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รายงานการย้ายถ่ินของประเทศไทย พ.ศ. 2562 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
บทน า 
 
ประเทศไทยเป็นเส้นทางของการย้ายถ่ินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาหลายศตวรรษ ซึง่เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะมีการ
จัดตัง้ระบบการควบคมุการเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนอย่างเป็นทางการ ผู้คนจ านวนมากเดินทางเข้ามาหรืออพยพมาตัง้
รกรากในดินแดนของประเทศไทย สง่ผลให้ในปัจจบุนัประชากรของประเทศมคีวามหลากหลายทางชนชาติมากกวา่ที่ทราบ
กนัโดยทัว่ไป ประกอบด้วยชาวจีน มลาย ูกะเหร่ียง ฉาน มอญ เขมร ลาว อินเดีย และอื่นๆ ความพยายามในการสร้างชาติ
ในปลายศตวรรษที่ 19 ได้น าไปสู่ความกลมกลืนของวฒันธรรมและภาษาของคนในหลายกลุ่มนี ้แต่การรับเข้ามาของ
แรงงานย้ายถ่ินจากประเทศเพื่อนบ้านในระยะหลงันี ้มีการตอบสนองเชิงนโยบายที่มีการเปลีย่นแปลงมากขึน้ 
 
ช่วงเวลาที่มีแรงงานย้ายถ่ินจ านวนมากเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเร่ิมต้นขึน้เมื่อช่วง พ.ศ. 2533 ซึ่งเกิดขึน้ในเวลาใกล้เคียงกันกับทศวรรษที่
เศรษฐกิจเฟ่ืองฟูระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2539 ท าให้มีความแตกตา่งด้านรายได้ที่เพิ่มขึน้ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน จากการขยายตวัของการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลทะลกัเข้ามา ส่งผลให้มีการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจในอตัราที่ใกล้เคียงร้อยละ 10 ต่อปี ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และเปลี่ยน
ผา่นจากการเป็นประเทศสง่ออกแรงงานสูป่ระเทศรับเข้าแรงงานภายในช่วงอายคุน 
 
แม้ว่าในปัจจุบนั แรงงานย้ายถ่ินจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีสดัสว่นมากที่สดุในจ านวนประชากรผู้ ย้ายถ่ินในประเทศไทย 
แต่การไหลเข้ามาของผู้ ย้ายถ่ินยงัคงมีความแตกต่างและซบัซ้อน ซึ่งมีหลากหลายกลุม่ในประเทศที่ไม่ได้ถือสญัชาติไทย 
ประกอบด้วย บคุคลไร้รัฐ ผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง ผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ นกัลงทนุต่างชาติ ชาวต่างชาติที่สมรสกบั
คนไทย นกัเรียน/นกัศึกษา และผู้ เกษียณอายุ อีกทัง้ การย้ายถ่ินภายในประเทศและนอกประเทศของคนไทยยงัคงเป็น
ปรากฏการณ์ส าคญั สว่นใหญ่ได้รับการกระตุ้นจากระดบัการพฒันาที่ไม่เท่าเทียมระหวา่งพืน้ที่ในชนบทและในเมืองของ
ประเทศไทย รวมถึงการขาดซึง่โอกาสการด ารงชีวิตที่เพียงพอในพืน้ท่ีชนบท 
 
วตัถปุระสงค์และเนือ้หาในรายงานฉบบันี ้
 
เนื่องจากมีข้อห่วงกงัวลด้านสิทธิมนษุยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมลูและการวิเคราะห์
ด้านการย้ายถ่ินในประเทศไทยที่ถกูต้อง ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะท างานเฉพาะเร่ืองแห่งสหประชาชาติว่า
ด้วยการย้ายถ่ิน (United Nations Thematic Working Group on Migration) รายงานการย้ายถ่ินของประเทศไทย มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยอิสระเก่ียวกบัแนวทางและรูปแบบการย้ายถ่ิน การจดัท ารายงานเร่ิมต้นขึน้เมื่อ พ.ศ. 2548 ใน
ฐานะผลผลติเรือธงในการให้ความรู้ของคณะท างานฯ โดยจดัพิมพ์ทกุ 3 ปีโดยประมาณ ซึง่รายงานฉบบันีม้ีจ านวน 11 บท 
จดัท าโดยหนว่ยงานภายใต้สหประชาชาติ 
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ในแต่ละบทมีการวิเคราะห์นโยบายและกรอบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัของแรงงานผู้
ย้ายถ่ิน อีกทัง้ มีข้อเสนอแนะตอ่นโยบายและการปรับปรุงแผนการเพื่อให้เกิดการพฒันาฐานะของผู้ ย้ายถ่ิน รายงานฉบบันี ้
มีการสงัเคราะห์ข้อค้นพบที่ส าคญัและเสนอแนวทางข้างหน้าในการท างานด้านการย้ายถ่ินของประเทศไทยที่มุง่ฐานสทิธิ 
มีระยะยาว และมีความสอดคล้อง 
 
 รายงานการย้ายถ่ินของประเทศไทย ฉบบันีแ้บ่งเป็น 5 สว่น ซึ่งมีความส าคญัในระดบัสงูของคณะท างานเฉพาะเร่ืองแหง่
สหประชาชาติ ดงัต่อไปนี ้(1) นโยบายและข้อมลูการย้ายถ่ิน (2) สภาพการท างานของผู้ ย้ายถ่ิน (3) การเข้าถึงการบริการ
ส าหรับผู้ ย้ายถ่ิน (4) การย้ายถ่ินและการพฒันา และ (5) การแสวงหาประโยชน์จากผู้ ย้ายถ่ิน 
 
นโยบายและข้อมลูการย้ายถ่ิน 
 
แม้ว่ารูปแบบการย้ายถ่ินมีความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ แนวโน้มการย้ายถ่ินของแรงงานเข้าประเทศไทยยงัคงเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี และไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีต่อๆ ไป จ านวนคนที่ไม่ได้มีสญัชาติไทยซึ่งพ านักอยู่ใน
ประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้จากประมาณ 3.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2557 เป็น 4.9 ล้านคน ใน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
แรงงานย้ายถ่ินจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
เวียดนาม จ านวนประมาณ 3.9 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัมีผู้ ย้ายถ่ินอยู่จ านวนมากกว่าร้อยละ 10 ของก าลงั
แรงงานในประเทศไทย ข้อมลูประชากรของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าจะมีความต้องการแรงงานย้ายถ่ินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน จึงเป็นช่วงที่ส าคญัยิ่งขึน้ท่ีประเทศไทยจะพฒันากรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องและ
เป็นระยะยาวในการควบคมุดแูลแรงงานย้ายถ่ิน หากการย้ายถ่ินเป็นสว่นส าคญัต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงานและ
การท างานอย่างมีคุณค่าของแรงงานย้ายถ่ิน การแก้ปัญหาระยะสัน้ที่ไม่สามารถปิดช่องว่างด้านนโยบายและการ
ด าเนินงานได้อยา่งยัง่ยืนนัน้ถือวา่ไมเ่พียงพอ 
 
ในขณะเดียวกนั มีหลกัฐานที่แสดงให้เห็นวา่รัฐไม่สามารถควบคมุการย้ายถ่ินได้โดยล าพงั ประสบการณ์ในอดีตพิสจูน์วา่
การลดจ านวนการย้ายถ่ินที่ไม่ปกติ ( irregular migration) ไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้จากการเพิ่มการบังคับใช้
กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความพยายามในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายที่สงู ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ียาวนาน และความซบัซ้อนของกระบวนการการด าเนินการตามบนัทกึความ
เข้าใจ (MOU) ร่วมกบัประเทศต้นทาง เป็นเหตใุห้แรงงานย้ายถ่ินยงัคงใช้ช่องทางที่ไม่ปกติต่อไป อีกทัง้ การที่ไม่มีความ
ยืดหยุน่กวา่เดิมในการเปลีย่นนายจ้าง ท าให้ผู้ ย้ายถ่ินคงสถานะท่ีถกูต้องทางกฎหมายได้ยากภายหลงัจากการเดินทางเข้า
มาในประเทศ 
 
ประเทศไทยมีการด าเนินการในก้าวที่ส าคญัผ่านการทบทวนพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนตา่งด้าว 
ซึง่แสดงถึงการเปิดกว้างในการมีสว่นร่วมของหุ้นสว่นทางสงัคมและองค์กรระหวา่งประเทศมากยิ่งขึน้ กฎหมายใหมไ่ด้รวม
การปรับปรุงที่ส าคญั ได้แก่ การไม่อนญุาตให้ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาท างานเป็นภาระของแรงงาน เพิ่มโอกาสในการ
เคลื่อนย้ายภายในตลาดแรงงาน ก าหนดการวางหลกัประกนัและเง่ือนไขการได้รับอนญุาตน าคนเข้ามาท างานในประเทศ
ที่ชัดเจนยิ่งขึน้ จัดตัง้กองทนุเพื่อช่วยเหลือแรงงานย้ายถ่ินระหว่างการท างานในประเทศไทย ห้ามการยึดเอกสารส าคญั
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ประจ าตวั และการจดัตัง้คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อควบคมุดแูลการจดัท านโยบายการย้ายถ่ิน ซึง่หากสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วสามารถพฒันาการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถ่ินในประเทศไทยได้อยา่ง
ยัง่ยืน 
มติคณะรัฐมนตรีในการจัดตัง้ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Migrant Worker Assistance Centres: 
MWACs) ในประเทศไทยเป็นการพฒันาในเชิงบวกเช่นกนั โดยการให้ข้อมลูและความช่วยเหลอืแก่ผู้ ย้ายถ่ินโดยเฉพาะผู้ที่
ถกูละเมิดสิทธิด้านแรงงาน การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อจดัตัง้ศนูย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานตา่งด้าวใน 10 
จงัหวดัน าร่อง สามารถช่วยลดช่องวา่งในการด าเนินงานตามนโยบายได้ การยอมรับวา่เจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญ การ
เข้าถึง และการสนบัสนนุด้านการแปล เป็นสิง่จ าเป็นในการท าให้การบริการภาครัฐเป็นมิตรตอ่ผู้ ย้ายถ่ินมากยิ่งขึน้ ในขณะ
ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ประเมินความสามารถของศูนย์ร่วม
บริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และมีข้อเสนอให้เพิ่มการให้ค าปรึกษาและการอบรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับ
โครงการนี ้ระบบการท างานท่ีเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลและองค์กรพฒันาเอกชน (NGO) แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างความเช่ือใจในชมุชนผู้ ย้ายถ่ินมากยิ่งขึน้ 
 
แรงงานย้ายถ่ินในประเทศไทยถกูมองเป็นเพียงทรัพยากรแรงงานชัว่คราวมากกว่าการเป็นสมาชิกเต็มตวัในสงัคม แม้วา่ 
แรงงานย้ายถ่ินมีส่วนในการพฒันาประเทศทัง้ในเชิงสงัคมและเศรษฐกิจ การจับตามองผู้ ย้ายถ่ินในการเข้ามาเป็นสว่น
หนึ่งของสงัคมไทยแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ก าหนดนโยบายจะมีความพยายามอยู่บ้าง แต่ความท้าทายยงัคงอยู่ในฐานะของ
แรงงานนัน้ ผู้ ย้ายถ่ินสว่นใหญ่ไมไ่ด้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกบัคนชาติในด้านคา่จ้างและสภาพการท างาน ในฐานะผู้ที่อยู่
ในระบบการให้บริการของรัฐ คนกลุม่นีย้งัคงพบเจอความยากในการรับบริการด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลทีม่ี
ประสทิธิภาพ อีกทัง้ ทศันคติของคนสว่นใหญ่ตอ่ผู้ ย้ายถ่ินผา่นการเสนอเพียงด้านเดียวของสือ่ สง่ผลให้เกิดความเข้าใจผิด
และความเกลยีดกลวัตา่งชาติที่คนไทยมีตอ่แรงงานย้ายถ่ิน 
 
ประเด็นเหลา่นีใ้นประเทศไทยไมไ่ด้มีข้อแตกตา่งจากอีกหลายประเทศซึง่พยายามจดัท านโยบายที่มีประสทิธิภาพเพื่อด ารง
ไว้ซึ่งความยึดเหนี่ยวทางสงัคม อย่างไรก็ตาม มีประเด็นส าคัญที่รัฐบาลจะต้องค านึงถึงอย่างพอเพียง เช่น สถานะ
เพียงชัว่คราวของแรงงานย้ายถ่ินยงัคงสอดคล้องกบัความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานไทยหรือไม ่เนื่องจากวา่แรงงาน
ย้ายถ่ินได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายสิบปีแล้วและพ านกัอยู่เป็นระยะเวลาหลายปีตอ่ครัง้ ดงันัน้ นโยบายในการ
ปฏิบตัิตอ่คนกลุม่นีใ้นฐานะแรงงานระยะสัน้อาจไมเ่พียงพออีกตอ่ไป การสนบัสนนุให้ผู้ ย้ายถ่ินเป็นสมาชิกที่มีบทบาททาง
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมืองในประเทศไทยอาจมีประโยชน์ตอ่ตวัผู้ ย้ายถ่ินเองและกบัสงัคมไทยเช่นกนั 
   
สภาพการท างานของผู้ ย้ายถ่ิน     
   
เมื่อมองในส่วนของสภาพการท างานของแรงงานย้ายถ่ินในประเทศไทย ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ด้านการให้ความ
คุ้มครองสิทธิแรงงานขัน้พืน้ฐาน แม้จะมีสญัญานของความก้าวหน้าในภาคสว่นการประมงทะเลและการแปรรูปสตัว์น า้ 
แต่การปฏิบตัิมิชอบต่อแรงงานยงัคงมีอยูท่ัง้แรงงานย้ายถ่ินหญิงและชาย รวมถึงการบงัคบัใช้แรงงาน เช่น การหลอกลวง
มาท างานและการไม่จ่ายค่าจ้าง แม้ว่าจะมีความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงกรอบกฎหมายและการติดตามการ
ด าเนินการตามกฎระเบียบใหม ่แตก่ารบงัคบัใช้ยงัคงไมส่ม ่าเสมอ โดยเฉพาะการคุ้มครองด้านค้าจ้าง 
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มีการพิจารณาด าเนินการที่น้อยกว่าในด้านการจัดระเบียบสภาพการท างานของผู้ ย้ายถ่ินที่ท างานในภาคการเกษตร 
แรงงานที่ท างานตลอดปีได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานเช่นแรงงานอื่นๆ บ้าง แต่แรงงานภาคการเกษตรตามฤดกูาล
ไมไ่ด้รับแม้กระทัง่การคุ้มครองขัน้ต ่าสดุ เช่น คา่จ้างขัน้ต ่า คา่ลว่งเวลา เวลาพกั วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี การลาป่วย และ
ประกนัสงัคม การมีมาตรฐานข้อก าหนดที่น้อยเป็นเหตใุห้ภาคสว่นนีม้ีความไม่เป็นทางการสงู มีค่าจ้างต ่า มีสภาพความ
เป็นอยูแ่ละการท างานท่ีไมป่ลอดภยั อีกทัง้ มีปัญหาที่เช่ือมโยงกบัแรงงานเด็ก 
 
คณุภาพและขอบเขตการตรวจแรงงานที่ยงัไม่เพียงพอในสถานที่ท างานภาคการเกษตรเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้มีสภาพ
การท างานที่ไม่มีคณุภาพส าหรับผู้ ย้ายถ่ินในภาคส่วนนี ้และเป็นเหตุให้มีข้อจ ากัดด้านการบงัคบัใช้กฎหมายแรงงานที่
เก่ียวข้องเช่นกนั อีกทัง้ การเตรียมการอบรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและอปุกรณ์ป้องกนัท่ีไมเ่พียงพอส าหรับ
แรงงานย้ายถ่ิน เป็นเหตใุห้แรงงานมีความเสีย่งมากยิ่งขึน้ตอ่การบาดเจ็บจากการท างานและการได้รับสารฆา่ศตัรูพืชและ
สตัว์มากเกินไป 
 
เนื่องด้วยการก าหนดความผิดทางอาญาและการด าเนินงานด้านการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ ผู้ ย้ายถ่ินที่ให้บริการทางเพศใน
ประเทศไทยจึงถกูคกุคามจากการข่มขู่และจบักุมเป็นประจ า ซึ่งสร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรงในการด ารงชีวิตและการ
ช่วยเหลือครอบครัว กฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่ครอบคลมุการท างานในอตุสาหกรรมการให้บริการทางเพศ แต่
ก าหนดเป็นความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี 
 
เนื่องจากการท างานด้านการให้บริการทางเพศถูกรวมกับการค้ามนุษย์ในบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงเข้าตรวจค้นสถานที่ท างานเพื่อคดัแยกผู้ เสียหายเป็นประจ า ทัง้นี ้ผู้ ย้ายถ่ินท่ีให้บริการทางเพศที่ถกูพบ
ระหว่างการตรวจค้นจะถูกจบักุมและควบคุมตวัในฐานะผู้กระท าความผิดทางอาญาหรือส่งตวัไปยงัสถานคุ้มครองใน
ฐานะผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์โดยทีไ่มเ่ห็นวา่ตวัแทนของคนกลุม่นีม้ีความส าคญั แม้วา่จะมีการด าเนินงานตามรูปแบบ
ที่กลา่วมา แต่การศึกษาพบว่า คนสว่นใหญ่ที่ท างานในอตุสาหกรรมการให้บริการทางเพศของไทยเป็นผู้สมคัรใจท างาน
เนื่องจากปัจจยัดงึดดูด้านรายได้ ดงันัน้ การท าให้การท างานด้านการให้บริการทางเพศไมเ่ป็นความผิดทางกฎหมายอาญา 
และยอมรับการท างานด้านดงักล่าวว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการท างานนัน้ จะถือเป็นก้าวแรกในการคุ้มครองสิทธิด้าน
แรงงานของผู้ ย้ายถ่ินท่ีท างานในภาคสว่นนีไ้ด้ดียิ่งขึน้ 
 
การที่ประเทศไทยยื่นสตัยาบนัสารพิธีสารของอนสุญัญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 (ฉบบัที่ 29) ในเดือนมิถนุายน  
พ.ศ. 2561 อาจเป็นก้าวที่ส าคญัเพื่อปรับปรุงสภาพการท างานท่ีย ่าแยส่ าหรับผู้ ย้ายถ่ินในทกุภาคสว่น และมีความคาดหวงั
วา่การปรับปรุงพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์จะสามารถท าให้ข้อผกูพนัของประเทศไทยเป็นไปตาม
พิธีสารดงักลา่วได้ โดยเร่ิมจากการระบคุวามเสี่ยงเชิงโครงสร้างของการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานผู้ทีความเสี่ยงใน
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะผู้ ย้ายถ่ินและผู้ที่ท างานในภาคสว่นนอกระบบ 
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การเข้าถึงการบริการส าหรับผู้ ย้ายถ่ิน 
 
ความก้าวหน้าในการท าให้แรงงานย้ายถ่ินเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างเป็นธรรมมีบญัญัติไว้ภายใต้กฎหมาย แต่มี
ข้อจ ากดัในทางปฏิบตัิ แรงงานย้ายถ่ินปกติ (regular migrant workers) สามารถรับการสงเคราะห์จากระบบสาธารณสขุ
ของประเทศไทย และผู้ ย้ายถ่ินที่ไม่ปกติ (irregular migrants) สามารถสมคัรประกนัสขุภาพได้โดยการจ่ายคา่ธรรมเนียม
รายปี อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณสขุของผู้ ย้ายถ่ินยงัคงมีจ านวนน้อยเนื่องจากอปุสรรคทางสงัคม
และการเงิน ประมาณการณ์ที่ร้อยละ 64 ผู้ ย้ายถ่ินปกติ (1.97 ล้านคน) เข้าสู่ระบบหลกัประกันสขุภาพ แต่ลดลงเป็น 
ร้อยละ 51 เมื่อรวมผู้ ย้ายถ่ินที่ไม่ปกติด้วย หน่วยงาน NGO ที่มีความเช่ียวชาญและหน่วยงานภายใต้องค์การ
สหประชาชาติสามารถเติมช่องวา่งได้อย่างมีประสทิธิภาพในการเข้าถึงผู้ ย้ายถ่ินโดยไมค่ านงึถึงสถานะทางกฎหมาย ทัง้นี ้
ยงัคงมีความหว่งกงัวลเก่ียวกบัความยัง่ยืนของโครงการดงักลา่วในระยะยาว 
 
สิทธิของผู้ ย้ายถ่ินที่เป็นเด็กในการเข้าถึงการให้บริการของรัฐก าหนดไว้ได้ดีภายใต้กฎหมายไทย โดยเฉพาะการบริการที่
เก่ียวข้องกบัการศกึษา ผู้ ย้ายถ่ินท่ีเป็นเด็กสามารถเรียนในชัน้ประถมและมธัยมได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย อีกทัง้ มีทางเลอืกที่
จะศึกษานอกระบบและมีศนูย์การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนพลดัถ่ินที่ให้บริการต่อผู้ ย้ายถ่ินที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์เข้า
เรียนในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งโอกาสในการเข้ารับการศึกษาโดยรัฐบาลไทยและ NGO ส่งผลให้ผู้ ย้ายถ่ินที่เป็นเด็กจ านวน 
164,000 คน เข้าเรียนในโรงเรียนในประเทศไทย ทัง้นี ้คาดวา่มีผู้ ย้ายถ่ินท่ีเป็นเด็กจ านวนประมาณ 200,000 คน ที่อยูน่อก
โรงเรียนและไมไ่ด้รับการศกึษา 
 
คล้ายกบัความท้าทายของระบบสาธารณสขุที่มีข้อจ ากดัที่ไม่เป็นทางการเป็นเหตใุห้ผู้ ย้ายถ่ินที่เป็นเด็กไม่สามารถเข้าถึง
การให้บริการได้ แม้ว่ารัฐเป็นผู้สนบัสนนุค่าเล่าเรียน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นัน้ ผู้ ย้ายถ่ินที่เป็นเด็กอาจยงัไม่สามารถจ่ายได้ 
เช่น ค่าเดินทาง ชุดนกัเรียน และการอยู่หอพกั เป็นต้น ทศันคติและความเข้าใจของผู้ ให้การศึกษาต่อนโยบายการศกึษา
ของผู้ ย้ายถ่ินอาจไม่เพียงพอในบางกรณี อีกทัง้ อายทุี่ไม่ทราบแน่ชดั ภาษา และเง่ือนไขทางเอกสารอาจเป็นเหตใุห้ไมไ่ด้
เข้าเรียน และผู้ปกครองของผู้ ย้ายถ่ินที่เป็นเด็กอาจมองว่าตนท างานในประเทศไทยเพียงชัว่คราว จึงลงัเลที่จะให้บตุรเข้า
รับการศกึษาในโรงเรียนไทย 
 
แม้จะมีการหารือด้านการพฒันาทางเลือกอื่นๆ การที่ผู้ ย้ายถ่ินที่เป็นเด็กถูกกักกันเป็นระยะเวลานานสร้างปัญหาให้แก่
ประเทศไทยอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับเด็กที่เป็นผู้แสวงหาที่พกัพิงที่ไม่สามารถสง่ตวัออกจากประเทศได้ ต้องอยู่ในศนูย์พกัพิง
ที่แออดัอย่างมากจนกว่าจะจบกระบวนการ เด็กบางคนอาจถูกกักกันเป็นปีภายใต้สภาพที่ เสื่อมทราม โดยไม่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาของรัฐได้ และถกูแยกจากผู้ปกครองเมื่อมีอายเุข้าสูว่ยัหนุ่มสาว มีการปลอ่ยตวัเด็กเป็นการเฉพาะกิจใน 
พ.ศ. 2560 และ 2561 ทัง้นี ้อยูร่ะหวา่งการจดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิในการปลอ่ยตวัเด็กพร้อมผู้ปกครองหรือสง่เด็กไปอยู่
ในศนูย์พกัพิง 
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การย้ายถ่ินและการพฒันา 
    
การส่งเงินกลบับ้านของผู้ ย้ายถ่ินไปยังประเทศต้นทางมีความส าคัญและอาจเป็นแหล่งรายได้ทางเดียวของสมาชิก
ครอบครัว ครอบครัวสว่นใหญ่ที่พึ่งพารายได้จากการเกษตรตามฤดกูาลที่ไม่มัน่คงใช้เงินที่สง่กลบัมาจากแรงงานย้ายถ่ิน
เพื่อให้มีรายได้ประจ า เนื่องจากแรงงานย้ายถ่ินมีศกัยภาพในการพฒันามาตรฐานความเป็นอยู่และลดความยากจนใน
ระดบัของครอบครัวได้ อีกทัง้ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยรวมแล้ว แรงงานย้ายถ่ินใน
ประเทศไทยส่งเงินกลบัจ านวน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านช่องทางในระบบไปยังประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา และเวียดนาม 
 
อย่างไรก็ตาม จ านวนดงักลา่วเป็นเพียงสว่นหนึ่งของจ านวนการสง่เงินกลบัทัง้หมด เนื่องจากแรงงานย้ายถ่ินในประเทศ
ไทยสว่นใหญ่ยงัคงสง่เงินกลบัผ่านช่องทางนอกระบบ เช่น ผ่านระบบ “hundi”  ระบบนายหน้า หรือถือเงินกลบับ้านเอง 
สาเหตุหลกัที่ท าให้ผู้ ย้ายถ่ินใช้ช่องทางนอกระบบคือ ความเช่ือใจสงูกว่า ใช้ง่าย มีความยืดหยุ่น และเข้าถึงได้ ในทาง
กลบักนั ผู้ ย้ายถ่ินท่ีพยายามสง่เงินกลบัผา่นช่องทางในระบบ เช่น สถาบนัธนาคาร สว่นใหญ่ถกูท าให้ล้มเลกิเนื่องจากต้อง
ใช้เอกสารส าคญัประจ าตวั ต้องกรอกข้อมลูมาก และได้รับการปฏิบตัิที่ไม่ให้เกียรติ ซึ่งอปุสรรคเหลา่นีร้วมถึงการเข้าถึง
บริการทางการเงิน อาจท าให้ผู้ ย้ายถ่ินไม่สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสง่เงินกลบัเพื่อช่วยเหลือครอบครัวใน
ระยะยาวได้ 
 
สามารถประมาณการณ์ได้วา่การสง่เงินกลบัผา่นช่องทางนอกระบบจากประเทศไทยไปประเทศต้นทางมีจ านวนเป็นเทา่ตวั
ของการสง่กลบัผ่านช่องทางในระบบ ซึ่งอาจช่วยเศรษฐกิจของประเทศกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา และเวียดนาม เป็นจ านวนระหวา่ง 6 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ข้อมลูผู้สง่เงินกลบัประเทศสว่นใหญ่เป็นผู้หญิงในพืน้ท่ีชนบท ดงันัน้ หากสามารถให้ผู้ ย้ายถ่ินเข้าถึงทางเลอืกในการสง่เงิน
กลบัผ่านช่องทางในระบบในประเทศไทยอยา่งปลอดภยัและราคาถกู จะมีสว่นในการเติบโตของเศรษฐกิจภายในภมูิภาค
ได้ การวิจยัเสนอวา่ การมอบทรัพยากรตา่งๆ ให้แก่ผู้หญิงจะเกิดประโยชน์ที่ยัง่ยืนมากกวา่ เนื่องจากผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะ
จดัแบง่เงินเพื่อสง่เงินกลบัจ านวนมากกวา่เพื่อให้เป็นประโยชน์ของบตุรตน 
 
ผู้หญิงจ านวนมากเป็นหลกัในการหารายได้เลีย้งครอบครัวผ่านการท างานในประเทศไทย ข้อมลูอย่างเป็นทางการระบวุา่
จ านวนคร่ึงหนึง่ของแรงงานย้ายถ่ินในประเทศไทยเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 50.2) ซึ่งน่าจะเป็นจ านวนที่น้อยกวา่ความเป็นจริง 
เนื่องจากมีผู้หญิงที่ท างานแบบไม่ปกติในภาคส่วนนอกระบบมากกว่าผู้ชาย และไม่ได้ถูกระบุไว้ในสถิติการย้ายถ่ินของ
แรงงาน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ท างานรับใช้ในบ้านและผู้ ให้บริการทางเพศที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร เนื่องจากนโยบายและ
กฎหมายเชิงปกป้องที่จ ากดัการย้ายถ่ินของผู้หญิงผา่นช่องทางที่ถกูกฎหมาย สง่ผลให้ไมส่ามารเห็นการย้ายถ่ินของผู้หญิง
จ านวนมากที่ย้ายถ่ินเข้าประเทศไทยได้เมื่อเทียบเทา่กบัผู้ ย้ายถ่ินชาย 
 
แม้ว่าผู้ ย้ายถ่ินหญิงจะมีบทบาทส าคญัต่อความต้องการแรงงานในประเทศไทย ผู้ ย้ายถ่ินหญิงยงัคงพบกบัการถกูเลือก
ปฏิบตัิแบบอ านาจทบัซ้อนซึง่ท าให้สภาพการท างานด้อยลง การท างานของผู้หญิงถกูตีมลูคา่ต ่ากวา่ โดยมีคา่จ้างที่ต ่ากวา่
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คนชาติหรือผู้ ย้ายถ่ินชาย อีกทัง้ การขาดความเป็นระบบในภาคสว่นหลกัตา่งๆ ของการท างานของผู้หญิง สง่ผลให้ผู้หญิง
ไมส่ามารถรับสทิธิด้านแรงงานพืน้ฐานได้ เช่น คา่จ้างขัน้ต ่า ชัว่โมงการท างานปกติ คา่จ้างลว่งเวลา และประกนัสงัคม เป็นต้น 
 
เนื่องจากผู้ ย้ายถ่ินหญิงสว่นใหญ่ท างานที่ต้องการทกัษะฝีมือต ่าภายในเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทย แรงงานกลุม่
นีถู้กกันออกจากประโยชน์ที่ควรได้รับจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) แม้จะเป็นผู้หญิงที่มีความเช่ียวชาญ แต่วิชาชีพที่มีทกัษะสงูภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเร่ือง
คณุสมบตัิของนกัวิชาชีพอาเซียนยงัคงเป็นสาขาการท างานของผู้ชายเป็นสว่นใหญ่ (ยกเว้นการพยาบาลและการบญัชี)  
เพศจึงควรเป็นกระแสหลกัหนึ่งของกลไกที่สร้างพืน้ฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ย้ายถ่ินหญิง 
 
การแสวงหาประโยชน์จากผู้ ย้ายถ่ิน 
 
การค้ามนษุย์ในประเทศไทยมีสาเหตุหลกัจากการย้ายถ่ินของแรงงานจ านวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศ
กมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา ซึง่ยงัไมไ่ด้จดัท าระบบการจดัหาคน
มาท างานและกรอบการบริหารจดัการการย้ายถ่ินท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอในการอ านวยความสะดวกและวางระเบียบการ
เคลื่อนย้ายก าลงัแรงงานกลุม่นีเ้ข้าท างาน สง่ผลให้แรงงานย้ายถ่ินมีความเสี่ยงในการถกูแสวงหาประโยชน์ระหวา่งแตล่ะ
ขัน้ตอนของกระบวนการย้ายถ่ิน  
 
มีผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ในประเทศไทยที่ถกูคดัแยกอย่างเป็นทางการจ านวน 455 คน ใน พ.ศ. 2560  อย่างไรก็ตาม 
อตัราของปัญหาที่แท้จริงและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในการลดปัญหานัน้ ยงัคงยากที่จะท าให้ชดัเจน ยงัไม่มีการ
ประมาณการณ์ที่เช่ือถือได้เก่ียวกบัจ านวนผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ในประเทศ และกรณีที่เกิดขึน้สว่นใหญ่น่าจะไมไ่ด้
รับการคดัแยก ข้อจ ากดัของข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์ที่ถกูต้องและครอบคลมุยงัคงมีความส าคญั รายงานตา่งๆ 
อิงการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมลูทุติยภูมิ หรือหากเป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์จะได้จากกรณีการคดัแยกจ านวนน้อย หรือใน
กรณีอื่นๆ รายงานสว่นใหญ่พึง่พิงวาทศิลป์และการพดูเกินจริงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สกึ 
 
ในการนี ้รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยจึงเป็นส่วนส าคญัในปีที่ผ่านๆ มา โดยน า
ความพยายามของกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์มารวมกันทุกปี ทัง้นี ้การเก็บข้อมูลปฐมภูมิยังคง
แยกกนัด าเนินการ โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคณุภาพที่จ าเป็นและแตกตา่ง ซึ่งมีความจ าเป็นในการได้รับความเข้าใจที่ดีขึน้
เก่ียวกบัสาเหตขุองการแสวงหาประโยชน์และการตอบสนองตอ่การตอ่ต้านการค้ามนษุย์ที่มีประสทิธิภาพ 
 
มีการยอมรับเพิ่มขึน้วา่ภาคสว่นเอกชนในประเทศไทยไมไ่ด้เพียงจะต้องรับผิดชอบตอ่การแสวงหาประโยชน์จากผู้ ย้ายถ่ิน 
แตส่ามารถเป็นภาคีที่ส าคญัในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ผู้อยูใ่นภาคสว่นธุรกิจจ านวนมากเร่ิมสนบัสนนุ
การจดัหางานและการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและหว่งโซ่อปุทานของตน อยา่งไรก็ตาม ยงัมี
ข้อห่วงกังวลเก่ียวกับการริเร่ิมโดยสมัครใจที่น าไปสู่การพัฒนาสถานการณ์ของแรงงานย้ายถ่ิน เนื่องจากมีการหยุด
ด าเนินการเมื่อพบการเปลีย่นแปลงที่ยุง่ยากและจ าเป็น เช่น การจ่ายเงินที่เพียงพอในการด ารงชีวิตให้กบัแรงงาน 
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มีความชดัเจนวา่มคีวามจ าเป็นในการริเร่ิมการเปลีย่นการปฏิบตัิของภาคสว่นธุรกิจเอกชนหากประสงค์จะแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงานย้ายถ่ิน แตก็่ไมค่วรมองวา่จะเกิดผลลพัธ์อยา่งฉบัพลนั การก ากบัตนเองโดยภาคสว่นเอกชน
ควรมีการควบคมุดแูลและด าเนินการโดยรัฐบาลไทย สหภาพแรงงาน ประชาสงัคม สื่อ และผู้บริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไปคูก่นั เพื่อให้การแขง่ขนัด้านแรงงานราคาถกูจากแรงงานย้ายถ่ินเปลีย่นไปในที่สดุ   
 
บทสรุป 
 
จากที่กล่าวถึงในรายงานฉบบันี ้มีการพฒันาที่ส าคญัในหลายๆ ด้านเก่ียวกบัการย้ายถ่ินในประเทศไทยในระยะเวลาที่
ผ่านมา สถานการณ์ยงัคงเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งรายงานในรูปแบบฉบบันี เ้พียงหวงัให้สามารถเก็บ
การพฒันาที่เกิดขึน้ตา่งๆ ภายในระยะเวลาอนัสัน้ อยา่งไรก็ตาม ควรได้รับรู้วา่มีการด าเนินงานท่ีส าคญัเกิดขึน้ โดยเฉพาะ
ด้านความร่วมมือกบั NGO และองค์การระหวา่งประเทศด้านการบริหารจดัการการย้ายถ่ิน 
 
แม้ว่าสถานการณ์ส าหรับผู้ ย้ายถ่ินในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจากรายงานการย้ายถ่ินของประเทศไทยฉบบั พ.ศ. 2557 
แต่ความท้าทายใหญ่ๆ ยังคงมีเช่นเดิม ถึงจะมีความพยายามในการจัดระเบียบการย้ายถ่ินเข้ามาในประเทศไทย แต่
แรงงานย้ายถ่ินสว่นใหญ่ยงัคงพ านกัและท างานโดยมีสถานะทางกฎหมายที่ไมม่ัน่คงและอยู่ภายใต้ดลุยพินิจของนายจ้าง 
การพยายามในการลดการแสวงหาประโยชน์จากผู้ ย้ายถ่ินน าไปสู่การบงัคบัใช้กฎหมายที่เคร่งครัดในภาคการประมงทะเล 
แต่มีข้อบ่งชีจ้ านวนมากว่ายงัคงมีการคกุคามเกิดขึน้ภายในภาคสว่นนี ้ การเดินทางกลบัประเทศโดยสมคัรใจของผู้ลีภ้ยั
ชาวเมียนมาที่อยู่ในศนูย์พกัพิงชัว่คราวตามชายแดนจ านวน 9 แห่ง นัน้ มีกระบวนการด าเนินงานที่ชะงกั และไม่มีความ
ชดัเจนว่าโครงการในรูปแบบที่เป็นอยูจ่ะเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ ไร้รัฐจ านวนเป็นแสนคนอยู่ระหวา่ง
การพิจารณาให้สญัชาติโดยต้องทนตอ่ข้อจ ากดัที่ร้ายแรงตอ่สทิธิพืน้ฐานของตน 
 
นโยบายที่ท าให้ผู้ ย้ายถ่ินมีความเสี่ยงมาอย่างยาวนานและมีความไม่แน่ใจต่อสถานะของตน คือสิ่งที่พบได้ทั่วไปใน
ประเด็นเก่ียวกบัการย้ายถ่ินในประเทศไทย เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า ความมุ่งมัน่ทางการเมืองจะท าให้เกิดพนัธสญัญาที่
ยัง่ยืนในการคุ้มครองสทิธิมนษุยชนของผู้ ย้ายถ่ินและผู้ลีภ้ยั ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งมากในการบริหารจดัการความท้าทายนี ้
อยา่งมีประสทิธิภาพ บทตอ่ไปนีม้ีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับเปลีย่นเชิงนโยบายและการปฏิบตัิที่ช่วยในการพฒันาสภาพ
ความเป็นอยูข่องผู้ ย้ายถ่ินท่ีท างานในประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
 
1. จัดให้มีช่องทางการย้ายถ่ินที่เป็นปกติซึ่งมีค่าใช้จ่ายต ่ากวา่ รวดเร็วขึน้ และเข้าถึงได้ง่ายขึน้: เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

ย้ายถ่ินที่เป็นปกติในประเทศไทยนัน้ กระบวนการทางราชการที่ช้า ซบัซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสงู  ควรปรับให้มีความ
ทนัสมยัและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือกระบวนการเปิดรับแรงงานย้ายถ่ินโดยไม่
จ ากดัระยะเวลาบริเวณชายแดน เพื่อให้ผู้ ย้ายถ่ินสามารถเดินทางเข้ามาโดยใช้บตัรคนหางาน (jobseekers pass) 
และลงทะเบียนภายหลงัจากหางานได้ส าเร็จ  

 
2. รับรองให้มีการจดัหางานที่มีความยตุิธรรมและมีจริยธรรมส าหรับแรงงานย้ายถ่ิน : ผ่านความร่วมมือทวิภาคี การ

ปรับปรุงระเบียบข้ามชาติและบริษัทจดัหางาน และห้ามผู้จดัหางานและนายจ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหา
งานหรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจากแรงงานย้ายถ่ินทัง้ในประเทศต้นทางและปลายทาง จดัตัง้ความร่วมมือกบัผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง รวมทัง้นายจ้าง ประชาสังคม และสหภาพแรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตาม
กระบวนการจดัหางานท่ีมีประสทิธิภาพและมีการเยียวยาที่เข้าถึงได้อยา่งเป็นธรรม 

 

3. จดัให้มีกฎหมายการคุ้มครองทางสงัคมและแรงงานอยา่งทัว่ถึงแก่ผู้ ย้ายถ่ินหญิงและชายในทกุภาคสว่นการท างาน: 
เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานย้ายถ่ินได้รับค่าจ้างและมีสภาพการท างานที่เป็นธรรม กฎหมายการคุ้มครองทางสงัคมและ
แรงงานควรมีผลบงัคบัใช้ในทกุภาคสว่นการท างาน รวมถึง งานรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ และการเกษตรตาม
ฤดกูาล การไมร่วมแรงงานในภาคสว่นนอกระบบที่สว่นใหญ่เป็นผู้หญิงจากการคุ้มครองตามกฎหมาย ท าให้แรงงาน
กลุม่นีม้ีความเสีย่งสงูในการถกูคกุคามและเปิดให้พบเจอความเสีย่งทางสงัคมและเศรษฐกิจมากเกินไป  

 

4. อนญุาตให้แรงงานย้ายถ่ินมีพลงัมากยิ่งขึน้ในการเปลี่ยนนายจ้าง: ใบอนญุาตท างานและตรวจลงตราในประเทศไทย
ยงัคงก าหนดให้ผู้ ย้ายถ่ินท างานกบันายจ้างเพียงรายเดียวและขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนงาน อาจเป็นเหตใุห้
เพิ่มความเสีย่งตอ่การถกูคกุคามได้ แรงงานย้ายถ่ินควรมีพลงัมากยิ่งขึน้ในการตดัสนิใจเปลีย่นนายจ้าง โดยการเพิ่ม
เง่ือนไขที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 

 

5. ขยายการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ส าหรับแรงงานย้ายถ่ิน และบงัคบัใช้บทลงโทษที่รุนแรงขึน้เมื่อมีการละเมิดสิทธิ
ด้านแรงงาน: ขยายการเข้าถึงศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองการร้องทุกข์ของแรงงานย้ายถ่ิน ลดการไม่น าผู้กระท าผิดมาลงโทษของบริษัทจดัหางานและนายจ้างที่
ละเมิดสทิธิของผู้ ย้ายถ่ิน ผา่นการบงัคบัใช้กฎหมายและการลงโทษที่รุนแรงและเหมาะสม  

 

6. ก าหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา และเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของผู้ ให้บริการทาง
เพศ: ก าหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญาจะเป็นก้าวแรกที่ส าคญัในการยอมรับสิทธิ
ของผู้ ให้บริการทางเพศโดยการให้ความคุ้มครองทางสงัคมและกฎหมายโดยรัฐ การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการก าหนดความผิดทางอาญาต่อผู้ ให้บริการทางเพศทัง้ทางตรงและทางอ้อม กลไกการคุ้มครอง
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แรงงานสามารถก าจดัการประพฤติผิดในการจัดหางานและการจ้างงาน อีกทัง้ การรับรองว่าจะรับฟังเสียงของผู้
ให้บริการทางเพศตลอดกระบวนการการปฏิรูปกฎหมายและการพฒันากลไกการคุ้มครองเป็นสิง่ส าคญั  

 

7. ทบทวนการด าเนินการต่อต้านการค้ามนษุย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการถกูแสวงหาประโยชน์และความรุนแรงส าหรับผู้
ย้ายถ่ินที่ให้บริการทางเพศให้ครอบคลุมทุกเพศเอกลกัษณ์และรสนิยมทางเพศ: มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และกลไกการต่อต้านการค้ามนษุย์ที่คกุคาม เลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติและ
เพศ และความรุนแรงที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตอ่แรงงานหญิง แรงงานชาย และแรงงานข้ามเพศ 

 

8. พัฒนาความสามารถของผู้ ตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน 
พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกบัภาค
การประมงทะเลและการเกษตร: การเสริมสร้างการบงัคบัใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานให้กบัผู้ ย้าย
ถ่ินจะต้องมีการจดัตัง้ระบบที่มีประสิทธิภาพด้านการตรวจแรงงานในภาคสว่นที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ภาคการประมง
ทะเลและการเกษตร ซึ่งควรพฒันาเคร่ืองมือและกระบวนการของการตรวจแรงงานเพื่อการคดัแยกความรุนแรงและ
การเก็บข้อมลู รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อรายงานตอ่สว่นการวางแผนและการบริหารจดัการตอ่ไป 

 

9. เพิ่มความรับผิดชอบของนายจ้างในการคุ้มครองแรงงานภาคการเกษตรด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั: ควรมี
การปรับปรุงพระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อขยายความคุ้มครอง
ไปยงัผู้ ย้ายถ่ินที่ท างานในภาคการเกษตรตามฤดกูาล รวมถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของนายจ้างเพื่อป้องกนั
อบุตัิเหตใุนสถานท่ีท างาน ซึง่กฎหมายควรมีบทบญัญตัิเก่ียวกบัการจดัอปุกรณ์ป้องกนัให้กบัแรงงานย้ายถ่ินโดยไมม่ี
คา่ใช้จ่าย รวมทัง้ การอบรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในภาษาของผู้ ย้ายถ่ิน 

 

10. หยดุการกกักนัผู้ ย้ายถ่ินท่ีเป็นเด็ก: จดัท าและเร่ิมด าเนินงานตามแนวทางและคูม่ือการปฏิบตัิงานโดยเร็วที่สดุ เพื่อน า
เด็กออกจากสถานกกักนัของส านกังานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย อีกทัง้ การจดัท านโยบายควรมุง่เน้นให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตวัเด็กและคงความเป็นครอบครัวไว้ให้มากที่สดุ 

 

11. จดัท าการยอมรับร่วมด้านคณุสมบตัิการศกึษาในระดบัทวิภาคีส าหรับผู้ ย้ายถ่ินท่ีเป็นเดก็และรับรองคณุภาพทางการ
ศึกษาให้กบัศนูย์การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนพลดัถ่ิน: เพื่อสนบัสนนุการโอนย้ายด้านการศกึษาของผู้ ย้ายถ่ินท่ีเป็นเด็ก 
ควรจดัท าข้อตกลงร่วมระหวา่งประเทศไทยและประเทศต้นทาง อีกทัง้ ควรรับรองคณุภาพทางการศกึษาให้กบัศนูย์
การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนพลดัถ่ิน เพื่อให้เด็กสามารถรับการศึกษาต่อภายหลงัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาใน
ประเทศไทยหรือประเทศต้นทาง 

 

12. รับรองว่าแรงงานย้ายถ่ินสามารถใช้สิทธิตามความคุ้มครองสขุภาพของตนได้: การให้โอกาสผู้ ย้ายถ่ินในการสมคัร
ประกนัสขุภาพเพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงทางการเงินไมถื่อวา่เทียบเท่ากบัความครอบคลมุทางสขุภาพ อปุสรรค
ทางร่างกาย ทศันคติ และกระบวนการในการเข้าถึงการบริการสขุภาพในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคการ
ด าเนินการจากการให้สิทธิในกระดาษสู่การให้บริการที่ครอบคลมุอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีมาตรการด าเนินการ
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ขยายการรับสมคัรและการใช้ประโยชน์ รวมถึงจดัให้มีการบริการสขุภาพท่ีเป็นมิตรตอ่ผู้ ย้ายถ่ิน พฒันาการสือ่สารกบั
แรงงานย้ายถ่ินและครอบครัว และท าให้แน่ใจวา่นายจ้างภาคสว่นในระบบจะด าเนินการตามเง่ือนไขเพื่อให้แรงงาน
ย้ายถ่ินสามารถสมคัรรับสิทธิ และสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกบัหน่วยงานทกุภาคสว่นเพื่อให้ผู้ ย้ายถ่ินที่ไม่มี
เอกสารสามารถมีประกนัได้  

 

13. จัดสรรงบประมาณของรัฐให้กบั NGO ที่เป็นผู้ ให้บริการด้านสขุภาพต่อผู้ ย้ายถ่ินที่ไม่ปกติ: รัฐบาลควรหาทางเลือก
ด้านงบประมาณส าหรับให้บริการผู้ ย้ายถ่ินที่ไม่ปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประกนัและลงัเลในการเข้ารับบริการของรัฐ 
โดยเฉพาะการขยายความส าเร็จของโครงการ NGO ผา่นทนุของรัฐบาล อาจมีผลเชิงกลยทุธ์ในการให้บริการคนกลุม่
นีไ้ด้ 

 

14. ขยายการยอมรับทักษะในภาคส่วนการท างานที่ผู้ ย้ายถ่ินหญิงท างาน : การจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ศกัยภาพในการน าผลกระทบเชิงบวกมาสู่ประเทศไทยและประเทศต้นทางภายในภมูิภาค อย่างไรก็ตาม  ข้อตกลง
ยอมรับร่วมจ านวน 8 ข้อตกลง ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัให้ประโยชน์ที่จ ากดัตอ่ผู้ ย้ายถ่ินหญิง การขยายข้อตกลงในระดบัทวิ
ภาคีหรือภมูิภาคส าหรับงานท่ีใช้ทกัษะระดบัต ่าหรือระดบักลางในภาคสว่นเคร่ืองแตง่กาย การให้การดแูล งานรับใช้
ในบ้าน และการผลติ จะสามารถเติมเต็มความต้องการของตลาดแรงงานได้ พร้อมทัง้ขยายช่องทางการย้ายถ่ินอยา่ง
ถกูกฎหมายส าหรับผู้หญิง โดยมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของข้อตกลงระหวา่งประเทศวา่ด้วยการโยกย้ายถ่ิน
ฐาน (Global Compact for Migration)  

 

15. เพิ่มความเข้าใจเก่ียวกบัการมีสว่นช่วยของผู้ ย้ายถ่ินในสื่อ: เพื่อสร้างทศันคติเชิงบวกต่อผู้ ย้ายถ่ินในประเทศไทย มี
ความจ าเป็นที่ในการจดัการอบรมสื่อที่มีหน้าที่รายงานข่าวด้านการย้ายถ่ิน การรายงานข่าวที่มีความล าเอียงโดย
เสนอข่าวเชิงลบเก่ียวกบัผู้ ย้ายถ่ินอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบตัิภายในสงัคม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ท าให้มองว่า
การแสวงหาประโยชน์จากผู้ ย้ายถ่ินเป็นการกระท าที่ยอมรับได้   

 

16. เสริมสร้างการด าเนินงานในรูปแบบสหวิชาชีพในการตอ่ต้านการค้ามนษุย์: การตอบสนองทางกระบวนการยตุิธรรม
ทางอาญาในการค้ามนุษย์ในรูปแบบแยกหน่วยงานด าเนินการมีประสิทธิภาพที่จ ากัดอย่างเห็นได้ชัดถึงความ
ล้มเหลวของการด าเนินงานท่ีผา่นมา จึงมีความจ าเป็นในการด าเนินงานในรูปแบบของสหวิชาชีพท่ีน าผู้มีสว่นได้สว่น
เสียที่เก่ียวข้อง รวมถึงองค์การภาคประชาสงัคมและเอกชนเข้าร่วมเพื่อน าไปสู่กระบวนการในการป้องกันและ
ตอบสนองตอ่การค้ามนษุย์ในภาคสว่นการท างานท่ีมีความเสีย่ง 

 

17. เสริมสร้างความสามารถในการด าเนินการและติดตามการด าเนินการตามจรรยาบรรณด้วยตนเองของภาคเอกชน: มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มการอบรมให้กับธุรกิจเพื่อสร้างและติดตามการด าเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมี
ประสทิธิภาพ การยอมรับการทวนสอบของบคุคลที่สามเป็นสิง่ส าคญัยิ่งในการท าให้แนใ่จวา่การควบคมุดแูลเป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา และจะต้องรับผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบตัิตาม ควรมีความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก 
เช่น ภาคประชาสงัคม รัฐบาล และองค์การระหวา่งประเทศเพื่อสนบัสนนุการมีสว่นร่วม     


