคนขางถนนทั้งที่อาศัยนอนและหากินตามขางถนน เปนประชาชนที่
จําเปนตองไดรับความคุมครอง หนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแกขอทาน

เอื้อเฟอภาพโดย สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (CWPD)

¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§¡ÅÑº¼ÙŒÍ¾Â¾ªÒÇ¡ÑÁ¾ÙªÒã¹àÇÕÂ´¹ÒÁ 211

ภาพตลาดอันดอง (An Dong) สถานที่ยอดนิยมของขอทานเด็กชาวกัมพูชา ในการรวมกลุมขอทาน
- เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม, เดือนพฤษภาคม 2006
ชาวกัมพูชา และชวยเหลือใหพวกเขากลับบานก็คือ แผนกคุมครองทางสังคม สังกัดกรมแรงงาน
ผูดอยโอกาสและสวัสดิการสังคม (Labour, Invalids and Social Aﬀairs-DOLISA) ของนครโฮจิมินห
โดยแผนกดังกลาว จะจัดการเรื่องที่พักอาศัยใหแกคนขางถนน ขอทาน คนชรา และบุคคลอื่น ๆ ที่
มีความจําเปน บานพักดังกลาวตัง้ อยูใ นจังหวัดซงบี (Song Be) ดงใน (Dong Nai) เลิมดง (Lam Dong)
และลองอัน (Long An) คณะกรรมการครอบครัวและการคุมครองเด็ก (The Children Protection
and Family Committee-CPFC) ไดใหการชวยเหลือกรมแรงงานฯ ในการรวบรวมขอมูลเพือ่ ใหสามารถ
ยื่นมือไปถึงกลุมเปาหมายของบานพักได
ถึงแมวาบรรดาขอทานขามชาติจะไดรับการคุมครองที่มีอยูอยางจํากัดนี้ แตพวกเขาก็ยังคง
เปนเปาหมายในปฏิบัติการของตํารวจที่พยายามจะจับกุมผูอพยพยายถิ่นภายใตหนากากของการ
คุมครองระเบียบและความปลอดภัยของสังคม คําสั่งฉบับที่ 36 ที่ประกาศใชในเดือนพฤษภาคม
1995 ยังคงมีผลบังคับใชและรูจ กั กันดีวา เปน ‘คําสัง่ ฉบับกวาดถนนและทางเทาใหสะอาด’ วัตถุประสงค
ของคําสั่งฉบับดังกลาวก็เพื่อควบคุมและจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามทองถนนในนครโฮจิมินห
และเพื่อปองกันพอคาหาบเรแผงลอยไมใหเรขายของตามทางเทา
ภายหลังการประกาศใชคําสั่งฉบับดังกลาว คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห (HCMC
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2. ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ

เมื่อเด็ก ๆ ลูกของผูอพยพยายถิ่นถูก
จับกุมออกมาจากทองถนน และสงตัวมายัง
บานพัก ในระหวางการสงกลับไปยังกัมพูชา
เจาหนาที่ถือวากระบวนการดังกลาวเปนหนึ่ง
ใน “การชวยเหลือและสงกลับประเทศ” อยางไร
ก็ตาม ผูอ พยพยายถิน่ ชาวกัมพูชาทีใ่ หสมั ภาษณ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เขาใจวาตนเองถูก “จับกุม
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Peoples’ Committee-HCMCPC) ไดออกคําสั่งฉบับที่ 33 และ 34 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายนและ 11
ธันวาคม 1997 ตามลําดับ คําสั่งทั้งสองฉบับนี้ไดหามการกระทําที่เปนการขอทาน และมอบหมาย
ใหเจาหนาที่ทองถิ่นทําการจับกุมขอทานที่มีอายุต่ํากวา 14 ป นอกจากนี้จดหมายเวียนจากกรม
แรงงานฯ ลงวันที่ 15 เมษายน 1998 ทีม่ ไี ปทัว่ ประเทศก็ไดแจงใหเจาหนาทีท่ อ งถิน่ ทําการจับกุมเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กไรบาน และขอทานจรจัด และใหปฏิบัติตามกระบวนการใหการชวยเหลือฟนฟู
สภาพ ในป 2004 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินหไดมีคําวินิจฉัยอื่น ๆ ออกมาอีก เชน คํา
วินิจฉัยที่ 104 105 106 และ 107/QD/UBND ที่ควบคุมและหามไมใหคนจรจัดพักอาศัยอยูตาม
ทองถนนหรือในสถานที่สาธารณะ ดวยเหตุผลเรื่องการรักษาสุขอนามัยในเมือง การบริหารจัดการ
ในเมือง การจัดวางผังเมือง และการไหลเวียนของจราจร คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินหได
ประกาศใหป 2004 เปน “ปแหงระเบียบและ
ความปลอดภัยในเมือง”1
ในขณะเดียวกัน กรมแรงงานฯ ก็ได
สรางและปรับปรุงบานพักรอบ ๆ นครโฮจิมนิ ห
ใหดขี น้ึ สําหรับเปนทีพ่ กั ของคนจรจัด คนไรบา น
เด็กขางถนน และคนชรา คนกลุมนี้จะตองอยู
ที่บานพักนี้จนกวาจะถูกสงกลับไปยังประเทศ
ของตน หรือกลับไปอยูร ว มกับสมาชิกครอบครัว
อีกครั้งได
นอกจากนี้ แผนกคุม ครองทางสังคม ใน
สังกัดกรมแรงงานฯ ยูนิเซฟ ไอโอเอ็ม และ
สหภาพผูหญิงยังไดใหการสนับสนุนโครงการ
ต า ง ๆ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ ที่ มุ ง ให ค วาม
ชวยเหลือแกขอทานชาวกัมพูชา

แบบฟอรมสําหรับแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาที่
อาศัยอยูในประเทศเวียดนาม และถูกจับเนื่องจาก
การขอทาน เอกสารฉบับนีจ้ ะถูกสงไปยังสํานักงาน
ก อ การสั ง คมของกั ม พู ช า เพื่ อ ติ ด ตามที่ อ ยู ข อง
แรงงานขามชาติเหลานี้ กอนจะถูกสงตัวกลับ กัมพูชา, เดือนพฤษภาคม 2006

เอื้อเฟอภาพโดย สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (CWPD)
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หญิงชาวกัมพูชาวัย 34 ป บอกเลาประสบการณการถูกจับกุมและสงกลับประเทศ อําเภอกําปงรอ
จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา, พฤษภาคม 2006
กักกัน และเนรเทศออกนอกประเทศ” ดังนัน้ ในตอนตอไปนีจ้ ะใชคาํ เหลานี้ ไดแก “จับกุม”, “กักกัน”,
“เนรเทศ” และ “คุก” โดยอางอิงจากประสบการณการรับรูของตัวผูอพยพยายถิ่นเอง
บรรดาขอทานมักจะถูกจับกุมอยูใกล ๆ ตลาดใหญในนครโฮจิมินห เชน ตลาดโชลอน (Cho
Lon) ตลาดบาเชียว (Ba Chieu) และตลาดงาเบ (Nga Bay) หรือหนาโรงพยาบาลโชเร (Cho Ray)
ซึ่งเปนที่อาศัยหลับนอนของพวกเขาในเวลากลางคืน เจาหนาที่ตํารวจเวียดนามมักจะไปบริเวณ
ดังกลาวเพื่อจับกุมคนเหลานี้ในเวลาประมาณ 2 ทุม การจับกุมมีขึ้นบอยครั้งมากขึ้นในชวงปใหม
บอยครั้งที่ตํารวจจับกุมขอทานได 10-20 คน จากการบุกจูโจมเขาตรวจคนในสวนสาธารณะตอน
กลางคืน ถาหากตํารวจจูโจมเขาไปที่ตลาดก็มักจะจับขอทานไดเพียง ครั้งละ 2-5 คน เมื่อเด็ก ๆ ถูก
จับกุมตัวแมของเด็กก็มักจะไปมอบตัวที่สถานีตํารวจเพื่ออยูกับลูกของเธอในหองขัง
“ฉันเคยไปนครโฮจิมนิ หมา 3 ครัง้ แลว แตฉนั ไมเคยไดเงินกลับมาบานเลยแมแต
นอย เนื่องจากไมฉันก็ลูกตองถูกตํารวจจับในไมกี่วันที่เราไปถึง เมื่อลูกถูกจับ ฉันก็
ตัดสินใจเขาคุกเพื่อเขาไปดูแลพวกเขา กอนหนาที่ฉันจะออกจากหมูบานมา ฉันไดไป
ขอยืมเงินจากเพื่อนบานเปนเงินประมาณ 16 ดอลลาร เพื่อเปนคาใชจายในการ
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เดินทาง และสัญญาวาจะใชคืนภายใน 1 เดือน ฉันไมสามารถจะจัดการใชหนี้คืน
เพื่อนบานได และอยางที่คุณเห็น ตอนนี้ฉันจนยิ่งกวาตอนที่ฉันมาจากหมูบาน”
(หญิงอายุ 37 ป จากบานกบาลธนอล ชุมชนโตนด อําเภอกําปงรอ จังหวัดสวายเรียง)
ในระหวางปฏิบัติการ ตํารวจ 2-3 นาย จะเขาลอมเปาหมายเอาไวและพาขึ้นมอเตอรไซคไป
สถานีตํารวจ เขาหรือเธอจะถูกขังเอาไวในขณะที่ขอทานคนอื่น ๆ ถูกจับและนําตัวเขามาในสถานี
ตํารวจมากขึ้น จนกระทั่งสุดทายพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกพาขึ้นรถตูไปดวยกันเพื่อไปที่สถานกักกัน
“ฉันถูกจับทีต่ ลาดโชลอนตอนประมาณ 2 ทุม ขณะทีฉ่ นั กําลังขอทานอยูท ถี่ นน
แลวก็ถูกพาขึ้นมอเตอรไซคไปที่สถานกักกันพรอมกับคนอื่นๆ อีก 3 คน ฉันถูกคุมให
นัง่ กลาง ฉันเพิง่ ไดรตู อนทีถ่ กู จับไปทีส่ ถานกักกันวา เหตุผลทีฉ่ นั ถูกจับก็เพราะฉันเดินทาง
เขาเวียดนามอยางผิดกฎหมาย และเพราะเขาเห็นวาฉันกอกวนระเบียบของสังคม”
(อายุ 40 ป จากชุมชนโตนด อําเภอกําปงรอ จังหวัดสวายเรียง
สัมภาษณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2006)
ในระหวางปฏิบตั กิ ารครัง้ ใหญหลาย ๆ ครัง้ ตํารวจและทหารบุกจูโ จมเขาไปยังสถานทีต่ า ง ๆ
ซึ่งกลุมขอทานชุมนุมและอยูดวยกัน ผูอพยพที่ถูกจับกุมจะถูกพาตัวไปยังสถานกักกันโดยตรง
ดวยรถตูท ต่ี าํ รวจนํามา เด็กบางคนพยายามทีจ่ ะหลบหนีการจับกุมครัง้ ใหญน้ี และไดรบั การชวยเหลือ
จากพอคาแมคาชาวบานเปนครั้งคราว
“ตอนที่แมหนูถูกจับที่ตลาดโชลอนตอน 9 โมงเชา หนูกําลังขอทานอยูหาง
ออกไปหนอย หนูวิ่งไปซอนหลังแผงขายของ เจาของแผงก็ทําเปนเงียบๆ และไมได
แจงตํารวจ แตเมื่อหนูออกจากตลาดและพบวาแมถูกจับไป หนูก็ตัดสินใจไปมอบตัว
กับตํารวจ เพื่อที่ตํารวจจะไดสงหนูไปอยูบานพักกับแม”
(เด็กผูหญิงอายุ 10 ป จากบานกบาลธนอล ชุมชนโตนด จังหวัดสวายเรียง
ใหสัมภาษณในเดือนพฤษภาคม 2006)
ผูอ พยพยายถิน่ ทีใ่ หสมั ภาษณในการศึกษาครัง้ นีก้ ลาววา เจาหนาทีต่ าํ รวจไมไดใชกาํ ลังบังคับ
ในระหวางปฏิบตั กิ าร ถาหากผูอ พยพไมไดพยายามทีจ่ ะขัดขืนหรือตอสูเ มือ่ ถูกจับกุม ขอทานขามชาติ
เหลานีจ้ ะถูกบังคับใหกรอกแบบฟอรม โดยตองกรอกชือ่ และเพศของเด็กในอุปการะทีต่ ดิ ตามมาดวย
วันเดือนปเกิด และสัญชาติ พวกเขาตองเซ็นสัญญาวาจะไมกลับมาขอทานที่เวียดนามอีก ถาหาก
ขอทานทีถ่ กู จับมามีจาํ นวนนอย การกรอกแบบฟอรมนีจ้ ะกระทําทีส่ ถานีตาํ รวจ แตถา มีจาํ นวนมาก
พวกเขาก็จะตองไปกรอกอยูที่บานพักในเวลาตอมา
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ตามที่ไดกลาวมากอนหนานี้แลว ขอทานขามชาติที่ถูกจับกุมจะถูกสงไปที่บานพัก เชนที่
เบนลุค (Ben Luc) ซองบี (Song Be) หรืออันดอง (An Dong) สถานทีเ่ หลานีถ้ กู เรียกอยางเปนทางการ
วา “บานพัก” ถึงแมวาตามที่ผูอพยพยายถิ่นที่ใหสัมภาษณอธิบาย วัตถุประสงคของมันคือเปน
สถานกักกัน
โดยเฉลี่ยแลวผูอพยพที่ใหสัมภาษณในการศึกษาในครั้งนี้เขาไปอยูในคุก สถานกักกัน หรือ
บานพักประมาณ 1 เดือน
“ฉันถูกจับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2006 ที่ตลาดงาเบ พรอมกับผูหญิงอีก 2 คน
และเด็กอีก 5 คน ถูกจับประมาณบาย 3 โมงตอนที่ฉันกําลังขอทาน เราทั้งหมดถูกพา
ไปขึ้นรถตู (ที่มีลูกกรงเหล็ก) และถูกสงไปที่สถานกักกันเบนเลย (Ben Ley Detention
Centre) ฉันอยูที่นั่นจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2006 ตอมาฉันก็ถูกเนรเทศพรอมกับ
คนอื่น ๆ อีกประมาณ 75 คนไปที่สวายรปาโกดา (Svay Ra Pagoda) อําเภอ
สวายเทพ (Svay Teap) โดยรถบัสที่ทางการเวียดนามจัดให เจาหนาที่เวียดนามบอก
กับฉันวา ฉันจะตองอยูที่นั่นถึง 1 เดือน เนื่องจากพวกเขาตองรอใหทางการกัมพูชา
เช็คและยืนยันเอกสาร ดังนั้น ในระหวางนี้ฉันก็หาเงินไมได และตองถูกสงกลับบาน
อยางที่ขัดกับความตั้งใจของฉัน และดวยสองมือวางเปลา”
(หญิงอายุ 38 ป จากบานกบาลธนอล ชุมชนโตนด อําเภอกําปงรอ
จังหวัดสวายเรียง ใหสัมภาษณในเดือนพฤษภาคม 2006)

ในการสัมภาษณ ผูอ พยพยายถิน่ พูดถึงสภาพในคุกวา “แออัดยัดเยียด” แตละหองขังจะแออัด
ไปดวยคนราว 100-180 คน สวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก ผูหญิงและผูชายจะถูกขังแยกกัน และชาว
เวียดนามจะถูกขังแยกออกจากชาวกัมพูชา หองขังสวนใหญตดิ หลอดไฟและมีหอ งน้าํ ไวให ซึง่ ทําให
หองขังมีสภาพที่ดีกวานอนตามถนน หรือสวนสาธารณะอยูเล็กนอย เสื้อผาที่ใสแลวจะถูกรวบรวม
ไปซักและสงกลับมาในตอนเย็น ผูตองขังตองทําความสะอาดหองดวยตนเอง
พวกเขาจะไดรับอาหารเพียง 2 มื้อตอวัน อีกทั้งมีปริมาณไมเพียงพอ และคุณภาพไมดี แต
ผูต อ งขังสามารถซือ้ อาหารเพิม่ ไดจากพอคาแมคา ทีข่ ายของอยูใ กล ๆ รัว้ โดยตองไดรบั อนุญาตจาก
ผูคุม
“ที่สถานกักกันอันดอง ฉันไดรับอาหารวันละ 2 มื้อ แตบางครั้งฉันก็ไมอาจทน
กินอาหารผัด ๆ ทอด ๆ เหมือนๆ กันทุกวันได ฉันก็เลยใชเงินของตัวเองซื้อขนมและ

216 º··Õè 3 : ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂàªÔ§ÅÖ¡: ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§¡ÅÑº

อาหารจากพอคาที่ขายอยูขางนอก ผูคุมอนุญาตใหเรานําเอาอาหารเขาไปกินกับลูก
ที่ขางในสถานกักกันได”
(หญิงอายุ 32 ป จากอําเภอจันเทียะ จังหวัดสวายเรียง
ใหสัมภาษณในเดือนพฤษภาคม 2006)
ที่นอนของพวกเขาก็คือบนพื้น หรือไมก็นอนบนผาพลาสติกที่ติดตัวมา ไฟและพัดลมเปด
ทิ้งไวทั้งคืน แตถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังถูกยุงกัด เมื่อพวกเขารูสึกไมสบายก็ไดรับการรักษาจากแพทย
ประจําคุก โดยมีลา มทีพ่ ดู ภาษาเขมรไดชว ยแปล ความเจ็บปวยของผูอ พยพทีถ่ กู จับกุมเหลานีใ้ นบางครัง้
ก็ถกู วินจิ ฉัยวามีสาเหตุมาจาก “ความไมสะอาด” ซึง่ เปนผลใหบางคนไมกลาบอกผูค มุ เมือ่ รูส กึ ไมสบาย
“มีผูหญิงคนหนึ่งมาจากบานบอน ชุมชนโตนด เธอปวยมากและอาเจียนเปน
เลือดตอนที่ถูกนําตัวมาเขาคุกที่ซองบี เธอไมกลาที่จะบอกผูคุม แตในที่สุด ผูคุมก็รู
และสงตัวเธอไปโรงพยาบาล สุดทายเธอก็ตาย เจาหนาที่เวียดนามจัดการเผาศพของ
เธอ แลวสงอัฐกลับไปใหครอบครัวในกัมพูชา”
(จากคําใหสัมภาษณของผูใหญบานในชุมชนโตนด จังหวัดสวายเรียง
สัมภาษณโดยทีมวิจัยประจําประเทศกัมพูชา 17 พฤษภาคม 2006)
ในบางครั้ง ผูอพยพจะถกเถียงกันเองในหมูพวกเขาในสถานกักกัน ซึ่งจะไดรับการตักเตือน
และลงโทษจากผูคุม
“ฉันกับเพือ่ นผูห ญิงอีก 3 คน เถียงกันและตางคนตางดาวาโกงไพกนั ผูค มุ เขามา
เตือนเรา 2-3 ครั้ง แตเราก็ยังไมหยุด เราก็เลยถูกสั่งใหนอนลง และถูกเฆี่ยนคนละ
10 ครัง้ เปนการลงโทษ มีอยูค นหนึง่ ทองได 3 เดือน เธอมาจากชุมชนจันเทียะ อําเภอ
จันเทียะ ผลของการถูกทําโทษทําใหเธอแทงลูก เจาหนาทีต่ าํ รวจเวียดนามกลาวขอโทษ
เธอและสงเธอไปโรงพยาบาล”
(หญิงอายุ 34 ป จากชุมชนโตนด อําเภอกําปงรอ จังหวัดสวายเรียง)
เด็ก ๆ จะกลัวผูคุมมาก ความกลัวนี้ฝงลึกอยูในความเชื่อจนถึงขนาดวาพวกแม ๆ จะสราง
ภาพทีน่ า สะพรึงกลัวของผูค มุ แทนทีจ่ ะเปนผีในนิทานพืน้ บาน เพือ่ ใหลกู เชือ่ ฟงตนเอง เด็ก ๆ เลาวา
พวกเขาก็กลัวผีดวย เพราะลือกันวามีคนตายมาแลวหลายคนในหองขังที่พวกเขาอยู
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“เมื่อตอนที่หนูเขามาอยูในคุกครั้งแรก หนูไดยินจากคนที่ถูกขังคนอื่น ๆ วามี
คนตายในหองนี้มาแลวหลายคน พอถึงตอนกลางคืนถึงจะมีไฟเปดอยู หนูก็รูสึก
กลัวมากจนไมกลาเดินหางจากแมเลย”
(เด็กหญิงอายุ 7 ขวบ จากชุมชนโตนด จังหวัดสวายเรียง
ใหสัมภาษณเมื่อเดือนพฤษภาคม ป 2006)
มีผูตองขัง 2-3 คนที่พยายามหลบหนีออกจากคุกหลังจากที่ไดรับความไววางใจจากผูคุม
“ผูตองขังคนหนึ่งที่อยูหองเดียวกับฉัน อายุประมาณ 25 ป และก็ไมมีลูกติด
มาดวย เธอขออนุญาตผูคุมออกไปซื้อของแลวเธอก็ไมกลับมาอีกเลย”
(หญิงอายุ 38 ป จากบานกบาลธนอล ชุมชนโตนด อําเภอกําปงรอ
จังหวัดสวายเรียง ใหสัมภาษณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2006)

4. ¡ÒÃÊ‹§μÑÇ¼ÙŒÍ¾Â¾ÂŒÒÂ¶Ôè¹¡ÅÑº»ÃÐà·È

เมือ่ คณะวิจยั ประจําประเทศไปสัมภาษณเจาหนาทีแ่ ละผูอ พยพยายถิน่ ทีถ่ กู สงตัวกลับทีช่ มุ ชน
โตนด พวกเขาไดรับขอมูลตามมาภายหลัง ขางลางเปนตัวอยางขอมูลจากเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
สงตัวผูอพยพกลับประเทศที่ดําเนินการ 2 ครั้ง

¨íÒ¹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡Ê‹§¡ÅÑº»ÃÐà·È ³ ÇÑ¹·Õè 29 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2005
ÃÇÁ

ÍíÒàÀÍ¡íÒ»§ÃÍ
ÃÇÁ ËÞÔ§ ªÒÂ à´ç¡
(μèíÒ¡Ç‹Ò
18 »‚)
128 53 14 10
29

ÍíÒàÀÍ¨Ñ¹à·ÕÂÐ
ÍíÒàÀÍÊÇÒÂàÃÕÂ§
ÃÇÁ ËÞÔ§ ªÒÂ à´ç¡ ÃÇÁ ËÞÔ§ ªÒÂ à´ç¡
(μèíÒ¡Ç‹Ò
(μèíÒ¡Ç‹Ò
18 »‚)
18 »‚)
75 14 6
55
0
0
0
0

¨íÒ¹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡Ê‹§¡ÅÑº»ÃÐà·È ³ ÇÑ¹·Õè 24 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2006
ÃÇÁ

ÍíÒàÀÍ¡íÒ»§ÃÍ
ÃÇÁ ËÞÔ§ ªÒÂ à´ç¡
(μèíÒ¡Ç‹Ò
18 »‚)
163 110 25 5
80

ÍíÒàÀÍ¨Ñ¹à·ÕÂÐ
ÍíÒàÀÍÊÇÒÂàÃÕÂ§
ÃÇÁ ËÞÔ§ ªÒÂ à´ç¡ ÃÇÁ ËÞÔ§ ªÒÂ à´ç¡
(μèíÒ¡Ç‹Ò
(μèíÒ¡Ç‹Ò
18 »‚)
18 »‚)
52 9
7
36
1
1
0
0
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เด็กหญิงชายชาวกัมพูชาที่ขอทานอยูในประเทศเวียดนาม มีเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่เคยถูกจับ
กักขัง และสงกลับประเทศโดยเจาหนาที่รัฐ - อําเภอกําปงรอ จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา,
เดือนพฤษภาคม 2006
เมื่อผูอพยพยายถิ่นไดรับการปลอยตัวจากสถานกักกันก็จะไดรับสมบัติสิ่งของตาง ๆ ที่เปน
ของตนเองกลับคืน นอกจากนีบ้ างคนก็ไดรบั เสือ้ ผามือสองเพิม่ อีก จากนัน้ พวกเขาก็มกั จะถูกสงกลับ
กัมพูชาโดยรถบัส บางคนใหสมั ภาษณวา รถบัสมีทน่ี ง่ั ไมเพียงพอสําหรับทุกคน ในขณะทีบ่ างคนบอกวา
คน 60 คน นั่งเบียดกันในรถบัสที่มี 40 ที่นั่ง
“ผมกับกลุม ของผมถูกสงกลับโดยรถบัส แตรถไมมที นี่ งั่ พอสําหรับทุกคน ดังนัน้
พวกผูใหญก็เลยนั่งบนเบาะนั่งและใหเด็ก ๆ นั่งระหวางกลาง”
(เด็กชายอายุ 12 ป อยูที่ชุมชนโตนด ใหสัมภาษณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2006)
ตามคําใหสัมภาษณของนายโสก สามน หัวหนาแผนกสวัสดิการสังคมอําเภอจันเทียะ2 การ
สงตัวผูอพยพยายถิ่นกลับประเทศดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
อันดับแรก ทางการเวียดนามจะจัดสงรายชือ่ ของผูท ถ่ี กู สงกลับ รูปถายและรายละเอียดอืน่ ๆ
ใหแก กรมสวัสดิการสังคมของกัมพูชาเพื่อใหหาที่อยูของพวกเขา ซึ่งเมื่อทางกัมพูชายืนยันแลว
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ก็จะสงทีอ่ ยูเ หลานัน้ กลับไปใหทางการเวียดนาม จากนัน้ เสนทางทีแ่ นนอนในการเคลือ่ นยายผูอ พยพ
กลับจะถูกกําหนดขึ้นโดยเจาหนาที่ของทั้งสองฝาย ซึ่งในครั้งสุดทายเจาหนาที่เวียดนามไดสงตัว
ผูอพยพชาวกัมพูชากลับไปทางอําเภอสวายเทพ จังหวัดสวายเรียง ทันทีที่ถึงตําบลสวายเทพ
เจาหนาที่เวียดนามก็ยื่นรายชื่อของผูที่ถูกสงตัวกลับใหแกเจาหนาที่กัมพูชา ตอจากนั้นก็เปนหนาที่
รับผิดชอบของกัมพูชาตอไป
ยังมีมาตรการตอตานการคามนุษยอีกหลายมาตรการที่ทางการเตรียมไว เจาหนาที่ทองถิ่น
ในอําเภอจันเทียะ จัดการประชุมกับเจาหนาที่จากอําเภอตาง ๆ ของเวียดนาม เชน อําเภอเบนโคว
(Ben Cau) ตานเบียน (Tan Bien) จังหวัดเตยนิญ (Tay Ninh) อําเภอดองวี (Dong Ve) ตานฮาว (Tan
Hoa) และมอกฮาว (Moc Hoa) จังหวัดลองอัน เปนประจําทุก 3 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องการ
ประสานงานขามพรมแดน เจาหนาที่ทองถิ่นจากสํานักสวัสดิการสังคมจะทําการติดตามเด็กที่ถูกสง
กลับมาอยางสม่าํ เสมอ พอแมของเด็กทีถ่ กู สงตัวกลับมาจะถูกบังคับใหเซ็นสัญญากับสํานักสวัสดิการ
สังคม โดยใหสัญญาวาจะไมปลอยใหลูกกลับไปขอทานที่เวียดนามอีกครั้ง ขณะเดียวกัน นายหนา
คามนุษยอาจจะพบดวยวาธุรกิจคามนุษยมีรายไดลดนอยลง เนื่องจากมีเด็กจํานวนมากที่ถูกสงตัว
กลับ ดังนั้นจึงนําไปสูการสูญเสียรายไดของพวกเขา ผลจากมาตรการทั้งหลายเหลานี้ อาจจะทําให
ปรากฏการณของการคาเด็กขามชาติคอย ๆ ลดลงทีละนอย3
อางอิงทายเรื่อง

1 Government of Ho Chi Minh City. Last accessed at : <www.hochiminhcity.gov.vn/home/left/tin_tuc/tin_
thoi_su/2003/dan/News_Item.2003-11-04.0722>; <www.hochiminhcity.gov.vn/home/left/tin_tuc/tin_thoi_
su/2003/dan/News_Item.2003-11-05.5613>; and <www.hochiminhcity.gov.vn/left/congbao/vb_qppl/
vb_ubnd/2003/quy2_2003>.
2
สัมภาษณโดยทีมวิจัยประจําประเทศกัมพูชา 19 พฤษภาคม 2006
3
ขอมูลจาก Kong Vosar, the Deputy Governor of Chantrea District สัมภาษณโดยทีมวิจยั ประจําประเทศกัมพูชา
พฤษภาคม 2006.
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หนึง่ ในจุดขามแดนอยางไมเปนทางการ ซึง่ ไมมเี จาหนาทีต่ าํ รวจหรือเจาหนาทีท่ อ งถิน่ ดูแล ทําใหงา ย
ตอการขามแดนไปมาระหวางกัมพูชาและเวียดนาม - อําเภอกําปงรอ จังหวัดสวายเรียง ประเทศ
กัมพูชา, เดือนพฤษภาคม 2006

¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ ¡Ñ¡¢Ñ§ áÅÐÊ‹§¡ÅÑº
¼ÙŒÂŒÒÂ¶Ôè¹ªÒÇàÇÕÂ´¹ÒÁ
¡ÅÑº»ÃÐà·Èã¹¡ÑÁ¾ÙªÒ
1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ: ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹¨Ò¡àÇÕÂ´¹ÒÁÊÙ‹¡ÑÁ¾ÙªÒ

9 จังหวัดของกัมพูชามีพรมแดนติดตอกับเวียดนาม1 นอกเหนือจากจุดตรวจคนบริเวณ
พรมแดนอยางเปนทางการแลว ยังมีจุดผานแดนอยางไมเปนทางการอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งมักจะ
อยูใ นปาทึบ ทําใหงา ยตอการขามพรมแดน และชวยใหผยู า ยถิน่ โยกยายถิน่ ฐานทีไ่ มมเี อกสารหลักฐาน
ปลอดภัยจากการตรวจคนของเจาหนาที่รักษาการณตามแนวชายแดน และเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ
ตามที่ไดรายงานไปกอนหนานี้แลววา ผูยายถิ่นตองจายเงินตั้งแต 30-50 ดอลลาร ใหแก
เจาหนาที่ของกัมพูชาที่ประจําอยูที่จุดตรวจคนหลัก ๆ เชน เชรยธม (Chrey Thom), บาเว็ต (Bavet)
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และกะออมซัมนอร (Ka-om Samnor) ในขณะที่ คนที่ตองการหลีกเลี่ยงการควบคุมตามพรมแดน
โดยสิ้นเชิงจะใชทางขามที่อยูหางไกลออกไป2 ถึงแมวาผูยายถิ่นชาวเวียดนามจะใชทางขามหลายๆ
ทางในการเดินทางเขาสูก มั พูชา และเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตาง ๆ กัน รวมถึงกรุงพนมเปญ
แตคณะวิจัยประเทศกัมพูชาก็ไดเลือกจังหวัดกันดาล (Kandal) เปนกรณีศึกษา สําหรับวัตถุประสงค
การวิจยั ในเรือ่ งการจับกุม คุมขัง และสงตัวผูย า ยถิน่ กลับประเทศ ถึงแมวา ขอบเขตการวิจยั จะกําหนด
ไวอยางจํากัด แตถึงกระนั้นคณะวิจัยก็หวังวาเนื้อหาในบทนี้จะใหภาพรวมของประเด็นที่สําคัญ
บางประเด็น
จังหวัดกันดาล
จังหวัดกันดาลประกอบดวย 11 อําเภอไดแก: โปนเญียลือ (Ponhea Lueu) ตาคเมา
(Ta Khmau) อังคสนูล (Angk Snuol) สอาง (S’ang) เกียนสวาย (Kien Svay) เกาะธม (Kaoh Thum)
ขสัจกันดาล (Khsach Kandal) กันดาล สตึง (Kandal Stueng) เลิกแด็ก (Leuk Daek) เลวียแอม (Lvea
Aem) และมุขกัมปูล (Mukh Kampul) ในจํานวนอําเภอทั้งหมดนี้ มีเพียงอําเภอเกาะธมเทานั้นที่มี
พรมแดนติดกับเวียดนาม ชุมชนเพรียกเชรย (Preaek Chrey) และซัมโปฝลูน (Sampov Lun) ใน
อําเภอเกาะธม ตัง้ อยูต ามแนวชายแดนติดกับจังหวัดอันยาง (Ang Yang) และเกียนยาง (Kien Yang)
ของเวียดนาม นอกเหนือจากดานสากลทีแ่ มนา้ํ บาสัก (Tonle Basak) ทีเ่ ปนจุดผานแดนทีเ่ ปนทางการ
แหงเดียวแลว ยังมีจดุ ผานแดนทีไ่ มเปนทางการอืน่ ๆ อีกมากมาย เชน จุดผานแดนทีเ่ พร็กเชรย (Prek
Chrey) ลองเบน (Long Ben) กินอาง (Kin Ang) ปกนัม (Pak Nam) ดงกี (Dong Ki) ดงเบน (Dong
Ben) และคนารตังยู (Khnar Tang You) ซึ่งชาวบานขามไปมาโดยทางเรือ
เพร็กเชรย เปนจุดผานแดนอยางไมเปนทางการที่เปนที่ชาวบานนิยมสัญจรมากที่สุด โดยมี
ผูย า ยถิน่ ผานเขาออกประมาณ 300-400 คนในแตละป3 เนือ่ งจากจุดผานแดนแหงนีเ้ ปนปาหนาทึบ
เสียสวนใหญ ทําใหเปนการงายตอการทีผ่ ยู า ยถิน่ จะหลบหนีจากตํารวจถาหากถูกจับได ชาวเวียดนาม
จํานวนมาก ประมาณ 900 ครอบครัว ที่เขามาในกัมพูชาระหวางการยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม
ในชวงป 1979-1988 พักอาศัยอยูในเขตเวียดนาม ตรงขามกับเพร็กเชรย ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นนี้ ทําให
คนเวียดนามเดินทางเขากัมพูชาไดงายยิ่งขึ้น อีกทั้งการที่ทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมคลาย ๆ กัน
นับถือศาสนาเดียวกัน ตลอดจนมีความสัมพันธฉันทญาติพี่นอง ทําใหคนเวียดนามเรียนรูพื้นฐาน
ภาษาเขมรไดงาย ทั้งหมดนี้สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจอยางคอนขางงายในการโยกยายถิ่นฐาน
ขามพรมแดนของคนเวียดนามสูกัมพูชา4
ถึงแมเศรษฐกิจของเวียดนามในปจจุบันจะมีการเจริญเติบโต แตทวาหลาย ๆ จังหวัดใน
เวียดนาม เชน อันยาง (Ang Yang) เกียนยาง (Kin Yang) และดงทัป (Dong Thap) กําลังเผชิญหนา
กับปญหาตาง ๆ อยางรุนแรง เชน ปญหาความยากจนทีแ่ ผกระจายไปทัว่ และอัตราการไมรหู นังสือ
ทีอ่ ยูใ นอัตราสูง การตัดสินใจทีจ่ ะโยกยายถิน่ ฐานมักจะเปนเรือ่ งของการหาทางเอาชีวติ รอด ผูย า ยถิน่
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ที่ใหสัมภาษณในงานวิจัยนี้กลาววา พวกเขาไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยการเพาะปลูกพืชในที่ดิน
ผืนเล็ก ๆ พวกเขารองครวญวา ไมมที ที่ าํ กินเพียงพอทีจ่ ะทําการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปแขงขัน
กับคนอื่นได และอัตราคาแรงก็ต่ํามาก
ในอีกดานหนึ่ง ชาวกัมพูชาในจังหวัดกันดาลจํานวนมากแทบจะไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ที่ติด
กับชายแดน ดังนั้น ที่ดินในแถบนี้จึงมีแนวโนมที่จะไมมีคนครอบครอง ทําใหเปนโอกาสสําหรับชาว
เวียดนามทีจ่ ะยายเขามาทําการเพาะปลูก ชาวเวียดนามสามารถเชาทีด่ นิ 1 เฮกตาร (10,000 ตาราง
เมตร) ระยะเวลา 3-6 เดือน ไดในราคา 1,500,000-2,000,000 ดอง (93.75-125 ดอลลาร) เนือ่ งจาก
แมน้ําบาสักอุดมสมบูรณไปดวยปลา แรงงานขามชาติชาวเวียดนามจึงรับจางนายจางชาวกัมพูชา
หาปลาในแมน้ําบาสัก ผูยายถิ่นที่ใหสัมภาษณกลาวถึงชุมชน Chheu Khmou ในจังหวัดกันดาลวา
เปนที่หนึ่งที่เขาไปอยูอาศัยไดงาย เนื่องจากที่ดินสวนใหญไมมีคนครอบครอง และเจาหนาที่ตํารวจ
ของกัมพูชาก็ไมคอยไปตรวจบอยนัก
ผูยายถิ่นชาวเวียดนามที่เดินทางเขาสูกัมพูชาโดยเสนทางบริเวณจุดผานแดนตามที่กลาว
มาขางตน โดยทั่วไปแลวสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทดังตอไปนี้
1) ผูที่อยูในกัมพูชาเพียง 1 วัน โดยใชบัตรผานรายวัน ซึ่งมีราคา 2,000-5,000 ดอง (0.130.31 ดอลลาร) มีเพียงประชาชนในจังหวัดที่ติดกับชายแดน เชน อันยางและเกียนยาง
ทีจ่ ะไดรบั บัตรผานดังกลาว ประชาชนทีม่ าจากจังหวัดอืน่ ๆ ตองไดรบั เอกสารทางราชการ
ที่มากกวานี้ เชน วีซา และหนังสือเดินทาง
2) ผูยายถิ่นที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับบัตรผูอยูอาศัยชั่วคราวในทันทีที่เดินทางเขากัมพูชา
ในการที่จะไดรับบัตรดังกลาวตองเสียคาใชจาย 100,000-500,000 ดอง โดยบัตรดังกลาว
มีอายุ 3 เดือน
ผูย า ยถิน่ กลุม ที่ 2 ทีอ่ ยูใ นกัมพูชาเปนระยะเวลาสัน้ ๆ จนถึงปานกลาง มักจะพักอาศัยอยูก บั
ญาติที่มีสถานะเปนผูพํานักอาศัยถาวร มีจํานวนมากที่พักอาศัยตามแพริมน้ํา คนที่อาศัยบนบก
อาจจะสรางกระตอบอยูในไรขาวโพด หรือไรถั่วที่พวกเขาเชาจากเจาของที่ดินชาวกัมพูชา
แรงงานขามชาติชาวเวียดนามทีอ่ าศัยอยูต ามพืน้ ทีช่ ายแดนในจังหวัดกันดาล โดยทัว่ ไปรับจาง
ทํางานประมง ปลูกผัก เปนคนงานชัว่ คราวตามฤดูกาลในนาหรือไรขา วโพดชวงฤดูการเก็บเกีย่ ว หรือ
เปนคนขับเรือ เด็ก ๆ ก็รับจางทํางานในเรือประมงดวย โดยที่ไดรับคาแรงเพียง 8,000 ดองตอวัน
พวกเขามักจะนําเงินรายไดที่ไดรับกลับเวียดนามเมื่อพวกเขากลับบานมากกวาที่จะเสี่ยง
สงกลับดวยวิธีการอื่น ๆ
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ตามคําใหสัมภาษณของผูยายถิ่นในการศึกษาครั้งนี้ การจับกุมสวนใหญเกิดขึ้นในขณะที่
พวกเขากําลังทํางานอยูในชุมชน เชน ที่ชุมชนชญือขมู (Chheu Khmau) ชุมชนซัมโปฝลูน (Sampov
Lun) และชุมชนเพรียกเชรย (Preaek Chrey) ในจังหวัดกันดาล ซึ่งเปนจังหวัดที่พบเห็นชุมชนของ
ผูยายถิ่นชาวเวียดนามไดงาย โดยปกติเจาหนาที่ตํารวจระดับชุมชนจํานวนหลายนายจะเขาประชิด
ผูตองสงสัยพรอมดวยอาวุธปนและกุญแจมือ หลังการจับกุม เจาหนาที่ตํารวจจะคุมตัวผูยายถิ่น
ชาวเวียดนามไปยังสถานีตํารวจ ผูชายจะถูกใสกุญแจมือ ในขณะที่ผูหญิงมักจะปลอยเปนอิสระ
การจับกุมในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในชวงกลางวัน
เจาหนาที่ตํารวจจากชุมชนชญือขมู กลาววา เปนการยากที่จะจับกุมแรงงานขามชาติชาว
เวียดนาม เนือ่ งจากพวกเขาสามารถหลบหนีเขาปาทีเ่ ต็มไปดวยหนามไดโดยงาย ยิง่ กวานัน้ เนือ่ งจาก
พวกเขามักจะสรางกระทอมเล็ก ๆ อยูในไรหรือในฟารมที่พวกเขาทํางาน ทําใหหลบหนีการจับกุม
โดยการหนีเขาปาไดโดยงาย นอกจากนี้ มีชาวเวียดนามจํานวนมากที่อยูอาศัยบริเวณชายแดน
ฝงกัมพูชามากวา 20 ป ถึงแมวาจะไมมีเอกสารหลักฐานที่เปนทางการ แตคนเหลานี้ก็ไดรับการ
ยอมรับวาเปนพลเมืองแฝงของกัมพูชา หรือเปนพลเมืองกัมพูชาโดยพฤตินัย ดังนั้นจึงเปนการยาก
ทีจ่ ะหาตัวผูย า ยถิน่ แบบไมปกติประเภทอืน่ ทีห่ ลบซอนอยูใ นหมูค นเหลานี้ เจาหนาทีต่ าํ รวจจะไมให
ความสนใจเปนพิเศษในการจับกุมผูยายถิ่นถาหากไมมีพิรุธอยางชัดเจน
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ในทันทีทถ่ี กู จับกุม ผูย า ยถิน่ จะถูกคุมตัวไปยังสถานีตาํ รวจ ซึง่ อาจจะถูกขังอยางนอย 24 ชัว่ โมง
สําหรับคนที่มีเงินจายคาปรับจํานวน 500,000-1,000,000 ดอง (31.25-62.5 ดอลลาร) ก็มักจะถูก
ขังไมนาน และถูกสงกลับบานเร็วกวากําหนด แตสําหรับคนที่ไมมีเงินจายคาปรับก็อาจจะถูกขัง
มากกวา 24 ชั่วโมง คนที่เดินทางเขากัมพูชา โดยใชบัตรผานรายวันแลวอยูเกินกําหนดจะถูกปรับ
นอยกวา โดยปกติคาปรับจะอยูระหวาง 100,000-400,000 ดอง (6.25-25 ดอลลาร) หองที่ใชคุมขัง
ผูย า ยถิน่ ทีส่ ถานีตาํ รวจมักจะจัดเตรียมเตียงนอนไวให แตไมมผี า ปูทนี่ อน ผาหม ไฟฟาสองสวาง น้าํ
หรือมุง ผูตองขังจะตองไดรับอนุญาตจากผูคุมถาหากตองการไปหองน้ําที่อยูนอกหอง ผูยายถิ่นที่
ถูกคุมตัวอยูที่สถานีตํารวจจะถูกใชใหทํางานอยูบอย ๆ เชน หิ้วถังน้ํา หรือเขงใสดิน หรือดายหญา
ในสนาม ผูหญิงดูเหมือนจะไดรับการปฏิบัติที่ดีกวา เนื่องจากพวกเธอไมจําเปนตองทํางานเหลานี้
แตก็ตองทําความสะอาดหองที่อยูเอง อีกทั้งยังไดรับเสื่อ หมอน ผาหม และมุงดวย ถาหากพวกเขา
รูสึกไมสบาย ก็จะมีหมอชาวเวียดนามมารักษา แตพวกเขาตองจายคารักษาพยาบาลและคายาเอง
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ผูยายถิ่นจะถูกเจาหนาที่ตํารวจกัมพูชาคุมตัวไปสงที่ชายแดนโดยการเดินเทา หรือไมก็โดย
ทางเรือ ในกระบวนการสงตัวกลับประเทศขัน้ ตอนนีพ้ วกเขาไมไดถกู ใสกญ
ุ แจมือ ในทันทีทถี่ งึ ชายแดน
เจาหนาทีต่ าํ รวจของกัมพูชาจะสงผูย า ยถิน่ ใหแกเจาหนาทีต่ าํ รวจเวียดนาม อยางไรก็ตาม ในบางครัง้
ก็ไมมเี จาหนาทีต่ าํ รวจเวียดนามปรากฏใหเห็นในบริเวณทีม่ กี ารสงมอบตัวผูย า ยถิน่ ในกรณีน้ี ผูย า ยถิน่
ก็จะกลับไปหาครอบครัวในเวียดนามตามลําพัง หรือไมก็กลับคืนเขากัมพูชาในทันที
อางอิงทายเรื่อง
1
2
3
4

ดู Cambodia report, p. 12.
AMC & MMN, Migration in the Greater Mekong Subregion, 2002, p. 58.
จากเจาหนาที่ตํารวจในชุมชน Prek Chrey สัมภาษณโดยทีมวิจัยประจําประเทศเวียดนาม ป 2006
ขอมูลจาก Mr. Vi, a police oﬃ cer in Prek Chrey Commune, interviewed by the Vietnam CRT ป 2006.
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ากการศึกษาในประเด็นแวดลอม การจับ การขังและการสงกลับ กลายเปนประเด็นที่ทําให
เราเห็นมากขึน้ ถึงชองทางการยายถิน่ ทีถ่ กู กฎหมายในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงนัน้ มีขอ จํากัดและ
แพงมากเกินไปที่ประชาชนที่มีฐานะยากจนจะเขาถึงได ดังนั้น แรงงานถึงถูกบังคับอยางมี
ประสิทธิภาพในการแสวงหาชองทางการยายถิ่นที่ผิดกฎหมาย ถึงแมวาการยายถิ่นดังกลาว
จะเกี่ยวของกับการถูกแสวงหาผลประโยชนจากการจัดหางาน การที่ตองจายคาสินบน ความกลา
ทีจ่ ะเสีย่ งทางกายภาพทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากการขามชายแดนผิดกฎหมาย ถึงแมวา แรงงานจะจดทะเบียน
กับประเทศปลายทางอยางถูกกฎหมาย สถานะทางกฎหมายคนเขาเมืองยังคงอยูใ นสถานะ ในกลไก
ที่ตองควบคุม ตรวจสอบ และจํากัดการเคลื่อนยายของพวกเขา ภายใตระบบนั้น แรงงานขามชาติ
ยังคงมีความเปราะบางและเสี่ยงในการถูกจับ กักขังและสงกลับประเทศตนทาง
มีความจําเปนทีฝ่ า ยตาง ๆ ทีห่ ว งใยเสนอประเด็นระบบการจัดการทีส่ ง ผลใหแรงงานขามชาติ
มีทางเลือกที่นอยนิดและตองเลือกการจัดหางานอยางผิดกฎหมาย นโยบายที่จะบริการจัดการ
การยายถิ่น ตองเปนนโยบายที่มุงสรางสภาวะแวดลอมทางสังคมและการเมืองที่แรงงานขามชาติ
จะสามารถแสวงหาความปลอดภัย ชองทางการยายถิ่นที่ยุติธรรมที่ขึ้นอยูกับทางเลือกในชีวิต
ของตน แทนทีน่ โยบายทีจ่ อ งแตจะจํากัดการยายถิน่ ของปจเจกบุคคล แรงงานขามชาติทหี่ นีจากการ
แสวงหาผลประโยชนจากนายจาง บอยครัง้ พวกเขาจะถูกเรียกจากเจาหนาทีร่ ฐั วาผูห ลบหนี ซึง่ ทําให
เขาใจกันวาแรงงานขามชาติผูซึ่งเปนปญหา แทนที่จะเปนนายจางที่ละเมิดสิทธิ อยางไรก็ตาม สิ่งที่
ดูเหมือนวาจะขาดหายไปคือมาตรการของรัฐที่จะตอบรับกับประเด็นที่ผลักใหแรงงานขามชาติตอง
หลบหนี อาทิเชน การแสวงหาประโยชนในสถานทีท่ าํ งาน การขาดสิทธิแรงงาน และภาวะมาตรฐาน
สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ในความเปนย่ําแย
เพือ่ ทีจ่ ะนําเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จากการจับ กักขังและสงกลับแรงงานขามชาติ
ที่เกิดขึ้นประจํา เราขอเรียกรองใหรัฐบาลในอนุภูมิภาคนี้ 1) ยกเลิกการใชวิถีทางอาชญากรรมกับ
แรงงานขามชาติ 2) สงเสริมสภาพการทํางานและความเปนอยูที่ยุติธรรมเพื่อที่จะปองกันมิใหเกิด
ภาวะที่แรงงานขามชาติตองตกอยูในสถานะที่จะถูกจับ ถูกกักและสงกลับ 3) ปฏิรูปกระบวนการ
ในการจับ กักและสงกลับเพื่อที่จะใหกระบวนการมีมนุษยธรรมมากขึ้น โปรงใส และเอื้อตอการ
ควบคุมทางกฎหมายที่เปนอิสระ
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ผูยายถิ่นมีสิทธิที่จะเคลื่อนยายในประเทศปลายทาง ไมควรที่จะมีขอจํากัดบังคับใชในสิทธิ
สวนนี้ มีผคู นจํานวนมากในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงทีเ่ ปนคนไรรฐั ปจเจกบุคคลเหลานีม้ คี วามเปราะบาง
และเสี่ยงตอการจับ กักขังและสงกลับ
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ในสวนนี้ เราไดจดั ทําขอเสนอแกรฐั บาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงเพือ่ ใชในการดําเนินการ
โดยรัฐบาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตองยกเลิกขอจํากัดทีร่ ะบุในมติคณะรัฐมนตรีเรือ่ ง การ
เคลื่อนยายของแรงงานโดยทันที
โดยประชาชนทุกคนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ควรมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับเปนพลเมือง
ในประเทศที่พวกเขาจากมา
สถาบันสภานิติบัญญัติแหงชาติควรจัดทําขอเสนอแนะที่สงเสริมการทํางาน ความเปนอยูของ
แรงงานในสภาวะทีย่ ตุ ธิ รรม เพือ่ ทีจ่ ะปองกันสถานการณทแี่ รงงานขามชาติอาจถูก จับกุม, กักขัง,
และสงกลับ
ตามทีอ่ ธิบายขางตนแรงงานขามชาติมกั จะเสีย่ งตอการจับกุม, กักขัง และสงกลับประเทศตนทาง
อยูเสมอ หากปราศจากการเขาถึงชองทางที่เหมาะสมของการยายถิ่นถูกกฎหมาย ดังนั้นเราจึง
ขอเสนอแนะใหรัฐบาลตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงจัดใหมีชองทางที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
สามารถเขาถึงการยายถิ่นที่ถูกกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคในการทํางาน
แรงงานขามชาติจํานวนมากยังคงถูกจับกุมถึงแมวาพวกเขาจะจดทะเบียนกับเจาหนาที่ เชน
ตัวอยางกรณีที่ไมไดพกบัตรประจําตัว เราขอเสนอใหหยุดจับกุมแรงงานในกรณีดังกลาว
สําหรับหนวยงานของรัฐบาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตองเครงครัดตอการบังคับใชกฎหมาย
ที่หามมิใหบุคคลใดเก็บเอกสารบัตรประจําตัวของบุคคลอื่น และตองใหบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ยึด
บัตรประจําตัวของแรงงานขามชาติไวแสดงความรับผิดชอบ แรงงานขามชาติไมควรถูกลงโทษ
ทําใหเปนอาชญากรรมหากบัตรประจําตัวของพวกเขาถูกยึดไว
กฎหมายตรวจคนเขาเมืองและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการจางงานควรเปดชองทางสําหรับแรงงาน
ที่ถูกบังคับใหออกจากนายจางผูที่พวกเขาจดทะเบียนดวยเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิ
เราเสนอวารัฐบาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตองตระหนักถึงสิทธิของแรงงานขามชาติในการ
รวมและหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานและอนุญาตใหสหภาพแรงงานนั้นไดรับการจดทะเบียน
หลังจากที่มีการจัดตั้งขึ้น
สําหรับผูจ ดั ทํานโยบายในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตองจัดใหมมี าตรฐานในการทํางาน รวมถึงประเด็น
ทีเ่ กีย่ วของกับอัตราคาจางขัน้ ต่าํ และชัว่ โมงการทํางานผานการบังคับใชกฎหมายและสัญญาการ
จางงาน
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ในสภาวการณที่การจับ กักขังและสงกลับประเทศไมสามารถหลีกเลี่ยงได ขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ ควรที่จะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการดังกลาวจะคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและ
โปรงใสมากขึ้น
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ตลอดทั้งกระบวนการในการจับ กักขังและสงกลับ
ขอเสนอแกรัฐบาลตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
10. สําหรับรัฐบาลตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทําใหมั่นใจวาจะไมมีการบังคับตรวจเอชไอวี
ในระหวางการสงกลับและระหวางที่แรงงานกลับมายังประเทศตนทาง
11. สําหรับหนวยงานของรัฐบาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง จัดทําขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมาย
นโยบายและระเบียบวิธีการที่ใชในการจับ กักขัง และสงกลับประเทศใหเปดเผยตอสาธารณชน
และแรงงานขามชาติสามารถเขาถึงขอมูลนั้นได
12. สําหรับแรงงานทีต่ กอยูใ นสภาวะทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ เจาหนาทีข่ องรัฐควรทีจ่ ะจัดหาชองทางทีท่ าํ ให
พวกเขาสามารถขอความชวยเหลือไดโดยที่ไมตองกลัวการจับ กักขัง และสงกลับประเทศ
13. รัฐบาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตองใหแรงงานขามชาติลาหยุดได เพือ่ เดินทางกลับประเทศ
ตนทางในชวงระยะเวลาที่ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งคางอยู เชน แรงงานเขาสูกระบวนการ
ชั้นศาล ในประเด็นที่วาดวยการจางงาน
14. เราขอเรียกรองใหผูกระทําผิดทั้งหลายยุติการกรรโชกและหักหลังแรงงานขามชาติระหวางที่
พวกเขาถูกจับระหวางที่ถูกคุมขัง และระหวางที่ถูกสงกลับประเทศตนทาง เราขอเสนอแนะให
เจาหนาทีป่ รับปรุงการดําเนินการสอดสองใหดขี น้ึ และโปรงใส เพือ่ การบังคับทางวินยั แกพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ในหนวยงานของตน
ขอเสนอแนะสําหรับประเทศที่รับแรงงาน
15. สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐบาลตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทําใหมั่นใจวา แรงงาน
ขามชาติจะถูกปลอยตัวโดยทันที ในกรณีที่แรงงานถูกจับโดยที่พวกเขามาถูกตองตามกฎหมาย
(ตัวอยางเชน กรณีที่ถูกจับทั้ง ๆ ที่มีสถานภาพทางกฎหมาย หรือแรงงานที่ถูกจับชวงสึนามิ)
16. เมื่อแรงงานขามชาติตัดสินใจที่จะกลับมาตุภูมิและขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ เจาหนาที่
ควรจัดใหมกี ารคุม ครองและอํานวยความสะดวกใหพวกเขากลับอยางปลอดภัย เราขอเสนอให
หนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน องคการการยายถิ่นระหวางประเทศ ประสานงาน
กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในกรณีดังกลาว
17. รัฐบาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงตองลงโทษตามกฎหมายอยางเต็มทีก่ บั ผูท ลี่ ะเมิดทัง้ ดาน
รางกาย และทางเพศตอแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการที่มีการจับ กักขังและสงกลับ
ประเทศตนทาง
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ขอเสนอแนะสําหรับประเทศที่สงกลับ
18. เราขอสนับสนุนใหสถานทูตของประเทศตนทางของแรงงานแตงตัง้ ทูตแรงงานดวยงบประมาณ
เจาหนาที่ที่เพียงพอ และแนวนโยบายที่ชัดเจน เพื่อปกปองสิทธิของแรงงานจากประเทศ
ของตน
19. เราขอเสนอแนะวา ทูตแรงงานนั้นตองไดรับการฝกอบรมเรื่องการยายถิ่น สิทธิแรงงานและ
ทักษะการใหคําปรึกษา เพื่อที่จะสามารถสงเสริมสิทธิของเพื่อนรวมชาติที่เปนแรงงานขามชาติ
ขอเสนอสําหรับประเทศปลายทาง
ขอเสนอตอไปนีส้ าํ หรับประเทศปลายทาง ซึง่ ในขณะนีไ้ มมมี าตรฐานในกระบวนการจับ การ
กักขัง และสงแรงงานขามชาติกลับประเทศตนทาง ปจจุบันนี้ แรงงานขามชาติไมไดอยูในการวาง
ระเบียบทีช่ ดั เจนในกระบวนการดังกลาว ผลทีต่ ามมาคือ แรงงานขามชาติมปี ระสบการณทแ่ี ตกตาง
กันมากที่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุรายลอมการที่พวกเขาถูกจับ พวกเขาถูกจับอยางไร พวกเขาถูกจับ
เมื่อไหรและเกิดอะไรกับพวกเขาหลังจากที่ถูกจับ
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20. เสนอใหเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่ควบคุมชายแดน
ทําการพัฒนากระบวนการทีม่ มี าตรฐาน โดยการรวมมือกับกลุม แรงงานขามชาติและประชาสังคม
เพื่อสนับสนุนแรงงานขามชาติจากอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และกระจายขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศในชุมชนแรงงานขามชาติ
21. เสนอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนที่บังคับใชไดกับปจเจกบุคคลทุกคน
รวมถึงแรงงานขามชาติเกี่ยวกับเรื่องการเรียกแรงงานใหหยุด และนโยบายในการตรวจคน
แรงงาน ตัวอยางเชน เพื่อตรวจสอบเอกสารบัตรประจําตัว และการตรวจคนในการหา
ยาเสพติดและสารตองหามตาง ๆ นโยบายดังกลาวเหลานี้ตองสอดรับกับมาตรฐานการปฏิบัติ
ระดับมืออาชีพที่นานาประเทศยอมรับ ตัวอยางเชน มาตรฐานที่อยูในหลักการเบื้องตน
ในการใชอาวุธและยุทโธปกรณโดยเจาหนาทีบ่ งั คับใชกฎหมายของสหประชาชาติ และมาตรฐาน
ที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน
22. เจาหนาที่ในระดับตาง ๆ ตองสรางความมั่นใจวาการปฏิบัติของพวกเขาและกระบวนการที่ใช
จะไมทําใหแรงงานขามชาติตองถูกจับโดยพลการ เจาหนาที่ตองมีนโยบายที่ชัดเจนและกลไก
ในการปกปองแรงงานขามชาติจากการถูกจับและสิ่งของถูกยึดโดยไมมีเหตุผล
23. เสนอใหรฐั บาลในประเทศทีร่ บั แรงงานจัดตัง้ สถาบันทีเ่ ปนอิสระเพือ่ ใหแรงงานขามชาติสามารถ
ที่จะรองทุกขที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจับกุม
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24. เสนอใหรฐั บาลตาง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้าํ โขงจัดใหแรงงานขามชาติเขาถึงการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายที่เหมาะสมและการบริการตาง ๆ รวมถึงการบริการที่จัดใหโดยองคกรพัฒนา
เอกชน และเจาหนาที่จากสถานทูต
25. เสนอใหเจาหนาทีจ่ า งลามแปลภาษามืออาชีพประจําทีส่ ถานีตาํ รวจในพืน้ ทีท่ มี่ แี รงงานขามชาติ
จํานวนมาก ในพื้นที่อื่น เจาหนาที่ควรมีการติดตอกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือสถานทูต
ที่สามารถจัดหาลามแปลภาษาในเวลาที่ตองการได
26. เสนอใหเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของยุตแิ ผนปฏิบตั กิ ารจับกุมในเวลากลางคืน และการกวาดจับในเวลา
รุงสาง ในกรณีที่การปฏิบัติดังกลาวถูกเห็นวาจําเปนและเหมาะสม กระบวนการปฏิบัติดังกลาว
ตองมีการควบคุมโดยกฎหมายอยางเขมงวด
27. เสนอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองสรางความมั่นใจวาสัมภาระสิ่งของของแรงงานขามชาติไดมี
การคืนใหพวกเขา หากมีการยึดไวโดยเจาหนาที่
28. ทุกกลุมองคกรที่เกี่ยวของตองชวยกันตรวจสอบใหแนใจวา แรงงานที่ถูกจับจะไดรับคาแรง
ในการทํางาน และสวัสดิการตาง ๆ ตามที่ควรไดรับ
29. เสนอใหรัฐบาลตาง ๆ สั่งการใหเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายระหวางการฝกอบรมพื้นฐานและ
การอบรมเสริมตาง ๆ ในบทบัญญัติของกฎหมายแหงชาติที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติของ
เจาหนาที่ที่บังคับใชกฎหมายของสหประชาชาติ ตลอดจนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ที่ใชกับเจาหนาที่ที่บังคับใชกฎหมาย
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ขอเสนอแกประเทศตนทาง
30. เสนอใหสถานทูตจัดบริการการบริการทางกงสุล รวมถึงขอบัญญัติวาดวยความจําเปนในการ
ออกเอกสารใหกับแรงงานขามชาติ
31. เสนอใหสถานทูตของประเทศตนทางของแรงงานขามชาติไดมีบทบาทที่ตื่นตัวมากขึ้น ในการ
ใหความชวยเหลือแรงงานที่ถูกขังอยูในหองกัก1
ขอเสนอสําหรับประเทศปลายทาง
32. เสนอใหเจาหนาที่ในประเทศปลายทางปรับปรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่น ๆ ในศูนยกักขังของตน เพื่อทําใหมั่นใจวาแรงงานขามชาติจะไดรับการจัดใหมีหองน้ํา
ที่สะอาด น้ําดื่มที่สะอาด ที่นอนที่มีสภาพดี พื้นที่ที่เหมาะสม และอาหารในขณะที่พวกเขาอยู
ในหองกัก
33. เสนอใหเจาหนาที่จัดใหมีการแยกพื้นที่ระหวางแรงงานขามชาติหญิงและชายที่ถูกคุมตัวใน
หองกัก นอกจากนั้น ตองจัดพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับแรงงานที่มีครอบครัว
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34. เสนอใหเจาหนาที่ออกขอบัญญัติที่อํานวยความสะดวกในการจัดการบริการที่เหมาะสม และ
การบริการทางแพทยสาํ หรับเด็ก หญิงตัง้ ครรภและแรงงานขามชาติทมี่ คี วามตองการทางสุขภาพ
ที่อยูในหองกัก
35. ขอเสนอสําหรับเจาหนาที่ที่จะตองจํากัดระยะเวลาในการคุมขังแรงงานขามชาติใหนอยที่สุด
36. เสนอใหเจาหนาที่ตองสงผูยายถิ่นใหสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติโดยทันที
หากผูยายถิ่นนั้นระบุวาเขาเปนผูลี้ภัย หรือหากผูยายถิ่นไดบรรยายสภาวะแวดลอมที่บงชี้วา
ควรไดรับการคุมครองระหวางประเทศ
37. เสนอใหเจาหนาทีท่ ศี่ นู ยกกั ขังแรงงานมีการปองกันการละเมิดสิทธิทเี่ กิดขึน้ ระหวางผูถ กู กักดวย
กันเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลจากแนวปฏิบัติที่ใชผูถูกกักที่อยูนานกวาเปนผูนําในหองกัก
38. เสนอใหเจาหนาที่ทําใหมั่นใจวาผูที่ถูกกักทุกคนไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย สอดคลองกับ
หลักการระหวางประเทศและมาตรฐานที่ใชบังคับควบคุมระบบของหองกัก
39. เสนอใหเจาหนาที่จัดใหมีเจาหนาที่สังคมสงเคราะหที่พูดไดสองภาษา และมีทักษะที่เหมาะสม
ในการตอบรับกับความตองการของผูถูกคุมขัง
40. เสนอใหเจาหนาทีอ่ นุญาตใหมกี ารเขาเยีย่ มตามปกติจากหนวยงานอิสระ อาทิเชน ตัวแทนจาก
ภาคประชาสังคม สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ สถาบันทางสวัสดิภาพ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน
41. เสนอใหเจาหนาที่มอบหมายใหมีเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองหญิง และเจาหนาที่ตํารวจ
มีจํานวนที่เหมาะสมประจําตามสถานีตํารวจและหองกักตาง ๆ
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ขอเสนอใหแกประเทศตนทาง
42. ประเทศตนทางตองเจรจา เพื่อใหยุติการเนรเทศแรงงานกลับคราวละจํานวนมาก
43. รัฐบาลของประเทศตนทางตองเจรจาในฐานะตัวแทนของแรงงานขามชาติสําหรับภาวะที่มี
เมตตากรุณามากขึ้นในระหวางกระบวนการการสงกลับแรงงาน และใหมั่นใจไดวาการสงกลับ
จะกระทําไปในลักษณะที่ปลอดภัยและมีมนุษยธรรม
44. ประเทศตนทางจะตองการทํางานอยางรวดเร็ว และปฏิบัติการเหมาะสมเมื่อมีความจําเปน
ในการโยกยายผูคนจํานวนมาก ตัวอยางเชน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ขอเสนอสําหรับประเทศปลายทาง
การสงกลับควรจะดําเนินการในลักษณะทีเ่ คารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษย และความปลอดภัย
ของผูที่ถูกสงกลับ รวมถึงตองทําใหมั่นใจวาพวกเขาจะไดหยุดเขาหองน้ําเปนระยะๆ ระหวางทาง
และมีการประกันถึงรูปแบบยานพาหนะที่เหมาะสม
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การสงกลับแรงงานจํานวนมาก
45. การสงกลับแรงงานจํานวนมาก และอยางเปนระบบหรือการขับไลอยางตอเนือ่ งเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนภายใตกฎหมายระหวางประเทศ การกระทําดังกลาวจะทําใหผูที่ถูกขับไลตอง
เผชิญกับอันตราย และการละเมิดที่ไมสามารถตรวจสอบได เราขอแนะนําใหรัฐบาลยุติการ
สงกลับจํานวนมาก เปนการขับไลอยางเปนระบบตอแรงงานขามชาติ
46. รัฐบาลของประเทศปลายทางตองใหการนิรโทษกรรมแกแรงงานขามชาติ เพือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ
ที่การสงกลับแรงงานจํานวนมากถูกพิจารณาวามีความจําเปน
47. รัฐบาลตองประกาศอยางชัดเจนวา การสงกลับแรงงานขามชาติจํานวนมากผิดกฎหมาย และ
สั่งหามมิใหเกิดขึ้นภายใตกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติภายในประเทศ
การสงกลับในรูปแบบอื่น ๆ
48. รัฐบาลตองยกเลิกการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากแรงงานขามชาติ เพื่อใชจายในการสงกลับของ
ตนเอง
49. รัฐบาลในประเทศปลายทางตองไมสงกลับแรงงานขามชาติ หากไมสามารถรับประกันถึงความ
ปลอดภัยของผูถูกสงกลับในประเทศตนทาง
ขอเสนอแกประเทศตนทาง
50. เมื่อแรงงานถูกสงกลับหรือไดกลับประเทศโดยสมัครใจ เราขอแนะนําใหรัฐบาลไมปฏิบัติตอ
แรงงานขามชาติเยี่ยงอาชญากร และทําใหพวกเขาจําตองถูกลงโทษเชนการปรับหรือการถูก
คุมขัง
บันทึกแนบทาย
1

คําวา “สถานกักกันผูเขาเมืองผิดกฎหมาย” ในบทนี้ใชครอบคลุมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่คุมขัง
ทุกรูปแบบที่ใชกักแรงงานขามชาติ รวมถึงหองกักของตํารวจ หองกักแรงงานขามชาติและศูนยหองกักขังตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง
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รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ภาคี”
ยอมรับหลักการทีร่ ะบุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการโยกยายถิน่ ฐานทีไ่ มเปนไปตามกฎระเบียบ
ป ๒๕๔๒”
มีความหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในดานลบทางสังคมและเศรษฐกิจ อันมีสาเหตุมาจากการจาง
แรงงานผิดกฎหมาย
ปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนผลประโยชนรวมกันของทั้งสองประเทศ ไดตกลงกัน ดังนี้

วัตถุประสงคและขอบเขต
มาตรา ๑

ภาคีจะดําเนินมาตรการที่จําเปนทั้งปวงเพื่อใหมี
๑) ขั้นตอนการดําเนินการที่เหมาะสมในการจางแรงงาน
๒) มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสงกลับแรงงานทีค่ รบวาระการจางงานหรือถูกผลักดันออก
โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของภาคีอกี ฝายหนึง่ ไปยังภูมลิ าํ เนาเดิมกอนทีเ่ งือ่ นไข และวาระ
การจางงานยุติลง
๓) การคุม ครองอันสมควรแกแรงงาน เพือ่ ใหแนใจวาแรงงานดังกลาวจะไมมกี ารสูญเสียสิทธิ
และไดรับการคุมครองตามที่แรงงานพึงไดรับ
๔) การปองกันและปราบปรามอยางมีประสิทธิภาพตอการขามแดนผิดกฎหมาย การคา
แรงงานผิดกฎหมาย และการจางแรงงานผิดกฎหมาย
บันทึกความเขาใจฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงกระบวนการจางแรงงานอื่นที่ไดดําเนินการตาม
กฎหมายของภาคีอยูแลว
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หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
มาตรา ๒

กระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการสังคม แรงงาน ฝกอาชีพ และ
ฟนฟูเยาวชนแหงราชอาณาจักรกัมพูชา จะเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามวัตถุประสงคของ
บันทึกความเขาใจฉบับนี้

มาตรา ๓

ภาคีโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ จะจัดการประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโส และ/หรือ
ระดับรัฐมนตรีอยางสม่ําเสมออยางนอยปละครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ เพื่อหารือ
ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุวัติการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
ทั้งนี้ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของภาคีทั้งสองฝายจะทํางานรวมกัน เพื่อกําหนดขั้นตอน
ในการนําแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งพํานักอยูในประเทศของภาคีฝายใดฝายหนึ่งกอนที่บันทึกความ
เขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเขามาอยูภายใตขอบเขตบันทึกความเขาใจฉบับนี้

อํานาจหนาที่และขั้นตอน
มาตรา ๔

ภาคีจะดําเนินมาตรการทีจ่ าํ เปนทัง้ ปวงเพือ่ ใหขน้ั ตอนในการจางแรงงานเปนไปอยางเหมาะสม
ในการจางแรงงานจําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของแตละประเทศกอน
และหนวยงานทีม่ อี าํ นาจจะใหการอนุญาตดังกลาวหลังจากทีไ่ ดมกี ารปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไวใน
กฎหมาย และระเบียบของประเทศนั้นแลว
หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีอ่ าจยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตทีไ่ ดใหไป ตามทีก่ ลาวขางตน
เมื่อใดก็ได ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของภายในประเทศนั้น
การยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตจะไมมีผลกระทบตอการใด ๆ ที่ไดกระทําโดยสมบูรณ
แลว กอนวันประกาศการยกเลิกหรือเพิกถอน

มาตรา ๕

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่อาจแจงหนวยงานที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งเกี่ยวกับความ
ตองการจางแรงงาน จํานวน ระยะเวลา คุณสมบัติที่ตองการ เงื่อนไข และคาตอบแทนที่นายจาง
เสนอให
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มาตรา ๖

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีจ่ ะสงบัญชีรายชือ่ ผูส มัครงานใหกบั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของภาคี
อีกฝายหนึ่ง โดยมีขอมูลเกี่ยวกับอายุ ที่อยูถาวร บุคคลอางอิง การศึกษา ประสบการณ และอื่น ๆ
ที่เห็นวาจําเปนสําหรับการพิจารณาของนายจาง

มาตรา ๗

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะรวมมือกับหนวยงานดานตรวจคนเขาเมือง และสวนราชการ
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูสมัครงานซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยนายจาง และไดรับอนุญาตอยางถูกตอง
ตามขอ ๔ ดําเนินการให รวมถึงขอบังคับตาง ๆ ดังนี้
๑) การตรวจลงตรา หรือ เอกสารอนุญาตเขาเมืองในรูปแบบอื่น
๒) ใบอนุญาตการทํางาน
๓) ใบประกันสุขภาพหรือการบริการสุขภาพ
๔) การชําระเงินเขากองทุนสะสมตามที่กําหนดโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของแตละ
ประเทศ
๕) ภาษีหรืออื่น ๆ ตามที่ประเทศที่เกี่ยวของกําหนด
๖) สัญญาการจางงานของนายจาง และลูกจาง
นายจางและลูกจางจะตองลงนามในเงื่อนไขและระยะเวลาการจางงานตามที่ระบุในสัญญา
และมอบสําเนาสัญญาดังกลาวของแตละฝายใหแกหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่

มาตรา ๘

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผูไดรับอนุญาตให
ทํางานตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของทั้งสองประเทศจะเก็บรักษา
บัญชีรายชื่อบุคคลเชนวา ซึ่งไดรายงานตัวหรือมีหลักฐานประทับตราวาไดเดินทางกลับที่อยูถาวร
เมือ่ สิน้ สุดชวงการจางมาแลวไวอยางนอย ๔ ป นับจากวันรายงานตัวหรือวันประทับตราวาไดเดินทาง
กลับประเทศ หรือวันสิ้นสุดการจาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอางอิง และตรวจสอบ

การกลับและการสงกลับ
มาตรา ๙

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น วาระการจางแรงงานจะมีกําหนดไมเกิน ๒ ป หากจําเปนให
อนุญาตใหทาํ งานตอไปไดเปนระยะเวลาอีก ๒ ป โดยไมวา กรณีจะเปนเชนใดก็ตาม วาระการจางงาน
จะมีกําหนดไมเกิน ๔ ป และเมื่อครบ ๔ ปแลว ใหถือวาเปนการสิ้นสุดวาระการจางงาน
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แรงงานซึ่งสิ้นสุดวาระการจางงานแลว จะสมัครเขาทํางานไดใหมเมื่อครบระยะเวลา ๓ ป
หลังสิ้นสุดวาระการจางงานครั้งกอน

มาตรา ๑๐

ภาคีจะใหความรวมมือกันอยางเต็มทีเ่ พือ่ ใหการสงกลับแรงงาน ซึง่ สิน้ สุดวาระการจางงานแลว
กลับที่อยูถาวร

มาตรา ๑๑

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีข่ องประเทศทีเ่ ปนผูจ า งงาน จะจัดตัง้ กองทุนสะสมโดยใหแรงงาน
ชําระเงินเปนรายเดือนเขากองทุนดังกลาว เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๑๕ ของเงินเดือนของ
แรงงานคนนั้น ๆ

มาตรา ๑๒

แรงงานที่ประสงคจะเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมของตนมีสิทธิไดรับคืนเงินสะสมที่ตนไดชําระ
เขากองทุนสะสมเต็มจํานวนพรอมดอกเบีย้ โดยยืน่ คํารองตอหนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาที่ เพือ่ ขอรับ
คืนเงิน ๓ เดือน กอนกําหนดเดินทางกลับประเทศของตน และกองทุนตองสงเงินสะสมคืนใหแก
แรงงานภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดการจางงาน
ในกรณีที่แรงงานถูกยกเลิกการใหบริการกอนที่วาระการจางงานจะสิ้นสุดลง และไดเดินทาง
กลับทีอ่ ยูถ าวรของตนเรียบรอยแลว กองทุนจําตองสงเงินสะสมพรอมดอกเบีย้ ใหแกแรงงานดังกลาว
ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดการจางงาน

มาตรา ๑๓

การเดินทางกลับประเทศถิน่ กําเนิดเปนการชัว่ คราว ในระหวางทีย่ งั ไมสนิ้ สุดวาระการทํางาน
และผูเ ดินทางไดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีห่ นวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีก่ าํ หนดแลว ยอมไมเปนเหตุใหการ
อนุญาตการจางงานตามมาตรา ๔ ตองสิ้นสุด

มาตรา ๑๔

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีข่ องประเทศทีเ่ ปนผูจ า งงานจะเปนผูก าํ หนดขัน้ ตอน และเอกสาร
ที่จะตองใชในการยื่นคํารองขอรับเงินสะสม ตามที่ระบุไวในขอ ๑๒

มาตรา ๑๕

สิทธิในการรับคืนเงินสะสมในกองทุนเพือ่ การสงกลับเปนอันสิน้ สุดไป หากแรงงานไมเดินทาง
กลับไปยังที่อยูถาวรเมื่อสิ้นสุดวาระการจางงาน
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มาตรา ๑๖

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของประเทศที่เปนผูจางงานอาจเบิกถอนเงินจากกองทุนสะสม
เพื่อเปนคาใชจายของธนาคารในการบริหารกองทุน และเพื่อเปนคาใชจายในการสงกลับแรงงาน
ไปยังประเทศถิ่นกําเนิด

การคุมครอง
มาตรา ๑๗

ภาคีในประเทศที่เปนผูจางงานจะคุมครองแรงงานตามที่ระบุไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในประเทศนั้น

มาตรา ๑๘

แรงงานของคูภาคีจะไดรับคาจางและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามที่แรงงานทองถิ่นไดรับตาม
หลักการ การไมเลือกปฏิบัติและความเทาเทียมกันทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

มาตรา ๑๙

ขอพิพาทระหวางแรงงานกับนายจางในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานจะตองไดรับการ
คลี่คลายแกไขโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และระเบียบภายในของประเทศที่เปน
ผูจางงาน

การดําเนินการตอการจางแรงงานผิดกฎหมาย
มาตรา ๒๐

ภาคีจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนทั้งปวงภายในอาณาเขตของตนที่จะปองกัน และ
ปราบปรามการขามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถือ่ น และการจางแรงงานขามพรมแดน
ผิดกฎหมาย

มาตรา ๒๑

ภาคีจะแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําอันเปนการคามนุษย การเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถื่อน และการจางแรงงานผิดกฎหมาย
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การแกไข
มาตรา ๒๒

ขอแกไขใด ๆ ในบันทึกความเขาใจฉบับนี้จะตองกระทําโดยความเห็นชอบรวมกันของคูภาคี
โดยผานชองทางการทูต

การระงับขอขัดแยง
มาตรา ๒๓

ใหระงับขอขัดแยงใด ๆ ทีอ่ าจเกิดจากบันทึกความเขาใจฉบับนีฉ้ นั ทมติ ร โดยการหารือระหวาง
ประเทศภาคี

การบังคับใชและการยกเลิก
มาตรา ๒๔

บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ลงนาม เวนแตภาคีฝายใดฝายหนึ่งจะ
ขอยกเลิกการแจงเปนลายลักษณอักษรแกภาคีอีกฝายหนึ่ง การยกเลิกจะมีผล ๙๐ วัน นับจากวันที่
แจง ในกรณีทภี่ าคีฝา ยใดฝายหนึง่ ขอยกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้ เพือ่ ประโยชนแกแรงงานกําหนด
ใหคภู าคีหารือรวมกัน เพือ่ พิจารณาแนวทางดําเนินการตอสัญญาการจางงาน ซึง่ ยังมีผลบังคับใชอยู
เพือ่ เปนพยานแกการนี้ ผูล งนามขางทายไดรบั มอบอํานาจจากรัฐบาลของตนใหลงนามบันทึก
ความเขาใจ ฉบับนี้
ลงนาม ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

ITH SAMHENG
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการสังคม

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
การฝกอาชีพ และฟนฟูเยาวชน
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รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ ตอไป
ในนีจ้ ะเรียกวา “ภาคี” มีความหวงกังวลเกีย่ วกับการกระทําอันเปนการคามนุษยทแี่ พรกระจายอยาง
รวดเร็วในภูมิภาค และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอยางลึกซึ้ง อันมีสาเหตุมาจากการจาง
แรงงานผิดกฎหมายอยางกวางขวาง ยอมรับหลักการทีร่ ะบุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการโยกยาย
ถิน่ ฐานทีไ่ มเปนไปตามกฎระเบียบ ป ๒๕๕๒” ปรารถนาทีจ่ ะเพิม่ พูนความรวมมือทีเ่ ปนผลประโยชน
รวมกันของทั้งสองประเทศไดตกลงกัน ดังนี้

วัตถุประสงคและขอบเขต
ขอ ๑

ภาคีจะดําเนินมาตรการที่จําเปนทั้งปวงเพื่อใหมี
๑.๑) ขั้นตอนการดําเนินงานที่เหมาะสมในการจางแรงงาน
๑.๒) มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสงกลับแรงงานทีค่ รบวาระการจางงาน หรือถูกเนรเทศ
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งไปยังภูมิลําเนาเดิม
๑.๓) การคุมครองอันสมควรแกแรงงานทั้งสองฝาย
๑.๔) การปองกันและปราบปรามการขามแดนผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถือ่ น และการจาง
แรงงานผิดกฎหมาย
บันทึกความเขาใจฉบับนี้ไมรวมถึงกระบวนการจางแรงงานอื่นที่ไดดําเนินการตามกฎหมาย
ของภาคีอยูแลว

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ขอ ๒

กระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามวัตถุประสงคของ
บันทึกความเขาใจฉบับนี้
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ขอ ๓

ภาคี โดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะจัดการประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโส และ/หรือ
ระดับรัฐมนตรีอยางสม่าํ เสมอ อยางนอยปละครัง้ โดยผลัดกันเปนเจาภาพ เพือ่ หารือในประเด็นตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้

อํานาจหนาที่และขั้นตอน
ขอ ๔

การจางแรงงานจําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของแตละประเทศ
กอน และหนวยงานทีม่ อี าํ นาจจะใหการอนุญาตดังกลาวหลังจากทีไ่ ดมกี ารปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีร่ ะบุ
ไวในกฎหมาย และระเบียบของประเทศนั้นแลว
หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีอ่ าจยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตทีไ่ ดใหไปตามทีก่ ลาวขางตน
เมื่อใดก็ได ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของภายในประเทศนั้น
การยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคสอง ไมมีผลกระทบตอการใด ๆ ที่ไดกระทํา
โดยสมบูรณแลว กอนวันประกาศการยกเลิกหรือเพิกถอน

ขอ ๕

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่อาจแจงหนวยงานที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งเกี่ยวกับความ
ตองการแรงงาน จํานวน ระยะเวลา คุณสมบัตทิ ต่ี อ งการ เงือ่ นไขและคาตอบแทนทีน่ ายจางเสนอให

ขอ ๖

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีจ่ ะสงบัญชีรายชือ่ ผูส มัครงานใหกบั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของภาคี
อีกฝายหนึ่ง โดยมีขอมูลเกี่ยวกับอายุ ภูมิลําเนา บุคคลอางอิง การศึกษา ประสบการณ และอื่น ๆ
ที่เห็นวาจําเปนสําหรับการพิจารณาของนายจาง

ขอ ๗

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะรวมมือกับหนวยงานดานตรวจคนเขาเมือง และสวนราชการ
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูสมัครงานซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยนายจาง และไดรับอนุญาตอยางถูกตอง
ตามขอ ๔ ดําเนินการให รวมถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๗.๑) การตรวจลงตรา หรือเอกสารอนุญาตเขาเมืองในรูปแบบอื่น
๗.๒) ใบอนุญาตการทํางาน
๗.๓) การประกัน หรือการบริการสุขภาพ
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๗.๔) การชําระเงินเขากองทุนเพื่อการสงกลับตามที่กําหนดโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ของแตละประเทศ
๗.๕) ภาษีหรืออื่น ๆ ตามที่ประเทศที่เกี่ยวของกําหนด

ขอ ๘

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผูไดรับอนุญาตให
ทํางานตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของทั้งสองประเทศจะเก็บรักษา
บัญชีรายชือ่ บุคคลเชนวา ซึง่ ไดรายงานตัวหรือมีหลักฐานประทับตราวาไดเดินทางกลับประเทศเมือ่
สิน้ สุดชวงการจางมาแลวไวอยางนอย ๔ ป นับจากรายงานตัวหรือวันประทับตราวาไดเดินทางกลับ
ประเทศหรือวันสิ้นสุดการจาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอางอิงและตรวจสอบ

การกลับและการสงกลับ
ขอ ๙

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น วาระการจางแรงงานของแตละคนจะมีกําหนดไมเกิน ๒ ป หาก
จําเปนใหอนุญาตใหทาํ งานตอไดเปนระยะเวลาอีก ๒ ป โดยไมวา กรณีจะเปนเชนใดก็ตาม วาระการ
จางงานของแตละคนจะมีกําหนดไมเกิน ๔ ป และเมื่อครบ ๔ ปแลว ใหถือวาเปนการสิ้นสุดวาระ
การจางงาน นอกจากนี้ การยกเลิกการจางงานกอนกําหนด ก็ใหถอื เปนการสิน้ สุดวาระการจางงานดวย
แรงงานซึง่ สิน้ สุดวาระการจางแรงงานแลว จะสมัครเขาทํางานไดใหมเมือ่ ครบระยะเวลา ๓ ป
หลังสิ้นสุดวาระการจางงานครั้งกอน เวนเสียแตวาบุคคลนั้นถูกยกเลิกการทํางานกอนกําหนดโดย
มิใชความผิดของตน

ขอ ๑๐

ภาคีจะใหความรวมมือกันอยางเต็มที่เพื่อใหการสงกลับแรงงาน ซึ่งสิ้นสุดวาระการจางงาน
แลวกลับถิ่นฐานเดิม

ขอ ๑๑

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของประเทศที่เปนผูจางงาน จะจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงกลับ
ในประเทศของตน ใหแรงงานชําระเงินเปนรายเดือนเขากองทุนดังกลาวเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๑๕ ของเงินเดือนของแรงงานคนนั้น ๆ
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ขอ ๑๒

แรงงานทีป่ ระสงคจะเดินทางกลับถิน่ ฐานเดิมของตนมีสทิ ธิไดรบั คืนเงินสะสมทีต่ นไดชาํ ระเขา
กองทุนเพือ่ การสงกลับเต็มจํานวน พรอมดอกเบีย้ โดยยืน่ คํารองตอหนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาที่ เพือ่
ขอรับคืนเงินสะสมในกองทุน เพื่อการสงกลับ ๓ เดือน กอนกําหนดเดินทางกลับประเทศของตน
และกองทุนตองสงเงินสะสมคืนใหแกแรงงานภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตสิ้นสุดวันจางแรงงาน

ขอ ๑๓

การเดินทางขามพรมแดนในระหวางที่ยังไมสิ้นสุดวาระการทํางาน และผูเดินทางไดปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขทีห่ นวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีก่ าํ หนดแลว ยอมไมเปนเหตุใหการอนุญาตตามขอ ๔ ตอง
สิ้นสุดลง

ขอ ๑๔

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีข่ องประเทศทีเ่ ปนผูจ า งงานจะเปนผูก าํ หนดขัน้ ตอน และเอกสาร
ที่จะตองใชในการยื่นคํารองตามที่ระบุไวในขอ ๑๒

ขอ ๑๕

สิทธิในการรับคืนเงินสะสมในกองทุนเพือ่ การสงกลับเปนอันสิน้ สุดไป หากแรงงานไมเดินทาง
กลับไปรายงานตัวยังถิ่นฐานเมื่อสิ้นสุดวาระการจางงาน

ขอ ๑๖

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีข่ องประเทศทีเ่ ปนผูจ า งงานอาจเบิกถอนเงินจากกองทุนเพือ่ การ
สงกลับ เพื่อเปนคาใชจายในการสงกลับแรงงานไปยังถิ่นฐาน

การคุมครอง
ขอ ๑๗

ภาคีจะคุมครองแรงงานตามที่ระบุไวในกฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศนั้น

ขอ ๑๘

แรงงานของคูภาคีจะไดรับคาจางและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามที่แรงงานทองถิ่นไดรับตาม
หลักการการไมเลือกปฏิบัติ และความเทาเทียมกันทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
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ขอ ๑๙

ขอพิพาทระหวางแรงงานกับนายจางในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานจะตองไดรับการ
คลี่คลายแกไข โดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศที่เปน
ผูจางงาน

การดําเนินการตอการจางแรงงานผิดกฎหมาย
ขอ ๒๐

ภาคีจะตองดําเนินมาตรการทีจ่ าํ เปนทัง้ ปวงภายในอาณาเขตของตนทีจ่ ะปองกัน และปราบปราม
การขามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถือ่ น และการจางแรงงานขามพรมแดนผิดกฎหมาย

ขอ ๒๑

ภาคีจะแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําอันเปนการคามนุษย การเขาเมือง
ผิดกฎหมาย การคาแรงงานเถื่อน และการจางแรงงานขามพรมแดนผิดกฎหมาย

การแกไข
ขอ ๒๒

ขอแกไขใด ๆ ในบันทึกความเขาใจฉบับนี้จะตองกระทําโดยความเห็นชอบรวมกันของคูภาคี
โดยผานชองทางการทูต

ขอ ๒๓

ภาคี

ใหระงับขอขัดแยงใด ๆ ที่อาจเกิดบันทึกความเขาใจฉบับนี้ฉันทมิตร โดยการหารือระหวาง

การบังคับใชและการยกเลิก
ขอ ๒๔

บันทึกความเขาใจฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับใชนบั แตวนั ทีล่ งนาม เวนแตภาคีฝา ยใดฝายหนึง่ จะขอ
ยกเลิก โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกภาคีอีกฝายหนึ่ง การยกเลิกจะมีผล ๓ เดือน จากวันที่
แจง เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาลของตนใหลงนามบันทึก
ความเขาใจ ฉบับนี้
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ทํา ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่สิบแปด เดือนตุลาคม
พุทธศักราชสองพันหารอยสี่สิบหา ตรงกับคริสตศักราชสองพันสอง คูกันเปนสองฉบับ เปนภาษา
ไทย และภาษาลาว ทั้งสองภาษามีคุณคาเทาเทียม
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

(นายสมพัน แพงคํามี)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
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รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสหภาพพมาซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ภาคี”
มีความหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในดานลบทางสังคม และเศรษฐกิจอันมีสาเหตุมาจากการจาง
แรงงานผิดกฎหมาย
ปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนผลประโยชนรวมกันของทั้งสองประเทศ ไดตกลงกัน
ดังตอไปนี้

วัตถุประสงคและขอบเขต
ขอ ๑

ภาคีจะดําเนินมาตรการที่จําเปนทั้งปวงเพื่อใหแนใจวามี
๑) ขั้นตอนการดําเนินการที่เหมาะสมในการจางแรงงาน
๒) การสงกลับอยางมีประสิทธิภาพซึง่ แรงงานทีไ่ ดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการจางแรงงานเสร็จสิน้
แลว หรือถูกเนรเทศโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งไปยังประเทศซึ่งเปน
ถิ่นกําเนิดกอนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางแรงงานเสร็จสิ้น
๓) การคุมครองอันสมควรแกแรงงานเพื่อใหแนใจวาไมมีการเสียสิทธิ และการคุมครองของ
แรงงาน และแรงงานไดรับสิทธิที่พึงได
๔) การปองกันและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตอการขามแดนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
การคาแรงงานที่มิชอบดวยกฎหมาย และการจางแรงงานที่มิชอบดวยกฎหมาย
บันทึกความเขาใจนีไ้ มไดใชกบั กระบวนการจางแรงงานอืน่ ทีม่ อี ยู และสอดคลองกับกฎหมาย
ของภาคีอยูแลว
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หนวยงานที่มีอํานาจ
ขอ ๒

เพื่อความมุงประสงคของบันทึกความเขาใจนี้ กระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงแรงงานแหงสหภาพพมาจะเปนหนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีส่ าํ หรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยและสําหรับรัฐบาลแหงสหภาพพมาตามลําดับ

ขอ ๓

ภาคีโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะจัดใหมีการหารืออยางสม่ําเสมอในระดับเจาหนาที่
อาวุโส และ/หรือ ระดับรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้ง โดยผลัดกันเปนเจาภาพในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของภาคีทั้งสองจะทํางานรวมกันเพื่อกําหนดขั้นตอนในการนํา
แรงงานทีม่ ชิ อบดวยกฎหมาย ซึง่ พํานักอยูใ นประเทศของภาคีอกี ฝายหนึง่ กอนการมีผลบังคับใชของ
บันทึกความเขาใจนี้เขามารวมอยูในขอบเขตของบันทึกความเขาใจ

อํานาจหนาที่และขั้นตอน
ขอ ๔

ภาคีจะดําเนินมาตรการทีจ่ าํ เปนทัง้ ปวงเพือ่ ใหแนใจวากระบวนการในการจางแรงงานเปนไป
อยางเหมาะสม
การจางแรงงานจําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของแตละประเทศ
กอนการอนุญาต อาจกระทําไดเมือ่ ไดมกี ารปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไวในกฎหมาย และขอบังคับ
ของประเทศนั้นครบถวนแลว
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่อาจยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตของตนเมื่อใดก็ได โดย
สอดคลองกับกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
การยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตจะไมมีผลกระทบตอการใด ๆ ที่ไดกระทําเสร็จสิ้นแลว
กอนการยกเลิกหรือเพิกถอน

ขอ ๕

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่อาจแจงหนวยงานที่เกี่ยวของของภาคีอีกฝายหนึ่งโดยการเสนอ
การจางแรงงานเกี่ยวกับความตองการแรงงาน จํานวน ระยะเวลา คุณสมบัติที่ตองการ เงื่อนไขของ
การจางแรงงาน และคาตอบแทนที่นายจางเสนอให
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ขอ ๖

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจจะจัดหาใหหนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีข่ องภาคีอกี ฝายหนึง่ ซึง่ บัญชีรายชือ่
ผูสมัครงานที่ไดรับคัดเลือกแลว พรอมขอสนเทศของบุคคลดังกลาวเกี่ยวกับอายุ ที่อยูถาวร บุคคล
อางอิง การศึกษา ประสบการณ และอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการพิจารณาของนายจาง

ขอ ๗

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนใจวาผูสมัครงานนั้นซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยนายจาง และไดรับอนุญาตอยาง
ถูกตองตามขอ ๔ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ดวย
๑) การตรวจลงตรา หรือการอนุญาตใหเขาเมืองในรูปแบบอื่น
๒) การอนุญาตการทํางาน
๓) การประกันสุขภาพ หรือการบริการดานสุขภาพ
๔) การชําระเงินเขากองทุนสะสมตามทีห่ นวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีข่ องแตละประเทศกําหนด
๕) ภาษีหรืออื่น ๆ ตามที่ภาคีกําหนด
๖) สัญญาการจางแรงงานของนายจางและลูกจาง
นายจางและลูกจางจะตองลงนามในสัญญาที่มีเงื่อนไขของการจางแรงงาน และมอบสําเนา
สัญญาดังกลาวของแตละฝายใหแกหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่

ขอ ๘

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จะรับผิดชอบการบริหารบัญชีรายชื่อแรงงานซึ่งไดรับอนุญาตให
ทํางานภายใตบันทึกความเขาใจฉบับนี้ เพื่อความมุงประสงคในการอางอิงและทบทวน หนวยงาน
ทีม่ อี าํ นาจหนาทีจ่ ะเก็บรักษาบัญชีรายชือ่ ของแรงงาน ซึง่ ไดรายงานตัวหรือมีเอกสารซึง่ รับรองวาได
เดินทางกลับถึงถิ่นที่อยูถาวร หลังสิ้นสุดของเงื่อนไขการจางอยางนอย ๔ ป นับจากวันรายงานตัว
หรือวันที่มีการรับรอง

การกลับและการสงกลับ
ขอ ๙

เวนแตระบุไวเปนอยางอืน่ เงือ่ นไขการจางแรงงานจะไมเกิน ๒ ป หากจําเปนอาจขยายออกไป
เปนระยะเวลาอีก ๒ ป ไมวา กรณีใด ระยะการจางแรงงานจะไมเกิน ๔ ป หลังจากนัน้ ใหถอื วาเปนการ
สิ้นสุดระยะเวลาการจางแรงงาน
แรงงานซึ่งไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางเสร็จสิ้นแลว จะสมัครเขารับการจางซ้ําไดตอเมื่อ
ไดเวนระยะสามป
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ขอ ๑๐

ภาคีจะใหความรวมมือกันอยางเต็มที่เพื่อใหแนใจวาแรงงานที่สุจริตซึ่งไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
การจางเสร็จสิ้นแลวจะกลับไปยังถิ่นที่อยูถาวร

ขอ ๑๑

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของประเทศที่เปนผูจางงาน จะจัดตั้งและบริหารกองทุนสะสม
แรงงานจะตองจายเงินสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนดังกลาวเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๑๕
ของเงินเดือนของตน

ขอ ๑๒

แรงงานซึง่ ไดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของการจางงานเสร็จสิน้ แลวและกลับไปยังถิน่ ทีอ่ ยูถ าวรของ
ตนมีสิทธิไดรับคืนเงินสมทบเขากองทุนสะสมที่ไดสะสมไวเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย โดยยื่นคํารอง
ตอหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ๓ เดือน กอนกําหนดเดินทางภายหลังการจางเสร็จสิ้น การจายเงิน
ใหแกแรงงานจะตองกระทําภายใน ๗ วัน ภายหลังการจางเสร็จสิ้น
ในกรณีที่แรงงานถูกยกเลิกการจางกอนการจางเสร็จสิ้น และจะตองกลับไปยังถิ่นที่อยูถาวร
ของตน การคืนเงินกองทุนสะสมและดอกเบี้ยจะตองกระทําภายใน ๗ วัน ภายหลังยกเลิกการจาง

ขอ ๑๓

การเดินทางกลับประเทศซึง่ เปนถิน่ กําเนิดเปนการชัว่ คราวของแรงงานซึง่ เงือ่ นไขของการจาง
แรงงานยังคงมีผล และโดยสอดคลองกับขอบังคับของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ยอมไมเปนเหตุ
ใหการอนุญาตการจาง ตามที่ระบุไวในขอ ๔ สิ้นสุดลง

ขอ ๑๔

หนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีจ่ ะเปนผูก าํ หนดขัน้ ตอน และเอกสารทีจ่ ะตองใชในการยืน่ คํารอง
ขอคืนเงินตามที่ระบุไวในขอ ๑๒

ขอ ๑๕

สิทธิในการรับคืนเงินสมทบเขากองทุนสะสมเปนอันสิ้นสุดไปสําหรับแรงงานที่ไมกลับไปยัง
ถิ่นที่อยูถาวรของตนเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางเสร็จสิ้นแลว

ขอ ๑๖

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของประเทศผูจางงานอาจถอนเงินจากกองทุนสะสม เพื่อใชเปน
คาใชจายในดานบริหาร ซึ่งเกิดแกธนาคาร และในการสงกลับแรงงานไปยังประเทศถิ่นกําเนิด
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การคุมครอง
ขอ ๑๗

ภาคีในประเทศผูจ า งจะทําใหแนใจวาแรงงานจะไดรบั ความคุม ครองตามขอบทของกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศ

ขอ ๑๘

แรงงานของภาคีทงั้ สองฝายจะไดรบั คาจางและสิทธิประโยชนอนื่ ๆ เทากับทีแ่ รงงานทองถิน่
ไดรบั บนพืน้ ฐานของหลักการการไมเลือกปฏิบตั ิ และความเทาเทียมกันทางเพศ เชือ้ ชาติ และศาสนา

ขอ ๑๙

ขอพิพาทใดระหวางแรงงานกับนายจางในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจางใหระงับโดยหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและขอบังคับในประเทศผูจาง

การดําเนินการตอการจางแรงงานผิดกฎหมาย
ขอ ๒๐

ภาคีจะตองดําเนินมาตรการทีจ่ าํ เปนทัง้ ปวงภายในอาณาเขตของตนเพือ่ ปองกัน และปราบปราม
การขามแดนโดยมิชอบดวยกฎหมาย การคาแรงงานโดยมิชอบดวยกฎหมาย และการจางแรงงาน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย

ขอ ๒๑

ภาคีจะแลกเปลีย่ นขอสนเทศทีเ่ กีย่ วของกับการคามนุษย การเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย
การคาแรงงานโดยมิชอบดวยกฎหมาย และการจางโดยมิชอบดวยกฎหมาย

การแกไข
ขอ ๒๒

การแกไขบันทึกความเขาใจนีใ้ นประการใด อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบรวมกันของคูภ าคี
ผานชองทางการทูต
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การระงับขอขัดแยง
ขอ ๒๓

ขอแตกตางหรือขอพิพาทใดที่เกิดจากบันทึกความเขาใจนี้ใหระงับอยางฉันทมิตร โดยการ
หารือระหวางภาคี

การบังคับใชและการยกเลิก
ขอ ๒๔

บันทึกความเขาใจฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับใชหลังจากวันทีล่ งนาม และอาจบอกเลิกเปนลายลักษณ
อักษร โดยภาคีฝายใดฝายหนึ่ง การบอกเลิกจะมีผล ๙๐ วัน นับจากวันที่แจง ในกรณีที่บันทึก
ความเขาใจนี้ไดรับการบอกเลิกโดยภาคีฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อผลประโยชนของแรงงาน ภาคีจะหารือ
กันวาจะดําเนินการอยางไรตอสัญญาการจางซึ่งยังคงมีผลอยู
เพือ่ เปนพยานแกการนี้ ผูล งนามขางทายซึง่ ไดรบั มอบอํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของตน
ไดลงนามบันทึกความเขาใจนี้
ลงนาม ณ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน คริสตศักราช ๒๐๐๓ เปนภาษาไทย
ภาษาพมา และภาษาอังกฤษ ทําเปนตนฉบับสองฉบับซึ่งทั้งหมดถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มี
ความแตกตางกันในการตีความใหใชฉบับภาษาอังกฤษเปนสําคัญ
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

สําหรับรัฐบาลแหงสหภาพพมา

(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

(นายวิน ออง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
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áÅÐ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍàËÂ×èÍ¢Í§¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ภาคี
คูสัญญา”)
มุงกระชับความสัมพันธแหงมิตรภาพระหวางทั้งสองประเทศและเพิ่มความรวมมือทวิภาคี
ในการปราบปรามการคาเด็กและหญิง
ยอมรับวาการคาเด็กและหญิงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงและเปนการเหยียบย่าํ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
กังวลอยางยิ่งวาการคาเด็กและหญิงมีผลกระทบทางลบตอการพัฒนาดานกายภาพ จิตใจ
อารมณ และศีลธรรมของแตละบุคคล
รวมทัง้ สงผลเสียหายตอสายใยและคุณคาของสังคม คํานึงถึงวากลุม และองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ มีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันในการคาเด็กและหญิงและอาชญากรรมขามชาติดังกลาว
ไมเพียงแตสง ผลกระทบตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเทานัน้ แตยงั กระทบตอทัง้ ภูมภิ าคและ
ประชาคมโลกโดยรวมดวย
ยืนยันวาภาคีคูสัญญามีความวิตกกังวลรวมกันในปญหาการคามนุษยขามชาติดังที่ไดกลาว
ไวในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการยายถิ่นฐานแบบไมปกติซึ่งไดมีการพิจารณากันในการประชุม
นานาชาติ วาดวยการโยกยายถิ่นฐานในหัวขอ “มุงสูความรวมมือในระดับภูมิภาคในเรื่องการยาย
ถิ่นฐานแบบไมปกติ/การยายถิ่นฐานแบบไมมีเอกสารเปนหลักฐาน” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 21-23 เมษายน 2542 และการประชุมระดับรัฐมนตรีเกีย่ วกับการลักลอบขนคนเขาเมือง
และการคามนุษยที่บาหลี ระหวางวันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2545
ระลึกถึงบันทึกการประชุมที่ไดมีการรับรองแลวของการประชุมคณะกรรมาธิการรวม วาดวย
ความรวมมือทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ครัง้ ที่ 3 ทีจ่ งั หวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2543 เกี่ยวกับการเสริมสราง
ความรวมมือในการปราบปรามการคามนุษยขามพรมแดนโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญิงและเด็ก
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อางถึงพิธสี ารสหประชาชาติวา ดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ
ผูหญิงและเด็ก ซึ่งเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร
ตระหนักวาการปราบปรามอาชญากรรมคาเด็กและหญิงโดยการรวมมือกันในเรือ่ งการบังคับ
ใชกฎหมาย และกระบวนการพิจารณาความอาญาเปนมาตรการหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ผดุงความ
ยุติธรรมในการตอตานการคามนุษย
ปฏิญาณวาภาคีคสู ญ
ั ญาจะรวมมือกันอยางจริงจังในการขจัดการคาเด็กและหญิงและคุม ครอง
เหยื่อการคามนุษยไดตกลงกันดังตอไปนี้

I. ขอบเขตของบันทึกความเขาใจฉบับนี้
มาตรา 1

บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการคาเด็กและหญิงตามที่กําหนดไวในขอ 2 ของบันทึก
ความเขาใจฉบับนี้

II. คําจํากัดความ
มาตรา 2

เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
(ก) “การคาเด็กและหญิง” หมายถึงการจัดหา ขนสง ขนยาย ใหที่พัก หรือรับบุคคล โดยการ
ขมขู ใชกาํ ลัง หรือการกระทําอืน่ ซึง่ มีลกั ษณะของการขมขืนใจ ลักพาตัว ฉอฉล ใชกลลวง
ใชอาํ นาจในทางมิชอบ หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ หรือการใหหรือรับเงินหรือ
ผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่ง
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ การแสวงประโยชน การแสวงประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชน
จากผูอ นื่ โดยการคาประเวณีหรือรูปแบบอืน่ ของการแสวงประโยชนทางเพศแรงงานหรือ
การบริการบังคับแรงงานทาสหรือการใชแรงงานเยีย่ งทาส การเปนทาสรับใชหรือการตัดอวัยวะ
(ข) ความยินยอมของผูต กเปนเหยือ่ การคาเด็กและหญิงตอการแสวงประโยชนตามทีม่ เี จตนา
ตามทีไ่ ดระบุไวในวรรค (ก) ของขอนีจ้ ะไมเปนประเด็นพิจารณา ในกรณีทมี่ กี ารใชวธิ กี าร
ตามที่ระบุไวในวรรค (ก)
(ค) เด็กซึ่งถูกจัดหา ขนสง ขนยาย หรือใหที่พัก เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงประโยชนจะ
ถือวาเปน “เหยือ่ ของการคามนุษย” แมจะมิไดใชวธิ กี ารทีร่ ะบุไวในวรรค (ก) ของขอนีก้ ต็ าม
(ง) “เด็ก” หมายถึง บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
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มาตรา 3

ภาคีคสู ญ
ั ญารับวา ตัวอยางของวัตถุประสงคในการคาเด็กและสตรีรวมถึงกรณีตา ง ๆ ดังตอไปนี้
แตไมจํากัดเฉพาะ
(ก) การคาประเวณี
(ข) แรงงานบังคับหรือแรงงานที่ถูกแสวงประโยชนในบาน
(ค) แรงงานทาส และแรงงานรูปแบบอืน่ ทีเ่ ปนงานเสีย่ งภัย มีอนั ตราย และถูกแสวงประโยชน
(ง) การแตงงานเพื่อใหเปนขารับใช
(จ) การรับเปนบุตรบุญธรรมอันเปนเท็จ
(ฉ) การทองเที่ยวและการใหความบันเทิงทางเพศ
(ช) การถายภาพและจัดทําสื่อลามก
(ซ) การขอทาน และ
(ฌ) การทําใหเด็กและสตรีตกเปนทาสโดยใชยาเสพติด

III. มาตรการปองกัน
มาตรา 4

ภาคีคสู ญ
ั ญาจะดําเนินการปฏิรปู กฎหมายทีจ่ าํ เปนและใชมาตรการทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ เพือ่ ให
แนใจวา กรอบกฎหมายในเขตอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ
และตราสารระหวางประเทศอื่น ดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งภาคีคูสัญญาไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
และมีประสิทธิผลในการขจัดการคาเด็กและหญิง และคุมครองสิทธิทุกประการของเด็กและหญิงที่
ตกเปนเหยื่อการคามนุษย

มาตรา 5

ภาคีคูสัญญาจะจัดใหมีโครงการใหการศึกษาและฝกอาชีพ โดยเฉพาะแกหญิงและเด็ก เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการมีงานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย

มาตรา 6

ภาคีคูสัญญาจะพยายามอยางสุดความสามารถในการปองกันการคาเด็กและหญิงโดยใช
มาตรการปองกัน ดังตอไปนี้
(ก) เพิ่มการบริการทางสังคม เชน บริการจัดหางานและสรางรายได และการจัดการรักษา
พยาบาลใหแกเด็กและหญิงที่อาจตกเปนเหยื่อการคามนุษย
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(ข) ปฏิรูปโครงการฝกอบรมดานการศึกษาและการฝกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน
(ค) สงเสริมใหสาธารณชนตระหนักและเขาใจในประเด็นเกีย่ วกับการคาเด็กและหญิงมากขึน้ และ
(ง) เผยแพรขอ มูลตอสาธารณชนเกีย่ วกับปจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการคาเด็กและหญิงและธุรกิจ
ตาง ๆ ที่แสวงประโยชนจากเด็กและหญิง

IV. การคุมครองเด็กและหญิงที่ถูกคา
มาตรา 7

เด็กและหญิงที่ถูกคาจะถือเปนเหยื่อ มิใชผูละเมิดหรือกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง ดังนั้น
(ก) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถูกดําเนินคดีในขอหาเดินทางเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย
(ข) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถูกกักกันในศูนยกักกันคนเขาเมืองในระหวางที่รอขั้นตอน
การสงกลับประเทศอยางเปนทางการ แตจะใหอยูใ นความดูแลของกระทรวงกิจการสังคม
แรงงาน การฝกอาชีพ และฟนฟูเยาวชน (ประเทศกัมพูชา) หรือกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (ประเทศไทย) และจะมีการจัดหาที่พักและใหความคุมครองแกเหยื่อตาม
นโยบายของแตละรัฐ
(ค) หนวยงานที่เกี่ยวของจะดูแลความปลอดภัยของเด็กและหญิงที่ถูกคา และ
(ง) ผูที่ตกเปนเหยื่อจะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตลอดกระบวนการใหความ
คุมครองและการสงกลับประเทศและกระบวนการทางศาล

มาตรา 8

ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายและการชวยเหลือ
ทางกฎหมาย เพื่อใหแนใจวาเหยื่อของการคามนุษยจะไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
(ก) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคืนซึ่งทรัพยสินและสิ่งของสวนบุคคลที่ไมมีการโตแยงสิทธิและ
เจาหนาทีร่ บิ หรือไดไวในระหวางกระบวนการควบคุมตัวหรือกระบวนการทางอาญาอืน่
(ข) ผูก ระทําความผิดในคดีการคามนุษยจะตองรับผิดสําหรับการคืนสิง่ ทีท่ าํ ใหรา่ํ รวยผิดปกติ
ซึ่งไดมาจากการคามนุษยหรือการแสวงประโยชน
(ค) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําความผิดตอความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดจากการคาเด็กและหญิง
(ง) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกใหผูกระทําความผิดชําระเงินคาบริการซึ่งตนยังไมไดรับได และ
(จ) ผูตกเปนเหยื่อสามารถเขาถึงกระบวนการที่ถูกตองของกฎหมายเพื่อเรียกรองความ
ยุติธรรมทางอาญา การชดใชคาเสียหาย และการเยียวยาอื่น ๆ ทางศาล
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มาตรา 9

สวนราชการที่เกี่ยวของโดยการรวมมือกับองคการเอกชนตามความเหมาะสมจะจัดหาที่พัก
ที่ปลอดภัย ใหการรักษาพยาบาล ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และดําเนินการที่จําเปนอื่น ๆ
เพื่อใหความคุมครองแกหญิงและเด็กที่ถูกคาและครอบครัวของหญิงและเด็ก

V. ความรวมมือในการปราบปรามการคาเด็กและหญิง
มาตรา 10

หนวยงานบังคับใชกฎหมายในประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ บริเวณชายแดน
จะทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อเปดเผยการคาหญิงและเด็กทั้งในประเทศและขามแดน

มาตรา 11

(ก) ใหปรับปรุงกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหคลองตัวเพือ่ ใหสามารถตอสูก บั อาชญากรรม
การคาเด็กและหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ข) ใหดาํ เนินการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีกบั ผูก ระทําผิดและองคกรอาชญากรรม
ในคดีการคามนุษยอยางจริงจัง
(ค) ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมทั้งฝายเดียวและทวิภาคีเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับ
ใชและทักษะในการสืบสวนสอบสวนและการคุมครองในคดีการคามนุษยแกเจาหนาที่
บังคับใชกฎหมาย โดยเนนเรื่องสิทธิของหญิงและเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
อนุสญ
ั ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ สตรีทกุ รูปแบบ หลักเกณฑระหวางประเทศ
อื่นดานสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ

มาตรา 12

(ก) ภาคีคูสัญญาจะสงเสริมความรวมมือทวิภาคีในกระบวนการทางศาลตอการคามนุษย
อาทิ การดําเนินคดีกบั ผูค า มนุษยขา มชาติ การจัดการสงผูร า ยขามแดน ความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในกระบวนการทางอาญา
(ข) ภาคีคสู ญ
ั ญาจะใหซงึ่ กันและกันซึง่ มาตรการความชวยเหลือในทางกฎหมายทีก่ วางทีส่ ดุ
ในการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี และกระบวนการทางศาลเกีย่ วกับการคาเด็กและ
หญิง รวมทั้งขอตกลงสงผูรายขามแดนที่มีอยูแลว
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มาตรา 13

ตํารวจและเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในประเทศทั้งสองจะรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกีย่ วกับคดีการคามนุษย อาทิ เสนทางการคา สถานทีค่ า รูปพรรณสัณฐานของผูค า เครือขายการคา
วิธีการคา และขอมูลเกี่ยวกับการคา เปนตน

มาตรา 14

(ก) กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
กิจการสังคม แรงงาน การฝกอาชีพ และฟน ฟูเยาวชน กระทรวงกิจการสตรีและทหารผานศึก
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการทองเที่ยว (ประเทศกัมพูชา) และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตํารวจ
ทองที่ หรือดานตรวจคนเขาเมือง (ประเทศไทย) พรอมทัง้ องคการเอกชนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
จะรวมมือกันในการรวบรวมขอมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับคดีการคามนุษย
(ข) ขอมูลและพยานหลักฐานทีไ่ ดมาตามวรรคขางตนใหสง โดยถูกตองใหแกสาํ นักงานตํารวจ
ทีม่ อี าํ นาจ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานอัยการทีม่ อี าํ นาจ หรือฝายทีเ่ กีย่ วของ
อืน่ ๆ ทีเ่ ปนผูด าํ เนินการทางกฎหมายตอคดีการคาเด็กและหญิง อาทิ การคนหาผูก ระทํา
ความผิด การสืบสวนสอบสวนคดี การดําเนินคดีผูกระทําความผิด และดําเนินการตาม
ขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการทางศาล

มาตรา 15

ตํารวจและเจาหนาที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมของรัฐที่เกี่ยวของจะจัดใหมีโครงการใหการคุมครอง
ความปลอดภั ย แก เ หยื่ อ และพยานบุ ค คลจากการแก แ ค น หรื อ การคุ ก คามระหว า งและหลั ง
กระบวนการทางศาลตามที่จําเปน

VI. การสงกลับประเทศ
มาตรา 16

(ก) เจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบเรือ่ งการสงกลับประเทศจะใชชอ งทางการติดตอทางการทูตในการ
แจงภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งถึงการเตรียมการสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศ
เปนการลวงหนา
(ข) การสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศจะเตรียมการและปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบุคคลเหลานั้น
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(ค) เด็กและหญิงผูต กเปนเหยือ่ ของการคาจะไมถกู สงออกนอกประเทศ การสงเด็กและหญิง
ที่ตกเปนเหยื่อกลับประเทศจะดําเนินการโดยสอดคลองกับความขางตน

มาตรา 17

(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อดําเนินกระบวนการสงเด็กและหญิงที่ถูกคา
กลับประเทศ
(ข) จุดประสานงานจะประกอบดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจากภาคีคูสัญญา
(ค) จุดประสานงานจะปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เตรียมการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคา
(2) ดําเนินการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคาตามที่ไดเตรียมการไว
(3) ใหความปลอดภัยแกเด็กและหญิงที่ถูกคาในระหวางกระบวนการสงกลับประเทศ
(4) พยายามติดตามการคาเด็กและหญิง และ
(5) จัดตั้งเครือขายขอมูลเกี่ยวกับทางปฏิบัติของการคาเด็กและหญิงระหวางหนวยงานที่
บังคับใชกฎหมาย
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศและองคกรประชาสังคมที่เกี่ยวของ

VII. การกลับสูสังคม
มาตรา 18

(ก) ภาคีคูสัญญาจะพยายามทุกวิถีทางเทาที่เปนไปไดเพื่อใหเหยื่อการคามนุษยกลับเขาสู
สังคมและครอบครัวไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ฟน ฟูศกั ดิศ์ รี เสรีภาพ และ
ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลดังกลาว
(ข) เพื่อการนี้ ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้
(1) เหยื่อการคามนุษยจะตองไมทนทุกขใด ๆ กับการเปนเหยื่อถูกดูแคลน หรือไดรับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจในขั้นตอนทางศาลเพิ่มเติมอีก
(2) จะตองใหการสนับสนุนดานสังคม ดานการรักษาพยาบาล ดานจิตใจ และดานอื่น ๆ ที่
จําเปนอยางตอเนือ่ งแกเด็กและหญิงทีต่ กเปนเหยือ่ การคามนุษยและครอบครัวของเด็ก
และหญิงนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูไดรับเชื้อโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธรวมถึง
เอชไอวี/เอดส
(3) เด็กและหญิงซึง่ เปนเหยือ่ จากการคาจะตองไมถกู เลือกปฏิบตั หิ รือดูแคลนทางดานสังคม
และ
(4) เหยื่อที่เปนเด็กที่อยูในวัยเรียนจะตองไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม
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มาตรา 19

ภาคีคสู ญ
ั ญาจะจัดโครงการฝกอบรมดังตอไปนีเ้ พือ่ การนํากลับเขาสูส งั คมอยางมีประสิทธิภาพ
(ก) โครงการฝกอาชีพใหแกผตู กเปนเหยือ่ การคามนุษยเพือ่ เพิม่ โอกาสทางเลือกในการดํารงชีพ
(ข) โครงการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกผูปฏิบัติหนาที่กับเหยื่อการคามนุษยในเรื่อง
พัฒนาการของเด็ก สิทธิเด็ก และปญหาเกี่ยวกับเด็ก/เพศ โดยอางอิงอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งภาคีคูสัญญาทั้งสองฝายเปนภาคี

VIII. คณะทํางานรวม
มาตรา 20

(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งคณะทํางานรวม
(ข) คณะทํางานรวมจะประกอบดวยผูแทนที่มีอํานาจจากภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย
(ค) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมกันเมือ่ มีความจําเปน โดยภาคีคสู ญ
ั ญาจะตกลงกัน เรือ่ ง
วันและสถานที่ของการประชุมคณะทํางานรวม
(ง) คณะทํางานรวมจะมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ และรายงาน
ตอทีป่ ระชุมประจําปของคณะกรรมาธิการรวมเพือ่ ความรวมมือทวิภาคีระหวางไทย
และกัมพูชา
(2) ริเริ่มการจัดทําแผนยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติและกรอบการดําเนินงานที่จําเปน
อื่นเพื่อดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
(3) จัดทําขอเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาเพิม่ เติมซึง่ ความรวมมือซึง่ กันและกันในการ
ตอตานการคาเด็กและหญิง
(4) ทบทวนการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทุก ๆ 5 ป

IX. บทสงทาย
มาตรา 21

ภาคีคูสัญญาจะพยายามระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบันทึกความเขาใจ
ฉบับนี้ ดวยการเจรจาบันทึกความเขาใจฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับใชในวันทีม่ กี ารลงนามโดยภาคีคสู ญ
ั ญา
ทั้งสองฝาย
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มาตรา 22

คูส ญ
ั ญาฝายใดฝายหนึง่ อาจบอกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนีเ้ มือ่ ใดก็ไดโดยแจงใหคสู ญ
ั ญา
อีกฝายทราบเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต และการบอกเลิกดังกลาวจะมีผลภายใน
6 เดือน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิก

มาตรา 23

บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจแกไขไดเมื่อรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา เห็นพองกันบันทึกความเขาใจฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนสามภาษา คือ ภาษาเขมร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
แตละภาษาถูกตองเทาเทียมกัน
ในกรณีทม่ี คี วามแตกตางกันในการตีความ ใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เพือ่ เปนพยานแกการนี้
ผูล งนามขางทายนีซ้ ง่ึ ไดรบั มอบอํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามบันทึกความเขาใจนี้
ทําขึ้น ณ เมืองเสียมราฐ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

ITH SAMHENG
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการสังคม
แรงงาน การฝกอาชีพ และฟนฟูเยาวชน

อนุรักษ จุรีมาศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคม
และทรัพยากรมนุษย
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 5
AGREEMENT
BETWEEN
THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
ON
BILATERAL COPPERATION FOR ELIMINATING TRAFFICKING IN
WOMEN AND CHILDREN AND ASSISTING VICTIMS OF TRAFFICKING
The Royal Government of Cambodia and the Government of the Socialist Republic of
Vietnam (hereinafter referred to as the “Parties”);
With a view to further strengthening the bonds of friendship between the two countries
and to increasing the bilateral cooperation on the suppression of human traﬃcking;
Recognizing mutually that traﬃcking in women and children has negative impact on
individual physical, mental, emotional, moral development and is detrimental to the social
fabric and values of the society;
Taking into account that transnational criminal groups and organizations are actively
involved in traﬃcking in women and children and that such transnational organized crimes
have aﬀected not only Cambodia and Vietnam but also the region and global community at large;
Referring to the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traﬃcking
in Persons, Especially Women and Children, Supplementing to the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime;
Convinced that suppressing the crime of traﬃcking in women and children through
matual cooperation in the law enforcement and the criminal procedures is an eﬀective measure
to ensure the justice against human traﬃcking;
Pledging that the Parties shall faithfully cooperate to eliminate traﬃcking in women and
children and to protect and assist victims of human traﬃcking;
Have agreed as follows:
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PART I - GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1

Witin the framework of the execution of this Agreement, following terms are interpreted
as follows:
1. “Traﬃcking in women and children” means the recruitment, transportation, transfer,
harbouring or receipt of persons, by means of threat, use of force, or other forms
of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a
position of vulnerability, of the giving and receiving of payments or benefit to achieve
the consent of a person having control over another person, for the purpose of
exploitation. “Exploitation” shall include the exploitation of the prostitution of others
or other forms of sexual slavery, servitude or the removal of organs;
2. The consent of a victim of traﬃcking in women and children to the intended exploitation
set forth in clause (1) of this article shall be irrelevant where any of the means set
forth in clause (1) have been used;
3. The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the
purpose of exploitation shall be considered as “traﬃcking” even if this does not
involve any of the means set forth in clause (1) of this article;
4. A “Child” shall mean any person under eighteen years of age.

ARTICLE 2

The Parties recognize that examples of the purposes of traﬃcking in women and
children include, but are not limited to, the following:
1. Prostitution;
2. Domestic work including forced or exploitative domestic labour;
3. Child labour;
4. Bonded labour;
5. Servile marriage;
6. False adoption;
7. Sex tourism and entertainment;
8. Pornography;
9. Begging, dangerous, hazardous, exploitative labour;
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10. Use in criminal activities;
11. Use of drugs as a means to enslave women and children.

PART II - PREVENTATIVE MEASURES
ARTICLE 3

The Parties shall undertake necessary legal reform and other appropriate measures to
ensure that the legal framework in their respective jurisdictions is in conformity with the
Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Rights of a Child, the Convention
on the Elimination of All Form of Discrimination against Women and other human rights
instruments as well as Conventions relating to the Suppression of Human Traﬃcking which
both Parties have signed.

ARTICLE 4

The Parties shall make the best eﬀort to prevent traﬃcking in women and children
through the following preventive measures:
1. Implement programs of education and vocational training for women and children
in order to increase the opportunity for education and employment and hence reduce
vulnerability to traﬃcking;
2. Increase social services such as assistance in job searching and income generating
and provision of medical care to women and children vulnerable to traﬃcking;
3. Enhance public understanding on the risks and consequences involved in traﬃcking
of women and children.

PART III - PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFICKING
ARTICLE 5

Traﬃcked person shall be considered victims and not violators or oﬀenders of the
immigration law. Therefore,
1. Traﬃcked women and children shall not be charged and prosecuted for illegal
immigration or prostitution;
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2. Traﬃcked women and children shall not be detained in an immigration detention
centre during the time waiting the oﬃcial repatriation process. They shall be put
under the care of competent authorities of the Parties. Shelter and protection shall
be provided to the victims in accordance with the legal regulation of each state;
3. The relevant authorities shall ensure the security of traﬃcked persons;
4. Victims shall be treated humanely throughout the process of protection, repatriation
and the judicial proceedings.

ARTICLE 6

The Parties shall undertake appropriate measures to ensure through legal remedies to
victims of traﬃcking as follows:
1. Victims may claim restitution of any undisputed personal belongings and properties
that have been obtained by competent authorities in the process of apprehension;
2. Oﬀenders in traﬃcking cases shall be liable to give victims back the unjust properties
which they obtained by traﬃcking or exploiting in women and children
3. Victims may claim compensation from the oﬀender of any damages caused by
traﬃcking in women and children;
4. Victims may claim payment for unpaid services from the oﬀenders that victims are
forced to do by oﬀender’s acts;
5. Victims shall have access to the due process of law to claim for criminal justice,
recovery of damages and any other judicial remedies.

PART IV - COOPERATION IN SUPPRESSION OF TRAFFICKING
IN WOMEN AND CHILDREN
ARTICLE 7

The competent authorities in both countries, especially at the border, shall work in
close cooperation to uncover domestic and cross border traﬃcking of women and children,
intensify the investigation and the prosecution of oﬀenders and criminal syndicates relating to
traﬃcking in women and children.
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ARTICLE 8

The Parties shall undertake training programs unilaterally and bilaterally concerning the
implementation of applicable legal rules, skills of investigation and protection in traﬃcking
cases for law enforcement oﬃcers, with reference to the Convention on the Elimination of All
forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child, other
international human rights standards and the relevant domestic laws.

ARTICLE 9

1. The relevant authorities in both countries shall cooperate in exchange of information
concerning traﬃcking cases, e.g., traﬃcking routes, places of traﬃcking, identifications
of traﬃckers, traﬃcking network, methodologies of traﬃcking and data on traﬃcked
persons and any other related information.
2. The information and evidence obtained in accordance with the subparagraph 1. of
this Article shall duly be delivered to the oﬃces of the competent authorities of each
Party to take legal actions, e.g. searching for oﬀenders, investigating, prosecuting
oﬀenders and proceeding with any other judicial procedures.
3. The Police and other appropriate authorities of the relevant state shall undertake
the necessary protection program to secure the safety of victims and witnesses
from retaliation or menace during and after the judicial proceedings as deemed
necessary.
4. The confidentiality of exchanged information and evidence shall be ensured and
such information and evidence shall not be transferred to a third Party without written
consent of providing Party.

ARTICLE 10

The Parties shall authorize the concerned institutions to initiate compilation, negotiation,
coming to signing of the Mutual Judicial Assistance Agreement in the Criminal, Civil Matters
with a view to creating a solid basis for bilateral cooperation in detection, investigation,
prosecution and trial of various oﬀences in relation to both countries including the oﬀences
of traﬃcking in women and children.
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PART V - REPATRIATION AND REINTEGRATION
ARTICLE 11

1. The Parties shall use diplomatic channel of communication for the arrangement of
repartriation of traﬃcked victims.
2. Repatriation of traﬃcked victims shall be arranged quickly, in safety and respect for
their dignity and be conducted in their best interest according to the conditions and
the policies of each Party in consistent with international laws and practices.
3. Victims shall be humanly assisted by both Parties once repatriated.

ARTICLE 12

1. As the need arises, each Party shall set up Working Group comprising of its competent
authorities’ representative with a view to undertaking repatriation process for traﬃcked
victims.
2. The Working Group of each Party has the following responsibilities:
- To arrange the repatriation for traﬃcked victims
- To carry out the repatriation of traﬃcked victims once arranged
- To ensure security for traﬃcked victims during the process of repatriation
3. The Working Group of both Parties shall be called for the meeting as required. Time
and venue of the meeting shall be agreed by both Parties.

ARTICLE 13

1. The Parties shall make all possible eﬀorts towards the safe and eﬀective reintegration
of traﬃcked victims into their families and communities in order to restore their
dignity, rights and self-esteem.
2. For this purpose, the Parties shall take appropriate measures to attain the following
objectives:
- Social, medical, psychological and other support shall be provided to victims of
human traﬃcking and their families particularly to those who are infected with
sexually transmitted diseases and HIV/AIDS;
- Women and children who are victims of human traﬃcking shall not be socially
discriminated or stigmatized ;
- Children victims of school age shall be ensured appropriate education opportunities.
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PART VI - IMPLEMENTING INSTITUTION
ARTICLE 14

The Government of Kingdom of Cambodia appoints the Ministry of Women’s Aﬀairs
of Cambodia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam appoints the Ministry
of Public Security of Vietnam as Implementing Institution of this Agreement with the Working
Group comprising of the representatives of relevant ministries as assistants.

ARTICLE 15

The Implementing Institution has the following responsibilities:
1. To establish strategies, directing guidelines, organizational structure and other
necessary areas to implement this Agreement, reporting to the joint Commission
for Bilateral cooperation between Vietnam and Cambodia at its annual meeting;
2. To make recommendations toward further development of the mutual cooperation
against traﬃcking in women and children;
3. To review and assess the implementation of this Agreement every 2 years in order
to draw experiences for the following years;
4. To settle disputes concerning the interpretation or application of this Agreement
through negotiation. In case the Parties do not reach consensus through negotiation,
those disputes shall be reported to the Government of both Parties for settlement.
5. To decide on establishment, management and direction over the operation of the
Working Group stipulated in Article 12 of this Agreement.

PART VII - FINAL PROVISIONS
ARTICLE 16

1. This Agreement could be amended or supplemented on the basis of written consensus
of both Parties. Articles and clauses are agreed by both Parties for amandment,
supplement, shall be considered as part of the Agreement and having the same
eﬀect as this Agreement.
2. This Agreement shall take eﬀect on the date of receipt of the written notification
confirming that both parties have completed internal legal procedures required for
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the entry into force of this Agreement. The Agreement shall remain in force for a
period of five (5) years and shall be automatically extended for another five (5) years,
unless one Party oﬃcially notifies the other Party through diplomatic channel of its
desire to terminate the validity of the Agreement at least three (3) months prior to
the date of termination of this Agreement.
3. The termination of this Agreement shall not prejudice any proceeding started prior
to the termination.
4. This Agreement is done at Hanoi, on 10 October 2005, in two originals, each in
Khmer, Vietnamese and English languages; all texts being equally authentic. In case
of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE ROYAL GOVERNMENT
OF CAMBODIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Original Signature

Original Signature

Dr.Ing Kantha Phavi
Minister of Women’s Aﬀairs

General Le Hong Anh
Minister of Public Security
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 6
ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ÃÐËÇ‹Ò§
ÃÑ°ºÒÅáË‹§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ
¡ÑºÃÑ°ºÒÅáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â
Ç‹Ò´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íμ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃ¤ŒÒÊμÃÕáÅÐà´ç¡
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ภาคี”
มีความเปนหวงเปนใยเกี่ยวกับการคามนุษย โดยเฉพาะตอสตรีและเด็ก ซึ่งถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิอยางรายแรงและเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย อีกทั้ง
สงผลกระทบทางลบตอการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย จิตใจ อารมณ และศีลธรรมของคน รวมทั้ง
สงผลเสียหายตอสายใยและคุณคาของสังคม
เพื่อเปนการสกัดกั้นและปราบปรามกลุมและองคกรอาชญากรรมขามชาติที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับการคามนุษย ตามอนุสัญญาของสหประชาชาติวาดวยการสกัดกั้นและปราบปรามการ
ลักลอบคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึง่ เพิม่ เติมในสนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ตานอาชญากรรม
ขามชาติที่มีการจัดตั้ง
โดยยอมรับหลักการทีร่ ะบุไว “แถลงการณบางกอกวาดวยการโยกยายถิน่ ฐานทีไ่ มเปนไปตาม
กฎระเบียบป 1999”
โดยเชื่อมั่นวา การปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคาสตรีและเด็กโดยความรวมมือ
ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการดําเนินคดีอาญาเปนมาตรการหนึ่ง
ที่มีประสิทธิภาพ
ดวยความปรารถนาทีจ่ ะเพิม่ ทวีความรวมมือทีเ่ ปนประโยชนรว มกัน ทัง้ สองประเทศไดตกลง ดังนี้

1. ขอบเขตบันทึกความเขาใจ
มาตรา 1

บทบันทึกความเขาใจฉบับนี้ใชกับการตานการคาสตรีและเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งไดระบุไวใน
มาตรา 2 ของบทบันทึกความเขาใจฉบับนี้
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2. คํานิยาม
มาตรา 2

ในทางปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจ
(ก) “การคาสตรีและเด็ก” หมายถึง การขวนขวาย จัดหา ขนสง ใหที่พัก หรือรับเอาบุคคล
ในรูปของการหลอกลวง ลักพาตัว และใชกําลังบังคับ ขมขูทางดานจิตใจ และรางกาย
เพือ่ ใหบคุ คลดังกลาวยินยอมคาประเวณี ออกแรงงาน หรือบริการแบบบังคับ ใชแรงงาน
หรือใชแรงงานเสมือนขาทาส หรือการตัดอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย
(ข) “เด็ก” หมายถึงบุคคลทีม่ อี ายุตา่ํ กวา 18 ป เวนเสียแตกฎหมายคูภ าคียอมรับถึงการบรรลุ
นิติภาวะ

3. มาตรการปองกัน
มาตรา 3

คูภาคีจะดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกัน
วาการปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิ์อํานาจศาลของประเทศตนไดสอดคลองกับแถลงการณสากล
หรือสนธิสัญญาสากลที่รัฐบาลประเทศตนไดรับรอง

มาตรา 4

คูภาคีจะจัดใหมีโครงการเพื่อการศึกษาและฝกอาชีพใหแกสตรีและเด็ก เพื่อสรางโอกาส
การมีงานทํา ลดความเสี่ยงจากการคามนุษย

มาตรา 5

คูภ าคีจะพยายามสุดความสามารถในการดําเนินมาตรการสกัดกัน้ การคาสตรีและเด็ก โดยจัด
โครงการใหการศึกษา การฝกอบรมวิชาอาชีพ และเพิ่มการบริการทางสังคม เชน บริการจัดหางาน
สรางรายได และบริการรักษาสุขภาพใหแกสตรีและเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งตอการคามนุษย เผยแพรขอ มูล
ขาวสารใหกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงตอการคาสตรีและเด็ก

4. การปกปองสตรีและเด็กที่เปนผูเคราะหรายจากการคามนุษย
มาตรา 6

สตรีและเด็กทีเ่ ปนเหยือ่ ของการคามนุษยจะไดรบั ความยุตธิ รรมและการปกปองทางกฎหมาย
ในระหวางที่รอขั้นตอนการสงกลับประเทศอยางเปนทางการ หนวยงานที่เกี่ยวของของคูภาคี
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จะจัดหาสถานที่พักอาศัยชั่วคราว และใหการปกปองอยางเหมาะสมแกผูเคราะหรายตามนโยบาย
ของแตละประเทศ

มาตรา 7

คูภ าคีจะใชมาตรการทีเ่ หมาะสมตอผูก ระทําผิดในคดีคา มนุษยตามกฎหมายของแตละประเทศ
และจะใหการชวยเหลือทางดานกฎหมายตอผูเ คราะหรา ยจากการคามนุษยอยางถูกตองและยุตธิ รรม

มาตรา 8

หนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐจะรวมมือกับองคการจัดตั้งอื่น ๆ เพื่อใหความชวยเหลือทาง
กฎหมาย การรักษาสุขภาพและการดําเนินการที่จําเปนอื่น ๆ เพื่อใหการปกปองแกสตรีและเด็กที่
เคราะหรายและครอบครัวของตนตามความเหมาะสม

5. การรวมมือในการปราบปรามการคาสตรีและเด็ก
มาตรา 9

หนวยงานทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการปกปองกฎหมายของสองประเทศ โดยเฉพาะอยูบ ริเวณ
ชายแดนจะรวมมือกันอยางใกลชิด เพื่อเปดโปงการคาสตรีและเด็กทั้งภายในและระหวางชายแดน

มาตรา 10

คูภ าคีจะจัดโครงการฝกอบรมแบบฝายเดียวหรือสองฝายใหแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใชในการดําเนินคดีการสืบสวนสอบสวนและ
การปกปองในคดีการคาสตรีและเด็ก

มาตรา 11

(ก) คูภาคีจะสงเสริมความรวมมือทวิภาคีในการดําเนินคดีที่ศาล เพื่อตานและสกัดกั้นการ
คามนุษย เชน การดําเนินคดีตอ ผูค า มนุษยขา มชาติ การสงผูร า ยขามแดน การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางดานกฎหมาย ในการดําเนินคดีอาญาและ
(ข) คูภาคีจะมีมาตรการรวมกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอผูกระทําผิดใน
สถานคาสตรีและเด็กตามกระบวนการยุตธิ รรม โดยสอดคลองกับสัญญาตาง ๆ ทีร่ ฐั บาล
สองฝายไดลงนาม
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มาตรา 12

หนวยงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของสองประเทศจะรวมมือกันรวบรวมขอมูลและพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวของกับการคามนุษยและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคามนุษย เชน
เสนทางการคา สถานที่ขาย เครือขายการคา รูปแบบการคา และขอมูลเกี่ยวกับประวัติของบุคคล
ที่คามนุษย

มาตรา 13

หนวยงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของสองประเทศ ตองจัดทําแผนการปกปองเพื่อรับประกัน
ความปลอดภัยแกผเู คราะหรา ยและพยานบุคคล อันเนือ่ งมาจากการแกแคนหรือการขมขูใ นระหวาง
ที่มีการดําเนินคดีและหลังจากนั้น ตามที่เห็นสมควร

6. การสงกลับคืนประเทศ
มาตรา 14

(ก) การจัดสงสตรีและเด็กที่เคราะหรายกลับคืนประเทศจะตองแจงรายชื่อและขอมูลดาน
ตาง ๆ ของผูเ คราะหรา ยผานชองทางการทูตลวงหนาใหคภู าคีอกี ฝายหนึง่ ทราบเกีย่ วกับ
การเตรียมการสง-รับสตรีและเด็กที่เคราะหรายกลับคืนประเทศซึ่งไดดําเนินการบน
พื้นฐานการเห็นดีตกลงของทั้งสองฝาย โดยสอดคลองกับเนื้อหาในบทบันทึกฉบับนี้
(ข) สตรีและเด็กที่เคราะหรายตองเปนบุคคลที่มีสํามะโนครัวและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศ
ที่รับอยางถูกตองตามกฎหมาย

มาตรา 15

(ก) คูภ าคีจะถือเอาองคการรัฐทีม่ ภี าระบทบาทเกีย่ วของกับงานดังกลาวเปนจุดประสานงาน
เพื่อจัดตั้งปฏิบัติการสง-รับสตรีและเด็กที่เคราะหรายกลับคืนประเทศ
(ข) จุดประสานงานที่มีหนาที่ ดังนี้
(1) เตรียมการรับ-สง สตรีและเด็กที่เคราะหรายกลับคืนประเทศ
(2) ดําเนินการสง-รับ สตรีและเด็กทีเ่ คราะหรา ยกลับคืนประเทศตามแผนการทีไ่ ดเตรียมไว
(3) รับประกันความปลอดภัยแกสตรีและเด็กที่เคราะหรายในกระบวนการสง-รับกลับ
คืนประเทศ
(4) เอาใจใสติดตามขบวนการคาสตรีและเด็ก
(5) จัดตั้งเครือขายขอมูลขาวสารเพื่อติดตามการจัดตั้งปฏิบัติของการคาสตรีและเด็ก
ระหวางหนวยงานทีป่ กปองกฎหมายทัง้ ภายในประเทศ ระหวางประเทศและองคการ
จัดตั้งทางสังคมที่เกี่ยวของ
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7. การกลับคืนสูสังคม
มาตรา 16

คูภ าคีเอาใจใสทกุ วิถที างเทาทีเ่ ปนไปไดเพือ่ ชวยเหลือผูเ คราะหรา ยจากการคามนุษยใหกลับ
คืนสูส งั คมและครอบครัวไดอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพเพือ่ ฟน ฟูเกียรติศกั ดิศ์ รี เสรีภาพและความ
ภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลดังกลาว

มาตรา 17

คูภาคีจะจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูเคราะหราย เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการ
ดํารงชีวิต และการกลับคืนสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ จัดโครงการฝกอบรมปลูกจิตสํานึกใหแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่พัฒนาสตรีและเด็กที่เคราะหราย

8. การปฏิบัติงาน
มาตรา 18

(ก) คูภ าคีจะจัดตัง้ คณะจากภาครัฐทีม่ ภี าระบทบาทเกีย่ วของกับการแกไขปญหาดังกลาวของ
ประเทศตนเปนหนวยงานปฏิบัติงานรวม
(ข) คณะปฏิบัติงานจะมีการประชุมสามัญ วิสามัญ ขึ้นตามความจําเปนเรงดวนของงาน
(ค) คณะปฏิบัติงานมีหนาที่ ดังนี้
(1) จัดตั้งปฏิบัติและขยายผลตามเนื้อความในบทบันทึกใหมีประสิทธิผลรวมกับคูภาคี
(2) ดําเนินงานรวมกับคูภาคีในขอบเขตงานดานการคาสตรีและเด็ก
(3) ประสานสมทบกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อวางแผนยุทธศาสตรแนวทาง
ปฏิบัติและขอบเขตการดําเนินงานที่จําเปนอื่น ๆ ในการตานการคาสตรีและเด็ก
ตามเนื้อความในบทบันทึกฉบับนี้
(4) ประเมินผลการดําเนินงานของคูภ าคีและรายงานผลใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของตน
รับทราบสม่ําเสมอ
(5) รางขอเสนอเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม ความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางภาคีในการ
ตานการคาสตรีและเด็ก และ
(6) รวมกับคูภาคีเพื่อทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทุก ๆ 3 ป
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9. บทบัญญัติสุดทาย
มาตรา 19

คูภ าคีจะพยายามแกไขขอขัดแยงในการตีความหมายหรือการปฏิบตั ติ ามบทบันทึกความเขาใจ
ฉบับนี้ โดยการเจรจา

มาตรา 20

บทบันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจถูกแกไขไดโดยการตกลงเห็นดีกันระหวางคูภาคี

มาตรา 21

(ก) บทบันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชนับจากวันที่ลงนามเปนตนไป
(ข) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงให
คูส ญ
ั ญาอีกฝายทราบเปนลายลักษณอกั ษรผานชองทางการทูต และการบอกเลิกดังกลาว
จะมีผลภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิก
บทบันทึกความเขาใจฉบับนี้จัดทําขึ้นสามฉบับเปนภาษาลาว ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
แตละฉบับมีคณ
ุ คาเทาเทียมกัน ในกรณีทมี่ กี ารตีความหมายแตกตางกัน จะถือเอาฉบับภาษาอังกฤษ
เปนหลัก
เพื่อเปนหลักฐาน ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายสิทธิ์อํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของตน
จะไดลงนามในบทบันทึกความเขาใจฉบับนี้
ลงนามที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548
สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

Mr. Le Kakanhya
รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม

นายประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคม
และทรัพยากรมนุษย
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áÅÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒμÔ
(¢ŒÍμ¡Å§¡ÒÃà¨Ã¨Ò¾ËØÀÒ¤Õ)
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·Õè 9 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ ¾.È. 2550
เราซึง่ เปนผูน าํ รัฐบาล/รัฐบาลชาติสมาชิกขององคกรแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ปจจุบนั
รูจ กั กันในนามอาเซียน) ผูร ว มในการประชุมอาเซียนครัง้ ที่ 12 ในวันที่ 13 มกราคม 2550 ณ กรุงเซบู
ประเทศฟลิปปนส
เรียกรองใหมีการใหความสําคัญกับประกาศขอตกลงอาเซียนครั้งที่สอง จากการประชุม
อาเซียนครั้งที่ 9 ณ บาหลี อินโดนีเซีย ซึ่งขอกําหนดของการจัดตั้งกลุมอาเซียนบนหลักสามประการ
การรวมกลุมดานความปลอดภัยแหงอาเซียน การรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน และการรวมกลุมทาง
สังคม-วัฒนธรรมแหงอาเซียน
ฟน ฟูประกาศสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึง่ ประกาศโดยมติสมัชชาใหญ 217 (A) (3) เมือ่ วันที่
10 ธันวาคม 2491 เปนการประชุมสากล ซึง่ ชาติสมาชิกอาเซียนรวมเปนภาคีดว ย ในการทีจ่ ะคุม ครอง
สิทธิมนุษยชน และหลักการแหงเสรีภาพของปจเจก ดังในการประชุมหารือวาดวยเรื่องการขจัด
การแบงแยกทุกรูปแบบตอผูหญิง และการประชุมหารือวาดวยสิทธิของเด็ก
ฟ น ฟู แ ผนปฏิ บั ติ ก ารแห ง เวี ย งจั น ทน จากการประชุ ม อาเซี ย นครั้ ง ที่ 10 ที่ เวี ย งจั น ทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ จัดขึน้ สําหรับการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและทําใหเปนจริง
ในทางกฎหมาย ในกลุมอาเซียน
ยืนยันความรวมมือกันและรับผิดชอบตอวิสยั ทัศนในเรือ่ งความมัน่ คงและความเจริญในกลุม
อาเซียน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ และสนับสนุนในเอกลักษณของ
แตละวัฒนธรรม เพื่อเปนมาตรการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ
ตระหนักถึงการชวยเหลือแรงงานขามชาติในดานสังคมและเศรษฐกิจของทั้งประเทศผูสง
แรงงานออกและประเทศผูรับแรงงานเขาในอาเซียน
ตระหนักในอํานาจอธิปไตยของรัฐในการกําหนดระดับนโยบายเกี่ยวกับคนตางชาติ สําหรับ
แรงงานขามชาติ รวมถึงการกําหนดขอบเขตในการเขาอาณาจักร ภายใตสภาวะที่แรงงานขามชาติ
อาจพักอยู
รับรองการใหสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐที่สงและรับแรงงานขามชาติ เชนเดียวกับตองมี
การปรับแกและทํานโยบายเกี่ยวกับคนตางชาติใหสมบูรณในดานแรงงานขามชาติ
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รับรองในการใหความสนใจในกรณีการทารุณและความรุนแรงทีเ่ กิดตอแรงงานขามชาติ เมือ่
ไดมีการกระทําเหลานี้ไดเกิดขึ้น
ย้ําวาอาเซียนควรดําเนินงานอยางกาวหนาตอไป อยางสามัคคีและใสใจสังคม เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีใหผูคน โดยเฉพาะผูที่ออนแอและเสียเปรียบ

โดยตามแถลงการณฉบับนี้
หลักการทั่วไป

1. ทัง้ รัฐทีร่ บั และสงแรงงานออกควรมีนโยบายทีเ่ ขมแข็งดานเศรษฐกิจและหลักแหงอาเซียน
โดยการสงเสริมศักยภาพและศักดิ์ศรีของแรงงานขามชาติอยางเต็มที่ในความมีเสรี
มีคุณภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย กฎขอบังคับ และนโยบายที่เคารพตอชาติสมาชิก
อาเซียน
2. รัฐที่รับและสงแรงงานควรรวมมืออยางใกลชิด ดวยเหตุผลทางดานมนุษยธรรม เพื่อแก
ปญหาแรงงานขามชาติ ควรคิดวาไมใชความผิดของแรงงานที่ไมมีเอกสารยืนยัน
3. รัฐที่รับและสงแรงงานควรปฏิบัติตามหลักการของสิทธิและศักดิ์ศรีของแรงงานขามชาติ
และสมาชิกในครอบครัวทีอ่ ยูอ าศัยดวยกัน โดยไมตอ งถูกกําหนดคุณสมบัตจิ ากกฎหมาย
ของรัฐที่รับแรงงาน ขอบังคับ และนโยบายการเมือง
4. ยังไมมีอะไรในประกาศแถลงการณฉบับปจจุบันที่จะไดถูกแปลและทําเปนกฎระเบียบ
ในเรื่องสถานการณของแรงงานขามชาติผูซึ่งยังไมมีเอกสารยืนยัน

ขอบังคับสําหรับรัฐที่รับแรงงาน

จากกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายของรัฐที่รับแรงงาน รัฐที่รับแรงงานควรจะตอง
5. มีความพยายามอยางจริงจังที่จะปกปองหลักการของสิทธิมนุษยชน สงเสริมสวัสดิการ
และสนับสนุนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแรงงานขามชาติ
6. ทําหนาที่ในการบรรลุซึ่งการประสานงานระหวางรัฐที่รับแรงงานขามชาติและแรงงาน
ขามชาติ
7. ทําใหการเขาถึงทรัพยากรไดงา ยขึน้ โดยการแกไขผานการใหขอ มูล การฝกฝน ใหการศึกษา
เขาถึงความยุติธรรม และบริการสวัสดิการสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการออกกฎหมาย
ในชาติผูรับแรงงาน เตรียมที่จะตอบสนองขอเรียกรองภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และ
นโยบาย ขอตกลง และสัญญาพหุภาคี
8. สงเสริมความยุตธิ รรมและการคุม ครองในการจางงานทีเ่ หมาะสม การจายคาแรง การเขาถึง
งานที่เหมาะสม และสภาพที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานขามชาติ

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 7 275

9. ดูแลแรงงานขามชาติ ผูซึ่งอาจเปนเหยื่อของการแบงแยก ความทารุณ การหาประโยชน
ความรุนแรง ดวยการไดเขาถึงกฎหมายและระบบยุติธรรมอยางพอเพียง ในชาติที่รับ
แรงงานขามชาติ
10. สงเสริมกิจกรรมของสถานกงสุล ในหนาที่ในอํานาจดานการทูตของรัฐที่เปนที่มา เมื่อ
แรงงานถูกจับกุม ถูกจับเปนนักโทษ ถูกกักตัวในชาติอื่น ภายใตกฎหมายและขอบังคับ
ของรัฐที่รับแรงงาน ในการปฏิบัติตามขอตกลงเวียนนา ในเรื่องความสัมพันธของกงสุล

ขอบังคับสําหรับรัฐที่สงออกแรงงาน

จากกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายของรัฐที่สงออกแรงงาน รัฐที่สงออกแรงงานควรจะตอง
11. เพิ่มมาตรการที่สัมพันธกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติ
12. ทําใหมั่นใจในเรื่องโอกาสในการจางงานและความเปนอยูสําหรับพลเมือง เหมือนเปน
ทางออกที่ยั่งยืนใหแกแรงงานขามชาติ
13. สรางนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสงเสริมลักษณะของแรงงานของคนขามชาติ
รวมถึง การรับการเตรียมสําหรับการจางงานขามประเทศ และคุม ครองแรงงานขามชาติ
เมื่อเดินทางขามประเทศและสงกลับสูถิ่นเดิมในประเทศที่มา
14. สรางและสงเสริมการปฏิบัติทางกฎหมายตอกฎเกณฑการจางงานของแรงงานขามชาติ
และยกเลิกการรับสมัครแรงงานที่ผิดตอกฎหมายและสัญญาที่ถูกตอง สรางขอบังคับ
และแตงตั้งตัวแทนที่รับสมัครแรงงาน และจางงาน และทําบัญชีรายชื่อของตัวแทนที่
ไมเปนไปตามกฎหมาย

พิจารณาโดยอาเซียน

สําหรับเปาหมายในการคุม ครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ ชาติสมาชิกอาเซียนควรปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสากล ขอบังคับ และนโยบาย ดังนี้
15. สงเสริมความเหมาะสม มนุษยธรรม ศักดิ์ศรี และคาตอบแทนสําหรับแรงงานขามชาติ
16. สรางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและนําไปปฏิบตั ิ และปรับปรุงสําหรับแรงงาน
ขามชาติในประเทศที่มา
17. มีมาตรการที่เปนรูปธรรมในการปองกันหรือควบคุมการลักลอบและคามนุษย และ
ขอลงโทษที่รุนแรงตอบุคคลซึ่งเขาไปพัวพันในกิจกรรมเหลานี้
18. สงเสริมในการแลกเปลีย่ นขอมูล ในสวนของแรงงานขามชาติ เพือ่ จุดประสงคในการเพิม่
นโยบายและโปรแกรมทีเ่ กีย่ วของกับแรงงานขามชาติในทัง้ รัฐทีส่ ง ออกและนําเขาแรงงาน
19. สงเสริมการสรางสมรรถภาพโดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งการปฏิบัติที่ดีจะเปนโอกาส
และการเผชิญกับความทาทาย โดยชาติสมาชิกอาเซียนในสวนทีส่ มั พันธกบั การคุม ครอง
และสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ ในดานสิทธิและสวัสดิการ

276 ÀÒ¤¼¹Ç¡ 7

20. ขยายความชวยเหลือตอแรงงานขามชาติในชาติสมาชิกอาเซียน ผูโ ดนจับกุมในความขัดแยง
หรือสถานการณวกิ ฤตินอกอาเซียน ในเหตุการณทต่ี อ งการศักยภาพและขอมูลของสถานทูต
และสถานกงสุลของชาติสมาชิกอาเซียน บนฐานการจัดการและปรึกษากันทั้งสองฝาย
21. สงเสริมการจัดการนานาชาติในประเทศคูค า และชาติอนื่ ๆ ในการเคารพในหลักการและ
ขยายการสนับสนุนและการชวยเหลือเพือ่ ทีจ่ ะนําไปปฏิบตั เิ ปนมาตรการซึง่ บรรจุในประกาศนี้
22. หนาที่สวนที่เกี่ยวของกับอาเซียนในการติดตามแถลงการณ และพัฒนาเครื่องมือแหง
อาเซียนในการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ เกิดขึ้นดวยวิสัยทัศนแหง
อาเซียนในการเอาใจใสและรวมมือ และรับรายงานประจําปจากเลขาธิการอาเซียน
ในกระบวนการสนับสนุนแถลงการณผานการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีชาติอาเซียน
กรุงเซบู ประเทศฟลิปปนส 13 มกราคม 2550 สําเนาตนฉบับในภาษาอังกฤษ
บรูไน ดารุสซาลาม

สหภาพพมา

Haji Hassanal Bolkiah
สุลตานแหงบรูไน ดารุสซาลาม

General Soe Win
นายกรัฐมนตรี

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐฟลิปปนส

Samdech Hun Sen
นายกรัฐมนตรี

Gloria Macapagal-Arroyo
ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐสิงคโปร

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
ประธานาธิบดี

Lee Hsien Loong
นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ราชอาณาจักรไทย

Bouasone Bouphavanh
นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย

General Surayud Chulanont (RET.)
นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi
นายกรัฐมนตรี

Nguyen Tan Dung
นายกรัฐมนตรี
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1. สภาแหงชาติ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แหงสหภาพเมียนมาร
ตู ปณ. 722, GPO ยางกุง สหภาพเมียนมาร
โทรศัพท : +95 (1) 296434, 380856
โทรสาร : +95 (1) 296898

¡ÑÁ¾ÙªÒ
2. สตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (CWPD)
#128 D9-D10 ถนน Sothearod Sangkat Tonle Khan Chamkamon พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท/โทรสาร: +855 (3) 222453
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : cwpd@online.com,kh
เว็บไซต : www.cwpd.net
• CWPD ไดปฏิบัติงานตามโครงการการสงเสริมและพัฒนาภาวะสุขภาพของแรงงานขามชาติ
(PROMDAN) โครงการทีม่ จี ดุ หมายปลายทางทีป่ ระเทศไทยและทํางานกับชุมชนแรงงานทีม่ าจาก
กัมพูชา โครงการ PROMDAN มุงที่จะเสริมสรางความเขมแข็งจุดเชื่อมโยงของเครือขายในหลาย
ระดับ ระหวางชุมชนในประเทศตนทางและประเทศปลายทาง เพื่อปรับปรุงสภาวะทางสุขภาพ
ของประชากรที่เปนแรงงานขามชาติ CWPD ไดทํางานในกัมพูชา ประเทศไทย และพื้นที่ขาม
ชายแดน ซึ่งรวมถึงการเสริมสรางศักยภาพสําหรับชุมชน นักจัดตั้งในชุมชน เสริมสรางความ
ตระหนักเรือ่ งโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอช ไอวีและเอดส การเรียกรองและสรางกลไกสําหรับ
เงินที่แรงงานสงกลับไปประเทศตนทาง การเก็บออมและการลงทุนเพื่อปรับปรุงสถานะทาง
เศรษฐกิจในชุมชนตนทาง
• คุณชอบุญเอ็ง เปนผูอํานวยการของ CWPD และเปนคณะกรรมการบริการของเครือขายการ
ยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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3. สมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแหงกัมพูชา (ADHOC)
#3, ถนน 158 Oukghna Troeung Kang, Beng Raing, Daun Penh, พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท : +855 (23) 218653
โทรสาร : +855 (23) 217279
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : adhoc@forum.org.kh
เว็บไซต : www.adhoc-chra.org
4. ศูนยภาวะฉุกเฉินของสตรีกัมพูชา (CWCC)
#42F, ถนน 488, Phsar Douem Thkauv, Chamkarmom พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท/โทรสาร : +855 (23) 982158
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : cwccpnp@cwcc.org.kh
เว็บไซต : www.cwcc.org.kh
• ดวยความมุงหมายในการสงเสริมการยายถิ่นที่ปลอดภัยและการปองกันการคามนุษย CWCC
จัดใหมีการใหขอมูลตอกลุมที่เปราะบางตอการคามนุษย และในขั้นของการเตรียมความพรอม
กอนไปทํางานตางประเทศ พรอมไปกับโครงการการเขาถึงกลุมเปาหมาย เลหเหลี่ยมของผูคา
มนุษยและเสนทางที่ใชเปนประจํา สภาวะที่เหยื่อตกสูการคามนุษย และขอมูลการติดตอกับ
องคกรพัฒนาเอกชนและหนวยงานของรัฐบาล รวมถึงขัน้ ตอนในการขอความชวยเหลือ CWCC
ยังจัดใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน การบริการผานโครงการที่เขาถึงกลุมเปาหมายและ
แผนงานในการจัดใหความรูใ นหองเรียนและระบบการสงตอจากการศึกษานอกโรงเรียนไปสูก าร
ศึกษาในระบบ
5. โครงการประสานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการวาดวยเอดสและการยายถิ่น
คารามกัมพูชา (CARAM Cambodia)
193AEO ถนน 63, Sankat Boeung Keng Kang I, Khan Chamcarmon พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท/โทรสาร : +855 (23) 218065
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : caram.cam@online.com.kh
เว็บไซต : www.caramasia.org
• ตั้งแตที่เริ่มกอตั้งในป 2000 คารามกัมพูชาไดเริ่มการทํางานในชวงแรกกับพนักงานบริการ
เวียดนามและกัมพูชาในกัมพูชา รวมถึงแรงงานกัมพูชาที่กําลังเตรียมตัวเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ งานหลักของคารากัมพูชา รวมถึงการสงกลับที่ปลอดภัยและการชวยเหลือเหยื่อ
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ในการฟนฟูเหยื่อของการคามนุษยและการแสวงหาผลประโยชนดานแรงงาน การออกใหการ
ศึกษาในพืน้ ทีแ่ กพนักงานบริการกัมพูชาและเวียดนาม เรือ่ งอนามัยเจริญพันธและสิทธิมนุษยชน
การจัดอบรมเรือ่ ง การเตรียมความพรอมกอนการเดินทางไปตางประเทศแกแรงงานกัมพูชาและ
การเรียกรอง
6. KHEMARA
Ottaravatei Pagoda, ถนน National #5, หมูบาน Mittapheap, ตําบล Russey Keo
พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท/โทรสาร : +855 (23) 430620
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : khemara@camnet.com.kh
เว็บไซต : www.khermaracambodia.org
• โครงการของ KHEMARA รวมถึง โครงการพนักงานบริการ Svay Pak โครงการสงเสริมความรู
โครงการผูหญิงในสภาวะวิกฤติ ผูหญิงในภาคธุรกิจ โครงการการทําวิจัยและเครือขายสิ่งพิมพ
โครงการสุขภาพในชุมชน โครงการการพัฒนาเด็ก
7. องคกรสิทธิมนุษยชนของชนชาติเขมร กัมพูชา ขอม (KKKHOR)
#183 ถนน 163, Sangkat Tuol TumpoungII, Khan Chamkar Mon พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท/โทรสาร : +855 (23) 993486
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : kkkhro.cambodia@yahoo.com
8. องคกรใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอเด็กและสตรี
#132E-F, ถนน 135, Phasar Doeum, Thkov, Chamkarmorn พนมเปญ กัมพูชา
โทรศัพท/โทรสาร : +855 (23) 220626
จดหมายอิเล็คทรอนิกส: info@lscw.org
เว็บไซต : www.lscw.org
• LSCW มีสาํ นักงานตัง้ ที่ (พนมเปญ ไปรเวง และเกาะกง) ไดใหการสนับสนุนทางกฎหมายสําหรับ
ผูหญิงและเด็กที่เปนเหยื่อของการคามนุษย ถูกขมขืน ความรุนแรงในครอบครัว ถูกแสวงหาผล
ประโยชนและละเมิด LCSW จะดําเนินโครงการนํารองใหมเพื่อนําเสนอปญหาชองวางที่สําคัญ
ในการสนับสนุนและการใหบริการสูแรงงานกัมพูชาที่มีความเปราะบางในชุมชนคลองใหญ/
หาดเล็ก จังหวัดตราด
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9. โครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสมดานสุขภาพ กัมพูชา (PATH)
#22, ถนน 184 Phsar Thmei III ตําบล Daun Penh พนมเปญ กัมพูชา
(ตู ปณ. 1684 พนมเปญ กัมพูชา)
โทรศัพท : +855 (23) 215005
โทรสาร : +855 (23) 222330
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : info@path.org
เว็บไซต : www.path.org
10. ปฏิบัติการปกปองสตรีและเด็ก
#212EO, ถนน 107 Sangkat Orussey 4, Khan 7 Makara พนมเปญ กัมพูชา
มือถือ : +855 (12) 771158

»ÃÐà·È¨Õ¹
11. ศูนยปฏิบัติการวิจัยและการศึกษาแรงงานยายถิ่น (MWEAC)
100101, หอง 1201 เลขที่ 33 ถนน Bei Si Huan Zhong ตําบล Caoyang
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท : +86 (10) 64845915
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : mweac@yahoo.com.cn
• MWEAC ทํางานเพื่อสิทธิและสวัสดิการของแรงงานยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรงงานหญิงและครอบครัว กอตั้งขึ้นในป 1999 โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวของแรงงานยายถิ่นเขาสูชีวิตในเมือง ในชวงแรก
MWEAC ไดจัดใหมีฝกอบรมในชุมชนแรงงาน และจัดใหมีการฝกอบรมและกิจกรรมสันทนาการ
สําหรับแรงงานยายถิน่ หลังจากชัว่ โมงการทํางาน ตอนนีศ้ นู ยไดยา ยเขาไปในชุมชนทีแ่ รงงานอาศัย
อยู และชวยเด็กลูกของแรงงานยายถิน่ และจัดใหการศึกษาสําหรับ พอแมและดูแลเด็ก MWEAC
ยังไดทําการวิจัยและดําเนินการเรียกรองในระดับนโยบาย
• คุณฮันจาลิง เปนผูอํานวยการ MWEAC และเปนคณะกรรมการบริการของเครือขายการยายถิ่น
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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12. สถาบันสังเกตการณรวมสมัย (ICO)
ตะวันตก 8/F ตึก 26, พื้นที่อุตสาหกรรม Terra, Chegongmino, ตําบล Futian
Shenzhen, 518040, Guangdong, สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท : +86 (755) 83876679
โทรสาร : +86 (755) 83879229
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : info@ico-china.org
เว็บไซต : www.ico-china.org
• ICO กอตั้งเมื่อป 2001 เปนองคกรประชาสังคม ที่ทํางานอุทิศเพื่อการพัฒนาดานแรงงานและ
ความรับผิดชอบดานสังคม ดานดําเนินการทําวิจัย เรียกรองเพื่อสิทธิแรงงาน การใหคําปรึกษา
เรื่องความรับผิดชอบทางสังคม การใหการศึกษาและการฝกอบรม การใหความชวยเหลือดาน
กฎหมาย การบริการในชุมชน ตั้งแตป 2004 ICO ไดดําเนินการตั้งวิทยาลัยชุมชนสําหรับแรงงาน
ยายถิ่น อีกทั้งไดสานสนทนากับองคกรในชุมชนและโรงงานเพื่อสรางความตระหนักถึงความ
สําคัญของการศึกษาและความกาวหนาในอาชีพของแรงงานยายถิ่น งานของ ICO ไดเนนไปที่
แรงงานยายถิ่นที่ทํางานที่ Pearl River Delta และที่โรงงาน costal ในจีน
13. ศูนยคุมครองเด็กและสตรีเมืองรุยลี่
ชั้นสอง โรงแรม Ruilijing ถนน Biancheng Ruili 678600 ยูนนาน ประเทศจีน
โทรศัพท/โทรสาร : +86 (692) 4126075
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : dwcdc2000@yahoo.com.cn
เว็บไซต : www.rwcdc.org/english.asp
14. สมาคมสรางเสริมศักยภาพสตรีและชุมชน
โทรศัพท : +86 (871) 4142126
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : zhaopeilan@163.com
15. ศูนยประชากรไรหลักแหลงแหงยูนนาน
โทรศัพท : +85 (871) 4142103
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : licr2684@sina.com
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16. สมาคมวิจัยอนามัยเจริญพันธแหงยูนนาน
ตูปณ. 43 Kunming Medical college, 191 ถนน West Renmin Kunming, 650031
สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท : +86 (871) 5364693
โทรสาร : +86 (871) 5311542
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : kmzhang49@yahoo.com.cn
เว็บไซต : http://yhdra.org/

»ÃÐà·ÈÅÒÇ
17. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
วิทยาลัยดงดอก (ตู ปณ. 7322) เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โทรศัพท/โทรสาร : +856 (21) 740505, 770381
• ทางคณะไดทําโครงการการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิศาสตรประชากรดานสังคมและเศรษฐกิจ
ประวัติศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยา การทองเที่ยว การพัฒนาและมานุษยวิทยา ในหัวขอการ
วิจยั บางเรือ่ ง รวมถึงแนวโนมของการยายถิน่ ภายในประเทศ สปป. ลาว การยายถิน่ ไปสูเ วียดนาม
การยายถิ่นจากชนบทไปสูเมือง การยายถิ่นขามชายแดนไปประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบของโครงการพัฒนาตอประชากรในชนบท มิติของแรงงานลาวที่กลับจากทํางาน
ในประเทศไทยและการเขาสูการหางานทําแบบทางการและไมเปนทางการของแรงงานลาวที่ไป
ทํางานในประเทศไทย ฯลฯ
• คุณ Phouxay Kabmanivanh (k_phouxay59@yahoo.com) เปนหนึง่ ในคณะกรรมการบริหารของ
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
18. สหภาพแมหญิงลาว
ถนน Munthatourath (ตู ปณ. 59) เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โทรศัพท/โทรสาร : +856 (21) 214306
• ใหบริการใหคําปรึกษาสําหรับผูหญิงที่ถูกคามนุษย และดําเนินการตอตานการคามนุษยผาน
กิจกรรมการสรางความตระหนัก
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»ÃÐà·Èä·Â
19. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธ (MAP Foundation)
63/30 อุโมงคซอย 4 หมูที่ 8 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 ประเทศไทย
โทรศัพท/โทรสาร : +66 (53) 811202
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : map@mapfoundationcm.org
เว็บไซต : http://www.mapfoundationcm.org/
• มูลนิธิแมพทํางานเพื่อสรางเสริมศักยภาพชุมชนแรงงานขามชาติจากประเทศพมาซึ่งอยูอาศัย
และทํางานในประเทศไทย โดยผานวิธีการตางๆ เชน อํานวยความสะดวกเพื่อการเขาถึงการ
บริการทางสังคมและสุขภาพ ลงพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องสิทธิ, กฎหมาย รวมทั้ง
นโยบายและประเด็นที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอแรงงานขามชาติ จัดการอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพและการปองกันโรค โครงการ Act Against Abuse สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม
กันของแรงงานขามชาติ รวมทั้งความพยายามในการปฏิสัมพันธกันทั้งในและระหวางชุมชน
แรงงานขามชาติ ใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมายและเปนตัวแทนแรงงานขามชาติในการเรียกรองความ
ยุติธรรม เสนอแนะแนวทางและรณรงคใหไดมาซึ่งนโยบายที่คุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติ
และผูอพยพ แมพเปนมูลนิธิที่จดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายโดยใชชื่อมูลนิธิวา “มูลนิธิ
เพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ”
• คุณแจ็กกี้ พอลล็อค จากแมพเปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเครือขายการยายถิ่นใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
20. ADRA ประเทศไทย
หนวยพัฒนาและบรรเทาทุกขแหงประเทศไทย (ADRA) หนวยพัฒนาและบรรเทาทุกข
แหงประเทศไทย (ADRA) 178/109 อลีนารการเดน ยูนิต 1A 2A
หมูบานเวิลดคลับแลนด ซอย 4 หมู 7 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง
จังหวัดเชียงใหม 50230
โทรศัพท : +66 (53) 839402
โทรสาร : +66 (53) 839403
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : oﬃce@adra.or.th
เว็บไซต : www.adra.or.th
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21. คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในพมา (กรพ.)
สํานักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวชาง เลขที่ 328/1 ถนนพญาไท ราชเทวี กทม.
(ใกลโรงแรมเอเซีย)
โทรศัพท : +66 (2) 2164463, +66 (84) 1008017
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : tacdb@truemail.co.th
เว็บไซต : www.tabdb.org
• กรพ. ทํางานกับประชาชนที่มาจากพมา รวมถึงนักกิจกรรมทางการเมือง ผูลี้ภัยและแรงงาน
ขามชาติ ผูซ งึ่ แสวงหาทีพ่ กั พิงในประเทศไทย ทํางานรณรงคเพือ่ ขบวนการประชาธิปไตยในพมา
และเพื่อการคุมครองแรงงานขามชาติในประเทศไทย มีจุดมุงหมายในการเสริมสรางพลังของ
ผูยายถิ่นจากพมา ผานจดหมายขาว รายเดือนที่มีประเด็นแรงงาน จัดศูนยฝกอบรมและใหการ
ชวยเหลือดานกฎหมายผานทางคลินิกกฎหมาย กรพ. มุงที่จะดําเนินงานตอในภาคใตของ
ประเทศไทยเพื่อชวยเหลือในการคัดกรองสถานภาพของแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิ
ตั้งแตป 2005 และจัดใหมีหองสมุดชุมชนแกแรงงานพมา
22. มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (Empower) สํานักงานเชียงใหม
72/2 ระมิงคนิเวศ ทิพเนตร เชียงใหม 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท/โทรสาร : +66 (53) 282504
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : empower@cm.ksc.co.th
เว็บไซต : www.empowerfoundation.org
23. มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (Empower) สํานักงานแมสาย
123/2 ถนนสายลมจอย ตําบลเวียงปางขาม เชียงราย 57130 ประเทศไทย
โทรศัพท/โทรสาร : +66 (53) 640735
เว็บไซต : www.empowerfoundation.org
24. มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส (FAR)
133/235 หมูบานรื่นฤดี 3 ถนนหทัยราษฎร แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท : +66 (2) 1715135-6
โทรสาร : +66 (2) 1715124
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : farbkk@farthai.org
เว็บไซต : www.farthai.org
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25. สหภาพแรงงานพมา (FTUB)
ตู ปณ. 1270 รื่นฤดี 3 ถนนหทัยรัตน มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท/โทรสาร : +66 (2) 6328832
มือถือ : +66 (81) 6422296
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : tta230@yahoo.com
เว็บไซต : www.ftub.org
• ทํางานเรียกรองดานการรวมตัว จัดอบรม งานวิจัย เครือขาย รายการวิทยุ ฯลฯ
26. มูลนิธิผูหญิง
295 ซอยจรัญสนิทวงศ 62 บางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท : +66 (2) 4335149, +66 (2) 4351246
โทรสาร :+66 (2) 4346774
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : info@womenthai.org
เว็บไซต : http://www.womenthai.org
• มูลนิธิผูหญิง เปนองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งดําเนินการใหการศึกษา สรางความตระหนัก และ
ชวยเหลือผูหญิงในภาวะที่ตองการความชวยเหลือรวมถึงแรงงานขามชาติ
27. มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 42 (ซอยเฉลิมสุข) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : +66 (2) 5131001 โทรสาร : +66 (2) 5131929
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : FOW@mozart.inet.co.th
เว็บไซต : www.friendsofwomen.org
28. มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือองคกรคณะกรรมการเพื่อมนุษยชน
และการศึกษาสําหรับคนรากหญา
ตู ปณ. 13 ไปรษณียตะกั่วปา, ตะกั่วปา จังหวัดพังงา 82110 ประเทศไทย
โทรศัพท : +66 (76) 486351
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : grassroots_hre@yahoo.com
เว็บไซต : www.ghre.org
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• มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือที่รูจักกันในนาม “องคกรรากหญา (Grassroots-HRE)” เปน
คณะกรรมการของครูชาวพมา นักกิจกรรมดานประชาธิปไตย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาทีด่ า น
สุขภาพ และมีการดําเนินงานพืน้ ฐานในการจัดใหมที ปี่ ลอดภัยและภาวะทีเ่ กือ้ หนุนสําหรับแรงงาน
ขามชาติในภาคใตประเทศไทย มีวัตถุประสงคเฉพาะในการดําเนินการสามประการคือ หนึ่ง จัด
ใหการศึกษาสําหรับลูกของแรงงานพมาในตําบลตะกั่วปา ของจังหวัดพังงา สอง สงเสริมโอกาส
ในการทํางานและสนับสนุนสภาวะทีป่ ลอดภัยและเปนไปตามกฎหมายแกแรงงานพมาในจังหวัด
พังงา สาม เชื่อมโยงชุมชนไทยและชุมชนพมา ปจจุบันจดทะเบียนเปนมูลนิธิภายใตชื่อ “มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา”
29. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท : +66 (2) 4410201-4
โทรสาร : +66 (2) 4419333
30. แมรี่นอล ประเทศไทย (Maryknoll Thailand) สํานักงานเพื่อผูยายถิ่นในหองกัก
ของสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองในกรุงเทพฯ
2000/43 ซอยวัดวรจันทร ยานนาวา ซอย 72 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : +66 (2) 2919394-5
โทรสาร : +66 (2) 2919396
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : maryknol@ksc.th.com
เว็บไซต : www.maryknollthailand.org
31. โครงการอนุภูมิภาคแมน้ําโขง - ที่ประชุมคริสเตียนแหงเอเชีย (MSP-CCA)
มหาวิทยาลัยพายัพ เมืองเชียงใหม 50000 ประเทศไทย
โทรศัพท : + 66 (53) 243906-7
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : jane@cca.or.hk, ccagenesec@cca.org.hk
• โครงการอนุภูมิภาคแมน้ําโขง - ที่ประชุมคริสเตียนแหงเอเชีย เนนในการทํางานดานเอช ไอ วี/
เอดส แรงงานย า ยถิ่ น ข า มชายแดน และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และมุ ง ที่ จ ะเสริ ม สร า งความ
รวมมือและสรางเครือขายของสภาคริสเตียนและองคกรที่เกี่ยวของในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อ
ทีจ่ ะอํานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางผูน าํ คริสเตียน โครงการดําเนินการ
ในการพัฒนาความเปนผูนําคริสเตียน และบทบาทของสภาคริสตจักรในแตละประเด็น ผานทาง
ความเปนผูนําและโครงการเสริมสรางศักยภาพรวมถึงการอบรมดานสิทธิมนุษยชน
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32. กรรมการการยายถิ่นแคธอลิค
112/11 ชั้น 7 ซอยนักสุวรรณ ถนนนาทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
โทรศัพท : +66 (2) 6813900 ตอ 1710
โทรสาร : +66 (2) 6813300
• จัดใหมีการชวยเหลือในหลายรูปแบบและใหการชวยเหลือแรงงานขามชาติ
33. มูลนิธิพัฒนรักษ
49/83 K.C. ถนนสุวินทวงศ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท/โทรสาร : +66 (2) 9563791
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : serit@pattanarak.or.th
เว็บไซต : www.pattanarak.or.th
• มูลนิธพิ ฒ
ั นรักษ ทํางานโครงการมุง ทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนทีด่ อ ยโอกาส
และคนไรรัฐในบริเวณชายแดนประเทศไทย และคุมครองพื้นที่อนุรักษรวมถึงแรงงานขามชาติ
34. มูลนิธิสงเสริมสันติวิถี
1/11 ซ.พิพัฒน 2 ถ.คอนแวนต สีลมกรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : +66 (2) 2346674
โทรสาร : +66 (2) 1333132
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : peacewayfoundation@gmail.com
เว็บไซต : http://www.burmaissues.org
35. องคการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH)
37/1 ซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 (2) 6537563
โทรสาร : +66 (2) 6537568
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : info@path.org
เว็บไซต : www.path.org
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36. เครือขายปฏิบัติการของสตรีไทยใหญ (SWAN)
ตู ปณ. 120 ไปรษณียพระสิงห เชียงใหม 50205 ประเทศไทย
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : kenneri@shanwomen.org
เว็บไซต : www.shanwomen.org
• ทํางานเพื่อสิทธิผูหญิงและการเสริมสรางศักยภาพผูหญิงไทใหญ โครงการของสวอนรวมถึงการ
ใหการศึกษา การเสริมสรางพลังและศักยภาพ การสนับสนุนในภาวะวิกฤต และโครงการสุขภาพ
ภายใตคลินิกที่ดําเนินการเพื่อผูพลัดถิ่นชุมชนชาวไทใหญตามแนวชายแดนไทยและพมา
37. สมาคมแรงงานยอง ชี อู (YCOWA)
ตู ปณ. 37 แมสอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : newdawnzaw@gmail.com
เว็บไซต : http://ycowa.blogspot.com/
• สมาคมแรงงานยอง ชี อู เปนองครากหญาของแรงงานขามชาติซึ่งรวมตัวตอสูสิทธิในการเจรจา
ตอรองสําหรับการคุมครองแรงงานขามชาติ
38. เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ ประเทศไทย (ANM)
ที่อยู ตามที่อยูของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : action_migrants@yahoo.com
• เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ ประเทศไทย เปนการรวมตัวกันขององคกรชุมชนและ
องคกรพัฒนาเอกชนทีท่ าํ งานกับแรงงานขามชาติจากพมา ลาว และกัมพูชา องคกรเหลานีท้ าํ งาน
โดยตรงกับแรงงานขามชาติ เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงความเขาใจและทัศนคติของสังคมไทยทีม่ ตี อ แรงงาน
ขามชาติและตัวแรงงานขามชาติเอง ตอประเด็นและความทาทายที่พวกเขาตองประสบและ
เสริมสรางพลังของแรงงานขามชาติ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตอสูเพื่อสิทธิของพวกเขาเอง
• เครือขายปฏิบตั กิ ารเพือ่ แรงงานขามชาติ ประเทศไทย มีวสิ ยั ทัศนเพือ่ การยายถิน่ ทีป่ ลอดภัยและ
สภาพการทํางานที่ยุติธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เครือขายไดรวมตัวกันเพื่อรวมเรียกรอง เพื่อ
สิทธิของแรงงานขามชาติในการเปนแรงงาน และสิทธิของพวกเขาในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
การศึกษาและความยุตธิ รรมดานกฎหมาย ตัง้ แตป 2000 เครือขายฯไดจดั ประชุมอยางสม่าํ เสมอ
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณและขอมูลขาวสาร สรางความเขมแข็งของเครือขายฯและเสริมสราง
ศักยภาพของสมาชิกเครือขายฯ เครือขายไดรว มกันดําเนินการปฏิบตั กิ ารเรียกรองในหลายโอกาส
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เพือ่ ทีจ่ ะตอบโตนโยบายทีเ่ ลือกปฏิบตั แิ ละสือ่ ทีต่ อ ตานแรงงานขามชาติและพัฒนาขอเสนอทาง
นโยบายทีม่ เี ปาหมายสําหรับหนวยงานทีม่ อี าํ นาจตัดสินใจเรือ่ งการยายถิน่ ในประเทศไทย สมาชิก
ของเครือขายปฏิบตั กิ ารเพือ่ แรงงานขามชาติไดทาํ งานกับสือ่ ไทยเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพในการนํา
เสนอขาวเรื่องการยายถิ่น
• เดือนมิถนุ ายน 2008 องคกรเหลานีเ้ ปนสมาชิกของเครือขายฯ มูลนิธสิ ง เสริมศักยภาพสตรี มูลนิธิ
เพื่ อ สิ ท ธิ ด า นเอดส สมาคมแรงงานยอง ชี อู คณะกรรมการรณรงค เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย
ในพมา (กรพ.) มูลนิธิเพื่อนหญิง เครือขายปฏิบัติการของสตรีไทยใหญ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา และคณะกรรมการการพัฒนาพมา มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
มูลนิธิสงเสริมสันติวิถี มูลนิธิรักษไทย สหภาพแรงงานอาระกัน สหภาพแรงงานประมงของพมา
สหภาพแรงงานกะเหรี่ยง สมาคมสมานฉันทแรงงาน แอดดรา และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการ
เรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ องคกรพันธมิตรของเครือขายฯ มีดังนี้คือ คณะกรรมการ
สมานฉันทเพือ่ แรงงานไทย มูลนิธอิ ารมณพงศพงัน อนุกรรมการดานแรงงาน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ อนุกรรมการดานชนกลุมนอย ผูไรรัฐแรงงานและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ

»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ
39. สถาบันสังคมศาสตรเพื่อการหารือและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจําภาคใต
49 ถนน Nguyen Thi Minh Khai ตําบล 1 Ben Nghe Ward
โฮจิมินท เวียดนาม
โทรศัพท : +84 (8) 9966220
โทรสาร : +84 (8) 8223735
• สถาบันสังคมศาสตรเพือ่ การหารือและงานวิจยั เพือ่ การพัฒนา ประจําภาคใต ทําการวิจยั ในสาขา
ของรัฐศาสตรและมานุษยวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวของกับสังควิทยา อักษรศาสตร ภาษาศาสตร
การวิ จั ย ด า นการพั ฒ นา และการให คํ า ปรึ ก ษา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การลดความยากจน
ในกระบวนการความเปนชุมชนเมือง การทําใหเปนอุตสาหกรรม การตั้งรกรากและการยายถิ่น
เปนประเด็นหวงใยหลักของการทําวิจัย
• คุณทูเย็ด (tuyethuynh253@yahoo.com) เปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเครือขาย
การยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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40. สมาคมการศึกษาและจิตวิทยา กรุงโฮจิมินท
74 ถนน Doung Nghe, W.8, D.11 โฮจิมินท เวียดนาม
โทรศัพท : +84 (8) 8581189
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : nhatnguyen1950@yahoo.com
41. ศูนยการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห
572/4 ถนน Le Quang Dinh, ตําบล Ward 1, GO VAP โฮจิมินท เวียดนาม
โทรศัพท : +84 (8) 8955034
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : ltmyhien@yahoo.com
42. หนวยพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห
130 (หอง 306) ถนน Pasteur ตําบล 1 โฮจิมินท เวียดนาม
โทรศัพท : +84 (8) 8228652
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : chauthuy@hcmc.netnam.vn
43. หนวยฝกอาชีพทานตะวัน
C 238 ถนน Xom Chieu ตําบล 4 โฮจิมินท เวียดนาม
โทรศัพท : +84 (8) 9402691
โทรสาร : +84 (8) 9858202
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : truonghiep93@yahoo.com

Í§¤¡ÃÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤
44. ศูนยผูยายถิ่นแหงเอเซีย (AMC)
หอง 6, 13/F, ตึก Man Yuen 1 - 8 ถนน Man Yuen, Jordan เกาลูน ฮองกง
โทรศัพท : +852 23120031
โทรสาร : +852 29920111
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : amc@pacific.net.hk
เว็บไซต : www.asian-migrants.org
• คุณเร็ก วาโรนา เปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเครือขายฯ
• คุณเรโกะ ฮาริมะ (reiko@mekongmigration.org) เปนผูประสานงานของเครือขายฯ
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45. มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร
สํานักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ
ชั้น 21 อาคารยูซีบี 2 เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท (ซอยวัฒนา 33 กรุงเทพฯ 10110) ประเทศไทย
โทรศัพท : +66 (2) 2620091-95
โทรสาร : +66 (2) 2620098
เว็บไซต : www.rockmekong.org
46. ออกซแฟมฮองกง
17/F China United Centre 28 ถนน Marble, North Point ฮองกง
โทรศัพท : +852 25202525
โทรสาร : +852 27899545
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : admin@oxfamhk.org
เว็บไซต : www.oxfam.org.hk/english

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹ã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§
สํานักงานที่ฮองกง
ที่อยู ตามศูนยผูยายถิ่นแหงเอเซีย (AMC)
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : info@mekongmigration.org
สํานักงานเชียงใหม
47/17 หมู 8 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท : +66 (53) 283259
โทรสาร : +66 (53) 283259
จดหมายอิเล็คทรอนิกส : info@mekongmigration.org
เว็บไซต www.mekongmigration.org

