รายงานการย้ ายถิ่นของประเทศไทย พ.ศ. 2562
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทนา
ประเทศไทยเป็ นเส้ นทางของการย้ ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาหลายศตวรรษ ซึง่ เป็ นระยะเวลานานก่อนที่จะมีการ
จัดตังระบบการควบคุ
้
มการเคลื่อนย้ ายข้ ามชายแดนอย่างเป็ นทางการ ผู้คนจานวนมากเดินทางเข้ ามาหรื ออพยพมาตัง้
รกรากในดินแดนของประเทศไทย ส่งผลให้ ในปั จจุบนั ประชากรของประเทศมีความหลากหลายทางชนชาติมากกว่าที่ทราบ
กันโดยทัว่ ไป ประกอบด้ วยชาวจีน มลายู กะเหรี่ ยง ฉาน มอญ เขมร ลาว อินเดีย และอื่นๆ ความพยายามในการสร้ างชาติ
ในปลายศตวรรษที่ 19 ได้ นาไปสู่ความกลมกลืนของวัฒนธรรมและภาษาของคนในหลายกลุ่มนี ้ แต่การรับเข้ ามาของ
แรงงานย้ ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้ านในระยะหลังนี ้ มีการตอบสนองเชิงนโยบายที่มีการเปลีย่ นแปลงมากขึ ้น
ช่วงเวลาที่มีแรงงานย้ ายถิ่นจานวนมากเดินทางเข้ าประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาเริ่ มต้ นขึน้ เมื่อช่วง พ.ศ. 2533 ซึ่ง เกิ ดขึน้ ในเวลาใกล้ เคียงกัน กับทศวรรษที่
เศรษฐกิจเฟื่ องฟูระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2539 ทาให้ มีความแตกต่างด้ านรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ าน จากการขยายตัวของการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลทะลักเข้ ามา ส่งผลให้ มีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราที่ใกล้ เคียงร้ อยละ 10 ต่อปี ประเทศไทยจึงกลายเป็ นประเทศรายได้ ปานกลาง และเปลี่ยน
ผ่านจากการเป็ นประเทศส่งออกแรงงานสูป่ ระเทศรับเข้ าแรงงานภายในช่วงอายุคน
แม้ ว่าในปั จจุบนั แรงงานย้ ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้ านจะมีสดั ส่วนมากที่สดุ ในจานวนประชากรผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
แต่การไหลเข้ ามาของผู้ย้ายถิ่นยังคงมีความแตกต่างและซับซ้ อน ซึ่งมีหลากหลายกลุม่ ในประเทศที่ไม่ได้ ถือสัญชาติไทย
ประกอบด้ วย บุคคลไร้ รัฐ ผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่พกั พิง ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นักลงทุนต่างชาติ ชาวต่างชาติที่สมรสกับ
คนไทย นักเรี ยน/นักศึกษา และผู้เกษี ยณอายุ อีกทัง้ การย้ ายถิ่นภายในประเทศและนอกประเทศของคนไทยยังคงเป็ น
ปรากฏการณ์ สาคัญ ส่วนใหญ่ได้ รับการกระตุ้นจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างพื ้นที่ในชนบทและในเมืองของ
ประเทศไทย รวมถึงการขาดซึง่ โอกาสการดารงชีวิตที่เพียงพอในพื ้นที่ชนบท
วัตถุประสงค์และเนื ้อหาในรายงานฉบับนี ้
เนื่องจากมีข้อห่วงกังวลด้ านสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีข้อมูลและการวิเคราะห์
ด้ านการย้ ายถิ่นในประเทศไทยที่ถกู ต้ อง ซึ่งภายใต้ กรอบความร่ วมมือของคณะทางานเฉพาะเรื่ องแห่งสหประชาชาติว่า
ด้ วยการย้ ายถิ่น (United Nations Thematic Working Group on Migration) รายงานการย้ ายถิ่นของประเทศไทย มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ โดยอิสระเกี่ยวกับแนวทางและรู ปแบบการย้ ายถิ่น การจัดทารายงานเริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 ใน
ฐานะผลผลิตเรื อธงในการให้ ความรู้ ของคณะทางานฯ โดยจัดพิมพ์ทกุ 3 ปี โดยประมาณ ซึง่ รายงานฉบับนี ้มีจานวน 11 บท
จัดทาโดยหน่วยงานภายใต้ สหประชาชาติ
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ในแต่ละบทมีการวิเคราะห์นโยบายและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมีการประเมินสถานการณ์ ปัจจุบนั ของแรงงานผู้
ย้ ายถิ่น อีกทัง้ มีข้อเสนอแนะต่อนโยบายและการปรับปรุงแผนการเพื่อให้ เกิดการพัฒนาฐานะของผู้ย้ายถิ่น รายงานฉบับนี ้
มีการสังเคราะห์ข้อค้ นพบที่สาคัญและเสนอแนวทางข้ างหน้ าในการทางานด้ านการย้ ายถิ่นของประเทศไทยที่มงุ่ ฐานสิทธิ
มีระยะยาว และมีความสอดคล้ อง

รายงานการย้ ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับนี ้แบ่งเป็ น 5 ส่วน ซึ่งมีความสาคัญในระดับสูงของคณะทางานเฉพาะเรื่ องแห่ง
สหประชาชาติ ดังต่อไปนี ้ (1) นโยบายและข้ อมูลการย้ ายถิ่น (2) สภาพการทางานของผู้ย้ายถิ่น (3) การเข้ าถึงการบริ การ
สาหรับผู้ย้ายถิ่น (4) การย้ ายถิ่นและการพัฒนา และ (5) การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น
นโยบายและข้ อมูลการย้ ายถิ่น
แม้ ว่ารู ปแบบการย้ ายถิ่นมีความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ แนวโน้ มการย้ ายถิ่นของแรงงานเข้ าประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี และไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปี ต่อๆ ไป จานวนคนที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติไทยซึ่ง พานักอยู่ใน
ประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ ้นจากประมาณ 3.7 ล้ านคน ใน พ.ศ. 2557 เป็ น 4.9 ล้ านคน ใน พ.ศ. 2561 ประกอบด้ วย
แรงงานย้ ายถิ่ นจากประเทศกัมพูชา สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
เวียดนาม จานวนประมาณ 3.9 ล้ านคน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ปั จจุบนั มีผ้ ยู ้ ายถิ่น อยู่จานวนมากกว่าร้ อยละ 10 ของกาลัง
แรงงานในประเทศไทย ข้ อมูลประชากรของประเทศไทยแสดงให้ เห็นว่าจะมีความต้ องการแรงงานย้ ายถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน จึงเป็ นช่วงที่สาคัญยิ่งขึ ้นที่ประเทศไทยจะพัฒนากรอบการดาเนินงานให้ สอดคล้ องและ
เป็ นระยะยาวในการควบคุมดูแลแรงงานย้ ายถิ่น หากการย้ ายถิ่นเป็ นส่วนสาคัญต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงานและ
การท างานอย่างมีคุณ ค่าของแรงงานย้ ายถิ่ น การแก้ ปั ญ หาระยะสัน้ ที่ ไม่สามารถปิ ดช่อ งว่า งด้ านนโยบายและการ
ดาเนินงานได้ อย่างยัง่ ยืนนันถื
้ อว่าไม่เพียงพอ
ในขณะเดียวกัน มีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ารัฐไม่สามารถควบคุมการย้ ายถิ่นได้ โดยลาพัง ประสบการณ์ในอดีตพิสจู น์วา่
การลดจ านวนการย้ า ยถิ่ น ที่ ไม่ป กติ (irregular migration) ไม่สามารถประสบผลสาเร็ จ ได้ จ ากการเพิ่ ม การบัง คับใช้
กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องมีความพยายามในการระบุถึงสาเหตุของปั ญหาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายที่สงู ระยะเวลาในการดาเนิ นงานที่ยาวนาน และความซับซ้ อนของกระบวนการการดาเนินการตามบันทึกความ
เข้ าใจ (MOU) ร่ วมกับประเทศต้ นทาง เป็ นเหตุให้ แรงงานย้ ายถิ่นยังคงใช้ ช่องทางที่ไม่ปกติต่อไป อีกทัง้ การที่ไม่มีความ
ยืดหยุน่ กว่าเดิมในการเปลีย่ นนายจ้ าง ทาให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นคงสถานะที่ถกู ต้ องทางกฎหมายได้ ยากภายหลังจากการเดินทางเข้ า
มาในประเทศ
ประเทศไทยมีการดาเนินการในก้ าวที่สาคัญผ่านการทบทวนพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว
ซึง่ แสดงถึงการเปิ ดกว้ างในการมีสว่ นร่วมของหุ้นส่วนทางสังคมและองค์กรระหว่างประเทศมากยิ่งขึ ้น กฎหมายใหม่ได้ รวม
การปรับปรุ งที่สาคัญ ได้ แก่ การไม่อนุญาตให้ ค่าธรรมเนียมในการเข้ ามาทางานเป็ นภาระของแรงงาน เพิ่มโอกาสในการ
เคลื่อนย้ ายภายในตลาดแรงงาน กาหนดการวางหลักประกันและเงื่อนไขการได้ รับอนุญาตนาคนเข้ ามาทางานในประเทศ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ ้น จัดตังกองทุ
้
นเพื่อช่วยเหลือแรงงานย้ ายถิ่นระหว่างการทางานในประเทศไทย ห้ ามการยึดเอกสารสาคัญ
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ประจาตัว และการจัดตังคณะกรรมการไตรภาคี
้
เพื่อควบคุมดูแลการจัดทานโยบายการย้ ายถิ่น ซึง่ หากสามารถดาเนินการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถพัฒนาการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทยได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการจั ด ตัง้ ศูน ย์ ร่ ว มบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ แรงงานต่ า งด้ า ว (Migrant Worker Assistance Centres:
MWACs) ในประเทศไทยเป็ นการพัฒนาในเชิงบวกเช่นกัน โดยการให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผ้ ยู ้ ายถิ่นโดยเฉพาะผู้ที่
ถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อจัดตังศู
้ นย์ร่วมบริ การช่วยเหลือแรงงานต่างด้ าวใน 10
จังหวัดนาร่ อง สามารถช่วยลดช่องว่างในการดาเนินงานตามนโยบายได้ การยอมรับว่าเจ้ าหน้ าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ การ
เข้ าถึง และการสนับสนุนด้ านการแปล เป็ นสิง่ จาเป็ นในการทาให้ การบริ การภาครัฐเป็ นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่นมากยิ่งขึ ้น ในขณะ
ที่องค์ การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ ประเมินความสามารถของศูนย์ร่วม
บริ การช่วยเหลือแรงงานต่างด้ าว และมีข้อเสนอให้ เพิ่มการให้ คาปรึ กษาและการอบรมเพื่อสร้ างประสิทธิ ภาพให้ กับ
โครงการนี ้ ระบบการทางานที่เสริ มสร้ างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) แสดงให้ เห็นถึงการ
สร้ างความเชื่อใจในชุมชนผู้ย้ายถิ่นมากยิ่งขึ ้น
แรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทยถูกมองเป็ นเพียงทรัพยากรแรงงานชัว่ คราวมากกว่าการเป็ นสมาชิกเต็มตัวในสังคม แม้ วา่
แรงงานย้ ายถิ่นมีส่วนในการพัฒนาประเทศทังในเชิ
้
งสังคมและเศรษฐกิจ การจับตามองผู้ย้ายถิ่นในการเข้ ามาเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมไทยแสดงให้ เห็นว่าแม้ ผ้ กู าหนดนโยบายจะมีความพยายามอยู่บ้าง แต่ความท้ าทายยังคงอยู่ในฐานะของ
แรงงานนัน้ ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกับคนชาติในด้ านค่าจ้ างและสภาพการทางาน ในฐานะผู้ที่อยู่
ในระบบการให้ บริ การของรัฐ คนกลุม่ นี ้ยังคงพบเจอความยากในการรับบริ การด้ านการศึกษาและการรักษาพยาบาลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ตอ่ ผู้ย้ายถิ่นผ่านการเสนอเพียงด้ านเดียวของสือ่ ส่งผลให้ เกิด ความเข้ าใจผิด
และความเกลียดกลัวต่างชาติที่คนไทยมีตอ่ แรงงานย้ ายถิ่น
ประเด็นเหล่านี ้ในประเทศไทยไม่ได้ มีข้อแตกต่างจากอีกหลายประเทศซึง่ พยายามจัดทานโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อดารง
ไว้ ซึ่ง ความยึดเหนี่ยวทางสังคม อย่างไรก็ ตาม มีประเด็นสาคัญที่รัฐบาลจะต้ องคานึงถึง อย่างพอเพียง เช่น สถานะ
เพียงชัว่ คราวของแรงงานย้ ายถิ่นยังคงสอดคล้ องกับความต้ องการแรงงานในตลาดแรงงานไทยหรื อไม่ เนื่องจากว่าแรงงาน
ย้ ายถิ่นได้ เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยหลายสิบปี แล้ วและพานักอยู่เป็ นระยะเวลาหลายปี ต่อครัง้ ดังนัน้ นโยบายในการ
ปฏิบตั ิตอ่ คนกลุม่ นี ้ในฐานะแรงงานระยะสันอาจไม่
้
เพียงพออีกต่อไป การสนับสนุนให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นเป็ นสมาชิกที่มีบทบาททาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในประเทศไทยอาจมีประโยชน์ตอ่ ตัวผู้ย้ายถิ่นเองและกับสังคมไทยเช่นกัน
สภาพการทางานของผู้ย้ายถิ่น
เมื่อมองในส่วนของสภาพการทางานของแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทย ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ด้านการให้ ความ
คุ้มครองสิทธิแรงงานขันพื
้ ้นฐาน แม้ จะมีสญ
ั ญานของความก้ าวหน้ าในภาคส่วนการประมงทะเลและการแปรรู ปสัตว์น ้า
แต่การปฏิบตั ิมิชอบต่อแรงงานยังคงมีอยูท่ งแรงงานย้
ั้
ายถิ่นหญิงและชาย รวมถึงการบังคับใช้ แรงงาน เช่น การหลอกลวง
มาทางานและการไม่จ่ายค่าจ้ าง แม้ ว่าจะมีความพยายามร่ วมกันในการปรั บปรุ งกรอบกฎหมายและการติดตามการ
ดาเนินการตามกฎระเบียบใหม่ แต่การบังคับใช้ ยงั คงไม่สม่าเสมอ โดยเฉพาะการคุ้มครองด้ านค้ าจ้ าง
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มีการพิจารณาดาเนินการที่น้อยกว่าในด้ านการจัดระเบียบสภาพการทางานของผู้ย้ายถิ่ นที่ทางานในภาคการเกษตร
แรงงานที่ทางานตลอดปี ได้ รับการคุ้มครองด้ านสิทธิแรงงานเช่นแรงงานอื่นๆ บ้ าง แต่แรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาล
ไม่ได้ รับแม้ กระทัง่ การคุ้มครองขันต
้ ่าสุด เช่น ค่าจ้ างขันต
้ ่า ค่าล่วงเวลา เวลาพัก วันหยุดพักผ่อนประจาปี การลาป่ วย และ
ประกันสังคม การมีมาตรฐานข้ อกาหนดที่น้อยเป็ นเหตุให้ ภาคส่วนนี ้มีความไม่เป็ นทางการสูง มีค่าจ้ างต่า มีสภาพความ
เป็ นอยูแ่ ละการทางานที่ไม่ปลอดภัย อีกทัง้ มีปัญหาที่เชื่อมโยงกับแรงงานเด็ก
คุณภาพและขอบเขตการตรวจแรงงานที่ยงั ไม่เพียงพอในสถานที่ทางานภาคการเกษตรเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ มีสภาพ
การทางานที่ไม่มีคณ
ุ ภาพสาหรับผู้ย้ายถิ่นในภาคส่วนนี ้ และเป็ นเหตุให้ มีข้อจากัดด้ านการบังคับใช้ กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้ องเช่นกัน อีกทัง้ การเตรี ยมการอบรมด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่เพียงพอสาหรับ
แรงงานย้ ายถิ่น เป็ นเหตุให้ แรงงานมีความเสีย่ งมากยิ่งขึ ้นต่อการบาดเจ็บจากการทางานและการได้ รับสารฆ่าศัตรู พืชและ
สัตว์มากเกินไป
เนื่องด้ วยการกาหนดความผิดทางอาญาและการดาเนินงานด้ านการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นที่ให้ บริ การทางเพศใน
ประเทศไทยจึงถูกคุกคามจากการข่มขู่และจับกุมเป็ นประจา ซึ่งสร้ างความเสียหายอย่างร้ ายแรงในการดารงชีวิตและการ
ช่วยเหลือครอบครัว กฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่ครอบคลุมการทางานในอุตสาหกรรมการให้ บริ การทางเพศ แต่
กาหนดเป็ นความผิดทางอาญาภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี
เนื่องจากการทางานด้ านการให้ บริ การทางเพศถูกรวมกับการค้ ามนุษย์ ในบริ บทของการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจจึงเข้ าตรวจค้ นสถานที่ทางานเพื่อคัดแยกผู้เสียหายเป็ นประจา ทังนี
้ ้ ผู้ย้ายถิ่นที่ให้ บริ การทางเพศที่ถกู พบ
ระหว่างการตรวจค้ นจะถูกจับกุมและควบคุมตัวในฐานะผู้กระทาความผิดทางอาญาหรื อส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองใน
ฐานะผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์โดยทีไ่ ม่เห็นว่าตัวแทนของคนกลุม่ นี ้มีความสาคัญ แม้ วา่ จะมีการดาเนินงานตามรูปแบบ
ที่กล่าวมา แต่การศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่ที่ทางานในอุตสาหกรรมการให้ บริ การทางเพศของไทยเป็ นผู้สมัครใจทางาน
เนื่องจากปั จจัยดึงดูดด้ านรายได้ ดังนัน้ การทาให้ การทางานด้ านการให้ บริ การทางเพศไม่เป็ นความผิดทางกฎหมายอาญา
และยอมรับการทางานด้ านดังกล่าวว่า เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการทางานนัน้ จะถือเป็ นก้ าวแรกในการคุ้มครองสิทธิ ด้าน
แรงงานของผู้ย้ายถิ่นที่ทางานในภาคส่วนนี ้ได้ ดียิ่งขึ ้น
การที่ประเทศไทยยื่นสัตยาบันสารพิธีสารของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) ในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2561 อาจเป็ นก้ าวที่สาคัญเพื่อปรับปรุงสภาพการทางานที่ย่าแย่สาหรับผู้ย้ายถิ่นในทุกภาคส่วน และมีความคาดหวัง
ว่าการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์จะสามารถทาให้ ข้อผูกพันของประเทศไทยเป็ นไปตาม
พิธีสารดังกล่าวได้ โดยเริ่ มจากการระบุความเสี่ยงเชิงโครงสร้ างของการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานผู้ทีความเสี่ยงใน
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นและผู้ที่ทางานในภาคส่วนนอกระบบ
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การเข้ าถึงการบริ การสาหรับผู้ย้ายถิ่น
ความก้ าวหน้ าในการทาให้ แรงงานย้ ายถิ่นเข้ าถึงการบริ การของรัฐได้ อย่างเป็ นธรรมมีบญ
ั ญัติไว้ ภายใต้ กฎหมาย แต่มี
ข้ อจากัดในทางปฏิบตั ิ แรงงานย้ ายถิ่นปกติ (regular migrant workers) สามารถรับการสงเคราะห์จากระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย และผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ (irregular migrants) สามารถสมัครประกันสุขภาพได้ โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม
รายปี อย่างไรก็ตาม การใช้ ประโยชน์จากบริ การสาธารณสุขของผู้ย้ายถิ่นยังคงมีจานวนน้ อยเนื่องจากอุปสรรคทางสังคม
และการเงิน ประมาณการณ์ ที่ร้อยละ 64 ผู้ย้ายถิ่นปกติ (1.97 ล้ านคน) เข้ าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ลดลงเป็ น
ร้ อยละ 51 เมื่ อ รวมผู้ ย้ า ยถิ่ น ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ ว ย หน่ ว ยงาน NGO ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและหน่ ว ยงานภายใต้ องค์ ก าร
สหประชาชาติสามารถเติมช่องว่างได้ อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้ าถึงผู้ย้ายถิ่นโดยไม่คานึงถึงสถานะทางกฎหมาย ทังนี
้ ้
ยังคงมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับความยัง่ ยืนของโครงการดังกล่าวในระยะยาว
สิทธิของผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็กในการเข้ าถึงการให้ บริ การของรัฐ กาหนดไว้ ได้ ดีภายใต้ กฎหมายไทย โดยเฉพาะการบริ การที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็กสามารถเรี ยนในชันประถมและมั
้
ธยมได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย อีกทัง้ มีทางเลือกที่
จะศึกษานอกระบบและมีศนู ย์การเรี ยนรู้ สาหรับเยาวชนพลัดถิ่น ที่ให้ บริ การต่อผู้ย้ายถิ่นที่ไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์เข้ า
เรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ ซึ่งโอกาสในการเข้ ารับการศึกษาโดยรัฐบาลไทยและ NGO ส่งผลให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นที่เป็ นเด็กจานวน
164,000 คน เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนในประเทศไทย ทังนี
้ ้ คาดว่ามีผ้ ยู ้ ายถิ่นที่เป็ นเด็กจานวนประมาณ 200,000 คน ที่อยูน่ อก
โรงเรี ยนและไม่ได้ รับการศึกษา
คล้ ายกับความท้ าทายของระบบสาธารณสุข ที่มีข้อจากัดที่ไม่เป็ นทางการเป็ นเหตุให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นที่เป็ นเด็กไม่สามารถเข้ าถึง
การให้ บริ การได้ แม้ ว่ารัฐเป็ นผู้สนับสนุนค่าเล่าเรี ยน แต่ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นัน้ ผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็กอาจยังไม่สามารถจ่ายได้
เช่น ค่าเดินทาง ชุดนักเรี ยน และการอยู่หอพัก เป็ นต้ น ทัศนคติและความเข้ าใจของผู้ให้ การศึกษาต่อนโยบายการศึกษา
ของผู้ย้ายถิ่นอาจไม่เพียงพอในบางกรณี อีกทัง้ อายุที่ไม่ทราบแน่ชดั ภาษา และเงื่อนไขทางเอกสารอาจเป็ นเหตุให้ ไม่ได้
เข้ าเรี ยน และผู้ปกครองของผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็กอาจมองว่า ตนทางานในประเทศไทยเพียงชัว่ คราว จึงลังเลที่จะให้ บตุ รเข้ า
รับการศึกษาในโรงเรี ยนไทย
แม้ จะมีการหารื อด้ านการพัฒนาทางเลือกอื่นๆ การที่ผ้ ยู ้ ายถิ่นที่เป็ นเด็กถูกกักกันเป็ นระยะเวลานานสร้ างปั ญหาให้ แก่
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สาหรับเด็กที่เป็ นผู้แสวงหาที่พกั พิงที่ไม่สามารถส่งตัวออกจากประเทศได้ ต้ องอยู่ในศูนย์ พกั พิง
ที่แออัดอย่างมากจนกว่าจะจบกระบวนการ เด็กบางคนอาจถูกกักกันเป็ นปี ภายใต้ สภาพที่ เสื่อมทราม โดยไม่สามารถ
เข้ าถึงการศึกษาของรัฐได้ และถูกแยกจากผู้ปกครองเมื่อมีอายุเข้ าสูว่ ยั หนุ่มสาว มีการปล่อยตัวเด็กเป็ นการเฉพาะกิจใน
พ.ศ. 2560 และ 2561 ทังนี
้ ้ อยูร่ ะหว่างการจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิในการปล่อยตัวเด็กพร้ อมผู้ปกครองหรื อส่งเด็กไปอยู่
ในศูนย์พกั พิง
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การย้ ายถิ่นและการพัฒนา
การส่งเงิ นกลับบ้ านของผู้ย้ายถิ่ นไปยังประเทศต้ นทางมีความสาคัญและอาจเป็ นแหล่งรายได้ ทางเดียวของสมาชิ ก
ครอบครัว ครอบครัวส่วนใหญ่ที่พึ่งพารายได้ จากการเกษตรตามฤดูกาลที่ไม่มนั่ คงใช้ เงินที่สง่ กลับมาจากแรงงานย้ ายถิ่น
เพื่อให้ มีรายได้ ประจา เนื่องจากแรงงานย้ ายถิ่นมีศกั ยภาพในการพัฒนามาตรฐานความเป็ นอยู่และลดความยากจนใน
ระดับของครอบครัวได้ อีกทัง้ สามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้ าง โดยรวมแล้ ว แรงงานย้ ายถิ่นใน
ประเทศไทยส่งเงิ นกลับจานวน 2.8 พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ผ่านช่องทางในระบบไปยังประเทศกัม พูชา สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม จานวนดังกล่าวเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของจานวนการส่งเงินกลับทังหมด
้
เนื่องจากแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ยงั คงส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบ เช่น ผ่านระบบ “hundi” ระบบนายหน้ า หรื อถือเงินกลับบ้ านเอง
สาเหตุหลักที่ทาให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นใช้ ช่องทางนอกระบบคือ ความเชื่อใจสูงกว่า ใช้ ง่าย มีความยืดหยุ่น และเข้ าถึงได้ ในทาง
กลับกัน ผู้ย้ายถิ่นที่พยายามส่งเงินกลับผ่านช่องทางในระบบ เช่น สถาบันธนาคาร ส่วนใหญ่ถกู ทาให้ ล้มเลิกเนื่องจากต้ อง
ใช้ เอกสารสาคัญประจาตัว ต้ องกรอกข้ อมูลมาก และได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่ให้ เกียรติ ซึ่งอุปสรรคเหล่านี ้รวมถึง การเข้ าถึง
บริ การทางการเงิน อาจทาให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นไม่สามารถได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการส่งเงินกลับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวใน
ระยะยาวได้
สามารถประมาณการณ์ได้ วา่ การส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบจากประเทศไทยไปประเทศต้ นทางมีจานวนเป็ นเท่าตัว
ของการส่งกลับผ่านช่องทางในระบบ ซึ่งอาจช่วยเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเวียดนาม เป็ นจานวนระหว่าง 6 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ถึง 1 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ข้ อมูลผู้สง่ เงินกลับประเทศส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงในพื ้นที่ชนบท ดังนัน้ หากสามารถให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นเข้ าถึงทางเลือกในการส่งเงิน
กลับผ่านช่องทางในระบบในประเทศไทยอย่างปลอดภัยและราคาถูก จะมีสว่ นในการเติบโตของเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
ได้ การวิจยั เสนอว่า การมอบทรัพยากรต่างๆ ให้ แก่ผ้ หู ญิงจะเกิดประโยชน์ที่ยงั่ ยืนมากกว่า เนื่องจากผู้หญิง มีแนวโน้ มที่จะ
จัดแบ่งเงินเพื่อส่งเงินกลับจานวนมากกว่าเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ของบุตรตน
ผู้หญิงจานวนมากเป็ นหลักในการหารายได้ เลี ้ยงครอบครัวผ่านการทางานในประเทศไทย ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการระบุวา่
จานวนครึ่ งหนึง่ ของแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทยเป็ นผู้หญิง (ร้ อยละ 50.2) ซึ่ง น่าจะเป็ นจานวนที่น้อยกว่าความเป็ นจริ ง
เนื่องจากมีผ้ หู ญิ งที่ทางานแบบไม่ปกติในภาคส่วนนอกระบบมากกว่าผู้ชาย และไม่ได้ ถูกระบุไว้ ในสถิติการย้ ายถิ่นของ
แรงงาน โดยเฉพาะผู้หญิ งที่ทางานรับใช้ ในบ้ านและผู้ให้ บริ การทางเพศที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร เนื่องจากนโยบายและ
กฎหมายเชิงปกป้องที่จากัดการย้ ายถิ่นของผู้หญิงผ่านช่องทางที่ถกู กฎหมาย ส่งผลให้ ไม่สามารเห็นการย้ ายถิ่นของผู้หญิง
จานวนมากที่ย้ายถิ่นเข้ าประเทศไทยได้ เมื่อเทียบเท่ากับผู้ย้ายถิ่นชาย
แม้ ว่าผู้ย้ายถิ่นหญิงจะมีบทบาทสาคัญต่อความต้ องการแรงงานในประเทศไทย ผู้ย้ายถิ่นหญิ งยังคงพบกับการถูกเลือก
ปฏิบตั ิแบบอานาจทับซ้ อนซึง่ ทาให้ สภาพการทางานด้ อยลง การทางานของผู้หญิงถูกตีมลู ค่าต่ากว่า โดยมีคา่ จ้ างที่ต่ากว่า
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คนชาติหรื อผู้ย้ายถิ่นชาย อีกทัง้ การขาดความเป็ นระบบในภาคส่วนหลักต่างๆ ของการทางานของผู้หญิง ส่งผลให้ ผ้ หู ญิง
ไม่สามารถรับสิทธิด้านแรงงานพื ้นฐานได้ เช่น ค่าจ้ างขันต
้ ่า ชัว่ โมงการทางานปกติ ค่าจ้ างล่วงเวลา และประกันสังคม เป็ นต้ น
เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นหญิงส่วนใหญ่ทางานที่ต้องการทักษะฝี มือต่าภายในเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทย แรงงานกลุม่
นี ถ้ ูก กัน ออกจากประโยชน์ ที่ ควรได้ รับ จากการเคลื่อนย้ า ยแรงงานเสรี ภายใต้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (ASEAN
Economic Community) แม้ จะเป็ นผู้หญิงที่มีความเชี่ยวชาญ แต่วิชาชีพที่มีทกั ษะสูงภายใต้ ข้ อตกลงยอมรับร่ วมในเรื่ อง
คุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนยังคงเป็ นสาขาการทางานของผู้ชายเป็ นส่วนใหญ่ (ยกเว้ นการพยาบาลและการบัญชี)
เพศจึง ควรเป็ นกระแสหลักหนึ่ง ของกลไกที่สร้ างพืน้ ฐานของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน เพื่อให้ เกิ ดผลกระทบที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ย้ายถิ่นหญิง
การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น
การค้ ามนุษย์ในประเทศไทยมีสาเหตุหลักจากการย้ ายถิ่นของแรงงานจานวนมากจากประเทศเพื่อนบ้ านได้ แก่ ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึง่ ยังไม่ได้ จดั ทาระบบการจัดหาคน
มาทางานและกรอบการบริ หารจัดการการย้ ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอานวยความสะดวกและวางระเบียบการ
เคลื่อนย้ ายกาลังแรงงานกลุม่ นี ้เข้ าทางาน ส่งผลให้ แรงงานย้ ายถิ่นมีความเสี่ยงในการถูกแสวงหาประโยชน์ ระหว่างแต่ละ
ขันตอนของกระบวนการย้
้
ายถิ่น
มีผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ในประเทศไทยที่ถกู คัดแยกอย่างเป็ นทางการจานวน 455 คน ใน พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม
อัตราของปั ญหาที่แท้ จริ งและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในการลดปั ญหานัน้ ยังคงยากที่จะทาให้ ชดั เจน ยังไม่มีการ
ประมาณการณ์ที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับจานวนผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ในประเทศ และกรณีที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้
รับการคัดแยก ข้ อจากัดของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการค้ ามนุษย์ที่ถกู ต้ องและครอบคลุมยังคงมีความสาคัญ รายงานต่างๆ
อิงการวิเคราะห์จากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ หรื อหากเป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์ จะได้ จากกรณีการคัดแยกจานวนน้ อย หรื อใน
กรณีอื่นๆ รายงานส่วนใหญ่พงึ่ พิงวาทศิลป์และการพูดเกินจริ งที่เต็มไปด้ วยอารมณ์ความรู้สกึ
ในการนี ้ รายงานผลการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ ของรัฐบาลไทยจึง เป็ นส่วนสาคัญในปี ที่ผ่านๆ มา โดยนา
ความพยายามของกระทรวงที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการค้ ามนุษย์มารวมกันทุกปี ทังนี
้ ้ การเก็บข้ อมูล ปฐมภูมิยังคง
แยกกันดาเนินการ โดยเฉพาะการวิจยั เชิงคุณภาพที่จาเป็ นและแตกต่าง ซึ่งมีความจาเป็ นในการได้ รับความเข้ าใจที่ดีขึ ้น
เกี่ยวกับสาเหตุของการแสวงหาประโยชน์และการตอบสนองต่อการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
มีการยอมรับเพิ่มขึ ้นว่าภาคส่วนเอกชนในประเทศไทยไม่ได้ เพียงจะต้ องรับผิดชอบต่อการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น
แต่สามารถเป็ นภาคีที่สาคัญในการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจที่มีจริ ยธรรม ผู้อยูใ่ นภาคส่วนธุรกิจจานวนมากเริ่ มสนับสนุน
การจัดหางานและการจ้ างงานที่เป็ นธรรมและมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและห่วงโซ่อปุ ทานของตน อย่างไรก็ตาม ยังมี
ข้ อห่วงกังวลเกี่ ยวกับการริ เริ่ มโดยสมัครใจที่นาไปสู่การพัฒนาสถานการณ์ ของแรงงานย้ ายถิ่ น เนื่องจากมีการหยุด
ดาเนินการเมื่อพบการเปลีย่ นแปลงที่ยงุ่ ยากและจาเป็ น เช่น การจ่ายเงินที่เพียงพอในการดารงชีวิตให้ กบั แรงงาน
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มีความชัดเจนว่ามีความจาเป็ นในการริ เริ่ มการเปลีย่ นการปฏิบตั ิของภาคส่วนธุรกิจเอกชนหากประสงค์จะแก้ ไขปั ญหาการ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงานย้ ายถิ่น แต่ก็ไม่ควรมองว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างฉับพลัน การกากับตนเองโดยภาคส่วนเอกชน
ควรมีการควบคุมดูแลและดาเนินการโดยรัฐบาลไทย สหภาพแรงงาน ประชาสังคม สื่อ และผู้บริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ไปคูก่ นั เพื่อให้ การแข่งขันด้ านแรงงานราคาถูกจากแรงงานย้ ายถิ่นเปลีย่ นไปในที่สดุ
บทสรุป
จากที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ มีการพัฒนาที่สาคัญในหลายๆ ด้ านเกี่ยวกับการย้ ายถิ่นในประเทศไทยในระยะเวลาที่
ผ่านมา สถานการณ์ยงั คงเปลี่ยนไปด้ วยความรวดเร็ วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานในรู ปแบบฉบับนี เ้ พียงหวังให้ สามารถเก็บ
การพัฒนาที่เกิดขึ ้นต่างๆ ภายในระยะเวลาอันสัน้ อย่างไรก็ตาม ควรได้ รับรู้วา่ มีการดาเนินงานที่สาคัญเกิดขึ ้น โดยเฉพาะ
ด้ านความร่วมมือกับ NGO และองค์การระหว่างประเทศด้ านการบริ หารจัดการการย้ ายถิ่น
แม้ ว่าสถานการณ์สาหรับผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจากรายงานการย้ ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2557
แต่ความท้ าทายใหญ่ๆ ยังคงมีเช่นเดิม ถึงจะมีความพยายามในการจัดระเบียบการย้ ายถิ่ นเข้ ามาในประเทศไทย แต่
แรงงานย้ ายถิ่นส่วนใหญ่ยงั คงพานักและทางานโดยมีสถานะทางกฎหมายที่ไม่มนั่ คงและอยู่ภายใต้ ดลุ ยพินิจของนายจ้ าง
การพยายามในการลดการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่นนาไปสู่การบังคับใช้ กฎหมายที่เคร่งครัดในภาคการประมงทะเล
แต่มีข้อบ่งชี ้จานวนมากว่ายังคงมีการคุกคามเกิดขึ ้นภายในภาคส่วนนี ้ การเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจของผู้ลี ้ภัย
ชาวเมียนมาที่อยู่ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวตามชายแดนจานวน 9 แห่ง นัน้ มีกระบวนการดาเนินงานที่ชะงัก และไม่ มีความ
ชัดเจนว่าโครงการในรู ปแบบที่เป็ นอยูจ่ ะเป็ นการแก้ ไขสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ไร้ รัฐจานวนเป็ นแสนคนอยู่ระหว่าง
การพิจารณาให้ สญ
ั ชาติโดยต้ องทนต่อข้ อจากัดที่ร้ายแรงต่อสิทธิพื ้นฐานของตน
นโยบายที่ทาให้ ผ้ ูย้ายถิ่ นมีความเสี่ยงมาอย่างยาวนานและมีความไม่แน่ใจต่อสถานะของตน คือสิ่งที่พบได้ ทั่วไปใน
ประเด็นเกี่ยวกับการย้ ายถิ่นในประเทศไทย เพื่อที่จะก้ าวไปข้ างหน้ า ความมุ่งมัน่ ทางการเมืองจะทาให้ เกิดพันธสัญญาที่
ยัง่ ยืนในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี ้ภัย ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างมากในการบริ หารจัดการความท้ าทายนี ้
อย่างมีประสิทธิภาพ บทต่อไปนี ้มีข้อเสนอแนะสาหรับการปรับเปลีย่ นเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิที่ช่วยในการพัฒนาสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องผู้ย้ายถิ่นที่ทางานในประเทศไทย
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ข้ อเสนอแนะ
1. จัดให้ มีช่องทางการย้ ายถิ่นที่เป็ นปกติซึ่งมีค่าใช้ จ่ายต่ากว่า รวดเร็ วขึ ้น และเข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น: เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการ
ย้ ายถิ่นที่เป็ นปกติในประเทศไทยนัน้ กระบวนการทางราชการที่ช้า ซับซ้ อน และมีค่าใช้ จ่ายสูง ควรปรับให้ มีความ
ทันสมัยและมีค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ควรคานึงถึงคือ กระบวนการเปิ ดรับแรงงานย้ ายถิ่นโดยไม่
จากัดระยะเวลาบริ เวณชายแดน เพื่อให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นสามารถเดินทางเข้ ามาโดยใช้ บตั รคนหางาน (jobseekers pass)
และลงทะเบียนภายหลังจากหางานได้ สาเร็ จ
2. รั บรองให้ มีการจัดหางานที่มีความยุติธรรมและมีจริ ยธรรมสาหรับแรงงานย้ ายถิ่น : ผ่านความร่ วมมือทวิภาคี การ
ปรับปรุ งระเบียบข้ ามชาติและบริ ษัทจัดหางาน และห้ ามผู้จดั หางานและนายจ้ างเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหา
งานหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องจากแรงงานย้ ายถิ่นทังในประเทศต้
้
นทางและปลายทาง จัดตังความร่
้
วมมือกับผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ นายจ้ า ง ประชาสัง คม และสหภาพแรงงาน เพื่ อ ให้ แ น่ใ จว่า มี ก ารติ ด ตาม
กระบวนการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพและมีการเยียวยาที่เข้ าถึงได้ อย่างเป็ นธรรม
3. จัดให้ มีกฎหมายการคุ้มครองทางสังคมและแรงงานอย่างทัว่ ถึงแก่ผ้ ยู ้ ายถิ่น หญิงและชายในทุกภาคส่วนการทางาน:
เพื่อให้ แน่ใจว่าแรงงานย้ ายถิ่นได้ รับค่าจ้ างและมีสภาพการทางานที่เป็ นธรรม กฎหมายการคุ้มครองทางสังคมและ
แรงงานควรมีผลบังคับใช้ ในทุกภาคส่วนการทางาน รวมถึง งานรับใช้ ในบ้ าน งานบริ การทางเพศ และการเกษตรตาม
ฤดูกาล การไม่รวมแรงงานในภาคส่วนนอกระบบที่สว่ นใหญ่เป็ นผู้หญิงจากการคุ้มครองตามกฎหมาย ทาให้ แรงงาน
กลุม่ นี ้มีความเสีย่ งสูงในการถูกคุกคามและเปิ ดให้ พบเจอความเสีย่ งทางสังคมและเศรษฐกิจมากเกินไป
4. อนุญาตให้ แรงงานย้ ายถิ่นมีพลังมากยิ่งขึ ้นในการเปลี่ยนนายจ้ าง: ใบอนุญาตทางานและตรวจลงตราในประเทศไทย
ยังคงกาหนดให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นทางานกับนายจ้ างเพียงรายเดียวและขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนงาน อาจเป็ นเหตุให้
เพิ่มความเสีย่ งต่อการถูกคุกคามได้ แรงงานย้ ายถิ่นควรมีพลังมากยิ่งขึ ้นในการตัดสินใจเปลีย่ นนายจ้ าง โดยการเพิ่ม
เงื่อนไขที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
5. ขยายการเข้ าถึงกลไกการร้ องทุกข์สาหรับแรงงานย้ ายถิ่น และบังคับใช้ บทลงโทษที่รุนแรงขึ ้นเมื่อมีการละเมิดสิทธิ
ด้ า นแรงงาน: ขยายการเข้ าถึง ศูนย์ ร่วมบริ การช่วยเหลือแรงงานต่างด้ าวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพเพื่อ
ตอบสนองการร้ องทุกข์ของแรงงานย้ ายถิ่น ลดการไม่นาผู้กระทาผิดมาลงโทษของบริ ษัทจัดหางานและนายจ้ างที่
ละเมิดสิทธิของผู้ย้ายถิ่น ผ่านการบังคับใช้ กฎหมายและการลงโทษที่รุนแรงและเหมาะสม
6. กาหนดให้ การบริ การทางเพศไม่เป็ นความผิดทางกฎหมายอาญา และเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ บริ การทาง
เพศ: กาหนดให้ การบริ การทางเพศไม่เป็ นความผิดทางกฎหมายอาญาจะเป็ นก้ าวแรกที่สาคัญในการยอมรับสิทธิ
ของผู้ให้ บริ การทางเพศโดยการให้ ความคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายโดยรัฐ การปรับปรุ งหรื อยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกับการกาหนดความผิดทางอาญาต่อผู้ให้ บริ การทางเพศทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม กลไกการคุ้มครอง
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แรงงานสามารถกาจัด การประพฤติผิด ในการจัดหางานและการจ้ างงาน อีกทัง้ การรับรองว่าจะรับฟั งเสียงของผู้
ให้ บริ การทางเพศตลอดกระบวนการการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากลไกการคุ้มครองเป็ นสิง่ สาคัญ
7. ทบทวนการดาเนินการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์และความรุ นแรงสาหรับ ผู้
ย้ า ยถิ่ น ที่ให้ บริ การทางเพศให้ ครอบคลุมทุกเพศเอกลักษณ์ และรสนิยมทางเพศ: มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
ทบทวนและปรับปรุ งกฎหมาย นโยบาย และกลไกการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ที่คกุ คาม เลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติและ
เพศ และความรุนแรงที่กระทาโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่อแรงงานหญิง แรงงานชาย และแรงงานข้ ามเพศ
8. พั ฒ นาความสามารถของผู้ ตรวจแรงงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ องกับภาค
การประมงทะเลและการเกษตร: การเสริ มสร้ างการบังคับใช้ กฎหมายด้ านการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานให้ กบั ผู้ย้าย
ถิ่นจะต้ องมีการจัดตังระบบที
้
่มีประสิทธิภาพด้ านการตรวจแรงงานในภาคส่วนที่เข้ าถึงได้ ยาก เช่น ภาคการประมง
ทะเลและการเกษตร ซึ่งควรพัฒนาเครื่ องมือและกระบวนการของการตรวจแรงงานเพื่อการคัดแยกความรุนแรงและ
การเก็บข้ อมูล รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อรายงานต่อส่วนการวางแผนและการบริ หารจัดการต่อไป
9. เพิ่มความรับผิดชอบของนายจ้ างในการคุ้มครองแรงงานภาคการเกษตรด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย: ควรมี
การปรับปรุงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานเพื่อขยายความคุ้มครอง
ไปยังผู้ย้ายถิ่นที่ทางานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล รวมถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของนายจ้ างเพื่อป้องกัน
อุบตั ิเหตุในสถานที่ทางาน ซึง่ กฎหมายควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์ป้องกันให้ กบั แรงงานย้ ายถิ่นโดยไม่มี
ค่าใช้ จ่าย รวมทัง้ การอบรมด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภาษาของผู้ย้ายถิ่น
10. หยุดการกักกันผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็ก: จัดทาและเริ่ มดาเนินงานตามแนวทางและคูม่ ือการปฏิบตั ิงานโดยเร็ วที่สดุ เพื่อนา
เด็กออกจากสถานกักกันของสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองในประเทศไทย อีกทัง้ การจัดทานโยบายควรมุง่ เน้ นให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตัวเด็กและคงความเป็ นครอบครัวไว้ ให้ มากที่สดุ
11. จัดทาการยอมรับร่วมด้ านคุณสมบัติการศึกษาในระดับทวิภาคีสาหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็ก และรับรองคุณภาพทางการ
ศึกษาให้ กบั ศูนย์การเรี ยนรู้ สาหรับเยาวชนพลัดถิ่น: เพื่อสนับสนุนการโอนย้ ายด้ านการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นที่เป็ นเด็ก
ควรจัดทาข้ อตกลงร่ วมระหว่างประเทศไทยและประเทศต้ นทาง อีกทัง้ ควรรับรองคุณภาพทางการศึกษาให้ กบั ศูนย์
การเรี ยนรู้ สาหรับเยาวชนพลัดถิ่น เพื่อให้ เด็กสามารถรับการศึกษาต่อภายหลังการศึกษาในระดับประถมศึกษาใน
ประเทศไทยหรื อประเทศต้ นทาง
12. รับรองว่าแรงงานย้ ายถิ่นสามารถใช้ สิทธิ ตามความคุ้มครองสุขภาพของตนได้ : การให้ โอกาสผู้ย้ายถิ่นในการสมัคร
ประกันสุขภาพเพื่อเป็ นการรองรับความเสี่ยงทางการเงินไม่ถือว่าเทียบเท่ากับ ความครอบคลุมทางสุขภาพ อุปสรรค
ทางร่ างกาย ทัศนคติ และกระบวนการในการเข้ าถึงการบริ การสุขภาพในประเทศไทยแสดงให้ เห็นถึงอุปสรรคการ
ดาเนินการจากการให้ สิทธิ ในกระดาษสู่การให้ บริ การที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีมาตรการดาเนินการ
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ขยายการรับสมัครและการใช้ ประโยชน์ รวมถึงจัดให้ มีการบริ การสุขภาพที่เป็ นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่ น พัฒนาการสือ่ สารกับ
แรงงานย้ ายถิ่นและครอบครัว และทาให้ แน่ใจว่านายจ้ างภาคส่วนในระบบจะดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้ แรงงาน
ย้ ายถิ่นสามารถสมัครรับสิทธิ และสร้ างความร่ วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นที่ไม่มี
เอกสารสามารถมีประกันได้
13. จัดสรรงบประมาณของรัฐให้ กบั NGO ที่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพต่อผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ: รัฐบาลควรหาทางเลือก
ด้ านงบประมาณสาหรับให้ บริ การผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประกันและลังเลในการเข้ ารับบริ การของรัฐ
โดยเฉพาะการขยายความสาเร็ จของโครงการ NGO ผ่านทุนของรัฐบาล อาจมีผลเชิงกลยุทธ์ในการให้ บริ การคนกลุม่
นี ้ได้
14. ขยายการยอมรั บทักษะในภาคส่วนการทางานที่ผ้ ูย้ายถิ่นหญิ งทางาน: การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียนมี
ศักยภาพในการนาผลกระทบเชิงบวกมาสู่ประเทศไทยและประเทศต้ นทางภายในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลง
ยอมรับร่วมจานวน 8 ข้ อตกลง ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ประโยชน์ที่จากัดต่อผู้ย้ายถิ่นหญิง การขยายข้ อตกลงในระดับทวิ
ภาคีหรื อภูมิภาคสาหรับงานที่ใช้ ทกั ษะระดับต่าหรื อระดับกลางในภาคส่วนเครื่ องแต่งกาย การให้ การดูแล งานรับใช้
ในบ้ าน และการผลิต จะสามารถเติมเต็มความต้ องการของตลาดแรงงานได้ พร้ อมทังขยายช่
้
องทางการย้ ายถิ่นอย่าง
ถูกกฎหมายสาหรับผู้หญิง โดยมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของข้ อตกลงระหว่างประเทศว่าด้ วยการโยกย้ ายถิ่น
ฐาน (Global Compact for Migration)
15. เพิ่มความเข้ าใจเกี่ยวกับการมีสว่ นช่วยของผู้ย้ายถิ่นในสื่อ : เพื่อสร้ างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย มี
ความจาเป็ นที่ในการจัดการอบรมสื่อที่มีหน้ าที่รายงานข่าวด้ านการย้ ายถิ่น การรายงานข่าวที่มีความลาเอียงโดย
เสนอข่าวเชิงลบเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นอาจนาไปสู่การเลือกปฏิบตั ิภายในสังคม และสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ มองว่า
การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่นเป็ นการกระทาที่ยอมรับได้
16. เสริ มสร้ างการดาเนินงานในรู ปแบบสหวิชาชีพในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ : การตอบสนองทางกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการค้ ามนุษย์ ในรู ปแบบแยกหน่วยงานดาเนินการมีประสิทธิ ภาพที่จากัดอย่างเห็นได้ ชัดถึงความ
ล้ มเหลวของการดาเนินงานที่ผา่ นมา จึงมีความจาเป็ นในการดาเนินงานในรูปแบบของสหวิชาชีพที่นาผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงองค์ การภาคประชาสังคมและเอกชนเข้ าร่ วมเพื่อนาไปสู่กระบวนการในการป้องกันและ
ตอบสนองต่อการค้ ามนุษย์ในภาคส่วนการทางานที่มีความเสีย่ ง
17. เสริ มสร้ างความสามารถในการดาเนินการและติดตามการดาเนินการตามจรรยาบรรณด้ วยตนเองของภาคเอกชน: มี
ความจาเป็ นต้ องเพิ่มการอบรมให้ กับธุรกิ จเพื่อสร้ างและติดตามการดาเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิ จอย่างมี
ประสิทธิภาพ การยอมรับการทวนสอบของบุคคลที่สามเป็ นสิง่ สาคัญยิ่งในการทาให้ แน่ใจว่าการควบคุมดูแลเป็ นไป
อย่างตรงไปตรงมา และจะต้ องรับผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบตั ิตาม ควรมีความร่ วมมือกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
เช่น ภาคประชาสังคม รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการมีสว่ นร่ วม
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