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ค�ำน�ำ
รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เป็นรายงานฉบับที่ 5 นับตั้งแต่สมาชิกของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่ง
สหประชาชาติ ว่าด้วยการย้ายถิ่นจัดท�ำรายงานฉบับแรกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับรายงานฉบับก่อนๆ รายงานฉบับนี้
มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวทาง และรูปแบบการย้ายถิ่นในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยบทที่มีหัวข้อหลักต่างๆ ที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องการจัดท�ำ และการด�ำเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติด้านการย้ายถิ่น โดยอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และผ่าน
การกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญประจ�ำหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ในฐานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่น ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย ประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางการย้าย
ถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่รายงานฉบับ พ.ศ. 2557 ได้รับการตีพิมพ์ ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้
เห็นว่าการย้ายถิ่นในประเทศไทยมีความเข้มข้นขึ้น ประชากรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยในประเทศมีจ�ำนวนประมาณ 4.9 ล้านคน
โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2557
การมีประชากรผู้สูงอายุ อัตราการว่างงานต�่ำ และการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะ
ต้องการแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ย้ายถิ่นจะมีบทบาทที่สำ� คัญต่อการพัฒนาของประเทศไทย ขณะที่
ไทยก�ำลังรวมตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และก�ำลังปรับโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การจัดท�ำนโยบายทีร่ บั รองการบริหารจัดการการย้ายถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นสิง่ ทีป่ ระเทศไทยควรให้ความส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562
รายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นในขณะที่รัฐบาลไทยก�ำลังพยายามอย่างหนักในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และต่อต้านสภาพการ
ท�ำงานที่มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น ที่ผ่านมา รัฐได้ใช้หลากหลายมาตรการเพื่อรับมือประเด็นดังกล่าว เช่น การ
ประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว การจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
และการยื่นสัตยาบันสารพิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกฎระเบียบ
ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถหยุดการคุกคามผู้ย้ายถิ่นได้ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น
ภาคส่วนเอกชน ประชาสังคม สหภาพแรงงาน องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อ เพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการ
ท�ำงานที่มีคุณค่าส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda on Sustainable Development) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ระบุ
ว่า สหประชาชาติจะสนับสนุนประเทศไทยด้านความพยายามในการจัดท�ำนโยบาย และโครงการที่จะสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับการย้ายถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นและสังคม ผ่านการจัดท�ำกรอบการบริหารจัดการที่ที่มุ่งฐานสิทธิ ให้ผลในระยะยาว และ
มีความสอดคล้อง โดยหวังว่าการย้ายถิ่นจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาที่เสมอภาค และครอบคลุม
ส�ำหรับทุกคน

Deirdre Boyd
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ค�ำขอบคุณ
รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานร่วมกัน ของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการย้ายถิ่น
(United Nations Thematic Working Group on Migration) โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเป็น
ประธานด�ำเนินการ บทที่มีหัวข้อหลักต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นโดยแต่ละหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ และ
ได้ระบุเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการเขียนร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน ผู้เรียบเรียง
ขอขอบคุณผู้เขียนทุกคนส�ำหรับความตั้งใจในการวิเคราะห์สถานการณ์การย้ายถิ่นในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว และแม่นย�ำ
การวิจยั ฉบับนีจ้ ะไม่เกิดขึน้ หากขาดการมีสว่ นช่วยเหลือจากผูอ้ อกแบบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และตีพมิ พ์ ผูเ้ รียบเรียงขอขอบคุณ
Dana Graber Ladek ประธานคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ Petra Neumann และ Reuben Lim ส�ำหรับการ
ช่วยเหลือที่แน่วแน่ระหว่างการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ ในนามของส�ำนักงานไอโอเอ็มประจ�ำประเทศไทย
แต่ละบทของรายงานฉบับนี้ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้ทบทวนที่ได้กรุณาให้เวลา และความ
เชี่ยวชาญในการเสริมสร้างบทวิเคราะห์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ Anna Olsen (ILO), Kuanruthai Siripatthanakosol (ILO),
Supavadee Chotikajan (ILO), Marja Paavilainen (ILO), Anjali Fleury (ILO), Nhan Tri Tran (ILO), Jackie Pollock (ILO),
Dana Graber Ladek (IOM), Petra Neumann (IOM), Reuben Lim (IOM), Chiaki Lee (IOM), Mary Grimwade (IOM),
Dmitry Poletayev (IOM), Paul Buckley (UN-ACT), Ichiro Miyazawa (UNESCO) และ Serge Berthomieu (UNHCR)
นอกเหนือจากกระบวนการการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นในประเทศไทย 2 ท่าน ที่ได้กรุณาทบทวน
รายงานฉบับนี้โดยอิสระ ผู้เรียบเรียงขอแสดงความซาบซึ้งต่อ Dr. Supang Chantavanich ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Jerry Huguet อดีต Chief of the Population and Development Section คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และ
สังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ส�ำหรับการสนับสนุนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า
นอกจากนี้ ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่เอื้อเฟื้อข้อมูลทางสถิติที่ส�ำคัญให้กับผู้เขียน ประกอบด้วย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้ง ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างสูง ที่ให้ความเห็นต่อ
รายงานฉบับนี้ก่อนที่จะตีพิมพ์
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ John Maloy ในการช่วยเหลือในการแก้ไขต้นฉบับของรายงาน Piyaporm Uthanworapot ส�ำหรับการจัด
หน้า Nalatporn Taweesomboon ส�ำหรับค�ำแปลภาษาไทย และ Aree Moungsookjareoun (WHO), Chareefah Hetlorh (IOM),
Empower Foundation, Keuakul Purananda (UNICEF), Kuanruthai Siripatthanakosol (ILO), Natcha Suwanmalee (IOM),
Pukchanok Pattanatabud (IOM), Saranya Chittangwong (UN Women), Siripa Anuntawong (IOM), Sowirin Chuanprapun
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Benjamin Harkins
ผู้เรียบเรียง
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การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562
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ผู้ให้บริการโอนเงิน
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โครงการเครือข่ายโลกส�ำหรับผู้ให้บริการทางเพศ
การพิสูจน์สัญชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเพื่อการพัฒนา
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
สหพันธ์แห่งสมาคมเอเชียด้านการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
สาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
สาธารณรัฐเกาหลี
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนประกันสังคม
การประกันสังคม
โรคติดต่อที่ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ
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วัณโรค
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บาทไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สหราชอาณาจักร
องค์การสหประชาชาติ
โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
เหรียญสหรัฐ
องค์การอนามัยโลก
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บทสรุ ปส�ำหรั บผู้บริ หาร
บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นเส้นทางของการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายศตวรรษ ซึ่งเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะมีการจัด
ตั้งระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนอย่างเป็นทางการ ผู้คนจ�ำนวนมากเดินทางเข้ามา หรืออพยพมาตั้งรกราก
ในดินแดนของประเทศไทย ส่งผลให้ในปัจจุบันประชากรของประเทศ มีความหลากหลายทางชนชาติมากกว่าที่ทราบกันโดย
ทั่วไป ประกอบด้วยชาวจีน มลายู กะเหรี่ยง ฉาน มอญ เขมร ลาว อินเดีย และอื่นๆ ความพยายามในการสร้างชาติในปลาย
ศตวรรษที่ 19 ได้น�ำไปสู่ความกลมกลืนของวัฒนธรรมและภาษาของคนในหลายกลุ่มนี้ แต่การรับเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศเพื่อนบ้านในระยะหลังนี้ มีการตอบสนองเชิงนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ช่วงเวลาที่มีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และเมียนมา เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วง พ.ศ. 2533 ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับทศวรรษที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู ระหว่าง พ.ศ.
2530 – 2539 ท�ำให้ความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของการ
ส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลทะลักเข้ามา ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ
10 ต่อปี ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และเปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศส่งออกแรงงาน
สู่ประเทศรับเข้าแรงงานภายในช่วงอายุคน
แม้ว่าในปัจจุบัน แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน จะมีสัดส่วนมากที่สุดในจ�ำนวนประชากรผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดในประเทศ
ไทย แต่กลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่ไหลเข้ามา ยังคงมีความหลากหลายและซับซ้อนทางชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม ผู้ย้ายถิ่น หลาย
กลุ่มในประเทศไม่ได้ถือสัญชาติไทย ได้แก่ บุคคลไร้รัฐ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นักลงทุนต่างชาติ
ชาวต่างชาติที่สมรสกับคนไทย นักเรียน/นักศึกษา และผู้เกษียณอายุ นอกจากนี้ การย้ายถิ่นภายในประเทศ และนอกประเทศ
ของคนไทยก็ถือเป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจมากจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างพื้นที่
ในชนบท และในเมืองของประเทศไทย รวมถึงการขาดโอกาสในการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอในพื้นที่ชนบท

วัตถุประสงค์และเนื้อหาในรายงานฉบับนี้
เนื่องจากมีข้อห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีข้อมูล และการ
วิเคราะห์ด้านการย้ายถิ่นในประเทศที่ถูกต้อง รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับ
แนวทาง และรูปแบบการย้ายถิ่นอย่างเป็นเอกเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการย้ายถิ่น (United Nations Thematic Working Group on Migration) รายงานการย้ายถิ่นของไทยจัดท�ำขึ้นครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2548 ในฐานะผลผลิตข้อมูลความรู้ส�ำคัญของคณะท�ำงานฯ โดยจัดพิมพ์ทุก 3 ปีโดยประมาณ ซึ่งรายงานฉบับ
นี้มีจำ� นวน 11 บท จัดท�ำโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ
ในแต่ละบท มีการวิเคราะห์นโยบาย และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานข้าม
ชาติ อีกทั้ง มีข้อเสนอแนะต่อนโยบาย และการปรับปรุงแผนการเพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานะของผู้ย้ายถิ่น รายงานฉบับนี้มีการ
สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ส�ำคัญ และเสนอแนวทางข้างหน้าในการท�ำงานด้านการย้ายถิ่นของประเทศไทยที่มุ่งฐานสิทธิ มีระยะ
ยาว และมีความสอดคล้อง
รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน โดยการกลั่นกรองและจัดล�ำดับความส�ำคัญจากคณะท�ำงาน
X
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เฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ ดังต่อไปนี้ (1) นโยบายและข้อมูลการย้ายถิ่น (2) สภาพการท�ำงานของผู้ย้ายถิ่น (3) การเข้าถึง
การบริการส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น (4) การย้ายถิ่นและการพัฒนา และ (5) การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น

นโยบายและข้อมูลการย้ายถิ่น
แม้ว่ารูปแบบการย้ายถิ่นจะมีความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ การย้ายถิ่นของแรงงานเข้าประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงในปีต่อๆ ไป ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่พำ� นักอยู่ในประเทศไทยมี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2557 เป็น 4.9 ล้านคน ใน พ.ศ. 2561 โดยประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาและเวียดนาม จ�ำนวนประมาณ 3.9 ล้านคน แสดงให้
เห็นว่าก�ำลังแรงงานในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นมากกว่าร้อยละ 10 ข้อมูลประชากรของประเทศไทยแสดงให้เห็น
ว่า ไทยจะมีความต้องการแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ขณะนี้จึงเป็นช่วงที่ส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนากรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับการควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติ ให้มีความสอดคล้องและให้ผล
ระยะยาว หากการย้ายถิ่นเป็นส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และการท�ำงานอย่างมีคุณค่าของแรงงานข้าม
ชาติ การแก้ปัญหาระยะสั้นที่ไม่สามารถปิดช่องว่างด้านนโยบาย และการด�ำเนินงานได้อย่างยั่งยืนนั้นถือว่าไม่เพียงพอ
หลักฐานชี้ให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถควบคุมการย้ายถิ่นได้โดยด�ำเนินการล�ำพัง ประสบการณ์ในอดีตพิสูจน์แล้วว่า การเพิ่มการ
บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลดจ�ำนวนการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ (irregular migration) ได้ส�ำเร็จ แต่จะต้องมี
ความพยายามในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่สูง ระยะเวลาในการด�ำเนินงานที่
ยาวนาน และความซับซ้อนของกระบวนการการด�ำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับประเทศต้นทาง เป็นเหตุให้
แรงงานข้ามชาติยังคงใช้ช่องทางที่ไม่ปกติต่อไป อีกทั้ง การที่ไม่มีความยืดหยุ่นกว่าเดิมในการเปลี่ยนนายจ้าง ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่น
คงสถานะที่ถูกต้องทางกฎหมายได้ยากภายหลังจากการเดินทางเข้ามาในประเทศ
ประเทศไทยมีการด�ำเนินการในก้าวที่ส�ำคัญ ผ่านการทบทวนพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึ่ง
แสดงถึงการเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางสังคม และองค์กรระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น กฎหมายใหม่ได้รวมการ
ปรับปรุงที่ส�ำคัญ ได้แก่ การไม่อนุญาตให้ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาท�ำงานเป็นภาระของแรงงาน เพิ่มโอกาสในการเคลื่อน
ย้ายภายในตลาดแรงงาน ก�ำหนดการวางหลักประกัน และเงื่อนไขการได้รับอนุญาตน�ำคนเข้ามาท�ำงานในประเทศที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติระหว่างการท�ำงานในประเทศไทย ห้ามการยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว
และการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อควบคุมดูแลการจัดท�ำนโยบายการย้ายถิ่น ซึ่งหากสามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถพัฒนาการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Migrant Worker Assistance Centres: MWACs)
ในประเทศไทยเป็นการพัฒนาในเชิงบวกเช่นกัน โดยการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะผู้ที่ถูกละเมิด
สิทธิด้านแรงงาน การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวใน 10 จังหวัดน�ำร่อง
สามารถช่วยลดช่องว่างในการด�ำเนินงานตามนโยบายได้ การยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ การเข้าถึง และการ
สนับสนุนด้านการแปล เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการท�ำให้การบริการภาครัฐเป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่นมากยิ่งขึ้น ในขณะที่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ประเมินความสามารถของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าว และมีข้อเสนอให้เพิ่มการให้ค�ำปรึกษา และการอบรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการนี้ ระบบการท�ำงานที่
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) แสดงให้เห็นถึงการสร้างความเชื่อใจในชุมชนผู้ย้าย
ถิ่นมากยิ่งขึ้น
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยถูกมองเป็นเพียงทรัพยากรแรงงานชั่วคราว มากกว่าการเป็นสมาชิกเต็มตัวในสังคม แม้ว่า
แรงงานข้ามชาติมีส่วนในการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ การจับตามองผู้ย้ายถิ่นในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมไทย แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้กำ� หนดนโยบายจะมีความพยายามอยู่บ้าง แต่ความท้าทายยังคงอยู่ในฐานะของแรงงาน
นั้น ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคนชาติในด้านค่าจ้างและสภาพการท�ำงาน ในฐานะผู้ที่อยู่ในระบบ
การให้บริการของรัฐ คนกลุ่มนี้ยังคงพบเจอความยากในการรับบริการด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ต่อผู้ย้ายถิ่นผ่านการเสนอเพียงด้านเดียวของสื่อ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียด
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กลัวต่างชาติที่คนไทยมีต่อแรงงานข้ามชาติ
ประเด็นเหล่านี้มิได้พบเห็นได้เฉพาะในประเทศไทย ในหลายประเทศที่มีความพยายามในการจัดท�ำนโยบายเพื่อการด�ำรง
ไว้ซึ่งความยึดเหนี่ยวทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ล้วนเผชิญประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค�ำถามส�ำคัญที่รัฐบาลควรจะ
ต้องเตรียมค�ำตอบ คือ สถานะเพียงชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติ ยังคงสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาดแรงงาน
ไทยหรือไม่อย่างไร เนื่องจากแรงงานข้ามชาติได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว และพ�ำนักอยู่เป็น
ระยะเวลาหลายปีต่อครั้ง ดังนั้น นโยบายในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ในฐานะแรงงานระยะสั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การ
สนับสนุนให้ ผู้ย้ายถิ่นกลายเป็นสมาชิกที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในประเทศไทยอาจมี
ประโยชน์ต่อตัวผู้ย้ายถิ่นเอง และต่อสังคมไทยโดยรวม

สภาพการท�ำงานของผู้ย้ายถิ่น
เมื่อพิจารณาสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย จะพบว่าการให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ยัง
คงมีช่องว่างอยู่มาก แม้จะมีสัญญานของความก้าวหน้าในภาคการประมงและการแปรรูปสัตว์น�้ำ แต่การปฏิบัติมิชอบต่อ
แรงงานยังคงมีอยู่ทั้งแรงงานข้ามชาติหญิงและชาย รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน เช่น การหลอกลวงมาท�ำงานและการไม่จ่าย
ค่าจ้าง แม้ว่าจะมีความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงกรอบกฎหมาย และการติดตามการด�ำเนินการตามกฎระเบียบใหม่
แต่การบังคับใช้ยังคงไม่สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะการคุ้มครองด้านค่าจ้าง
การจัดระเบียบสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร ยังมิได้รับการพิจารณาเท่าที่ควร แม้ว่าแรงงานที่ท�ำงาน
ตลอดปีจะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานเช่นเดียวแรงงานอื่นๆ บางส่วน แต่แรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาล ไม่ได้
รับแม้กระทั่งการคุ้มครองขั้นต�่ำสุด เช่น ค่าจ้างขั้นต�่ำ ค่าล่วงเวลา เวลาพัก วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี การลาป่วย และประกัน
สังคม การมีมาตรฐานข้อก�ำหนดที่ตำ�่ เป็นเหตุให้ภาคส่วนนี้มีลักษณะการจัดการแบบนอกระบบ เช่น การให้ค่าจ้างต�ำ่ การ
จัดสรรสภาพความเป็นอยู่ และการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงปัญหาที่เชื่อมโยงกับแรงงานเด็ก
คุณภาพและขอบเขตการตรวจแรงงานที่ยังไม่เพียงพอในสถานที่ท�ำงานภาคการเกษตร เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มีสภาพการ
ท�ำงานที่ไม่มีคุณภาพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในภาคส่วนนี้ และเป็นเหตุให้มีข้อจ�ำกัดด้านการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นกัน อีกทั้ง การเตรียมการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่เพียงพอ ส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติ เป็นเหตุให้แรงงานมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อการบาดเจ็บจากการท�ำงาน และการได้รับสารฆ่าศัตรูพืชมากเกินไป
เนื่องด้วยการก�ำหนดความผิดทางอาญา และการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นพนักงานบริการ
ทางเพศในประเทศไทย จึงถูกคุกคามจากการข่มขู่และจับกุมเป็นประจ�ำ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในการด�ำรงชีวิต
และการช่วยเหลือครอบครัว กฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่ครอบคลุมการท�ำงานในธุรกิจบริการทางเพศ แต่ก�ำหนด
เป็นความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี
เนื่องจากการท�ำงานด้านการให้บริการทางเพศ ถูกรวมกับการค้ามนุษย์ในบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจึงเข้าตรวจค้นสถานที่ท�ำงานเพื่อคัดแยกผู้เสียหายเป็นประจ�ำ เมื่อผู้ย้ายถิ่นที่ให้บริการทางเพศถูกพบระหว่างการ
ตรวจค้น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมักจะจับกุมและควบคุมตัวในฐานะผู้กระท�ำความผิดทางอาญา หรือส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองใน
ฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมิได้ค�ำนึงถึงเหตุผลที่ผู้ย้ายถิ่นเลือกท�ำอาชีพดังกล่าว แม้ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจะเป็นไปตามข้อกฎหมาย แต่การศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่ที่ทำ� งานในอุตสาหกรรมการให้บริการทางเพศในไทย เป็น
ผู้สมัครใจท�ำงานเนื่องจากปัจจัยดึงดูดด้านรายได้ ดังนั้น การท�ำให้งานให้บริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา
และยอมรับงานดังกล่าวว่าเป็นการท�ำงานรูปแบบหนึ่ง จะถือเป็นก้าวแรกของการเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน
ของผู้ย้ายถิ่นในภาคส่วนนี้ให้แข็งแกร่ง
การที่ประเทศไทยให้สัตยาบันในพิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 อาจถือได้ว่าเป็นก้าวส�ำคัญของการปรับปรุงสภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในทุกภาคส่วน โดยหวังว่าการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะสามารถท�ำให้ข้อผูกพันของประเทศไทยเป็นไปตามพิธีสาร
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ดังกล่าวได้ ไทยอาจเริ่มจากการระบุความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของแรงงานในตลาดแรงงาน ที่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์
จากแรงงาน โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่น และผู้ที่ท�ำงานในภาคส่วนนอกระบบ

การเข้าถึงการบริการส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ความก้าวหน้าในการท�ำให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม มีบัญญัติไว้ภายใต้กฎหมาย แต่มีข้อ
จ�ำกัดในทางปฏิบัติ แรงงานข้ามชาติปกติ (regular migrant workers) สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย และผูย้ า้ ยถิน่ ไม่ปกติ (irregular migrants) สามารถสมัครเข้าแผนประกันสุขภาพได้โดยการจ่ายค่าประกันราย
ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณสุขยังคงมีจ�ำนวนน้อย เนื่องจากอุปสรรคทางสังคมและการ
เงิน ราวร้อยละ 64 ของผู้ย้ายถิ่นปกติ (1.97 ล้านคน) เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ แต่เมื่อรวมผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ จะมีเพียง
ร้อยละ 51 ของผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ หน่วยงาน NGO ที่มีความเชี่ยวชาญและหน่วยงานภายใต้องค์การ
สหประชาชาติสามารถเข้าถึงผู้ย้ายถิ่นและเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำ� นึงถึงสถานะทางกฎหมาย
ของผู้ย้ายถิ่น อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการเหล่านี้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
สิทธิในการเข้าถึงบริการของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก โดยเฉพาะการบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการอนุมัติ และรับเอา
มาใช้แล้วในระบบกฎหมายไทย ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กสามารถเข้าเรียนชั้นประถมและมัธยมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
ยังสามารถเลือกศึกษานอกระบบได้ หรือเลือกศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนพลัดถิ่น ที่ให้บริการแก่ผู้ย้ายถิ่นที่
ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ โอกาสในการเข้ารับการศึกษาที่ผู้ย้ายถิ่นได้รับจากรัฐบาลไทย และ
NGO นี้ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนกว่า 164,000 คน ได้รับการศึกษาในโรงเรียนไทย หากแต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้
ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนราว 200,000 คน ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้รับการศึกษา
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการศึกษาได้เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้
เช่นกันในระบบสาธารณสุข กล่าวคือ แม้ว่ารัฐจะเป็นผู้สนับสนุนค่าเล่าเรียน แต่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กอาจไม่สามารถจ่ายค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าชุดนักเรียน และค่าหอพัก เป็นต้น ผู้ให้การศึกษายังมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสม และขาดความ
เข้าใจที่เพียงพอต่อนโยบายการศึกษาของผู้ย้ายถิ่น อายุที่ไม่ทราบแน่ชัด ภาษา และเงื่อนไขทางเอกสารอาจเป็นเหตุที่ทำ� ให้
เด็กไม่ได้เข้าเรียนในบางกรณี นอกจากนี้ผู้ปกครองของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กอาจมองว่าตนท�ำงานในประเทศไทยเพียงชั่วคราว
จึงลังเลที่จะให้บุตรเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทย
แม้จะมีการหารือเพื่อพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ถึงกระนั้นการที่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กถูกกักกันเป็นระยะเวลานาน ก็ได้สร้างปัญหา
ให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เด็กที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิงที่ไม่สามารถส่งตัวออกจากประเทศได้ จะต้องอยู่ในพื้นที่พักพิง
ที่แออัดอย่างมาก จนกว่าจะจบกระบวนการ เด็กบางคนอาจถูกกักกันเป็นปีภายใต้สภาพที่เสื่อมทราม โดยไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษาของรัฐได้ และถูกแยกจากผู้ปกครองเมื่อมีอายุเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เมื่อพ.ศ. 2560 และ 2561 รัฐได้อนุญาตให้ปล่อย
ตัวเฉพาะกิจได้ในบางกรณี ทั้งนี้มาตรฐานการปฏิบัติในการปล่อยตัวเด็กพร้อมผู้ปกครอง หรือส่งเด็กไปอยู่ในพื้นที่พักพิงอยู่
ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการจัดท�ำ

การย้ายถิ่นและการพัฒนา
การส่งเงินกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่นไปยังประเทศต้นทางมีความส�ำคัญ และอาจเป็นแหล่งรายได้ทางเดียวของสมาชิกในครอบ
ครัวของผู้ย้ายถิ่น ครอบครัวส่วนใหญ่ที่พึ่งพารายได้ที่ไม่แน่นอนจากการเกษตรตามฤดูกาล จะถือว่าเงินที่แรงงานข้ามชาติ
ส่งกลับมาเป็นรายได้ประจ�ำ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ และลดความยากจน
ในระดับครัวเรือนลงได้ นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยรวมแล้ว
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่งเงินกลับจ�ำนวน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านช่องทางในระบบไปยังประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม เงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ถูกส่งกลับไป เนื่องจากแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
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ส่วนใหญ่ยังคงส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบ เช่น ผ่านระบบ “hundi” ระบบนายหน้า หรือถือเงินกลับบ้านเอง สาเหตุ
หลักที่ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นใช้ช่องทางนอกระบบคือ มีความเชื่อใจสูงกว่า ใช้ง่าย มีความยืดหยุ่น และเข้าถึงได้ ในทางกลับกัน ผู้
ย้ายถิ่นที่พยายามส่งเงินกลับผ่านช่องทางในระบบ เช่น สถาบันธนาคาร มักล้มเหลวเนื่องจากต้องใช้เอกสารส�ำคัญประจ�ำ
ตัว ต้องกรอกข้อมูลมาก และได้รับการปฏิบัติที่ไม่ให้เกียรติ ซึ่งอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินเหล่านี้ อาจท�ำให้ผู้
ย้ายถิ่นไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการส่งเงินกลับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในระยะยาวได้
การส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบจากประเทศไทยไปประเทศต้นทาง มีจำ� นวนเป็นเท่าตัวของการส่งกลับผ่านช่องทางใน
ระบบโดยประมาณ คิดเป็นจ�ำนวนระหว่าง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินจ�ำนวนดังกล่าว
ไหลเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม ข้อมูลระบุว่าผู้ส่งเงิน
กลับประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในพื้นที่ชนบท ดังนั้น หากสามารถท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงทางเลือกในการส่งเงินกลับผ่านช่อง
ทางในระบบในประเทศไทยได้ในราคาย่อมเยา และปลอดภัย การส่งเงินกลับของแรงงานข้ามชาติจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจ
ภายในภูมิภาคเติบโต การวิจัยเสนอว่า การมอบทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ผู้หญิงจะเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนมากกว่า เนื่องจากผู้
หญิงมีแนวโน้มที่จะจัดแบ่งเงินเพื่อส่งเงินกลับจ�ำนวนมากกว่า เพื่อให้เป็นประโยชน์ของบุตรตน
ผู้หญิงจ�ำนวนมากเป็นหลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุ
ว่าจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 50.2) ซึ่งน่าจะเป็นจ�ำนวนที่น้อยกว่าความเป็นจริง
เนื่องจากผู้หญิงที่ท�ำงานแบบไม่ปกติในภาคส่วนนอกระบบมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว ไม่ได้ถูกนับรวมในสถิติ
การย้ายถิ่นของแรงงาน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ท�ำงานบ้าน และผู้ให้บริการทางเพศ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร เนื่องจากนโยบาย
และกฎหมายเชิงปกป้อง จ�ำกัดการย้ายถิ่นผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายของผู้หญิง ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลการย้ายถิ่นของผู้หญิง
จ�ำนวนมากที่ย้ายถิ่นเข้าประเทศไทย จึงไม่เป็นที่ปรากฎเมื่อเทียบกับผู้ย้ายถิ่นชาย
แม้ว่าผู้ย้ายถิ่นหญิงจะมีบทบาทส�ำคัญต่อความต้องการแรงงานในประเทศไทย ผู้ย้ายถิ่นหญิงยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติ
แบบอ�ำนาจทับซ้อน ซึ่งท�ำให้สภาพการท�ำงานด้อยลง การท�ำงานของผู้หญิงถูกตีมูลค่าต�่ำกว่า โดยได้รับค่าจ้างที่ตำ�่ กว่าคน
ไทยหรือผู้ย้ายถิ่นชาย อีกทั้ง การขาดความเป็นระบบในภาคส่วนหลักต่างๆ ของการท�ำงานของผู้หญิง ส่งผลให้ผู้หญิงขาด
สิทธิด้านแรงงานพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างขั้นต�่ำ ชั่วโมงการท�ำงานปกติ ค่าจ้างล่วงเวลา และประกันสังคม เป็นต้น
เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นหญิงส่วนใหญ่ ท�ำงานที่ต้องการทักษะฝีมือต�่ำภายใต้เศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทย แรงงานกลุ่มนี้
จึงไม่ได้รบั ประโยชน์จากการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เท่า
ที่ควร แม้ผู้หญิงบางกลุ่มจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญ แต่วิชาชีพที่มีทักษะสูงภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพอาเซียน (MRA) ยังคงเป็นสาขาการท�ำงานที่ประกอบด้วยผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ (ยกเว้นการพยาบาล และการ
บัญชี) เพศจึงควรเป็นกระแสหลักหนึ่งของกลไกที่สร้างพื้นฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเอื้อผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์แก่แรงงานหญิง

การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น
การค้ามนุษย์ในประเทศไทย มีสาเหตุหลักมาจากการย้ายถิ่นของแรงงานจ�ำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา เนื่องจากประเทศไทยยังขาดระบบการจัดหาคนมาท�ำงาน และ
กรอบการบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก และวางระเบียบการเคลื่อนย้ายก�ำลังแรงงาน
แรงงานข้ามชาติจึงเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ระหว่างแต่ละขั้นตอนของกระบวนการย้ายถิ่น
ใน พ.ศ. 2560 ตัวเลขผู้เสียหายอย่างเป็นทางการจากการค้ามนุษย์ในไทยมีจำ� นวน 455 คน อย่างไรก็ตาม การประเมินขนาด
ที่แท้จริงของปัญหา และค�ำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการตอบสนองเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีข้อสรุปที่
แน่ชัด ไทยยังขาดตัวเลขจ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศโดยประมาณที่เชื่อถือได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ เจ้า
หน้าที่มักไม่สามารถระบุตัวผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ได้ ข้อจ�ำกัดในการเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถูกต้อง และ
ครอบคลุมจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาส�ำคัญ ขณะนี้การจัดท�ำรายงานรายงานต่างๆ ล้วนอิงการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
หรือหากอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็จะอิงจากกรณีเพียงไม่กี่กรณีที่มีการระบุข้อมูลชัดเจน ในกรณีอื่นๆ รายงานส่วนใหญ่พึ่งพิง
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วาทศิลป์และการพูดเกินจริงที่มักให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์
ในการนี้ รายงานผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย จึงเป็นส่วนส�ำคัญในปีที่ผ่านๆ มา ทุกๆ ปี
กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องจะด�ำเนินการอย่างแข็งขัน โดยมีจดุ มุง่ หมายร่วมกัน คือการต่อต้านการค้ามนุษย์ ถึงกระนัน้ การเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิอย่างเป็นเอกเทศ โดยเฉพาะข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ ก็ยังคงจ�ำเป็นอย่างยิ่งในเสริมสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสาเหตุของการแสวงหาประโยชน์ และการตอบสนองต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ภาคเอกชนในประเทศไทย มักถูกมองในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น หากแต่ขณะนี้ ภาค
เอกชนได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นฐานะภาคีที่ส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ภาคส่วนธุรกิจจ�ำนวน
มากเริ่มสนับสนุนการจัดหางานและการจ้างงานที่เป็นธรรม และมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และในระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของตน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีขอ้ กังขาว่าภาคธุรกิจเอกชน จะสมัครใจริเริม่ พัฒนาสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติหรือไม่ เนือ่ ง
จากภาคเอกชนมักล้มเลิกความตั้งใจดังกล่าว เมื่อจ�ำเป็นต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่งยาก เช่น การจ่ายค่าแรงที่เพียงพอ
ส�ำหรับการด�ำรงชีพแก่แรงงาน
แม้ว่าการริเริ่มเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจของภาคส่วนธุรกิจเอกชน จะเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เอกชนควรก�ำกับดูแล
ภาคส่วนของตนภายใต้การควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทย ควบคู่กับสหภาพแรงงาน ประชาสังคม สื่อ และผู้
บริโภค เพื่อให้แรงงายย้ายถิ่นหลุดพ้นจากการแข่งขันกดค่าแรงให้ตำ�่ ลง

บทสรุป
รายงานฉบับนี้สรุปว่า ในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา การย้ายถิ่นในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ส�ำคัญในหลายๆ ด้าน
เนื่องจากสถานการณ์ยังคงเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้เพียงหวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยว
กับพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าหลักๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยคือความร่วมมือระหว่าง NGO และองค์การระหว่างประเทศในด้านการขยายการเข้าถึงบริการของรัฐ และการอนุมัติ
มาตรฐานสากลต่างๆ
สถานการณ์ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทยเปลี่ยนไปมาก นับตั้งแต่รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2557 ได้
รับการเผยแพร่ หากแต่ความท้าทายหลักๆ ยังคงอยู่เช่นเดิม แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดระเบียบการย้ายถิ่นเข้ามาใน
ประเทศไทย แต่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังคงพ�ำนักและท�ำงานโดยมีสถานะทางกฎหมายที่ไม่มั่นคง และอยู่ภายใต้ดุลย
พินิจของนายจ้าง ความพยายามในการลดการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น น�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด
ในภาคการประมง แต่ข้อบ่งชี้จ�ำนวนมากยังคงชี้ว่าการละเมิดอย่างแรงร้ายยังคงมีอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว การด�ำเนิน
การส่งกลับประเทศโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนจ�ำนวน 9 แห่ง ก็เกิดการ
หยุดชะงัก และไม่มีความชัดเจนว่าโครงการรูปแบบดังกล่าว จะยังคงถือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
นอกจากนี้ยังมีผู้ไร้รัฐจ�ำนวนนับแสนคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สัญชาติ โดยจ�ำต้องทนต่อข้อจ�ำกัดที่ร้ายแรงต่อสิทธิพื้น
ฐานของตน
ประเด็นที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในประเทศไทยคือ นโยบายที่ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง และไม่แน่ใจเกี่ยว
กับสถานะของตน หากไทยจะก้าวไปข้างหน้าจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองเป็นอย่างมากที่จะน�ำไปสู่พันธสัญญา
ที่ยั่งยืน ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย และบริหารจัดการความท้าทายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ บท
ต่อไปนี้ จะขอเสนอข้อเสนอแนะส�ำหรับการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย และการปฏิบัติที่อาจช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานในประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้มีช่องทางการย้ายถิ่นแบบปกติที่มีค่าใช้จ่ายต�่ำลง รวดเร็วขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น: เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การย้ายถิ่นปกติในประเทศไทย กระบวนการทางราชการที่ช้า ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง ควรปรับให้มีความทันสมัย
และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ควรค�ำนึงถึงคือกระบวนการเปิดรับแรงงานข้ามชาติ โดยไม่จำ� กัดระยะ
เวลาบริเวณชายแดน เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยใช้บัตรคนหางาน (jobseekers pass) และลง
ทะเบียนภายหลังจากหางานได้ส�ำเร็จ
2. รับรองให้มีการจัดหางานที่มีความยุติธรรม และมีจริยธรรมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ: ผ่านความร่วมมือทวิภาคี
การปรับปรุงระเบียบข้ามชาติ และบริษัทจัดหางาน และห้ามผู้จัดหางาน และนายจ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดหางานหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง จัดตั้งความร่วม
มือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายจ้าง ประชาสังคม และสหภาพแรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตาม
กระบวนการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพและมีการเยียวยาที่เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม
3. จัดให้มีกฎหมายการคุ้มครองทางสังคมและแรงงานอย่างทั่วถึง แก่ผู้ยา้ ยถิ่นหญิงและชายในทุกภาคส่วนการ
ท�ำงาน: เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับค่าจ้างและมีสภาพการท�ำงานที่เป็นธรรม กฎหมายการคุ้มครองทาง
สังคมและแรงงานควรมีผลบังคับใช้ในทุกภาคส่วนการท�ำงาน รวมถึง งานบ้าน งานบริการทางเพศ และงานในภาค
เกษตรตามฤดูกาล การที่กฎหมายไม่คุ้มครองแรงงานในภาคส่วนนอกระบบที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่งผลให้แรงงาน
กลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคาม เช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ท�ำให้แรงงานข้ามชาติมีพลังมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนนายจ้าง: ใบอนุญาตท�ำงานและตรวจลงตราในประเทศไทย
ยังคงก�ำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นท�ำงานกับนายจ้างเพียงรายเดียว และขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนงาน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
แรงงานข้ามชาติเเสี่ยงต่อการถูกคุกคามยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงควรขยายเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วเพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีพลัง
มากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเปลี่ยนนายจ้าง
5. ขยายการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์สำ� หรับแรงงานข้ามชาติ และบังคับใช้บทลงโทษทีร่ นุ แรงขึน้ เมือ่ มีการละเมิด
สิทธิด้านแรงงาน: ขยายการเข้าถึงศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองการร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติ ลดการงดเว้นการน�ำผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษของบริษทั จัดหางาน และนายจ้าง
ที่ละเมิดสิทธิของผู้ย้ายถิ่น ผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่รุนแรงและเหมาะสม
6. ก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา และเพิม่ ความคุม้ ครองสิทธิของพนักงานบริการ
ทางเพศ: การก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา จะเป็นก้าวแรกที่สำ� คัญในการยอมรับ
สิทธิของพนักงานบริการทางเพศผ่านการให้ความคุ้มครองทางสังคม และกฎหมายโดยรัฐ การปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดความผิดทางอาญาต่อพนักงานบริการทางเพศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะเป็น
กลไกการคุ้มครองแรงงาน สามารถก�ำจัดการประพฤติผิดในการจัดหางานและการจ้างงาน นอกจากนี้ การรับรองว่า
จะรับฟังเสียงของพนักงานบริการทางเพศ ตลอดกระบวนการการปฏิรูปกฎหมาย และการพัฒนากลไกการคุ้มครองก็
เป็นสิ่งส�ำคัญ
7. ทบทวนการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ และความรุนแรง
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่ให้บริการทางเพศ ให้ครอบคลุมทุกเพศเอกลักษณ์ และรสนิยมทางเพศ: มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และกลไกการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่คุกคาม เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเพศ และความ
รุนแรงที่กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อแรงงานหญิง แรงงานชาย และแรงงานข้ามเพศเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทว่า รัฐบาลไทย
ควรหาความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือร่วมกับองค์กรสิทธิพนักงานบริการทางเพศ เพื่อให้ช่วงบ่งชี้กรณี
การถูกแสวงหาประโยชน์ และคุกคามภายในภาคส่วนดังกล่าว
8. พัฒนาความสามารถของผู้ตรวจแรงงาน เพื่อบังคับใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระ
ราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
XVI
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กับภาคการประมง และการเกษตร: การจัดตั้งระบบการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ในภาคส่วนที่เข้าถึงได้ยาก
เช่น ภาคการประมง และการเกษตร เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิ
ด้านแรงงานให้กับผู้ย้ายถิ่น การพัฒนาระบบการตรวจแรงงานดังกล่าว ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาเครื่องมือ และ
กระบวนการการตรวจแรงงาน เพื่อใช้ตรวจจับการละเมิดกฎหมายและใช้เก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อรายงาน
ต่อฝ่ายวางแผนและการบริหารจัดการต่อไป
9. เพิม่ ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อการคุม้ ครองแรงงานภาคการเกษตรด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย:
ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อขยายความคุ้มครอง
ไปยังผู้ย้ายถิ่นที่ทำ� งานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล รวมถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของนายจ้าง เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์ป้องกันให้กับแรงงานข้าม
ชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งการอบรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในภาษาของผู้ย้ายถิ่น
10. หยุดการกักกันผู้ยา้ ยถิ่นที่เป็นเด็ก: ควรจัดท�ำและเริ่มด�ำเนินงานตามแนวทาง และคู่มือการปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุด
เพื่อน�ำเด็กออกจากสถานกักกันของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย อีกทั้ง การจัดท�ำนโยบายควรมุ่งเน้นให้
เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก และคงความเป็นครอบครัวไว้ให้มากที่สุด
11. จัดท�ำการยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตกิ ารศึกษาในระดับทวิภาคี ส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่ ทีเ่ ป็นเด็ก และรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น: ควรจัดท�ำข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไทย และประเทศต้น
ทาง เพื่อสนับสนุนการโอนย้ายด้านการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก อีกทั้ง ควรรับรองคุณภาพทางการศึกษาให้กับ
ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนพลัดถิ่น เพื่อให้เด็กสามารถรับการศึกษาต่อภายหลังการศึกษาในระดับประถมศึกษาใน
ประเทศไทยหรือประเทศต้นทาง
12. รับรองว่าแรงงานข้ามชาติ สามารถใช้สิทธิตามความคุ้มครองสุขภาพของตนได้: การเปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่น
สามารถสมัครเข้าแผนการประกันสุขภาพแรงงานย้ายถิ่น เพื่อให้เป็นโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินนั้น ไม่ได้
เทียบเท่ากับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติ ข้อจ�ำกัดทางด้านกายภาพ ทัศนคติ และขั้นตอนกระบวนการ
เข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศไทยนั้น เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการเอื้อให้ภาคปฏิบัติดำ� เนินการได้จริง คือการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ย้ายถิ่นที่มีระบุไว้ในข้อระเบียบ ควรมีการด�ำเนินการในการวัดผลเพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกันตนและการใช้สิทธิ
รวมถึงการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับผู้ย้ายถิ่น พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว และ
ด�ำเนินมาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า นายจ้างแรงงานในระบบจะด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดในการน�ำแรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่ประกันสังคมและร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางในการการประกันตนให้ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มี
เอกสาร
13. จัดสรรงบประมาณของรัฐให้กับ NGO ที่เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ: รัฐบาลควรหาทาง
เลือกด้านงบประมาณส�ำหรับให้บริการผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประกันและลังเลที่จะเข้ารับบริการของรัฐ โดย
เฉพาะการขยายความส�ำเร็จของโครงการ NGO ผ่านทุนของรัฐบาล อาจมีผลเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการคนกลุ่มนี้ได้
14. ขยายการยอมรับทักษะในภาคส่วนการท�ำงาน ที่ผู้ย้ายถิ่นหญิงท�ำงาน: การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีศักยภาพที่จะน�ำผลกระทบเชิงบวกมาสู่ประเทศไทย และประเทศต้นทางภายในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง
ยอมรับร่วมจ�ำนวน 8 ข้อตกลง ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงเอื้อประโยชน์แก่ผู้ย้ายถิ่นหญิงไม่มากนัก การขยายข้อตกลงใน
ระดับทวิภาคี หรือภูมิภาคส�ำหรับงานที่ใช้ทักษะระดับต�ำ่ หรือระดับกลางในภาคส่วนเครื่องแต่งกาย การให้การดูแล
งานบ้าน และการผลิต จะสามารถเติมเต็มความต้องการของตลาดแรงงานได้ พร้อมทั้งขยายช่องทางการย้ายถิ่นอย่าง
ถูกกฎหมาย ส�ำหรับผู้หญิง โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
(Global Compact for Migration)
15. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนช่วยของผู้ย้ายถิ่นในสื่อ: สื่อที่มีหน้าที่รายงานข่าวด้านการย้ายถิ่น ควรได้รับ
การฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย การรายงานข่าวที่สื่อถึงผู้ย้ายถิ่น
ในเชิงลบอาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติภายในสังคม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้มองว่าการแสวงหาประโยชน์จากผู้
ย้ายถิ่นเป็นการกระท�ำที่ยอมรับได้
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16. เสริมสร้างการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในรูปแบบสหวิชาชีพ: เนื่องจากการใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ตอบสนองต่อการค้ามนุษย์โดยแยกหน่วยงานด�ำเนินการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีส่วนท�ำให้การ
ตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ไม่ประสบความส�ำเร็จ การด�ำเนินงานในรูปแบบของสหวิชาชีพที่ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง องค์การภาคประชาสังคมและเอกชน จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ใน
ภาคส่วนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
17. เสริมสร้างความสามารถในการด�ำเนินการ และติดตามการด�ำเนินการตามจรรยาบรรณด้วยตนเอง ของภาค
เอกชน: ภาคธุรกิจควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อสร้าง และติดตามการด�ำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ การยอมรับการทวนสอบของบุคคลจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ส�ำหรับการควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการให้เป็น
ไปตามเป้าหมายข้างต้นโดยปราศจากเจตนาแอบแฝง นอกจากนี้การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ภาค
ประชาสังคม รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวเช่นกัน
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บทน�ำ

Benjamin Harkins

ประวัติการย้ายถิ่นในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นเส้นทางของการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายศตวรรษ ซึ่งเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะมีการจัด
ตั้งระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนอย่างเป็นทางการ ผู้คนจ�ำนวนมากเดินทางเข้ามา หรืออพยพมาตั้งรกราก
ในดินแดนของประเทศไทย ส่งผลให้ในปัจจุบันประชากรของประเทศ มีความหลากหลายทางชนชาติมากกว่าที่ทราบกัน
ประกอบด้วย ชาวจีน มลายู กะเหรี่ยง ฉาน มอญ เขมร ลาว อินเดีย และอื่นๆ ความพยายามในการสร้างชาติในปลายศตวรรษ
ที่ 19 ได้น�ำไปสู่ความกลมกลืนของวัฒนธรรม และภาษาของคนในหลายกลุ่มนี้ แต่การรับเข้ามาของแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบ้านในระยะหลังนี้ มีการตอบสนองเชิงนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากเริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เมียนมา เริ่มต้นขึ้นช่วง พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับทศวรรษที่เศรษฐกิจไทยเฟื่องฟู ระหว่าง พ.ศ.
2530 – 2539 ส่งผลให้ค่าแรงไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก ขณะนั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ 10
ต่อปี เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลทะลักเข้ามา ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง และเปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศส่งออกแรงงานสู่ประเทศรับเข้าแรงงานภายในชั่วอายุคน
มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 เริ่มให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติเมียนมาเป็นครั้งแรก เพื่อตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อ
ภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคเอกชนบางภาคส่วน ทีแ่ รงงงานไทยไม่ประสงค์จะท�ำ (Sciortino and Punpuing, 2009) นโยบาย
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการแรงงานที่เร่งด่วน ทว่ามิได้สร้างกรอบการบริหารจัด
การที่ครอบคลุมการจัดหา และการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ ในทางกลับกัน มติดังกล่าวเปิดช่องให้เกิดการละเมิดกฎหมาย
คนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้กับแรงงานข้ามชาติไม่ปกติที่ท�ำงานในประเทศไทยอยู่แล้ว ในรูปแบบการละเมิด
ชั่วคราว โดยนายจ้างสามารถขอผันผ่อนไม่ให้ผู้ย้ายถิ่นถูกส่งกลับได้ แต่ผู้ย้ายถิ่นจะไม่ได้รับสิทธิในการเปลี่ยนงานหรือเดิน
ทางออกจากจังหวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ภาวะขาดแคลนแรงงานที่ไม่ได้บรรเทาลง แสดงให้เป็นเป็นที่ประจักษ์ว่าการด�ำเนินการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน
ขาดแคลนดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ถึงกระนั้นการด�ำเนินการดังกล่าว ยังคงเป็นรากฐานของกรอบนโยบายด้านการย้ายถิ่น
ของแรงงานในประเทศไทยในทางปฏิบัติ ผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมากจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และเมียนมา ยังคงขึ้นทะเบียนทุกครึ่งปี เพื่อให้มีสถานะทางกฎหมาย หรือไม่เช่นนั้นก็เลือกที่จะท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย
แม้ว่าจะมีการผ่อนผันในรูปแบบต่างๆ ผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้ยังคงมีสถานะทางกฎหมายที่ไม่มั่นคง ในบางกรณี ผู้ย้ายถิ่นต้อง
ท�ำงานในสภาพที่ถูกทอดทิ้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ข้อจ�ำกัดทางนโยบายแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพใน
การจ�ำกัดระยะเวลาของการท�ำงาน แต่กลับจ�ำกัดสิทธิที่ผู้ย้ายถิ่นควรได้รับระหว่างการพ�ำนักในประเทศไทยแทน
ประเทศไทยจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดระบบการย้ายถิ่นในประเทศไทย
ตั้งแต่การจัดหางานจนถึงการเดินทางกลับ และได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) จ�ำนวน 3 ฉบับ
กับประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาเมื่อ พ.ศ. 2545 - 2546 แต่การจัดท�ำกระบวนการ
ทวิภาคีเพื่อด�ำเนินการตาม MOU ล่าช้าเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้การจัดส่งแรงงานข้ามชาติผ่าน MOU จากประเทศกัมพูชา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มต้นใน พ.ศ. 2549 และจากเมียนมาเริ่มต้นใน พ.ศ. 2552 เนื่องจากขั้นตอนที่
ยืดเยื้อ ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง กระบวนการดังกล่าวมิได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์มากนัก เมื่อเทียบกับสัดส่วนการย้ายถิ่นเข้า
ประเทศในปัจจุบัน
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แม้ว่าในปัจจุบัน แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน จะมีสัดส่วนมากที่สุดในจ�ำนวนประชากรผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดใน
ประเทศไทย แต่กลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่ไหลเข้ามา ยังคงมีความหลากหลายและซับซ้อนทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม ผู้ย้าย
ถิ่นหลายกลุ่มในประเทศไม่ได้ถือสัญชาติไทย ได้แก่ บุคคลไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นัก
ลงทุนต่างชาติ ชาวต่างชาติที่สมรสกับคนไทย นักเรียน/นักศึกษา และผู้เกษียณอายุ นอกจากนี้ การย้ายถิ่นภายในประเทศ
และนอกประเทศของคนไทยก็ถือเป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจมากจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่า
เทียมระหว่างพื้นที่ในชนบท และในเมืองของประเทศไทย รวมถึงการขาดโอกาสในการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอในพื้นที่ชนบท

การพัฒนาด้านการย้ายถิ่นที่ส�ำคัญในประเทศไทย
มาตรการลดการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ
นโยบายการย้ายถิ่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ ความพยายามในการควบคุมการย้ายถิ่นของ
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการย้ายถิ่นของแรงงานที่ไม่ปกติ
นโยบายการย้ายถิ่นได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการการย้ายถิ่น ที่มีขอบเขตมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ฝ่ายทหาร
เข้ามามีอำ� นาจทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยรัฐบาลมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคง มากกว่าข้อห่วง
กังวลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน หนึ่งในข้อประกาศแรกเริ่มของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่า
แรงงานข้ามชาติไม่ปกติที่พบในประเทศไทย จะถูกจับกุมและส่งกลับประเทศโดยทางการไทย ข้อประกาศดังกล่าว ท�ำให้ผู้
ย้ายถิ่นตกใจ และเร่งเดินทางกลับประเทศในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ผลจากประกาศดังกล่าวท�ำให้ชาวกัมพูชาจ�ำนวนกว่า
250,000 คน หนีออกจากประเทศไทยภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ เนื่องจากหวาดกลัวว่าจะต้องโทษร้ายแรงหากไม่มีเอกสาร
การไหลออกของแรงงาน มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลักหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างที่ก�ำลังเฟื่องฟูใน
กรุงเทพมหานคร การสูญเสียก�ำลังแรงงานข้ามชาติอย่างฉับพลันส่งผลให้งานของนายจ้างเกิดการหยุดชะงัก ปรากฎการณ์
นี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานข้ามชาติที่มีค่าแรงต�ำ่ เป็นส�ำคัญ เนื่องจากภาคส่วนอื่นๆ ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานเช่นกัน คสช. จึงได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานไม่ปกติ ส่งผลให้มีมีแรงงานข้ามชาติ
จ�ำนวนเกือบ 1.6 ล้านคน เดินทางไปขึ้นทะเบียน
นโยบายการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อจัดการการย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทยให้เป็นระบบใน พ.ศ. 2558 – 2559 ได้แก่การจัดท�ำ MOU
ฉบับใหม่ร่วมกับประเทศต้นทาง วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงใหม่นี้มีความชัดเจนขึ้น ภายหลังส�ำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติออกรายงานเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยระบุว่า ไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจ�ำเป็นต้องหยุดการขึ้นทะเบียน
ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ เพื่อลดจ�ำนวนกลุ่มผู้ย้ายถิ่นดังกล่าว รายงานฉบับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงมุมมองนโยบายการย้ายถิ่น
ของไทยที่ผ่านมาว่าขาดความเข้มงวด และส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นยังคงย้ายถิ่นแบบไม่ปกติต่อไปหากมีการผ่อนผันเป็นระยะ การ
เจรจาเพื่อจัดท�ำ MOU ใหม่ จะสร้างข้อผูกมัดให้ประเทศต้นทางด�ำเนินการตามกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
กระตุ้นให้ผู้ย้ายถิ่นใช้ช่องทางที่ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้น
มีมาตรการในการจ�ำกัดการย้ายถิ่นไม่ปกติที่บังคับใช้ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายการย้ายถิ่น
ของแรงงานคือ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยรวม กฎหมายของไทยด้านการ
จัดหา และการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ และมีความหวังว่ากฎหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ จะท�ำให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับกรอบกฎหมายเฉพาะกิจต่างๆ ของประเทศไทยด้านการย้ายถิ่นของแรงงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจน
ที่สุดของกฎหมายฉบับนี้ คือ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อการย้ายถิ่นไม่ปกติ โดยถือเป็นนโยบายการด�ำเนินการ
หลักเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ย้ายถิ่นใช้ช่องทางปกติ
เนื่องจากพระราชก�ำหนดฉบับนี้ร่างขึ้นโดยมิได้ผ่านดุลยพินิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอย่างเพียงพอ พระราชก�ำหนดฉบับ
นี้จึงมีลักษณะเด่นคือบทลงโทษที่เข้มงวด ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติและนายจ้าง ได้แก่การปรับเป็นเงินจ�ำนวนมาก และการ
จ�ำคุกผู้ย้ายถิ่นนานถึง 5 ปี อีกทั้งยังระบุข้อห้ามเกี่ยวกับประเภทของงานที่ผู้ย้ายถิ่นสามารถท�ำได้ การ “จัดเขตที่พักอาศัยผู้
ย้ายถิ่น” และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานผู้ย้ายถิ่น ทั้งนี้พระราชก�ำหนดฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและลดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ
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เนื่องจากข้อก�ำหนดในกฎหมายฉบับใหม่ประกาศใช้อย่างรวดเร็ว โดยขาดกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่ชัดเจน และมีบทลงโทษที่
ร้ายแรง การประกาศใช้พระราชก�ำหนดดังกล่าว จึงสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ย้ายถิ่นและนายจ้างจ�ำนวนมาก มีรายงานว่า
ผู้ย้ายถิ่นหนีออกจากประเทศไทยอีกครั้งเป็นจ�ำนวนหนึ่งหมื่นคน สร้างภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักให้กับนายจ้าง
เหตุการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 คือมีการก�ำหนดบทลงโทษที่รุนแรงก่อนจะ
มีการผ่อนผันตามมา
รัฐบาลได้รับแรงกดดันจากภาคประชาสังคมและสื่อ จึงได้ระงับการบังคับใช้บทลงโทษจนกว่าจะมีการทบทวนกฎหมาย และ
จนกว่าการขึ้นทะเบียนครั้งใหม่จะสิ้นสุดลง ซึ่งใช้เวลาด�ำเนินการทั้งสิ้น 1 ปี ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนประมาณ 1.2 ล้านคน
ได้รับการปรับสถานะเมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
นับแต่ประกาศพระราชก�ำหนดครั้งแรก รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่น่าชื่นชม ในการแก้ไขบทบัญญัติในพระ
ราชก�ำหนดดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหนีออกนอกประเทศ โดยรัฐบาลได้หารือร่วมกับนายจ้าง ภาคประชา
สังคม และแรงงานข้ามชาติเอง ท�ำให้รัฐบาลได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นโยชน์แก่การทบทวนกฎหมาย อีกทั้งรัฐยังได้รับการสนับสนุน
เชิงวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อีกด้วย พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
ฉบับทบทวนใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 พระราชก�ำหนดฉบับดังกล่าวได้น้อมรับ
ข้อปรับปรุงต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และแนวการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการบริหารจัดการการย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดค่าปรับของผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติและนายจ้างลง รวมถึงการลดโทษจ�ำคุกในกรณีย้ายถิ่น
ไม่ปกติ

การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในอาเซียน

ในปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ทว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
ส่งผลน้อยต่อการเพิ่มการเคลื่อนย้ายของนักวิชาชีพในประเทศไทย การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่เสรีขึ้น กลายเป็นนโยบาย
หลักของ AEC ใน พ.ศ. 2558 เนื่องจาก AEC ตระหนักว่าการย้ายถิ่นภายในภูมิภาคจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค
ได้ ได้มีการจัดท�ำข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (MRA) ส�ำหรับงานที่ใช้ทักษะสูง ได้แก่ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักส�ำรวจ นักบัญชี และนักวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่อด�ำเนินการตามข้อริเริ่ม
เกี่ยวกับการเคลื่นย้ายแรงงานฝีมือเสรีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมีนักวิชาชีพจ�ำนวนน้อยที่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย
ดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มนักวิชาชีพข้างต้นคิดเป็นที่สัดส่วนที่เล็กในตลาดแรงงานของอาเซียน อีกทั้ง ยังคงมีอุปสรรคอื่นๆ นอก
เหนือจากอุปสรรคทงกฎหมายอีกด้วย
สาเหตุหลักที่ AEC ยังไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานคือ แรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นภายในอาเซียนเป็น
แรงงานใช้ทักษะน้อย ซึ่งแรงงานที่มีทักษะน้อยมิได้ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกิดเป็นช่องว่างของนโยบาย
อาเซียนที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการย้ายถิ่นของผู้มีทักษะน้อย จากประเทศต้นทางและปลายทางภายใน
ภูมิภาค ส�ำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจบางภาคส่วนยังคงต้องพึ่งพาผลผลิตของแรงงานกลุ่มนี้เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ได้แก่
ภาคส่วนการผลิต การก่อสร้าง การประมงและการแปรรูปสัตว์น�้ำ การเกษตร และงานบ้าน
ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Consensus on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers) ลงนามโดยผู้น�ำอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2560 นับเป็นเครื่องมือระดับภูมิภาคชนิด
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นของแรงงานทักษะน้อยโดยตรง ฉันทามติดังกล่าว เป็นผลจากการเจรจาเป็นระยะเวลา 10 ปี
ระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ฉันทามติดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน เนื้อหาส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก�ำหนดเงื่อนไขของ
นโยบายและกฎหมายระดับชาติ และไม่ได้เพิ่มสิทธิของคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารในอาเซียน นอกเสีย
จากแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร จะไม่มีเอกสารโดย “ไม่ได้กระท�ำผิดเอง”
แม้ว่าการลงนามในฉันทามติดังกล่าว อาจมองได้ว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าสู่นโยบายอาเซียนต่อแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะ
น้อย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การด�ำเนินการตามฉันทามติเป็นเพียงทางเลือกส�ำหรับประเทศสมาชิก การใช้ภาษาในเอกสารที่
ส่อให้เห็นเงื่อนไขจ�ำนวนมาก สื่อเป็นนัยว่าประเทศต้นทางและประเทศปลายทางไม่สามารถตกลงกันได้โดยพึงพอใจทั้งสอง
ฝ่าย ฉันทามติที่ออกมาจึงมีลักษณะเป็นการ “การประนีประนอม” มากกว่าการเป็น “ฉันทามติ”
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การเดินทางกลับประเทศของผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

ผู้ลี้ภัยจ�ำนวนเกือบ 100,000 คน ยังคงอาศัยอยู่ใน “ศูนย์พักพิง” บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา โดยรัฐบาลไทยจัดกลุ่มให้
เป็นผู้พลัดถิ่นใน พ.ศ. 2527 และเริ่มให้มีกระบวนการเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน พ.ศ. 2559
เนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงส�ำหรับชนกลุ่มน้อยในเมียนมาพัฒนาขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิงระดับชาติระหว่างกองทัพเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังมีกระบวนการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ
และการปกครอง ซึ่งน�ำไปสู่การเลือกตั้งรัฐบาลที่น�ำโดยฝ่ายพลเรือเมื่อ พ.ศ. 2558
เมียนมาและไทยบรรลุข้อตกลงในการประชุมทวิภาคีความว่า รัฐบาลของทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันน�ำผู้ลี้ภัยกลับประเทศ
โดยสมัครใจปีละ 2 ครั้ง โดยมีสำ� นักงานข้าหลวงผู้ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ให้การช่วยเหลือ มีรายงานว่า
ช่วงปลาย พ.ศ. 2561 มีเพียงผู้ลี้ภัยกลุ่มเล็กจ�ำนวน 2 กลุ่มเท่านั้น ที่เดินทางกลับประเทศผ่านโครงการกลับประเทศอย่างเป็น
ทางการ ในขณะเดียวกันเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี้ยม (The Border Consortium) ซึ่งเป็นกลุ่ม NGO ที่ให้บริการแก่ผู้ที่อยู่
ในศูนย์พักพิง ประมาณการว่ามีผู้ลี้ภัยจ�ำนวนถึง 18,000 คน ได้เดินทางกลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมา โดย
ปราศจากการช่วยเหลือของรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2561)
ผู้ลี้ภัยจ�ำนวนมากไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมในโครงการทางการดังกล่าว เนื่องจากกลัวการถูกระบุตัว และอีกหลายคนกังวลเกี่ยว
กับความปลอดภัยของตนในเมียนมา การสร้างข้อตกลงสันติภาพระยะยาวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่คืบหน้า การขัดกันทางอาวุธ
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่สูง ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาจ�ำนวนมากในรัฐยะไข่ และการขาดความพยายามในการแก้ไขปัญหาเหล่า
นี้อย่างเด็ดขาด เป็นเหตุให้ผู้ลี้ภัยมั่นใจที่จะเดินทางกลับบ้านน้อยลง เมื่อค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคง ในขณะ
เดียวกัน การตัดงบประมาณของผู้ให้บริการยิ่งกดดันให้ผู้ลี้ภัยต้องออกจากค่ายเร็วขึ้น

การแสวงหาประโยชน์ในภาคการประมงในประเทศไทย

การค้ามนุษย์ในภาคการประมงเชิงพาณิชย์ ได้รับความสนใจอย่างมากเทียบกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นอื่นๆ ใน
ประเทศไทย เนื่องจากความเสียหายจากบทลงโทษทางการค้าที่อุตสาหกรรมประมงที่พบการค้ามนุษย์จะได้รับ มีมูลค่า
หลายพันล้าน รัฐบาลไทยจึงได้ปฏิรูปการบริหารจัดการด้านการประมง และกฎหมายแรงงาน เช่นเดียวกับภาคส่วนเอกชน
องค์การสหประชาชาติ และ NGO ที่เพิ่มการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอย่างรวดเร็ว และจัดสรรงบประมาณจ�ำนวนมากเข้าสู่
โครงการให้ความช่วยเหลือตามล�ำดับ ส่วนผู้ผลิตข่าวสารก็ได้เผยแพร่เรื่องราวจ�ำนวนมากเกี่ยวกับแรงงานทาสกลางทะเล
ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคการประมง ได้รับการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมาเป็น
เวลากว่าสิบปี และยังคงจ�ำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่อไป การมุ่งเน้นจุดสนใจไปยังอุตสาหกรรมประมงเพียงอย่างเดียว เบี่ยง
เบนความสนใจของภาคส่วนต่างๆ ไปจากปัญหาในรูปแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นในภาคส่วนอื่นในของประเทศไทย การศึกษา
วิจัยพบว่า มีการแสวงหาประโยชน์ในภาคส่วนอื่นๆ ที่มีการจ้างงานผู้ย้ายถิ่น เช่น การท�ำงานบ้าน งานให้บริการทางเพศ การ
ก่อสร้าง การเกษตร ปศุสัตว์ การต้อนรับ การผลิตเครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจที่จะปรับปรุง
แก้ไข หรือได้รับการลงทุนเพื่อพัฒนาสภาพการท�ำงาน มากเท่ากับภาคการประมง (ILO, 2016a, 2016b, forthcoming;
Empower Foundation, 2012; Swedwatch, 2016; Schyst Resande และ Fair Action, 2015; MAP Foundation, 2014)
แม้การเผยแพร่ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงทะเล จะส่งผลให้บริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เช่น Costco,
Walmart, Sysco, Mars และ Nestlé จัดท�ำมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการการละเมิดสิทธิของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตน
ผู้ย้ายถิ่นที่ถูกคุกคามสิทธิส่วนใหญ่ในประเทศไทย อยู่ในภาคการผลิตสินค้า และบริการส�ำหรับการบริโภคภายในประเทศ
ตัวอย่างเช่น พบการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างร้ายแรงในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นหญิงที่ท�ำงานบ้าน และท�ำงานบริการทางเพศ ซึ่งเป็น
ที่ทราบดีว่าพบเห็นได้ทั่วไป แต่การริเริ่มปรับปรุงสภาพการท�ำงานของแรงงานกลุ่มนี้มักถูกละเลย ตรงกันข้ามการท�ำงานของ
พนักงานบริการทางเพศกลับถูกก�ำหนดให้มีความผิดทางอาญา และพนักงานบริการทางเพศมักตกเป็นเป้าของการให้ความ
“ช่วยเหลือ” ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีการค�ำนึงถึงเพียงน้อยนิดว่าคนกลุ่มนี้ประสงค์จะท�ำงานอยู่ใน
ธุรกิจบริการทางเพศ แรงงานที่ทำ� งานบ้านพบเจอปัญหาการถูกแสวงหาประโยชน์จากการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ได้
รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างขั้นต�่ำ การก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงาน และค่าจ้างล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม
เรื่องราวของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งของสื่อต่างประเทศมากนัก
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วัตถุประสงค์และเนื้อหาในรายงานฉบับนี้
เนื่องจากมีข้อห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลและการ
วิเคราะห์ด้านการย้ายถิ่นในประเทศที่ถูกต้อง รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ เกี่ยวกับ
แนวทาง และรูปแบบการย้ายถิ่นอย่างเป็นเอกเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการย้ายถิ่น (United Nations Thematic Working Group on Migration) รายงานการย้ายถิ่นของไทยจัดท�ำขึ้นครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2548 ในฐานะผลผลิตข้อมูลความรู้ที่ส�ำคัญของคณะท�ำงานฯ โดยจัดพิมพ์ทุก 3 ปีโดยประมาณ ซึ่งรายงานฉบับ
นี้มีจ�ำนวน 11 บท จัดท�ำโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ แต่ละบทมีการวิเคราะห์นโยบายและกรอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานข้ามชาติ อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและการปรับปรุง
แผนการเพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานะของผู้ย้ายถิ่น รายงานฉบับนี้สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ส�ำคัญและเสนอแนวทางข้างหน้า
ส�ำหรับการท�ำงานด้านการย้ายถิ่นของประเทศไทยที่มีความสอดคล้อง มุ่งฐานสิทธิ และหวังผลในระยะยาว
รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะท�ำงานเฉพาะเรื่อง แห่งสหประชาชาติเห็นว่า
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ (1) นโยบายและข้อมูลการย้ายถิ่น (2) สภาพการท�ำงานของผู้ย้ายถิ่น (3) การเข้าถึงการ
บริการส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น (4) การย้ายถิ่นและการพัฒนา และ (5) การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น 1
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติเขียนบางบทของรายงานฉบับนี้
ร่วมกัน โดยแต่ละหน่วยงานจะระบุถึงประเด็นหลักที่พบในด�ำเนินงานของหน่วยงานของตน มีการทบทวนร่างบทต่างๆ ของ
รายงานฉบับนี้ โดยผู้รู้เสมอกันระหว่างสมาชิกของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าบทวิเคราะห์
นั้นถูกต้อง อีกทั้งยังได้จัดส่งรายงานให้แก่รัฐบาลไทยและสถานศึกษาชั้นน�ำเพื่อทบทวน และให้ความเห็นก่อนที่จะตีพิมพ์
อีกด้วย

1

ยังไม่มีการตกลงกันถึงค�ำนิยามของ “ผู้ย้ายถิ่น” ดังนั้น ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ จึงหมายถึงผู้ที่ย้ายประเทศจากถิ่นที่อยู่ประจ�ำ โดยไม่ค�ำนึงถึงเหตุผลหรือสถานะทาง
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ควรหมายเหตุไว้ว่า UNHCR ให้ความหมายของ “ผู้ลี้ภัย” และ “ผู้ย้ายถิ่น” ต่างกัน เพื่อให้มีความชัดเจนถึงสาเหตุการเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัย และ
เพื่อไม่ให้มองข้ามข้อผูกพันเฉพาะต่อผู้ลี้ภัยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เช่นเดียวกันกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ
และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ก�ำหนดว่าผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยเป็นกลุ่มที่แยกกันชัดเจนและมีกรอบกฎหมายที่แยกจากกัน
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บทที่

01

ข้อมูลการย้ายถิ่นโดยรวมของ
ประเทศไทย
Harry Smith และ Reuben Lim / IOM
Benjamin Harkins

บทคัดย่อ:
บทนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้านจ�ำนวน และกระแสการย้ายถิ่นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นโยบายและการด�ำเนินการตามหลักฐานข้อมูลสถิติ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นว่า มีจำ� นวนผู้ที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทยพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยประมาณ 4.9 ล้านคน ในจ�ำนวนดังกล่าว มีแรงงานข้ามชาติเกือบ 3.9 ล้านคน มาจาก
ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม จากจ�ำนวนประมาณการดังกล่าว แรงงาน
ข้ามชาติมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของก�ำลังแรงงานในประเทศไทยจ�ำนวน 38.7 ล้านคน จ�ำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากสถิติ
ในรายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2557 เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งได้ประมาณการผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยว่ามีจ�ำนวน
3.7 ล้านคน โดยเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวน 2.7 ล้านคน อีกทั้ง ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือหลายแหล่ง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงหน่วยงานในสังกัด
องค์การสหประชาชาติ และสถานศึกษา และได้รวบรวมข้อมูลระยะหลังจากการตีพิมพ์รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย
ฉบับที่ผ่านมา ข้อมูลตัวเลขที่มีจึงเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อท�ำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบที่
จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ มีข้อจ�ำกัดด้านข้อมูลจ�ำนวนที่มีอยู่ของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นบางกลุ่มในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลไร้รัฐ
และผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ ซึ่งควรหมายเหตุไว้ในการแสดงสถิติต่างๆ

บทน�ำ
การย้ายถิ่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศยังคงมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน
ฐานะที่เป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมากในภูมิภาค การย้ายถิ่นของประเทศไทยจึงมี
ลักษณะซับซ้อนและเป็นพลวัตโดยธรรมชาติ
ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ประเทศไทยจึงเป็น
จุดหมายปลายทางที่ดึงดูดผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่เดินทางเข้ามาเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ได้รับค่าจ้างและโอกาสในการท�ำงานมากกว่าในประเทศตน
งานส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้ทักษะน้อย แม้ว่าจะมีแรงงานฝีมือต่างชาติมากกว่า 110,000 คน ในประเทศไทยก็ตาม รวมทั้ง
แรงงานมีอายุเพิ่มมากขึ้น และมีการอัตราการเกิดที่ลดลง ผู้ย้ายถิ่นจึงมีบทบาทส�ำคัญในการทดแทนการขาดแคลนจ�ำนวน
แรงงานที่เพิ่มขึ้น ผู้ย้ายถิ่นเข้ามาเติมเต็มในในต�ำแหน่งงานที่คนไทยส่วนน้อยประสงค์จะท�ำ โดยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การย้ายถิ่นของแรงงานจะยังคงมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
นอกเหนือจากประชากรแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทยได้รองรับประชากรผู้ลี้ภัยทั้งพื้นที่ในเมือง และค่ายพักพิงที่แสวงหา
ที่พักพิงจากความขัดแย้งและการข่มเหง อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มการย้ายถิ่นที่น่าสังเกตอื่นๆ ประกอบด้วย การย้ายถิ่นออกนอก
ประเทศของคนไทยจ�ำนวนมากกว่า 100,000 คนต่อปี เพื่อหางานท�ำในต่างประเทศ รวมถึงการย้ายถิ่นของคนจ�ำนวนมาก
จากชนบทเข้าสู่เมืองเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นของจ�ำนวนประชากรแห่งชาติ
รายงานเล่มนี้พยายามน�ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่ามีข้อมูลบางข้อมูลได้มาจากแหล่งที่
มีความน่าเชื่อถือสูง ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมาณการจ�ำนวนรวมของกลุ่มต่างๆ รวมถึงบุคคลไร้รัฐ และผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ
อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดทางด้านข้อมูลที่เป็นทางการ
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การย้ายถิ่นเข้า
เมื่อ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDESA) ประมาณการจ�ำนวนประชากรของ
ประเทศไทยว่า มีจ�ำนวนมากกว่า 69 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีอัตราการเจริญ
เติบโตของประชากรในอัตราที่ต�่ำ (ร้อยละ 0.2 ต่อปี) และมีอัตราเจริญพันธุ์รองต�่ำสุด (บุตรเกิด 1.5 คน ต่อหญิง 1 คน) ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNDESA, 2017) แต่สัดส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมดใน พ.ศ. 2560 และคาดการณ์ว่าจะมีจำ� นวนเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 35 ใน พ.ศ. 2593 (รูปที่ 1.1) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศไทยยัง
คงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติในตลาดแรงงานของไทยอย่างต่อเนื่อง
รูปที่ 1.1: ข้อมูลจ�ำนวนประชากรของประเทศไทย จ�ำแนกโดยเพศและอายุ (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2593)
พ.ศ.2560
ชาย

หญิง

อายุ

หญิง

อายุ

ชาย

พ.ศ.2593

ประชากร (ล้านคน)

ประชากร (ล้านคน)

ที่มา: ส�ำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2560)

การระบุจ�ำนวนผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยและพ�ำนักอยู่ในประเทศไทย ยังคงไม่สามารถระบุจ�ำนวนตัวเลขได้อย่างแน่ชัด เนื่อง
จากมีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมากที่ยังขาดสถานะทางกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับด้านการย้ายถิ่นด้านแรงงาน ทั้งนี้
การคาดการณ์จ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติยังคงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญ จากการ
ศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ของผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 1,419 คน ซึ่งมาจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมียนมา และเวียดนาม (กลุ่มประเทศ CLMV) พบว่ามีจ�ำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (ร้อยละ 48)
ที่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายส�ำหรับการท�ำงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ของแรงงานจากการท�ำงานภายในประเทศไทย
(Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ใช่ข้อมูลในระดับชาติ แต่การศึกษานี้ได้ให้ข้อมูลที่
บ่งบอกถึงจ�ำนวนของผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ทราบว่า กรมการจัดหางานได้ด�ำเนินกระบวนการขึ้นทะเบียน และพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้าม
ชาติไปเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับสถานะของผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติจ�ำนวนกว่า 1.2 ล้านคน จากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา เนื่องจากความกังวลต่อการสูญเสียแรงงานจากบทก�ำหนดลงโทษอันใหม่ส�ำหรับ
การย้ายถิ่นไม่ปกติ ตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ดังนั้น การผ่อนผันบท
ก�ำหนดลงโทษจึงเริ่มจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561จึงคาดการณ์ได้ว่าจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ
ในประเทศไทยได้มีจ�ำนวนลดลงเป็นมากในปัจจุบัน
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มีความท้าทายที่คล้ายๆ กันในการประมาณการจ�ำนวนบุคคลไร้รัฐในประเทศไทย ในปัจจุบัน มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคล
ไร้รัฐจ�ำนวน 486,440 คน ซึ่งหมายความว่า คนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นพลเมืองของชาติใดด้วยสาเหตุแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม
จากที่มีอุปสรรคในการได้มาซึ่งเอกสารตามกฎหมายในประเทศไทย จ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น จึงอาจเป็นจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าความ
เป็นจริงมาก การประมาณการบางแห่งเสนอว่าจ�ำนวนบุคคลไร้รัฐอาจมีมากกว่า 2 ล้านคน (International Observatory on
Statelessness, n.d.)
ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้รวบรวมสถิติจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (ตารางที่ 1.1) โดยมีจ�ำนวนผู้ที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทยที่พ�ำนักและท�ำงานในประเทศประมาณ 4.9 ล้านคน ในจ�ำนวนดังกล่าว มีแรงงานข้ามชาติเกือบ 3.9 ล้านคน จาก
ประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวน 3.1 ล้านคน ที่มีสถานะปกติตามกฎหมาย แต่มีจำ� นวนมากกว่า 800,000 คน ที่คาดว่าท�ำงานโดย
มีสถานะไม่ปกติ จ�ำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากสถิติในรายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2557 เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
ได้ประมาณการจ�ำนวนผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 3.7 ล้านคน โดยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวน 2.7 ล้าน
คน เนื่องจากมีการสันนิษฐานในประมาณการนี้ จึงน่าจะประมาณจ�ำนวนรวมของผูท้ ไี่ ม่ได้ถอื สัญชาติไทยทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
จ�ำนวนระหว่าง 4.7 – 5.1 ล้านคน
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ตารางที่ 1.1 ประมาณการผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่พ�ำนักและท�ำงานในประเทศไทย (พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
พ�ำนัก

พ�ำนักและ
ท�ำงาน

แรงงานฝีมือและผู้ช�ำนาญการ a
แรงงานทักษะน้อยจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม

—

112,834

ใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้กับผู้ย้ายถิ่นผ่านกระบวนการ MOU b

—

850,302

ใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้กับผู้ย้ายถิ่นที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย c

—

2,214,298

ใบอนุญาตท�ำงานตามฤดูกาล d

—

21,561

สถานะไม่ปกติ e
รวม

—

811,437

—

3,897,598

พ�ำนักชั่วคราว f
พ�ำนักอยู่กับคนไทย

37,822

—

พ�ำนักอยู่กับครอบครัวที่มีถิ่นที่อยู่

23,640

—

พ�ำนักอยู่กับคู่สมรส

16,276

—

ใช้ชีวิตบั้นปลาย

72,969

—

กฎหมายเฉพาะ – การลงทุน

—

45,882

กฎหมายเฉพาะ – การนิคมอุตสาหกรรม

—

2,331

กฎหมายเฉพาะ – การปิโตรเลียม

—

1,190

รวม

150,707

49,403

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา g
ผู้ไม่ถือสัญชาติไทยกลุ่มอื่น

31,571

—

ชนกลุ่มน้อย h

—

66,483

บุคคลไร้รัฐ i
รวม

—

486,440

—

552,923

ผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว j

48,654

—

ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน อยู่ในสถานการณ์เหมือนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว k

48,785

—

ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงในเมือง l
รวม

5,986

—

103,425

—

รวม

285,703

4,612,758

ประเภท

ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง

รวมทั้งสิ้น

4,898,461
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a
b
c

d
e

f
g

h
i
j
k
l

จ�ำนวนคนต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับงานฝีมือ และงานช�ำนาญการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยส�ำนัก
บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ตุลาคม พ.ศ. 2561)
ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ปกติ แต่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้ ระหว่างกระบวน
การขึ้นทะเบียนโดยรัฐบาลไทย จ�ำนวนนี้รวมผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับการปรับสถานะที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(1,187,803 คน) แรงงานประมงทะเลที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (6,082 คน)
และผู้ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติครั้งก่อน (1,020,413 คน)
ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ตุลาคม พ.ศ. 2561)
ประมาณการโดยเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
“จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี: ข้อสังเกต-ข้อเสนอต่อการด�ำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ หลังวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2561”
จ�ำนวนการออกตรวจลงตราใน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยการร้องขอจากองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาระหว่าง
ประเทศในระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2559) (International Student Mobility in Tertiary Education (2016)) จากลิงค์
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561)
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ “Global Trends: Forced Displacement in 2017” (พ.ศ. 2561)
จากลิงค์ http://www.unhcr.org/globaltrends2017/
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประมาณการโดยส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

13
Thailand Report 2019_TH.indd 13

9/26/2562 BE 12:03 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

บทบาทของผู้ย้ายถิ่นต่อก�ำลังแรงงาน

การส�ำรวจก�ำลังแรงงานที่จัดท�ำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระบุว่ามีแรงงานจ�ำนวน 56.3 ล้านคน ในประเทศไทยที่
มีอายุมากกว่า 15 ปี ซึ่ง 38.7 ล้านคน อยู่ในตลาดแรงงาน (NSO, 2018) แรงงานข้ามชาติมีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และส่วนใหญ่ทำ� งานอยู่ในภาคการก่อสร้าง การเกษตร การผลิต งานบ้าน การประมง การแปรรูปสัตว์นำ�้ และ
การบริการ ซึง่ รายงานขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ได้ประมาณการว่าผู้ย้ายถิ่นได้มีส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พ.ศ. 2560) ระหว่างร้อยละ 4.3 ถึง 6.6 อย่างไร
ก็ตาม การค�ำนวณดังกล่าวน�ำมาจากข้อมูลการส�ำรวจส�ำมะโนครัวประชากรเมือ่ พ.ศ. 2553 และไม่ได้นบั การมีอยูห่ รือผลผลิต
ทางเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติในประเทศไทย
ก�ำลังแรงงานของประเทศไทยประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นมากกว่าร้อยละ 10 ในบางภาคส่วนเศรษฐกิจ เช่น การก่อสร้าง การ
ประมง มีแรงงานข้ามชาติท�ำงานอยู่เกือบร้อยละ 80 ของก�ำลังแรงงาน (World Bank, 2016) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) รายงงานว่า ภาคการก่อสร้างจ้างงานแรงงานจ�ำนวนประมาณ 2.2 ล้านคน (โดยประกอบด้วยแรงงาน
ข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน 300,000 คน) และอาจเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 2.9 ล้านคน เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ และโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (Tephaval, 2014)
ใน พ.ศ. 2538 สัดส่วนประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีเพียงร้อยละ 5 แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11 ใน พ.ศ.2559 ซึ่งใน
พ.ศ. 2583 มีการประเมินว่าจะมีคนไทยที่มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่าจะมีจำ� นวนประมาณ 17 ล้านคน โดยมีสัดส่วนมากกว่า
หนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด (World Bank, 2016) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และการลดลงของอัตราการ
เจริญพันธุ์จะส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานมากขึ้น คาดว่าใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยน่าจะขาดแคลนแรงงานจ�ำนวนประมาณ
4.7 ล้านคน (TDRI, 2012) การตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานนี้อาจท�ำให้ความต้องการแรงงานข้ามชาติเพิ่ม
ขึ้น โดยจะต้องการแรงงานทักษะน้อยและแรงงานกึ่งฝีมือเป็นหลัก (NESDB, 2014)
ความต้องการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยเพื่อเติมเต็มตลาดแรงงานคือ “การขาดแคลนที่เปิดเผย” (Ducanes, 2013)
กล่าวคือ ไทยยังไม่มีระเบียบวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับประเมินตลาดแรงงานอย่างเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง จึงอาศัยการเรียกร้อง
จากนายจ้างให้เปิดโควตาเพื่อตอบสนองการขาดแคลนแรงงานเป็นหลัก ดังนั้นการเข้ามาของแรงงานข้ามชาตินับล้านคนเพื่อ
เติมเต็มตลาดแรงงานจึงสามารถถือได้ว่าเป็นมาตรวัดความต้องกการแรงงานของไทย ข้อมูลผู้ย้ายถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยที่
จัดท�ำโดยส�ำนักงานกิจการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติ 1 รายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางที่มีจำ� นวน
ผู้ย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2558 (UNDESA, 2017)
กรณีที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก มาจากสาเหตุหนึ่งคือ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงาน
น้อยที่สุดในโลกคือร้อยละ 0.95 ตามรายงานการส�ำรวจก�ำลังแรงงานล่าสุด (NSO, 2018) หลายปัจจัยที่มีส่วนท�ำให้อัตรา
การว่างงานต�่ำ รวมถึงปัจจัยที่ว่าคนหางานที่เป็นคนไทย สามารถเข้าท�ำงานในภาคการเกษตร และงานนอกระบบได้ง่าย
(Fernquest, 2015) อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยมี
ไม่เพียงพอต่อการเติมเต็มความต้องการแรงงาน และช่องว่างนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1.2)

1

ควรหมายเหตุไว้ว่า องค์การสหประชาชาติให้ความหมายของผู้ย้ายถิ่นว่า “บุคคลที่พ�ำนักอยู่ในประเทศหรือพื้นอื่นที่ไม่ใช่ถิ่นก�ำเนิด” จึงรวมถึงคนต่างชาติที่พ�ำนักใน
ประเทศไทยแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
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รูปที่ 1.2 จ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่มีอยู่ และผู้วา่ งงานที่มีสัญชาติไทย (พ.ศ. 2533 – 2558)

ผู้ย้ายถิ่น

ผู้ว่างงานสัญชาติไทย

ที่มา: ส�ำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2560) และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2560)

เมื่อพิจารณาถึงก�ำลังแรงงานที่ก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงในประเทศไทย รวมถึงการที่แรงงานไทยไม่
เต็มใจที่จะท�ำงานในภาคส่วนที่ใช้ทักษะน้อย จะพบว่าปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้หลายภาคส่วนในเศรษฐกิจของประเทศไทยยัง
คงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทักษะน้อยและแรงงานกึ่งฝีมือจากกลุ่มประเทศ CLMV ความต้องการแรงงานข้ามชาติอย่างต่อ
เนื่องที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดแคลนทักษะ การเพิ่มขึ้นของส่วนเมือง และการใช้จ่ายของรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศไทย 4.0 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนสถานะจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็น
เศรษฐกิจรายได้สูง การพัฒนาที่ขับเคลื่อนจากนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
รัฐบาลไทยมีแผนที่จะลงทุนเป็นเงินจ�ำนวนประมาณ 43,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลัก
ภายใน พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะช่วย
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรางภายในภูมิภาค โครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ดังกล่าวน่าจะสร้างความจ�ำเป็นในการเพิ่มแรงงานข้ามชาติในปีต่อๆ ไป

ผู้ย้ายถิ่นที่มีใบอนุญาตท�ำงาน

ตามสถิติของกระทรวงแรงงาน ใน พ.ศ. 2560 มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 2,062,807 คน ที่มีใบอนุญาตท�ำงาน (ตารางที่ 1.2) 2 ใน
จ�ำนวนดังกล่าว เป็นผู้หญิงร้อยละ 42 ในขณะที่เป็นผู้ชายร้อยละ 58 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า สัดส่วนของผู้หญิงที่ย้ายถิ่นไม่ปกติน่าจะสูงกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีทางเลือกการจ้างงานในระบบภาค
ส่วนน้อยกว่า (ILO and UN Women, 2015)
มีความต่างของผู้ย้ายถิ่นที่มีใบอนุญาตท�ำงานอย่างมากใน 6 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการออกใบอนุญาตท�ำงานมาก
กว่าครึ่งหนึ่งให้กับผู้ที่ท�ำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ 52) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ ภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในระยะเวลา 4 ปี คือ ภาคใต้ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นเท่า
ตัวภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยมีจ�ำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น 229,712 คน

2

จ�ำนวนใบอนุญาตท�ำงานไม่ได้รวมผู้ที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลในตารางที่ 1.2 และ 1.3 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อ
จ�ำกัดทางระบบการบริหารจัดการข้อมูล
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ตารางที่ 1.2 ผู้ย้ายถิ่นที่มีใบอนุญาตท�ำงานในประเทศไทย จ�ำแนกโดยเพศและภูมิภาค (พ.ศ. 2557 – 2560)
ผู้หญิง

ภูมิภาค

ผู้ชาย

2014

2015

กรุงเทพ
มหานคร

33,388

59,870

90,344

135,841

ปริมณฑล

151,967

189,464

224,572

ภาคกลาง

130,280

111,674

ภาคเหนือ

88,177

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2016

2017

2014

รวม

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

87,248

138,563

165,888

205,070

120,636

198,433

256,232

340,911

317,507

214,717

268,147

306,945

420,707

366,684

457,611

531,517

738,214

109,711

158,296

197,767

165,312

156,079

223,963

328,047

276,986

265,790

382,259

88,226

64,933

89,643

88,981

94,102

70,104

97,306

177,158

182,328

135,037

186,949

10,409

12,157

11,150

20,013

12,684

14,241

11,437

20,060

23,093

26,398

22,857

40,073

ภาคใต้

129,950

120,660

105,974

144,689

194,266

181,058

159,704

229,712

324,216

301,718

265,678

374,401

รวม

544,171

582,051

606,684

865,989

795,663

861,423

870,157 1,196,818

1,339,834

1,443,474 1,476,841 2,062,807

ที่มา: กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2561)

ผู้ยา้ ยถิ่นผ่าน MOU และกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ

มีการจัดท�ำกระบวนการหลัก 2 กระบวนการในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับการย้ายถิ่นของแรงงานสู่ประเทศไทย กระบวน
การแรกคือผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงโอกาสในการท�ำงานในประเทศไทยถูกกฎหมายอย่างเต็มที่
กระบวนการที่ 2 คือระบบการขึ้นทะเบียนที่รู้จักกันในนามกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ (NV) โดยอนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มี
เอกสารปรับสถานะของตนโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเริ่มต้นด้วยการให้ผู้ย้ายถิ่นขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับบัตรประจ�ำตัว ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Centres)
รัฐบาลไทยหาทางกระตุ้นการจ้างงานแรงงานข้ามชาติผ่านกระบวนการ MOU จ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามาในประเทศผ่านข้อ
ตกลงดังกล่าว มีจำ� นวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยมีจำ� นวนผู้ย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าใน พ.ศ. 2560 ซึ่งมากกว่าเมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผ่านกระบวนการ MOU (ตารางที่ 1.3)
ในขณะที่มีจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น แต่การด�ำเนินการผ่านกระบวนการ MOU ยังคงมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติจากกลุ่มประเทศ CLMV ในประเทศไทย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้ระยะเวลานาน และมีขั้นตอนที่ซับ
ซ้อน ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่จึงเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางไม่ปกติ (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) อีกทั้ง
ประโยชน์ของกระบวนการ MOU ยังคงไม่เพียงพอที่จะเอาชนะข้อจ�ำกัดดังกล่าวของแรงงานข้ามชาติ การศึกษาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีข้อสรุปว่ามีข้อจ�ำกัดต่อความส�ำเร็จในการกระตุ้นให้แรงงานข้ามชาติด�ำเนินการผ่าน MOU
อาจเป็นเพราะกระบวนการ MOU ไม่ได้มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเงื่อนไขการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ
มากนัก อีกทั้ง ได้มีการน�ำระบบการจัดหางานผ่านการด�ำเนินงานของบริษัทกลับมาใช้อีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมาก
เป็นหนี้จำ� นวนมาก (ILO, 2015)
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติมีประสิทธิภาพมากกว่าในด้านการจัดท�ำเอกสารให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ระหว่าง
การเปิดขึ้นทะเบียนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามข้อมูลของกรมการจัดหางาน มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 1,187,803 คน ที่ผ่าน
กระบวนการและได้รับใบอนุญาตท�ำงาน อย่างไรก็ตาม เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group MWG) ได้แสดงความกังวลว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่และ
ทรัพยากรเพียงพอในการด�ำเนินการกับผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมากที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน แม้ว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจะเปิด
ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่มีรายงานว่ามีแรงงานจ�ำนวนมากที่ต้องเข้าคิวรอถึง 3 วัน กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ อีกทั้ง มีผู้
ย้ายถิ่นจ�ำนวน 811,437 คน ที่ได้ขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถด�ำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และคาดว่าไม่มี
สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย (MWG, 2018)
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ตามที่ทราบกันดี ผู้ย้ายถิ่นจากเมียนมามีสัดส่วนมากที่สุดของผู้ย้ายถิ่นแบบปกติในประเทศไทย โดยใน พ.ศ. 2560 มีร้อยละ
69 ของจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติทักษะต�่ำทั้งหมดที่มีใบอนุญาตท�ำงาน อย่างไรก็ตาม ยากที่จะทราบแน่ชัดได้ว่ามีจ�ำนวนผู้
ย้ายถิ่นชาวลาวจ�ำนวนเท่าใดในประเทศไทย เนื่องจากชาวลาวมักจะผสมผสานเข้ากับจ�ำนวนประชากรคนไทยได้ง่าย เนื่อง
จากความคล้ายกันของภาษาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม อาจท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นชาวลาวไม่รู้สึกถึงความจ�ำเป็นในการมีเอกสาร
ที่ถูกกฎหมายส�ำหรับการอยู่ในประเทศไทย
ตารางที่ 1.3 กระบวนการรับเอกสาร จ�ำแนกโดยสัญชาติ (พ.ศ. 2557 – 2560)
ประเทศ

กัมพูชา

สปป.ลาว

เมียนมา

รวม

กระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติ
MOU
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวม
พิสูจน์สัญชาติ
MOU
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวม
พิสูจน์สัญชาติ
MOU
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวม
พิสูจน์สัญชาติ
MOU
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวม

2014

2015

2016

2017

107,172
87,398
147,891
342,461
33,054
20,786
68,597
122,437
831,235
97,984
102,424
1,031,643
971,461
206,168
318,912
1,496,541

95,357
114,436
439,087
648,880
39,261
28,561
135,150
202,972
854,756
136,314
436,154
1,427,224
989,374
279,311
1,010,391
2,279,076

99,225
152,320
738,947
990,492
60,926
44,677
222,839
328,442
737,677
195,752
664,449
1,597,878
897,828
392,749
1,626,235
2,916,812

134,422
203,660
385,829
723,911
76,141
78,197
69,489
223,827
1,038,048
300,869
723,360
2,062,277
1,248,611
582,726
1,178,678
3,010,015

ที่มา: กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2561)

ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดทางเศรษฐกิจ และได้ดึงดูดแรงงานฝีมือและผู้ช�ำนาญการจากหลากหลายประเทศเข้ามา ใน
ตารางที่ 1.4 ใน พ.ศ. 2560 มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 136,542 คน ที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานในฐานะผู้ชำ� นาญการ ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศญี่ปุ่น จีน และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ในตารางที่ 1.1 ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับแรงงานฝีมือและผู้
ช�ำนาญการในประเทศไทยมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนชาวต่างชาติในประเทศ
ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน การอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีภายใน AEC ถือเป็นเป้า
หมายหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่น่าสังเกตว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่ใน 10 อันดับสูงสุดของประเทศต้น
ทาง ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีฝีมือในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ข้อบ่งชี้ว่าคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (MRA) ทั้ง 8 อาชีพที่มีอยู่ ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้คุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
ต�่ำ เนื่องจากว่าข้อตกลงที่มีเป็นวิชาชีพที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.3 ถึง 1.4 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศสมาชิก (ILO
and ADB, 2015)
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ตารางที่ 1.4 ชาวต่างชาติทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับแรงงานฝีมอื และผูช้ ำ� นาญการ จ�ำแนกโดยสัญชาติ
(พ.ศ. 2557 – 2560)
2014
ประเทศ

2015
รวม

ประเทศ

2016
รวม

ประเทศ

2017
รวม

ประเทศ

รวม

ญี่ปุ่น

37,301 ญี่ปุ่น

36,666 ญี่ปุ่น

36,468 ญี่ปุ่น

36,550

จีน

17,860 จีน

18,811 จีน

22,162 จีน

23,633

ฟิลิปปินส์

12,780 ฟิลิปปินส์

13,416 ฟิลิปปินส์

14,374 ฟิลิปปินส์

15,196

สหราชอาณาจักร

11,095 สหราชอาณาจักร

10,784 อินเดีย

12,421 อินเดีย

13,550

อินเดีย

11,433 อินเดีย

11,964 สหราชอาณาจักร

10,601 สหราชอาณาจักร

10,392

สหรัฐอเมริกา

9,079 สหรัฐอเมริกา

8,775 สหรัฐอเมริกา

8,645 สหรัฐอเมริกา

8,227

เกาหลีใต้

6,100 เกาหลีใต้

6,065 เกาหลีใต้

5,979 เกาหลีใต้

6,035

ฝรั่งเศส

4,445 ฝรั่งเศส

4,685 ฝรั่งเศส

5,011 ฝรั่งเศส

5,136

ไต้หวัน

4,956 ไต้หวัน

5,271 ไต้หวัน

5,463 ไต้หวัน

5,718

ออสเตรเลีย

3,551 ออสเตรเลีย

3,464 ออสเตรเลีย

3,422 รัสเซีย

2,962

อื่นๆ

9,328 อื่นๆ

8,046 อื่นๆ

8,746 อื่นๆ

9,143

รวม

127,928 รวม

127,947 รวม

133,292 รวม

136,542

ที่มา: กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2561)

ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง
ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผู้ลี้ภัยจ�ำนวน 97,439 คน ที่ได้รับการตรวจสอบโดย UNHCR รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
แต่อยู่ในสถานการณ์เหมือนผู้ลี้ภัย ซึ่งผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิงพ�ำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย
เมียนมา (ตารางที่ 1.5)
แม้ว่าผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทยเมียนมาส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง แต่ก็ยังมีผู้ลี้ภัยต่างชาติพันธุ์ ศาสนา และพื้นที่อื่นๆ ที่
พ�ำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การรับรอง “ผู้พลัดถิ่น” ในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2527 ซึ่งเกิดจากผลกระทบการสู้รบใน
เมียนมา ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา จ�ำนวนประชากรกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากการเดินทางเข้า
และออกในช่วงเวลาของความขัดแย้งที่แตกต่างกัน การด�ำเนินการแก้ไขปัญหายาวนาน และจ�ำนวนประชากรของเด็กที่เกิด
ใหม่ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
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ตารางที่ 1.5 จ�ำนวนผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง บริเวณชายแดนไทย
เมียนมา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
พื้นที่พักพิงชั่วคราว
บ้านต้นยาง
บ้านใหม่ในสอย
บ้านแม่สุริน
แม่หละ
แม่ละอูน
แม่ลามาหลวง
นุโพ
ถ�้ำหิน
อุ้มเปี้ยม
รวม

ผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียน

ผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

รวม

1,577
6,595
673
16,456
5,274
4,485
5,183
2,997
5,414
48,654

1,055
2,589
1,522
19,054
4,157
6,004
5,280
3,149
5,975
48,785

2,632
9,184
2,195
35,510
9,431
10,489
10,463
6,146
11,389
97,439

ที่มา: UNHCR (พ.ศ. 2561)

จากการที่สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในประเทศเมียนมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านๆ มา รัฐบาลไทย
และเมียนมาได้ร่วมมือกับส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยก
ย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์กรความร่วมมือทางด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาอื่นๆ ได้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยใน
การเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ
การเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมาจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้เริ่มต้นขึ้น แต่จ�ำนวนผู้เดินทางกลับมีเพียงเล็กน้อย จนถึง
ปัจจุบัน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มแรก (จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวถ�้ำหิน และนุโพ) จ�ำนวน 71 คน ได้เดินทาง
กลับประเทศเมียนมาภายใต้โครงการการเดินทางกลับโดยสมัครใจอย่างเป็นทางการ ใน พ.ศ. 2560 ไม่มีกลุ่มผู้ลี้ภัยคนใดเดิน
ทางกลับไปยังประเทศเมียนมา แต่ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีกลุ่มผู้ลี้ภัยจ�ำนวน 93 คน (จากพื้นที่พักพิงชั่วคราว
แม่หละ อุ้มเปี้ยม บ้านต้นยาง และบ้านใหม่ในสอย) เดินทางกลับประเทศเมียนมา
โครงการที่ส�ำคัญอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้ส่งผู้ลี้ภัยจ�ำนวนมากกว่า 100,000 คน ไปยังพื้นที่พักพิงชั่ว
คราวในประเทศที่ 3 การจัดส�ำรวจโดย UNHCR และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงพบว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เลือกที่จะไปตั้งถิ่นฐานใหม่หรือ
พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยต่อไป เนื่องจากไม่แน่ใจในการการเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมา มีข้อน่าสังเกตคือ มีจ�ำนวนผู้
ลี้ภัยร้อยละ 28 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับ
ไปยังประเทศเมียนมา (พ.ศ. 2557)
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 UNHCR ได้ประมาณการว่ายังคงมีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงในเมืองอีกจ�ำนวน 5,986 คน ใน
ประเทศไทยส�ำหรับผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงในเมืองนั้น ไม่มีกรอบการท�ำงานระดับชาติส�ำหรับการพิจารณาผู้ที่มีสถานะ
ผู้ลี้ภัย UNHCR ได้ขึ้นทะเบียนบุคคลในความห่วงใยในเขตเมือง โดยให้ค�ำปรึกษาด้านการคุ้มครองทางกฎหมาย และความ
ช่วยเหลือที่จ�ำเป็นอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีการจับกุม และกักขังผู้ที่ได้รับการระบุว่าเป็นบุคคลในความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง
(Fortify Rights, 2017) ผู้ลี้ภัยในเมืองส่วนใหญ่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครด้วยหนังสือเดินทาง และได้รับการตรวจลงตรา
วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว และเมื่อวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวหมดอายุ คนกลุ่มนี้จึงถือเป็นผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติภายใต้กฎหมายไทย
ซึ่งไม่ได้จ�ำแนกความแตกต่างให้กับผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง
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การย้ายถิ่นออก
ในขณะที่การย้ายถิ่นเข้ามา มีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การย้ายถิ่นออกยังคงมีความ
ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2560 มีแรงงานจ�ำนวน 115,215 คน เดินทางออกไปท�ำงานในต่างประเทศ (ตารางที่ 1.6) และ
กระทรวงการต่างประเทศได้ประมาณการว่ามีคนไทยจ�ำนวนประมาณ 1.1 ล้านคน ที่พ�ำนักอยู่ในต่างประเทศ โดยกลุ่มคนที่
ออกไปท�ำงานอย่างเป็นทางการ แรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.7) เดินทางไปประเทศในทวีปเอเชีย (จ�ำนวน 81,992 คน) ตาม
มาด้วยตะวันออกกลาง เอเชีย (จ�ำนวน 15,385 คน) และยุโรป (จ�ำนวน 10,730 คน) ประเทศปลายทางหลักได้แก่ ไต้หวัน
(จีน) อิสราเอล ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีสัดส่วนผู้หญิงประมาณ 1 ใน 5 ของจ�ำนวนแรงงานที่
ย้ายถิ่นทั้งหมด
การส่งเงินกลับประเทศของแรงงานกลุ่มนี้ มีส่วนส�ำคัญต่อความเป็นอยู่เชิงเศรษฐกิจที่ดีส�ำหรับหลายครัวเรือนในประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2561 การส่งเงินกลับประเทศมีจำ� นวนราว 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศไทย (World Bank)
ตารางที่ 1.6 แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกโดยประเทศปลายทางและช่องทางการเดินทางใน
พ.ศ. 2560
ประเทศ

แจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง

นายจ้างพาไป

บริษัทจัดหางาน
จัดส่ง

างส่งไปนทางด้วฝึยตนเอง
แจ้นายจ้
งการเดิ
กงาน

รัฐจัดส่ง

รวมเดินทางใหม่

ต่อสัญญาจ้าง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ไต้หวัน (จีน)

56

30

187

96

76

2

2

—

19,499

3,596

19,820

3,724

9,753

1,902

อิสราเอล

68

1

4,475

163

—

—

—

—

—

—

4,543

164

2,676

111

ญี่ปุ่น

199

107

284

47

455

147

2,274

1,186

1,389

1,341

4,601

2,828

1,328

439

เกาหลีใต้

63

22

4,810

1,024

26

54

28

30

—

—

4,927

1,130

5,731

821

มาเลเซีย

338

89

72

14

422

100

33

14

396

47

1,261

264

3,183

2,433

สิงคโปร์

237

29

—

55

97

9

43

10

208

—

585

103

4,541

170

เมียนมา

7

1

—

—

351

2

8

1

143

2

509

6

128

4

นิวซีแลนด์

492

193

—

—

—

—

—

—

—

—

492

193

132

94

เดนมาร์ก

6

3

—

—

739

—

—

—

—

—

745

3

6

4

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

308

96

—

—

38

—

5

1

319

—

670

97

1,827

676

อื่นๆ

3,777

2,684

—

2

5,517

654

299

316

1,532

428

11,125

4,084

11,536

5,846

รวม

5,551

3,255

9,828

1,401

7,721

968

2,692

1,558

23,486

5,414

49,278

12,596

40,841

12,500

ที่มา: กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2561)

การย้ายถิ่นภายในประเทศ
ประเทศไทยมีการย้ายถิ่นภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน โดยมาจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งคือจากชนบทสู่เมือง จากการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรและเคหะในประเทศไทยล่าสุดพบว่า ร้อยละ
9.4 ของประชากรไทยได้ย้ายถิ่นภายในประเทศระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้วมีประชากระไทยร้อยละ 21.8 ที่ไม่ได้พำ� นัก
ณ สถานที่กำ� เนิด (NSO, 2010) 3

3

ข้อมูลส�ำมะโนประชากรเป็นเพียงการเคลื่อนย้ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งไม่รวมการย้ายถิ่นตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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การส�ำรวจการย้ายถิ่นประชากรเมื่อเร็วๆนี้ ท�ำให้ได้ข้อมูลตามส�ำมะโนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สัมภาษณ์ครัวเรือนทั้งหมด
จ�ำนวน 83,880 ครัวเรือน โดยเป็นการสัมภาษณ์รายเดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เพื่อประเมินการเคลื่อนย้ายจาก
พื้นที่หนี่งสู่พื้นที่หนึ่งในประเทศไทย ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ยังคงเป็นภูมิภาคต้นทางหลักส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางเป็น
ปลายทางหลัก การส�ำรวจแสดงให้เห็นอีกว่า ระหว่าง พ.ศ. 2557 และ 2560 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ของประชากรไทยที่ย้ายถิ่น
ภายในประเทศในแต่ละปี (NSO, 2017a)
ข้อมูลดังกล่าว มีความส�ำคัญต่อการค�ำนึงถึงธรรมชาติของฤดูกาล และการหมุนเวียนต่อการย้ายถิ่นภายในประเทศไทย โดย
เฉพาะการเคลื่อนย้ายจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางในช่วงฤดูแล้ง
และกลับกันในช่วงฤดูฝน (NSO, 2017b) เนื่องมาจากสัดส่วนใหญ่ของก�ำลังแรงงานไทยท�ำงานในภาคการเกษตร ซึ่งผู้ย้าย
ถิ่นภายในประเทศจะหางานอื่นท�ำตามฤดูกาลที่อื่นเพื่อให้มีรายได้หลายทาง
อีกแรงกระตุ้นหลักส�ำหรับการย้ายถิ่นภายในประเทศไทยคือ ความแตกต่างระหว่างค่าจ้างในพื้นที่ชนบท และตัวเมือง การ
ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ที่จัดท�ำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
พื้นที่เมืองและชนบท (รูปที่ 1.3) ข้อมูลแสดงความแตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดระหว่างภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือกับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรายได้ครัวเรือนในภาคเหนือ เฉลี่ยต่อเดือน (19,046 บาท) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(20,271 บาท) ซึ่งน้อยกว่าครึ่งนึงของรายได้ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (41,897 บาท) (NSO, 2017b) เพราะ
ความไม่เท่าเทียม การย้ายถิ่นภายในประเทศจึงถือเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการลดความยากจนของหลายครัวเรือนในชนบท
รูปที่ 1.3 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน จ�ำแนกโดยภูมิภาคในประเทศไทย

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2560)
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บทสรุป
การย้ายถิ่นยังคงมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทย ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทยมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นจากการประมาณราว 3.7 ล้านคน และจาก พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 มีจำ� นวนบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 4.9 ล้านคน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานต�่ำ แนวโน้มทางประชากร รวมถึงการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดต�่ำ เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน การพึ่งพาแรงงาน
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังคงด�ำเนินต่อไป
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจท�ำให้มีจ�ำนวนแรงงานที่มีฝีมือ และผู้ช�ำนาญการจาก
หลากหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรอบการด�ำเนินงานของ AEC จะต้องครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น การรวมอาชีพ
อื่นๆ นอกเหนือไปจาก 7 วิชาชีพ และอีก 1 ภาคส่วน หากแรงงานอาชีพอื่นๆ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของตลาด
แรงงาน ตามคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (MRA)
จ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติในประเทศไทยยังคงมีจ�ำนวนมาก เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพทางด้านระบบการบริหารจัดการ
การย้ายถิ่นของแรงงานในปัจจุบัน การบริหารจัดการที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ต้องใช้ในการเข้าประเทศไทยโดยผ่าน
กระบวนการของ MOU ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ที่คิดจะย้ายถิ่นจ�ำนวนมากหมดก�ำลังใจในการเดินทางเข้ามาผ่านช่องทางนี้ เป็นเหตุ
ให้มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมากใช้ช่องทางไม่ปกติ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดย ส่งผลให้คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
และแสวงหาประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งลดการเข้าถึงการให้บริการที่จำ� เป็น
ประเทศไทยได้รองรับประชากรผู้พลัดถิ่นจ�ำนวนมาก โดยพ�ำนักอยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์ในเมือง มีความเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะดึงดูดผู้แสวงหาที่พักพิงในฐานะประเทศปลายทาง ที่มีความปลอดภัยส�ำหรับผู้ที่หนีความขัดแย้ง และการ
สังหาร การสร้างกรอบการด�ำเนินงานระดับชาติส�ำหรับการพิจารณาก�ำหนดสถานะผู้ลี้ภัย อาจสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยเข้าถึงการ
ศึกษา สาธารณสุข ความเป็นอยู่ และการคุ้มครองระหว่างการพ�ำนัก เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการใช้การกักขังของส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมืองต่อผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัย
แม้วา่ การย้ายถิน่ เข้าประเทศมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยสูงกว่า การย้ายถิน่ ออกก็มคี วามส�ำคัญเช่นกัน
โดยในแต่ละปี มีแรงงานไทยจ�ำนวนกว่าแสนคน ทีห่ างานท�ำในประเทศแถบทวีปเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง ส่วนการย้าย
ถิน่ ภายในประเทศของจ�ำนวนประชากรไทย จะเกีย่ วข้องกับการย้ายถิน่ จากชนบทสูใ่ นเมือง การเคลือ่ นย้ายเหล่านีข้ บั เคลือ่ นเป็น
ไปตามฤดูกาล และเชือ่ มโยงกับความไม่เสมอภาคทางรายได้ และโอกาสระหว่างแต่ละภูมภิ าคในประเทศไทย
ตามที่ข้อสังเกตในบทนี้ การย้ายถิ่นในประเทศไทยมีความซับซ้อน และเป็นพลวัต จึงมีความส�ำคัญส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการเก็บข้อมูลจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น เกี่ยวกับสภาวะการย้าย
ถิ่น และรายงานการพัฒนานโยบายโดยอิงข้อมูลหลักฐานด้านการย้ายถิ่นที่ครอบคลุม
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บทที่

02

นโยบาย และการด�ำเนินการ
ด้านการย้ายถิ่นในประเทศไทย
Mary Grimwade
และ Petra Neumann / IOM

บทคัดย่อ:
ในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของนโยบายของประเทศไทยในการจัดการการย้ายถิ่นของแรงงานทักษะฝีมือน้อย โดยรวบรวม
ข้อมูลล่าสุดจากการวิจัย และพัฒนาวิเคราะห์และน�ำเสนอภาพรวมโดยสังเขป ซึ่งผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานได้ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการประเมินประสิทธิภาพของบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยเฉพาะวิเคราะห์สิ่งท้าทาย และช่องว่างของนโยบาย โดยเน้นถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อน�ำมา
พัฒนาต่อไปในอนาคต รวมถึงเน้นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว เช่น การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ การ
จ�ำกัดค่าธรรมเนียมการจัดหางานภายใต้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว และความแข็งขันของ
ประเทศไทยต่อการมีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ ฐาน (the Global Compact
for Migration) อีกด้วย ในบทนี้สรุปได้ว่า ประเทศไทยควรพัฒนานโยบายการย้ายถิ่นให้ครอบคลุม และมีระยะยาวเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการย้ายถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความ
ท้าทายต่างๆ ได้ อาทิ กระบวนการอนุญาตคนเข้าเมืองและปรับสถานะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ช่องว่างทางการคุ้มครองสิทธิ
แรงงาน ใบอนุญาตท�ำงานที่ผูกกับนายจ้าง ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ทั้งด้านการเงิน
และการมีส่วนร่วมทางสังคม

บทน�ำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศปลายทางที่ดึงดูดแรงงานข้ามชาติจำ� นวนมาก จากประเทศเพื่อน
บ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยธนาคารโลกรายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง
ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นมากที่สุดในอาเซียน โดยมีจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นภายในอาเซียน 3 ล้านคน ระหว่าง พ.ศ. 2538
และ พ.ศ. 2558 มากกว่าประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม (พ.ศ. 2560)
เป็นการยากที่จะค�ำนวณจ�ำนวนที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมาก ได้เดินทางเข้า
ประเทศไทยผ่านชายแดนโดยวิธีไม่ปกติ และท�ำงานนอกระบบ ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลและการบันทึกการพ�ำนักในประเทศ และ
การรับรายได้จากตลาดแรงงานในประเทศ ความท้าทายในการติดตามการย้ายถิ่นไม่ปกติไม่ได้มีในประเทศไทยเท่านั้น แต่
เป็นประเด็นระดับโลกที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้ระบุไว้ในเอกสารว่าด้วยแนวโน้มการย้าย
ถิ่นโลก พ.ศ. 2558 (2015 Global Migration Trends factsheet) ว่า “ยากที่จะค�ำนวณหรือบอกจ�ำนวนได้ เนื่องจากไม่มีแหล่ง
ข้อมูลที่เปิดเผย และไม่มีคำ� จ�ำกัดความที่ตกลงกันไว้ในระดับสากล” (IOM, 2015)
รูปแบบการย้ายถิ่นไม่ปกติโดยการข้ามชายแดนมายังประเทศไทยมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่องว่าง และความท้าทายจาก
กรอบนโยบายการย้ายถิ่นของประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ มีการศึกษาโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ IOM
ค้นพบว่า แรงงานส่วนใหญ่จากประเทศกัมพูชา (ร้อยละ 73) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ร้อยละ 96) เมียนมา
(ร้อยละ 91) และเวียดนาม (ร้อยละ 91) ใช้ช่องทางไม่ปกติเพื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย การศึกษาดังกล่าวเผยว่า การ
ย้ายถิ่นไม่ปกตินั้น ใช้ระยะเวลาที่สั้น และเร็วกว่า (เร็วกว่าวิธีปกติเฉลี่ย 78 วัน) และมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่า (ค่าเฉลี่ยที่ 286
เหรียญสหรัฐฯ) การใช้ช่องทางการย้ายถิ่นปกติ (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)
แม้ว่าการค้นพบดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อย่างไรก็ตาม เส้นทางของการ
ย้ายถิ่นแบบไม่ปกตินั้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้ แต่ส�ำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้ย้ายถิ่นนั้น การ
ย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย ยังเป็นทางเลือกที่ดีสูงสุดจากทางเลือกอื่นๆ
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นโยบายการย้ายถิน่ ของประเทศไทยมีลกั ษณะทีค่ าดการณ์ไม่ได้ และสลับไปมาระหว่างการผ่อนผัน และการปราบปรามอย่าง
รุนแรง ก่อนที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายใน พ.ศ. 2560 – 2561 รวมถึงก่อนการพัฒนา และการจัดท�ำพระราชก�ำหนดการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้พยายามที่จะจัดท�ำนโยบายการย้ายถิ่นระยะยาว แต่ต้องกลับ
พึ่งพากระบวนการปรับสถานะและการพิสูจน์สัญชาติของผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติอย่างมาก (World Bank, 2017)
ในบทนี้ จะทบทวนและวิเคราะห์นโยบายการย้ายถิ่นของประเทศไทย โดยเน้นความพยายามของรัฐบาล ในการพัฒนากลไก
การปรับสถานะ โดยจะวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพระราชก�ำหนดที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ใน
การประกาศใช้ครั้งแรกนั้น พระราชก�ำหนดฉบับนี้ ได้ก�ำหนดการปราบปรามที่ส�ำคัญต่อรูปแบบการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ และ
คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบที่ชัดเจนต่อการย้ายถิ่นในประเทศไทย (Bylander and Reid, 2017) อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับ
แก้ไขข้อห้ามและบทลงโทษที่มีอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีควาวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้ในพระ
ราชก�ำหนด

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศในประเทศไทย: นโยบาย และการปราบ
ปรามอย่างรุนแรงที่ผ่านมา
โครงสร้างนโยบายส�ำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก และไม่มีช่องทางใด
ที่สามารถรับรองการย้ายถิ่นเชิงบวกได้ เนื่องจากแต่ละช่องทางมีความท้าทายที่หลากหลาย ในการด�ำเนินการแตกต่างกัน
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นเข้ามา มีกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการ MOU ส�ำหรับการย้ายถิ่นปกติจากประเทศ
ต้นทาง และ (2) กระบวนการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติส�ำหรับแรงงานข้ามชาติไม่ปกติ ตามที่กล่าวมาข้างต้น มี
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากที่ไม่ด�ำเนินการตามทางเลือกดังกล่าว แต่ท�ำงานอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
นโยบายการย้ายถิ่นของประเทศไทยมีภาวะที่ผันผวนเกือบตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญเกิดขึ้น อาจ
สร้างผลกระทบทันทีและหนักหน่วง ภายหลังจากที่รัฐบาลทหารเข้ามาปกครองใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์
ในการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ ส่งผลให้มีการอพยพของแรงงานออกจากประเทศจ�ำนวนมาก
อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยเป็นแรงงานกัมพูชาจ�ำนวนมากกว่า 250,000 คน
(Harkins and Ali, 2017) ซึ่งการอพยพอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอุตสาหกรรมหลักบางภาคส่วน รัฐบาลจึงได้เปิด
ขึ้นทะเบียนผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ ส่งผลให้มีแรงงานจ�ำนวนเกือบ 1.6 ล้านคน ขึ้นทะเบียนในระยะเวลาเพียง 5 เดือน (Tunon
and Harkins, 2017)
เช่นเดียวกัน พระราชก�ำหนดดังกล่าวข้างต้น ได้สร้างความรู้สึกเปราะบางและไม่มั่นคงส�ำหรับชุมชนผู้ย้ายถิ่นทั่วประเทศไทย
หลังจากที่ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 การก�ำหนดบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ ส่งผลให้แรงงาน
กัมพูชา ลาว และเมียนมาจ�ำนวนหลายพันคนเดินทางกลับบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การอพยพเช่นใน พ.ศ. 2557 คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยมีค�ำสั่งพักใช้บทก�ำหนดโทษในพระ
ราชก�ำหนดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (Baker McKenzie, 2017) พระราชก�ำหนดฉบับปรับปรุงใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อ
ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยลดโทษปรับ และยกเลิกโทษจ�ำคุกส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ (รูปที่ 2.1)
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รูปที่ 2.1: บทลงโทษในพระราชก�ำหนด ฉบับ พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
บทลงโทษ พ.ศ. 2560

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บทลงโทษ พ.ศ. 2561

โทษส�ำหรับแรงงาน
ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติอาจ ต้องระวางโทษ
ปรับเป็นจ�ำนวน 2,000 – 100,000 บาท
และ/หรือ จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี

การด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้
อาจสร้างความเสี่ยงให้กับแรงงานที่
ท�ำงานนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต

ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติจะต้องระวางโทษ
ปรับเป็นจ�ำนวน 5,000 – 50,000 บาท
แรงงานข้ามชาติจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ด้านใบอนุญาตท�ำงานเกี่ยวกับนายจ้าง
และสถานที่ท�ำงาน ภายในเวลา 15 วัน
จากวันที่เริ่มต้นท�ำงาน และต้องแจ้งทุก
ครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง
ไม่เช่นนั้น

โทษปรับส�ำหรับการท�ำงานที่ไม่ตรงกับ
ใบอนุญาตท�ำงาน เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน
20,000 – 100,000 บาท

การเคลื่อนย้ายในประเทศไทย
การเลือกสถานที่ท�ำงาน
และการเปลี่ยนนายจ้างจะมีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น และยากขึ้น

โทษส�ำหรับนายจ้าง
นายจ้างต้องระวางโทษปรับเป็นจ�ำนวน
400,000 – 800,000 บาท ต่อแรงงานที่
ไม่ได้รับอนุญาต

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็กสูงเกินไป และผลกระทบของ
กฎหมายฉบับนี้จะน�ำไปสู่
การขาดแคลนแรงงาน

นายจ้างอาจต้องระวางโทษปรับ
เป็นจ�ำนวน 400,000 บาท หากให้
แรงงานท�ำงานในลักษณะ
ที่ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต

ในระยะยาว กฎหมายฉบับนี้จะสร้าง
ความยุ่งยากต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย
และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอาจล้มได้

นายจ้างต้องระวางโทษปรับ
เป็นจ�ำนวน 10,000 – 100,000 บาท ต่อ
แรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หากนายจ้างกระท�ำความผิดซ�ำ้ ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีและ/หรือ
ปรับเป็นจ�ำนวน 50,000 – 200,000
บาท ต่อแรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด กับแรงงานข้ามชาติ
ไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tunon and Harkins, 2017) การด�ำเนินนโยบายที่เคร่งครัดอาจเพิ่มความเสี่ยง
ในเรื่องการคุกคามสิทธิมนุษยชน รวมถึงการกักขังแรงงานข้ามชาติเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 และ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เกิดการสูญเสียก�ำลังแรงงานข้ามชาติอย่างฉับพลันในประเทศไทย ส่งผลให้การด�ำเนินงานของ
บริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก (Harkins and Ali, 2017)
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กล่องที่ 2.1: การประเมินอย่างรวดเร็วภายหลังการประกาศใช้
พระราชก�ำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ผลที่ตามมาโดยทันทีหลังการประกาศใช้พระราชก�ำหนด และระหว่างที่มีการอพยพออกเป็นจ�ำนวนมากนั้น IOM ได้
จัดท�ำการประเมินอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ของผู้ย้ายถิ่น และสืบให้แน่ใจถึงความต้องการของผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้ใน
สถานที่ทำ� งานจ�ำนวน 25 แห่ง โดยผู้ย้ายถิ่นมีความห่วงกังวลต่อการปราบปราม ดังต่อไปนี้
• ไม่ได้รับค่าจ้าง: แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากรายงานว่า การเลิกจ้างโดยทันทีภายหลังการบังคับใช้
พระราชก�ำหนดอาจน�ำไปสู่การสูญเสียค่าจ้างที่ไม่สามารถติดตามรับได้ เนื่องจากไม่มีช่องทางการชด
เชยในประเด็นดังกล่าว
• ถูกแสวงหาประโยชน์โดยนายหน้า: เนื่องจากมีความต้องการด้านการขนส่งไปชายแดนสูง ส่งผลให้
นายหน้าอาจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ โดยการเก็บค่าบริการมากเกินไป (2,600 – 5,000 บาท ต่อ
คน)
• เพิ่มความวิตกกังวลและความกลัว: เนื่องจากความหวาดกลัวหน่วยงาน และการที่อาจถูกจ�ำคุก ผู้
ย้ายถิ่นรายงานว่าได้ทิ้งที่พักอาศัยและสถานที่ทำ� งาน เพื่อหลบหนีตามที่อยู่อาศัยของเพื่อน และญาติ
รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม
• ไม่มีข้อมูลการย้ายถิ่นปกติ: มีข้อมูลที่จ�ำกัดเกี่ยวกับช่องทางการย้ายถิ่นที่ถูกกฎหมาย ที่เข้าถึงชุมชน
ผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงสูงสุด ในขณะที่นายจ้างจ�ำนวนมาก ไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมด้านข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย และกระบวนการน�ำคนเข้ามาท�ำงาน
ที่มา: IOM (2017a)

แถลงการณ์สาธารณะเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) เรียกร้องให้
รัฐบาลหยุดการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปราบปรามแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้สร้างความหวาดกลัวชาวต่างชาติในสังคมเป็นวง
กว้าง โดย MWG ได้แสดงความกังวล และให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปรับปรุงพระราชก�ำหนดที่ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560 และมีจดหมายถึงรัฐบาลโดยระบุประเด็นที่จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุง รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนของราชการใน
การขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ติดตาม เพื่อลดปัญหาการบังคับใช้แรงงานเด็ก
หรือการทุจริต อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแรงงานโดยก�ำหนดนายจ้างได้หลายคน เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อแรงงาน
ข้ามชาติเปลี่ยนงาน รวมถึงการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้างและแรงงานข้ามชาติเพื่อ
รับข้อมูลปัจจุบัน และถูกต้อง

ประสิทธิผลของ MOU ความร่วมมือด้านการจ้างงาน และกระบวนการ
พิสจู น์สญ
ั ชาติ
MOU ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศต้นทางได้เริ่มมามากกว่า 15 ปี โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการย้าย
ถิ่นอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติชั่วคราวจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และเมียนมา แม้ว่าในทางทฤษฎี MOU สามารถท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นท�ำงานอย่างถูกฎหมาย โดยได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงกระบวนการดังกล่าวเนื่องจากมีความยุ่งยาก ในส่วนกระบวนการพิสูจน์
สัญชาติ ถือเป็นมาตรการลดช่องว่างที่ช่วยปรับสถานะผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติที่พ�ำนักและท�ำงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
โครงการขึ้นทะเบียนชั่วคราวตามกระบวนการของ MOU ยังคงมีความจ�ำเป็น แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่าย
อุปสรรค และประโยชน์ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาวิธีการไม่ปกติเพื่อข้ามชายแดน (Bylander
and Reid, 2017)
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การจัดท�ำข้อตกลง MOU ดังกล่าว ด�ำเนินการโดยกระทรวงแรงงาน โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการจัดท�ำ MOU ริเริ่มมาจากส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่งผลให้ทำ� ให้เกิดแนวทางการขับ
เคลื่อนทางด้านความมั่นคงอย่างมากต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน โดยให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการอนุญาตให้เข้าประเทศ
การป้องกันการย้ายถิ่นไม่ปกติ และการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ มากกว่าประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน หรือการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ (ILO, 2015) รัฐบาลไทยพยายามที่จะพัฒนากระบวนการ MOU ใน พ.ศ. 2558 –
2559 โดยลงนามใน MOU ฉบับใหม่กับประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (รวมถึงมีข้อ
ตกลงใหม่ร่วมกับประเทศเวียดนาม)1 เพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงาน โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะและการ
คุ้มครองทางสังคม
มีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของการย้ายถิ่นปกติผ่านช่องทาง MOU เนื่องจากความซับซ้อนของระบบราชการ
ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นปกติส่วนใหญ่ จึงสูญเสียสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายหลังจากการย้ายสถานที่ทำ� งาน อีกทั้ง มีช่องว่าง
เชิงนโยบายในการควบคุมการจัดหางานภายใต้กระบวนการ MOU โดยต้องใช้บริษัทจัดหางานของไทย บริษัทจัดหางาน
เหล่านี้ ร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการก�ำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนหรือกรอบการด�ำเนินงานที่เป็น
ระบบ เพื่อควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทจัดหางานในการน�ำคนเข้ามาเป็นเวลาหลายปี (ILO, 2013) จนกระทั่งมีการบังคับ
ใช้พระราชก�ำหนดว่าด้วยการน�ำคนต่างด้าวเข้ามามาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งนับ
ว่าเป็นการเติมเต็มช่องว่าทางกฎหมาย (ILO, 2017)
แม้ว่าเนื้อหาของ MOU จะให้การคุ้มครองสิทธิผู้ย้ายถิ่นอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายแรงงานของไทย แต่ช่องว่างในการ
ด�ำเนินการที่แรงงานข้ามชาติประสบ สร้างความกังวลใจให้กับประเทศต้นทาง เช่น รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ชนว่าพวกเขาไม่สนับสนุนการจัดสรรคนกัมพูชาไปท�ำงานในภาคการประมง เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพการท�ำงาน
(ILO, 2016a) และใน พ.ศ. 2559 มีข้อเรียกร้องจากประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของประเทศกัมพูชาให้
คุ้มครองสิทธิของชาวประมงกัมพูชา เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศ
ไทยได้ระบุมาตรการที่จะด�ำเนินการเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในอุตสาหกรรมดังกล่าว (ILO, 2016a)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสห
ประชาชาติ (UN Women) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ได้ระบุถึงนโยบายที่ไม่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับ
การที่ผู้ย้ายถิ่นจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา จะสามารถได้รับประโยชน์จาก MOU ในการท�ำงาน
ได้เทียบเท่ากับแรงงานไทยในประเทศไทย โดยทั้งสองประเทศได้ห้ามและยับยั้งผู้หญิงในการย้ายถิ่น ส�ำหรับการท�ำงานบ้าน
ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าวไม่ประสบผลในการห้ามผู้หญิงเพื่อข้ามถิ่นมายังประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นหญิงใช้ช่องทางไม่ปกติ
และเกิดความเสี่ยงเพิ่มยิ่งขึ้น (Napier-Moore, 2017)
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากยังคงเชื่อว่ากระบวนการ MOU ที่ยุ่งยากไม่สามารถแข่งขันในเรื่องความเร็ว ความยืดหยุ่น และ
ค่าใช้จ่ายได้เท่ากับช่องทางไม่ปกติ ดังนั้น แม้ว่าจะมีกลไกในการย้ายถิ่นปกติ (ผ่านข้อตกลง MOU) และการปรับสถานะ (ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติ) แต่ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติ ผู้ที่วางแผนจะย้ายถิ่นจ�ำนวนมากยังคงย้ายถิ่นไม่ปกติอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ที่
ประสงค์จะย้ายถิ่นชาวกัมพูชาที่ด�ำเนินการผ่านกระบวนการ MOU จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 700 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับการจัด
ท�ำเอกสาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ และรอเป็นระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน เพื่อรอการอนุมัติให้ย้ายถิ่นได้ ทั้งนี้ การพึ่งพานายหน้า
เพื่อให้ได้เป้าหมายเดียวกันอาจมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 – 150 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน
(Bylander and Reid, 2017)

1

MOU ที่ลงนามระหว่างประเทศเวียดนามและไทยยังไม่ได้ดำ� เนินการ และอนุญาตการจ้างงานในภาคส่วนการประมงและการก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งมีผู้ย้ายถิ่นเวียดนามที่
ท�ำงานจ�ำนวนน้อย (เกือบทั้งหมดเป็นผู้ชาย) .
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กระบวนการปรับสถานะที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุการณ์การอพยพที่ไม่ได้คาดหมายของแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 คสช.จึง
เล็งเห็นความส�ำคัญ ที่จะบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย จึงได้เปิดจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จทั่วประเทศเพื่อจัดท�ำเอกสารให้กับผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ (ILO, 2015)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นชั่วคราว แต่กลับล้มเหลวในการปรับสถานะที่ไม่มีความมั่นคงทางกฎ
หมายของแรงงานในประเทศไทย การจัดท�ำเอกสาร ทร. 38/1 หรือ “บัตรชมพู” โดยศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็นเพียงสถานะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายชั่วคราว ซึ่งแรงงานข้ามชาติจะต้องด�ำเนินการต่อไปจนสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ (Mekong
Migration Network, 2018) มาตรการนี้เป็นเป็นการผ่อนผันในช่วงระยะสั้นส�ำหรับแรงงานข้ามชาติไม่ปกติ ซึ่งย้อนกลับไป
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ที่ด�ำเนินการปีละ 2 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นที่ขึ้นทะเบียนประเภทบัตรชมพูจ�ำนวนมาก ไม่สามารถด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของการพิสูจน์
สัญชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลานานมากขึ้น จึงท�ำให้รัฐบาลไทยยังคงเปิดโอกาสในการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเอกสารบัตรสีชมพู การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเป็นประจ�ำ ส่งผลให้มีความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นในหมู่แรงงาน
ข้ามชาติที่พยายามคงสถานะปกติที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง มีการวิจารณ์เกี่ยวกับบัตรชมพูว่า เป็นการจ�ำกัดการเคลื่อน
ย้ายแรงงานในจังหวัดของนายจ้าง โดยต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ (Bylander and Reid, 2017)
นโยบายทางเศรษฐกิจที่มีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ ได้ใช้ประโยชน์จากก�ำลังแรงงานของผู้ย้ายถิ่น ในขณะที่การเคลื่อนย้ายของ
แรงงานถูกจ�ำกัด การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขต ในบริเวณชายแดนของประเทศไทยจ�ำนวน 10 จังหวัด เป็น
มาตรการประนีประนอมความต้องการแรงงานราคาถูกต่อการต่อต้านแรงงานข้ามชาติ ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไทย การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว มีส่วนในการพัฒนาบริเวณชายแดน และเพิ่มการลงทุนผ่านแรงจูงใจทาง
ธุรกิจ นโยบายนี้อาจถือได้ว่าเป็นการน�ำผู้ย้ายถิ่นที่ถูกแยกออกทางสังคมเข้ามา (Harkins and Ali, 2017)

ความท้าทาย และช่องว่างการปรับสถานะของนโยบายในปัจจุบัน
การละเมิดสิทธิแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีผลครอบคลุมทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมาย อย่างไร
ก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้คุ้มครองบางภาคส่วนในขอบเขตที่น้อยลง เช่น ภาคการเกษตร การประมง และงานบ้าน ที่น่า
สังเกตคือ การคุ้มครองด้านแรงงานมีกำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงต่างหาก ซึ่งบางภาคส่วนเป็นภาคส่วนหลักที่จ้างงานแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย โดยได้ลดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในสถานที่ท�ำงาน
แม้แต่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมภายใต้กฎหมาย คนกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิดสิทธิแรง
งาน และถูกคุกคามในสถานที่ทำ� งานมากกว่าคนในชาติ มีการคาดการณ์ว่าแรงงานข้ามชาติที่ผ่านกระบวนการ MOU ได้รับ
การคุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษายังมีค�ำถามต่อการย้ายถิ่นปกติว่า สามารถท�ำให้มีสภาพการท�ำงานที่ดี
ขึ้นได้หรือไม่ระหว่างที่ผู้ย้ายถิ่นท�ำงานในประเทศไทย (ILO, 2013; MAP Foundation, 2012)
การไม่มีการรับประกันด้านการคุ้มครองแรงงาน ได้สร้างแนวทางการย้ายถิ่นโดยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ มีทางเลือกน้อย
หรือควบคุมผลลัพธ์การย้ายถิ่นของตน ดังนั้น อ�ำนาจสูงสุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบพฤติกรรม
ของผู้ย้ายถิ่น แต่ขึ้นอยู่กับผู้ทำ� หน้าที่ ได้แก่ รัฐบาล นายจ้าง และบริษัทจัดหางาน ซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งส่งผลให้แรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยง (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)

ใบอนุญาตท�ำงานที่ผูกกับนายจ้าง

ก่อนการจัดท�ำนโยบายภายใต้พระราชก�ำหนดฉบับใหม่นั้น ใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะ
ผูกกับนายจ้างเพียงรายเดียว การไม่มีความยืดหยุ่นนี้ ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานไม่ปกติเมื่อพวก
เขาเปลี่ยนสถานที่ทำ� งาน พระราชก�ำหนดฉบับใหม่นี้ ได้อ�ำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติมีโอกาสสูงขึ้นในการเปลี่ยน
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นายจ้าง แต่ยังคงด�ำเนินการได้ตามเงื่อนไขเฉพาะเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ยังคงต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากส�ำหรับแรงงานข้าม
ชาติ ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติประสงค์จะเปลี่ยนงาน เนื่องจากถูกคุกคามหรือแสวงหาประโยชน์ในสถานที่ท�ำงาน แรงงาน
ข้ามชาติอาจมีความลังเล ที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาต อีกทั้ง ยังมีอุปสรรคอื่นๆ เช่น อุปสรรคทางข้อมูล และภาษา
และความไม่ชัดเจนว่าการด�ำเนินการตามนโยบายใหม่นี้ จะให้ผลลัพธ์ที่แน่ชัดต่อแรงงานข้ามชาติ ว่าจะมีอิสระในการเลือก
งานเพิ่มขึ้น

ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงแผนงานการคุ้มครองทางสังคม

การศึกษาวิจัยที่เพิ่งผ่านมา พบว่าการชดเชยให้กับแรงงานมีความจ�ำเป็นสูงส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย เนื่องจาก
ว่าส่วนใหญ่ท�ำงานในลักษณะ 3D (งานหนัก งานอันตราย และงานยาก) ซึ่งมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง (ILO, 2017) แม้ว่า
นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชย แต่ในบางครั้ง นายจ้างอาจพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบโดยการ
จ่ายเงินล่าช้า โดยคาดว่าผู้ย้ายถิ่นจะเดินทางกลับบ้านในที่สุด อีกทั้ง การจัดท�ำเอกสารที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมดส�ำหรับการรับค่า
ชดเชย เช่น สูติบัตรหรือใบทะเบียนสมรส เป็นเรื่องยากส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่จะน�ำมาแสดง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีสถานะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Harkins, 2014)
แม้ว่าแรงงานข้ามชาติสามารถซื้อประกันตามแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้ (MHIS) แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
อาจท�ำให้แรงงานจ�ำนวนมากไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการค้นพบนี้ เน้นย�้ำถึงความจ�ำเป็นของการให้บริการทางสาธารณสุข
ที่ครอบคลุมโดยมีค่าใช้จ่ายที่แรงงานข้ามชาติสามารถจ่ายได้ และเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่มีอายุยังน้อย และยังมีสุขภาพ
แข็งแรง จึงเป็นเหตุให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่มีความประสงค์จะซื้อประกัน เพราะไม่เห็นถึงความจ�ำเป็นและประโยชน์ จะต้องใช้ (ดู
บทที่ 7)
การได้รับสิทธิตามผลประโยชน์ของประกันสังคม ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการท�ำงานและเอกสารตามกฎหมาย ผู้ย้ายถิ่นที่
ท�ำงานนอกระบบจะไม่ได้รับผลประโยชน์ รวมถึงผู้ที่ทำ� งานในภาคการเกษตร การประมง งานบ้าน ปศุสัตว์ ป่าไม้ และภาค
ส่วนอื่นๆ อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติจะต้องเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยผ่านกระบวนการ MOU หรือได้ด�ำเนินการพิสูจน์สัญชาติ
จึงจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ของประกันสังคม (Harkins, 2014) อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียน และการได้รับผลประโยชน์มี
เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านๆ มา ใน พ.ศ. 2559 ได้จ่ายผลประโยชน์จ�ำนวน 250 ล้านบาท ให้กับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลประโยชน์ในการลาคลอด และการเลี้ยงดูบุตร (Asian Research Center for Migration, forthcoming)

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการเงิน

อุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเงินส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น คือ ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีในประเทศ
ไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของประเภทการตรวจลงตราวีซ่า ก่อนให้
บริการ แม้ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมก็ตาม อีกทั้ง การอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของสถานที่ท�ำงานของผู้ย้ายถิ่น ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้สะดวก แม้ว่าจะมีเอกสารที่ถูกต้องก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นกล่าวถึงความรู้สึกที่ไม่ได้รับการต้อนรับจากธนาคาร
ในประเทศปลายทาง ซึ่งท�ำให้ให้แรงงานข้ามชาติไม่ประสงค์จะใช้ระบบที่เป็นทางการของธนาคาร (Harkins, Lindgren and
Suravoranon, 2017)
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการเงินดังกล่าว มีความส�ำคัญเนื่องจากมีผลต่อความสามารถในการเก็บเงินของผู้ย้ายถิ่น การ
มีเครดิต และการโอนและรับเงินอย่างปลอดภัยผ่านช่องทางที่เป็นทางการ โดยเป็นการจ�ำกัดโอกาสของแรงงานข้ามชาติและ
ผู้รับเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (UNCDF, 2017)

การไม่มีความสอดคล้องกันทางสังคม

แม้จะมีความพยายามในการรวมผู้ย้ายถิ่นเข้าสู่สังคมไทย โดยเฉพาะการขยายการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ แต่ยังคงมี
ข้อน่ากังวลเกี่ยวกับนโยบายการย้ายถิ่น ซึ่งยังคงปฏิบัติต่อผู้ย้ายถิ่นในฐานะแหล่งแรงงานชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นที่
เข้ามาในประเทศไทยมีจ�ำนวนมาก และพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานขึ้น จนไม่สามารถเรียกผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้ว่า
เป็นแรงงาน “ชั่วคราว” ได้
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แม้ว่าในระยะยาวจะมีความต้องการผู้ย้ายถิ่นในตลาดแรงงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ย้ายถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย แต่ผู้ย้ายถิ่นยังคงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และถูกกีดกันการมี
ส่วนร่วมในสังคมไทยหลายรูปแบบ การแบ่งแยกนี้ยิ่งสร้างความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่น เช่น ผลกระทบด้านค่าจ้างและ
การท�ำงาน การมีส่วนในการกระท�ำผิดทางอาญา โรคที่นำ� เข้ามา และภาระต่อโครงการสุขภาพและสวัสดิการสังคม การที่ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ย้ายถิ่น สาธารณะจึงมองผู้ย้ายถิ่นจากภาพเชิงลบด้านเดียวที่แสดงผ่านสื่อ ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิด
เกี่ยวกับบทบาทของผู้ย้ายถิ่นต่อสังคมไทย (Tunon and Baruah, 2012)
ประเด็นส่วนใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นความท้าทายของโลกที่ไม่ได้มีแค่ในเฉพาะประเทศไทย การไม่มีความสอดคล้องกัน
ทางสังคมระหว่างผู้ย้ายถิ่น และสังคมเจ้าบ้านสามารถน�ำไปสู่การกีดกันสังคมผู้ย้ายถิ่น รวมถึงการเกลียดกลัวชาวต่างชาติ
และการเลือกปฏิบัติภายในพื้นที่สาธารณะ ในทางกลับกัน การสอดคล้องกันทางสังคมที่ประสบความส�ำเร็จ จะรับรองให้ผู้
ย้ายถิ่นสามารถเป็นสมาชิกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศปลายทาง ซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์
ต่อสังคมเจ้าบ้านเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อประเทศต้นทางด้วย เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ได้ ผู้น�ำทางการเมืองและสื่อ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้ความรู้ต่อสาธารณะในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้ย้ายถิ่น (IOM,
2009)
ไม่มีนโยบายหนึ่งเดียวที่เหมาะสม และประสบความส�ำเร็จ ส�ำหรับการสอดคล้องกันทางสังคม แต่ละรัฐจะต้องหาวิธีแก้ไข
ความท้าทายให้เหมาะสมต่อความจ�ำเป็น โดยเคารพต่อข้อผูกมัดของตนต่อกฎหมายระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีรูปแบบที่
แตกต่างในการบริหารจัดการปฏิกิริยาระหว่างผู้ย้ายถิ่นและสังคมเจ้าบ้าน มีรูปแบบจ�ำนวน 4 รูปแบบพื้นฐานที่สามารถปรับ
ใช้ในประเทศต่างๆ ตามรูปที่ 2.2
รูปที่ 2.2: รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ยา้ ยถิ่นต่อสังคมของเจ้าบ้าน

การผสมกลมกลืน

การแบ่งแยก

วิธีการเชิงเดี่ยว โดยผู้ยา้ ยถิ่นได้
รับการกระตุ้น ให้ปรับตัวเข้ากับ
วั ฒ นธรรมหลั ก ของสั ง คมเจ้ า
บ้าน และไม่มีความแตกต่างจาก
ประชากรส่วนใหญ่

มีความมุ่งหวังให้ผู้ย้ายถิ่นปรับ
ตัว อย่ างน้อ ยที่สุดให้เข้า กับ
สังคมเจ้าบ้าน ในขณะที่ระบบ
สังคมวัฒนธรรมเดียวของสังคม
เจ้าบ้านไม่ได้รับการแตะต้อง

การบูรณาการ

พหุวัฒนธรรมนิยม

กระบวนการสองทาง ซึ่งสมาชิก
ของสังคมเจ้าบ้าน และผู้ยา้ ยถิ่น
ปรับตัวทัง้ สองฝ่าย โดยมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมกัน

รูปแบบนีก้ ระตุน้ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และให้สิทธิที่เท่า
เทียม รวมถึงโอกาสของผู้ย้ายถิ่น
โดยไม่ ต ้ อ งสละความเกี่ ย วเนื่ อ ง
ของวั ฒ นธรรมตน

ที่มา: IOM (2009)
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แนวปฏิบัติที่ดี
การพัฒนากฎระเบียบอุตสาหกรรมจัดหางาน

ตามที่ได้กล่าวถึงส่วนการประเมิน MOU และการพิสูจน์สัญชาติ บริษัทจัดหางานเอกชนได้อ�ำนวยความสะดวกในการจัดหา
คนเข้ามาท�ำงาน โดยได้ดำ� เนินงานในตลาดสีเทาภายใต้กระบวนการ MOU เป็นระยะเวลาหลายปี ก่อนที่จะมีการจัดท�ำพระ
ราชก�ำหนด การบริการของบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการแสวงหาประโยชน์
โดยไม่มีข้อยุ่งยากทางกฎหมาย (ILO, 2017) ในกฎหมายใหม่ได้รวมข้อก�ำหนดส�ำหรับการออกใบอนุญาต และการวาง
หลักประกันจ�ำนวน 5 ล้านบาท เพื่อต่อต้านการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สามารถลดความ
คลุมเครือทางกฎหมายได้
การพัฒนาที่ส�ำคัญอีกประเด็นภายใต้พระราชก�ำหนดคือ การมีมาตราที่ก�ำหนดให้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากแรง
งาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางระหว่างประเทศในอนุสัญญาว่าด้วยส�ำนักจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับที่
181) รวมถึงหลักการทั่วไป และแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ระบุ
ว่า ไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากแรงงาน (ILO, 2016b) ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางเพียงประเทศเดียวใน
อาเซียน ที่ก�ำหนดให้การเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานข้ามชาติระหว่างการจัดหางานเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
อีกทั้งพระราชก�ำหนดดังกล่าว ได้ก�ำหนดเงื่อนไขการจัดท�ำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับแรงงานข้ามชาติเป็น
ภาษาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับข้อแนะน�ำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับการจัดหางานอย่างเป็นธรรม ซึ่งก�ำหนด
ว่า “ในกรณีของแรงงานข้ามชาติ ควรจัดท�ำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่แรงงานเข้าใจ” (ILO, 2016b)

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (MWAC)

การจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (MWAC) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการขยายการเข้าถึงข้อมูล และการ
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐบาลได้
สนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงแรงงานในการประสานงาน และริเริ่มด�ำเนินการ กรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์ร่วม
บริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวน�ำร่องจ�ำนวน 10 ศูนย์ในจังหวัดตาก สุราษฎร์ธานี ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี
เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา (ILO, 2017)
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เป็นรูปแบบส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด และมีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานร่วม
กับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงสํานักงานประกันสังคม ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และ NGO (ILO, 2017) อย่างไรก็ตาม ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ยังคงเป็นความคิดริเริ่มที่ค่อนข้าง
ใหม่ มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจกรรมสู่ภายนอกเพื่อเข้าถึงผู้ย้ายถิ่น และใช้ประโยชน์จากบริการที่มีเพื่อช่วยเหลือ และ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่น
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ ILO และ MWG ได้ประเมินการด�ำเนินงานใน 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา สมุทรปราการ และระนอง เพื่อช่วยระบุประเด็นส�ำคัญในการเสริมสร้างการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ (1) เพิ่มงบประมาณส�ำหรับเจ้าหน้าที่และกิจกรรม
สู่ภายนอก (2) จัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) จัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ (4) จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อ
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และ (5) จัดท�ำระบบการติดตามและประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ต่อข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

ระหว่าง พ.ศ. 2560 และ 2561 รัฐบาลไทยได้แสดงความสนับสนุน และอุทิศให้กับกระบวนการจัดท�ำข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (GCM) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในประเทศ 3 ครั้ง โดยมี IOM เข้าร่วมการหารือด้วย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกในโลก ที่มีการปรึกษาหารือก่อน
การเจรจา GCM การประชุมได้สร้างฐานในการส่งเสริมการหารือที่โปร่งใส ด้านการบริหารจัดการการย้ายถิ่นในประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลหลัก ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (IOM, 2017b) โดยการมีส่วนร่วมและส่ง
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เสริม GCM ของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ� ภายในภูมิภาค ที่ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศส�ำหรับการบริหารจัดการการย้ายถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี เนื่องจากประเทศไทยก�ำลังจะเป็นประธานอาเซียนใน
พ.ศ. 2562

บทสรุป
หากไม่ค�ำนึงถึงเรื่องสถานะทางกฎหมาย และอาชีพของแรงงานข้ามชาติ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานข้ามชาติได้มีส่วนต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติมเต็มวิกฤตการณ์การ
ขาดแคลนแรงงานให้กับตลาดแรงงานในหลายๆ ภาคส่วน โดยเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อ
การส่งออก และเป็นการสร้างโอกาสในการท�ำงานที่มากขึ้นส�ำหรับแรงงานไทย
อย่างไรก็ตาม นโยบายการย้ายถิ่นในปัจจุบันของประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถรองรับความต้องการของแรงงาน
ข้ามชาติที่มีจำ� นวนเพิ่มขึ้นได้ และนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นมีสถานะทาง
กฎหมายที่ไม่มั่นคง ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคมไทยได้ ความพยายามในการส่งเสริมการ
ย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและปกติส่วนใหญ่ไม่มีความส�ำเร็จ หากไม่มีการจัดท�ำนโยบายและด�ำเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิและ
ศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติอย่างเต็มที่
ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้รับผลประโยชน์และโอกาสจากแรงงานข้ามชาติ เพราะการเติบโตของเศรษฐกิจ ในการที่จะใช้ผล
ประโยชน์จากการย้ายถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลไทยควรพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่น
ที่ครอบคลุม และมีผลในระยะยาว โดยก�ำหนดความท้าทายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และกระบวนการปรับสถานะ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ช่องว่างด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ใบอนุญาตท�ำงานที่ผูกติดกับนายจ้าง ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม ข้อจ�ำกัดในการมีส่วนร่วมด้านการเงิน และการไม่มีความสอดคล้องกันทางสังคม
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ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้มชี ว่ งเวลาการปรึกษาหารือร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อนการบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบาย
ใหม่: การเสวนาทางสังคมให้โอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน ภาคธุรกิจเอกชน และ
หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติในการระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการย้ายถิ่น ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ทันที เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ
ก�ำลังแรงงานผู้ย้ายถิ่นในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. จัดท�ำและด�ำเนินการด้านช่องทางการย้ายถิ่นปกติที่มีค่าใช้จ่ายต�่ำ ใช้เวลาน้อย มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และ
ใช้ได้ง่าย: ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ
และปกติ รัฐบาลควรสร้างกระบวนการที่ง่ายขึ้นส�ำหรับการย้ายถิ่นของแรงงานโดยท�ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
แรงงานข้ามชาติสามารถรับภาระค่าใช้จา่ ยได้ สร้างแรงจูงใจเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่ ในการเคลือ่ นย้ายข้ามชายแดนปกติ
3. ให้สตั ยาบันและบังคับใช้มาตรฐานระหว่างประเทศ เพือ่ ขจัดค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นภาระของแรงงานในประเทศต้นทาง
และปลายทาง: มาตรฐานดังกล่าวมีอยูใ่ นอนุสญ
ั ญาว่าด้วยส�ำนักจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับที่ 181) หลักการ
ทั่วไป และแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และระบบประกัน
มาตรฐานการสมัครงานและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างประเทศ (IRIS) และสามารถน�ำมาใช้กับนโยบายการย้ายถิ่นใน
ระดับชาติได้
4. บังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน และสังคมที่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติชาย และหญิง โดยไม่ค�ำนึง
ถึงภาคส่วน: เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม กฎหมายค่าจ้างขั้นต�ำ่ ในประเทศไทย ควรมีผล
บังคับใช้ในทุกภาคการท�ำงาน รวมถึงการท�ำงานบ้านและการเกษตร กฎหมายที่รับรองสิทธิแรงงานพื้นฐาน เช่น การ
ก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงาน เวลาพักผ่อน วันพักผ่อน ค่าจ้างล่วงเวลา วันหยุดประจ�ำปี และการลาคลอด รวมถึงการส่ง
เสริมความมั่นคงทางสังคมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติทุกคน
5. ขยายการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อหาความยุติธรรม และบังคับใช้บทลงโทษที่
เข้มงวดขึ้น ส�ำหรับบริษัทจัดหางาน และนายจ้างที่ละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ: รัฐบาล สหภาพ
แรงงาน นายจ้าง และ NGO ควรด�ำเนินงานร่วมกันในการจัดท�ำกรอบการด�ำเนินงาน และกรอบกฎหมายที่ชัดเจน
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในกรณีการข่มเหงหรือแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยท�ำให้แน่ใจว่าการด�ำเนินงาน และ
การบังคับใช้บทลงโทษส�ำหรับบริษัทจัดหางานและนายจ้างที่ไม่เอาใจใส่ หรือละเมิดสิทธิของลูกจ้าง เพื่อลดการไม่น�ำ
ผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ
6. ติดตามผลการด�ำเนินงานตามบทบัญญัติภายใต้พระราชก�ำหนดที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้าม
ชาติมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น และสามารถเปลี่ยนงานได้อย่างถูกกฎหมาย: วีซ่าประเภทท�ำงานในปัจจุบันที่แรง
งานย้านถิ่นได้รับในประเทศไทย มีความเข้มงวดในการผูกติดกับนายจ้างหนึ่งรายมากเกินไป การไม่มีความยืดหยุ่น
ต่อความต้องการของแรงงานข้ามชาติและตลาดแรงงาน ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นกลายเป็นแรงงานไม่ปกติเมื่อหางานใหม่ จาก
การปรับปรุงพระราชก�ำหนดฉบับใหม่ ผู้ย้ายถิ่นสามารถเปลี่ยนงานได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่กว้างขึ้น แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนของบทบัญญัติในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งยังมีขอบเขตในการเพิ่มความยืดหยุ่น ที่สามารถให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถ
หางานใหม่ และมีส่วนร่วมต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงานผ่านการทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
7. ให้สอื่ มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมวาทกรรมต่อสาธารณะ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เกีย่ วกับการย้ายถิน่ : สือ่ สามารถ
โน้มน้าวทัศนคติสาธารณะต่อผู้ย้ายถิ่น และการรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือการรายงานข่าวเพียงด้านเดียว อาจสร้าง
ภาพเชิงลบของแรงงานข้ามชาติ และกระตุ้นการเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องอบรมสื่อที่รายงานประเด็นด้านการย้ายถิ่น
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บทที่

03

สภาพการท�ำงานของผู้ย้ายถิ่นใน
ธุรกิจบริการทางเพศของประเทศไทย
Oliver Fisher, Anna Olsen และ
Leo Bernardo Villar / ILO

บทคัดย่อ:
การวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นประเด็นการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
มากกว่าสภาพการท�ำงาน และความเป็นอยู่ของพนักงานบริการทางเพศ ในบางส่วนเกิดจากการท�ำงานบริการทางเพศเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมายในประเทศไทย การเหมารวมงานบริการและการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเข้าด้วยกัน เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถที่จะยอมรับว่าการท�ำงานในธุรกิจบริการทางเพศ เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคล และของผู้ย้ายถิ่นเอง ธุรกิจ
บริการทางเพศของไทย ให้โอกาสแรงงานข้ามชาติในการรับค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าในประเทศต้นทาง หรือในภาคส่วนการท�ำงาน
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการทางเพศในปัจจุบัน ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานข้าม
ชาติกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายของงาน และการไม่มีช่องทางการย้ายถิ่นที่ปกติให้เข้ามาสู่ภาคส่วนนี้ การ
ก�ำหนดให้การท�ำงานบริการทางเพศเป็นความผิดทางอาญา เพิ่มความเสี่ยงต่อแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานบริการทาง
เพศในการถูกแสวงหาประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบาย และสังคมที่เป็นระบบ รวมถึงการท�ำให้การท�ำงานของ
พนักงานบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา และการทุ่มเทความพยายามด้านการคุ้มครองแรงงาน เป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (และแรงงานไทย) ที่ทำ� งานบริการ และท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถมีส่วนช่วยและมี
ส่วนร่วมต่อสังคมไทยและสังคมของตนมากยิ่งขึ้น

บทน�ำ
ความหมายของ “การท�ำงานบริการ” มักจะถูกเข้าใจผิด 1 ส�ำหรับเนื้อหาในบทนี้ การท�ำงานบริการ หมายถึงการท�ำงานบริการ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระหว่างผู้ใหญ่ที่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง ชาย หรือคนข้ามเพศ และอื่นๆ
(ILO,1998; UNAIDS, 2015; NSWP, 2017) การท�ำงานบริการประกอบด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ “การเกี้ยวพาราสี
การเปลื้องผ้า การเป็นเพื่อนเที่ยว” รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ และกิจกรรมทางเพศอื่นๆ (Parreñas, 2011)
ผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานบริการอยู่ในจุดเชื่อมระหว่างการบริหารจัดการการย้ายถิ่น กฎหมายด้านแรงงานและธุรกิจ และขอบข่าย
งานด้านความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในการ
ควบคุมการย้ายถิ่น กลุ่มคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการน้อยมากที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น ผู้ย้ายถิ่นด้วยตนเอง
หรือเป็นผู้เลือกที่จะเข้าสู่ภาคส่วนนี้ อีกทั้ง การมีส่วนร่วมของแรงงานกลุ่มนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บาร์ ร้านอาหาร และสถาน
ที่ท่องเที่ยว ยังคงถูกให้คุณค่าน้อยเกินไป ความแพร่หลายของการต่อต้านการค้ามนุษย์ การรวมกันของกฎหมายปกครอง
และอาญา และบรรทัดฐานการเลือกปฏิบัติที่ให้ค่าเพียงน้อยนิดต่อผู้หญิงที่ทำ� งานที่ถูกมองว่าใช้ทักษะต�่ำ ที่กล่าวมาเบื้องต้น
กลายเป็นการตอบสนองของรัฐต่อแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ
ประเทศไทย และอีกหลายประเทศล้มเหลวที่จะให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานแก่กลุ่ม หญิง ชายและ
คนข้ามเพศ การท�ำงานบริการยังคงเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งอาจเกิดขึ้นและคงอยู่จากการตีตราและการเลือกปฏิบัติเกี่ยว
กับการท�ำงานบริการและคนท�ำงานบริการ การก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นความผิดทางอาญาท�ำให้เกิดความเสี่ยงยิ่งขึ้น
ส�ำหรับกลุ่มแรงงานที่ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบที่ไม่มีความส�ำคัญนี้
1

หมายเหตุทางภาษา: ในบทนี้ ความหมายของ “แรงงานข้ามชาติ” และ “พนักงานบริการทางเพศ” ให้ใช้ตามศัพท์บัญญัติที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ค�ำว่า “แรงงานข้ามชาติ” ใช้
เพื่อเลี่ยงค�ำอื่นๆ เช่น “ต่างชาติ” “ต่างด้าว” หรือ “ผู้มาเยือน” ค�ำว่า “ผู้ให้บริการทางเพศ” เป็นค�ำที่หลายคนในภาคส่วนทางเพศเลือกใช้ และถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ไม่เหมือนกับ “โสเภณี” ในบทนี้ ทั้ง “แรงงานข้ามชาติ” และ “ผู้ให้บริการทางเพศ” เป็นความหมายรวม กล่าวถึงแรงงานที่หลากหลายครอบคลุมทุก
อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และเพศภาวะ ซึ่งรวมถึงแรงงานผู้ชาย ผู้หญิง และคนข้ามเพศ
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งานบริการก่อให้เกิดรายได้แก่แรงงานกว่าล้านคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ข้อมูลจ�ำนวนผู้ท�ำงาน
บริการในประเทศไทยนั้นไม่ครบถ้วน เนื่องจากการท�ำงานดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นช่องทางการย้ายถิ่นเข้ามา
ท�ำงานที่ไม่ปกติ เป็นเหตุให้พนักงานบริการทางเพศไม่สามารถเปิดเผยถึงการท�ำงานของตนได้ การวิจัยขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ใน พ.ศ. 2541 คาดการณ์ว่ามีผู้หญิงระหว่างร้อยละ 0.25 และ 1.5 ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และไทยที่ท�ำงานเป็นพนักงานบริการทางเพศ (ILO, 1998) ในระยะหลัง องค์กรพนักงานบริการทางเพศคาดว่ามีผู้
ท�ำงานบริการจ�ำนวนประมาณ 300,000 คน ในประเทศไทย (Empower, 2016)
ที่ส�ำคัญคือการท�ำงานบริการส่วนใหญ่ จะมีค่าจ้างที่สูงกว่างานที่ใช้ทักษะต�่ำอื่นๆ ในประเทศไทย การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบ
ว่ามีรายรับมากกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำระหว่าง 2 ถึง 10 เท่า (GAATW, 2018) ส่งผลให้พนักงานบริการทางเพศ สามารถดูแล
ครอบครัวของตนในเขตชนบทได้ จากการวิจัยของ ILO ใน พ.ศ. 2541 คาดการณ์ว่ามีการโอนเงินจ�ำนวนเกือบ 300 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยผู้หญิงที่ท�ำงานในภาคส่วนนี้ (ILO, 1998) การท�ำงานบริการส่วนใหญ่ มีชั่วโมงการท�ำงานที่ยืดหยุ่น
ท�ำให้มีแรงดึงดูดผู้ที่อาจมีบทบาทอื่นๆ เช่น ผู้ที่ท�ำงานในบ้าน และผู้ดูแลเด็ก และคนชรา
การจ้างงานในส่วนของการท�ำงานบริการส่วนใหญ่ ถูกเหมารวมไปกับการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดย
เฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนย้ายระหว่างชายแดนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีเหตุผลจ�ำนวนมากที่ท�ำให้เกิดการเหมารวมนี้ และประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้แก้ไขได้ยาก ผู้คนส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ก�ำหนดนโยบายมองว่า “การเลือก” ที่จะเข้ามาท�ำงานบริการนั้น ไม่มีความ
เป็นไปได้ ทั้งนี้ มีหลายส่วนที่เห็นว่าการที่บุคคลใดเลือกเข้ามาท�ำงานบริการนั้น ถือเป็นการตัดสินใจของพนักงานบริการทาง
เพศในทางปฏิบัติ (Aoyama, 2009)
แม้ว่าจะมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่ง ว่าพนักงานบริการทางเพศเลือกที่จะท�ำงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วความเชื่อว่าการ
ท�ำงานบริการเกิดจากการชักจูง ท�ำให้พนักงานบริการทางเพศส่วนใหญ่ได้รับการคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การ “เลือก” นี้ ถูกพิจารณาว่าเกิดจากการไม่สามารถแสดงออกตามความต้องการของตนได้อย่างเต็มที่ เพราะสภาวะทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เข้าสู่การท�ำงานบริการ เมื่อความสามารถในการตัดสินใจของพนักงานบริการทางเพศไม่ได้
รับการค�ำนึงถึง ท�ำให้มีการอนุมานได้ว่าเป็นประเด็นด้านการค้ามนุษย์โดยง่าย ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้ที่ได้รับ
การคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ILO, 1998; IWRAW-AP and NSWP, 2017; GAATW, 2018)
ด้วยความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย และในภูมิภาค การท�ำงานบริการเป็นวิธีการด�ำรง
ชีวิตที่สมเหตุผล ส�ำหรับแรงงานหลายคน การวิจัยของ ILO และมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) พบว่าคนส่วน
ใหญ่ที่ท�ำงานอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทย เป็นผู้เลือกที่จะท�ำโดยสมัครใจ และไม่ได้ถูกชักจูงหรือ ถูกบังคับ (ILO,
unpublished; Empower, 2012)
พนักงานบริการทางเพศที่เป็นผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ เดินทางไปต่างประเทศผ่านช่องทางที่ไม่ปกติ หรือเสียสถานะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายไป นายหน้าที่อำ� นวยการเคลื่อนย้ายให้กับผู้ย้ายถิ่นข้ามชายแดน อาจถูกกล่าวหาเป็น “ผู้ค้ามนุษย์” แม้ว่าจะเป็น
ความเต็มใจของผู้ย้ายถิ่นเอง และเป็นการเคลื่อนย้ายโดยสมัครใจ และความกดดันระหว่างประเทศในการรายงานผลการ
ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ถ้ามองว่าพนักงานบริการทางเพศทุกคนเป็นผู้เสียหาย ท�ำให้ง่ายกว่าในขณะที่การเหมารวม
ดังกล่าวอาจมาจากความเข้าใจผิด อาจเป็นความพยายามที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการตีตราต่องานบริการ เพื่อหยุดผู้คน โดย
เฉพาะผู้หญิง จากการย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาท�ำงานบริการ (NSWP, 2011) มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าในขณะที่ประเด็นด้าน
การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เป็นประเด็นที่ร้ายแรงและต้องด�ำเนินการแก้ไข แต่เป็นประเด็นที่แตกต่าง
จากการท�ำงานบริการ
องค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมในประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขัน ร่วมกับพนักงานบริการทางเพศ
โดยการน�ำข้อเรียกร้องของพนักงานบริการทางเพศและประเด็นต่างๆ เข้าสู่การหารือหลักด้านสิทธิมนุษยชน ใน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW Committee) ได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์จากพนักงานบริการทางเพศ และการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.
2539 โดยมีข้อเสนอก�ำหนดให้ผู้หญิงที่ท�ำงานบริการไม่มีความผิดทางอาญา ซึ่งจะท�ำให้ผู้ท�ำงานบริการและธุรกิจบันเทิง
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายแรงงานของประเทศไทย (CEDAW Committee, 2017)
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รัฐบาลไทยยังไม่ได้เปิดเผยค�ำตอบต่อข้อเสนอนี้ (GAATW, 2018) แต่มีเวทีสาธารณะส�ำหรับพนักงานบริการทางเพศใน
การมีส่วนร่วมต่อการอภิปรายในประเด็นนี้เพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างการประชุมสมัยที่ 67 ของคณะ
กรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้จัดท�ำรายงานเงา ที่เน้นผลลัพธ์เชิงลบ
ของการบุกทลายสถานบันเทิงในประเทศไทย จากการเหมารวมการท�ำงานบริการกับการค้ามนุษย์ (Empower, 2017) ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (Global Alliance Against Traffic in Women: GAATW)
ได้จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการ มีส่วนร่วมของพนักงานบริการทางเพศ การขับเคลื่อน และสภาพการท�ำงาน โดยมีบทที่เน้นผล
กระทบของนโยบายและการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ จากมุมมองของผู้หญิงที่ท�ำงานบริการในประเทศไทย (GAATW,
2018)
แม้ว่าผู้ท�ำงานบริการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของสหประชาชาติในประเทศไทย จะได้จัดท�ำการวิจัยจ�ำนวนมากใน
การสนับสนุนสิทธิพนักงานบริการทางเพศ ความสนใจด้านการพัฒนาและงบประมาณระหว่างการย้ายถิ่น และการท�ำงาน
ของพนักงานบริการทางเพศ แต่ยังคงเหมารวมการท�ำงานบริการกับการค้ามนุษย์ไว้ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างประเด็นดังกล่าว บทนี้จะแสดงให้เห็นถึงสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ ที่ท�ำงานบริการใน
ประเทศไทยจากมุมมองของแรงงานข้ามชาติเองรวมถึงมุมมองด้านสิทธิแรงงาน

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
แม้ว่าจะมีข้อเฉพาะน้อยมากภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่สิทธิของพนักงานบริการทางเพศ รวมถึงสิทธิพนักงาน
บริการทางเพศย้ายถิ่น ก็อยู่ภายใต้ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วตามหลักสากล สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้น
ฐานของพนักงานบริการทางเพศ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหลักๆ หลายฉบับ รวมถึงปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มีการกล่าวถึงสิทธิพนักงานบริการทางเพศในอนุสัญญาและข้อแนะของ ILO หลายฉบับ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการท�ำงาน ค.ศ.1981 (พ.ศ. 2524) (ฉบับที่ 155) ครอบคลุมธุรกิจบริการทางเพศ และการบันเทิงภายใต้
มาตรา 3(a) “ค�ำว่า สาขาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึง ทุกสาขาที่มีการจ้างคนงาน” ข้อแนะน�ำว่าด้วยเอชไอวี
และเอดส์ในโลกแห่งการท�ำงาน (ฉบับที่ 200) และการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ (ฉบับที่ 204) เป็น
ฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศในการเข้าถึงบริการทางสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ อีกทั้ง
ด้านการมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจในระบบ
ในขณะที่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ (Trafficking Protocol) กล่าวถึงการแสวงหาประโยชน์ในบริบทของการค้าประเวณี ทั้งนี้ ความหมายของ “การ
แสวงหาประโยชน์เพื่อการค้าประเวณี” ไม่มีระบุไว้อย่างชัดเจนในตราสารดังกล่าว และไม่มีการให้ความหมายที่ตรงกันของ
“การแสวงหาประโยชน์” ในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการพิจารณาตามแนวคิดที่ไม่ชัดเจน (IWRAW-AP and NSWP,
2017) เพราะฉะนั้นจึงน�ำไปตีความหมายเองและถูกน�ำไปใช้ตามความต้องการ รวมถึงการก�ำหนดหรือสร้างข้อจ�ำกัดในสิทธิ
ในการเลือกท�ำงานบริการเพื่อการด�ำรงชีวิต

งานบริการและการย้ายถิ่นในประเทศไทย
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคม
ที่มีอยู่เดิมในการขยายธุรกิจบริการทางเพศ (ILO, 1998) ธุรกิจบริการทางเพศของไทยเป็นที่รับรู้ในต่างประเทศระหว่าง พ.ศ.
2493 – 2522 โดยเฉพาะช่วงสงครามเวียดนาม ที่พัทยากลายเป็นศูนย์การพักผ่อน และสันทนาการของทหารอเมริกัน อย่างไร
ก็ตาม เมื่อมีการถอดถอนทหารออกไป ธุรกิจบริการทางเพศได้ขยายการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ผู้หญิง
และผู้หญิงข้ามเพศจากพื้นที่ชนบททางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้ย้ายถิ่นสู่พื้นที่เมืองเพื่อหา
โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2532 มีเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ส�ำหรับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเพิ่มความหวังในการสร้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว แรงงานข้าม
ชาติภายในประเทศจึงมีแรงงานจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน
เข้ามาร่วมด้วย (ILO, 1998) แรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการส่วนใหญ่มีสถานะที่ไม่ปกติ และไม่มั่นคงในประเทศไทย ส่วน
หนึ่งเกิดจากไม่มีช่องทางการย้ายถิ่นที่ปกติส�ำหรับผู้ท�ำงานบริการ ในปัจจุบัน หลักฐานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพนักงาน
บริการทางเพศย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยส่วนใหญ่ท�ำงานในเมืองใกล้ชายแดน ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่เมืองหลักเช่น
กรุงเทพมหานคร และพัทยา (ILO, unpublished)
แม้ว่าการใช้บริการทางเพศจากลูกค้าที่ไม่ใช่คนไทยมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักส�ำหรับการท�ำงานบริการ
ความจริงมีความต้องการจากในประเทศก็มีมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม น่าจะเป็นจริงว่าการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากชื่อ
เสียงจากต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทย (ILO, 1998) การมีให้เห็นได้ง่ายของงานบริการในพื้นที่
การท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส�ำคัญของนักท่องเที่ยว ในการเป็นลูกค้าของธุรกิจบริการทางเพศ (ILO, 1998;
Phongpaichit, 1982; Truong 1983, 1990; Lee, 1991; Leheny, 1995) แม้ว่าการก�ำหนดให้งานบริการทางเพศเป็นความ
ผิดทางอาญา และการไม่ยอมรับถึงขนาด และความส�ำคัญเชิงเศรษฐกิจของภาคส่วนนี้ แต่กลยุทธ์ของหน่วยงานการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมภาพ “ความต่างถิ่น” ของคนไทย รวมถึงผู้หญิงไทย และผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งอาจมีส่วนท�ำให้
เกิดการขยายของธุรกิจการบริการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ILO, 1998; Villar, 2017)
ธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทยส่วนใหญ่ จ้างแรงงานจากในประเทศไทย และภูมิภาค รวมถึงเอเชียกลาง ยุโรป และ
แอฟริกา ซึ่งพัทยา เป็นปลายทางหลักส�ำหรับผู้หญิงจากประเทศในยุโรป ที่ท�ำงานพนักงานบริการทางเพศจากประเทศ
อุซเบกิสถาน อูกันดา และมาดากัสการ์ ในจังหวัดภูเก็ต บาร์อะโกโก้บางแห่งจัดตั้งขึ้นส�ำหรับพนักงานบริการทางเพศจาก
ประเทศรัสเซีย โดยมีสภาพการท�ำงานและสัญญาจ้างงานที่จัดท�ำขึ้นออนไลน์ในภาษารัสเซีย (Empower, 2016)
แรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่บ่อย โดยย้ายจากบริเวณชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ตะวันออก ส�ำหรับบางคน มีเหตุมาจากข้อจ�ำกัดของการมีตรวจลงตราระยะสั้น และการยกเว้นการตรวจลงตรา พนักงาน
บริการทางเพศอื่นๆ เลือกที่จะเดินทางรอบภูมิภาคระหว่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง (Chin, 2013) ในขณะที่รูป
แบบการเคลื่อนย้ายของพนักงานบริการทางเพศจะแตกต่างกันไป การเคลื่อนย้ายข้ามชายแดน อาจเกิดจากฤดูกาลที่มีนัก
ท่องเที่ยวไหลเข้ามาในประเทศไทย (Villar, 2017)
โดยทั่วไปแล้ว พนักงานบริการทางเพศจะพึ่งพานายหน้าและคนกลางในการย้ายถิ่น เนื่องจากมีอุปสรรคทางกฎหมายและ
การเงิน รวมถึงการก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นความผิดทางอาญาในเกือบทุกประเทศ และค่าใช้จ่ายที่สูงในการย้ายถิ่น
โดยปกติ (Chin, 2013; Villar, 2017) ในบางกรณี การพึ่งพิงนายหน้าที่ไม่คุ้นเคย อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ย้ายถิ่นในการถูก
แสวงหาประโยชน์ (Parreñas, 2011; ILO, 2017; Harkins, 2014; Natali, Mcdougall and Stubbington, 2014)
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เครือข่ายพนักงานบริการทางเพศสากล (Global Network of Sex Worker Projects: NSWP)
ได้จัดท�ำรายงานฉบับย่อ โดยส�ำรวจจุดตัดระหว่างการย้ายถิ่นและการท�ำงานบริการ รายงานดังกล่าว เน้นเหตุผลที่เชื่อมโยง
กันของการย้ายถิ่นเข้าสู่การท�ำงานบริการที่เกิดขึ้นประเทศไทย พนักงานบริการทางเพศบางราย ย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อสภาพที่ดี
ขึ้นในการท�ำงานบริการ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการคุกคามและความรุนแรงจากหน่วยงานต่างๆ พนักงานบริการทางเพศอื่นๆ
ย้ายถิ่นเพื่อหนีจากการตีตรา และการเลือกปฏิบัติจากความเกลียดชังผู้หญิง ความเกลียดกลัวคนข้ามเพศ และคนรักเพศ
เดียวกัน การเข้าถึงการให้บริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี การผ่าตัดแปลงเพศ และ
การบ�ำบัดด้วยฮอร์โมน อาจเป็นเหตุผลของการย้ายถิ่น (NSWP, 2018) ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ยอมรับคนข้ามเพศได้
มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง สามารถเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี และเป็นศูนย์กลางในการผ่าตัดแปลงเพศที่ค่า
ใช้จ่ายไม่สูง ซึ่งเป็นปัจจัย “ดึง” ให้พนักงานบริการทางเพศเข้ามาในประเทศไทย (Aizura, 2011)
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของสื่อต่อคนข้ามเพศที่เป็นพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย ยังคงเผยแพร่ข่าวแบบเหมา
รวมในเชิงลบอยู่ (Burapha University, 2017) ข่าวจ�ำนวนมากที่เขียนเกี่ยวกับคนข้ามเพศที่เป็นพนักงานบริการทางเพศ
บรรยายให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ เป็นผู้ร้ายและเป็นขโมย มีรายงานว่าผู้หญิงข้ามเพศบางคนถูกตรวจ ถูกความรุนแรง จับ และจ�ำ
คุกโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผ่านข้อหาที่เป็นเท็จ อีกทั้งถูกคุกคามโดยอาสาสมัคร “ต�ำรวจ” ในพัทยาอย่างสม�่ำเสมอ (Yongcharoenchai, 2017) ผู้หญิงข้ามเพศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการทางเพศหรือไม่ มักถูกมองว่าท�ำงานบริการ ท�ำให้มีความ
เสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อความรุนแรงและการข่มเหงจากต�ำรวจ และถูกท�ำให้เสียชื่อเสียงทางสังคมมากยิ่งขึ้น (Villar, 2017)
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แม้จะมีความท้าทายดังกล่าว แต่การที่พนักงานบริการทางเพศสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นแรงจูงใจหลักในการย้าย
ถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย และท�ำงานบริการ (Panyasuppakun, 2018) รายงานการวิจัยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ของ ILO พบว่าในขณะ
ที่ผู้ตอบ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ แต่ประโยชน์ที่อาจได้มามีน�้ำหนักกว่าผลเชิงลบ ผู้ตอบค�ำถามน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งมีแผนว่าจะเลิกท�ำงานบริการตามก�ำหนดเวลาหนึ่ง ท�ำงานบริการในประเทศไทยถูกมองว่าเป็นงานที่สบายกว่างา
นอื่นๆ และช่วยให้พนักงานบริการทางเพศได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ILO, unpublished)
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง ภาคส่วนนี้มีความดึงดูดเป็นพิเศษ เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีโอกาสที่น้อยกว่าผู้ชายในการย้าย
ถิ่นโดยปกติเข้าสู่ภาคส่วนการท�ำงานในระบบ ข้อจ�ำกัดทางเพศของการย้ายถิ่นของแรงงาน ได้จ�ำกัดทางเลือกที่มีเพื่อหา
งานท�ำผ่านช่องทางปกติ (ILO, 2017) อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติหญิงพบกับการเลือกปฏิบัติทางเพศในสถานที่ทำ� งานอย่าง
สม�่ำเสมอ เป็นเหตุให้มีค่าจ้างที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติชาย (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)
ดังนั้น การท�ำงานบริการ จึงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เหลืออยู่จำ� นวนน้อยในประเทศไทย ที่ผู้หญิงย้ายถิ่นมีโอกาสที่จะได้รับราย
ได้มากกว่าค่าจ้างขัน้ ต�ำ่

การก�ำหนดความผิดทางอาญา และการด�ำเนินงานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์
มีทางเลือกเชิงนโยบายอื่น นอกเหนือไปจากการก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นความผิดทางอาญา และการห้ามไม่ให้มีการ
ย้ายถิ่นเข้าสู่ภาคส่วนนี้ ใน พ.ศ. 2546 ประเทศนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายปฏิรูปด้านการค้าประเวณี (Prostitution Reform Act)
และเป็นประเทศแรกที่ได้ก�ำหนดให้การบริการทางเพศ ไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญาอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่มีการผ่าน
กฎหมายดังกล่าว พนักงานบริการทางเพศมีสถานะที่ดีขึ้นในการรับมือกับกลุ่มคนที่คิดจะแสวงหาประโยชน์ จากกรณีที่เกิด
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าพนักงานบริการทางเพศได้น�ำผู้ประกอบธุรกิจทางเพศขึ้นศาล ในข้อหาล่วงละเมิดทาง
เพศ และได้รับการเยียวยาเป็นจ�ำนวนเงิน 25,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (Armstrong, 2018; Crichton, 2015) อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์นี้ ถูกวิจารณ์ในประเด็นการไม่อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นพ�ำนักชั่วคราวเพื่อท�ำงานบริการ ซึ่งการ
ห้ามดังกล่าวส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงจากการถูกแสวงหาประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เช่น ถูกลูกค้าข่มขู่ว่าจะเปิดโปงความ
ลับ และถูกผู้ประกอบธุรกิจทางเพศบังคับให้ท�ำงานเป็นระยะเวลานาน และไม่ยืดหยุ่น (Roguski, 2013; GAATW, 2018)
แม้จะมีข้อจ�ำกัดดังกล่าว แต่รูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ ได้แสดงให้เห็นว่าการก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็น
ความผิดทางอาญามีประสิทธิผลในการคุ้มครองพนักงานบริการทางเพศจากการถูกแสวงหาประโยชน์ได้
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้น การก�ำหนดความผิดทางอาญาและความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งผลให้
เกิดการคุกคาม และการกักขังพนักงานบริการทางเพศเป็นส่วนใหญ่ (Empower, 2012) รัฐบาลไทยควรได้รับการยอมรับ
ด้านความพยายามในการลดปัญหาการค้ามนุษย์ แต่องค์กรพนักงานบริการทางเพศยังคงมีความกังวลต่อผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ต่อ
การด�ำเนินการต่อพนักงานบริการทางเพศ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นไปตามกรอบ “3Ps (การป้องกัน การคุ้มครอง
และการด�ำเนินคดี)” โดยมาจากพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ แม้ว่ากรอบ
การท�ำงานดังกล่าว เสนอให้ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการด�ำเนินคดี คุ้มครอง และป้องกัน เพื่อควบคุมการค้ามนุษย์ แต่
ประเทศไทยยังคงเน้นจ�ำนวนการด�ำเนินคดีเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ น�ำไปสูร่ ปู แบบทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการ “บุกทลาย และ
ช่วยชีวิต” และน�ำไปสู่การด�ำเนินคดีและการพิพากษาลงโทษ มากกว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการทาง
เพศ ซึ่งอาจถูกคัดแยกผิดพลาดให้เป็นผู้เสียหาย หรือท�ำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประเทศไทยได้รับความกดดันสูงจากต่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะจากรายงานสถานการณ์การ
ค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาในอดีต มุ่งเน้นการ
ค้ามนุษย์ในงานบริการทางเพศ (Chuang, 2014) ซึ่งเป็นการวางแนวทางที่ส�ำคัญต่อรูปแบบการด�ำเนินงานของรัฐบาลไทย
ใน พ.ศ. 2557 และ 2558 ประเทศไทยถูกจัดไว้ในอันดับต�ำ่ สุดคือ Tier 3 ตามระบบการจัดอันดับของรายงาน รัฐบาลไทยเริ่ม
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่การจัดอันดับเป็น Tier 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน
งานต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปรับแก้กรอบกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในภาคส่วนการประมง และอาหารทะเล
ในธุรกิจบริการทางเพศ การเข้าบุกทลายสถานบันเทิงเป็นหนึ่งในวิธีการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่น�ำไป
สู่การจับกุม และกักขังพนักงานบริการทางเพศ หลังจากนั้นพนักงานบริการทางเพศ ถือเป็นผู้กระท�ำความผิดภายใต้ประมวล
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กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้พระ
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Empower, 2012, 2016, 2017) ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบุก
ทลายสูญเสียระบบการด�ำรงชีวิต และการช่วยเหลือ และถูกส่งตัวกลับไปสู่ความยากจนของผู้ย้ายถิ่นเช่นเดิม
ประมวลกฎหมายอาญาลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี รวมถึงการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศเป็นประจ�ำ หรือได้รับเงินหรือประโยชน์อื่นๆ จากพนักงานบริการทางเพศ
ห้ามไม่ให้ช่วยเหลือพนักงานบริการทางเพศที่มีข้อขัดแย้งกับลูกค้า ท�ำให้เข้าไม่ถึงความยุติธรรม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ก�ำหนดการชักชวนให้ค้าประเวณีเป็นความผิดทางอาญา และห้าม
ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมกันใน “สถานการค้าประเวณี” การห้ามไม่ให้มีการเกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศ มีผลต่อการร่วม
กลุ่มของเพื่อนพนักงานบริการทางเพศ และการรวมตัวเป็นเครือข่ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบการช่วยเหลือเดียวที่มี ให้แก่
พนักงานบริการทางเพศ (NSWP, 2018; Villar, 2017) การลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศ คุกคามสิทธิด้าน
ที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นพนักงานบริการทางเพศ เนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าอาจไม่ให้อยู่อาศัยเนื่องจากกลัวการ
กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญา (NSWP, 2018)
ในบางกรณี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ถูกหน่วยงานใช้เพื่ออ้างต่อการด�ำเนินงานที่อาจมากเกิน
กว่าจะยอมรับได้ มีการรายงานมานานว่าสถานการค้าประเวณี ได้จ่ายเงินให้กับต�ำรวจเพื่อด�ำเนินกิจการ (ILO, 1998) ใน
ระยะหลัง การวิจัยของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์พบว่า แรงงานข้ามชาติหญิงในพื้นที่ชายแดนใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งในสี่ของรายได้
ให้กับ “ค่าใช้จ่ายนอกระบบ” อีกทั้ง พนักงานบริการทางเพศรายงานว่า เจ้าหน้าที่บางรายบังคับใช้บริการทางเพศโดยไม่เสีย
ค่าบริการ (Empower, 2012) การวิจัยอื่นพบว่า คนข้ามเพศที่พนักงานบริการทางเพศในพัทยา ต้องจ่ายส่วยให้กับต�ำรวจ
รวมถึงมาเฟียในพื้นที่ “เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง” (Villar, 2017)
บทบัญญัติของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัตินี้ก่อให้เกิดการบุกทลายสถานที่ต่างๆ ที่คาดว่าอาจมีการท�ำงานบริการ พนักงาน
บริการทางเพศถูกจับกุมจากการบุกทลายบ่อยครั้ง และถูกคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้ว่าไม่ได้ถูกค้า
หรือต้องการได้รับการช่วยชีวิต (Empower, 2012; 2017) อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ ไม่ทราบถึงสิทธิของตน และไม่
เข้าใจถึงจุดประสงค์ของการให้ปากค�ำต่อต�ำรวจ (Empower, 2016) ใน “การปฏิบัติการช่วยชีวิต” เหล่านี้ แรงงานข้ามชาติ
ที่ท�ำงานบริการ ที่มีอายุเกิน 18 ปี และมีเอกสารประจ�ำตัวส่วนใหญ่จะถูกประกาศว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง หรือพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว คนที่ไม่มี
เอกสารที่สามารถระบุอายุได้ จะไม่ถูกเชื่อถือว่าอายุเกิน 18 ปี และไม่มีความพยายามในการน�ำมาซึ่งหลักฐานดังกล่าวจาก
สมาชิกในครอบครัว (Empower, 2012)
ระหว่างการบุกทลายของต�ำรวจนั้น ค่าจ้างค้างจ่าย เงินออม และสิ่งของที่เป็นของพนักงานบริการทางเพศ อาจสูญหายหรือ
ถูกยึด การชดเชยความเสียหายและการสูญเสียวิธีการด�ำรงชีวิตเป็นไปอย่างยากล�ำบาก เนื่องจากการท�ำงานพนักงานบริการ
ทางเพศไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสถานะทางกฎหมายที่ไม่ปกติของแรงงานข้ามชาติที่พนักงานบริการทางเพศ (Empower,
2017) ในการบุกทลายของเจ้าหน้าที่ เงินเดือน เงินเก็บ หรือทรัพย์สนิ ของพนักงานบริการทางเพศอาจสูญหายหรือถูกยึด และ
ค่าชดเชยจากการเสียหายเข้าถึงได้ยากเพราะงานบริการผิดกฎหมาย และพนักงานบริการทางเพศข้ามชาติอาจมีเอกสารทีไ่ ม่ถกู
ต้อง
ยกตัวอย่างรูปแบบ “การบุกทลายและช่วยชีวิต” จากการค้ามนุษย์ ในการบุกทลายที่ นาตารี อาบอบนวด ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ NGO ระหว่างประเทศ ภาย
หลังจากการสืบสวนเป็นระยะเวลา 3 เดือน การบุกทลายได้กักขังผู้หญิงจ�ำนวน 121 คน ในจ�ำนวนดังกล่าว มีพนักงานบริการ
ทางเพศจ�ำนวน 15 คน ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี โดยได้คัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งคนสุดท้ายที่ออกจากศูนย์พักพิงของภาครัฐใช้เวลาถึง 281 วัน ผู้หญิงที่ถูกคัดแยกเป็นผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นถูกส่งตัวกลับประเทศ ผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกคัดแยกว่าเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องเสีย
ค่าปรับเนื่องจากละเมิดพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี และ/หรือพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และถูก
กักขัง ผู้ย้ายถิ่นหญิงจ�ำนวน 73 คน ถูกส่งกลับประเทศ ผู้หญิงจ�ำนวน 21 คน ถูกจัดไว้ในฐานะพยาน แต่ยังคงถูกกักขังไว้
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34 วัน ซึ่งมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้จัดท�ำการร้องขออย่างเป็นทางการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Empower, 2017) ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมผู้หญิงในสถานกักกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการฯ ได้
ออกแถลงการณ์ว่าผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวถูกกักกันโดยไม่มีอ�ำนาจทางกฎหมายรับรอง
แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการบุกทลายสูงสุด เนื่องจากจะถูกส่งกลับประเทศ และถูกปรับจากการ
ท�ำงานบริการ จากการบุกทลายที่นาตารี แรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานบริการทางเพศที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์หรือเป็นพยาน จะถูกส่งไปยังสถานกักกันเพื่อรอการส่งตัวกลับประเทศ ผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกส่งตัว
ไปยังสถานคุ้มครองเพื่อรอการพิจารณาคดี และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศเช่นกัน (GAATW, 2007) ในขณะที่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้รับการอบรมด้านอาชีพจากศูนย์พักพิง การอบรมส่วนใหญ่เป็นการอบรมแบบเหมารวมเพศภาวะ และให้
ทักษะที่ได้รับไม่เป็นไปตามความสนใจ และไม่สามารถท�ำใช้ดำ� รงชีวิตได้ อีกทั้ง มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันต่อผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ชายและหญิง ในขณะที่ผู้ชายสามารถหางานท�ำภายนอกศูนย์พักพิงได้ แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาต
เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นอันตรายหากออกจากศูนย์พักพิง (Arora, 2017; Empower, 2017; GAATW, 2018)
กระบวนการที่ใช้เวลานานก่อนการส่งกลับประเทศ อาจก่อให้เกิดความทุกข์ต่อผู้ที่ถูกกักขัง ระยะเวลาที่เสียไปในศูนย์พักพิง
โดยไม่สามารถมีรายได้ หรืออิสระในการเคลื่อนย้ายสร้างความคับข้องใจให้กับหลายคน (Surtees, 2013) และมีความ
รุนแรงต่อครอบครัว รวมถึงบุตร ที่ต้องพึ่งพารายได้จากคนกลุ่มนี้ในการด�ำรงชีวิต ผู้หญิงที่ถูกกักขังก่อนถูกส่งกลับบ้าน
อาจต้องกลับไปโดยไม่มีรายได้หรือเงินเก็บ และอาจเป็นหนี้ต่อนายหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการย้ายถิ่นครั้งแรก ใน
ท้ายสุด การด�ำรงชีวิตของผู้หญิงและครอบครัวเหล่านี้ จะต้องพึ่งพาการกลับมาท�ำงานในประเทศไทยหรือประเทศอื่นอีกครั้ง
หรือกลับเข้าสู่งานบริการทางเพศเช่นเดิม (GAATW, 2007)
นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลแล้ว การบุกทลายท�ำลายชื่อเสียงของพนักงานบริการทางเพศ และคนกลุ่ม
น้อยทางเพศผ่านการรายงานข่าวที่อ่อนไหวในสื่อ (Empower, 2016) รอยมลทินที่มีผลต่อผู้หญิงนี้ อาจสร้างปัญหาเมื่อ
แรงงานข้ามชาติกลับไปสู่ชุมชนที่ไม่ต้อนรับ และถูกเลือกปฏิบัติ การที่สื่อมุ่งเน้นว่าการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเป็นประเด็นหลักมีส่วนท�ำให้เกิดการเหมารวมงานบริการกับการค้ามนุษย์ โดยการสร้างและเผยแพร่ภาพของ “ผู้
เสียหายในอุดมคติ” เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงอารมณ์ มากกว่าการมีส่วนร่วมเชิงลึกต่อความซับซ้อนของสถานการณ์ (Uy,
2011; Lopez, 2018)
แม้ว่าจะยังคงมีรอยมลทินทางสังคมที่แพร่หลายในการท�ำงานภายในธุรกิจบริการทางเพศ พนักงานบริการทางเพศรายงาน
ว่า ทัศนคติของประชาชนในประเทศไทย ได้เปิดกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านๆ มา การ
อภิปรายเกี่ยวกับการท�ำงานบริการมีเพิ่มขึ้น โดยได้เน้นถึงความฝันของพนักงานบริการทางเพศ ในงานนิทรรศการศิลปะ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 และมีการวิจัยเชิงวิชาการที่มุ่งเน้นศึกษาภาคส่วนนี้ (Chandran, 2018; Panyasuppakun,
2018) นอกจากนั้น พนักงานบริการทางเพศได้บ่งชี้ว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานในธุรกิจบริการทางเพศสามารถเป็นเชิง
บวกได้ มีความเป็นมิตรและความเป็นครอบครัวระหว่างเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูล และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน (ILO, unpublished)

การคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
การท�ำงานบริการเกิดขึ้นในสถานที่ที่หลากหลาย ร้านนวดให้บริการนวดแผนโบราณ โดยมีพนักงานบริการทางเพศบางคน
ให้บริการภายในร้านนวดหรือนอกสถานที่ อีกทั้ง มีอาบอบนวดหรือเซาว์น่าที่มีอ่างน�้ำ พร้อมการบริการภายในสถานที่ และ
มีสถานที่ประเภทอื่นๆ เช่น บาร์อะโกโก้ ผับ บาร์โคโยตี้ บาร์เบียร์ และบาร์คาราโอเกะ (ILO, unpublished) อย่างไรก็ตาม
มีการท�ำงานบริการนอกสถานบันเทิงเหล่านี้หลายครั้ง และมีความยากที่จะแยกระหว่างการท�ำงานบริการกับความสัมพันธ์
ส่วนตัว (Empower, 2017) การไร้ซึ่ง “สถานที่ท�ำงาน” เป็นความท้าทายของการยอมรับงานบริการในฐานะงานประเภทหนึ่ง
สถานบันเทิงต่างๆ เช่น ร้านนวด ไนต์คลับ บาร์อะโกโก้ บาร์คาราโอเกะ และสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ ที่พนักงานบริการทางเพศ
เข้าท�ำงาน และขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสถานบริการ ในขณะที่พระราชบัญญัติก�ำหนดให้สถานบันเทิงต่างๆ มี
ใบอนุญาต แต่ไม่ได้กำ� หนดด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานหรือความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน เจ้าของหรือผู้
จัดการอาจก�ำหนดให้มีการหักค่าจ้างเนื่องจากมาท�ำงานสาย น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ฝ่าฝืนกฎการแต่งกาย จ�ำนวนการสั่งเครื่อง
49
Thailand Report 2019_TH.indd 49

9/26/2562 BE 12:03 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

ดื่มขั้นต�่ำ และการโต้เถียงกับลูกค้า (Empower, 2017; ILO, unpublished) แรงงานจะถูกหักค่าจ้างหากไม่มาท�ำงาน และ
จะต้องท�ำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ หรือถูกหักค่าจ้างหากหยุดงาน (ILO, unpublished) การหักค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และกฎ
ของสถานที่ทำ� งานอาจกดดันให้พนักงานบริการทางเพศปฏิบัติตาม แม้จะไม่สบายใจก็ตาม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์จากนายจ้าง ลูกค้า หรือผู้อื่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นเครื่องมือทางกฎหมายหลักในการวางกรอบสิทธิแรงงานในประเทศไทย ภายใต้บทสรุป
ข้อสังเกตการณ์ต่อประเทศไทย คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับฟังค�ำแถลงของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน ในการยืนยันการด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่ท�ำงานในภาคบันเทิง
“ [เรา] เห็นว่าผู้หญิงที่ท�ำงานในสถานบันเทิง... มีสิทธิและเงื่อนไขสัญญาทั่วไป ... [ในการได้รับ] การคุ้มครองโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน และกฎหมายแรงงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแรงงานในธุรกิจอื่นๆ ... ในส่วนการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาคส่วนการบันเทิง ...
นายจ้างในภาคส่วนการบันเทิง สามารถจ้างงานแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งชายและหญิง
เพื่อท�ำงานที่ถูกกฎหมายในสถานประกอบการ ” (Empower, 2017; CEDAW/C/THA/CO/6-7)
พนักงานบริการทางเพศไม่ได้ถูกกีดกันจากกลไกในการเข้าถึงความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว แรงงานกลุ่ม
นี้ ไม่สามารถรายงานการถูกแสวงหาประโยชน์และคุกคามได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการถูกจับกุม การถูกส่งกลับ และถูกสังคม
ประณาม (Empower, 2016) ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ กันไม่ให้ผู้พนักงานบริการทางเพศยื่นร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตามกฎหมาย ได้แก่ ค่าจ้างส�ำหรับวันหยุด ค่าท�ำงานล่วงเวลา ค่าชดเชย วันหยุดปกติ และความ
คุ้มครองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นอกจากข้อจ�ำกัดของตนในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
ยังคงยากล�ำบากส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ ไม่สามารถออกจาก
สถานประกอบการเพื่อรับบริการทางสาธารณสุข การเข้าถึงคลินิกสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐ มีข้อจ�ำกัด
เนื่องจากคลินิกดังกล่าว ไม่เปิดท�ำการในเวลาที่สะดวก หรืออาจตั้งอยู่ห่างไกลจากที่ท�ำงานของแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงาน
บริการ อีกทั้ง ผู้ให้บริการสาธารณสุข อาจมีอคติต่อพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติต่อคนไข้ (ILO,
unpublished) มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจใช้การครอบครองถุงยางอนามัย เป็นหลักฐานจับกุมพนักงานบริการทางเพศ ส่ง
ผลให้มีการใช้ถุงยางอนามัยน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงของพนักงานบริการทางเพศในการติดเชื้อเอชไอวี (NSWP, 2017)
เชื้อเอชไอวียังคงเป็นความกังวลด้านสุขภาพส�ำหรับนายจ้างภายในธุรกิจบริการทางเพศ มีบางรายที่จัดให้มีการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศอื่นๆ (STI) รายสัปดาห์ ในขณะที่ผู้อื่นอาจน�ำแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการไปตรวจ
สุขภาพเฉพาะในเวลาที่มีอาการป่วย (ILO, unpublished) แม้ว่าการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการรักษาเป็นจุดเริ่ม
ต้นในการบ่งชี้สิทธิพนักงานบริการทางเพศ แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการได้เน้นย�้ำว่าการดูแลรักษาสุขภาพนั้น จ�ำเป็น
ต้องมีมากกว่าการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งควรรวมไปถึงสุขภาพจิต การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ และโภชนาการ สิ่ง
ส�ำคัญคือการคงไว้ซึ่งสภาพจิตสังคมที่ดี และการมีสถานที่ที่ปลอดภัยในการพักผ่อน และผ่อนคลายกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่ง
ที่แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการแจ้งความประสงค์ไว้ (NSWP, 2018)
มีความพยายามในการเพิ่มการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขส�ำหรับแรงงานข้ามชาติแต่ไม่ได้ระบุเฉพาะ ส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติทที่ ำ� งานบริการ ใน พ.ศ. 2544 กระทรวงสาธารณสุขประกาศด�ำเนินแผนการประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว (MHIS)
ซึ่งครอบคลุมด้านสุขภาพ รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่ขึ้นทะเบียน และไม่ขึ้นทะเบียนจากประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (Tangcharoensathin, Thwin, and Patcharanarumol,
2017) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและการลดค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ อาจท�ำให้มีผู้ย้ายถิ่นขึ้นทะเบียน และเข้าร่วม
โครงการมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนตามแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจ�ำนวน
มากเนือ่ งจากต้องเสียค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า (IOM and WHO, 2009; Tangcharoensathin, Thwin, and Patcharanarumol, 2017)
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากมีอายุน้อยและแข็งแรงดี ท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่เห็นความส�ำคัญต่อการลงทุนในประกันสุขภาพ
(Harkins, 2014) อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติอาจไม่ทราบว่า สามารถเรียกร้องสิ่งใดภายใต้แผนการประกันฯ ได้เนื่องจากข้อมูล
ต่างๆ เป็นภาษาไทย
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แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนตามแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากนายจ้าง ไม่มีทาง
เลือกอื่นนอกจากการเข้าพบแพทย์ คลินิก หรือร้านขายยาเอกชน (Barmania, 2013) และแรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการ
ที่ไม่มีเอกสารจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนรายงานว่าจะต้องจ่ายค่าตรวจหาเชื้อ HIV และค่ารักษาด้วยตนเอง
(ILO, unpublished) การไม่สามารถเข้าถึง และไม่มีเงินในการรับบริการด้านสุขภาพท�ำให้แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ
ไม่เสาะหาการรักษาที่จ�ำเป็น
พนักงานบริการทางเพศในประเทศไทยส่วนใหญ่ ต้องท�ำงานในสภาพที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความเสี่ยงดังกล่าว
ประกอบด้วยความจ�ำเป็นที่จะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะท�ำงาน การไม่มีทางเลือกเดินทางที่ปลอดภัยในการไป-กลับ
สถานที่ท�ำงานเนื่องจากชั่วโมงการท�ำงาน ไม่มีห้องเปลี่ยนชุดที่เป็นส่วนตัว ไม่มีการกั้นพื้นที่ท�ำงาน และที่พักของลูกจ้าง
ประตูทางออกฉุกเฉินไม่เพียงพอ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในห้องน�้ำย�่ำแย่ และสถานที่ไม่สะอาด (ILO, unpublished)
ในการจัดการต่อสภาพดังกล่าวข้างต้น พนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย ได้หันมาจัดมาตรฐานความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยเพิ่มมากขึ้น ใน พ.ศ. 2549 พนักงานบริการทางเพศภายใต้มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ได้จัดท�ำรูปแบบตัวอย่างการ
ท�ำงานส�ำหรับสถานที่ท�ำงาน ที่มีความเป็นธรรมต่อพนักงานบริการทางเพศ เรียกว่า Can Do Bar ซึ่งต่างจากสถานบันเทิง
หลายแห่ง Can Do Bar มีสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทย บาร์ดังกล่าวให้โอกาสใน
การพัฒนาทักษะ และมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การยกของหนักที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การบริหารจัดการสถานการณ์ยากล�ำบากหรือรุนแรง และการอบรมภาษาอังกฤษ (Empower 2016,
2018)

บทสรุป
การยอมรับว่า งานบริการเป็นงานรูปแบบหนึ่งมีความส�ำคัญมากต่อการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ และ
เห็นความแตกต่างจากการท�ำงานบริการ ต่อการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การก�ำหนดให้การท�ำงานบริการ
เป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดก�ำแพงที่กันไม่ให้พนักงานบริการทางเพศ โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการคุ้มครองทาง
กฎหมายและความยุติธรรม ปัจจัยอื่นๆ ที่กันไม่ให้พนักงานบริการทางเพศยื่นข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ รวมถึง
การไม่มี และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่อความช่วยเหลือทางกฎหมายที่สูง และการไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัย เป็นความลับ และไม่
ตัดสินในการรายงานการถูกละเมิด
เนื่องจากอุปสรรค และข้อจ�ำกัดทางสังคม และกฎหมายที่หลากหลาย ท�ำให้ในขณะนี้แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ ไม่
สามารถสร้างผลลัพธ์ทางตลาดแรงงานได้สูงสุด ในขณะที่แรงงานข้ามชาติบางรายสามารถรับค่าจ้างสูง เพิ่มทักษะ และด�ำรง
ชีวิตได้โดยอิสระในระดับที่ไม่สามารถท�ำได้ในภาคส่วนอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ยังพบเจอกับสภาพการท�ำงานที่ถูกแสวงหา
ประโยชน์
การมุ่งเน้นการด�ำเนินคดีภายใต้การด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ท�ำให้มีการบุกทลายสถานบันเทิง ที่ท�ำให้
แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการได้รับความเสี่ยงสูงในการถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกส่งกลับประเทศ สร้าง
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการด�ำรงชีวิต อีกทั้ง การบุกทลายสร้างการตีตราให้กับผู้ที่ทำ� งานในธุรกิจบริการทางเพศ ซึ่ง
เพิ่มการเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ในสังคมไทย เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ ควรต้องมีความ
พยายามในการให้สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อคนกลุ่มนี้ ท�ำให้แน่ใจว่าสถานที่ทำ� งานมีความปลอดภัยและมั่นคง และ
ขยายการเข้าถึงการเยียวยาจากการจ้างงานที่เลวร้าย เพื่อลดการถูกแสวงหาประโยชน์จนกว่าจะเห็นคนกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่
มีสิทธิแรงงาน ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายหรือผู้กระท�ำความผิด
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ข้อเสนอแนะ
1. ก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา และคุ้มครองสิทธิพนักงานบริการทางเพศ ผ่านกฎ
หมายการคุ้มครองแรงงาน และการย้ายถิ่น: ก�ำหนดให้งานการบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา จะเป็น
ก้าวแรกที่ส�ำคัญในการยอมรับสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ โดยการให้ความคุ้มครองทางสังคม และกฎหมาย
โดยรัฐ การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดความผิดทางอาญา ต่อพนักงานบริการทางเพศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลไกการคุ้มครองแรงงานสามารถก�ำจัดการประพฤติผิดในการจัดหางาน และการจ้างงาน
ตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้พนักงานบริการทางเพศขึ้นทะเบียนในฐานะแรงงานข้ามชาติ ในภาคส่วนการให้บริการ ณ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้ง การรับรองว่าจะรับฟังเสียงของพนักงานบริการทางเพศ ตลอดกระบวนการการปฏิรูป
กฎหมาย และการพัฒนากลไกการคุ้มครองเป็นสิ่งส�ำคัญผ่านการเจรจาทางสังคม ที่ให้องค์กรพนักงานบริการทางเพศ
ระดับชาติมีส่วนร่วม
2. ทบทวนการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ และความรุนแรง
ส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่ ทีท่ ำ� งานบริการให้ครอบคลุมทุกเพศ: มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย
นโยบาย และกลไกการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่คุกคาม เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเพศ และความรุนแรงที่กระท�ำโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และตรวจคนเข้าเมือง) ต่อแรงงานหญิง แรงงานชาย และคนข้ามเพศ รัฐบาล
ไทยควรเสาะหาความร่วมมือกับองค์กรพนักงานบริการทางเพศ เพื่อกลั่นกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเพียง
พอ ระบบการปกครองด้านการย้ายถิ่นควรยอมรับว่าพนักงานบริการทางเพศ สามารถช่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ได้โดย
การบ่งชี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ การทบทวน และปรับปรุงการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ดังกล่าว
ควรหารือกับองค์กรพนักงานบริการทางเพศ และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาสภาพการท�ำงานของพนักงานบริการทางเพศ ให้เทียบเท่ามาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณค่า: พนักงาน
บริการทางเพศ รวมถึงผู้ย้ายถิ่น ควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ที่ให้ความส�ำคัญต่อหลักการท�ำงานที่
มีคุณค่า มาตรฐานขั้นต�ำ่ ควรคุ้มครองแรงงานทุกคนในภาคส่วนนี้ มาตรฐานขั้นต�ำ่ ประกอบด้วย ค่าจ้างขั้นต�ำ่ วัน
หยุดปกติ การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึง การห้ามมี
ความรุนแรงในโลกของการท�ำงาน ควรห้ามการหักค่าจ้าง และการปฏิบัติโดยมิชอบด้านการจ้างงาน การปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต�่ำของนายจ้าง ควรได้การรับรองจากการด�ำเนินการตรวจแรงงานที่เหมาะสม อีกทั้ง การตรวจแรงงาน
ควรขยายความครอบคลุมไปยังสถานบันเทิง และด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และผู้ที่ไม่ได้ย้าย
ถิ่นทุกคน ในการนี้กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานอาจหารือร่วมกับองค์กรพนักงานบริการทางเพศ และองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อออกแบบพัฒนากรอบการด�ำเนินงานที่มีคุณค่า เพื่อท�ำให้ระบบของแรงงานไทยและการย้ายถิ่น
เท่าทันปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ
4. พัฒนาการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพ: ท�ำให้แน่ใจว่าพนักงานบริการทางเพศทุกคน สามารถเข้าถึงถุงยางอนามัย
ที่มีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คงไว้ซึ่งโครงการสาธารณะส�ำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศ และท�ำให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ สามารถเข้าถึงการบริการ
สุขภาพที่ให้ข้อแนะน�ำด้านอนามัยเจริญพันธุ์ บริการตรวจโรคโดยสมัครใจ การรักษาโรคเอชไอวี การเข้าถึงค�ำปรึกษา
ทางจิตสังคม และการให้บริการเฉพาะด้านอื่นๆ มีความจ�ำเป็นที่ผู้ให้บริการทางสุขภาพ เข้าใจถึงความละเอียดอ่อน
ต่อประเด็นพนักงานบริการทางเพศ และท�ำให้แน่ใจว่าการให้บริการทางสุขภาพไม่ตัดสินผู้รับบริการ และเก็บความลับ
ของผู้รับบริการ
5. ได้แจ้งถึงความต้องการรับข้อมูลทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิของตน และการคุ้มครองที่ควรได้รับ อีกทั้ง วิธี
การคุ้มครองตนเองจากการถูกคุกคาม: พนักงานบริการทางเพศควรเข้าถึงสถานที่ที่ปลอดภัย ไม่มีการตัดสิน และ
เป็นความลับ เพื่อรายงานข้อร้องทุกข์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และควรมีทนายที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานบริการ
และการย้ายถิ่น การให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมาย จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายต�่ำเพื่อให้มีการเข้าถึงผู้
ย้ายถิ่นที่มีการด�ำเนินคดีทางกฎหมาย ควรได้รับการยกเว้นให้อยู่ในประเทศไทยระหว่างการพิจารณาคดี
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6. การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการทางเพศ: การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการ
ทางเพศ เพิ่มข้อเสียเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่พนักงานบริการทางเพศต้องพบเจอ ดังนั้น การลดการตีตราของพนักงาน
บริการทางเพศจะเริ่มแยกการเหมารวมการท�ำงานพนักงานบริการทางเพศ ออกจากการค้ามนุษย์ โดยให้เกียรติและ
ย�้ำถึงความสามารถของตัวบุคคลในการเลือกที่จะท�ำงานเป็นพนักงานบริการทางเพศ มีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำงาน
ร่วมกับผู้ก�ำหนดนโยบาย สื่อ และผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดต่อแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงาน
บริการ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและพนักงานบริการทางเพศ ในที่สุด ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ในการทดแทนการเหมารวม และความเคยชินที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางเพศสภาพ และบทบาททางเพศ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้หญิงและการเหมารวมเชิงลบต่อผู้หญิงข้ามเพศจะต้องด�ำเนินต่อไป
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บทที่

04

สภาพการท�ำงานส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ในภาคการเกษตรของประเทศไทย
Charlotte Junghus และ
ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล / ILO
Tomomi Ishida / FAO

บทคัดย่อ:
การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม ส่งผลให้แรงงานไทยจ�ำนวนมากหางานที่มีค่าจ้าง
สูงขึ้นในพื้นที่เมือง ในอดีตเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย ในช่วงหลายปีมานี้ ภาค
การเกษตรกลับต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนชาติ แรงงานข้ามชาติในภาค
เกษตรกรรมมีรูปแบบการจ้างงาน และการท�ำงานที่หลากหลาย กล่าวคือ มีการท�ำงานแบบทั้งปี ตามฤดูกาล และรายวัน
ความแตกต่างดังกล่าวส่งผลต่อสิทธิแรงงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และการคุ้มครองด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (OSH) ที่แรงงานข้ามชาติได้รับการรับรองคุ้มครอง ในปัจจุบัน พบว่า การตรวจแรงงานในภาคเกษตร
ยังไม่เพียงพอ ส่งผลต่อข้อจ�ำกัดในมิติของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน ข้อค้นพบเบื้องต้น จากการศึกษาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยการปฏิบัติด้านการจัดหางาน และสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ ที่
ท�ำงานในภาคการเกษตร จ�ำนวนกว่า 500 คน พบว่า ประเด็นเรื่องค่าจ้างที่ต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด ที่พัก
อาศัยและสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม และปลอดภัยเพียงพอ การใช้หรือการจ้างแรงงานเด็ก อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
และอันตรายจากการสัมผัสสารก�ำจัดศัตรูพืช ถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำ� คัญ สภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาค
การเกษตรอาจจะได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองแรงงาน
และการคุ้มครองทางสังคม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพและขอบเขตของการตรวจแรงงาน

บทน�ำ
ทั่วโลก พบว่ามีแรงงานกว่า 1 พันล้านคนที่ทำ� งานในภาคการเกษตร ซึ่งมีจำ� นวนเกือบ 1 ใน 3 ของก�ำลังแรงงานทั่วโลก (ILO,
2017) อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาคเกษตรมีจำ� นวนก�ำลังแรงงานลดลง อันเนื่องมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมีหลายประเทศที่เริ่มพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งภาคการเกษตรของตน ในปี พ.ศ. 2556 มีการ
ประมาณการว่ามีการจ้างแรงงานข้ามชาติเพื่อท�ำงานในภาคการเกษตรกว่าร้อยละ 11 (ILO, 2015)
ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีก�ำลังแรงงานในภาคการเกษตรลดลง ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ส่งออกเป็นหลัก ในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน ร้อยละ 34 ของก�ำลังแรงงานท�ำงานในภาคการเกษตร ซึ่งจ�ำนวนก�ำลังแรงงานลดลง
อย่างมาก จากปี พ.ศ. 2523 ที่มีสัดส่วนก�ำลังแรงงานในภาคการเกษตรสูงถึงร้อยละ 71 (NSO, 2018) เพื่อให้ภาคส่วนนี้ด�ำรง
อยู่ได้ต่อไป เนื่องจากภาคเกษตรมีสัดส่วยรายได้ร้อยละ 7.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย
(NESDB, 2018) นายจ้างจึงต้องจ้างงานแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
คนชาติ
การเกษตรถือเป็นภาคการผลิตที่มีสภาพการท�ำงานที่อันตรายที่สุด (ILO, 2017) ด้วยลักษณะของการจ้างงานแบบไม่เป็น
ทางการ และไม่อาจคาดการได้ส่งผลต่อสภาพการท�ำงานที่ท้าทาย อีกทั้ง การไม่มีการประกันรายได้ที่มั่นคง และแรงงานต้อง
เผชิญกับสุขภาพ สภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ยำ�่ แย่ (ILO, 2017) บทที่ 4 นี้ ได้นำ� ผลการส�ำรวจเบื้องต้นของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดหางานและการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจ้างงานในภาคส่วนนี้ 1
1

ความหมายของการเกษตรคือ “กิจกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปเบื้องต้นของพืชผลทุกรูปแบบ การขยายพันธุ์ เลี้ยง และดูแลสัตว์ รวมถึง
การดูแลสวนและการบริบาล” (ILO, 1999) อีกทั้ง ควรให้ข้อสังเกตว่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการส�ำรวจที่ใช้ในบทนี้เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานด้านพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะ
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พัฒนาการภาคการเกษตรของประเทศไทย
ในอดีต ภาคการเกษตรถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย และช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรรมเป็นแหล่งรายได้
หลักของประชากรไทยส่วนใหญ่ (Singhapreecha, 2014) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้จัดท�ำแผนพัฒนา
ประเทศโดยรวมนโยบายการยกระดับภาคการเกษตร (Mahathanaseth and Pensupar, 2014) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง ของประเทศไทยได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุมมองหลักของ
นโยบายเหล่านี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรระยะยาว ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยี
การเกษตร (NESDB, 2017)
แม้ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมสู่ประเทศอุตสาหกรรม การเกษตรยังคงเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกรวม 6.6 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ (Workman, 2018; OAE, 2017) และการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรที่ส�ำคัญอื่นๆ ที่
เพื่อการส่งออก ได้แก่ ข้าว (5.9 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ) น�้ำตาล (2.9 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ) มันส�ำปะหลัง (2.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และปาล์มน�้ำมัน (359 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ) (OAE, 2017)
ประมาณร้อยละ 41 ของพื้นที่ประเทศไทย (51.3 ล้าน เฮกตาร์) ยังคงใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการเกษตร (NSO, 2014) โดย
เกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรได้ (Win, 2017) อีกทั้ง การเกษตรที่เพาะปลูกผล
ไม้และผักไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้เครื่องจักรเพื่อการเกษตร เนื่องจากผลไม้และผักสุกงอมไม่พร้อมกัน (Martin,
2016) ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังคงพพิ่งพึงแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งเศรษฐกิจทางการเกษตร
จากจ�ำนวนแรงงานไทยในภาคการเกษตรที่ลดลง ภาคส่วนนี้ได้พึ่งพิงแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ในปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติ
ที่มีสถานภาพทางกฎหมายจ�ำนวน 436,188 คนที่ทำ� งานในภาคการเกษตร โดยเป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (MOL, 2018) อย่างไรก็ตาม อาจมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในจ�ำนวนที่มาก
กว่านี้ เนื่องจากพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองในรูปแบบไม่ปกติที่ท�ำงานภาคการเกษตรอยู่เป็นจ�ำนวนมาก แรงงานข้าม
ชาติส่วนใหญ่ในภาคการผลิตนี้ มาจากประเทศเมียนมา (ร้อยละ 75) กัมพูชา (ร้อยละ 41) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ร้อยละ 11) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในภาคการเกษตร จ�ำแนกโดยสถานะทางกฎหมาย สัญชาติ และเพศ
สัญชาติ
พิสูจน์สัญชาติ (NV)

บันทึกความเข้าใจ (MOU)

ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ
การจ้างงานชายแดน

ผู้ชาย

ผู้หญิง

รวม

เมียนมา

90,855

64,747

155,602

กัมพูชา

7,301

5,732

13,033

สปป.ลาว

7,814

6,734

14,548

เมียนมา

3,771

2,468

6,239

กัมพูชา

5,330

3,749

9,079

สปป.ลาว

7,988

6,035

14,023

เมียนมา

89,177

65,524

154,701

กัมพูชา

26,092

21,536

47,628

สปป.ลาว

8,574

7,054

15,628

เมียนมา

25

9

34

กัมพูชา

3,113

2,560

5,673

250,040

186,148

436,188

รวม
ที่มา: กระทรวงแรงงาน (พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

สิทธิแรงงงานและการคุม้ ครองแรงงาน ส�ำหรับแรงงานภาคการเกษตร
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

แรงงานภาคการเกษตรมีสิทธิแรงงานพื้นฐานเท่าเทียมกับแรงงานอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดในอนุสัญญาหลัก ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศทั้ง 8 ฉบับ ได้แก่ (1) เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง (2) ขจัดแรงงานบังคับ
หรือแรงงานเกณฑ์ทุกรูปแบบ (3) ขจัดการใช้แรงงานเด็ก และ (4) ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ อีกทั้ง มี
อนุสัญญาหลายฉบับที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการในภาคการเกษตรเป็นการเฉพาะ
•
•
•
•
•

อนุสัญญาว่าด้วยกลไกก�ำหนดค่าจ้างขั้นต�่ำภาคการเกษตร ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 99)
อนุสัญญาว่าด้วยค่าจ้างในวันหยุด (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1952 (ฉบับที่ 101)
อนุสัญญาว่าด้วยงานสวนเกษตร ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 110)
อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับที่ 129)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัยในงานการเกษตร ค.ศ. 2001 (ฉบับที่ 184) และข้อแนะ (ฉบับที่ 192)
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ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจ�ำนวน 6 ฉบับ จากทั้งหมด 8 ฉบับ 2 รัฐบาล
ยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจแรงงาน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพต่างๆ ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ (กล่องที่ 4.1)
กล่องที่ 4.1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในภาคการเกษตร
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเกษตร ค.ศ. 2001 (ฉบับที่ 184) และข้อแนะ (ฉบับ
ที่ 192)
• รับรองว่าแรงงานในภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ท�ำงานระยะยาว ชั่วคราว หรือตามฤดูกาล จะได้
รับสิทธิ และการคุ้มครองที่เท่าเทียมกับแรงงานในภาคการผลิตอื่น
• ก�ำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ชัดเจน ให้กับนายจ้างและรัฐบาล เพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานใน
ภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นด้านการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ และการลดความเสี่ยง
อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับที่ 129)
• ก�ำหนดมาตรฐานในการจัดท�ำระบบการตรวจแรงงานในภาคการเกษตร โดยมีการด�ำเนินงานใน 3 บทบาท
เฉพาะ
1. ประกันการบังคับใช้บทบัญญัติทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการท�ำงานในภาคการเกษตร เช่น
ชั่วโมงการท�ำงาน ค่าจ้าง วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ ความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิการ และการจ้าง
งานผู้หญิง และเด็ก
2. สนับสนุนข้อมูลวิชาการ และข้อเสนอแนะให้กับนายจ้าง และแรงงานเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายข้างต้น
3. ก�ำหนดความรับผิดชอบของพนักงานตรวจแรงงาน ในการน�ำหน่วยงานที่มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง

กรอบกฎหมายระดับชาติ

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำ� นึงถึงสัญชาติหรือสถานะ
ทางกฎหมาย แม้ว่าแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารและที่ไม่มีเอกสาร จะได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกับแรงงานไทย ในทาง
ปฏิบัติพบว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร จะเผชิญกับความยากล�ำบากมากกว่าในการใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)
พระราชบัญญัติได้ก�ำหนดความแตกต่างระหว่างสิทธิของแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 3 แรงงานในระบบได้รับ
สิทธิทุกประการที่กำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในขณะที่แรงงานนอกระบบ รวมถึงแรงงานในภาคการเกษตร
ตามฤดูกาล ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานบางส่วน ความแตกต่างนี้ปรากฎบทบัญญัติกฎหมายแรงงานฉบับอื่นๆ ใน
ประเทศไทยด้วย เช่น พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
แรงงานภาคการเกษตรที่ท�ำงานตลอดปี ได้รับการคุ้มครองทุกประการภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อย่างไร
ก็ตาม มีประมาณการว่าแรงงานกลุ่มนี้มีเพียงร้อยละ 8 ของแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมด (Kongtip et al., 2015) ส�ำหรับ
แรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้ท�ำงานการเกษตรตลอดปีอย่างต่อเนื่องนั้น การจ้างงานแรงงานกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎ
กระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ซึ่งบัญญัติคุ้มครองสิทธิแรงงาน ส�ำหรับแรงงานภาค
การเกษตรแบบชั่วคราว เช่น ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันส�ำหรับการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน สิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง และการลา
2

ไม่รวมอนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจา
ต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)

3

การจ้างงานนอกระบบก�ำหนดโดยกระทรวงแรงงานว่า เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
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คลอด อีกทั้งห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปีท�ำงาน แรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเป็นจ�ำนวน 3 วัน เมื่อ
ได้ท�ำงานครบ 180 วัน แต่มีแรงงานจ�ำนวนน้อยที่ได้รับประโยชน์นี้เนื่องจากพืชผลส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการเก็บเกี่ยว
ตามฤดูกาล

การตรวจแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการด�ำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ พ.ศ. 2559
ประเทศไทยมีพนักงานตรวจแรงงานจ�ำนวน 880 คน ที่รับผิดชอบในการตรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป ซึ่งจ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงานของไทย มีจ�ำนวนน้อยกว่าที่ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุ
ให้มีพนักงานตรวจแรงงาน 1 คน ต่อลูกจ้างจ�ำนวน 15,000 คน ในประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งกรณีประเทศไทยอาจต้องมี
จ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงานจ�ำนวน 2,563 คน (ILAB, 2016) 4
แม้ว่าควรมีการตรวจแรงงานในสถานประกอบการทุกประเภท ภาคการเกษตรยังคงได้รับความสนใจน้อย ใน พ.ศ. 2557 มี
การตรวจแรงงานในประเทศไทย จ�ำนวน 40,274 ครั้ง และมีเพียง 715 ครั้ง ที่เป็นการตรวจแรงงานในภาคการเกษตร โดยมี
สถานประกอบการภาคการเกษตรเพียง 2 แห่ง ที่ได้รับค�ำสั่งจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อีกทั้ง
ในการตรวจแรงงานที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ มีสถานประกอบการภาคการเกษตรจ�ำนวน 232 แห่ง ที่ได้รับการตรวจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีสถานประกอบการจ�ำนวน
12 แห่ง ที่พนักงานตรวจแรงงานออกค�ำสั่ง (DLPW, 2015)
ประเทศไทยยังคงเผชิญข้อท้าทายต่อการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีบุคลากร และงบประมาณที่จ�ำกัด
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานในภาคการผลิตใดเป็นการเฉพาะ และความเสี่ยงของพนักงานตรวจต่อการถูกฟ้องร้องว่า
ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ อีกทั้ง การไม่ได้มีการอบรมล่ามที่ใช้ระหว่างการตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้
มีการเก็บข้อมูลที่จ�ำกัดเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ (ILO, 2014) และสถานประกอบการที่ห่างไกล และ
กระจัดกระจายในภาคการเกษตรแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่ส�ำคัญในการจัดการตรวจแรงงานภายในภาคการผลิตนี้

การจัดหางานและสภาพการท�ำงานในภาคการเกษตร
การท�ำงานในภาคการเกษตรของประเทศไทย ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากมีโอกาสในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่
และให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับครอบครัวตน อย่างไรก็ตาม งานเกษตรเป็นงานที่ใช้แรงกายหนัก และใช้เวลาในการ
ท�ำงานนานหลายชั่วโมงภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึงการใช้เครื่องจักรที่อาจมีความอันตราย และการสัมผัสสารเคมี
อันตราย มีประมาณการจ�ำนวนแรงงานในภาคการเกษตรจ�ำนวน 170,000 คนทั่วโลกที่เสียชีวิตต่อปี และกว่า 1 ล้านคน ที่ได้
รับบาดเจ็บจากการท�ำงาน จากการใช้เครื่องจักรทางการเกษตร หรือเจ็บป่วยจากสารพิษของสารฆ่าศัตรูพืช (ILO, 2018)
ในส่วนที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของการด�ำเนินการจัดหางาน สภาพการท�ำงาน การคุ้มครองทางสังคมและ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรของประเทศไทย การวิเคราะห์ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อค้นพบของการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ก�ำลังจะมีการเผยแพร่ โดยได้ศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษานี้มีพื้นที่การศึกษาใน 4 จังหวัดของประเทศไทย (จังหวัดเลย ตาก สระแก้ว
และสุราษฎร์ธานี) ซึ่งมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในสวนยางพารา ปาล์มน�้ำมัน ข้าวโพด และอ้อย ซึ่งใช้การ
ส�ำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือก โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น อันได้แก่ แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (ตารางที่ 4.2) อีกทั้ง มีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้ให้ข้อมูลหลักจ�ำนวน 26 คน
และแรงงานข้ามชาติจ�ำนวน 18 คน

4

ควรหมายเหตุไว้วา่ ในสถานการณ์นี้ แม้วา่ จะเป็นปัญหาแต่ไม่ได้มคี วามแตกต่างเฉพาะในประเทศไทย การไม่มที รัพยากรมนุษย์ทเี่ พียงพอต่อการตรวจแรงงานเป็นความ
ท้าทายที่หลายประเทศพบเจอ
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ตารางที่ 4.2 ประเทศต้นทาง เพศ จังหวัด และพืชผลทางการเกษตร ต่อผู้ตอบแบบส�ำรวจ (n=528)
ประเทศ

#

เพศ
83
134
311
528

กัมพูชา
สปป. ลาว
เมียนมา
รวม
จังหวัด
ตาก
เลย
สุราษฎร์ธานี
สระแก้ว
รวม

#
203
134
108
83
528

ผู้ชาย
ผู้หญิง
อื่นๆ
รวม
ผลผลิตทางการเกษตร
อ้อย
ข้าวโพด
ยางพารา
ปาล์มน�้ำมัน
พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ
รวม

#
227
298
3
528
#
199
120
90
24
95
528

การด�ำเนินการจัดหางาน

การย้ายถิ่นเข้าสู่ภาคการเกษตร เกิดขึ้นทั้งในทั้งช่องทางปกติและไม่ปกติ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการย้ายถิ่นในช่องทางที่ไม่
ปกติ (ร้อยละ 79) (ตารางที่ 4.3) ช่องทางการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติที่ใช้มากที่สุดคือผ่านเพื่อนหรือญาติ (ร้อยละ 36) เดินทางด้วย
ตนเอง (ร้อยละ 26) และผ่านนายหน้า (ร้อยละ 16) ในช่องทางการย้ายถิ่นปกติ เป็นกรณีที่นายจ้างจ้างงานโดยตรงจ�ำนวน
มากที่สุด (ร้อยละ 18) การใช้บริการจากบริษัทจัดหางานในภาคการเกษตรมีจ�ำนวนน้อย มีเพียงร้อยละ 3 ของแรงงานข้าม
ชาติ ข้อค้นพบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นภาพกว้างของการจัดการการท�ำงานนอกระบบที่มีในภาคการเกษตร
จากการส�ำรวจพบว่า มีความแตกต่างที่สำ� คัญระหว่างสัญชาติของแรงงานข้ามชาติ ทั้งแรงงานกัมพูชาและเมียนมาย้ายถิ่น
โดยใช้ความช่วยเหลือจากเพื่อน และญาติ หรือเดินทางด้วยตนเอง แรงงานข้ามชาติจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64) พบว่านายจ้างจะจ้างงานโดยตรง ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กันอย่างมาก ระหว่างนายจ้างไทย และแรงงานลาวในจังหวัดเลย
การด�ำเนินการจ้างงานที่พบโดยทั่วไปส�ำหรับเจ้าของไร่ เช่น ข้าวโพด หรืออ้อย นั้น มีการหมุนเวียนกันใช้แรงงานข้ามชาติ
ซึ่งพบว่ามีการขึ้นทะเบียนกับนายจ้างเพียงรายเดียว และต่อมานายจ้างจากไร่อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จะมีการรับช่วงเหมา
แรงงานข้ามชาติต่อไป การจ้างงานในรูปแบบดังกล่าว ไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการท�ำงาน
และส่งผลที่สำ� คัญต่อความไม่ชัดเจน เกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้าง อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการใช้รูป
แบบการจ้างงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ ส�ำหรับการท�ำงาน
ระยะสั้นในภาคเกษตร
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Working Conditions for Migrants
Agricultural
การย้าinยถิThailand’s
่นของประเทศไทย
ฉบับปีSector
2562

ตารางที่ 4.3 ช่องทางการย้ายถิ่น จ�ำแนกโดยสัญชาติ (n=527) (%)
กัมพูชา
(n=83)

สปป.ลาว
(n=134)

เมียนมา
(n=310)

รวม
(n=527)

นายจ้างจ้างงานโดยตรง

2

64

2

18

บริษัทจัดหางาน

1

12

1

3

เพื่อนหรือญาติ

42

14

44

36

ด้วยตนเอง

35

9

31

26

นายหน้า

19

1

22

16

อื่นๆ

0

0

1

1

รวม

100

100

100

100

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจากประเทศเมียนมาจ�ำนวน 1 คน

กัมพูชา

ปกติ

สปป.ลาว

เมียนมา

รวม

ไม่ปกติ

ตามที่แสดงในตารางที่ 4.4 แรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรส่วนใหญ่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สามารถท�ำงานได้
(ร้อยละ 62) แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 30) เข้ามาท�ำงานผ่านกระบวนการ MOU (ร้อยละ 15) หรือใช้
บัตรผ่านแดนโดยมีใบอนุญาตท�ำงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตร (ร้อยละ 12) เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
มีความแตกต่างที่ส�ำคัญด้านการจัดท�ำเอกสารของแรงงานข้ามชาติแต่ละสัญชาติ แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาส่วน
ใหญ่ท�ำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน (ร้อยละ 85) ซึ่งอาจมีหรือไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน ส่วนแรงงานข้ามชาติจาก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวนมากมีเอกสารโดยผ่านกระบวนการ MOU (ร้อยละ 43) หรือการพิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ
37) แรงงานข้ามชาติเมียนมาที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติมีจ�ำนวนสูงที่สุด (ร้อยละ 35) และบางส่วนอาจเป็นแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร (ร้อยละ 20)
โดยส่วนใหญ่พบว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา มักจะเข้ามาท�ำงานเป็นแรงงานตามฤดูกาล เนื่องจากมีบันทึก
ความเข้าใจทวิภาคีระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา ซึ่งสามารถเติมเต็มช่องว่างเชิงนโยบายในการจัดท�ำเอกสารที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้กับแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ดีพบว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมามีการใช้ประโยชน์จากนโยบาย
ดังกล่าวในจ�ำนวนที่น้อยกว่า ซึ่งถือเป็นข้อพิจารณาที่มีความส�ำคัญ มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาจ�ำนวน 12,079
คน ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตท�ำงานตามฤดูกาลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ในขณะที่มีแรงงานจ�ำนวนเพียง 181 คนจาก
ประเทศเมียนมาที่ขอขึ้นทะเบียนในรูปแบบดังกล่าว (DOE, 2018)
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ตารางที่ 4.4 ประเภทเอกสารที่ถือ จ�ำแนกตามสัญชาติ (n=528) (%)
กัมพูชา
(n=83)

สปป.ลาว
(n=134)

เมียนมา
(n=310)

รวม
(n=527)

หนังสือเดินทางชั่วคราว / เอกสารรับรองบุคคล (COI)
ตรวจลงตราใบอนุญาตท�ำงาน (พิสูจน์สัญชาติ)

0

37

35

30

หนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา ใบอนุญาตท�ำงาน (MOU)

0

43

7

15

บัตรขึ้นทะเบียน (บัตรชมพู)

11

0

5

5

บัตรผ่านแดนและใบอนุญาตท�ำงานตามฤดูกาล

43

0

9

12

บัตรผ่านแดนเท่านั้น

42

6

1

9

หนังสือเดินทางและตรวจลงตราเท่านั้น

0

12

2

4

บัตรบุคคลไร้รัฐ

0

1

6

4

ไม่มีเอกสาร

4

0

20

12

อื่นๆ

0

1

15

9

รวม

100

100

100

100

Note: Data was unavailable for one Myanmar respondent.

กัมพูชา

มีใบอนุญาต

สปป.ลาว

เมียนมา

รวม

ไม่มีใบอนุญาต

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการย้ายถิ่นส�ำหรับแรงงานในภาคการเกษตรในประเทศไทยคือ 2,778 บาท (85 เหรียญสหรัฐฯ) แรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นสูงสุดคือ 12,000 บาท (366 เหรียญ
สหรัฐฯ) ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและ MOU (ตารางที่ 4.5) ในขณะที่การย้ายถิ่นส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศกัมพูชาและเมียนมามีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่าคือ 1,800 บาท (55 เหรียญสหรัฐฯ) และ 1,450 บาท (44 เหรียญสหรัฐฯ)
ตามล�ำดับ จากการส�ำรวจพบว่า แรงงานข้ามชาติร้อยละ 43 จ�ำเป็นต้องยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่น
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ตารางที่ 4.5 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการย้ายถิ่น จ�ำแนกตามสัญชาติ (n=526) (% และบาทไทย)
กัมพูชา
(n=81)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
< 1,000 บาท
1,000 – 4,999 บาท
5,000 – 9,999 บาท
> 10,000 บาท
ไม่ทราบ
รวม
ค่ามัธยฐาน (บาทไทย)

สปป.ลาว
(n=134)

10
21
49
12
6
1
100
1,800

4
1
3
29
63
0
100
12,000

เมียนมา
(n=311)
16
40
36
3
4
1
100
1,450

รวม
(n=526)
14
17
29
14
26
1
100
2,778

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจากประเทศกัมพูชาจ�ำนวน 2 คน

สภาพการท�ำงาน

สถานภาพการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตร สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ แรงงานที่ท�ำงานตลอดทั้ง
ปี แรงงานชั่วคราวตามฤดูกาลในระยะเวลาเก็บเกี่ยว และแรงงานรายวันที่ข้ามแดนเข้ามาเป็นประจ�ำทุกวัน ในตารางที่ 4.6
แสดงให้เห็นถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติจ�ำนวน 4 ใน 5 ของแรงงานทั้งหมดที่มีการจ้างงานชั่วคราว ในฐานะแรงงานตามฤดูกาล
และแรงงานรายวัน (ร้อยละ 47 และ 33 ตามล�ำดับ) ในขณะที่ร้อยละ 19 เป็นการจ้างงานทั้งปี ข้อค้นพบนี้บ่งชี้ว่า แรงงานภาค
การเกษตรส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองทางสังคมตามกฎหมายไทยอย่าง
เต็มที่
แรงงานเมียนมาส่วนใหญ่จะท�ำงานรายวัน (ร้อยละ 53) หรือตลอดทั้งปี (ร้อยละ 31) มากกว่าแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
อื่นๆ หนึ่งในตัวก�ำหนดสถานะการจ้างงานของแรงงานเหล่านี้คือ พืชผลทางการเกษตรที่เป็นตัวบ่งชี้การจ้างงาน เพื่อการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ที่ท�ำงานในสวนยาง (ร้อยละ 90) พบว่ามีการจ้างงานตลอดทั้งปี เพราะสามารถกรีด
ยางได้ตลอดทั้งปี ในทางกลับกัน แรงงานข้ามชาติในไร่ข้าวโพดหรือไร่อ้อย มักจะเป็นการจ้างงานตามฤดูกาลหรือรายวัน
ตามฤดูกาลของพืชผลทางการเกษตรดังกล่าว
ตารางที่ 4.6 สถานะการจ้างงาน จ�ำแนกโดยสัญชาติ (n=527) (%)
กัมพูชา
(n=82)
แรงงานรายวัน
แรงงานตามฤดูกาล
แรงงานท�ำงานตลอดทั้งปี
อื่นๆ *
รวม

สปป.ลาว
(n=134)

10
83
5
2
100

1
99
0
1
100

เมียนมา
(n=311)
53
16
31
0
100

รวม
(n=527)
33
47
19
1
100

* อื่นๆ หมายถึง แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานชั่วคราวเป็นระยะเวลามากกว่า 180 วัน
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจจากประเทศกัมพูชาจ�ำนวน 1 คน
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แรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาล ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานที่ท�ำงานตลอดทั้งปี โดย
เฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานตามฤดูกาล อาจได้รับค่าจ้างที่ตำ�่ กว่าค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด ตารางที่ 4.7 แสดง
ถึงค่าจ้างรายเดือนส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรคือ 6,000 บาท (183 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ต�่ำกว่า
ค่าจ้างขั้นต�่ำในประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 9,240–9,900 บาทต่อเดือน (282–302 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัด
จากการส�ำรวจพบว่า ตัวแปรที่ส�ำคัญของค่าจ้างระหว่างสัญชาติของแรงงาน กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีค่ามัธยฐานของค่าจ้างสูงสุดที่ 10,000 บาท (305 เหรียญสหรัฐฯ) ตามด้วยแรงงานกัมพูชา
7,000 บาท (213 เหรียญสหรัฐฯ) และแรงงานเมียนมา 4,260 บาท (130 เหรียญสหรัฐฯ) อีกทั้ง มีช่องว่างที่ชัดเจนระหว่าง
ค่าจ้างระหว่างแรงงานหญิง และแรงงานชาติร้อยละ 34 โดยผู้หญิงได้รับค่าจ้าง 5,300 บาท (162 เหรียญสหรัฐฯ) และผู้ชาย
ได้รับค่าจ้าง 8,000 บาท (244 เหรียญสหรัฐฯ)
การศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรของค่าจ้าง เช่น ประเภทของพืชผล วิธีการพิจารณาการจ่ายค่าจ้าง พื้นที่ที่มีการจ้าง
งาน และความต้องการจ้างงาน ทั้งนี้พบการเลือกปฏิบัติด้านค่าจ้างอีกด้วย มีแรงงานข้ามชาติหญิงให้สัมภาษณ์ในจังหวัด
ตากว่า “ผู้หญิงได้รับค่าจ้าง 200 บาท ส่วนผู้ชายได้รับค่าจ้าง 250 บาท ส�ำหรับงานในไร่ข้าวโพด แต่ส�ำหรับงานในไร่อ้อย เรา
ทุกคนจะได้รับค่าจ้าง 2 บาทต่อมัด”
ตารางที่ 4.7 รายได้ต่อเดือน จ�ำแนกโดยสัญชาติ (n=492) (% และบาทไทย)
กัมพูชา
(n=77)
< 4,500 บาท
4,500 – 9,000 บาท
> 9,000 บาท
รวม
ค่ามัธยฐาน (บาทไทย)

8
75
17
100
7,000

สปป.ลาว
(n=111)
0
6
94
100
10,000

เมียนมา
(n=304)
56
33
12
100
4,260

รวม
(n=492)
36
33
31
100
6,000

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวน 36 คน

ตามที่แสดงในตารางที่ 4.8 ค่ามัธยฐานของจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรคือ 9 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง
ชั่วโมงการท�ำงานในสวนยางมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ยจ�ำนวน 12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการ
ท�ำงานที่ยาวนานจนเกินไป ชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนาน โดยเฉพาะการท�ำงานในภาคการเกษตรที่ต้องใช้แรงกายอย่างมาก
อาจกระทบต่อการพักผ่อนและสร้างความเหนื่อยล้า รวมถึงโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือด กระเพาะอาหารและล�ำไส้ และ
สุขภาพจิต อีกทั้ง อาการเหนื่อยล้าอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บที่สูงขึ้นได้
อย่างไรก็ดี ในการแปลผลการศึกษา ควรให้ข้อสังเกตว่า การท�ำงานในสวนยางพาราส่วนใหญ่มีการจ้างงานที่แตกต่างจากพืช
ผลทางการเกษตรอื่นๆ ในประเทศไทย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ จะได้รับค่าจ้างจากเงินส่วนแบ่งจากการขายยาง
ด้วย ดังนั้น ชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนานบางส่วนอาจเกิดจากแรงจูงใจของแรงงานเองด้วย ทั้งนี้ ราคายางพาราที่ตกลงส่งผล
ต่อรายได้ของแรงงานข้ามชาติที่ลดลงด้วย
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ตารางที่ 4.8 ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน จ�ำแนกตามผลผลิตทางการเกษตร (n=512) (% และชั่วโมง)

8 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า
9 – 12 ชั่วโมง
13 ชั่วโมง หรือมากกว่า
รวม
ค่ามัธยฐาน (ชั่วโมง)

ยางพารา
(n=81)
8
56
36
100
12

ปาล์มน�้ำมัน
(n=23)
0
87
13
100
10

ข้าวโพด
(n=119)
1
99
0
100
8.5

อ้อย
(n=195)
4
95
1
100
8

อื่นๆ
(n=90)
9
91
0
100
8

รวม
(n=508)
5
89
6
100
9

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวน 16 คน

เช่นเดียวกับในหลายภาคการผลิตที่มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พบว่า มีกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานอย่าง
ร้ายแรงภายในภาคการเกษตร (Hodal, 2016) แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในภาคการเกษตรมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิด
สิทธิ จากหลายสาเหตุ เช่น ช่องว่างด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกับนายจ้าง และการ
ท�ำงานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ถูกโดดเดี่ยว
จากการส�ำรวจพบว่ามีแรงงานข้ามชาติเพียง 9 คน ที่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าท�ำงานโดยไม่สมัครใจ และไม่สามารถออกจาก
งานได้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน เช่น ค่าจ้างที่ต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายก�ำหนด การหักค่า
จ้างที่ไม่ชัดเจน ชั่วโมงการท�ำงานยาวนาน การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา สถานที่ท�ำงานไม่ปลอดภัย และการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืช
เป็นการละเมิดที่พบได้ทั่วไป แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดในการบ่งชี้กรณีการบังคับที่ชัดเจนในภาคการเกษตร แรงงานข้ามชาติส่วน
มากมีทางเลือกน้อย และต้องยอมรับสภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่เนื่องจากมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่จำ� กัด
มีประมาณการว่าร้อยละ 13 ของประชากรที่ท�ำงานในประเทศไทยมีอายุระหว่าง 5 ถึง 14 ปี และภายในภาคการเกษตร
พบว่ามีแรงงานเด็กที่ท�ำงานในสวนยาง และไร่อ้อย (ILAB, 2015) 5 ยังไม่สามารถทราบถึงขอบเขตการใช้แรงงานเด็กใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติ จากการส�ำรวจพบว่า 1 ใน 5 ของแรงงานข้ามชาติจากการส�ำรวจ (ร้อย
ละ 21) เป็นแรงงานที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานในภาคเกษตร แม้ว่าการส�ำรวจไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าว ท�ำงาน
อันตราย เหตุผลหลักที่ท�ำให้แรงงานข้ามชาติ อนุญาตให้ลูกหลานท�ำงานในภาคการเกษตรเพราะได้รับค่าจ้างที่ไม่เพียงพอ
ไม่มีสถานที่ดูแลเด็ก ความยากล�ำบากในการเข้าถึงระบบการศึกษาของไทย และแรงงานมีความประสงค์ให้ลูกหลานได้เรียน
รู้ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานในอนาคต

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

การบาดเจ็บเกิดขึ้นบ่อยจากการท�ำงานภาคการเกษตรในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 17 ของการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ทั้งหมดระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 ซึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บคือ มีสิ่งของตกใส่ (ร้อยละ 12) หรือ
จากเครื่องจักรทางการเกษตร (ร้อยละ 10) แรงงานที่ท�ำงานโดยการใช้เครื่องจักร หรือผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมมีความเสี่ยงสูง
ต่อการบาดเจ็บจากงาน (Siripanich, Meanpoung and Sangchatip, 2014) นอกจากนี้ พบว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับจ�ำนวน
แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท�ำงาน หรืออาจมีรายงานที่ต�่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเข้า
รับการรักษาพยาบาลน้อยกว่าคนชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะทางกฎหมายไม่ปกติ ตารางที่ 4.9 แสดงผล
ส�ำรวจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในภาคการเกษตรจากพืชผลทางการเกษตร จ�ำนวน 4 ประเภท พบว่าแรงงาน
ในสวนยางมีความเสี่ยทีพบมากที่สุดคือ สัตว์อันตราย (ร้อยละ 53) ในขณะที่แรงงานข้ามชาติในสวนปาล์มน�้ำมัน (ร้อยละ 57)
ไร่ข้าวโพด (ร้อยละ 79) และไร่อ้อย (ร้อยละ 74) พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้มากที่สุดคือ การท�ำงานกลางแจ้งนานเกินไป อีก
ทั้งการสัมผัสฝุ่นละออง สารฆ่าศัตรูพืช และการท�ำงานในอุณหภูมิสูงนานเกินไปเป็นสิ่งที่แรงงานข้ามชาติพบเจอได้บ่อย

5

Tพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก�ำหนดอายุขั้นต�่ำในการจ้างงานที่ 15 ปี และอายุขั้นต�ำ่ ในการจ้างงานที่มีอันตรายที่ 18 ปี สภาพการท�ำงานที่อันตรายที่ห้ามเด็กท�ำรวม
ถึงการท�ำงานทีต่ อ้ งสัมผัสสารเคมีและการใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่
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ตารางที่ 4.9 การเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ�ำแนกตามผลผลิตทางการเกษตร
(n=519) (%)

สารฆ่าศัตรูพืช
อยู่ในอุณหภูมิสูงนานเกินไป
อยู่กลางแจ้งนานเกินไป
เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง
ยกของหนัก
อุปกรณ์/เครื่องจักรอันตราย
ควันจากการเผา
ฝุ่นละออง
สภาพไม่ถูกสุขอนามัย
สัตว์อันตราย
อื่นๆ
ไม่มี

ยางพารา
(n=89)

ปาล์มน�้ำมัน
(n=23)

3
3
3
1
8
4
1
2
4
52
1
37

9
13
57
0
52
30
0
35
4
39
0
13

ข้าวโพด
(n=117)

51
38
79
0
28
2
13
11
3
10
0
12

อ้อย
(n=196)

อื่นๆ
(n=94)

รวม
(n=519)

19
35
74
7
3
4
34
69
16
14
0
22

51
46
68
1
35
10
33
32
18
21
0
19

29
31
61
3
18
6
22
36
11
22
0
22

หมายเหตุ: สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวน 9 คน

การศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พบว่า การปวดศีรษะ เป็นอาการเจ็บป่วยทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ ในแรงงานข้ามชาติ
ในภาคการเกษตร (ร้อยละ 63) โดยเฉพาะในสวนปาล์มน�ำ้ มัน ไร่ข้าวโพด และสวนยาง อีกทั้ง จากการส�ำรวจพบว่า แรงงาน
จ�ำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56) มีอาการเจ็บปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ จากการศึกษาจะพบปัญหาสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติเท่าที่ได้กล่าวมา อย่างไรก็ตาม อาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ถือเป็นผลกระทบทางสุขภาพที่พบได้บ่อยใน
แรงงานภาคการเกษตร และได้มรี ายงานไว้ในการศึกษาวิจยั หลายฉบับทัว่ โลก (Thetkathuek, Meepradit and Sa-ngiamsak,
2017; Fathallah, 2010; Hansen and Donohoe, 2003; Jain et al., 2017)
แรงงานภาคการเกษตรร้อยละ 48 มีอาการเวียนศีรษะ และแรงงานบางคนเชื่อมอาการนี้กับการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืช “ฉัน
รู้สึกจะเป็นลม ขึ้นอยู่กับชนิดของสารฆ่าศัตรูพืชที่ใช้ บางชนิดอาจท�ำให้เกิดอันตรายได้ ฉันไม่ได้ไปท�ำงานระหว่างที่ตั้งครรภ์
เพราะรู้สึกเวียนศีรษะและอาเจียน”
พบการใช้สารฆ่าศัตรูพืช เช่น ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ทั่วไปในประเทศไทย โดยไม่ได้ควบคุมหรือควบคุมแต่เพียง
น้อยมากในด้านคุณภาพ การจ�ำหน่าย การใช้ และการก�ำจัด (Kaewboonchoo, Kongtip and Woskie, 2015) การทดสอบ
การสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชในแรงงานภาคการเกษตรในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 2557 พบว่า 1 ใน 3 ของแรงงานที่
เข้ารับการทดสอบพบว่า มีระดับการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัย (Thetkathuek et al., 2017)
เนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงการอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (OSH) ส่งผลให้แรงงานไม่
ตระหนักถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือป่วย หรือวิธีการป้องกัน (Thetkathuek, Meepradit and Sa-ngiamsak, 2017)
อีกทั้ง นายจ้างในภาคการเกษตรจ�ำนวนมาก ไม่เต็มใจที่จะออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แรงงานของตน
ตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมใดๆ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีว อนามัย
หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ระหว่างการท�ำงาน (ร้อยละ 84) โดยเฉพาะในสวนยาง (ร้อยละ 97) ไร่อ้อย (ร้อยละ
85) และไร่ข้าวโพด (ร้อยละ 80) การศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ระดับการอบรมน้อยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่
ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชมากเกินไป (Kachaiyaphum et al., 2010; Namwong et al.,
2011)Namwong et al., 2011).
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ตารางที่ 4.10 การจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) จ�ำแนก
ตามผลผลิตทางการเกษตร (n=526) (%)

อบรมเกี่ยวกับ OSH เท่านั้น
จัด PPE เท่านัน้
อบรมเกี่ยวกับ OSH และ จัด PPE
ไม่มี
รวม

ยางพารา
(n=90)

น�้ำมันปาล์ม
(n=23)

1
1
1
97
100

9
30
18
43
100

ข้าวโพด
(n=120)

9
9
2
80
100

อ้อย
(n=198)

อื่นๆ
(n=95)

รวม
(n=526)

12
2
1
85
100

3
5
5
87
100

8
5
3
84
100

หมายเหตุ: สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวน 9 คน

จากการส�ำรวจพบว่า แรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86) อาศัยในสถานที่พักอาศัยที่นายจ้างจัดไว้ให้
ที่พักส�ำหรับแรงงานที่ท�ำงานตลอดทั้งปี สร้างขึ้นจากวัสดุที่มีความคงทนถาวรมากกว่า และสามารถเข้าถึงน�้ำสะอาด และสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมได้ดีกว่า แต่แรงงานตามฤดูกาลส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในค่ายที่พักชั่วคราวใกล้
เคียงกับไร่สวนที่ท�ำงาน โดยมีน�้ำสะอาด และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่จ�ำกัด
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ก�ำหนดให้แรงงานข้ามชาติตามฤดูกาลมีสภาพการอยู่อาศัย
ที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ การไม่บังคับใช้กฎหมายที่เพียงพอ โดยเฉพาะผ่านการตรวจแรงงาน ส่งผลให้นายจ้าง
จ�ำนวนมากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีช่องว่างของบทบัญญัติต่อการจัดที่พักอาศัยที่เหมาะสม ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ

บทสรุป
ภาคการเกษตรของประเทศไทยยังคงมีบทบาททีส่ ำ� คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยผลของการเปลีย่ นไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงาน ส่งผลให้ประเทศไทย ต้องพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติมากขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งภาคการเกษตร
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนที่แท้จริงของผู้ที่ท�ำงานในภาคการผลิตนี้ยากที่จะระบุได้ เนื่องจากมีแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในภาค
การเกษตรจ�ำนวนมากที่ไม่ได้รับสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้อง
แม้ว่ารูปแบบการจ้างงานของแรงงานกลุ่มนี้จะแตกต่างกันไป โดยมีการจ้างงานแรงงานตลอดปี แรงงานตามฤดูกาล และ
แรงงานรายวัน การส�ำรวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ท�ำงานแบบชั่วคราว ความ
แตกต่างนี้มีความส�ำคัญ เพราะเป็นตัวก�ำหนดสิทธิแรงงานที่แรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรได้รับ มีเพียงแรงงานที่ทำ� งาน
ตลอดปี ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่แรงงานตามฤดูกาลและ
แรงงานรายวัน ได้รับสิทธิที่มีข้อจ�ำกัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ซึ่งความแตกต่างใน
สถานะของการจ้างงานก�ำหนดความสามารถในการรับสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมด้วย
คุณภาพและขอบเขตการตรวจแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการตรวจแรงงานในภาคการเกษตร เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง
ผลให้ไม่สามารถด�ำเนินการตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานของประเทศไทย อีกทั้ง การไม่มีการอบรมด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพอส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ท�ำให้แรงงานมี
ความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชมากเกินไป และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน ส่งผลให้ แรงงานข้ามชาติ
อาจไม่คุ้นเคยกับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ตนเองอาจกระท�ำได้ และมักพบว่ามีการท�ำงานโดยไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จ�ำเป็น นอกจากว่าแรงงานจะยอมออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ด้วยตนเอง
การด�ำเนินการเพิ่มเติม เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาสภาพการท�ำงาน และการอยู่อาศัยส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในภาคการ
เกษตรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีคุณค่าภายในภาคการผลิตดังกล่าว ดังนั้น บทบัญญัติที่ครอบคลุมการคุ้มครอง
แรงงานและการคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับแรงงานภาคการเกษตร และการส่งเสริมกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่ามี
สิทธิแรงงานต่างๆ ได้มีการบังคับใช้อย่างพอเพียง ซึ่งจะช่วยรับรองความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ
1. รับรองว่าแรงงานในภาคการเกษตร ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยไม่ค�ำนึง
ถึงระยะเวลาของการท�ำงาน: ในปัจจุบัน มีเพียงแรงงานในภาคการเกษตรที่ท�ำงานตลอดปี และท�ำงานในภาค
การเกษตรอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แรงงานภาคการเกษตร
ตามฤดูกาล ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่จ�ำกัดตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน
งานเกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรขจัดความแตกต่างในการคุ้มครองแรงงานดังกล่าว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้รับการ
คุ้มครองสิทธิด้านแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. พัฒนาคุณภาพ และขอบเขตการตรวจแรงงานในภาคการเกษตร: อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (งาน
เกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับที่ 129) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ก�ำหนดว่าระบบการตรวจแรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความจ�ำเป็นต่อภาคการเกษตรเพื่อรับประกันสิทธิด้านแรงงานของแรงงาน เพื่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนี้ การตรวจแรงงานควรเพิ่มจ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการตรวจ พัฒนา
เครื่องมือในการตรวจ และยกระดับการเก็บข้อมูลและกลไกการรายงาน
3. อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนนายจ้าง: เป็นการปฏิบัติที่เป็นปกติของแรงงานใน
ภาคการเกษตรตามฤดูกาล ที่จะย้ายสถานที่ท�ำงานตามพืชผลที่ผลิตในแต่ละฤดูกาล แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
ขึ้นทะเบียนไว้กับนายจ้างเพียงรายเดียว ซึ่งจัดส่งแรงงานต่อให้กับนายจ้างอื่นๆ ในพื้นที่ การจัดท�ำระบบอย่างเป็น
ทางการในการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะสร้างความรับผิดชอบต่อ
สภาพการท�ำงานที่ชัดเจนได้ กระตุ้นให้แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของตลาดแรงงาน
4. ขยายความรับผิดชอบของนายจ้างภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน: ความรับผิดชอบของนายจ้างภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ควรรวมถึงการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแก่แรงงานข้ามชาติใน
ภาษาที่แรงงานเข้าใจ และมีบทบัญญัติกำ� หนดให้การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ของนายจ้างโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงาน
5. ขยายการคุม้ ครองทางสังคมให้กบั แรงงานในภาคการเกษตร และพัฒนาการเข้าถึงสิทธิ: แรงงานภาคการเกษตร
ตามฤดูกาลส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน อีกทั้ง แรงงาน
ข้ามชาติที่มีสถานภาพไม่ปกติ ไม่สามารถรับประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนจากอุบัติเหตุจากการท�ำงานได้ ซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ควรขยายไปสู่แรงงานในภาคการเกษตร และนายจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติต่อประกัน
สังคมและกองทุนเงินทดแทนควรได้รับโทษ
6. จัดท�ำการประเมินตลาดแรงงานในภาคการเกษตร: การประเมินตลาดแรงงานที่ครอบคลุมส�ำหรับภาคการเกษตร
จะส่งผลให้รฐั บาลไทยสามารถประมาณการจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติทจี่ ำ� เป็นในการคงไว้ซงึ่ ภาคการเกษตร และก�ำหนด
นโยบายและแผนงานที่สอดคล้องได้
7. ขจัดแรงงานเด็กในภาคการเกษตร: การจ้างงานเด็กในภาคการเกษตร ควรถูกขจัดผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การด�ำเนินงานดังกล่าวควรรวมบทบัญญัติการให้บริการดูแล
เด็กและพัฒนาการเข้าถึงระบบการศึกษาไทยส�ำหรับเด็กข้ามชาติ
8. พิจารณาการให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับที่ 129) และ
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัยในงานการเกษตร ค.ศ. 2001 (ฉบับที่ 184): การให้สัตยาบัน
จะรับรองว่ากรอบการท�ำงานด้านกฎหมายระดับชาติของประเทศไทย จะให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงาน และความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยส�ำหรับแรงงานในภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
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บทที่

05

สภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในการท�ำประมง
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใน
อุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย
สุภาวดี โชติกญาณ และ Jason Judd / ILO
Susana Siar และ Tomomi Ishida / FAO

บทคัดย่อ:
ความสนใจระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน และการท�ำประมงแบบผิดกฎหมาย ในอุตสาหกรรมประมง
และแปรรูปสัตว์น�้ำของประเทศไทย ได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด ในการนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดท�ำการส�ำรวจผู้ประกอบการประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำจ�ำนวน
434 คน ในจังหวัดชลบุรี ชุมพร ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง ระยอง สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี และตรัง ซึ่งบทนี้มีภาพ
รวมการพัฒนาที่ส�ำคัญในภาคส่วนนี้ ทบทวนกฎหมายและระเบียบ ข้อค้นพบหลักจากการศึกษาของ ILO และข้อเสนอแนะ
เพื่อการเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นภายในอุตสาหกรรมนี้ โดยสรุปว่า เพื่อการท�ำงานที่มีคุณค่าส�ำหรับผู้ย้าย
ถิ่นในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์นำ�้ จ�ำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเข้มงวดมาก
ยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะควรมุ่งเน้นด้านการคุ้มครองค่าจ้างขั้นต�่ำ การขจัดการหักเงินโดยไม่เป็นธรรม จัดท�ำใบจ่ายเงินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และท�ำให้แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าจ้างรายเดือนจ�ำนวนเต็ม

บทน�ำ
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการประมง และการแปรรูปสัตว์น�้ำของประเทศไทยอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยองค์การสิทธิด้านแรงงาน สื่อระหว่างประเทศ บริษัทคู่ค้า และผู้ซื้ออาหารทะเล อีกทั้งมีรายงานจ�ำนวนมากที่แสดง
ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมส่วนนี้ โดยเฉพาะต่อแรงงานข้ามชาติ และการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ “ใบเหลือง” ซึ่งเป็นการเตือนต่อประเทศไทยส�ำหรับ IUU Fishing และสร้างความ
เชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการด�ำเนินการประมงผิดกฎหมาย กับสภาพการท�ำงานที่ถูกแสวงหาประโยชน์ ในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทย บริษัทภาคเอกชน กลุ่มผู้แทนแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานภายใต้
องค์การสหประชาชาติ ได้ยกระดับความพยายามในการพัฒนาด้านแรงงานและการประมงในอุตสาหกรรมดังกล่าว ร่วมกัน
ร่างระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
บทนี้ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของภาคการประมงเชิงพาณิชย์และการแปรรูปสัตว์นำ�้ ในประเทศไทย การวิเคราะห์
รวมถึงเศรษฐกิจในปัจจุบัน การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระหว่างประเทศของ FAO และ ILO ที่เกี่ยวข้อง
กับอุสาหกรรมประมง กรอบกฎหมาย และสถาบันไทยและตามด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกของสภาพการท�ำงานและอยู่อาศัย
ในอุตสาหกรรมโดยการส�ำรวจของ ILO ใน พ.ศ. 2561 อีกทั้ง บทนี้รวมข้อแนะต่อรัฐบาล นายจ้าง องค์การลูกจ้าง และผู้ซื้อ
ส�ำหรับการเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำในประเทศไทย
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การพัฒนาที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมประมง และแปรรูปสัตว์น�้ำ
ประเทศไทยเผชิญหน้าการส่งออกที่ลดลงของอาหารทะเลตั้งแต่ พ.ศ. 2556 โดยหลักแล้วเชื่อมโยงกับการลดลงของการ
ผลิตกุ้งเนื่องจากโรค (FAO, 2016a) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผลิตสินค้าแปรรูปสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญ และ
อุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำของไทยยังเป็นผู้เล่นหลักในการค้าของโลกประมง ใน พ.ศ. 2560 มูลค่าการส่งออก
อาหารทะเลของประเทศไทยมีจ�ำนวนประมาณ 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FAO, 2018a) สินค้าประเภทปลาและประมงเป็น
แหล่งโปรตีนจากสัตว์ที่สำ� คัญ ซึ่งสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและสารอาหารในประเทศไทย โดยมีอุปทานอาหารที่ 27
กิโลกรัมต่อคน ใน พ.ศ. 2556 (FAO, 2017)
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและอาหารแล้ว อุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์นำ�้ ยังมีบทบาทส�ำคัญต่อการ
สร้างงานอีกด้วย ใน พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมนี้ได้มีการจ้างงานจ�ำนวนประมาณ 600,000 คน และในจ�ำนวนนี้ เป็นแรงงาน
ข้ามชาติมากกว่า 302,000 คน โดยมาจากประเทศเมียนมาและกัมพูชาเป็นหลัก แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ได้รับเอกสารจากการ
ขึ้นทะเบียน และผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะที่หลากหลาย เช่น การขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การพิสูจน์
สัญชาติ ผ่านบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) กับประเทศต้นทาง และการใช้บัตรผ่านแดน
เป็นต้น (ILO, 2018a)
เพื่อลดจ�ำนวนลักษณะการจ้างงานที่ไม่ปกติของแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลไทยได้ดำ� เนินนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานข้าม
ชาติที่ไม่มีเอกสาร และได้พยายามด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยข้อมูลที่
เป็นทางการจากกรมการจัดหางานแสดงให้เห็นว่ามีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนประมาณ 1.2 ล้านคนที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว
และได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ในจ�ำนวนนี้ มีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวน 114,558 คน ที่ท�ำงานในอุตสาหกรรมการประมง
และแปรรูปสัตว์น�้ำ (DOE, 2018) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กรมประมงได้ออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seaman Book)
จ�ำนวน 68,659 เล่มให้กับแรงงานข้ามชาติภายใต้พระราชก�ำหนดการประมง ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารประจ�ำตัวของ
แรงงานส�ำหรับการท�ำงานในเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป
ใน พ.ศ. 2561 รายงานจากงานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย (Baseline
Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand) ของ ILO ได้ตรวจสอบสถานะการย้ายถิ่น และ
เส้นทางที่แรงงานข้ามชาติใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย จากการส�ำรวจพบว่า 2 ใน 3 ของแรงงานข้ามชาติมี “บัตรชมพู”
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับสถานะแรงงานข้ามชาติแบบไม่ปกติ โดยถือเป็นส่วนใหญ่ของแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ประมงที่ร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับแรงงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์นำ�้ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 50 (ILO, 2018a)
งานวิจัย ILO มีวัตถุประสงค์ในการวัดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการศึกษาโดย
ใช้ค�ำถามที่คล้ายกับค�ำถามที่ใช้ในการส�ำรวจสภาพการท�ำงานในอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2556
(Employment Practices and Working Conditions in Thailand’s Fishing Sector) เพื่อท�ำการเปรียบเทียบค�ำตอบ จาก
การส�ำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาที่มีนัยส�ำคัญหลายเรื่อง เช่น ร้อยละ 43 ของแรงงานที่ส�ำรวจใน พ.ศ. 2561
รายงานว่า ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร เทียบกับ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
จากจ�ำนวนดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 14 ที่รายงานว่าได้รับส�ำเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้กับตนเอง ทั้งนี้สัญญาณที่ดีอีกสัญญาน
หนึ่งคือ รายงานเกี่ยวกับการท�ำร้ายร่างกายขั้นรุนแรงในเรือประมง ซึ่งลดลงเหลื่อเพียงร้อยละ 2 ใน พ.ศ. 2561 จากร้อยละ
10 ใน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ค่าจ้างต่อเดือน (ก่อนการหักเงิน) ก็สูงขึ้นจากการส�ำรวจ พ.ศ. 2556 (ILO, 2013, 2018a)
แม้จะมีสัญญาณของการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่รายงานของ ILO ยังพบการละเมิดด้านแรงงานที่มีผลต่อแรงงานย้ายถิ่นในภาค
ส่วนนี้ มีแรงงาน 1 ใน 3 ที่รายงานว่าได้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายก่อนการหักเงิน อีกทั้ง มีตัวชี้วัดว่ามีการ
ใช้แรงงานบังคับ รวมถึงการหลอกลวงมาท�ำงานและท�ำสัญญาจ้าง ยังมีการค้างจ่ายค่าจ้างอยู่ (ร้อยละ 24) การรวมกันของ
การจ่ายค่าจ้างตามระบบเดิมคือเงินสด ซึ่งขาดใบจ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และระดับความรู้ในการอ่านเขียนและการ
คิดค�ำนวณน้อย ส่งผลให้คนงานมีความเสี่ยงในอุตสาหกรรมประมง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีความพยายามในการปรับปรุงกรอบกฎหมาย และมาตรการในการด�ำเนินการ
ติดตามและบังคับใช้กฎระเบียบ โดยเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิด
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กฎหมาย (Command Centre to Combat Illegal Fishing หรือ CCCIF) และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Portin/Port-out หรือ PIPO) จ�ำนวน 32 ศูนย์ เพื่อช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของเรือประมงในการเข้า-ออกจากท่าเรือ และบังคับ
ใช้ข้อก�ำหนดในการขึ้นทะเบียนเรือ และขึ้นทะเบียนแรงงานที่เหมาะสม
จนเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเมียนมาได้ปฏิเสธการส่งแรงงานประมงผ่านช่องทาง MOU จนกว่าสภาพการท�ำงานและความเป็น
อยู่ในภาคการประมงจะพัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ท�ำงานในโรงงาน
แปรรูปสัตว์น�้ำ และรัฐบาลกัมพูชาได้ยกเลิกการห้ามเดิม และอนุญาตให้แรงงานกัมพูชาสามารถท�ำงานภาคการประมงผ่าน
ระบบ MOU ได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560
ตามการประมาณการการขาดแคลนแรงงานโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย รัฐบาลไทยได้จัดท�ำมาตรการในการรับ
สมัครน�ำคนจ�ำนวนประมาณ 53,000 คน เข้ามาท�ำงานในภาคการประมง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่
ส�ำหรับภาคการประมงระหว่างประเทศไทยและเมียนมา และคาดว่าจะสามารถน�ำแรงงานเมียนมาจ�ำนวน 42,000 คน เข้าสู่
ภาคส่วนภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (MFA, 2018)
ความยากล�ำบากอย่างต่อเนื่องในการน�ำคนสมัครเข้ามาท�ำงานในภาคการประมง และจ�ำนวนเรือประมงพาณิชย์ที่ลดลง รวม
กับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและตลาดจากการปฏิรูปด้านการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในอุตสาหกรรมนี้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท�ำการประมง

อ่าวไทย เป็นพื้นที่ท�ำการประมงหลักของประเทศไทย โดยเกือบร้อยละ 70 ของสัตว์น�้ำทั้งหมดที่จับได้ในประเทศไทย มาจาก
อ่าวไทย ตามด้วยทะเลอันดามัน ทั้งนี้ การจับสัตว์น�้ำร้อยละ 82 ในอ่าวไทย และร้อยละ 92 ในทะเลอันดามันเป็นการจับสัตว์
น�้ำโดยเรือประมงพาณิชย์ (DOF, 2015)
ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยลดลงช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2538 มีการจับสัตว์น�้ำสูงสุดถึง 2.8 ล้านตัน ใน
ปี พ.ศ. 2559 การจับสัตว์นำ�้ ลดลงเหลือ 1.3 ล้านตัน (FAO, 2018b) การศึกษาประเมินปริมาณที่มีอยู่ และอัตราการจับสัตว์
น�้ำภายหลังจากการน�ำเรืออวนลากมาใช้ช่วงปี พ.ศ. 2503 - 2512 ส่งสัญญาณว่ามีการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลมากจนเกินไป (Supongpan and Boonchuwong, 2010; FAO, 2009) การส�ำรวจการจับสัตว์น�้ำด้วยเรือแบบปกติที่อ่าว
ไทยพบกว่ามีอัตราการจับต่อครั้งลดลง จากปริมาณเกือบ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2504 เป็น 27 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ในปี พ.ศ. 2557 และมีแนวโน้มเช่นเดียวกันในทะเลอันดามัน โดยมีอัตราการจับต่อครั้งลดลงจาก 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี
พ.ศ. 2509 เป็น 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2557 (DOF, 2015)
การท�ำประมงอวนลากในประเทศไทยมีการพึ่งพาแรงงานย้ายถิ่นในการด�ำเนินการ ข้อน่าสังเกตของอวนลากคือสัตว์น�้ำที่
จับได้จ�ำนวนมากเป็น “ปลาเป็ด” โดยมีสัดส่วนร้อยละ 42 ของการจับปลาโดยการท�ำประมงอวนลากในอ่าวไทยในปีช่วง
พ.ศ. 2550 ปลาเป็ดดังกล่าวรวมลูกปลาที่เป็นปลาที่มีมูลค่า ซึ่งหากปล่อยให้โตจะได้ราคาที่สูงขึ้น และเป็นปลาที่ส�ำคัญต่อ
การขยายสายพันธุ์ และมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ (Suebpala et al., 2017) ทั้งนี้ ปลาเป็ดน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การท�ำอาหารปลาและอาหารไก่และหมู(Funge-Smith, Lindebo and Staples, 2005) ในช่วงหลังนี้มีการให้ความสนใจ
ต่อการใช้ปลาเป็ดในการผลิตอาหารสัตว์โดยบริษัทข้ามชาติ ส่งผลให้มีข้อห่วงกังวลถึงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมของ
สินค้าต่างๆ (Urbina, 2015)
ความยั่งยืนของทรัพยากรประมงของประเทศไทย ก�ำลังถูกคุกคามจากการที่มีเรือประมงจ�ำนวนมากเกินไป และมีการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) (DOF, 2015) ทั้งนี้ ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างการท�ำการ
ประมงที่ผิดกฎหมายกับการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน โดยแนวทางเชิงวิชาการ ส�ำหรับการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สากลในการขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เห็นว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ
เรือที่ท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกเรือเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและข้อก�ำหนดด้านแรงงาน รวมถึงค่าจ้าง มาตรฐานความปลอดภัย และสภาพการท�ำงานและความเป็นอยู่” (FAO,
2002)
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ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แจ้งถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะถูกเตือนว่าเป็นประเทศที่สาม
ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (“ใบเหลือง”) โดยมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับความล้มเหลวของประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศใน
ฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และรัฐเจ้าของตลาดในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม ทั้งนี้ ข้อบกพร่องที่ถูกชี้โดยคณะกรรมาธิการยุโรป มีดังต่อไปนี้
(1) กรอบกฎหมายของประเทศไทยที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับข้อผูกพันระหว่างประเทศ
(2) บทบัญญัติตามกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์ ท�ำให้ยากต่อการติดตามการกระท�ำผิด และน�ำมาลงโทษ
(3) ไม่มีความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงรัฐเจ้าของธงจากประเทศที่สามที่ขึ้นท่าเรือใน
		 ประเทศไทย
(4) ไม่มีการควบคุมด้านการขึ้นทะเบียน การให้ใบอนุญาต และการติดตามเรือประมงระยะไกล
(5) ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และการตรวจสอบย้อนกลับที่หย่อนยาน ในการควบคุมสินค้าที่ส่งไปตลาดสหภาพ
		 ยุโรป และ
(6) การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์เชื่อมโยงกับการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
		 ควบคุม (ในเรือประมงและในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ) (Vandewalle, 2016)
จากการหารือในสภายุโรปชี้ให้เห็นว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึงการน�ำคนมาเป็นทาส และการค้ามนุษย์
มีความเชื่อมโยงกับการประมงผิดกฎหมาย และไร้การควบคุมในประเทศไทย” (2016)
ตั้งแต่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองเตือนจากสหภาพยุโรป ประเทศไทยได้ด�ำเนินขั้นตอนเพื่อปฏิรูปภาคการประมง และแก้ไข
จุดอ่อนและข้อบกพร่องในการต่อสู้กับการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในปีพ.ศ. 2558 คณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม อีกทั้ง พระราชก�ำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงกฎหมายที่ก�ำกับภาคส่วนนี้ ประเทศไทย
ได้ยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความผูกพันจ�ำนวน 2 ข้อตกลง ได้แก่ (1) ความตกลงว่า
ด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures Agreement) และ (2) ความตกลงเพื่อการอนุวัติการตามบทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่นอยู่ระหว่างเขตทาง
ทะเลและมวลปลาที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอ (1995 United Nations Fish Stocks Agreement)
เพื่อตอบสนองต่อการด�ำเนินการต่างๆ ของประเทศไทย คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้พิจารณาปลดสถานะใบเหลือง เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในการแถลงข่าว คณะกรรมาธิการยุโรปได้ยอมรับว่า ประเทศไทยได้แก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย
การประมง และระบบการบริหารจัดการได้สำ� เร็จ ทั้งนี้ เหตุผลส�ำคัญที่ส่งผลให้มีการยกเลิกการเตือนคือ การด�ำเนินการตาม
ข้อกฎหมายของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง และรัฐเจ้าของตลาด การมีคำ� จ�ำกัดความที่ชัดเจน
มากขึ้นในตัวบทกฎหมาย การมีระบบป้องปราม การบังคับใช้กลไกการควบคุมกองเรือของชาติ และการยกระดับระบบการ
ติดตามและเฝ้าระวัง (European Commission, 2019)
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มาตรฐานระหว่างประเทศและแนวทาง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) และข้อแนะ (ฉบับที่ 199)

อนุสัญญา ว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) วางมาตรฐานขั้นต�่ำต่อการท�ำงานที่มีคุณค่าใน
อุตสาหกรรมประมง และข้อก�ำหนดที่ผูกพันในการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานบนเรือประมง ซึ่งรวมถึงความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการรักษาพยาบาลทั้งในทะเล และบนบก เวลาพัก ข้อตกลงในการท�ำงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และความมั่นคงทางสังคมในระดับเท่าเทียมแรงงานอื่นๆ อีกทั้ง มีกฎระเบียบของกระบวนการจัดหาคนมาท�ำงาน และ
การสืบสวนข้อร้องทุกข์ของชาวแรงงานประมง รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และการละเมิด
สิทธิแรงงานด้านอื่นๆ
เพื่อประเมินความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ฉบับที่ 188 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ได้จดั ท�ำการวิเคราะห์ชอ่ งว่างเพือ่ บ่งชีข้ อ้ แตกต่างระหว่าง กฎหมายไทยและการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในอนุสญ
ั ญา การศึกษา
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบรอง ที่สามารถด�ำเนินการตามมาตรฐานในอนุสัญญา ฉบับที่ 188
ได้ อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายและกฎระเบียบบางส่วนที่ยังกระจายอยู่ และมีการทับซ้อนกันในบางกรณี และอยู่ภายใต้อำ� นาจ
ของหลายหน่วยงานในภาครัฐ (ILO, 2017a)
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบต่อการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการท�ำงาน
ในภาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) และจะยื่นหนังสือให้สัตยาบันต่อ ILO ในต้น พ.ศ. 2562 รัฐบาลไทย ได้ร่างพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง เพื่อด�ำเนินการตามบทบัญญัติในอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ซึ่งรวมพระราชก�ำหนดการ
ประมงและกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลเข้าด้วยกัน การรวมกฎหมายดังกล่าว เป็นการเริ่มต้นก�ำหนด
มาตรฐานด้านแรงงานและบทบาทที่ชัดเจน และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทที่
ส�ำคัญของกองทัพเรือและการออกตรวจในทะเล กฎหมายฉบับใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อแตกต่างที่พบในการวิเคราะห์ช่อง
ว่าง โดยไม่ต้องปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมจ�ำนวนหลายฉบับ

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) และพิธสี ารส่วนเสริม ค.ศ. 2014

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านการใช้แรงงานบังคับ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับ
ที่ 29) และอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105) มีบทบาทส�ำคัญในการปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับ และเป็นเครื่องมือของ ILO ที่มีการให้สัตยาบันอย่างกว้างขวางฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมีช่องว่างในการด�ำเนิน
การ ซึ่งหมายถึง มีความจ�ำเป็นในการจัดท�ำมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปราบปรามการใช้แรงงานบังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น ณ การประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference) เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ILO ได้รับรองพิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 อีกทั้ง ผู้แทนสมาชิก
ILO ได้รับรองข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ (มาตรการเสริม) ค.ศ. 2014 (ฉบับที่ 203) ซึ่งให้แนวทางในการด�ำเนินการตาม
อนุสัญญา ฉบับที่ 29 และพิธีสาร
ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ฉบับที่ 29 และอนุสัญญา ฉบับที่ 105 ใน พ.ศ. 2512 และรัฐบาลไทยได้รับรอง และ
ด�ำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญา และข้อแนะ (the ILO Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations) รวมถึง ผลการศึกษาวิจัยและรายงานที่เพิ่งออกมา ยังคงให้ความสนใจต่อสภาพ
การท�ำงานที่ย�่ำแย่ และการละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง และแปรรูปสัตว์น�้ำ (ILO, 2018b)
ใน พ.ศ. 2560 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดท�ำการวิเคราะห์ช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อ
ข้อก�ำหนดตามอนุสัญญา ฉบับที่ 29 และพิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ผลของการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ส�ำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ และเสริมสร้าง
การคุ้มครองสิทธิแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในการบังคับใช้และการด�ำเนินการตามบทบัญญัติบางส่วน
ร่วมถึง การก�ำหนดค�ำนิยามของแรงงานบังคับ ซึ่งยากต่อการจ�ำแนกความแตกต่างของผู้เสียหายที่ถูกบังคับใช้แรงงาน
จากการค้ามนุษย์ หรือการละเมิดสิทธิแรงงานอื่นๆ อีกทั้ง ยังต้องพัฒนาความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ
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ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารพิธีสารส่วนเสริมของอนุสัญญา ว่าด้วยแรงงานบังคับ ณ การประชุมใหญ่แรงงานระหว่าง
ประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แม้ว่าจะมีการร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และขจัดการใช้แรงงานบังคับขึ้นมาใหม่
แต่รัฐบาลก็ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย เพื่อให้การใช้แรงงานบังคับ เป็นความ
ผิดโดยสมบูรณ์ในตัวเอง การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว มีเป้าหมายในการแก้ไขช่องว่างทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานบังคับ เพื่อพัฒนาการป้องกันและคุ้มครองการใช้แรงงานบังคับ รวมถึงการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการใช้แรงงาน
บังคับ และท�ำให้กฎหมายของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU Fishing)

แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณในการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (the FAO Code of Conduct
for Responsible Fisheries) ถือเป็น “กล่องเครื่องมือ” ที่ครอบคลุมเครื่องมือในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (FAO, 2002) พร้อมทั้งเป็นแนวทางให้กับรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
ประมงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทุกรัฐและการด�ำเนินมาตรการของรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง และรัฐเจ้าของท่า ในการต่อสู้
กับการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
แนวทางที่จัดท�ำขึ้นโดยแผนปฏิบัติการสากลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันต่อเครื่องมือระหว่างประเทศ การลงโทษเรือ
ทีท่ ำ� ประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง การจัดท�ำและด�ำเนินการตาม
แผนปฎิบตั กิ ารระดับชาติเพือ่ ต่อสูก้ บั การประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ความร่วมมือระหว่างรัฐ การ
ขึน้ ทะเบียนเรือ การบันทึกข้อมูลเรือ การออกใบอนุญาตท�ำการประมง มาตรการต่อต้านการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมภายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ มาตรการควบคุมของรัฐเจ้าของท่า และมาตรการในการป้องกันการค้า
สัตว์นำ�้ ทีไ่ ด้จากการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ประเทศไทยอนุมัติแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และได้ยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความ
ตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

แนวทางการปฏิบัติตามความสมัครใจ เพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืนของประมงขนาดเล็กใน
บริบทของความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความยากจน

แนวทางการปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ เพือ่ สร้างหลักประกันความยัง่ ยืนของประมงขนาดเล็กในบริบทของความมัน่ คงทางอาหาร
และการขจัดความยากจน (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of
Food Security and Poverty Eradication หรือ SSF Guidelines) เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศฉบับแรก ส�ำหรับการประมง
ขนาดเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ “สนับสนุนภาพประจักษ์ การรับรอง และการส่งเสริมบทบาทของการประมงขนาดเล็กที่มีความ
ส�ำคัญมาแต่ดั้งเดิม และเพื่อมีส่วนในความพยายามระดับโลกและระดับชาติที่มุ่งขจัดความหิวโหยและความยากจน” (FAO,
2015a) แนวทางการปฎิบัตินี้ส่งเสริมกรอบจรรยาบรรณในเรื่องการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) ซึ่งขยายไปนอกเหนือการบริหารจัดการการประมง เพื่อสร้างแนวทางให้รัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การประมง เกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานประมงในการประมงขนาดเล็ก และส่งเสริมมิติทางด้าน
สิทธิมนุษยชน
แนวทางการปฎิบัติตามความสมัครใจเพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืนของประมงขนาดเล็กนี้ ยอมรับว่าการย้ายถิ่นเป็นกล
ยุทธ์การด�ำรงชีวิตที่มีอยู่ทั่วไปในการประมงขนาดเล็ก และเรียกร้องให้รัฐน�ำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการขจัดการ
บังคับใช้แรงงานในภาคการประมง อีกทั้ง แนวทางการปฎิบัตินี้ยังส่งเสริมการคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม ความก้าวหน้า
ต่อสิทธิการในการอยู่อาศัยและท�ำงานตามมาตรฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ
และระหว่างประเทศ รวมถึงกลยุทธ์ระดับชาติที่สอดคล้องในการพัฒนาความปลอดภัยทางทะเล
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กรอบกฎหมายระดับชาติ และการบริหารภาครัฐ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการใน
อุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยหลายครั้ง โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อกรอบกฎหมาย และการบริหารภาครัฐ ดัง
ต่อไปนี้ 1

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นเครื่องมือทางกฎหมายหลัก ส�ำหรับการให้ความคุ้มครองแรงงานใน
ประเทศไทย และครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นโดยไม่คำ� นึงถึงสถานะทางกฎหมาย พระราชบัญญัติกำ� หนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการ
จ้างงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงการท�ำงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อย่างไรก็ตาม แรงงานในอุตสาหกรรมประมงเป็นก
ลุ่มที่ถูกยกเว้นจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีเพียง
บางส่วนของพระราชบัญญัติที่ครอบคลุมภาคการประมง ซึ่งกฎกระทรวงก�ำหนดหน้าที่และให้จัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับหน้าที่
การจ่ายค่าจ้าง โดยให้นายจ้างเก็บไว้และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจ อีกทั้ง ให้นายจ้างจัดท�ำทะเบียนลูกจ้างและให้
ส่งส�ำเนา]ให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจภายในสามสิบวัน นับแต่วันเริ่มจ้างลูกจ้างเข้าท�ำงาน กฎกระทรวงก�ำหนดห้ามเด็กที่มีอายุ
ต�่ำกว่าสิบแปดปีท�ำงานในเรือประมง ก�ำหนดเวลาพักผ่อนประจ�ำวันและประจ�ำสัปดาห์ และก�ำหนดให้มีอาหารและน�ำ้ ดื่มที่
เพียงพอ มีการจัดให้มีห้องส้วม เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปรับปรุงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งกฎกระทรวงฉบับใหม่ก�ำหนดให้จ่ายค่าจ้างแรงงานประมงเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างจะต้องจัดให้มี
เครื่องมือสื่อสารบนเรือประมงนอกน่านน�้ำ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต�ำ่ รายวันคูณ 30 วัน ซึ่ง
กฎระเบียบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความท้าทายต่อการด�ำเนินการ เนื่องจากแรงงานประมงย้ายถิ่นบางรายพบปัญหาในการเข้า
ถึงเครื่องเอทีเอ็ม

พระราชก�ำหนดการประมง

พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยจัดอยูใ่ นกลุม่ พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ซึ่งพระราชก�ำหนดประกอบด้วย มาตรการในการบริหารจัดการการประมงให้มี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาประเด็นที่เคยมองข้ามในการท�ำการประมง และการ
เปลี่ยนถ่ายเรือในทะเล ยกระดับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การป้องกันและลงโทษ IUU fishing การพัฒนาสวัสดิการ
และสภาพการท�ำงานของลูกเรือประมง และการแก้ไขค�ำนิยามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท�ำให้กฎหมายมีความสอดคล้อง
กับพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (CCCIF) ใน พ.ศ. 2558
ภายใต้กองทัพเรือ เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing และได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) จ�ำนวน 32 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเรือประมงพาณิชย์ในการเข้า
และออกศูนย์ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการท�ำงานและสภาพการท�ำงานของแรงงานประมง ให้
เป็นไปตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบใบอนุญาตท�ำการประมง และเครื่อง
มือท�ำการประมงก่อนที่เรือจะออกจากท่า รวมถึงการตรวจสอบการจับสัตว์น�้ำก่อนน�ำขึ้นท่า และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจ
เรือประมงส่วนกลางด�ำเนินการสุ่มตรวจและตรวจสอบการด�ำเนินการตามมาตรฐานการตรวจในศูนย์ PIPO ทุกแห่ง
1

พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีความเกีย่ วข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานประมงเช่นกัน และครอบคลุมในรายละเอียดของบทที่ 10 การ
ค้ามนุษย์ในประเทศไทย
2
ส่วนทีค่ รอบคลุมแรงงานประมงทะเลในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน ได้แก่ มาตรา 7-21 (บททัว่ ไป) มาตรา 100-107 (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน) มาตรา 123-125 (การยืน่ ค�ำร้องและการพิจารณาค�ำร้อง) มาตรา 126-138 (กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง) มาตรา 139-142 (พนักงานตรวจแรงงาน) และมาตรา
143 (การส่งหนังสือ)
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ชุดสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะด�ำเนินการในการตรวจแรงงานร่วมกันทั้งในทะเล และบน
บก กองทัพเรือยังคงเป็นหน่วยงานหลักของการตรวจเรือประมงในทะเล ในขณะที่กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการ
ตรวจแรงงานในโรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ หลังการตรวจ เรือประมงจะถูกจัดระดับตามความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวก�ำหนด สีแดง
คือมีความเสี่ยงสูง สีส้มคือมีความเสี่ยงปานกลาง และสีเขียวคือมีความเสี่ยงต�่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงแรงงานมีจ�ำนวน
บุคลากรที่จ�ำกัด ทางกระทรวงฯ ได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานอีกจ�ำนวน 186 คน
ใน พ.ศ. 2561 และมีแผนระยะยาวในการเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานให้มีจำ� นวนทั้งหมด 1,049 คนในอนาคต

สภาพการท�ำงานและความเป็นอยูใ่ นอุตสาหกรรมประมงและแปรรูป
สัตว์น�้ำของไทย
ใน พ.ศ. 2561 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดท�ำวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมง และอาหารทะเล
โดยท�ำการส�ำรวจแรงงานจ�ำนวน 434 คน ใน 11 จังหวัด การส�ำรวจได้ประเมินประสบการณ์ของแรงงาน เกี่ยวกับการจัดหา
งาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการท�ำงาน ความปลอดภัยและสุขภาพ บริการให้ความช่วยเหลือ การเข้าถึงความยุติธรรม สภาพความเป็น
อยู่ ตัวชี้วัดของการใช้แรงงานบังคับ และการด�ำเนินการตามกฎหมายแรงงาน 3
ตามที่แสดงในตารางที่ 5.1 แรงงาน 3 สัญชาติที่ได้รับการส�ำรวจมีแรงงานจากประเทศเมียนมา (ร้อยละ 66) กัมพูชา (ร้อย
ละ 29) และไทย (ร้อยละ 5) กลุ่มตัวอย่างของการส�ำรวจมีแรงงานที่ท�ำงานแปรรูปสัตว์น�้ำร้อยละ 46 แรงงานประมงร้อยละ
45 และแรงงานเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ร้อยละ 9 แม้ว่าแรงงานประมงที่ส�ำรวจทั้งหมดจะเป็นผู้ชาย แต่กลุ่มตัวอย่างรวมมีแรงงาน
ผู้หญิงร้อยละ 31 และเกือบ 2 ใน 3 ของแรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 65) มี “บัตรชมพู” ซึ่งหมายความว่าแรงงานข้ามชาติได้เข้า
มาในประเทศไทยแบบไม่ปกติ แต่ได้รับการปรับสถานะในภายหลัง
ตารางที่ 5.1 ภาคส่วนการท�ำงาน จ�ำแนกโดยสัญชาติ (n=434) (%)
กัมพูชา
(n=125)

สปป.ลาว
(n=287)

ไทย
(n=22)

รวม
(n=434)

ประมง

75

33

27

45

แปรรูปสัตว์น�้ำ

22

55

68

46

3

12

5

9

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ

การด�ำเนินการจัดหางาน

พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ได้ก�ำหนดให้นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหางานใน
ประเทศไทย รูปที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 45 ของแรงงานข้ามชาติ ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางานแต่อย่างใด
แต่ในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 55 ของแรงงานตอบว่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน ซึ่งส่วนใหญ่จ่ายในประเทศไทยมากกว่า
ในประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม จากการส�ำรวจ พ.ศ. 2561 ค่าธรรมเนียมในการจัดหางานโดยเฉลี่ย มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบ
กับข้อมูลในการส�ำรวจ พ.ศ. 2556

3

ข้อค้นพบในส่วนนี้มาจากรายงาน งานวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสิทธิจาก
เรือสู่ฝั่ง พ.ศ. 2561
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รูปที่ 5.1 สถานที่การจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางาน โดยแรงงานข้ามชาติ (n=412) (%)
จ่ายค่าธรรมเนียม
55%

จ่ายในประเทศเมียนมา
หรือกัมพูชา 25%

จ่ายใน
ทั้งสอง
ประเทศ
15%

จ่ายในประเทศไทย
45%

ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม
45%

กฎหมายไทยในปี พ.ศ. 2558 ได้ก�ำหนดให้แรงงานทุกคนลงนามในสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บส�ำเนาไว้กับ
ตนเอง ทั้งนี้ มีแรงงานร้อยละ 35 ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างงาน แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งที่เข้าใจถึงเงื่อนไขในสัญญา (ร้อยละ 51)
และ 1 ใน 5 ของผู้ตอบค�ำถาม (ร้อยละ 19) กล่าวว่าสภาพการท�ำงานของตนแย่กว่าตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างหรือ
ทางวาจาโดยนายจ้างหรือบริษัทจัดหางาน และมีรายงานหลายครั้งว่า ชั่วโมงการท�ำงาน ค่าจ้าง และความเสี่ยงไม่เป็นไปตาม
ที่สัญญาไว้

ค่าจ้าง และการหักเงิน

จากการส�ำรวจ แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 34 ของผู้ตอบ ได้รับค่าจ้างต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมาย 4 (ก่อนถูกหักเงิน) ตาม
รูปที่ 5.2 ในกลุ่มแรงงานประมงนั้น เกือบ 1 ใน 4 ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต�ำ่ (ร้อยละ 24) ในขณะที่ร้อยละ 43 ของแรงงานแปรรูป
สัตว์น�้ำ ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราขั้นต�่ำ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ในอุตสาหกรรมการประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำมีความแตกต่างของ
โครงสร้างการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งรูปแบบที่พบมากที่สุดคือค่าจ้างรายเดือนคงที่ รวมกับอัตราค่าจ้างรายชิ้น และ “ส่วนแบ่งจาก
ปริมาณสัตว์น�้ำที่จับได้” ในอุตสาหกรรมการประมง
มีการรายงานว่า แรงงานประมงถูกหักเงินออกจากค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 42 ใน พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 48 ใน พ.ศ.
2561 หลังจากการหักเงิน ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานประมงในการส�ำรวจนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,730 บาท (ซึ่งต�ำ่ กว่าค่าจ้างขั้นต�่ำ) อีก
ทั้ง ยังพบว่าเรื่องการค้างจ่ายค่าจ้างเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมนี้ คิดเป็นร้อยละ 24 ของแรงงานประมง ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
เท่าตัวเที่ยบกับข้อมูลจากส�ำรวจของ ILO เมื่อ พ.ศ. 2556 (และถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการใช้แรงงานบังคับ) และในเกือบ
ทุกกรณี เจ้าของเรือเป็นผู้ค้างจ่ายค่าจ้างแรงงานประมง (ร้อยละ 94)

4

ตามกฎหมาย แรงงานจะต้องได้รับค่าจ้างอย่างน้อยตามค่าจ้างขั้นต�ำ่ คือ 9,000 บาทต่อเดือนในจังหวัดส่วนใหญ่ ณ เวลาที่ได้จัดท�ำการส�ำรวจ
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รูปที่ 5.2: การด�ำเนินการตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมการประมง (n=434) (%)
ภาพรวมการด�ำเนินการตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำ
ได้รับ 9,000 บาทขึ้นไป
รวม

ได้รับน้อย
กว่า
ค่าจ้างขั้นต�่ำ

ชาย
หญิง

ได้รับ 9,000
บาทขึ้นไป

ประมง
แปรรูป

ข้อแตกต่างของสภาพการท�ำงานระหว่างเพศ

โดยรวมแล้ว ผู้ชายรายงานถึงความแพร่หลายของการละเมิดสิทธิแรงงาน (ร้อยละ 63) มากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 40) ในกลุ่ม
ผู้ชาย รูปแบบการละเมิดสิทธิแรงงานที่พบมากที่สุดคือสภาพการท�ำงานที่เป็นการละเมิด (ร้อยละ 36) การหลอกลวง (ร้อยละ
33) การยึดเอกสาร (ร้อยละ 25) ส�ำหรับผู้หญิงมีสภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่ (ร้อยละ 33) และการหลอกลวง (ร้อยละ 25) ซึ่ง
พบเจอได้น้อยกว่าเล็กน้อย และบางรายถูกยึดเอกสาร (ร้อยละ 5) อีกทั้ง การรายงานเรื่องการข่มขู่ รวมถึงการคุกคามและการ
ละเมิดมีจำ� นวนเท่ากันระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย (ร้อยละ 16) มีความแตกต่างที่สำ� คัญด้านค่าจ้างระหว่างผู้ชาย และผู้หญิง
โดยร้อยละ 73 ของผู้ชายได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำขึ้นไป ในขณะที่ร้อยละ 48 ของผู้หญิงได้รับขั้นต�่ำสุดตามกฎหมาย ในภาคการ
แปรรูปสัตว์น�้ำ มีการจ้างงานทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายจะได้รับค่าจ้างเฉลี่ยมากกว่าผู้หญิงจ�ำนวน 840 บาทต่อเดือน

การเข้าถึงการให้บริการช่วยเหลือ

ตามที่แสดงในรูปที่ 5.3 นั้น 2 ใน 3 ของผู้ตอบ (ร้อยละ 67) กล่าวว่า ตนสามารถเข้าถึงการให้บริการช่วยเหลือ เช่นการให้
บริการด้านสุขภาพ การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การศึกษาส�ำหรับเด็ก หรือการอบรมทักษะและสิทธิด้านแรงงาน มีการ
กล่าวถึงการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพมากที่สุด (ร้อยละ 55) ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการช่วยเหลือโดยภาครัฐ (ร้อย
ละ 62) ทั้งนี้ มีแรงงานจ�ำนวนมากที่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากนายจ้าง (ร้อยละ 25) หรือจากชุมชนแรงงานข้ามชาติ
(ร้อยละ 19) มีผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายว่าโรงพยาบาลรัฐมีทรัพยากรที่จ�ำกัด จึงไม่ได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลแรงงานข้ามชาติ
เท่าที่ควร
ผู้ตอบการส�ำรวจร้อยละ 57 รายงานว่า ตนได้ประสบกับการละเมิดสิทธิด้านแรงงานอย่างร้ายแรง แต่มีเพียงแค่ 1 ใน 4
เท่านั้น (ร้อยละ 26) ที่ขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา ในกลุ่มที่ขอความช่วยเหลือนั้น ส่วนใหญ่จะขอความช่วยเหลือที่
ไม่เป็นทางการจากเพื่อนและครอบครัว (ร้อยละ 58) และจากนายจ้าง (ร้อยละ 52) ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหามากที่สุด ทั้งนี้ มีแรงงานจ�ำนวนไม่น้อย ที่รายงานว่าตนได้ขอความช่วยเหลือจากองค์กรภาคประชาสังคม (ร้อยละ 31)
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รูปที่ 5.3: การเข้าถึงการให้บริการ และผู้ให้บริการ ส�ำหรับแรงงานประมง (n=434) (%)
ได้รับบริการ

ผู้ให้บริการ

การบริการด้าน
สุขภาพ

รัฐบาล

ไม่มี

นายจ้าง

การช่วยเหลือทาง
กฎหมาย

ชุมชนผู้ย้ายถิ่น

การศึกษาเด็ก

ครอบครัวหรือเพื่อน

การอบรมทักษะ
การท�ำงาน

อื่นๆ

การอบรบด้าน
สิทธิแรงงาน

องค์กรจากประเทศ
ต้นทาง
สหภาพ

หมายเหตุ: สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

การรวมกลุ่มของแรงงาน

เกือบ 1 ใน 4 ของผู้ตอบการส�ำรวจ (ร้อยละ 23) เป็นสมาชิกของสหภาพหรือสมาคม (รูปที่ 5.4) ทั้งนี้ มีผู้ตอบจ�ำนวนมากให้
ความสนใจในการเข้าร่วมสหภาพ หรือสมาคมอื่นๆ (ร้อยละ 61) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง (ร้อยละ 69) และส่วนมากจะเป็นผู้
ตอบในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้ำ (ร้อยละ 74) รูปแบบสมาคมที่มีจ�ำนวนมากที่สุดคือ สมาคมหรือกลุ่มศาสนา (ร้อยละ
13) ในขณะที่องค์กรแรงงานข้ามชาติเป็นองค์กรที่แรงงานข้ามชาติมีความประสงค์จะเข้าร่วมสูงสุด (ร้อยละ 27)
รูปที่ 5.4: สมาชิกและผูส้ นใจเข้าร่วมสหภาพ หรือสมาคมของแรงงานประมง (n=434) (%)
กลุ่มศาสนา
ได้เข้าร่วม

ชาย

หญิง

ประมง

แปรรูป

องค์กรแรงงานข้ามชาติ

องค์กรแรงงานข้ามชาติ
ประสงค์จะเข้าร่วม

สหภาพแรงงาน
ชาย

หญิง

ประมง

แปรรูป

คณะกรรมการสวัสดิการ

กลุ่มศาสนา
คณะกรรมการสวัสดิการ
สหภาพแรงงาน

อื่นๆ

กลุ่มผู้หญิง

กลุ่มผู้หญิง

อื่นๆ
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อนุญาตให้สถานประกอบกิจการที่มีแรงงานจ�ำนวน 50 คนขึ้นไป จัดตั้ง “คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” ผ่านการเลือกตั้งโดยแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทที่จ�ำกัด เช่น สมาชิกของ
คณะกรรมการ สามารถเจรจากับนายจ้างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเท่านั้น แต่ไม่ใช่ประเด็น
ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคุ้มครองการรวมตัวเจรจาต่อรองระหว่างแรงงานในภาคเอกชน และนายจ้าง
ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าร่วมสหภาพได้ แต่ไม่สามารถจัดตั้งหรือน�ำสหภาพได้ ซึ่ง
ขัดกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศเจตนาในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิใน
การรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98) แต่ยังไม่ประกาศเจตนาต่ออนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยเสรีภาพใน
การสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87) เนื่องจากประเด็นทางความมั่นคงของชาติ
ก่อนที่จะได้รับสิทธิในการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมการประมง จึงได้จัดตั้งเครือข่ายและ
สมาคม โดยได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการจากสหภาพแรงงาน เช่น ในจังหวัดสงขลา สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ
(International Transport Federation) ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง (Fishers’ Rights Network) ภายในกลุ่ม
แรงงานประมง ทั้งนี้ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (State Enterprises Relations Confederation) ก็ได้จัดตั้งกลุ่มคน
งานอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้ (Southern Seafood Industry Workers Group) ภายในกลุม่ แรงงานแปรรูปสัตว์นำ�้ อีกด้วย

ตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับ

ค�ำถามในการวิจัย ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประมาณการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง และแปรรูปสัตว์นำ�้ แต่เป็น
ค�ำถามเพื่อน�ำข้อมูลมาพิจารณาว่า มีตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่ามีสถานการณ์การใช้แรงงานบังคับหรือไม่ ในภาพรวมนั้น การวิจัย
แสดงให้เห็นว่ามีร้อยละ 44 ของแรงงานที่ไม่พบตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับ 6 ในขณะที่ร้อยละ 22 มี 1 ตัวชี้วัดเรื่องการใช้
แรงงานบังคับ และร้อยละ 18 มีถึง 2 ตัวชี้วัดเรื่องการใช้แรงงานบังคับ
ที่สำ� คัญ มีตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง มากกว่าอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ ในกลุ่มแรงงานประมง มี
น้อยกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 29) ที่ไม่พบตัวชี้วัดเรื่องการใช้แรงงานบังคับในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ำรวจ และร้อยละ 23 ของ
แรงงานประมงในการส�ำรวจพบว่ามี 1 ตัวชี้วัดของการใช้แรงงานบังคับ ในขณะที่ร้อยละ 23 รายงานว่ามี 2 ตัวชี้วัด และร้อย
ละ 12 รายงานว่ามี 3 ตัวชี้วัด
จะเห็นได้ว่า สัญญาณการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ มีน้อยกว่าอุตสาหกรรมประมง โดยมีผู้ตอบร้อยละ
56 ที่แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตัวชี้วัดของการใช้แรงงานบังคับ ทั้งนี้ มีแรงงานจ�ำนวนมากกว่า 2 ใน 5 (ร้อยละ 44) ที่พบ 1 ตัวชี้วัด
หรือมากกว่า

5

การส�ำรวจครอบคลุม 7 ตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับ ได้แก่ การหลอกลวง แยกตัว ข่มขู่ ยึดเอกสารประจ�ำตัว ค้างจ่าย สภาพการท�ำงานที่เป็นการละเมิด และท�ำงานล่วง
เวลาเป็นเวลานาน วิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลพื้นฐานนี้ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประมาณการความแพร่หลาย แต่มุ่งเน้นการระบุข้อบ่งชี้ด้านการใช้แรงงานบังคับระหว่าง
การส�ำรวจ
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รูปที่ 5.5: ตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับ รายงานโดยแรงงานประมง (n=434) (%)
ฐาน: ผู้ตอบทั้งหมด (n = 434)

ประมง (%)
ไม่มีตัวชี้วัด (29%)

1 ตัวชี้วัด (23%)

2 (23%)

แปรรูปสัตว์น�้ำ (%)

ไม่มีตัวชี้วัด (56%)

1 ตัวชี้วัด (21%)

ตารางที่ 5.2 เผยให้เห็นว่า ตัวชี้วัดที่พบได้ง่ายที่สุดของการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้ำคือ การหลอก
ลวงระหว่างการจัดหางาน (ร้อยละ 23) สภาพการท�ำงานที่เป็นการละเมิด (ร้อยละ 22) และการข่มขู่ (ร้อยละ 15)
การหลอกลวง (ร้อยละ 37) และสภาพการท�ำงานที่เป็นการละเมิด (ร้อยละ 40) เป็นตัวชี้วัดที่พบได้ง่ายที่สุด ของการใช้แรงงาน
บังคับประมง เกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) ของแรงงานประมงกล่าวว่าเจ้าของเรือ (ไต้ก๋ง หรือผู้ควบคุมแรงงาน) ค้างจ่ายค่าจ้าง
บางส่วนของตน และมากกว่าร้อยละ 30 รายงานว่า ตนไม่สามารถเข้าถึงเอกสารประจ�ำตัวของตนได้ อีกทั้ง ร้อยละ 18 ของ
แรงงานประมงยังคงประสบกับการข่มขู่อยู่ จากการส�ำรวจนี้ ค้นพบว่าแรงงานจากกัมพูชา ได้รับผลกระทบจากการค้างจ่าย
ค่าจ้าง สภาพการท�ำงานที่เป็นการละเมิด และการหลอกลวงมากกว่าแรงงานจากเมียนมา
ตารางที่ 5.2 ตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับของแรงงานประมง จ�ำแนกตามเพศและภาคส่วน (n=434) (%)\

หลอกลวง
แยกตัว
ข่มขู่
ยึดเอกสารประจ�ำตัว
ค้างจ่ายค่าจ้าง
สภาพการท�ำงานที่เป็นการละเมิด
ท�ำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน
ไม่มีการละเมิด

ผู้ชาย
(n=300)
33
3
16
25
16
36
12
37

ผู้หญิง
(n=134)
22
4
16
5
0
22
6
60

ประมง
(n=196)
37
4
18
33
24
40
11
29

แปรรูป
(n=238)
23
3
15
7
0
22
11
61

รวม
(n=434)
30
4
16
19
11
32
10
44
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การด�ำเนินการตามกฎหมายแรงงาน

การประเมินการด�ำเนินการตามกฎหมาย จัดท�ำขึ้นจากประสบการณ์ของแรงงานในอุตสาหกรรมการประมง (ตารางที่ 5.3)
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอายุการท�ำงานขั้นต�่ำ เป็นกฎที่มีการปฏิบัติตามสูงสุด โดยมีผู้ตอบร้อยละ 99 ที่กล่าวว่าตนมีอายุ 18
ปีขึ้นไป
จากการส�ำรวจ มีการด�ำเนินการตามกฎระเบียบเรื่องค่าจ้างขั้นต�่ำถึงร้อยละ 66 ในการปฏิบัติตามพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวนั้น มีแรงงานร้อยละ 45 ที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อเดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
ในส่วนของสัญญาจ้างงาน มีผู้ตอบร้อยละ 36 ที่กล่าวว่าได้ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บส�ำเนาไว้กับตนเอง
จ�ำนวนผู้ตอบเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48) มีวันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ แต่มีเพียง 1 ใน 3 (ร้อยละ 34) ที่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ผู้ตอบเกือบ 4 ใน 5 (ร้อยละ 79) ได้ขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล ซึ่งแรงงานประมงขึ้นทะเบียนมากกว่า
แรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำเล็กน้อย
ผลจากการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า มีความจ�ำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายการ
คุม้ ครองแรงงานและสังคมอย่างสอดคล้อง ทัง้ ในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์นำ�้
ตารางที่ 5.3 การด�ำเนินการตามกฎหมาย จ�ำแนกตามภาคส่วน (n=434) (%)
การคุ้มครองแรงงาน
แรงงานเด็ก
ชั่วโมงการท�ำงาน
ค่าจ้างขั้นต�่ำ
ค่าธรรมเนียมจัดหางาน
สัญญาจ้างงาน
วันหยุดพักผ่อนประจ�ำ
สัปดาห์
วันหยุด
แผนงานที่ได้รับประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน
การด�ำเนินการตามกฎหมาย
อายุอย่างน้อย 18 ปี
ประมง - พักผ่อนอย่างน้อย 10 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมง และ
เวลาพัก 77 ชั่วโมง ใน 7 วัน (หรือท�ำงานไม่เกิน 14 ชั่วโมง/วัน)

รวม
ประมง แปรรูปสัตว์นำ�้
(n=196)
(n=238)
(n=434)
98
99
99
78

-

88

-

71

59

ค่าจ้าง 9,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน
ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางานในประเทศไทย
ลงนามในสัญญาจ้างงาน

76
55
43

57
43
29

66
45
36

มีวันพัก 1 วันต่อสัปดาห์

35

59

48

ได้รับค่าจ้างในวันหยุด
เข้าร่วมการประกันสุขภาพของรัฐบาล

20
89

45
70

34
79

แปรรูปสัตว์นำ�้ – น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/วัน
และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

บทสรุป
ประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระดับสากล ในการบังคับใช้แรงงานและการท�ำประมงผิดกฎหมายในภาคการ
ประมง ส่งผลให้รัฐบาลไทยปรับปรุงกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ และขยายความพยายามในการบ่งชี้และด�ำเนินคดีผู้
กระท�ำผิด มีมาตรการใหม่จำ� นวนมากที่เพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการบริหารจัดการด้านการประมงในภาค
อุตสาหกรรม และการตรวจสอบเรือประมง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของการท�ำงานที่มีคุณค่าส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในอุสาหกรรมประมง และแปรรูปสัตว์น�้ำจ�ำเป็น
ต้องบังคับใช้มาตรฐานแรงงานอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น เช่น การตั้งเป้าหมาย และด�ำเนินการอย่างจริงจังในการคุ้มครองค่าจ้าง
แรงงาน การจ่ายค่าจ้างตามค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมาย การขจัดการหักเงินโดยไม่เป็นธรรม จัดท�ำใบจ่ายเงินเป็นลายลักษณ์
อักษร และท�ำให้แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าจ้างรายเดือนเต็มจ�ำนวน และควรมุ่งเน้นเรื่องนี้ทั้งในภาคการประมงและการแปรรูป
สัตว์น�้ำ อีกทั้ง ควรยกระดับการด�ำเนินการตามมาตรการในการขจัดการประมงผิดกฎหมาย เพื่อท�ำให้แน่ใจว่าการท�ำประมง
เป็นการด�ำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปการด�ำเนินการของอุตสาหกรรมนั้น
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มีความจ�ำเป็น รวมถึงการพัฒนากฎระเบียบของการท�ำประมง ยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ การป้องกันและการลงโทษ
การท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ข้อเสนอแนะ
1. เสริมสร้างกรอบกฎหมายของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ (ฉบับที่ 29) อนุสัญญาว่าด้วยการท�ำงานในภาคการ
ประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว และการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)
และอนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)
2. มีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพตามแต่ละขั้นของห่วง
โซ่อุปทานอาหารทะเล ผ่านการพัฒนาการตรวจแรงงานเพื่อสืบสวนและบ่งชี้การละเมิดต่างๆ และด�ำเนินการลงโทษ
ตามความเหมาะสม
3. ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยัง่ ยืน และมีการติดตาม
การด�ำเนินงานที่เชื่อถือได้และเป็นกลาง
4. เพิ่มความรู้ของแรงงานและเพิ่มการเข้าถึงการบริหารให้ความช่วยเหลือ ผ่านกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
และองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่แรงงาน การรวมกลุ่มของ
แรงงาน การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายส�ำหรับการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ เป็นต้น
5. สร้างความตระหนักรู้ภายในชุมชนประมง และหน่วยงานด้านการประมงและแรงงาน เกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ของการใช้แรงงานบังคับ และการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
6. เพิ่มการด�ำเนินการของแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการท�ำงานกับการท�ำประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืน โดยสมัคร
ใจ ในบริบทของความมัน่ คงทางอาหาร และการขจัดความยากจน (The Voluntary Guidelines for Securing Sustainable
Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication)
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บทที่

06

เสริมสร้างการเข้าถึงการให้บริการ
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ที่เป็นเด็กในประเทศไทย
Victor Roman / UNICEF
โศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ / UNESCO

บทคัดย่อ:
ผูย้ า้ ยถิน่ ทีเ่ ป็นเด็กในประเทศไทย มักจะพบกับสถานการณ์เสีย่ งทีซ่ บั ซ้อนและหลากหลาย ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทาง
ผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่นที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร ผู้พลัดถิ่น และผู้แสวงหาที่พักพิงจ�ำนวนมาก เด็กจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการย้ายถิ่นนี้ แม้ว่าการเคลื่อนย้ายของเด็กจะเห็นได้น้อยกว่า บทนี้จะเน้นเด็กที่ติดตามผู้ปกครองของตนที่ย้ายถิ่นเพื่อ
การท�ำงานหรือเดินทางด้วยตนเองเพื่อหางานท�ำ กรอบนโยบายในประเทศไทยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่มีลักษณะใน
การตอบสนองต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กสองรูปแบบ นโยบายหนึ่งภายใต้ความพยายามของรัฐบาลไทยคือ การปรับสถานะทาง
กฎหมายของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นเด็กด้วย อีกนโยบาย เป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ย้าย
ถิ่นที่เป็นเด็กในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเชิงกฎหมาย และนโยบายที่อนุญาตให้เด็ก
ในประเทศไทย รวมทั้งผู้ย้ายถิ่นที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร สามารถเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และบริการด้านการ
คุ้มครองเด็ก แม้ว่าผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวตามกฎหมาย แต่ยังคงมีอุปสรรคในบางกรณี อุปสรรค
หลัก ได้แก่ ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่ หน่วยจัด
บริการไม่มีก�ำลังเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก และข้อจ�ำกัดของชุมชนผู้ย้ายถิ่นในการใช้บริการของรัฐ

บทน�ำ
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศไทย มักจะพบกับสถานการณ์เสี่ยงที่ซับซ้อนและหลากหลาย ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง
ทางผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่นที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร ผู้พลัดถิ่น และผู้แสวงหาที่พักพิงจ�ำนวนมาก เด็กจึงเป็นส่วน
หนึ่งของการย้ายถิ่นนี้ แม้ว่าการเคลื่อนย้ายของเด็กจะเห็นได้น้อยกว่า คาดว่าผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กอาจมีจ�ำนวนหลายแสนคน
(IOM, 2018) 1
บทนี้จะเน้นเด็กที่ติดตามผู้ปกครองของตนที่ย้ายถิ่นเพื่อการท�ำงาน หรือเดินทางด้วยตนเองเพื่อหางานท�ำ แรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม และมีประมาณ
การจ�ำนวนแรงงานกลุ่มนี้จ�ำนวน 3.9 ล้านคน (ดูบทที่ 1) ประชากรไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และภาคส่วนเศรฐกิจ เช่น
การประมงและการก่อสร้าง ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ สัดส่วนแรงงานข้ามชาติมากกว่า 1 ใน 5 ไม่มีเอกสาร จึงถือว่า
เป็นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามกฎหมายไทย อีกกลุ่มที่จะกล่าวถึงคือ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงในเมือง ซึ่งมีความ
เสี่ยงเนื่องจากไม่มีสถานะทางกฎหมาย
กรอบนโยบายในประเทศไทยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่มีลักษณะในการตอบสนองต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กสองรูปแบบ รูป
แบบส�ำคัญแรกคือ ความพยายามของรัฐบาลไทยในการปรับสถานะทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย รวม
ถึงผู้ติดตามที่เป็นเด็กด้วย เป้าหมายดังกล่าว อยู่บนฐานความจ�ำเป็นในการก�ำหนดกฎระเบียบที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ
แรงงานในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นไม่มีเอกสาร จะสร้างความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและความมั่นคงต่อประเทศ ในรูปแบบหลังนี้ ได้ดำ� เนินการผ่านการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งผู้ย้าย
ถิ่นที่ไม่มีเอกสารจะถูกกักขังและส่งกลับ ในขณะที่ประเด็นแรกส่งผลให้มีกระบวนการปรับสถานะ เช่น การขึ้นทะเบียนผ่อน
ผัน และข้อตกลงทวิภาคีร่วมกับประเทศต้นทาง
1

การค�ำนวณจากจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กมีความท้าทาย เนื่องจากมีสัดส่วนใหญ่ที่ไม่มีเอกสาร องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประมาณการว่ามี
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนระหว่าง 300,000 และ 400,000 คน ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2561
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การขึ้นทะเบียนเฉพาะกิจส่วนใหญ่ จะด�ำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายต่อแรงงานและนายจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียน ซึ่ง
ใช้เป็นช่วงๆ เพื่อน�ำแรงงานข้ามชาติไม่ปกติเข้าสู่ระบบ โดยรวมถึงผู้ติดตามที่เป็นเด็กด้วย อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมา
รัฐบาลไทยได้หาทางออกจากการด�ำเนินการดังกล่าว ไปสู่กระบวนการจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นทางการ ดังนั้นจึงมีการ
ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน พ.ศ. 2545 – 2546 (และทบทวนใน
พ.ศ. 2558 – 2559) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการย้ายถิ่นปกติของแรงงาน ทั้งนี้ ผู้ติดตามไม่รวมอยู่ในช่องทางการย้ายถิ่นนี้ ส่ง
ผลให้มีทางเลือกไม่มากส�ำหรับบุตรของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจน�ำไปสู่การที่ผู้ติดตามที่เป็นเด็กเข้า
ประเทศมาโดยไม่มีสถานะทางกฎหมาย แม้ว่าบิดามารดาจะย้ายถิ่นเข้ามาด้วยช่องทางปกติก็ตาม ด้วยผู้ย้ายถิ่นส่วนมาก
พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน จึงมีผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนมากเกิดในประเทศ การไม่จดทะเบียนเกิดส่งผล
ให้มีจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีเอกสารทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างความเสี่ยงได้
รูปแบบทีส่ องเกีย่ วข้องกับสิทธิของผูย้ า้ ยถิน่ ทีเ่ ป็นเด็กในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ประเทศไทยมีกฎหมาย และนโยบาย
ที่ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งอนุญาตให้เด็กทุกคน รวมถึงผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กที่มีและไม่มีเอกสาร สามารถใช้ประโยชน์จากบริการด้าน
การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองเด็กได้ ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กสามารถเข้าถึงการให้บริการดังกล่าวตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ยังคงมีอุปสรรคในการปฏิบัติในบางกรณี ซึ่งอุปสรรคหลักคือทัศนคติเชิงลบต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก การขาดความเข้าใจ
นโยบายและกระบวนการท�ำงานโดยเจ้าหน้าที่ การไม่มีก�ำลังความสามารถที่เพียงพอของหน่วยจัดบริการในการช่วยเหลือ
สนับสนุนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก และข้อจ�ำกัดของชุมชนผู้ย้ายถิ่นในการใช้บริการของรัฐ สถานการณ์ของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กใน
การเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นแต่ละด้านจะอยู่ในบทนี้

สถานะทางกฎหมายที่ไม่ปกติและมีความเสี่ยง
ใน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสิทธิเด็ก (CRC) ได้สังเกตถึงความพยายามระดับชาติในประเทศไทยว่า ไม่เพียงพอในการก�ำจัด
การเลือกปฏิบัติต่อเด็กบางกลุ่ม ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้หมดสิ้น กลุ่มหนึ่งคือผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก โดยส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้มี
ความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ ล่วงละเมิด และละเลยทอดทิ้ง ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่สร้างความเสี่ยงนี้คือ ผู้ย้ายถิ่นที่
เป็นเด็กจ�ำนวนมากในประเทศไทยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้อง
สถานะไม่ปกติ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม กักขัง ปรับ และส่งกลับประเทศ แม้ว่าบิดามารดาจะมีตรวจลงตรา
และใบอนุญาตท�ำงานในประเทศไทย แต่บุตรอาจไม่มีเอกสารในระดับที่เท่าเทียมกัน นายจ้างส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนเฉพาะ
แรงงานของตน โดยทิ้งให้ผู้ติดตามไม่มีเอกสาร ดังนั้น ผู้ย้ายถิ่นบางรายอาจรู้สึกว่าต้องแอบซ่อนบุตรของตน เพื่อบริหารความ
เสี่ยง แต่นั่นเป็นการสร้างผลกระทบ และความเป็นอยู่เชิงลบให้กับเด็ก
ข้อมูลที่มีไม่เพียงพอเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศไทย อาจส่งผลให้ไม่มีการตอบสนองด้านการให้บริการ ตามการ
ศึกษาที่เพิ่งผ่านมาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
(Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ ใช้ช่องทางไม่ปกติในการย้ายถิ่นเข้ามาใน
ประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้ (รวมถึงเด็ก) ไม่ถูกนับรวมอยู่ในข้อมูลของทางการ ส่งผลให้ไม่มีตัวตนหากมองจาก
จุดยืนเชิงนโยบาย การไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความยุ่งยากต่อรัฐบาลไทยในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการให้บริการที่จ�ำเป็นต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก
การไม่มีเอกสารส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นและบุตรอาจสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ในบางครั้ง เช่น การศึกษา การ
ดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีส่วนมาจากความกลัวในการติดต่อกับหน่วยงาน เนื่องจากมีโอกาสถูกปฏิเสธการให้
บริการ หรือถูกรายงานในฐานะผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร ข้อห่วงกังวลเหล่านี้อาจมีอยู่จริง ซึ่งมีการศึกษาพบว่าในบางกรณี มี
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ถูกร้องขอให้แสดงเอกสารก่อนจะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน แม้ว่าจะขัดต่อนโยบายการให้การศึกษา
ส�ำหรับทุกคนก็ตาม (Harkins, 2014; World Education and Save the Children, 2014; Salmon, Thanwai and
Wongsaengpaiboon, 2013) ในกรณีอื่นๆ ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กและครอบครัวอาจไม่มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย รวมถึงไม่ทราบวิธีการใช้สิทธินั้นๆ
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การเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (ตัง้ แต่กอ่ นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา)
นโยบายการเข้าถึงการศึกษา

รัฐบาลประเทศไทยได้เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศได้ โดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติ หรือสถานะทาง
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 ว่าด้วยการศึกษาของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย
ก�ำหนดให้ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ โดยรวมถึงผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร อีกทั้ง ระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ก�ำหนดแนวทางให้สถาน
ศึกษารับเด็กในวัยเรียนเข้าเรียน แม้จะมีหลักฐานตามทะเบียนราษฎร์หรือไม่ก็ตาม นโยบายดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะท�ำให้
แน่ใจว่าเด็กทุกคนในประเทศไทย สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กไม่มี
เอกสาร และเด็กไร้รัฐ
ภายใต้นโยบายดังกล่าว เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 15 ปี ในเดือน มีนาคม/เมษายน พ.ศ. 2561 มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขจัดอุปสรรคที่กันไม่ให้ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติที่เป็นเด็กเข้าเรียน ไม่จ�ำเป็นต้องมีเอกสารอีกต่อ
ไป และโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการรับเด็ก และจัดท�ำเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ให้กับเด็ก เด็กสามารถสมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียนรัฐภายใต้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ รับประกาศนียบัตร ส่งผลให้มโี อกาสในการเรียนถึงระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนได้รับการอุดหนุน เพื่อท�ำให้แน่ใจว่า การศึกษาของนักเรียนทุกคนจะได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากัน ส�ำหรับ
ปีการศึกษา 2561 รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 7.66 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 2.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ส�ำหรับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อให้เห็นถึงความตั้งใจในการเพิ่ม
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคนในประเทศ งบประมาณดังกล่าวเป็นงบการศึกษาส�ำหรับนักเรียนจ�ำนวน 11 ล้านคน ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่ให้
บริการด้านการศึกษาจะได้รับงบประมาณต่อคนโดยตั้งอยู่บนจ�ำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน

พันธสัญญาระดับชาติ ภูมิภาค และโลก ต่อการศึกษาของผู้ยา้ ยถิ่นที่เป็นเด็ก

ประเทศไทย และหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมกับจัดท�ำกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทย และสห
ประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017-2021 (United Nations Partnership Framework: UNPAF 2017–2021) ซึ่ง UNPAF ให้ความ
ส�ำคัญต่อการสมัครเข้าเรียนของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ที่ไม่ได้เข้าเรียนในประเทศไทย โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 “รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน” ซึ่งการ
ศึกษาที่ทั่วถึงส�ำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีโอกาสน้อยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบส�ำคัญของ UNPAF และได้น�ำมาใช้ในข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Migration)
รัฐบาลไทย พร้อมการสนับสนุนจาก UNESCO UNICEF และส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ได้เป็นผู้น�ำการจัดท�ำปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Declaration on
Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ซึ่งปฏิญญาได้รับการรับรองจากประมุขแห่งรัฐ หรือ
ผู้น�ำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ การประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ 28 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยถือเป็น
ครั้งแรกที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีฉันทามติในการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา รวมถึงผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กและเด็ก
ไร้รัฐในภูมิภาคอาเซียน เพื่อที่จะให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา โดยไม่คำ� นึงถึงสัญชาติและชาติพันธุ์ ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะร่วมกันท�ำให้แน่ใจว่า มีการด�ำเนินการตามหลักการ 7 หลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การเข้าถึง ความ
ต่อเนือ่ ง คุณภาพ ความยืดหยุน่ และความยัง่ ยืน ผ่านกิจกรรมในระดับภูมภิ าคและระดับชาติในการน�ำปฏิญญามาสูก่ ารปฏิบตั ิ
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การเข้าถึงการศึกษาส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศไทย

ตามความพยายามของรัฐบาลไทยและ NGO มีเด็กที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจ�ำนวนประมาณ 164,000 คน ที่อยู่ในระบบการ
ศึกษาของไทย (รูปที่ 6.1) อย่างไรก็ตาม มีประมาณการว่าผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนมากกว่า 200,000 คน ที่ไม่ได้ไปโรงเรียน
และไม่ได้รับการศึกษาใดๆ การประมาณการจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศอาจต�่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศไทยที่เป็นทางการ มีแหล่งให้การศึกษาแก่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวน 3 แหล่ง ดัง
ต่อไปนี้
• โรงเรียนรัฐบาล: ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนรัฐบาลไทยภายใต้สำ� นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ของไทย มีนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจ�ำนวน 145,379 คน ที่เข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียน สพฐ. (Ministry of Education, 2017) เมื่อนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อช่วยให้โรงเรียนรัฐบาล
รับนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท�ำคู่มือและแนวทางการจัดการศึกษา แก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2560 โดยมีแนวทางด้านการรับ
เทียบโอน และการส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียน (Ministry of Education, 2018a)
• ศูนย์การศึกษานอกระบบ: ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้การศึกษาแก่
นักเรียนผ่านโครงการที่ยืดหยุ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 2,039 คน ที่มีอายุ
มากกว่า 15 ปี เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
รวมถึงศูนย์เรียนชุมชน อีกทั้ง มีผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวน 523 คน ที่มีอายุระหว่าง 6–15 ปี ที่ได้รับการสนับสนุนให้
เข้าเรียนโดยส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Ministry of Education, 2018b)
ในจ�ำนวนนี้ มีเด็กจ�ำนวน 360 คน ที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้สำ� หรับผู้ย้ายถิ่น (MLC) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวด�ำเนินการ
ร่วมกับ NGO ในกรุงเทพมหานคร เชียงราย ตาก สมุทรสาคร และระนอง ซึ่งเมื่อศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่ากับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
• ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น (MLC): ด้วยความช่วยเหลือจาก NGO มีผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวน 16,350 คน ที่
ได้เข้าเรียนใน MLC ซึ่งขณะนี้ มี MLC อยู่จำ� นวน 110 ศูนย์ ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และในจังหวัดที่มีแรงงาน
ข้ามชาติจ�ำนวนมาก เช่น จังหวัดตาก ระนอง และสมุทรสาคร (ตารางที่ 6.1) MLC ส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรการศึกษา
เป็นของตนเอง ทั้งนี้ มีบางศูนย์ที่ด�ำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมา
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น MLC บางแห่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ในการด�ำเนินหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ผ่านการสนับสนุนของ NGO และผู้บริจาค
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ตารางที่ 6.1 ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น และจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน จ�ำแนกโดยจังหวัด (พฤศจิกายน พ.ศ.
2561)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
เชียงราย
ชุมพร
กาญจนบุรี
ปทุมธานี
พังงา
ระนอง
ระยอง
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
ตาก
ตราด
รวม

ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
3
2
4
2
1
4
3
13
1
2
4
70
1
110

นักเรียนที่สมัครเรียน
139
44
190
72
233
193
300
2,462
50
47
510
12,085
25
16,350

ที่มา: เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (พ.ศ. 2561)

สถานศึกษาอื่นๆ ที่ให้การศึกษาแก่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส�ำหรับผู้ที่พ�ำนักในกรุงเทพ
มหานคร และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน สนับสนุนเด็กตามชายแดน ให้สามารถส�ำเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบัน มีโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดนจ�ำนวน 204 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนักเรียนสอบ
เข้าวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้จ�ำนวน 26,000 คน (Ministry of Education, 216)
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รูปที่ 6.1: การเข้ารับการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในระบบการศึกษาของประเทศไทย
โรงเรียนทางการของรัฐบาล
เด็กจ�ำนวน 145,379 คน
ศูนย์การศึกษานอกระบบของรัฐบาลไทย
เด็กจ�ำนวน 2,562 คน
ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น (MLC)
เด็กจ�ำนวน 16,350 คน
ไม่ได้เข้าเรียน
เด็กจ�ำนวน 200,000 คน
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) (พ.ศ. 2561)

ความท้าทายด้านการศึกษาของผู้ยา้ ยถิ่นที่เป็นเด็ก

อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศไทย เป็นผลมาจากปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน
จ�ำนวนมาก ที่ส�ำคัญที่สุดคือผู้ย้ายถิ่นที่เป็นบิดามารดา ไม่มีเงินที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในประเทศไทย องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ค�ำนวณค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ต่อระดับของการศึกษาในโรงเรียน
ใน พ.ศ. 2552 ดังนี้ ในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจ�ำนวน 1,976 บาท
ส�ำหรับค่าเล่าเรียน 880 บาทส�ำหรับเครื่องแบบนักเรียน 761 บาทส�ำหรับหนังสือและอุปกรณ์ และ 2,837 บาทส�ำหรับค่าเดิน
ทางต่อปี ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป (OECD, 2013)
โรงเรียนรัฐบาลไทย และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับที่เท่าเทียมกัน
ส�ำหรับนักเรียนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นและนักเรียนไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ส่วนใหญ่ต้องการการช่วยเหลือในการเดิน
ทางจากหมู่บ้านไปยังโรงเรียน อีกทั้ง ในบางกรณี เด็กมีความจ�ำเป็นต้องอยู่หอพักระหว่างการเรียน ซึ่งอาจสร้างภาระด้านการ
เงินเพิ่มเติมให้กับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นบิดามารดา อีกทั้ง มีค่าเสียโอกาสของการไปโรงเรียน เนื่องจากว่าผู้ย้ายถิ่นบางรายมีความ
จ�ำเป็นต้องให้บุตรช่วยท�ำงานมากกว่าเข้าเรียน เพราะความยากจนและเป็นหนี้จ�ำนวนมาก
แม้ว่าจะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลและ NGO ในการน�ำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนมากยังคงพบ
ความท้าทายในการเรียน เนื่องจากความแตกต่างทางภาษาในโรงเรียนรัฐ และคุณภาพของการสอนที่มีในศูนย์การเรียนรู้
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น (MLC) การไม่มีครูที่ผ่านการรับรอง และสื่อการเรียนรู้ใน MLC ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต�่ำ
ในบางวิชา รวมถึงวิชาภาษาไทยและเมียนมา และวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้ง MLC ได้รับเงินบริจาคจ�ำนวนลดลง เนื่องจากผู้
ให้บริจาคเริ่มเปลี่ยนไปสนับสนุนการข้ามชายแดนจากประเทศไทยไปเมียนมา ซึ่งส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนมาก มี
ความเสี่ยงต่อการไม่ได้เข้าเรียน หากตนหรือบิดามารดาไม่ประสงค์จะย้ายเข้าโรงเรียนรัฐของไทย
ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ หลักสูตรการศึกษาผ่าน MLC ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยหรือเมียนมา
ส่งผลให้มีข้ออุปสรรคในการที่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองในทั้งสองประเทศ ไม่มีการ
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ในการท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนในโรงเรียนที่รับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจากประเทศไทย และเอกสาร
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ที่ต้องใช้ในการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐของเมียนมา มีความแตกต่างกันในแต่ละที่ ครูใหญ่สามารถใช้ดุลพินิจในการรับ หรือ
ปฏิเสธการเข้าถึงโรงเรียนของรัฐ และมีคา่ ธรรมเนียมทีเ่ ป็นทางการ และไม่เป็นทางการให้บางกรณี
ได้มีความพยายามในระดับท้องถิ่นเพื่อท�ำให้การศึกษาใน MLC มีมาตรฐาน ผ่านการสนับสนุนของทั้งรัฐบาลเมียนมาและ
ไทย กระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาได้สนับสนุน MLC หลายแห่งในประเทศไทย ในการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศึกษา (Non-Formal Primary Education: NFPE) นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร NFPE สามารถกลับ
ประเทศเมียนมาและศึกษาต่อ และได้รับประกาศนียบัตรโดยกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมา ส�ำหรับนักเรียนที่เป็นผู้ย้าย
ถิ่นที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย อาจสมัครเข้าเรียนในโครงการการศึกษานอกระบบที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทย
ณ MLC ที่ได้รับเลือก
ทัศนคติการเลือกปฏิบัติ และการขาดความเข้าใจ อาจสร้างอุปสรรคส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในการเข้าถึงการศึกษา แม้ว่า
จะมีนโยบายที่อนุญาตให้เด็กทุกคนเข้าเรียนได้ บิดามารดาไทยจ�ำนวนมาก ได้แสดงให้เห็นถึงการคัดค้านโรงเรียนของบุตร
ตนในการรับผู้ย้ายถิ่นเข้าเรียน การส�ำรวจที่ผ่านมาขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) แสดงให้เห็นว่าบิดา
มารดาส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กควรเรียนใน MLC มากกว่าโรงเรียนรัฐของไทย มีเพียงร้อยละ 33 ของบิดามารดา
ไทยที่เห็นด้วยว่า “ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเด็กไทย” (2017)

การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กทุกคน แม้ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายหรือไม่ ควรได้รับสิทธิในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดูแล สถานพยาบาลจึงมีความประสงค์ให้แสดงหลักฐานว่าสามารถจ่ายเงินได้ก่อน
ที่จะให้บริการ ซึ่งส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก จ�ำเป็นต้องสมัครเข้าแผนการประกันสุขภาพ
ในปัจจุบัน ความครอบคลุมด้านสุขภาพส�ำหรับแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม อยู่ภายใต้แผนการประกันสุขภาพ จ�ำนวน 2 รูป
แบบ ได้แก่ ประกันสังคม (SSS) ที่ดำ� เนินการโดยส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และเปิดให้กับผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงาน
ในภาคส่วนในระบบที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU) หรือผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
อีกแผนการประกันสุขภาพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นคือ แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ด�ำเนินการโดยกระทรวง
สาธารณสุข ใน พ.ศ. 2547 และ 2549 คณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดให้ผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติสามารถสมัครได้ และมี
มติเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2557 ที่แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามได้รับสิทธิ (WHO, 2014) ดังนั้น แผนการประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว จึงมีเจตนาในการแก้ไขช่องว่างการคุ้มครองของประกันสุขภาพส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
การประกันสังคม รวมถึงแรงงานข้ามชาติปกติและไม่ปกติ และผู้ติดตาม (Chalermpol and Apipornchaisakul, 2016) เบี้ย
ประกันเป็นรายปีจ�ำนวน 2,200 บาท ส�ำหรับผู้ใหญ่ และ 365 บาท ส�ำหรับผู้ติดตามรายปี (ดูบทที่ 7)

ความท้าทายในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

แม้ว่าจะมีสิทธิที่เปิดตามข้อก�ำหนด แต่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว อุปสรรคทางการ
เงินและภาษา เป็นข้อท้าทายส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น อีกทั้งมีบิดามารดาบางราย ที่ไม่เห็นความส�ำคัญในการซื้อประกันสุขภาพ
ส�ำหรับเด็กที่มีสุขภาพดี และรายอื่นๆ ไม่ทราบถึงแผนการประกัน มีรายงานเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่หันหลังให้กับผู้ย้ายถิ่น
เพราะมีความกังวลด้านการสูญเสียงบประมาณ เนื่องจากสามารถสร้างค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าการคุ้มครองตามแผนการประกัน
และผู้ย้ายถิ่นอาจไม่สามารถจ่ายได้ ตามการสังเกต บิดามารดาผู้ย้ายถิ่นบางราย ลังเลที่จะขึ้นทะเบียนบุตรของตนเพราะ
มีสถานะทางกฎหมายที่ไม่ปกติ และกลัวว่าจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
การไม่มีความยืดหยุ่นส�ำหรับแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เพราะเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพเพียงหนึ่งเดียว ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจ�ำนวนมากเคลื่อน
ย้ายสูง และอาจอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ก่อนที่จะเดินทางไปยังปลายทางอื่นๆ หรือเดินทางกลับ
บ้าน แรงงานข้ามชาติในบางภาคส่วน เช่น การก่อสร้างในไซต์งานที่ใกล้จะด�ำเนินการเสร็จสิ้น หรือเสร็จสิ้นในส่วนงานของตน
แรงงานอาจออกไปท�ำงานในโครงการที่มีที่ตั้งอื่นต่อไป ตามสภาพดังกล่าว การซื้อประกันสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับหน่วย
งานรักษาพยาบาลเพียงหน่วยเดียว และอาจเป็นการลงทุนสูงหากจะเดินทางกลับไปรักษา และบ่อยครั้งที่ไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับความยากง่ายในการย้ายการคุม้ ครองไปยังโรงพยาบาลอืน่
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การเข้าถึงบริการคุ้มครองเด็ก
ประเทศไทยยังคงด�ำเนินการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรง การแสวงหา
ประโยชน์ การล่วงละเมิด และการละเลยทอดทิ้ง ส�ำหรับเด็กทุกคนในประเทศ ระหว่างการศึกษาวิจัยระบบการคุ้มครองเด็ก
ผู้ตอบค�ำถามของหน่วยงานรัฐบาลและ NGO สังเกตว่าผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กส่วนใหญ่ มีความเสี่ยงจากสถานะที่เสียเปรียบเชิง
กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย (Yarrow et al., 2018)
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งก�ำหนดให้เด็กคือ “บุคคลซึ่งมีอายุ
ต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส” ซึ่งความหมายดังกล่าว ไม่ได้แยกความแตกต่าง
ระหว่างสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมายของเด็ก และพระราชบัญญัติกำ� หนดให้การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด “ให้คำ� นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน เป็นผู้น�ำในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ระบบการคุ้มครองเด็ก
ส่วนใหญ่ ด�ำเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผ่านบ้านพักเด็กและครอบครัว และ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อย่างไรก็ตาม ต�ำรวจภูธรจังหวัด ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส�ำนักงานสวัสดิการจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ� นาจ
ตามกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย
ในระดับการปฏิบัติในจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบลนั้น ระบบการคุ้มครองเด็กมีเป้าหมายในการค้นหา ส่งต่อ ให้บริการ และ
ติดตามการคุ้มครองเด็ก ซึ่งการให้บริการหลักในการคุ้มครองเด็กของรัฐบาล มีดังต่อไปนี้
• ก�ำลังพลของต�ำบล ติดตามสถานการณ์ของเด็กในหมู่บ้านของตน โดยด�ำเนินการผ่านการประสานงานของคณะกรรม
การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ตามทฤษฎี การติดตาม การจัดการรายกรณี และการส่งต่อควรครอบคลุมประชากรผู้ย้ายถิ่น
ภายในชุมชน ทั้งนี้ ไม่มีความชัดเจนถึงขอบเขตในทางปฏิบัติ รวมถึงความท้าทายของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นในการด�ำเนิน
การดังกล่าว
• “สายด่วน 1300” เป็นการให้บริการสายด่วน 24 ชั่วโมง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้
กับกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มที่พบเจอปัญหาเชิงสังคม การให้บริการจะส่งต่อให้กับหน่วยจัดบริการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึง
การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นหน่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่เป็นผู้เสียหาย
จากการถูกล่วงละเมิด เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถส่งตัวเด็กไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคม เมื่อมีความสงสัยว่าเด็ก
อาจเป็นเป้าของความรุนแรง ซึ่งศูนย์จะสืบสวนและให้การดูแลเด็กผ่านรูปแบบสหวิชาชีพ
• บ้านพักชั่วคราวส�ำหรับเด็ก และครอบครัว ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด และให้ที่พักพิงได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ด�ำเนินการ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักให้ความช่วยเหลือหลักแก่ผู้หญิง และเด็กจาก
ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง และการถูกแสวงหาประโยชน์ รวมถึง เด็กก�ำพร้า และผู้หญิงที่
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
• การเลี้ยงดูทดแทนระยะยาว ส�ำหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวนั้น มีอยู่ในหลายสถานที่ ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบ
การเลี้ยงดูโดยเครือญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ และการเลี้ยงดูในรูปแบบสถาบัน / สถานรองรับ
• ศูนย์ตา่ งๆ ที่มีโครงการด้านการศึกษา และการพัฒนาทักษะ ส�ำหรับคนไทยและผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
NGO และองค์กรชุมชนมีบทบาทส�ำคัญต่องานที่หลากหลายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เช่น หอพักที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมา เพื่อดูแลผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ก�ำพร้า หรือถูกท�ำร้าย อีกทั้ง บางแห่งดูแลเด็กที่บิดามารดาท�ำงานใน
ส่วนอื่นของประเทศไทย และบางแห่งเป็นหอพักส�ำหรับโรงเรียนที่สอนผู้ย้ายถิ่น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการอยู่อาศัยและ
การดูแลมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง ไม่ใช่ทุกแห่งได้มาตรฐานส�ำหรับเป็นสถานที่ให้บริการดูแลตามที่ก�ำหนดโดย
รัฐบาล NGO มีบทบาทในการเชื่อมโยงผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก เข้ากับระบบการคุ้มครองเด็กของรัฐบาล ทั้งนี้ ยังจ�ำเป็นต้องมีการ
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เสริมสร้างความเชื่อมโยงนี้เพื่อท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับเด็กที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงบริการคุ้มครองเด็กของผู้ยา้ ยถิ่น

หลักฐานประวัติความเป็นมา แสดงให้เห็นว่าผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก สามารถเข้าถึงการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีผู้
ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ชุมชนรับทราบ จะด�ำเนินการส่งต่อให้กับบ้านพัก และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
และให้ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดร่วมแก้ปัญหา มีข้อมูลของทางการเกี่ยวกับจ�ำนวนรายกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับบริการ เช่น
บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดที่ด�ำเนินการโดยรัฐบาล (บ้านพักฉุกเฉิน) มีรายงานว่าได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นที่
เป็นเด็กมากกว่า 1,200 กรณี ใน พ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมประเด็นการให้การคุ้มครองเด็กหลายประเด็น (ตารางที่ 6.2)
ตารางที่ 6.2 รายกรณีผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กที่ได้รับการคุ้มครองโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด พ.ศ. 2560
ประเด็น
หนีออกจากบ้าน / อาศัยอยู่ข้างถนน
ผู้ดูแลไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็ก
การล่วงละเมิดทางร่างกาย
การล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางจิตใจ / อารมณ์
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ปัญหาด้านพฤติกรรม / การใช้ยาเสพติด
แข่งรถ / สิ่งบันเทิงที่ไม่เหมาะสม
มีปัญหากับผู้ดูแล
ความรุนแรงในครอบครัว
การค้ามนุษย์
การไม่มีที่อยู่อาศัย
ปัญหาทางเศรษฐกิจ / ความยากจน
ปัญหาทางกาย / จิตใจ
การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
รวม

ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก
17
112
12
35
0
10
31
9
160
14
60
85
368
21
224
1,212

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2561)

ในขณะที่จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินสถานการณ์ การหารือกับนักสังคมสงเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ยังมีปัจจัยที่จ�ำกัด
ความครอบคลุมของระบบการคุ้มครองเด็กส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก อุปสรรคด้านภาษายังเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ ส่งผล
ให้การตอบสนองต่อรายกรณีต่างๆ ตามระบบมีความยุ่งยากมากขึ้น และจ�ำกัดความตระหนักรู้ของผู้ย้ายถิ่นเกี่ยวกับการให้
บริการที่มีอยู่ ทักษะในภาษาของผู้ย้ายถิ่นจึงมีความจ�ำเป็นในการรับรายงานและการจัดการรายกรณี รวมถึงการให้บริการที่
จ�ำเป็นอื่นๆ เช่น การให้ค�ำปรึกษา ระบบที่ช่วยเหลือผู้ที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์มีทรัพยากรในการแปลอยู่บ้าง แต่ในระบบ
การคุ้มครองเด็ก รวมถึงสายด่วน 1300 ยังไม่มีการให้บริการในภาษาหลักของผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะภาษาเมียนมาและกัมพูชา
ในกรณีทั่วไป ความสามารถของระบบการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะในระดับจังหวัดนั้น ยังมีความตึงเครียด บ้านพักและสถาน
ที่ดูแลส่วนใหญ่เต็ม และมีรายงานว่าในบางกรณี ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กที่ต้องการทางเลือกในการเลี้ยงดูทดแทน ถูกส่งต่อไปยัง
สถานรองรับเอกชน
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การคุ้มครองเด็กที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาอาจเป็นข้อกังวลที่ส�ำคัญ ความจ�ำเป็นในการเข้าถึงการให้บริการคุ้มครองส่วน
มาก เชื่อมโยงกับการกระท�ำความผิดทางอาญาต่อเด็ก เช่น ความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การล่วงละเมิด หรือการค้า
มนุษย์ ทั้งนี้ การรายงานการกระท�ำความผิดเหล่านั้นเป็นความท้าทายมาโดยตลอด เพราะการล่วงละเมิดส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมโยงกับความไม่สมดุลทางอ�ำนาจ ผู้ย้ายถิ่นอาจลังเลในการแจ้งความ เนื่องจากผู้กระท�ำความผิดอาจเป็นนายจ้างหรือ
ผู้มีชื่อเสียงในชุมชน การเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ยิ่งเป็นเรื่องท้าทายส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ การเข้าถึงบริการคุ้มครองเด็ก
จ�ำเป็นต้องมีการติดต่อที่ครอบคลุมทั้งระบบกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ไม่มีเอกสาร และอาจ
ต้องเผชิญกับการถูกกักขังและส่งกลับประเทศ
การเลี้ยงดูทดแทนมีความจ�ำเป็นต่อระบบการคุ้มครองเด็ก ในบางเวลา เพื่อให้ความคุ้มครองหรือดูแล เด็กอาจต้องถูกแยก
ออกจากครอบครัวเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และได้รับการเลี้ยงดูทดแทน ทางเลือกในการเลี้ยงดูทดแทนดังกล่าว ได้แก่ การ
เลี้ยงดูโดยเครือญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ การรับเป็นบุตรบุญธรรม การเลี้ยงดูในรูปแบบสถาบัน / สถานรองรับ (เช่น สถานเลี้ยง
เด็กก�ำพร้า) หอพัก และโรงเรียนประจ�ำ
ในประเทศไทย การจัดการการดูแลผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ด�ำเนินการโดยหน่วยจัดบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ สถาบัน
ส่วนใหญ่ที่ดูแลผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจะด�ำเนินการโดยเอกชน ขณะที่รัฐมีแนวทางและมาตรฐานที่ชัดเจนส�ำหรับสถาบันของรัฐ
แต่ระบบการขึ้นทะเบียนและติดตามตรวจสอบสถาบันเอกชน ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีต หอพัก
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด�ำเนินการเป็นอิสระจากระบบการก�ำกับดูแลของรัฐบาล ปัจจุบัน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ก�ำลังท�ำงานเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของเด็กภายในสถาบันเหล่านี้ ผ่านการควบคุมดูแลและการสนับสนุนที่เข้ม
แข็ง เพื่อให้แน่ใจว่าหอพักเหล่านี้ ให้การดูแลได้ตามมาตรฐานขั้นต�่ำ

การเข้าถึงการจดทะเบียนเกิด
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชื่อ ตัวตน และได้รับการจดทะเบียนเกิด ซึ่งสูติบัตรเป็นการรับรองทางกฎหมายเป็นสิ่งแรกของตัวเด็ก
และเป็นเอกสารที่มีความส�ำคัญที่สุดในการแสดงหลักฐานด้านสัญชาติของเด็ก หากไม่มีสูติบัตร เด็กอาจถูกปฏิเสธสิทธิใน
การได้รับการรักษาพยาบาล และบริการทางสังคมต่างๆ หรือพบข้อจ�ำกัดด้านการเดินทาง ซึ่งจะจ�ำกัดโอกาสทางการศึกษา
และการท�ำงาน เด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ค้ามนุษย์ และแสวงหาประโยชน์ เนื่องจากสถานะ
ทางกฎหมายของพวกเขา ส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการร้องทุกข์ หรือเข้าถึงการให้บริการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในการจดทะเบียนเกิดถูกบัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งก�ำหนดให้เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่บิดา
มารดาไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือบิดามารดาไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับการจดทะเบียน และมีสูติบัตร
ประเทศไทยใกล้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการจดทะเบียนเกิดเด็กไทยอย่างครอบคลุมร้อยละ 100
(UNICEF, 2016) อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยโดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดลพบว่า มีความแตกต่างอย่างมาก ส�ำหรับผู้
ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก โดยมีมากกว่า 1 ใน 5 ที่ไม่ได้รับสูติบัตร (Chamchan, 2017)
การศึกษาวิจัยระบุถึงความท้าทายหลายประการ ในการจดทะเบียนเกิดของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กในประเทศไทย อุปสรรคทาง
ภาษายังคงเป็นข้อท้าทายหลัก แม้ว่าโรงพยาบาลได้มีการจัดจ้างล่ามแปลภาษา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมาก
บิดามารดาอาจไม่เข้าใจกระบวนการจดทะเบียนที่มีอยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) หนังสือรับรองการเกิดที่ออกโดยโรงพยาบาล หรือ
หากเกิดที่บ้าน หนังสือออกโดยผู้มีอ�ำนาจของชุมชน และ (2) จะต้องน�ำหนังสือรับรองไปยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เหมาะ
สม เพื่อจดทะเบียนเกิด ทั้งนี้ บิดามารดาบางราย อาจไม่ทราบว่าหนังสือรับรองการเกิดไม่ใช่กระบวนการจดทะเบียนเกิด
ที่สมบูรณ์ และบางรายมีความลังเลที่จะไปติดต่อหน่วยงานราชการ หากตนเป็นผู้ย้ายถิ่นไม่มีเอกสาร (Chamchan,
Apipornchaisakul and Thianlai, 2017)
ในกรณีอื่นๆ ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นบิดามารดาไม่เห็นถึงคุณค่าการจดทะเบียนเกิด หากพวกเขามีแผนจะเดินทางกลับประเทศตน
(Chamchan, Apipornchaisakul and Thianlai, 2017) อย่างไรก็ตาม การไม่มีทะเบียนเกิด อาจสร้างความท้าทายให้กับ ผู้
ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กเมื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางของตน แม้ว่าจะมีทะเบียนเกิด ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ย้ายถิ่นจะประสบ
ความส�ำเร็จในการใช้เอกสารทะเบียนเกิดของไทยในประเทศต้นทาง เพื่อจดทะเบียนและขอรับสัญชาติให้บุตรของตนได้
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NGO และองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ได้ด�ำเนินงานในการเพิ่มอัตราการจดทะเบียนเกิด ให้กับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก
เช่น มูลนิธิศุภนิมิต และคณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (เมียนมา) ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อแจ้งให้บิดา
มารดาทราบถึงสิทธิทางกฎหมายในการจดทะเบียนเกิดให้กับบุตร และให้ความช่วยเหลือตลอดกระบวนการ (Thongpaiwan,
2016) ใน พ.ศ. 2559 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้ช่วยจัดตั้งคลินิกกฎหมายขึ้น ที่โรงพยาบาล
แม่สอดเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่เป็นบิดามารดา ในการจดทะเบียนเกิดให้กับบุตรและการได้รับสูติบัตร ซึ่งคลินิกได้ด�ำเนิน
งานร่วมกับชุมชนผู้ย้ายถิ่นในจังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความส�ำคัญของการจดทะเบียนเกิด และ
ช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นให้เข้าถึงที่ว่าการอ�ำเภอแม่สอด และส�ำนักงานเทศบาลเพื่อจดทะเบียนเกิดให้กับบุตร

เด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง
การกักตัว เป็นความเสี่ยงที่ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติทุกคนต้องเผชิญในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การกักตัวอาจมีผลกระทบต่อ
ร่างกาย จิตใจ และการพัฒนาของเด็ก เนื่องจาก เป็นที่ยอมรับว่าการกักตัวเป็นการปฏิบัติที่เป็นอันตราย ประเทศสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติ จึงมุ่งมั่นท�ำงานเพื่อยุติการกักกันเด็กเข้าเมือง โดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญานิวยอร์ก ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ปฏิญญาก�ำหนดว่า
“นอกจากนี้ การยอมรับว่าการกักตัวเพื่อจุดประสงค์ในการก�ำหนดสถานะการย้ายถิ่น แทบจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก เราจะใช้การกักตัวเป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น ในสภาพแวดล้อมที่จ�ำกัดน้อยที่สุด เป็นระยะเวลา
สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขว่า เราจะเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา และค�ำนึงถึงประโยชน์สูง
สุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาล�ำดับแรก เราจะด�ำเนินงานต่อไปเพือ่ ยุตกิ ารกักตัว” (United Nations General Assembly,
2016)
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิเด็ก (CRC) และคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างชาติ
และสมาชิกในครอบครัว (Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families: CMW) รับรองค�ำแนะน�ำทั่วไปว่าด้วยหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็ก ในบริบทการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศในประเทศต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง และเดินทางกลับ ในประเด็นการกักกันผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ได้ระบุไว้ว่า
“คณะกรรมการทั้งสองคณะ ได้ยืนยันหลายครั้งว่า เด็กไม่ควรถูกกักตัวจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานะการย้ายถิ่น
ของตนหรือของบิดามารดา และรัฐควรเร่งยุติหรือขจัดการกักกันเด็กเข้าเมืองอย่างสิ้นเชิง ควรห้ามการกักกันเด็กเข้า
เมืองด้วยกฎหมาย และด�ำเนินการตามข้อห้ามดังกล่าวในทางปฏิบัติอย่างเต็มที่” (CRC and CMW, 2017).
ในประเทศไทย การกักกันของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษทางอาญา แต่ถือเป็นกระบวนการในการ
บริหารจัดการ ผู้ย้ายถิ่นจะต้องอยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าว ระหว่างการจัดท�ำค�ำสั่งด้านการเข้าเมือง มีกระบวนการท�ำงานที่
รวดเร็วส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะถูกกักตัวไว้ระหว่าง 2 วัน ถึง 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะถูกให้ขึ้นรถบัสไปยัง
ชายแดน และถูกส่งกลับประเทศ
มีรายงานว่า สถานที่กักขังของต�ำรวจและสถานกักตัวคนต่างด้าวจังหวัด มีสภาพที่ย�่ำแย่ และก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ และจิตสังคมต่อเด็กเป็นอย่างมาก (Human Rights Watch, 2014) สถานการณ์จะแย่ลงเป็นล�ำดับเมื่อผู้ถูกกักขังไม่
สามารถถูกส่งกลับประเทศได้ในทันที ซึ่งเป็นปัญหาระยะยาวในประเทศไทย โดยเฉพาะส�ำหรับผู้แสวงหาที่พักพิง
ผู้แสวงหาที่พักพิง ซึ่งรวมถึงเด็ก จะต้องอยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าวจนกว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ แม้ว่าพวกเขาจะได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้แสวงหาที่พักพิงที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คนกลุ่มนี้มักจะยังคงต้องอยู่ในสถานกักกันจนกว่าจะได้ย้ายไป
ยังประเทศที่สาม อย่างไรก็ตาม หากถูกปฏิเสธ พวกเขาจะยังคงถูกกักต่อไประหว่างการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ จนกว่าจะถูก
ส่งกลับประเทศบ้านเกิด ซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประเทศนั้นๆ
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เด็กถูกกักตัวโดยล�ำพัง หรือพร้อมครอบครัวเป็นเวลาหลายปีในสถานที่ซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
การอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานานของผู้คน โดยเฉพาะเด็ก (Human Rights Watch, 2014) ห้องขังสกปรก และแออัดเกิน
ไป และไม่มีที่ว่างที่เพียงพอให้ผู้ต้องกักลงนอนและหลับพักผ่อน อีกทั้ง ขึ้นอยู่กับเพศของเด็ก เด็กอาจถูกแยกออกจากบิดา
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มารดาและพี่น้อง เช่น เด็กผู้ชายสามารถอยู่กับมารดาได้จนเข้าสู่วัยรุ่นเท่านั้น และจะถูกย้ายไปอยู่รวมกับผู้ต้องกักชาย
แม้ว่าจะไม่มีสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ชายพ�ำนักด้วย อีกทั้ง เด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาหรือ
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย: การยุติการกักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง

ระหว่างการประชุมสุดยอดระดับผูน้ ำ� ด้านผูล้ ภี้ ยั (Leaders’ Summit on Refugees) ในสหรัฐอเมริกาเมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ.
2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ค�ำมั่นว่า ไทยจะไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็น
ประเด็นที่รัฐบาลไทย ได้กล่าวซ�้ำระหว่างการหารือในการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
(Thailand’s Universal Periodic Review) ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)
(UNHCR, 2016; OHCHR, 2017)
มีการจัดการเฉพาะกิจ ในการปล่อยเด็กที่อยู่เพียงล�ำพังในสถานกักตัวคนต่างด้าวใน พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิ้นปี
ด้วยการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและองค์การสหประชาชาติ (IOM, UNHCR และ UNICEF) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ริเริ่มจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ในการปล่อยตัวเด็กออกจากสถานกักตัว
คนต่างด้าว 2 ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะรับรองว่า เด็กจะได้รับการปล่อยตัวพร้อมมารดา หากถูกกักตัวไว้ร่วมกัน และพิจารณา
ต่อไปว่าบิดาจะสามารถได้รับการปล่อยตัวด้วยหรือไม่
เด็กที่ได้รับการปล่อยตัว จะได้รับการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานการค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เด็กที่
ได้รับการปล่อยตัวพร้อมผู้ใหญ่อาจได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบสถาบัน แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
ด�ำเนินการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็กมีอายุครบ 18 ปี เด็กและบิดามารดาจะต้องย้ายกลับไปยังสถานกักตัวคนต่างด้าว
แม้ว่า MOU และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานจะยังไม่แล้วเสร็จ รัฐบาลได้เริ่มปล่อยตัวเด็ก และครอบครัวแล้วใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ทุกครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นสถานกักตัวในอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ถกู ปล่อยตัวให้ไปอยูใ่ นความดูแล
ขององค์กรชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างการเข้าเยีย่ มประเทศไทยของผูอ้ ำ� นวยการบริหารองค์การทุนเพือ่ เด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยเห็นชอบให้ UNICEF ควรให้การสนับสนุนรัฐบาลอย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ จัดท�ำ และด�ำเนินการตาม MOU ให้แล้วเสร็จ โดยคาดการณ์วา่ จะมีการลงนามใน MOU ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ด�ำเนินขั้นตอนในการย้ายมารดาและเด็กออกจากสถานกักตัว
คนต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ก่อนการแล้วเสร็จและลงนามใน MOU ระหว่างหน่วยงานในเรื่องทางเลือกแทนการกักตัว
เด็ก โดยมีเด็กจ�ำนวน 74 คน และมารดาจ�ำนวน 43 คน ได้ถูกย้ายไปยังศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ดอนเมือง เป็นการชั่วคราวเพื่อการด�ำเนินการก่อนการให้ประกันตัวหรือย้ายไปยังสถาบันที่ให้การดูแล ในวันที่ 6 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ผู้ต้องกักจ�ำนวน 102 คน (มารดาจ�ำนวน 24 คน เด็กจ�ำนวน 78 คน ซึ่งรวมถึงทารกแรกเกิดจ�ำนวน 2 คน) ถูกย้าย
เข้าสู่บ้านพักเก้าแห่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่บุคคลที่เหลือได้รับการประกันตัว
หรือเดินทางกลับประเทศต้นทาง
มีเด็กจ�ำนวน 27 คน ที่ยังคงอยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร และอ�ำเภอสะเดา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าใน
พ.ศ. 2562 จะมีสถานแรกรับในกรุงเทพมหานครที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ ส�ำหรับเป็นที่พักแก่มารดาและเด็กที่ถูกกักตัว

2

MOU มีชื่อว่า “บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ” ซึ่งจะลงนามโดยหน่วยงาน
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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บทสรุป
ประเทศไทยได้ก�ำหนดนโยบาย และกรอบกฎหมายที่มีความก้าวหน้าในการเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการให้
บริการคุ้มครองเด็กส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานะทางกฎหมายของพวกเขาในประเทศไทย ผู้ย้ายถิ่นที่
เป็นเด็กมีสิทธิได้รับประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดทะเบียนเกิด การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี การสมัครเข้าแผนประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว และบ้านพักฉุกเฉินและการจัดการรายกรณีโดยหน่วยจัดบริการคุ้มครองเด็ก และมีความก้าวหน้าที่ส�ำคัญ
ในการยุติการกักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง โดยมีการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานที่จะเสร็จสิ้นในไม่ช้า อีกทั้ง ได้จัดตั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเลี้ยงดู
ทดแทน
แม้ว่าจะได้รับสิทธิต่างๆ มากมายภายใต้กฎหมายไทย ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนมากยังคงพบกับอุปสรรคต่างๆ ที่สำ� คัญใน
ทางปฏิบัติ ความท้าทายหลักคืออุปสรรคทางภาษา ทัศนคติ และ / หรือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็น
เด็กในหมู่เจ้าหน้าที่ หน่วยจัดบริการที่มีอยู่ยังไม่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก และความลังเล
ของชุมชนผู้ย้ายถิ่นในการใช้บริการของรัฐ โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ การเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานะทาง
กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กมีความเสี่ยงยิ่งขึ้นต่อความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การ
ถูกล่วงละเมิด และการถูกละเลยทอดทิ้ง
ประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับรองผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กที่เกิดหรือย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศ ให้สามารถ
เติบโตในสภาพแวดล้อมที่คุ้มครองสิทธิ และมอบสิ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาของเด็กอย่างเต็มที่ การจัดการปัญหาที่ยังมีอยู่ใน
เรื่องให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำของประเทศไทย ในการจัดให้มีการเข้า
ถึงบริการสาธารณะที่ยุติธรรม และครอบคลุมส�ำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ
การเข้าถึงการให้บริการ

1. คงไว้ซึ่งการเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองเด็กที่มีคุณภาพส�ำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย รวม
ถึงเด็กที่เป็นผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร

การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม เพื่อระบุเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน บันทึกนักเรียนที่เป็นผู้ย้ายถิ่น และติด
ตามการเคลื่อนไหว และโอนข้ามโรงเรียนเมื่อครอบครัวย้ายถิ่น
3. พัฒนาความสามารถของครูในโรงเรียนไทย ในการสื่อสารและจัดให้มีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ที่เป็นเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกกลางคัน และยกระดับด้านความรู้และทักษะของครูใหญ่ของโรงเรียนไทย ในการ
ด�ำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก และจัดให้มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นในระดับโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
4. เสริมสร้างความสามารถของศูนย์การเรียนรูส้ ำ� หรับผูย้ า้ ยถิน่ (MLC) ด้านการสอน และทักษะการบริหารจัดการส�ำหรับ
ครูและผู้จัดการ MLC อีกทั้งควรรับรองคุณภาพทางการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น เพื่อให้เด็กสามารถ
เข้าศึกษาต่อภายหลังการศึกษาในระดับประถมศึกษาในประเทศไทยหรือประเทศต้นทาง
5. ยกระดับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาในประเทศไทย และเมียนมา รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการ
โอนย้ายทางด้านการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก

การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

6. หาแนวทางเลือกเพื่อด�ำเนินการและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และควบคุมโรคส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น โดย:
(a) รวมแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกับแผนของคนไทย เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
(b) หาแผนการประกันสุขภาพเอกชนที่เป็นทางเลือก ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ย้ายถิ่นได้
(c) ส่งเสริมแผนการประกันสุขภาพข้ามชายแดน
(d) สนับสนุนและอุปถัมภ์ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ร่วมกับ NGO และองค์กรชุมชนด้านการรักษา		
		 พยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อ

การเข้าถึงการคุ้มครองเด็ก

7. เพิ่มความครอบคลุมไปยังผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก ผ่านการทบทวนสมรรถนะของระบบการคุ้มครองเด็ก ในการให้บริการ
พร้อมทั้งน�ำประเด็นการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก เข้าไปอยู่ในวาระการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ง
ชาติและอนุกรรมการต่างๆ
8. จัดท�ำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน และระดับกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่เป็น
เด็กที่สามารถผนวกเข้ากับค�ำแนะน�ำที่มีอยู่เดิม (เช่น คู่มือการคุ้มครองเด็ก) เพื่อให้การคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบของรัฐบาล
9. เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบริการด้านการคุ้มครองเด็กของรัฐบาล และเอกชน / ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ดูแลผูย้ า้ ยถิน่ ทีเ่ ป็นเด็ก

การเข้าถึงการจดทะเบียนเกิด

10. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิดในชุมชนผู้ย้ายถิ่น รวมถึงขั้นตอนที่จ�ำเป็นในการจดทะเบียนเกิดที่
โรงพยาบาลและที่ว่าการอ�ำเภอ
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11. จัดท�ำข้อตกลงทวิภาคี หรือในระดับภูมิภาคภายในอาเซียนเกี่ยวกับการรับรองการจดทะเบียนเกิด รวมถึงการจัดเตรียม
เอกสารส�ำหรับการจดทะเบียนของครอบครัวในประเทศของบิดามารดาเด็ก และการขอสัญชาติ

การยกเลิกการกักกันเด็ก

12. จัดเตรียมและเผยแพร่แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานของรัฐบาล ส�ำหรับการย้ายเด็กออกจากห้องกักตรวจคนเข้า
เมืองพร้อมกับบิดามารดา และป้องกันการกักกันในอนาคต โดยให้ความส�ำคัญเรื่องประโยชน์สูงสุดของเด็ก และการ
อยู่ร่วมกันของครอบครัว
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บทที่

07

สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
อารีย์ ม่วงสุขเจริญ และ Daniel Kertesz
/ WHO

บทคัดย่อ:
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) หมายถึง ประชาชน และชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพบความยากล�ำบากทางการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) ที่ส�ำคัญ ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส�ำหรับประชาชนไทยใน พ.ศ.
2545 ตั้งแต่นั้นมา การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานในประเทศไทย รวมถึงผู้ติดตามมีความ
ก้าวหน้าเป็นล�ำดับ ประเด็นนี้มีความส�ำคัญไม่เพียงเพราะสุขภาพเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่เพราะแรงงาน
ข้ามชาติที่มีสุขภาพดี มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย แผนการประกันสุขภาพส�ำหรับแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม (Social Security Scheme: SSS) มีเป้าหมายคือ ผู้ย้ายถิ่นที่มีเอกสารและ
ท�ำงานในระบบ และแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (Migrant Health Insurance Scheme: MHIS) มีเป้าหมาย
คือผู้ย้ายถิ่นอื่นๆ ทั้งที่มีเอกสารหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยประกันสังคม ผ่านการด�ำเนินการของทั้ง 2 ระบบ
ประกัน ปัจจุบัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำ� นวนถึง 1.97 ล้านคนในปี พ.ศ. 2562 ถึง
กระนั้นยังพบว่า มีผู้ย้ายถิ่นบางส่วนยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพใดๆ โดยประมาณการว่าผู้ย้าย
ถิ่นที่มีเอกสารร้อยละ 36 ยังไม่สมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตน และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49 ถ้ารวมจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่น
ที่ไม่มีเอกสาร ทั้งนี้ การให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น การวางระบบข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ความ
สอดคล้องของชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละแผนการประกัน เพื่อประโยชน์และดึงดูดแรงงานข้ามชาติ ให้เข้ามาอยู่ในระบบ
ประกันเพิ่มขึ้น และด�ำเนินการให้เกิดความครอบคลุมการประกันสุขภาพเต็มร้อยละ 100 จะท�ำให้เป้าหมายการมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าส�ำหรับทุกคนบนแผ่นดินไทยประสบความส�ำเร็จ

บทน�ำ
การรับรองว่าประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องพบความยากล�ำบากทางการ
เงิน เป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน แนวคิดที่มีชื่อว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ได้รับ
การจ�ำกัดความโดย Margaret Chan อดีตผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า “เป็นแนวคิดทางสาธารณสุขที่
มีประสิทธิภาพที่สุด และจ�ำเป็นต้องจัดให้เกิดขึ้น” (Chan, 2012) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการลงทุนด้านทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การดูแลสุขภาพที่ประชาชนสามารถจ่ายได้ และมีคุณภาพมี
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นฉันทามติระดับโลก โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าร่วมกับอีก 193
ประเทศ ณ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) รับรองให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UHC) เป็นหนึ่งในเป้าหมายส�ำหรับการพัฒนาภายหลัง พ.ศ. 2558 (Post-2015 Sustainable Development Goals: SDGs)
ภายในปี พ.ศ. 2573
ในปัจจุบัน มีผู้ย้ายถิ่นทั่วโลกกว่า 258 ล้านคน ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของประชากรโลก (UNDESA, 2017) ในบริบทของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Migration)
กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อการจัดให้มีบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่ประชาชนสามารถจ่ายได้ ส�ำหรับ
ประชาชนที่พ�ำนักอยู่บริเวณชายแดน ทั้งที่เป็นพลเมืองหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐ สิทธิด้านสุขภาพส�ำหรับผู้ย้าย
ถิ่นได้รับการยอมรับ และมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างสิทธิมนุษยชน และสิทธิด้านสุขภาพ (IOM, 2013) ใน พ.ศ.
2560 ทีป่ ระชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) คณะประศาสน์การขององค์การอนามัยโลก (WHO governing
body) ได้มีมติรับรองในการสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของผู้พลัดถิ่น และผู้ย้ายถิ่น (Resolution Promoting the Health of
Refugees and Migrants) ซึง่ ประเทศไทยได้รว่ มสนับสนุน และรับรองมตินี้
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ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้านการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ส�ำหรับประชาชนชาวไทย ด้วย
ความมุ่งมั่นต่อกรอบแนวคิดความเป็นสากล รัฐบาลไทยก�ำลังพบกับความท้าทายในการจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ ที่มี
คุณภาพสูงและสามารถจ่ายได้ ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่พ�ำนักและท�ำงานอยู่ในประเทศไทย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ประเทศไทย ได้บันทึกการเดินทางในระยะเวลา 30 ปีสู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไว้อย่างเป็นระบบ
(Thaiprayoon and Wibulpolprasert, 2017; Tangcharoensathien, Witthayapipopsakul and Panichkriangkrai, 2018)
ความส�ำเร็จของประเทศไทยในการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ส�ำหรับประชาชนคนไทย เกิดขึ้นในขณะที่
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อคนน้อยกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการดูแลสุขภาพในชนบท และก�ำลังคนด้านสุขภาพ การสร้างความสามารถระดับชาติด้านการวิจัย และพัฒนานโยบาย
แรงสนับสนุนและการเคลื่อนไหวทางสังคม และพันธสัญญาทางการเมืองในระยะยาว ใน พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้ออก
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมายในการสร้างระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS)
ท�ำให้คนไทยที่ไม่อยู่ในระบบประกันใดๆ จ�ำนวน 18.9 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Kantayaporn and Mallik, 2013) แผนการประกันสุขภาพดังกล่าวประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การให้
บริการรักษาและการฟื้นฟูร่างกายจากความเจ็บป่วย และการบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ส�ำคัญได้ถูกน�ำเข้ามาบรรจุอยู่ในชุด
สิทธิประโยชน์ เช่น การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และการล้างไต เมื่อ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549 ตามล�ำดับ (Tangcharoensathien et al., 2013)
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) เป็น 1 ใน 3 กลไกการประกันสุขภาพ ที่มีส่วนสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UHC) ในประเทศไทย ตารางที่ 7.1 กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละระบบประกันสุขภาพ ซึ่งมีการบริหารจัดการผ่านหน่วย
งานภาครัฐและชุดสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน แผนการประกันสุขภาพทั้ง 3 แผนนี้ช่วยป้องกันผู้ได้รับประโยชน์จากความล้ม
ละลายของรายจ่ายด้านสุขภาพ
ตารางที่ 7.1 ลักษณะกลไกแผนการประกันสุขภาพหลัก 3 แผน ในประเทศไทย
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ
(CSMBS)
ความครอบคลุมประชากร 4 ล้าน (ร้อยละ 6.25)
ผู้ได้รับประโยชน์

ข้าราชการและคู่สมรส /
ญาติสายตรง

แหล่งการเงิน

รายได้ทางภาษี

ผู้สนับสนุนด้านการเงิน

ประกันสังคม
(SSS)

ประกันสุขภาพแห่งชาติ
(UCS)

12 ล้าน (ร้อยละ 18.75)

48 ล้าน (ร้อยละ 75)

พนักงานในภาคส่วนเอกชนและรัฐ

ผู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย
สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ
และรัฐวิสาหกิจ และประกันสังคม

ไตรภาคี: ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จาก
นายจ้าง 1 ส่วน และลูกจ้าง 1 ส่วน
และร้อยละ 2.75 โดยรัฐบาล
ำนักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ส�กระทรวงแรงงาน

รายได้ทางภาษี
(3,344 บาท ต่อคน)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(หน่วยราชการอิสระ)

กล่าวได้ว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประสบความส�ำเร็จในประเทศไทย โดยพบว่าใน พ.ศ. 2558 มีคนไทยเพียงร้อยละ
0.1 ที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพที่กล่าวมาทั้ง 3 ระบบนี้ และมีการคาดการณ์ว่าประกันสุขภาพทั้งสามระบบนี้ ได้ช่วย
บรรเทาความยากจนให้กับคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านคน (Thaiprayoon and Wibulpolprasert, 2017) ความท้าทายที่เหลือคือ
การขยายความครอบคลุมและประโยชน์ดังกล่าว ไปยังบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
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ประวัติด้านการย้ายถิ่นของประเทศไทย
มีการประมาณการว่า มีผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจ�ำนวน 4.9 ล้านคน พ�ำนักอยู่ในประเทศไทย ในจ�ำนวนนี้รวมถึงแรงงาน
ต่างชาติจ�ำนวน 3.2 ล้านคน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตท�ำงานกับกรมการจัดหางาน (ดูบทที่ 1) ซึ่งร้อยละ 96 ของจ�ำนวน
แรงงานดังกล่าวมาจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) และท�ำงาน
ในงานที่ใช้ทักษะน้อย ทั้งนี้ แรงงานฝีมือ และ/หรือ ผู้ช�ำนาญการ มีจ�ำนวนร้อยละ 4 ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่ง
แรงงานกลุ่มนี้ มีการประกันสุขภาพและประกันสังคมระหว่างประเทศ ที่ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ผู้ย้ายถิ่นสามารถกลายเป็น “ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร” ได้จากหลากหลายสาเหตุ ได้แก่ การข้ามชายแดนโดยไม่มีเอกสารเดิน
ทางที่ถูกต้อง การพ�ำนักอยู่เกินก�ำหนดระยะเวลาอนุญาต หรือเกิดในประเทศไทยโดยไม่จดทะเบียนเกิดเพื่อรับสูติบัตรที่ถูก
ต้อง (Suphanchaimat, Putthasri and Prakongsai, 2017) ระหว่าง พ.ศ. 2535 และ 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้แรงงานไม่มีเอกสารบางกลุ่ม สามารถพ�ำนักในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไข มากกว่า 20 มติ
(Suphanchaimat, Putthasri and Prakongsai, 2017) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ย้ายถิ่น
ที่ไม่มีเอกสารด�ำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อรับหนังสือเดินทางชั่วคราว / เอกสารรับรองบุคคล และใบอนุญาต
ท�ำงาน (Natali, Mcdougall and Stubbington, 2014)

สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น และนโยบายสนับสนุน
ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่า สถานะสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ย้ายถิ่นมีความใกล้เคียงกับประชาชนไทย (Burkholder
and Moungsookjareoun, 2014) อย่างไรก็ตาม ระบบเฝ้าระวังโรค และระบบข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ ของประเทศไทยยังมี
ข้อจ�ำกัด และไม่สามารถผลิตข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำนโยบายด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่น ความชุก
ของโรควัณโรค (TB) เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ (HIV/AIDS) โรคมาลาเรีย และโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนยังคงเป็นข้อกังวลส�ำหรับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชากรในวงกว้าง แต่ยังรวมถึงข้อผูกพัน
ตามพันธะสัญญานานาชาติของประเทศ ในการควบคุม ก�ำจัด และกวาดล้างโรคเหล่านี้ นอกจากนั้นยังพบว่ายังมีข้อมูลที่
ปรากฏน้อยมากเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตล�ำดับต้นๆ ของคน
ไทย การรายงานข้อมูลเชิงระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อของผู้ย้ายถิ่นอาจมีจ�ำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง
เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการ และการขาดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามแนวโน้มด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การจัดท�ำนโยบายในแต่ละโรคมีความยากล�ำบาก
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น มีวิวัฒน์ และพัฒนาการในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาเป็นล�ำดับ
(Chamchan and Apipornchaisakul, 2017) ซึ่งอาจสะท้อนความท้าทายของรัฐบาลไทยในการสร้างความสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงของชาติ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ ความริเริ่มต่างๆ ที่ได้มีการด�ำเนินการประสบ
ความส�ำเร็จในระดับที่แตกต่างกัน โดยการจัดท�ำและด�ำเนินนโยบายด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น เป็นความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองบริหารการสาธารณสุข และกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกัน
สุขภาพ) ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศน์และทิศทางการด�ำเนินงาน ที่จะขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไปยังแรงงานข้าม
ชาติและผู้ติดตามในประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้รับรองแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (20-Year Master
Plan for Integration of Health Insurance Systems Development (2018–2037)) จัดท�ำโดยคณะกรรมการพิจารณาการจัด
ท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสอดคล้องของระบบประกันสุขภาพหลักทั้ง 3 ระบบ (ตารางที่ 7.1) ในการส่งเสริมความเสมอภาค คุณภาพ (บริการ)
ประสิทธิภาพ (การรักษา) และความยั่งยืน และสร้างความมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UHC) แผนดังกล่าวยังกล่าวถึงการจัดท�ำแผนแม่เดินทางส�ำหรับระบบประกันสุขภาพ ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นและ
บุคคลไร้รัฐ โดยมีเป้าหมายการภายใน พ.ศ. 2564 ซึ่งการด�ำเนินการตามแผนนี้ จะเปิดให้โอกาสกระทรวงสาธารณสุขท�ำงาน
ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมกันการดูแลสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นต่อไป
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้จัดท�ำเอกสารเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นอีกจ�ำนวน 3 ฉบับ เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น ประชาชนบริเวณชายแดน และประชาชนที่พ�ำนักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยทั้งสาม
เอกสารเชิงนโยบาย มียุทธ์ศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ (1) ให้ความส�ำคัญการกับดูแลสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
(2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ ส�ำหรับประชาชนตามชายแดนและผู้ย้ายถิ่น (3) เสริมสร้างการป้องกันและระบบ
การควบคุมโรค (4) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและการระดมทรัพยากร (5) เพิ่มความครอบคลุมในให้บริการด้านสุขภาพ
ผ่านการประกันสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น และ (6) จัดท�ำนโยบายที่สอดคล้องกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
การดูแลสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นถือเป็น 1 ใน 6 แผนงานที่ส�ำคัญตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การ
อนามัยโลก พ.ศ. 2560 - 2564 (ค.ศ. 2017 – 2021) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเวทีส�ำหรับองค์การอนามัยโลก
(WHO) กระทรวงสาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่จะท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น
ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยได้ลงนามในฉันทามติอาเซียน ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
(ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 แม้ว่า ฉันทามติอาเซียนจะไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย และมุ่งเน้นสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสาร แต่มตินี้
สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการเสริมสร้างความคุ้มครองทางสังคม และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
ภายในภูมิภาคอาเซียน ฉันทามติดังกล่าวได้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ และหน้าที่ในการ
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติของประเทศผู้ส่งและผู้รับแรงงานข้ามชาติ (ASEAN, 2018)

การเงินและการคลังด้านสุขภาพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (SSS) ที่บริหารจัดการโดยกระทรวงแรงงาน
หรือแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ที่บริหารจัดการโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายคือแรงงานข้าม
ชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(SSS) โดยหลักการเป็นการบังคับซื้อส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ แต่ไม่ได้บังคับซื้อส�ำหรับผู้ติดตาม ผู้เอาประโยชน์จะต้องจ่ายค่า
เบี้ยประกันเป็นรายปีเพื่อรับความคุ้มครองตามชุดสิทธิประโยชน์ แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ด�ำเนินการ
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี เรียกว่า มาตรการและแนวทางการด�ำเนินงานตรวจสุขภาพ และประกัน
สุขภาพคนต่างด้าว การขยายความครอบคลุมไปยังผู้ติดตามที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นการพิจารณาเป็นรายปี (MOPH, 2018) ผู้ย้าย
ถิ่นที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนภายใต้แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ต้องรับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เพื่อ
ตรวจค้นหาโรคติดต่อที่ส�ำคัญ ได้แก่ วัณโรค โรคซิฟิลิส โรคเรื้อน และโรคเท้าช้าง ชุดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีความคล้ายคลึง
กับชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) ส�ำหรับคนไทย แต่ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เป็นค่าใช้สูง
บางอย่าง เช่น การล้างไต
แหล่งงบประมาณของแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) มีความแตกต่างจากแผนการประกันสุขภาพส�ำหรับ
คนไทย ผู้ย้ายถิ่นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายปีเพื่อร่วมจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อผู้ใหญ่ 1 คน คือ 500 บาท (ประมาณ 16
เหรียญสหรัฐฯ) ส�ำหรับการตรวจสุขภาพ และ 1,600 บาท (50 เหรียญสหรัฐฯ) ส�ำหรับเบี้ยประกัน เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 7 ปี ได้
รับการประเมินการเติบโต/พัฒนาการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีค่าเบี้ยประกันต่อปีจ�ำนวน 365 บาท (11 เหรียญสหรัฐฯ)
ระบบประกันสังคม (SSS) จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2533 และมีพระราชบัญญัติก�ำกับเป็นของตนเอง แต่เดิม จัดตั้งขึ้นส�ำหรับแรงงาน
ไทย ประกันสังคม (SSS) เปิดให้กับแรงงานข้ามชาติปกติที่เป็นแรงงานในระบบ นายจ้าง และแรงงานมีส่วนในการส่งเข้า
ประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้างแรงงาน และรัฐบาลมีส่วนร้อยละ 2.75 แรงงานข้ามชาติที่มีเอกสาร จะต้องสมัครเข้าระบบ
ประกันสังคม (SSS) อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติที่เป็นแรงงานนอกระบบ (เช่น แรงงานที่ท�ำงานบ้าน แรงงานประมงและ
การเกษตร ที่มีสัญญาจ้างน้อยกว่า 1 ปี) ไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคม (SSS) ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีบ่งชี้ว่า 1 ใน 3
ของแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารเป็นแรงงานนอกระบบ ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม (SSS) ได้
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โดยหลักการ แรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคม (SSS) สามารถเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ได้เท่าเทียมกับประชาชนไทย
นอกเหนือจากการให้บริการด้านสุขภาพแล้ว สิทธิประโยชน์อื่นๆ ยังรวมถึง การลาคลอด ความพิการ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร
บ�ำนาญ และการว่างงาน
ความพยายามในการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นจากการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในประเทศไทย มีพัฒนาการขึ้นเป็น
ล�ำดับ ก่อน พ.ศ. 2556 การเข้าถึงประกันสังคม (SSS) หรือแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ขึ้นอยู่กับว่า ผู้
ย้ายถิ่นมีเอกสารหรือท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร ผู้ติดตาม และแรงงานข้ามชาติที่มี
เอกสารในระบบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประกันสังคม (SSS) อาจประสบกับการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ แหล่งงบ
ประมาณหลักส�ำหรับการให้บริการด้านสุขภาพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่นั้น มาจาการเก็บค่ารักษาโดยตรงจากผู้รับบริการ
มากกว่าการช�ำระเงินล่วงหน้าในระบบประกัน ซึ่งกลไกการเก็บเงินแบบจ่ายตรงจากผู้รับบริการ ก่อให้เกิดภาระทางการเงิน
อย่างมากต่อผู้ให้บริการ
ใน พ.ศ. 2556 แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายโดยครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทุกคน
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ประกันสังคม (SSS) โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือลักษณะงาน อย่างไรก็ตาม การริเริ่มดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่ง มีความเห็นว่าเบี้ยประกันมีจ�ำนวนสูงเกินไป และการให้
บริการยังไม่ “เป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น” ผู้ใช้บริการบางรายไม่มีความมั่นใจว่าจะเข้าถึงการให้บริการ และบางรายมีประสบการณ์
เชิงลบต่อระบบสุขภาพ (Chamchan and Apipornchaisakul, 2017)
ในปี พ.ศ. 2554 มีแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารในประเทศไทยน้อยกว่าร้อยละ 9 ที่เข้าร่วมในระบบประกันสังคม (SSS) ภาย
หลังจากนั้น จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคม (SSS) ได้เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย
“ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” ของรัฐบาลที่อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นขึ้นทะเบียนในศูนย์ฯ จ�ำนวน 80 ศูนย์ทั่วประเทศไทย โดยผู้ย้าย
ถิ่นสามารถขอรับเอกสารตามกฎหมาย และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนส�ำหรับตนเอง และผู้ติดตามในศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ
ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 862,870 คน ที่ขึ้นทะเบียนในแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(MHIS) โดยเป็นแรงงานข้ามชาติร้อยละ 91 และผู้ติดตามร้อยละ 9 (MOPH, 2018) จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ผู้ย้ายถิ่น
ที่เป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคม (SSS) เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 357,643 คน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เป็นจ�ำนวน
1,107,426 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จากการเพิ่มจ�ำนวนข้างต้นดังกล่าว สามารถค�ำนวณและประมาณการว่าร้อยละ 64
ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศกลุ่ม CLMV ที่มีเอกสารจ�ำนวน 3.1 ล้านคนที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในแผนการประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว (MHIS) และประกันสังคม (SSS) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (รูปที่ 7.1) อย่างไรก็ตามมีการคาดประมาณว่ายัง
มีผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารจ�ำนวน 811,437 คนพ�ำนักอยู่ในประเทศไทย และอาจยังไม่เข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบ
ประกันสุขภาพใดๆ ดังนั้น การคาดประมาณความครอบคลุมการประกันสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศกลุ่ม CLMV อาจ
จะลดลงเป็นร้อยละ 51 หากพิจารณาจากจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่มีทั้งหมดที่คาดว่ายังอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งรวมทั้งผู้ย้ายถิ่นที่มี
เอกสารและไม่มีเอกสาร)
รูปที่ 7.1: ความครอบคลุมของประกันส�ำหรับผู้ยา้ ยถิ่น CLMV ที่มีเอกสารในประเทศไทย (พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ประกันสังคม (SSS)
ไม่มีประกัน

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561)
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ผู้ย้ายถิ่นไม่ว่าจะอยู่ภายใต้แผนการคุ้มครองจากระบบประกันใดๆ ผู้ย้ายถิ่นจะได้รับบริการด้านสุขภาพในรูปแบบเดียวกับ
ที่ประชาชนไทยได้รับ โดยการจัดระบบบริการมีปรับจากต้นแบบเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพ ภายใต้ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (UCS) ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้ประกันตนภายใต้แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) สามารถใช้บริการ ณ
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้หลายแห่ง ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพที่ด�ำเนินการโดยรัฐได้ แต่จะต้องจ่ายค่าบริการ ณ สถานพยาบาลที่รับบริการด้วย
ตนเอง ในกรณีฉุกเฉิน สามารถรับการยกเว้นโดยสถานพยาบาลได้

ความท้าทายในการจัดให้มหี ลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่
แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่น ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังคงมีความท้าทายที่
ส�ำคัญที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญในการท�ำให้แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามทุกคน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UHC) ในประเทศไทย อุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นประกอบด้วย:
• สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพอาจห่างไกลจากที่พักอาศัยและที่ท�ำงานของผู้ย้ายถิ่น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจ
เป็นข้อจ�ำกัด
• ความเชื่อเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการด�ำเนินชีวิต และการปฏิบัติด้านสุขภาพอาจมีความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพและผู้ย้ายถิ่น (Kantayaporn et al., 2014)
• ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นคนไทย อาจไม่มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ย้ายถิ่น
• การเชื่อมโยงผู้ประกันตนเข้ากับผู้ให้บริการหลักเพียงรายเดียว ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง อาจเป็น
ปัญหาได้ แผนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าส�ำหรับคนไทย และแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ยังคง
จัดให้ผู้ได้รับประโยชน์ สามารถเข้าถึงการให้บริการจากหน่วยรักษาพยาบาลหลักเพียงหน่วยเดียว หากผู้ประกันตน
เคลือ่ นย้าย จะต้องด�ำเนินการค้นหาและขึน้ ทะเบียนกับสถานบริการหลักแห่งใหม่ดว้ ยตัวเอง
ในการตอบสนองต่อข้อท้าทายเหล่านี้ ประเทศไทยได้จัดท�ำนโยบายในการแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของผู้ย้าย
ถิ่น โดยได้จัดตั้งสถานที่และการให้บริการที่เป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น (IOM, 2009; Raks Thai Foundation, 2011) คุณลักษณะ
ของการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น มีการก�ำหนดและบันทึกไว้ (Kantayaporn et al., 2014) โดยรวมถึงการ
เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของงานและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้ย้ายถิ่น มีการสื่อสาร
ที่ชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า และการไม่เลือกปฏิบัติต่อสถานะทางกฎหมายของผู้ย้ายถิ่น การให้บริการควรมี
มาตรฐานเดียวกันระหว่างคนไทยและผูท้ ไี่ ม่ใช่คนไทย และควรให้ชมุ ชนผูย้ า้ ยถิน่ มีสว่ นร่วมในการให้บริการ
พนักงานสาธารณสุขต่างชาติ (Migrant Health Workers หรือ พสต) ท�ำหน้าที่ให้บริการในระดับชุมชนแก่ผู้ย้ายถิ่น ซึ่งรวม
ถึงการส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรอง การออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยเป็นรายกรณี และให้สุขศึกษาทั่วไป นอกจากนั้น
พสต ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงบริการของโรงพยาบาล โดยเป็นผู้ช่วยแปลภาษา และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรง
พยาบาล จากการประเมินโครงการของมูลนิธิรักษ์ไทยในเชิงคุณภาพพบว่า พสต คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการของชุมชน และโรงพยาบาลส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น (Raks Thai Foundation, 2011) ในอดีต พสต ไม่สามารถถูก
จ้างงาน และท�ำงานในระบบสุขภาพภายใต้กฎหมายไทยอย่างเป็นทางการได้ ส่งผลให้การให้บริการจาก พสต มีความไม่ต่อ
เนื่อง จากผลกระทบดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายกรัฐมนตรีได้ออกค�ำสั่งให้การจ้างงาน พสต เพื่อเป็นผู้ช่วย
ในการแปลภาษา ณ สถานพยาบาล และ สถานที่ท�ำงานอื่นๆ สามารถท�ำได้โดยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
สถานพยาบาลบางแห่งได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชน (NGO) และหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ในการสนับสนุนให้มีผู้
ให้บริการด้านสุขภาพในชุมชนที่จัดตั้งโดย NGO หน่วยบริการชุมชนในจังหวัดตาก ระนอง และสมุทรสาคร ได้เชื่อมต่อและ
ลดช่องว่างในการให้บริการระหว่างผู้ย้ายถิ่น และโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามการด�ำเนินงานรูปแบบนี้ อาจขาดความยั่งยืน
ด้านการเงิน รูปแบบของชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค โดยให้ทั้งประชาชนไทยและผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
เข้ามามีส่วนร่วม ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับโรคระบาด อีกทั้งรูปแบบความร่วมมือกับชุมชนนี้ยังสามารถ
น�ำมาใช้ในการติดตามคนไข้ในระยะยาวที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง (Swaddiwudhipong et al., 2008)
ในจังหวัดตาก มีผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโครง
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การรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่จัดขึ้นทั้งในเขตชุมชน และโรงเรียนบริเวณชายแดน ศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ย้าย
ถิ่น (Comprehensive Migrant Health Information Centres) ที่เริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อติดตามความปัญหาและต้องการด้านสุขภาพของผู้ย้าย
ถิ่น ได้รับการขยายไปทั่วทั้งจังหวัดในปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตงาน โดยจัดท�ำระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามชายแดนใน
บางพื้นที่ เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่องเมื่อผู้ย้ายถิ่นเดินทางกลับประเทศต้นทาง การให้บริการที่เป็นมิตรที่มีประสิทธิภาพในแต่ละ
พื้นที่ควรได้รับการรวบรวมจัดท�ำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ และน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบาย และขยายรูปแบบ
ของงานออกไปในวงกว้าง แนวทางนี้จะไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่นเท่านั้น แต่
ยังสามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะ และขีดความสามารถของผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพอีกด้วย
แม้ว่าจะมีรายงานการเพิ่มจ�ำนวนของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกันตนทั้งในระบบ
ประกันสังคม (SSS) และแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ของผู้ย้ายถิ่นยังคงเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ
สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม (SSS) ที่มีความครอบคลุมมากกว่าแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ยังไม่
สามารถดึงดูดแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ แรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งยังมีความลังเล และไม่มั่นใจว่าจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการท�ำงาน เช่น การรับเงินบ�ำนาญ มีแรงงานข้ามชาติเพียงบางส่วน เลือกที่จะอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดใบอนุญาตท�ำงานเพื่อรอรับบ�ำนาญที่พึงได้ ดังนั้นข้อตกลงทวิภาคีร่วมกันกับประเทศต้นทางในเรื่องนี้
จึงมีความจ�ำเป็น โดยขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้พยายามศึกษารูปแบบและร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทาง เพื่อจัด
ท�ำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในการรับรองการโอนย้ายบ�ำนาญภายหลังจากที่ผู้ย้ายถิ่นเดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ กระทรวง
แรงงานควรด�ำเนินการติดตามการด�ำเนินการการปฏิบัติตามของนายจ้างในการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และร่วมส่งเบี้ย
ประกันตามกรอบของการประกันสังคม ซึ่งต้องมีการร่วมจ่ายจากทั้งสามฝ่าย
แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ยังขาดเสถียรภาพเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับระบบประกันสังคม (SSS)
เนื่องจากต้องพึ่งพาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี ในการด�ำเนินการ การ “แกว่ง” ของนโยบายรัฐบาล หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือความไม่ชัดเจนของนโยบายในแต่ละปี เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นผู้ใหญ่ อาจมี
ผลให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าสู่แผนการประกันน้อยลง การเปลี่ยนแปลงนโยบายในแต่ละปีส่งผลให้การวางระบบ และการพัฒนาเครื่อง
มือเพื่อบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก การปรับกลุ่มเป้าหมายและช่วงระยะเวลาของการประกัน
ในแต่ละปี มีส่วนสร้างความยุ่งยากในการสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด ดัง
นั้นแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) อาจจ�ำเป็นจะต้องมีพระราชบัญญัติเป็นของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการในระยะยาว เช่นเดียวกับระบบประกันสังคม (SSS) และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
(UCS)
แม้ว่าโดยหลักการแล้ว แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) เป็นระบบประกันแบบบังคับให้แรงงานข้ามชาติ
ทีไ่ ม่เป็นผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม (SSS) เข้าร่วม กระทรวงสาธารณสุขยังขาดกลไกทางกฎหมายเพือ่ บังคับใช้ ซึง่
หมายความถึงการรวบรวมเบี้ยประกันจากผู้ประกันตนที่มีจ�ำนวนไม่มากพอ และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของกองทุน แผน
การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) เผชิญปัญหาเหมือนกับระบบประกันสุขภาพอื่นๆ ที่เปิดให้ผู้ประกันเข้าร่วม
โดยสมัครใจ โดยผู้ประกันตนอาจเข้าร่วมต่อเมื่ออาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่
ใช้ในแผนการประกันของระบบ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรจัดท�ำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารต่อสาธารณะ นายจ้าง ผู้ย้าย
ถิ่น และสถานพยาบาล ในการส่งเสริมการสมัครเข้าร่วมแผนการประกันก่อนที่ผู้ย้ายถิ่นจะป่วย และมีความต้องการบริการ
ทางการแพทย์
นอกจากการพยายามขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพ ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่มีเอกสารผ่านแผนการประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว (MHIS) หรือประกันสังคม (SSS)แล้ว รัฐบาลไทยยังพบความท้าทายในการประกันผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร
ที่ควรอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของระบบบริการสาธารณสุขอีกจ�ำนวนกว่า 800,000 คน Suphanchaimat (2017) ได้จัดท�ำ
ข้อมูลไว้โดยละเอียดเกี่ยวกับความยุ่งยากในการจัดระบบประกันสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารในประเทศไทย รัฐบาล
ไทยมีความพยายามที่จะขึ้นทะเบียนผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารผ่าน การพิสูจน์สัญชาติเป็นระยะๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้
สร้างโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารเข้าสู่แผนการประกันสุขภาพ แต่กระบวนการนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างภาคส่วนต่างๆ จากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยที่แต่ละกระทรวงยังคงมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ และ
ความเร่งด่วนของงานที่แตกต่างกัน
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อย่างไรก็ตาม การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่ได้วดั ทีค่ วามครอบคลุมสูงในการประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียว
อุปสรรคในการเข้าร่วมในระบบประกัน (ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน) ข้อจ�ำกัดของผู้ให้บริการ รวม
ถึงงบประมาณที่ไม่เพียงพอและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพในแต่ละระดับ อาจเป็นอุปสรรคในการแปลงสิทธิประ
โยชน์ตามกฎหมาย เป็นความครอบคลุมการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวัดความก้าวหน้าด้านการคุ้มครอง
ด้านการเงิน ควรมีมากกว่าการติดตามจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้ประกันตน การทบทวนที่ครบถ้วนเกี่ยวกับปัจจัยข้างต้นดัง
กล่าว มีความจ�ำเป็นในการบ่งชี้ช่องว่างของระบบและช่วยปรับปรุงการวางแผนส�ำหรับประเทศไทย การสนับสนุนจากฝ่าย
การเมืองและร่วมกับแรงผลักดันจากฉันทามติอาเซียน ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN
Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ควรมาน�ำมาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนิน
การเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ให้กับผู้ย้ายถิ่นโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประเทศไทยยังขาดศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ ที่สามารถผลิตข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการ
พิจารณาจัดท�ำนโยบาย ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นถูกแยกเก็บเป็นส่วนๆ และมีฐานข้อมูลที่บริหารจัดการโดยหน่วย
งานภายใต้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานภายใต้สามกระทรวงที่เกี่ยวข้องนี้
ควรประสานงาน และร่วมวิเคราะห์เพี่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน ในขณะที่การวัดและติดตามการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ
ของผู้ย้ายถิ่นยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของการศึกษาในหน่วยย่อยขนาดเล็กของระบบบริการสาธารณสุข ณ
เกาะพะงัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่างบประมาณเพียงร้อยละ 40 จากงบประมาณทั้งหมดที่มาจากรายได้ของแผนการ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ได้ถูกน�ำมาใช้ในการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น ที่เป็นผู้
ประกันตน (Poomchaichote, 2017) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้บริการของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้ประกันตนยังคงมีระดับต�่ำ การเก็บ
ข้อมูลเรื่องการใช้บริการและการเงินการคลังและข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อจัดท�ำนโยบายในระดับชาติ เป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ
ที่จะต้องแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่น
การควบคุมวัณโรค (TB) เชื้อเอชไอวี / โรคเอดส์ (HIV / AIDS) มาลาเรีย และโรคที่ป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ
และโรคโปลิโอ มีความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นส�ำหรับผู้วางแผนด้านการสาธารณสุขของไทย ในขณะนี้ ประเทศไทยได้รับการ
สนับสนุนส่วนหนึ่งจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria:
GFATM) การทบทวนทางออกด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญเมื่อการสนับสนุน
จาก GFATM ยุติลงในอีก 3 ปีข้างหน้าจึงมีความส�ำคัญ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ท�ำการศึกษาและสรุปเป็นข้อเสนอ
ว่า ประเทศไทยจะต้องจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 561 – 639 ล้านบาท (ประมาณ 17–20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ต่อปี ในการ
ควบคุมวัณโรค (TB) มาลาเรีย และเชื้อเอชไอวี / โรคเอดส์ (HIV / AIDS) ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน 2 ล้านคนในประเทศ ภายหลัง
จากการสนับสนุนโดย GFATM สิ้นสุดลง ในขณะที่งบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องนี้ ส่วนหนึ่งส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ที่มีเอกสารอาจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม (SSS) และแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ยัง
คงมีความจ�ำเป็นในการจัดหางบประมาณส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารจากแหล่งอื่นๆ

บทสรุป
ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ให้กับประชาชนที่ถือสัญชาติไทย การ
ตระหนักถึงความส�ำคัญว่า สิทธิด้านสุขภาพเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน และก�ำลังแรงงานข้ามชาติที่มีสุขภาพดี ย่อมส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเชิงบวก ประเทศไทยจึงได้มีความพยายามในการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UHC) ให้กับแรงงานข้ามชาติผ่านแผนการประกันสุขภาพจากภาครัฐ และได้ขยายการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อผู้
ย้ายถิ่น การจัดท�ำนโยบายโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ การเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกันตน และการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังโรคใน
ประชากรย้ายถิ่น การสนับสนุนทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคม เหล่านี้จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้า
หมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ส�ำหรับทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยได้ในระยะเวลาอันไม่นาน
ความพยายามของประเทศไทยในการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไปสู่ผู้ย้ายถิ่น ควรมองในบริบทการเสริม
สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ให้กับประชาชนทุกคนในทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค และส่งต่อการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อ
ความต่อเนื่องในการรักษา การขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ในประเทศต้นทางมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพ
โดยรวมของประชาชน ในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างชายแดนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ข้อเสนอแนะ
1. ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความสอดคล้องของแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) กับแผนการ
ประกันสุขภาพของประเทศหลักทั้ง 3 รูปแบบ ที่มีส่วนช่วยให้เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ในประเทศไทย
โดยด�ำเนินการตามแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (20-Year Master
Plan for Integration of Health Insurance Systems Development (2018–2037)) ที่มุ่งหวังที่จะส่งเสริม ความ
เสมอภาค คุณภาพ (บริการ) ประสิทธิภาพ (การรักษา) และความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อป้องกันทุกคนบนแผ่นดินไทย
จากภาวะล้มละลายจากรายจ่ายด้านสุขภาพ
2. ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตร เพื่อรับรองว่าผู้ย้ายถิ่นทุกคน (ทั้งที่อยู่ในระบบประกัน และ
ไม่อยู่ในระบบประกัน) จะสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีความจ�ำเป็น โดยด�ำเนิน
การคัดสรร ศึกษา และขยายการให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้ย้ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของ
พสต อาสาสมัครต่างชาติ (อสต) และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่
3. ด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (SSS) และแผนการประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว (MHIS) โดย:
(a) พัฒนากลยุทธิ์การสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว เพื่อเน้นย�้ำถึงประโยชน์ของการประกันสุขภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติ และครอบครัวในระยะยาว รวมถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตน โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานะทางกฎหมาย.
(b) ด�ำเนินมาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า นายจ้างแรงงานในระบบจะด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดในการน�ำแรงงาน
ข้ามชาติที่มีเอกสารเข้าสู่ประกันสังคม (SSS) และแรงงานที่มีเอกสารที่ท�ำงานในกิจกรรมที่ขาดคุณสมบัติใน
การเข้าสู่ประกันสังคม (SSS) ต้องสมัครเข้าแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS)
(c) ด�ำเนินการหารือย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทาง เพื่อจัดท�ำข้อตกลงทวิภาคีที่รับรอง
การโอนย้ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม (SSS) ภายหลังจากใบอนุญาตเดินทางสิ้นสุด และ / หรือผู้ย้าย
ถิ่นเดินทางกลับบ้านแล้ว
(d) ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการประกันตนให้ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร
4. ค้นหารูปแบบ และวิธีการในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอยู่ในระบบต่างๆ เพื่อผลิตข้อมูลด้าน
สุขภาพของผู้ย้ายถิ่นอย่างถูกต้อง และเข้าถึงได้ ข้อมูลดังกล่าวจะส่งเสริมให้การร่างนโยบายมีเป้าหมายชัดเจน บน
หลักฐานชิงประจักษ์
5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ควรมีบทบาทฐานะผู้น�ำเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UHC) ในประเทศสมาชิกอาเซียน ความส�ำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาค จะส่งผลต่อการสถานะ
สุขภาพที่ดีขึ้นโดยรวมของทั้งผู้ย้ายถิ่น และประชาชนในชาติภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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บทที่

08

การส่งเงินกลับของผู้ย้ายถิ่น
จากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมียนมา และเวียดนาม
Robin Gravesteijn และ Richard Last / UNCDF

บทคัดย่อ:
การส่งเงินกลับประเทศได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ในฐานะแหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของการพัฒนา ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับชาติ แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้จดั ส่งเงินกลับไปประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา
และเวียดนาม (CLMV) ในระบบในแต่ละปี จ�ำนวน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น เพื่อให้การส่งเงินกลับสร้างผลกระทบ
เชิงบวกสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ จะต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการส่งและเหตุผลในการส่งเงินกลับด้วย รวมถึงผู้ที่ส่งเงินกลับและ
ผู้รับเงิน ในการนี้ กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ได้จัดท�ำการศึกษาจ�ำนวนมากเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ดีขึ้นเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่าเงินส่งกลับ และอุปสรรคในการเข้าถึงช่องทางการส่งเงินกลับในระบบ และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
ไปในภูมิภาค บทความนี้ มีจุดประสงค์ในการระบุผู้ส่งเงินกลับระหว่างประเทศไทย-CLMV และอุปสรรคที่พบเจอ รวมถึงการ
ประมาณการจ�ำนวนเงินที่ส่งกลับทั้งในระบบและนอกระบบไปยังแต่ละประเทศ ก่อนที่จะระบุแนวทางการแก้ไขทางการเงินที่
จะช่วยให้เกิดการส่งเงินกลับในระบบ และการเข้าถึงบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�ำให้เพิ่มปริมาณเงินส่งกลับประเทศใน
ระบบของเส้นทางระหว่างประเทศไทย - CLMV อีกจ�ำนวน 6 – 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ควบคุมมีความสนใจในการ
สนับสนุนความพยายามในการใช้วิธีการในระบบ ไม่เพียงเพื่อสร้างการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินที่ส�ำคัญ และลดความ
เปราะบางของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว แต่เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงทั้งภูมิภาค

บทน�ำ
การส่งเงินกลับประเทศเป็นแหล่งการเงินส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนา วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda
for Sustainable Development) วาระการปฏิบัติการแอดดิสอาบาบา พ.ศ. 2558 (Addis Ababa Action Agenda (2015))
ความร่วมมือระดับโลก ในการเข้าถึงบริการทางการเงินภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ G20 (G20 Global Partnership
for Financial Inclusion) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) พ.ศ. 2561 ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเงินกลับที่สามารถส่ง
เสริมการเติบโตอย่างทั่วถึง และการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรียกร้องให้มีนโยบายที่สามารถสร้างการเข้าถึง ราคาถูก และเป็น
ประโยชน์เท่าที่ทำ� ได้ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่าการส่งเงินกลับนั้นมีบทบาทต่อการระดมทุนทางการเงินเพิ่มเติม ส�ำหรับประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการส่งเงินกลับ จึงต้องสร้างความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ส่งเงิน
กลับ วิธีการส่ง ผู้ที่ได้รับ และวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนเอกชน รัฐบาล และภาคีสามารถสร้างรูป
แบบตั้งแต่การให้บริการทางการเงินถึงการก�ำหนดกฎข้อบังคับ ซึ่งท�ำให้ง่ายขึ้นส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวผู้รับในการ
ส่ง การเข้าถึง และการใช้เงินส่งกลับในวิธีที่ก่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมีประมาณการแรงงานข้ามชาติจ�ำนวน 3.9 ล้านคน จากประเทศ CLMV (ดูบทที่ 1) โดยรวมแล้ว แรงงานข้าม
ชาติส่งเงินกลับประเทศจ�ำนวน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ผ่านช่องทางการส่งเงินกลับประเทศในระบบไปยังประเทศ
ต้นทางของตนในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา มีสมาชิกครอบครัวผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวน
2.8 ล้านคน ที่ได้รับเงินส่งกลับ (UNCDF, 2017) ในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค การส่งเงินกลับระหว่างประเทศช่วยรักษา
เสถียรภาพอัตราแลกเลี่ยนและดุลการช�ำระเงิน ส่งเสริมความช่วยเหลือที่มีให้แก่ประเทศต่างๆ (ODA) และการย้ายแหล่ง
ทุนไปยังการลงทุนที่เกิดผลิตภาพยิ่งขึ้น และการให้บริการด้านการเงินอื่นๆ พร้อมทั้ง เป็นการย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เข้าสู่ในประเทศ จากการบริโภคไปสู่การลงทุน และจากพื้นที่เมืองไปสู่ชนบท (UNCDF, 2017)
บทความนี้ระบุข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับเงินส่งกลับ ขั้นตอนและอุปสรรคที่ผู้ย้ายถิ่นพบเจอในการส่งเงินกลับ จากประเทศไทย
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ถึงประเทศ CLMV อีกทั้ง การแสดงให้เห็นถึงการใช้เงินส่งกลับดังกล่าวในประเทศต้นทาง บทนี้ยังได้ประมาณการขนาด
การส่งเงินกลับทั้งในระบบและนอกระบบจากประเทศไทยไปยังประเทศ CLMV ส�ำหรับตลาดการส่งเงินกลับจ�ำนวนน้อย
(<200 เหรียญสหรัฐฯ) และมีการกล่าวถึงระบบการเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน (“fintech”) ที่จะสามารถช่วยให้การ
ส่งเงินกลับในระบบเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินและการเติบโตที่ทั่วถึง
การวิเคราะห์มุ่งเน้นเส้นทางหลักของประเทศไทยไปยังประเทศ CLMV จากข้อมูลการส�ำรวจของผู้ย้ายถิ่นกว่า 1,400 คน ที่
เดินทางกลับประเทศต้นทาง และเคยส่งเงินจากประเทศไทยไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV (Harkins, Lindgren and Suravoranon,
2017) รวมถึง ข้อมูลการส�ำรวจการมีส่วนร่วมทางการเงินในระดับชาติที่ได้จากครอบครัวผู้รับภายใต้โครงการ Finscope
ของกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) (การส�ำรวจทั้งสิ้นจ�ำนวน 10,250 ราย) ในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (UNCDF, 2017) 1 รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้รับ และผู้ส่งเงินกลับผ่าน
เส้นทางไทย-เมียนมา จ�ำนวน 60 ราย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงินส่งกลับของผู้ย้ายถิ่น ท้ายที่สุด กองทุนพัฒนาเงินทุน
แห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ได้จัดท�ำขอบข่ายงานการตลาด โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการส่งเงินกลับและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงินจ�ำนวน 70 ราย เพื่อเสนอแนวทางระบบการเงินดิจิทัลด้านอุปทาน และเทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) ที่จะสามารถ
แก้ไขอุปสรรคที่ผู้ย้ายถิ่นพบเจอในการส่งและรับเงินส่งกลับ (UNCDF, 2017)
บทนี้ให้เหตุผลว่า การเข้าถึงการให้บริการส่งเงินกลับผ่านระบบดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยส่ง
เสริมและขยายขอบเขตการใช้บริการด้านการเงินที่หลากหลาย (กล่าวคือ การออมทรัพย์ เครดิต ประกัน และการช�ำระเงิน)
และเพิ่มการลงทุนที่สร้างผลผลิต และการเติบโตอย่างทั่วถึงในประเทศ CLMV พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
เปลี่ยนจากการส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบ เข้าสู่ในระบบ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณเงินในตลาดของเงินส่งเงิน
กลับได้ จ�ำนวน 6 พันล้าน – 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (UNCDF, 2017) ซึ่งจะเป็นการช่วยปลดล็อคความสามารถด้านการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ห่วงโซ่มูลค่าของส่งเงินกลับ ส�ำหรับการส่งเงินกลับจ�ำนวนน้อย
ในส่วนนี้เป็นการอธิบายห่วงโซ่มูลค่าของส่งเงินกลับ ส�ำหรับการส่งเงินกลับจ�ำนวนน้อย (<200 เหรียญสหรัฐฯ) ระบุข้อมูล
ผู้ส่งเงินกลับในประเทศไทย และผู้รับเงินส่งกลับในประเทศ CLMV และพิจารณาขั้นตอนในการด�ำเนินการจัดส่งเงินข้าม
ชายแดน รูปที่ 8.1 แสดงให้เห็นถึงช่องทางการส่งเงินกลับที่ใช้มากที่สุดในประเทศไทยโดยผู้ย้ายถิ่นที่มีรายได้น้อย คือผ่าน
นายหน้านอกระบบ ที่ได้รับเงินสดหรือเงินมัดจ�ำผ่านบัญชีธนาคารของนายหน้า จากนั้นจะมีการส่งเงินกลับผ่านการโอน
ระหว่างบัญชีต่อบัญชี การโอนเงินผ่านผู้ด�ำเนินการ (operator) การส่งเงินสดด้วยการเดินทาง หรือตามข้อตกลงกับนายหน้า
ในประเทศปลายทาง ผู้รับจะได้รับเงินจากนายหน้าโดยการส่งถึงบ้านโดยตรง การไปรับจากนายหน้า หรือการถอนเงินสด
จากสาขาธนาคารท้องถิ่น (UNCDF, 2017)

1

บทนี้กล่าวถึงรายงานของกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) เรื่อง Remittances as a Driver of Women’s Financial Inclusion in the Mekong Region
(พ.ศ. 2560) และการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เรื่อง ความเสี่ยงและรางวัลตอบแทน:
ผลลัพธ์จากการย้ายถิ่นเพื่อการท�ำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Risks and Rewards: Outcomes of Labour Migration in South-East Asia) (Harkins, Lindgren and
Suravoranon, 2017)
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รูปที่ 8.1 ห่วงโซ่มูลค่าของเงินส่งกลับในเส้นทางไทย-เมียนมา

ไทย

เมียนมา
ชายแดน

จ่ายเงินสด

ส่งที่บ้าน
ผ่านบริษัท

ผู้ส่ง

ผู้รับ
สาขาธนาคาร

นายหน้า

นายหน้า

เงินสด
บัญชี

สาขาธนาคาร

ที่มา: UNCDF (พ.ศ. 2560)

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) แสดงให้เห็น
ว่าร้อยละ 93 ของผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานในประเทศไทยส่งเงินกลับประเทศตนให้กับครอบครัว ผู้ย้ายถิ่นได้รับรายได้โดยเฉลี่ย
จ�ำนวน 264 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน และส่งเงินกลับโดยเฉลี่ยจ�ำนวน 176 เหรียญสหรัฐฯ เงินส่งกลับโดยเฉลี่ยของผู้ชายมี
จ�ำนวนสูงกว่า (186 เหรียญสหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับผู้หญิง (165 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งสะท้อนว่าผู้ชายได้รับรายได้ต่อเดือนสูง
กว่าผู้หญิง (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงสัดส่วนของค่าจ้าง ข้อมูลนี้
มีความแตกต่างจากการวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงส่งเงินจากค่าจ้างที่ได้รับในสัดส่วนที่มากกว่า ผู้ย้ายถิ่นใน
ประเทศไทยท�ำงานในภาคการผลิตเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 26) การก่อสร้าง (ร้อยละ 23) และการต้อนรับ / ให้บริการในร้าน
อาหาร (ร้อยละ 18) ผู้หญิงจ�ำนวนมากท�ำงานบ้าน และภาคการต้อนรับ/ให้บริการในร้านอาหาร และผู้ชายท�ำงานในภาค
การก่อสร้างและการผลิต

ธุรกรรม

ตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาตินอกระบบ อาจไม่ได้น่าแปลกที่ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบมาก
กว่าในระบบ ร้อยละ 52 ของผู้ย้ายถิ่นใช้ช่องทางนอกระบบ รวมถึง hundi 2 หรือระบบนายหน้าในการส่งเงินไปต่างประเทศ มี
เพียงร้อยละ 34 ของผู้ย้ายถิ่นใช้ช่องทางผ่านสถาบันการเงินในระบบ เช่น ธนาคาร หรือผู้ให้บริการโอนเงิน (money transfer
operators: MTO) และร้อยละ 14 ใช้วิธีการอื่น รวมถึงการน�ำเงินสดไปยังชายแดน ในการนี้ hundi หรือระบบนายหน้า เป็น
วิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ผู้ย้ายถิ่นจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ร้อยละ 58) และเมียนมา (ร้อยละ
55) (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)
โครงการ Finscope ของกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ได้จัดท�ำการส�ำรวจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน ซึ่งผลส�ำรวจสรุปได้ดังนี้คือ ผู้รับเงินส่งกลับ ร้อยละ 65 เป็นผู้รับเงินส่งกลับในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาจากประเทศไทยผ่านช่องทางนอกระบบ (UNCDF, 2017) การใช้ช่องทางนอก
ระบบมีปริมาณสูง โดยเฉพาะเส้นทางไทย-เมียนมา โดยร้อยละ 80 ได้รับเงินส่งกลับผ่านช่องทางนอกระบบ ในขณะที่ ร้อย
ละ 53 ตามเส้นทางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และร้อยละ 21 ตามเส้นทางของประเทศกัมพูชา (UNCDF,
2017)
เมื่อพิจารณาถึงน�้ำหนักระหว่างข้อได้เปรียบการส่งเงินกลับ ด้านอุปสงค์ผ่านช่องทางในระบบและนอกระบบนั้น ผลการ
ส�ำรวจจากผู้ย้ายถิ่น ที่เป็นผู้ส่งและผู้รับเงินในเส้นทางไทย-เมียนมา พบว่า ความเชื่อใจ ความสะดวกในการใช้บริการ ความ
2

ตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2558) ระบบ hundi เป็น “ช่องทางนอกระบบในการส่งเงิน (หรือสิ่งของในบางครั้ง) กลับประเทศ ซึ่งด�ำเนินการโดยนายหน้า
ทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ด�ำเนินการส่วนใหญ่บนพื้นฐานของความเชื่อใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบบการโอนย้ายเงินในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมสูงในประเทศต่างๆ
เช่น ประเทศเมียนมา ปากีสถาน บังกลาเทศ อินเดีย และจีน เนื่องจากมีความใช้จ่ายน้อย รวดเร็ว และไม่จ�ำเป็นต้องมีเอกสารประจ�ำตัวของผู้ส่ง”
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ยืดหยุ่น และการเข้าถึง เป็นแรงจูงใจหลักที่ส่งผลให้ผู้คนใช้ช่องทางนอกระบบ (UNCDF, 2017) ทางเลือกส�ำหรับการส่งถึง
บ้านของการบริการนอกระบบเป็นที่นิยมในผู้รับเงินที่สูงอายุ (ซึ่งอาจไม่สะดวกในการเดินทาง) และผู้ที่พ�ำนักในพื้นที่ชนบท
ซึ่งสามารถเข้าถึงธนาคารได้ยากล�ำบากกว่า และอาจไม่สามารถไปในเวลาที่เปิดด�ำเนินการได้ และไม่ประสงค์จะรอคิว
และ / หรือ จัดการกับเอทีเอ็มที่ไม่สามารถใช้การได้ในบางครั้ง ในทางกลับกัน ผู้ที่ส่งเงินผ่านช่องทางในระบบแสดงความไม่
พึงพอใจเกี่ยวกับปริมาณเอกสาร และเอกสารระบุตัวตนลูกค้าที่ต้องใช้ในการโอนเงิน ผู้ตอบบางรายรายงานถึงความรู้สึก
ที่ธนาคารไม่มีการให้บริการลูกค้าที่เหมาะสม และมีบางกรณีที่หยาบคายหรือท�ำให้รู้สึกต�่ำต้อย การไม่เชื่อใจที่แสดงออก
มาโดยธนาคารในระบบ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่เลือกใช้การบริการในระบบ ขณะที่นอกระบบ (hundi) สามารถ
ช�ำระเงินมัดจ�ำล่วงหน้าก่อน ซึ่งสะท้อนถึงระบบที่พึ่งพาความเชื่อใจกัน ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส�ำหรับผู้ส่ง และเป็น
เหมือนการป้องกันส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในประเทศเจ้าบ้านที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง (UNCDF, 2017)
ปริมาณเงินส่งกลับในระบบจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และ
เวียดนามมีจ�ำนวน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นความท้าทายในการประมาณการปริมาณกระแสการเงินส่งกลับนอก
ระบบ ภายใต้การคาดการณ์ว่าการได้รับเงินส่งกลับผ่านช่องทางนอกระบบ มีความคล้ายกันทางปริมาณและความถี่ในการ
ท�ำธุรกรรม โดยประมาณร้อยละ 65 ของผู้รับเงินส่งกลับได้รับเงินผ่านช่องทางนอกระบบในเส้นทางไทย - CLMV ซึ่งคาด
การณ์ว่า กระแสการส่งเงินกลับมีปริมาณมากกว่าเท่าตัวของเส้นทางในระบบ ประมาณ 6 พันล้าน – 1 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจในระบบของประเทศ CLMV (UNCDF, 2017) ซึ่งหมายความว่าอาจมีโอกาสทางการตลาดที่ส�ำคัญใน
การส่งเงินออกจากประเทศไทยผ่านระบบดิจิทัล
ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น รูปที่ 8.2 แสดงให้เห็นว่า ธุรกรรมจ�ำนวน 200 เหรียญสหรัฐฯ ที่ส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศ
CLMV มีค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยส�ำหรับการส่งเงินผ่านธนาคารคือร้อยละ 18 ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากค่าธรรมเนียมร้อย
ละ 3 – 4 ที่เก็บผ่านผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัล กล่าวคือผู้ให้บริการโอนเงิน 3 (UNCDF, 2017) เก็บค่าใช้จ่ายในการ
ท�ำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัล และบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) มีจ�ำนวนต�ำ่ กว่ามากเมื่อเทียบ
กับธนาคาร จึงเป็นค�ำถามเปิดต่อไปว่า การส่งเงินกลับด้วยระบบการเงินดิจิทัลซึ่งประหยัด สะดวก และปลอดภัยกว่า จะ
สามารถเข้ามาทดแทนกลุ่มผู้ใช้บริการนอกระบบได้หรือไม่

3

การศึกษาเส้นทางจ�ำนวน 45 เส้นทาง ในการส่งเงินกลับผ่านเงินในโทรศัพท์เคลื่อนที่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 น้อยกว่าช่องทางอื่นๆ (GSMA, 2015)

128
Thailand Report 2019_TH.indd 128

9/26/2562 BE 12:04 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

ความเร็วในการโอน (ชั่วโมง)

รูปที่ 8.2: การเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยในการส่งเงินกลับ และความเร็วในการโอนเงินส�ำหรับส่งเงินกลับ จากประเทศไทย
ไปยังประเทศ CLMV (รายการที่ <200 เหรียญสหรัฐฯ)

ประเทศไทยไปกัมพูชา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับ (%)
ประเทศไทยไป สปป.ลาว
ประเทศไทยไปเมียนมา

ประเทศไทยไปเวียดนาม

ที่มา: ธนาคารโลก (พ.ศ. 2559)

ผู้ได้รับเงิน

ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา ได้รับเงินส่งกลับจากต่าง
ประเทศ และอีกร้อยละ 14 ได้รับเงินส่งกลับภายในประเทศ การจัดท�ำข้อมูลทั่วไป (รูปที่ 8.3) พบว่า ผู้รับเงินส่งกลับพ�ำนักใน
พื้นที่ชนบท (ร้อยละ 77) เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 59) และมีอายุกลางคนขึ้นไป (>44 ปี) สมรสแล้ว และได้รับเงินส่งกลับผ่านช่อง
ทางนอกระบบ (ร้อยละ 65) อีกทั้ง ผู้ได้รับเงินส่งกลับส่วนใหญ่มีการเข้าถึงบริการทางการเงินอยู่แล้ว แต่เป็นการเข้าถึงด้าน
การออม ขณะที่ขอสินเชื่อผ่านช่องทางนอกระบบมากกว่าในระบบ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่ไม่เพียงแต่สนับสนุน
ให้มีการส่งเงินกลับผ่านช่องทางในระบบ แต่สามารถเชื่อมโยงขยายถึงการให้บริการทางการเงินอื่นๆ ทั้งในด้านการออม สิน
เชื่อ และผลิตภัณฑ์ประกันอื่นๆ ในระบบ
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รูปที่ 8.3: ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั เงินส่งกลับในประเทศกัมพูชา เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาก
ประเทศไทย (%)
77% ชนบท, 57% ผู้หญิง
89% สามารถเข้าถึงทางการเงินได้,
43% ผ่านสถาบันการเงินในระบบ
5% ออมทรัพย์ในระบบ,
43% ออมทรัพย์นอกระบบ
15% ได้รับสินเชื่อในระบบ,
27% ได้รับสินเชื่อนอกระบบ

65% ได้รับเงินส่งกลับผ่านช่องทางนอกระบบ

ได้รับเงินส่งกลับบ่อยๆ บุตรเป็นผู้ส่งเงินส่งกลับ

สมรสแล้ว และมีอายุ > 44 ปี

ที่มา: UNCDF (พ.ศ. 2560)

ผู้รับส่วนใหญ่ใช้เงินส�ำหรับการ “บริโภค” (2 ใน 3) มากกว่าการ “การเพิ่มผลิตภาพ” (1 ใน 3) (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017; UNCDF, 2017) รูปที่ 8.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ย้ายถิ่นที่ส่งเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศ CLMV ใช้เงินส่ง
กลับในการใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นหลัก (ร้อยละ 64) และสินค้าบริโภค (ร้อยละ 52) มากกว่าการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ หรือการใช้อุปโภคบริโภคในระยะยาว อีกทั้ง ร้อยละ 32 ของผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับมาอีก รายงานว่า ครอบครัวใช้
เงินเพื่อการศึกษาของบุตร ตามด้วยร้อยละ 30 ที่กล่าวว่าน�ำเงินมาใช้หนี้ ร้อยละ 27 ใช้เป็นเงินเก็บ และร้อยละ 25 เป็นเงิน
สนับสนุนทั่วไปกับสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 ลงทุนในที่อยู่อาศัย ในการนี้ ผู้หญิงจ�ำนวนมากใช้เงินเพื่อการศึกษา
บุตร (ร้อยละ 37) เทียบกับผู้ชาย (ร้อยละ 27) (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) ซึ่งเป็นข้อมูลยืนยันจากการ
ศึกษาที่ผ่านมา (e.g., UN-INSTRAW, 2008)
ดังนั้น นอกเหนือจากโอกาสทางการตลาดส�ำหรับการให้บริการส่งเงินกลับแบบดิจิทัลจากประเทศไทย และการเชื่อมต่อการ
ให้บริการเงินส่งกลับร่วมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รวมถึง
การพัฒนาด้านการศึกษาและวิสาหกิจ แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความจ�ำเป็นพื้นฐาน การลงทุนจากเงินส่งกลับสู่การศึกษา
การออม และการลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพอื่นๆ สามารถส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น และสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 8.4 ใช้เงินส่งกลับที่ส่งโดยผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย (n=1,419) (%)

ใช้จา่ ยใน
ครัวเรือน

ใช้อุปโภค
บริโภค

การศึกษา
บุตร

ใช้หนี้

ออมทรัพย์

ช่วยเหลือ สร้างบ้าน
ครอบครัว

ซื้อที่ดินท�ำ
ไร่นา
ปศุสัตว์หรือ
เครื่องมือ

เริ่มหรือ บริจาควัด
พัฒนา
หรือ
ธุรกิจ องค์กรชุมชน

อื่นๆ

ไม่ทราบ

ที่มา: Harkins, Lindgren และ Suravoranon (พ.ศ. 2560)

ระบบการเงินแบบดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน (“fintech”) ใน
ประเทศ CLMVs
ส่วนนี้ ชี้ให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทั้งในภาคเอกชนและ
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินส�ำหรับผู้รับและผู้ส่งเงินกลับ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้บริการกลุ่มแม่โขง (Mekong) และสถาบันการเงินจ�ำนวน 70 ราย (UNCDF, 2017) นอกเหนือ
ไปจากการทบทวนอย่างครอบคลุมถึงผู้ให้บริการส่งเงินกลับ โดยบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาคเอกชนซึ่งด�ำเนินการในประเทศไทย ได้แก่ กระเป๋าเงินดิจิทัล (mobile wallets) 4 การเสริมสร้างเครือข่ายเอเจนต์ การ
สร้างแพลตฟอร์มที่เปรียบเทียบราคาและการให้บริการส่งเงินกลับ ระบบการยืนยันตัวตนทางด้านดิจิทัล และโครงการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับผู้ย้ายถิ่นซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหลัก อีกทั้ง ระบบบุคคล-ต่อ-บุคคลแพลตฟอร์ม (peer-to-peer
platforms) ระบบบัญชีเสมือน (virtual bank accounts) และระบบเทคโนโลยีโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์
(blockchain technology) ที่ผู้ให้บริการส่งเงินกลับในประเทศไทยก�ำลังศึกษาทดลองใช้ การริเริ่มดังกล่าวมีผลต่อการลด
ค่าใช้จ่ายต่อธุรกรรม และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ พร้อมทั้งเชื่อมบริการการส่งเงินกลับเข้ากับการบริการด้านการ
เงินอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเงินส่งกลับตามเส้นทางไทย - CLMV จากการลดค่าใช้จ่ายลงและเพิ่มการเข้าถึง
มากขึ้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้วมากกว่า ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของมาเลเซีย ได้
รับรองบทบาทส�ำคัญของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนด้านค่าใช้จ่าย ในการส่งเงินกลับที่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ
สหประชาชาติก�ำหนดไว้ร้อยละ 3 ผ่านการเปรียบเทียบของลูกค้า และการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ (Tan, 2018) โดยใน
ส่วนต่อไปจะให้ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง:
การออกแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการออมที่เชื่อมโยงกับการส่งเงินกลับ เป็นประเด็นที่ผู้
ตอบร้อยละ 60 กล่าวถึง (UNCDF, 2017) ในการออกผลิตภัณฑ์และสร้างความร่วมมือนั้น ผู้ให้บริการสามารถขยายการให้
บริการ และส่งเสริมการออม เช่น Angkor Mikroheranhvatho Kampuchea ซึ่งเป็นสถาบันการเงินรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศกัมพูชา จะเป็นเจ้าแรกในการน�ำการให้บริการส่งเงินกลับไปยังลูกค้าที่มีเงินออม หรือสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้ว โดย
เชื่อมโยงกับหุ้นส่วนในการให้บริการการส่งเงินกลับในประเทศไทย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ การให้บริการจะเป็นประโยชน์
4

กระเป๋าเงินดิจิทัล (mobile wallets) เป็น “กระเป๋าเงิน” เสมือนจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ ซึ่งกระเป๋าเงินอาจเชื่อมหรือไม่เชื่อมกับบัญชีของสถาบันทางการเงินใน
ระบบ และสามารถใช้ได้ในร้านค้า โอนเงิน หรือออมทรัพย์ เมื่อไม่เชื่อมต่อกับบัญชีในระบบ สามารถน�ำเงินสดเข้าหรือออกผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ ตัวอย่างของ
ระบบหลังที่รู้จักกันดีคือ Safaricom’s M-Pesa ในแอฟริกาตะวันออก
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ต่อผู้หญิงที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ชนบท และการแนะน�ำสิที่เชื่อมโยงกับการให้บริการส่งเงินกลับ เช่น การประกันภัยรายย่อย
การออม และเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลส่งผลให้ผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP) เสนอทางเลือกในการ
ให้บริการกับผู้ที่มีเงินออม และใช้บริการส่งเงินกลับนอกระบบ ได้เชื่อมั่นการโอนเงินและฝากเงินในปริมาณน้อย และบ่อย
ครั้ง มีความสะดวกสบายเช่นเดียวกับการให้บริการทางการเงินนอกระบบ และลดอุปสรรคหลักๆ ส�ำหรับลูกค้าที่มีรายได้
น้อยในการเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงิน ลูกค้าสามารถใช้บัญชีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส�ำหรับใช้บริการอื่นๆ ได้ เช่น การ
จ่ายบิล การช�ำระเงินออนไลน์ และการเพิ่มเวลาสื่อสารทางอากาศ (airtime) ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ได้ด�ำเนินการในการจัดท�ำความร่วมมือระหว่างแอกซ่าประกันภัยกับผู้
ให้บริการโอนเงิน (MTO) Merchantrade โดยเสนอการประกันสุขภาพให้แก่ผู้ย้ายถิ่นเพียง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน เพื่อ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น
การเสริมสร้างเครือข่ายเอเจนต์ เป็นวิธใี นการพัฒนาสถานที่ pay-in และ pay-out เพือ่ เพิม่ การเข้าไปถึงของสินค้า โดยหลักแล้ว
ผ่านความร่วมมือระหว่างผู้ค้าปลีก และสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร และสถาบันการเงินขนาดเล็ก ซึ่งมีความสามารถใน
การเพิ่มการเข้าถึง และง่ายต่อการใช้บริการในระบบดิจิทัล เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นกับผู้ให้บริการนอกระบบ เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลผู้ได้รับเงินส่งกลับ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงในพื้นที่ชนบท มีความจ�ำเป็นที่จะต้องให้บริการส่งเงินกลับถึงที่ เช่น ทางเลือกในการ
รับส่งเงินจากประตูถึงประตู และเครือข่ายส�ำหรับเอเจนต์ท้องถิ่นที่สามารถขจัดอุปสรรคของการไม่เชื่อใจที่มีอยู่ในธนาคาร
ดั้งเดิม (UNCDF, 2017) ตัวอย่างในการเสริมสร้างเครือข่ายเอเจนต์คือ SingCash ซึ่งมีระบบการส่งเงินกลับในรูปแบบ
ดิจิทัล และรับเป็นเงินสด และมีเครือข่ายธนาคารในประเทศบังกลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ผ่านแอปพลิ
เคชัน Singtel Dash อีกทั้ง SingCash อนุญาตการส่งเงินกลับไปยังจุดจ่ายเงินสดในประเทศเมียนมา ผ่านคู่ภาคีเครือข่าย
การให้บริการส่งเงินกลับด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Dash Mobile Remittance service)
อีกวิธีในการเสริมสร้างช่องทางการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือ การมุ่งเน้นไปที่ความตระหนักรู้ของผู้ย้ายถิ่น และการเพิ่ม
ขึ้นของการเข้าไปถึงช่องทางดิจิทัล โครงการสร้างความตระหนักรู้ดังกล่าว สามารถพัฒนาด้านการใช้งานง่าย และแก้ไขการ
ขาดความเชื่อใจในระบบของธนาคารได้ รวมถึงโครงการอบรมก่อนการเดินทาง และหลังเดินทางมาถึง (UNCDF, 2017)
อีกทั้ง ข้อมูลด้านการเงินในระบบดิจิทัลสามารถช่วยผู้ย้ายถิ่นเรียนรู้วิธีการด�ำเนินธุรกรรม และสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้
ให้บริการในระบบ กับแรงงานข้ามชาติที่ส่งเงินกลับ ตัวอย่างหนึ่งของการริเริ่มดังกล่าวคือเว็บไซต์ SaverAsia ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งเป็นพอร์ทัลให้กับผู้ส่งเงินกลับ สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเงินกลับ
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางการเงิน .
ฮับและแพลตฟอร์มในการอ�ำนวยความสะดวกในการส่งเงินกลับ ส่งผลให้ธนาคาร ผู้ให้บริการโอนเงิน (MTO) และเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ และการปฏิบัติตามระเบียบการโอนเงินข้ามชายแดน
โดยสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ในทันที (real-time) ระบบนิเวศน์หรือ ecosystem การช�ำระเงินที่พร้อมเชื่อมโยง การ
อ�ำนวยความสะดวกการโอนเงินข้ามชายแดน และการช�ำระเงินข้ามเครือข่าย ผู้ให้บริการส่งเงินกลับ ทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการได้มาก เนื่องจากได้จัดตั้งเครือข่ายการจัดจ�ำหน่าย อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศที่ถูกลง การปฏิบัติตามระบบการยืนยันตัวตน / การป้องกันการฟอกเงิน 5 ข้ามชายแดน และการโอนเงินที่รวดเร็ว
ขึ้น เช่น TransferTo ด�ำเนินการส�ำหรับธุรกิจ-ต่อ-ธุรกิจ โดยเครือข่ายการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามชายแดน ซึ่งเชื่อม
โยงกับผู้ให้บริการโอนเงิน (MTO) ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล และสถาบันทางการเงิน ผ่านฮับในการส่งเงินกลับ ซึ่งเป็น
เครือข่ายที่อ�ำนวยความสะดวกในการโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปยังผู้ที่อยู่ในประเทศต้นทาง รวมถึง ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา อีกทั้ง มีผู้ให้บริการหลักคือ Mastercard Homesend ซึ่งเชื่อมโยงหุ้น
ส่วนทางโทรคมนาคม และผู้ให้บริการโอนเงิน (MTO) มากกว่า 24,000 สถาบันการเงิน ผ่านเครือข่าย MasterCard โดยใช้
การเชื่อมต่อเดียว ดังนั้น สามารถให้ลูกค้าส่งเงินไปและกลับจากบัญชีเงินในโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัตรจ่ายเงิน บัญชีธนาคาร
หรือที่กดเงินสด โดยไม่คำ� นึงถึงสถานที่ของผู้ส่งและผู้รับ
ระบบการยืนยันตัวตนทางด้านดิจิทัล: การบริการส่งเงินกลับผ่านระบบดิจิทัล โดยเฉพาะผ่านการให้บริการส่งเงินกลับผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นโดยแรงงานข้ามชาติไม่ปกติ รูปแบบดั้งเดิมในการรับรองตัวตนลูกค้าโดยการพบหน้ากันมี
จ�ำนวนลดลงเรื่อยๆ หากสามารถด�ำเนินการได้ดี การรับรองทางชีวมิติ ซึ่งการใช้ระบบการยืนยันตัวตน เช่น ลายนิ้วมือ การ
5

ระบบการยืนยันตัวตน / การป้องกันการฟอกเงิน (know your customer” and “anti-money laundering”: KYC/AMl) เป็นมาตรการการสอบทานที่สถาบันทางการเงินจ�ำ
ต้องปฏิบัติตาม
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สแกนม่านตา และการรู้จ�ำเสียง มีความสามารถที่จะกลายเป็นกลไกที่พึ่งพิงได้ ส�ำหรับการลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยระบบ
การยืนยันตัวตน / การป้องกันการฟอกเงิน (KYC / AML) เพื่อยืนยันตัวตันผู้ใช้ การรับรองตัวตนผ่านชีวมิติสามารถช่วย
เหลือผู้ใช้ได้ เรื่องจากให้ทางเลือกที่มากกว่าการใช้รหัสผ่าน และสามารถป้องกันการโอนผิดพลาดได้ รวมถึงสามารถลดการ
โกง การฟอกเงิน และการก่อการร้ายด้านการเงินได้ บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) บางแห่ง ได้จัดท�ำแอปพลิเคชันที่
อนุญาตให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบครองกระบวนการรับรองตัวตนลูกค้าส�ำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัลตามข้อมูลชีวมิติของลูกค้า
เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ และการรู้จ�ำเสียง รวมถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวด้วย 6 ในขณะที่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ใช้ได้
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตลาดที่พัฒนาแล้วในภูมิภาค เช่น ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย การให้บริการส่งเงินกลับใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ได้แสดงความสนใจในการน�ำวิธีการแก้ไขดังกล่าวเข้าสู่ตลาดที่ก�ำลังเกิดใหม่
มีนวัตกรรมทางธุรกิจจ�ำนวนหนึ่ง ที่มีความสามารถในการลดอุปสรรคการให้บริการส่ง และรับเงินส่งกลับที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้
ให้บริการทางการเงิน (FSP) รวมถึงการขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตน โดยมีเป้าหมายคือผู้ใช้บริการปัจจุบัน และผู้ใช้
บริการรายใหม่ โดยมีตัวอย่างของเทคโนโลยีดังต่อไปนี้:
ระบบบุคคล-ต่อ-บุคคล (peer-to-peer platforms): การด�ำเนินการผ่านระบบเครือข่ายบุคคล-ต่อ-บุคคล ส่งผลให้ผใู้ ช้สามารถ
แลกเปลี่ยนค่าเงินได้ถูกลง โดยจับคู่กับลูกค้าในประเทศอื่นที่หาทางส่งเงินกลับมาอีกทาง มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเนื่องจากเงิน
ไม่ได้ถูกส่งออกนอกประเทศ ส่งผลให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าอัตราของธนาคาร และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ทางการ
ออมเงินต่อไปให้ลูกค้าได้ ภายในห่วงโซ่อุปทานของการส่งเงินกลับ รูปแบบการด�ำเนินการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ส่ง
และผู้รับได้ และมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดีกว่าส�ำหรับผู้ส่งเงินกลับ ตัวอย่างเช่น Transferwise คิดค่าบริการ
โอนเงินเพียงร้อยละ 1 ต่อการโอนเงินไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐฯ
ระบบบัญชีเสมือน (virtual bank accounts): ในรูปแบบนี้ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถให้ผู้ใช้เปิดบัญชี
ธนาคารผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ค�ำนึงถึงความเป็นพลเมืองหรือสถานที่ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
และผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารในอาเซียน ในการนี้ Monese ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันระบบบัญชีเสมือนของสหราชอาณาจักร และมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money license) (เป็นใบอนุญาตให้ประกอบการ คล้ายกับที่ก�ำหนด
โดยธนาคาร) ซึ่งมีเป้าหมายคือ ผู้ย้ายถิ่นที่ประสบความยากล�ำบากในการเปิดบัญชีธนาคาร เนื่องจากไม่มีเอกสารที่เพียงพอ
แอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วยบัญชีเดินสะพัดเต็มรูปแบบ การให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ประหยัด และบัตรเดบิตวีซ่า
ระบบเทคโนโลยีโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (blockchain technology): ระบบเทคโนโลยีโครงข่ายใน
การเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ 7 อาจเป็นเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันในรูปแบบเงินดิจิทัล (เช่น bitcoin) ได้เกิด
แนวคิดให้กับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (start-up) และสถาบันทางการเงินในการใช้กับการส่งเงินกลับ โดยการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการสูง และข้อจ�ำกัดของวิธีการโอนเงินระหว่างประเทศ (กล่าวคือ การโอนผ่านธนาคารระหว่างประเทศมีค่าใช้
จ่ายสูง และด�ำเนินการได้ช้า) KB Kookmin Bank ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างการจัดท�ำระบบโครงข่ายในการเก็บ
บัญชีธุรกรรมออนไลน์ (blockchain) ส�ำหรับการส่งเงินกลับระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการให้บริการที่ปลอดภัยและ
รวดเร็วขึ้น การริเริ่มที่ดำ� เนินการผ่านความร่วมมือกับ ธุรกิจ bitcoin ที่เกิดขึ้นใหม่ (start-up) ท้องถิ่นชื่อว่า Coinplug ซึ่งสร้าง
จากฐานการขจัดการให้บริการจากคนกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการโอนผ่านสมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ
(SWIFT) ของธนาคารระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการให้บริการส่งเงินกลับที่ผู้ใช้เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อย่างไรก็ดี
การใช้เงินตราดิจิทัล อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการส่งและรับเงินส่งกลับในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงได้ทันที แต่พื้นฐานของ
เทคโนโลยีดังกล่าวมีความสามารถในการช่วยพัฒนาการลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับได้

6

ตัวอย่างของเทคโนโลยีดังกล่าวคือ Zwipe Access Card ซึ่งมีลายนิ้วมือบนการ์ดโดยใช้งานผ่านเซ็นเซอร์ระบบสัมผัสจากการ์ดลายนิ้วมือ (Fingerprint Cards: FPCs)
และ Daon ซึ่งใช้การรับรองตัวตนผ่านชีวมิติ และรับรองผลการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถใช้ระบบชีวมิติในการรับรองตัวตนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้ เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ และการรู้จำ� เสียง และ MasterCard Identity Check เป็นอีกตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวมิติที่ใช้ในการรับรองตัวตน
7

ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) เป็นที่เก็บการท�ำธุรกรรมสาธารณะในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยไม่มีตัวกลาง

133
Thailand Report 2019_TH.indd 133

9/26/2562 BE 12:04 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

ประเด็นด้านการก�ำกับและดูแล
ในขณะที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่ มีความสามารถด�ำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน จากการหารือกับผู้ให้บริการในการศึกษาของกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) (พ.ศ. 2560) ให้
ความเห็นว่าแนวทางที่มีอยู่ไม่ชัดเจน และมองว่าการท�ำให้กระจ่าง โดยผ่านรูปแบบของความร่วมมือ และบทบาทของสถาบัน
ทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้นได้ (UNCDF,
2017) สถาบันจ�ำนวนมากเป็นผู้เล่นใหม่ภายใต้ภาคส่วนทางการเงิน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) ผู้ให้บริการ
เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริษัทโทรคมนาคม ซึ่งมีผู้ให้บริการทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง ความพยายามในการ
ก�ำหนดกฎระเบียบเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการสร้างความร่วมมือทั้งในภาคส่วนธนาคาร และที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งสามารถให้ประโยชน์
ต่อแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ธุรกิจ และรัฐบาลได้ ดังนั้น ผู้ก�ำหนดกฎระเบียบสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงแต่
กระตุ้นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เท่านั้น แต่สามารถรับรองช่องทางการส่งเงินกลับระหว่างประเทศที่ปลอดภัย โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การรับรองสวัสดิการของลูกค้า และการคุ้มครองความต้องการของผู้ใช้ควรเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินการสร้างนวัตกรรมน�ำร่องต่างๆ
วิธีหนึ่งที่ผู้ก�ำหนดกฎระเบียบสามารถออกแบบนโยบายดังกล่าว ผ่านการจัดท�ำระบบทดสอบกฎระเบียบ 8 เช่นที่ได้จัดท�ำขึ้น
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2560) มาเลเซีย (พ.ศ. 2560) และสิงคโปร์ (พ.ศ. 2561) แต่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา หรือเวียดนาม คือระบบส�ำหรับทดสอบ (sandbox) สามารถสร้างสภาพแวดล้อมด้าน
กฎระเบียบเชิงรุก ส�ำหรับการทดสอบการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีทางการการเงิน (fintech) และท�ำให้เกิดเทคโนโลยีทางการ
เงิน ซึ่งผู้ก�ำหนดกฎระเบียบสามารถมีพื้นที่ในการทดสอบระบบปรับเปลี่ยนซ�้ำได้หลายครั้ง เพื่อพัฒนาระบบ อันจะเป็นการ
สนับสนุนการบังคับใช้นโยบายในทางปฏิบัติที่มีความความปลอดภัย และค�ำนึงถึงความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่น และความ
คุ้มครองที่ควรได้รับ โดยเป็นการพัฒนาจากกฎระเบียบที่เชิงตั้งรับเป็นกฎระเบียบในเชิงรุก อย่างไรก็ดีมีความยากล�ำบากใน
การตัดสินประสิทธิภาพของระบบจากการทดสอบ เนื่องจากมีระยะเวลาที่สั้นนับตั้งแต่มีการจัดตั้งมา ทั้งนี้มีความเชื่อว่าการ
สร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า จะน�ำไปสู่การให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และลด
ความไม่มีประสิทธิภาพที่จ�ำกัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่ท�ำก�ำไรต�่ำ (Jenik, 2017)
อีกทั้ง ได้มีข้อเสนอแนะต่อผู้ก�ำหนดกฎระเบียบของตลาดการส่งเงินกลับทั้ง 2 ฝั่งของชายแดน ตัวอย่างเช่น ผ่านคณะท�ำงาน
ของอาเซียนในการจ่ายเงินและการช�ำระหนี้ และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เนื่องจากมีบทเรียนจ�ำนวนมาก ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนได้ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะที่ประเทศไทย ได้สร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดย
เทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) มีอีกหลายประเทศในภูมิภาคที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถรับมือกับระบบและธุรกรรมได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อการเพิ่มการเข้าถึงของแรงงาน
ข้ามชาติในการส่งเงินกลับประเทศ ผ่านการติดตั้งเอทีเอ็มที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งให้บริการในหลายภาษา โดยติดตั้งไว้ในพื้นที่
หลักๆ ทั่วประเทศ การริเริ่มและประสบการณ์ดังกล่าว สามารถด�ำเนินการได้ในประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างตลาดการส่งเงินกลับที่
ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น

8

“ระบบทดสอบกฎระเบียบ” เป็นกรอบการด�ำเนินงานที่จัดท�ำโดยผู้ก�ำหนดกฎระเบียบด้านการเงิน เพื่ออนุญาตให้มีการทดสอบนวัตกรรมขนาดเล็กของบริษัทเอกชนใน
สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ (ด�ำเนินการภายใต้การยกเว้นเฉพาะ การอนุญาตเฉพาะ หรือการยกเว้นอื่นๆ ที่จ�ำกัดหรือมีระยะเวลาก�ำหนด) ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้
ก�ำหนดกฎระเบียบ (Jenik, 2017)
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บทสรุป
บทนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการขยายการเข้าถึงระบบดิจิทัล ส�ำหรับการให้บริการส่งเงินกลับในระบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่เชื่อมโยงกับการให้บริการดังกล่าว สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้รับบริการ และผู้ที่ไม่ได้
รับการดูแล โดยเฉพาะผู้หญิงและประชากรในชนบท การเข้าถึงสินค้าและการให้บริการทางการเงิน ส�ำหรับกลุ่มนี้สามารถ
พัฒนาครัวเรือนและสร้างความเติบโตที่ทั่วถึงได้ในประเทศ CLMV
การพัฒนาช่องทางทางการเงินดิจิทัล มีความสามารถในการท�ำให้การส่งเงินกลับของผู้ย้ายถิ่นดีขึ้น และมีการริเริ่มที่น่าตื่น
เต้น ในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบเกี่ยวกับการส่งและรับเงินส่งกลับ การให้บริการดังกล่าวอยู่ปลายทางในการสร้างการ
เข้าถึงที่หลากหลายส�ำหรับการท�ำให้บริการทางการเงินเข้าถึงกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ผ่านการเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ในขณะที่การส่งเงินกลับส่วนใหญ่ เป็นไปตามรูปแบบกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ย้าย
ถิ่น และสมาชิกครอบครัว การจ่ายเงินเป็นจุดการเข้าถึงสินค้าที่สามารถน�ำประชากรเข้าสู่ระบบทางการเงินในระบบได้
จากผู้ย้ายถิ่นซึ่งมีความเปราะบางและข้อจ�ำกัดจ�ำนวนมาก ทั้งที่มีสถานะปกติและไม่ปกติตามกฎหมาย สิ่งส�ำคัญของการ
ส่งเงินกลับต่อความเป็นอยู่ที่ดีส�ำหรับครัวเรือนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขั้นตอนต่างๆ มีความส�ำคัญในการรับรองว่าการ
ให้บริการส่งเงินกลับมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยเท่าที่จะท�ำได้ ความกังวลของผู้ใช้ (แรงงานข้ามชาติ และ
สมาชิกครอบครัว) จะต้องเป็นปัจจัยหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ แผนงานและนโยบายจะต้องมีเป้าหมายใน
การสร้างกระบวนการการส่งเงินกลับที่เป็นเชิงบวกมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ให้การสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ และครอบครัวในการส่งเงินกลับผ่านช่องทางในระบบ และผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินกลับ: เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(Global Compact for Migration) ควรพัฒนาการเข้าถึงผ่านการขยายเครือข่ายเอเจนต์ และความร่วมมือระหว่างผู้ให้
บริการ – นอกเหนือไปจากความพยายามในการสร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลให้มีความ
สามารถในการเพิ่มจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นและครอบครัว ในการใช้บริการด้านการเงินในระบบ ความพยายามดังกล่าวควร
ผนวกด้วยโครงการการอ่านออกเขียนได้ด้านการเงิน รวมถึง การอบรมตั้งแต่ก่อนการเดินทางจนถึงหลังการเดินทาง
มาถึง ในด้านการใช้บริการทางการเงินผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นที่ได้จัดท�ำขึ้นเมื่อไม่
นานมานี้โดย Wave Money ซึ่งเป็นภาคีของกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) อีกทั้ง โครงการแผน
งานต่างๆ จากการสนับสนุนจากภาครัฐ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP)
เพื่อส่งเสริมให้ใช้ช่องทางการส่งเงินกลับในระบบ ในอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตร
2. การน�ำข้อมูล ความต้องการ และความพึงใจของลูกค้า มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน:
โดยการเข้าใจถึงความต้องการ และความประสงค์ของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล
ส่งผลให้ผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP) สามารถออกแบบสินค้าที่สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการให้บริการด้านการเงินใน
ระบบได้ โดยสร้างแรงจูงใจให้ใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล ส่งผลให้ผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP) และให้ผู้รับเงิน
เข้าถึงการให้บริการด้านการเงินมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของบัญชีเดินสะพัด และออมทรัพย์ สินเชื่อ และประกัน แรงจูงใจ
ดังกล่าวรวมถึงการอนุญาตให้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อรับดอกเบี้ย โอนเงินระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัล และบัญชีออม
ทรัพย์ และการใช้ข้อมูลการส่งเงินกลับในรูปแบบของคะแนนเครดิต ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวเพื่อค�้ำประกันทั้ง
เงินกู้ส่วนตัวและธุรกิจ
3. สร้างสภาพแวดล้อมการก�ำกับดูแลเชิงรุกที่ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงบวก: ในขณะที่นวัตกรรมทางการเงินจ�ำนวน
มากจากที่กล่าวมาข้างต้นในบทความนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการก�ำกับและดูแลในปัจจุบัน ที่
ผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลมีบทบาทในการช่วยให้เกิดการพัฒนาโดยการก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนขึ้น และค�ำนึงถึงความ
ต้องการของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวเป็นส�ำคัญ รวมถึงการสร้างระบบทดสอบกฎระเบียบ ที่จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้ามาเป็นส�ำคัญ รวมทั้งผู้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถสร้าง
นวัตกรรมในสภาพแวดล้อมการก�ำกับดูแลที่เปิดและโปร่งใส
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บทที่

09

ผลกระทบจากการรวมตัว
ของอาเซียน ต่อผู้ย้ายถิ่นหญิง
ในประเทศไทย

อัมพิกา สายบัวใย, วิปัญจิต เกตุนุติ,
ศรัญญา จิตต์ต่างวงศ์ และ Sally Barber / UN Women

บทคัดย่อ:
แรงงานข้ามชาติหญิงมีจ�ำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.7) ของแรงงานข้ามชาติภายในอาเซียนทั้งหมด และมีจ�ำนวน
มากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (ร้อยละ 50.2) ในประเทศไทย ผู้ย้ายถิ่นหญิงมีบทบาทส�ำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้ง
ในประเทศไทยและในภูมิภาคมาหลายทศวรรษ โดยมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศต้นทาง
และปลายทาง ในภูมิภาคอาเซียน มีความต้องการแรงงานสูงในภาคส่วนที่เหมาะกับผู้หญิง เช่น งานให้การดูแล งานบ้าน
การเกษตร และการผลิต ซึ่งส่งผลให้มีการย้ายถิ่นของผู้หญิงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติหญิงยังคงแยกออกมา
ท�ำงานในภาคส่วนการท�ำงานที่ใช้ทักษะน้อย ได้รับค่าจ้างต�่ำ และมีการคุ้มครองแรงงานที่ด้อยกว่า ความไม่เท่าเทียม การ
เลือกปฏิบัติ และการขาดข้อมูล และการบริการที่ตอบสนองต่อเพศภาวะ จ�ำกัดการเข้าถึงการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและทางเลือก
ของงานที่มีคุณค่า การขาดมาตรการส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างเพศ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของแรงงาน
ข้ามชาติหญิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียนยังคงถูกตีค่าต�่ำเกินไปมาก การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
พ.ศ. 2558 ได้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับแรงงาน และธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงเส้นทางส�ำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
สู่ภาคส่วนส�ำคัญต่างๆ บทนี้ จะพิจารณาถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ยับยั้งแรงงานข้ามชาติหญิง ในการได้รับโอกาสใหม่นี้
อย่างเต็มที่

ลักษณะและแนวโน้มของการย้ายถิ่นในประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน
1

ณ พ.ศ. 2560 มีประมาณการแรงงานข้ามชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนจ�ำนวน 21 ล้านคน และ 6.8 ล้านคน เป็นผู้ย้ายถิ่น
ภายในอาเซียน จ�ำนวนผู้หญิงที่ย้ายถิ่นภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา จาก 6 แสนคน ใน พ.ศ.
2533 เป็น 3.3 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 ผู้หญิงมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ย้ายถิ่นภายในอาเซียน (ร้อยละ 48.7) (UNDESA,
2017)
ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นภายในอาเซียน (ร้อยละ 96) มุ่งหน้าสู่ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ใน 3 ประเทศนี้ ประเทศไทย
เป็นสถานที่ปลายทางที่ใหญ่ที่สุดส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นหญิง ผู้หญิงมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งเล็กน้อย (ร้อยละ 50.2) ของจ�ำนวนผู้ย้าย
ถิ่นในประเทศไทย (UNDESA, 2017)
ความต้องการแรงงานในภาคส่วนงานบ้าน การเกษตร การก่อสร้าง การผลิต และงานอื่นๆ ได้สร้างกระแสที่ส�ำคัญในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย (ตารางที่ 9.1) โดยทั่วไปแล้ว ผู้ย้ายถิ่นหญิง
ในประเทศไทยกระจุกตัวในภาคส่วนตามประเทศต้นทาง ดังนี้
• ผู้หญิงลาวในงานบ้าน
• ผู้หญิงเมียนมาในงานการผลิต และ
• ผู้หญิงกัมพูชาในงานการก่อสร้าง และการเกษตร
1

ข้อค้นพบในบทนี้มาจากรายงานขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เรื่อง แรงงานข้ามชาติ
สตรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Women Migrant Workers in the ASEAN Economic Community (พ.ศ. 2560) นอกจากจะอ้างอิงเป็นอื่น
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จากการแยกเพศของแรงงาน ผู้ย้ายถิ่นหญิง มีแนวโน้มต่อโอกาสการท�ำงานในภาคส่วนในระบบในประเทศไทยน้อยกว่า
ซึ่งจ�ำกัดความสามารถในการย้ายถิ่นผ่านช่องทางปกติ สัดส่วนของแรงงานข้ามชาติหญิงลดลงจากมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้
ย้ายถิ่นทั้งหมด เป็นร้อยละ 43 เมื่อนับเพียงผู้ที่ได้ย้ายถิ่นเข้าประเทศไทยในระบบผ่านข้อตกลง MOU (DOE, 2018) ส่งผล
ให้การย้ายถิ่นของผู้หญิงสู่ประเทศไทย มีจ�ำนวนที่น้อยกว่าผู้ชายมาก แม้ว่าจ�ำนวนที่แท้จริงของการย้ายถิ่นน่าจะมีจ�ำนวน
มากกว่าที่ระบุในสถิติที่เป็นทางการ
ตารางที่ 9.1 แรงงานข้ามชาติหญิงที่มีเอกสารในประเทศไทย จ�ำแนกโดยภาคส่วนและสัญชาติ
กัมพูชา
ภาคส่วน
งานบ้าน
การผลิต
การก่อสร้าง
การเกษตร

พิสูจน์
สัญชาติ
4,579
2,730

รวม

สปป. ลาว

เมียนมา

1,712

137

พิสูจน์
สัญชาติิ MOU
17,687
6,596 11,091

MOU

ฤดูกาล

รวม

พิสูจน์
สัญชาติ
41,302
38,489
รวม

11,055 17,102 258,617

MOU

ฤดูกาล

2,776

37

149,719 108,740

158

69,487

18,235

50,551

701

28,157

51,149

22,175

28,468

506

9,541

4,482

5,059

81,711

70,178

11,483

50

12,749

5,782

5,271 1,696

13,538

6,303

7,235

57,726

53,761

3,932

33

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ไม่รวมผู้หญิงที่ขึ้นทะเบียนในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ยังด�ำเนินการพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จ
ที่มา: กรมการจัดหางาน (กันยายน พ.ศ. 2561)

ก่อนการย้ายถิ่น ผู้หญิงในประเทศต้นทางแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เสียเปรียบจากตัวชี้วัดส�ำคัญทางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ระดับการศึกษา การท�ำงาน และระดับของรายได้ แรงงานข้ามชาติ
หญิงส่วนใหญ่ ย้ายถิ่นในวัยที่น้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งการวิจัยขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่ม
พลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 37 ของแรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทยมีอายุ
ระหว่าง 15 – 24 ปี และได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายในประเทศต้นทาง ตามที่แสดงในตารางที่ 9.2
ตารางที่ 9.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากค่าจ้างในการท�ำงานในประเทศ จ�ำแนกโดยเพศและประเทศต้นทาง (เหรียญ
สหรัฐฯ)
ประเทศ

ผู้หญิง

ผู้ชาย

ช่องว่างค่าจ้างตามเพศ

กัมพูชา

105

130

19%

สปป.ลาว

255

313

19%

เมียนมา

71

80

11%

ทีม่ า: National Institute of Statistics Cambodia (พ.ศ. 2556); Lao Statistics Bureau (พ.ศ. 2560); Central Statistical Organization Myanmar (พ.ศ. 2558).

ความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ในประเทศต้นทาง เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าแรงงานข้ามชาติ
หญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชาย การส�ำรวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและมาเลเซียพบว่า ค่าจ้างโดยเฉลี่ย
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิงในสองประเทศนี้คือ 250 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน เทียบกับผู้ชายที่ได้รับ 286 เหรียญสหรัฐฯ
(Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) ถึงแม้ว่าข้อมูลไม่ได้มาจากประเทศไทยเท่านั้น แต่ก็ยังยืนยันงานวิจัยก่อน
หน้านี้ที่ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างทางค่าจ้างระหว่างเพศและระดับของความไม่เป็นทางการที่สูงกว่า ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญต่อ
แรงงานข้ามชาติหญิง (ILO, 2017)
แม้ว่าตลาดแรงงานในประเทศปลายทาง ได้แยกแรงงานข้ามชาติหญิงออกมาเป็นการท�ำงานที่ใช้ทักษะน้อย และได้รับค่า
จ้างน้อย แต่การมีส่วนร่วมของแรงงานกลุ่มนี้ มีความส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับชาติ การ
วิจัยขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) แสดง
ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติหญิง มีส่วนร่วมเชิงบวกในการเพิ่มค่าจ้างภายในประเทศปลายทางเฉลี่ยร้อยละ 14 ในประเทศ
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สมาชิกอาเซียน (พ.ศ. 2560) ในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประมาณการว่าผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมระหว่างร้อยละ 4.3 ถึง 6.6 ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศไทย (พ.ศ. 2560) อย่างไรก็ตาม การขาดข้อมูลการย้ายถิ่นของแรงงานที่แยกตามเพศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานข้ามชาติไม่ปกติ หมายความว่า ยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยแรงงานข้ามชาติ
หญิงในประเทศไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลกระทบต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ใน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการรวม
กันของภูมิภาคเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือที่เสรียิ่งขึ้น แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พ.ศ. 2558 (AEC 2015 Blueprint) ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์หลักส�ำหรับการรวมกันทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (1)
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (3) การเป็นภูมิภาคที่มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ (4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (ASEAN, 2008)
แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือหรือทักษะระดับสูง โดย
ด�ำเนินการผ่านข้อตกลงยอมรับร่วม ในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements)
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้คัดเลือก 7 วิชาชีพส�ำหรับการจัดท�ำข้อตกลงยอมรับร่วม ได้แก่ นักบัญชี วิศวกร นักส�ำรวจ
สถาปนิก พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์ และด้านการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งกฎระเบียบที่
จ�ำเป็นต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายภาคส่วนดังกล่าวให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ย้ายถิ่นที่มีฝีมือหรือทักษะระดับสูง
ในอาเซียน มีเพียงร้อยละ 1.7 ของจ�ำนวนแรงงานอาเซียนที่ทำ� งานในประเทศไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 (DOE) ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นความเป็นจริงว่า ความต้องการของตลาดแรงงานในการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย คืองานที่ใช้ทักษะ
น้อยเป็นหลัก
แรงงานข้ามชาติทักษะน้อยอยู่ภายใต้เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) จึงมีนโยบายที่เกี่ยวข้องบริหารจัด
การแยกออกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างการให้การคุ้มครองที่อยู่ภายใต้ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เช่นที่ได้ระบุไว้ในฉันทามติอาเซียน ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติ (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ทั้งนี้ ประเด็นด้าน
เศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS)

กรอบความตกลงว่าด้วยสาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) พ.ศ. 2547 (ASEAN Framework
Agreement on Priority Integration Sectors (PIS) 2004) ออกแบบมาเพื่อเร่งรัดการรวมกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่ง
สาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) ประกอบด้วย 11 ภาคส่วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตร การบิน ยาน
ยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ประมง สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไม้ (ASEAN, 2004)
ส่วนประกอบของสาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) อยู่ภายใต้เสาของแผนการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยมีส่วนในการผลักดันไปสู่การเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีส่วนประกอบ
หลัก ได้แก่ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือที่เสรี แม้ว่าจะไม่ใช่กรอบการด�ำเนินงานด้านการ
ย้ายถิ่น แต่สาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใน
ภูมิภาค ซึ่งยอมรับถึงความจ�ำเป็นในการลงทุนในภาคส่วนการส่งออก รวมถึงภาคส่วนที่เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพิงการย้าย
ถิ่นจ�ำนวนมากของแรงงานข้ามชาติทักษะน้อย เช่น การประมง การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งมีการจ้างงานผู้ย้าย
ถิ่นหญิงจ�ำนวนมาก อีกทั้ง ได้ระบุถึงภาคส่วนที่ก�ำลังเติบโต และมีโอกาสในการเพิ่มการจ้างงานแรงงานหญิง รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติหญิง เช่น สุขภาพ การเดินทางทางอากาศ และอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ “e-ASEAN”)
อย่างไรก็ตาม สาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) ไม่ได้รวมภาคส่วนที่ต้องการแรงงานข้ามชาติ
หญิงจ�ำนวนมาก เช่น งานบ้าน และการก่อสร้าง การขาดแผนงานด้านการเคลื่อนย้ายที่ตอบสนองต่อความเป็นจริงของ
ตลาดแรงงานไทย โดยการยอมรับถึงการมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญของแรงงานหญิงทักษะน้อยในภาคส่วนที่มีอยู่ และเกิดขึ้นใหม่
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จ�ำกัดความสามารถของสาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) ในการสนับสนุนประเทศไทยในการจัด
ตั้งเศรษฐกิจที่มุ่งสู่อนาคตและครอบคลุม ทั้งคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements) หรือ
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ทวิภาคีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างเชิงนโยบายนี้ได้

โอกาสการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้หญิงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจส�ำหรับผู้หญิงในการย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานที่ใช้ทักษะน้อย มีความจ�ำเป็นในการเพิ่มทางเลือก
ในการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย ขยายโอกาสด้านการจ้างงาน และเสริมสร้างการคุ้มครองทางแรงงานและสังคม ความไม่เท่าเทียม
ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการจ้างงานในประเทศต้นทาง ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหญิงไม่ได้รับประโยชน์จากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขาดบทบัญญัติที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ระหว่างเพศในการจ้างงานและการลดคุณค่าแรงงานข้ามชาติหญิง ต่อการมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจไทยและอาเซียน ส่งผล
ให้ผู้หญิงจ�ำนวนมากอยู่ด้านล่างสุดของระดับการท�ำงาน
เพือ่ การประเมินความสามารถของการรวมกันทางเศรษฐกิจของภูมภิ าค เพือ่ มีสว่ นในการพัฒนาผลลัพธ์ของการย้ายถิน่ ส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติหญิง และการพัฒนาของประเทศไทย มีความจ�ำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้าง และ
อุปสรรคทางสถาบันที่มีอยู่ ที่กันไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การท�ำงานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองทางสังคม
ความไม่เท่าเทียมในกระบวนการย้ายถิ่นและในสถานที่ท�ำงาน สามารถสร้างล�ำดับชั้นของแรงงานได้ ซึ่งจ�ำกัดผู้หญิงจาก
การเข้าถึงงานที่มีคุณค่าของภาคส่วนอื่นๆ ได้ ความไม่เท่าเทียมดังกล่าวมีอยู่ในภาคส่วน “ผสม” เช่นกัน เช่น การก่อสร้าง
และการผลิต ที่ผู้ย้ายถิ่นหญิงจะได้รับการจ้างงานในต�ำแหน่งที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย และถูกมอบหมายให้ท�ำงานที่มี
ความรับผิดชอบน้อยกว่า
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างพื้นฐานเป็นสาขาส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งการก่อสร้างเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ภายในภาคการก่อสร้างของไทย มีสัดส่วนผู้หญิงท�ำงานอยู่เกือบร้อยละ 50 ของแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงส่วน
ใหญ่ถูกจ�ำกัดให้ท�ำงานเป็น “กรรมกรทั่วไป” เท่านั้น แรงงานข้ามชาติหญิงในการก่อสร้าง ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานที่ใช้
ทักษะน้อยและรายได้น้อย เช่น การท�ำความสะอาด จัดภูมิทัศน์ และท�ำอาหาร ซึ่งโอกาสในการท�ำงานขึ้นอยู่กับการสมรสกับ
ผู้ชายที่ทำ� งานอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง มากกว่าท�ำงานตามทักษะหรือความสามารถของตน (ILO, 2016a)
รูปแบบที่เป็นระบบในการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย ส�ำหรับงานที่มีคุณค่าส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง โดยเป็นงานที่ตรงกับความ
สามารถ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถสร้างประโยชน์ที่ส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจไทย แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดในกลไกเชิงสถาบันภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการอ�ำนวยความสะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะน้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการรวมตัวและสร้างผลผลิตในภูมิภาค แต่ก็มีขอบเขต
ส�ำหรับการเป็นผู้น�ำในระดับชาติ ในประเด็นดังกล่าวผ่านการพัฒนาด้านการลงทุนในเส้นทางการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย และการ
พัฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง

ความท้าทายและอุปสรรคต่อการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้หญิงใน
ประเทศไทย
รูปแบบการย้ายถิ่นของผู้หญิงส่วนหนึ่ง ก�ำหนดโดยเส้นทางการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยที่มีอยู่ไปสู่อาชีพและภาคส่วนเฉพาะ การ
ลดค่าของงานของผู้หญิง เช่น งานบ้าน ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงภาคส่วนการท�ำงานในระบบ และงานที่ได้รับค่า
จ้างสูง ดังนั้น บ่อยครั้งที่แรงงานข้ามชาติหญิงถูกจ�ำกัดให้ย้ายถิ่นไม่ปกติ เข้าสู่งานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง MOU ร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน (RTWG, 2015) อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของการย้ายถิ่นปกติภายใต้ข้อตกลง MOU
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านสร้างแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไม่ปกติ โดยเฉพาะส�ำหรับผู้หญิงในประเทศต้นทางที่มีรายได้ต�่ำ ท�ำให้
การย้ายถิน่ ปกติเป็นไปได้ยากยิง่ ขึน้ ปัจจัยดังกล่าว หมายถึงผูห้ ญิงมีแนวโน้มในการย้ายถิน่ ไม่ปกติเข้าสูก่ ารท�ำงานนอกระบบ
ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหญิงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
การวิเคราะห์ประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติหญิงในภาคการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เกษตร และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย และไทย พบว่ามีข้อท้าทายและอุปสรรคหลักจ�ำนวน 5 ข้อต่อ
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การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติหญิง ได้แก่ (1) กระบวนการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน (2) การจ้างงานนอก
ระบบ (3) การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม (4) การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ (5) โอกาสในการพัฒนาและการ
ฝึกอบรมทักษะ ซึ่งในส่วนต่อไปนี้จะวิเคราะห์ถึงความท้าทายในบริบทของประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน และการเข้าถึงช่องทางการย้ายถิ่นปกติ

ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นปกติอาจสูงเกินไปส�ำหรับผู้หญิง ซึ่งท�ำให้เกิดความท้อแท้ในการใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้ การ
ส�ำรวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและมาเลเซียพบว่าผู้ย้ายถิ่นปกติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 572 เหรียญสหรัฐฯ ในการย้ายถิ่น เทียบ
กับ 247 เหรียญสหรัฐฯ ของแรงงานข้ามชาติไม่ปกติ ผู้หญิงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจ�ำนวน 400 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งน้อยกว่าค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของผู้ชายจ�ำนวน 459 เหรียญสหรัฐฯ (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) ซึ่งอาจสะท้อนว่าผู้หญิงมีรายได้
น้อยกว่าผู้ชายในการออกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นปกติ รวมถึงผู้หญิงเลือกที่จะย้ายถิ่นไม่ปกติเนื่องจากภาคส่วนที่ตนท�ำงาน
ไม่ได้อยู่ภายใต้แผนการย้ายถิ่นปกติ
ประเทศไทยได้ก�ำหนดนโยบายและกฎระเบียบเพื่อตอบสนองต่ออัตราการย้ายถิ่นไม่ปกติสูง และเพื่อควบคุมเส้นทางการย้าย
ถิ่นที่ดีขึ้น บทบัญญัติสำ� หรับการย้ายถิ่นปกติอยู่ภายใต้ MOU ทวิภาคีร่วมกับประเทศต้นทางจ�ำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้ก�ำหนดช่องทางการย้ายถิ่นผ่านบริษัทจัดหา
งานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ การย้ายถิ่นตามช่องทาง MOU มีจ�ำนวนน้อย ซึ่งกรมการจัดหางานได้รายงานจ�ำนวนแรงงาน
ข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนภายใต้การด�ำเนินงานของ MOU จ�ำนวน 850,302 คน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (DOE, 2018)
ในส่วนนี้ การใช้ประโยชน์จากข้อตกลง MOU ได้ไม่เต็มที่เชื่อมโยงกับกระบวนการที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายสูง และความซับซ้อน
มีการขาดแรงจูงใจในการใช้เส้นทางการย้ายถิ่นปกติตามช่องทาง MOU ที่ไม่สามารถรับรองการคุ้มครองด้านแรงงานและ
สังคมได้อย่างสมบูรณ์แก่แรงงานข้ามชาติ เช่น ผู้หญิงในงานบ้านไม่ได้รับการรับรองว่าจะได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำที่ก�ำหนดใน
ประเทศไทยโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมาย การด�ำเนินการจัดหางานที่ไม่ซื่อสัตย์ในประเทศต้นทางและปลายทาง
ส่งผลให้แรงงานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป หรือถูกส่งไปท�ำงานในสถานที่ท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าการย้ายถิ่นจะ
ด�ำเนินการผ่านบริษัทที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ตาม ส่งผลให้แนวคิดส่วนใหญ่เห็นว่าการย้ายถิ่นปกติให้ประโยชน์เพียงน้อยนิด และ
ท�ำให้แรงงานข้ามชาติหญิงบางรายเลือกใช้ช่องทางการย้ายถิ่นไม่ปกติ อีกทั้ง ยังมีการขาดความชัดเจนด้านกฎหมายของการ
ย้ายถิ่นภายใต้กระบวนการ MOU ในภาคส่วนที่จ้างงานแรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่อนุญาตให้ผู้หญิงย้ายถิ่นเข้าสู่งานบ้าน ซึ่งอาจแปลได้ว่า “ขัดต่อขนบธรรมเนียมและประเพณีของลาว” ตาม
ดุลยพินิจขั้นพื้นฐาน (ILO, 2017)

การจ้างงานนอกระบบ

ภาคส่วนที่จ้างงานผู้หญิงเป็นหลัก โดยเฉพาะงานบ้าน การเกษตร และการบันเทิง ยังไม่ได้เข้าในระบบโดยเต็มที่ และมีความ
เกี่ยวข้องการย้ายถิ่นไม่ปกติจ�ำนวนมาก (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) การจ้างงานนอกระบบมีความ
เกี่ยวข้องกับงานที่ไม่มั่นคง การเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง ค่าจ้างต�่ำ และสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การจ้างงานนอกระบบ
จ�ำกัดความครอบคลุมของแผนการคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายแรงงาน หมายความว่า ผู้หญิงต้องพบเจอกับการแสวงหา
ประโยชน์หรือการคุกคาม รวมถึงการคุกคามทางเพศ และเข้าถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดสิทธิได้น้อย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานส�ำหรับแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติหญิง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างที่ส�ำคัญระหว่างกฎหมายและการปฏิบัติ รวมถึงมีช่องว่างด้านการคุ้มครอง
เฉพาะในบางภาคส่วนซึ่งมีผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่า การไม่รวมแรงงานที่ท�ำงานด้านการบันเทิงและการให้บริการทาง
เพศ (และงานบ้านในบางส่วน) หมายความว่าผู้หญิงที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงานในภาคส่วนนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายได้น้อย (ILO, 2017) การขาดความครอบคลุมส่งผลกระทบอย่างมากด้านสิทธิของแรงงานข้าม
ชาติหญิง ซึ่งการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีผู้ที่ทำ� งานบ้านถึงร้อยละ 90 ที่ได้รับค่าจ้างต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำ และท�ำงานเฉลี่ยเป็น
เวลา 13.5 ชั่วโมงต่อวัน (ILO, 2016b) แม้กระทั่งภาคส่วนที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน การบังคับใช้กฎหมายและความรับ
ผิดชอบที่จ�ำกัดส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นหญิงจ�ำนวนมากประสบกับการเลือกปฏิบัติด้านค่าจ้างและถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงานอื่นๆ
การศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับภาคการก่อสร้างในประเทศไทยพบว่า แรงงานก่อสร้างหญิงได้
รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย แม้ว่าจะท�ำงานแบบเดียวกัน ผู้ชายทุกคนที่ได้รับการสัมภาษณ์ในการศึกษานี้ได้รับค่าจ้างอย่างน้อย
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ตามค่าจ้างขั้นต�่ำ เทียบกับผู้หญิงที่มีเพียง 1 ใน 3 (ILO, 2016a)
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาสภาพการท�ำงานส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง โดยเฉพาะการ
ด�ำเนินงานผ่านกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ขยายความ
คุ้มครองและผลประโยชน์ให้กับแรงงานที่ท�ำงานบ้าน รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุขั้นต�่ำในการท�ำงาน วันหยุดนักขัตฤกษ์
การลาป่วย และการรับรองการจ่ายค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นหญิงที่ท�ำงานบ้านยังคงไม่ได้รับความคุ้มครองพื้นฐานบาง
ส่วน เช่น ค่าจ้างขั้นต�่ำ และสิทธิในการเข้าร่วมและจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการด�ำเนินการต่างๆ ยังคงมีข้อจ�ำกัด การขาด
ความคุ้มครองส�ำหรับแรงงานที่ท�ำงานบ้านเป็นผลมาจากมาตรฐานทางสังคมและพฤติกรรมที่ลดคุณค่างานบ้าน ส่งผลให้
นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ILO, 2016b)

การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม

การคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยถือเป็นการคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศปลายทางใน
ภูมิภาคอาเซียน (ตารางที่ 9.3) ผู้ย้ายถิ่นปกติได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจากระบบประกันสังคม (Social Security
Scheme: SSS) และแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (Migrant Health Insurance Scheme: MHIS) ในขณะที่
ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติสามารถเลือกที่จะสมัครเข้าแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (MHIS) ได้ กองทุนประกันสังคม (Social
Security Fund: SSF) ให้การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงด้านการลาคลอดและการช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร อย่างไรก็ตาม ผล
ประโยชน์ดังกล่าวคุ้มครองให้กับแรงงานในภาคส่วนในระบบเท่านั้น และแรงงานในภาคการเกษตร งานบ้าน และภาคส่วน
นอกระบบอื่นๆ จะไม่ได้รับผลประโยชน์ที่กล่าวมา
ตารางที่ 9.3 ผลประโยชน์ของประกันสังคมส�ำหรับผู้ยา้ ยถิ่นในประเทศปลายทางในอาเซียน
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ที่มา: UN Women (พ.ศ. 2560)

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 แรงงานข้ามชาติหญิงมีสิทธิในการลาคลอดและได้รับการช่วยเหลือในการเลี้ยง
ดูบุตร อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า แรงงานข้ามชาติหญิงอาจถูกเลิกจ้างเมื่อตั้งครรภ์ (Fair Labor Association, 2018)
มีรายงานว่าการให้หญิงตั้งครรภ์ออกจากงานพบได้ทั่วไป แม้ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติหญิงจะท�ำงานอยู่ในภาคส่วนที่ได้รับ
การคุ้มครองด้านแรงงาน เช่น ภาคการก่อสร้าง ความเชื่อใจในระดับต�่ำระหว่างแรงงานข้ามชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รวมถึงการขาดข้อมูลด้านการให้บริการต่างๆ จ�ำกัดการได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงการบริการ
มีข้อจ�ำกัดมากขึ้นส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นหญิงที่มีสถานะทางกฎหมายไม่ปกติ โดยมีรายงานว่า ผู้หญิงบางรายคลอดบุตรในสถาน
ที่พักในสถานที่ทำ� งานแทนที่จะไปโรงพยาบาลเนื่องจากกลัวถูกจับกุม (UN Women, 2018)
ภายใต้พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ข้อก�ำหนดที่เข้มงวดส�ำหรับการร้องทุกข์สามารถสร้างความยากล�ำบากส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติที่ได้รับบาดเจ็บในการรับค่าชดเชย โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร อีกทั้ง การจ้างงานนอกระบบส่งผลให้แรงงาน
ข้ามชาติหญิงจ�ำนวนมากไม่ได้รับค่าชดเชย และรูปแบบการขอความช่วยเหลือในกรณีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ รวมถึง
ระยะเวลาที่ยาวนาน และความซับซ้อนด้านการด�ำเนินการของกระบวนการกันไม่ให้ผู้ย้ายถิ่นหญิงได้รับค่าชดเชย ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยได้นานพอที่จะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ

144
Thailand Report 2019_TH.indd 144

9/26/2562 BE 12:04 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

การเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และกลไกการร้องทุกข์

การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติหญิงที่ไม่เพียงพอ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหญิงมีความ
ตระหนักรู้น้อยเกี่ยวกับสิทธิด้านกฎหมาย และการให้บริการช่วยเหลือที่มีในพื้นที่ การขาดการเข้าถึงและข้อมูล และบริการที่
ตอบสนองต่อเพศภาวะ หมายความว่า ผู้ย้ายถิ่นหญิงสามารถด�ำเนินการตามสิทธิของตนภายใต้กฎหมายไทยได้น้อยกว่า ผู้
หญิงที่ทำ� งานในสถานที่ที่แยกตัวออกมา เช่น บ้านส่วนบุคคลในกรณีของงานบ้าน หรือสวนในกรณีงานภาคการเกษตร อาจ
พบกับอุปสรรคในการเข้าถึงการให้บริการมากขึ้น รวมถึงขาดความเสรีในการเคลื่อนย้าย การใช้โทรศัพท์ หรือทางเลือกด้าน
การเดินทาง
การวิจัยของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation: HRDF) ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับข้อท้าทายที่ผู้ย้ายถิ่นหญิงพบเจอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2558
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในคดีที่อยู่ในสายตาของสาธารณชน
หลายคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติหญิง คดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงาน และถูกเลือก
ปฏิบัติและถูกปฏิบัติอย่างด้อยค่าโดยระบบกฎหมายเนื่องจากเพศภาวะ สัญชาติ หรือเชื้อชาติ กลไกของรัฐที่จัดตั้งขึ้นส�ำหรับ
ให้การเยียวยาจากการถูกคุกคามและการด�ำเนินคดี นอกจากจะไม่ประสบความส�ำเร็จในการให้ความยุติธรรมแล้ว ยังซ�้ำเติม
ผู้เสียหายที่เป็นแรงงานข้ามชาติหญิงระหว่างกระบวนการชดเชยอีกด้วย (พ.ศ. 2559)

โอกาสในการพัฒนาและการฝึกอบรมทักษะ

ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ผู้ด�ำเนินธุรกิจที่มีลูกจ้างจ�ำนวน 100 คนขึ้น
ไป จะต้องจัดการอบรมทักษะรายปีให้กับลูกจ้างประจ�ำอย่างน้อยร้อยละ 50 ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานของ
ไทยแสดงให้เห็นว่า แรงงานข้ามชาติหญิงจ�ำนวน 10,000 คน ได้รับการอบรมจากนายจ้างใน พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม
ไม่มีข้อมูลการติดตามผลการอบรม และแรงงานข้ามชาติหญิงจ�ำนวนมาก ไม่ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะใดๆ ทั้งนี้ การ
ฝึกอบรมทักษะก่อนการย้ายถิ่นและระหว่างที่ท�ำงานในประเทศไทย สามารถยกระดับความสามารถของผู้ย้ายถิ่นหญิงให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ตามล�ำดับความส�ำคัญของประเทศและภูมิภาค

บทสรุป
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน พ.ศ. 2558 ได้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับแรงงานข้ามชาติหญิง และนาย
จ้างในประเทศไทย การพิจารณาถึงข้อท้าทายและอุปสรรคของการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย เข้าสู่การท�ำงานที่มีคุณค่าส�ำหรับผู้
หญิง จะสามารถยกระดับผลประโยชน์ และลดความเสี่ยงด้านการย้ายถิ่นของแรงงานได้ ในปัจจุบัน สิ่งที่มุ่งเน้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงด้านการย้ายถิ่นในประเทศไทย ซึ่งมี
แรงงานไม่ปกติและทักษะน้อย รวมถึงมีแรงงานหญิงเพิ่มมากขึ้น การสร้างแผนการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ตอบสนองต่อเพศ
ภาวะที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว จะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสของผู้หญิง
ในการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานที่สมควรได้รับ
แม้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการจัดให้มีความคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติภาย
ใต้ กรอบกฎหมาย ในทางปฏิบัติแล้ว แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากยังคงพบความยากล�ำบากในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว โดย
เฉพาะแรงงานข้ามชาติหญิง พบกับการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่ทั่วไป และความไม่เท่าเทียมทางเพศภาวะและสัญชาติ ช่องว่าง
ระหว่างการรับประกันการคุ้มครองทางแรงงานและสังคมตามกฎหมายและการปฏิบัติ รวมถึงความเข้าใจ แสดงให้เห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการพัฒนามาตรการที่จ�ำเป็น ต่อการตอบสนองต่อประสบการณ์จริงของแรงงานข้ามชาติหญิง การเสริมสร้าง
การคุ้มครอง และการเข้าถึงของผู้หญิงในการยอมรับความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติหญิง ต่อภาคการ
รวมตัวที่ส�ำคัญของอาเซียน ภาคส่วนที่ส�ำคัญระดับชาติของประเทศไทย และภาคส่วนทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จ้างงานผู้หญิง
มากกว่า เช่น งานบ้าน และงานด้านการดูแล
การลงทุนเพิ่มขึ้นในการอบรมพัฒนาทักษะ ช่วยให้แรงงานข้ามชาติผู้หญิงย้ายเข้าท�ำงานที่ได้รับค่าจ้าง และสภาพการ
ท�ำงานที่ดีกว่า การระบุภาคส่วนต่างๆ ภายในตลาดแรงงานโดยการขยายทางเลือกด้านอาชีพ การเสริมทักษะแรงงานข้าม
ชาติหญิงเพื่อเติมเต็มความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์ และอุปทานส�ำหรับแรงงานในประเทศไทย จะขยายผลประโยชน์ที่
ได้รับ และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ข้อเสนอแนะ
1. เสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิงในภาคส่วนนอกระบบ รวมถึงการขยายความคุ้ม
ครองอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายแรงงานส�ำหรับงานบ้าน การเกษตร การบันเทิง และการบริการ โดยสอดคล้องกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) พ.ศ. 2560 และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Migration) ซึ่งสามารถสร้างโอกาสส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นหญิงใน
การเข้าถึงการท�ำงานในระบบ
2. เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายแรงงานในภาคส่วนทีจ่ า้ งงานผูย้ า้ ยถิน่ หญิง โดยเฉพาะ การบังคับใช้การคุม้ ครอง
ด้านค่าจ้างขั้นต�่ำในภาคการก่อสร้าง และการลดชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนานในภาคส่วนการท�ำงานบ้าน รับรองการ
ห้ามไม่ให้มีการจ่ายค่าจ้างโดยเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติหญิง ให้สอดคล้องกับข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
3. จัดให้มีมาตรฐานและแนวทางที่ชัดเจน และรับรองว่าพนักงานตรวจแรงงานมีทรัพยากรและได้รับการอบรม
ที่เพียงพอ เพื่อติดตามสภาพการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติหญิง และบังคับใช้บทลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับนายจ้างที่ไม่ได้ด�ำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะงานบ้าน
4. สร้างความตระหนักรู้ระหว่างนายจ้างและแรงงานด้านสิทธิและหน้าที่ ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน
และสังคม
5. เพิ่มการเข้าถึงผลประโยชน์ของการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้หญิง โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ให้
บริการของภาครัฐ เกี่ยวกับการให้บริการที่ตอบสนองต่อเพศภาวะ ซึ่งจะท�ำให้หน่วยงานสร้างความเชื่อใจกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง และลดอุปสรรคของการใช้ประโยชน์จากสิทธิที่ควรได้รับ .
6. รับรองการเก็บข้อมูลด้านการย้ายถิ่นด้านแรงงานที่แยกข้อมูลตามเพศภาวะอย่างเป็นระบบ รวมถึงค่าจ้าง
ภาคส่วนการท�ำงาน และสถานะทางกฎหมาย
7. ปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อประกันว่าผู้หญิงทุกคนได้รับสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง รวมถึง
ผ่านสหภาพแรงงาน และเครือข่ายและสมาคมในระบบหรือนอกระบบ โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานะทางการย้ายถิ่น สถานะ
ทางกฎหมาย หรือภาคส่วนการจ้างงาน
8. ขยายโอกาสส�ำหรับการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้หญิง โดยการเพิ่มการด�ำเนินการด้าน MOU ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจรวมถึงการยอมรับภาคส่วนที่จ้างงานผู้หญิงมากกว่า
เช่น งานบ้าน งานให้การดูแล และการบันเทิง ภายใต้ MOU เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้หญิงต่อเส้นทางการย้ายถิ่นปกติ
9. ลดอุปสรรคในการย้ายถิ่น และการมีสถานะทางกฎหมายปกติส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง โดยทบทวนข้อ
ก�ำหนดด้านการจัดหางาน และการปรับสถานะให้เหมาะสมกับเพศภาวะร่วมกับประเทศต้นทาง ซึ่งควรลดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา และความซับซ้อนของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อมูลและการบริการที่ชัดเจน เข้าถึงได้ และตอบ
สนองต่อเพศภาวะแก่แรงงานข้ามชาติหญิง ก่อนการย้ายถิ่นและระหว่างการท�ำงาน
10. ขยายโอกาสในการท�ำงานที่มีคุณค่าส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง โดยการลงทุนด้านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานไทยโดยร่วมมือกับประเทศต้นทาง โดยควรค�ำนึงถึงความส�ำคัญของภาคส่วนหลัก
ระดับชาติและสาขาส�ำคัญ ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (PIS) โดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง การเกษตร
และการท่องเที่ยว
11. ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ ในการระบุถึงความต้องการของแรงงานข้ามชาติหญิง รวมถึงอนุ
สัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส�ำหรับคนงานท�ำงานบ้าน ค.ศ. 2011 (ฉบับที่ 189) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ความเป็นมารดา ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 183)
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12. ส่งเสริมการรวมตัวกันระหว่างการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยให้ความ
สนใจต่อการพัฒนา และปรับปรุงการเคลื่อนย้ายของผู้หญิงส�ำหรับงานที่ใช้ทักษะน้อย ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์
จากโอกาสในการเป็นประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562 ในการสนับสนุนการขยายข้อตกลงยอมรับร่วม ในภาคส่วนที่มี
สัดส่วนผู้ย้ายถิ่นหญิงท�ำงานสูง เช่น งานบ้าน การเกษตร และการผลิต
13. ด�ำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้หญิง องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรผู้ยา้ ยถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติหญิง เพื่อรับรองว่าเสียงและประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติหญิง ได้รับการตอบรับ
และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและกฎหมาย
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บทที่

10

การค้ามนุษย์ในประเทศไทย
Paul Buckley และ
อุบลวรรณ บุญรัตนสมัย / UNDP (UN-ACT)

บทคัดย่อ:
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยเกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานและทางเพศ ต่อมา ปัญหา
การค้ามนุษย์เกิดขึ้นท่ามกลางการย้ายถิ่นของแรงงานจ�ำนวนมากในภูมิภาค โดยมีแรงงานข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา ที่มีสาเหตุการย้ายถิ่นหลายอย่างรวมกัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย รวมกับการบริหารจัดการที่อ่อนแอและสถานที่ทำ� งาน
ที่ย�่ำแย่ ส่งผลให้มีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากที่หาโอกาสท�ำงานภายใต้สภาพเสี่ยง และถูกแสวงหาประโยชน์และคุกคาม
ในหลายระดับ ได้มีการพิจารณาถึงการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่การด�ำเนินการยังคงไม่เข้มแข็ง ใน
ช่วงปีที่ผ่านๆ มา ทั้งภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเป็นภาค
อุตสาหกรรมที่พบว่ามีการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆ มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ประมาณการที่น่าเชื่อถือถึงจ�ำนวนผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย มีผู้ที่ได้รับการคัดแยกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ใน พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 455 คน โดยส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิงที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ข้อจ�ำกัดของข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ยังมีความส�ำคัญ และรายงานส่วนใหญ่ จัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หรือเป็นการ
วิเคราะห์จากกรณีการคัดแยกผู้เสียหาย และเนื่องจากผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการคัดแยกอย่างเป็นทางการ จึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีความพยายามเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ และค�ำนิยามของการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (บังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2551 และปรับปรุงใน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560)
ได้นิยามการค้ามนุษย์ตามพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ส่วนเสริม
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention
against Transnational Organized Crime) (พ.ศ. 2543) ในขณะที่ค�ำนิยามนั้นยาวและซับซ้อน โดยเกี่ยวข้องกับการข่มขู่
หลอกลวง หรือบังคับ เพื่อน�ำมาและคงไว้ซึ่งบุคคลภายใต้สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ที่รุนแรง
มีการหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านแรงงานบังคับ ที่มีผลต่อการค้ามนุษย์ในพระราชบัญญัติป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่ง “แรงงานบังคับ” ตามกฎหมายระหว่างประเทศหมายถึง “งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งเกณฑ์เอา
จากบุคคลใดๆ โดยการขูเ่ ข็ญการลงโทษ และซึง่ บุคคลดังกล่าวนัน้ มิได้สมัครใจทีจ่ ะท�ำเอง” (Forced Labour Convention, 1930
(No. 29)) แรงงานบังคับไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (จากการถูกบังคับใช้แรงงาน) หรือวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้แรงงาน
ต่างถูกตีความว่าเป็นการค้ามนุษย์ การะบุว่าเป็นการค้ามนุษย์ (อย่างแท้จริง) ถือเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินก่อนที่จะพบว่ามี
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเกิดขึ้น ดังนั้น ตัวบ่งชี้ของนิยามแรงงานบังคับจึงมีประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าเป็นการค้า
มนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานหรือไม่ 1
1

ผ่านกระบวนการ COMMIT รัฐบาลไทยได้เห็นชอบร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขงในการใช้ตัวชี้วัดของการค้ามนุษย์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าคัดแยกที่
อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายคน มีระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารการยอม
รับถึงความแตกต่างของทั้งสองประเด็นมีความส�ำคัญ เนื่องจากปรากฏการณ์ทั้งสองรูปแบบจะเกิดรวมกันบ่อยครั้ง การ
ลักลอบขนย้ายเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายของคนในรูปแบบที่ไม่ปกติ (มิชอบด้วยกฎหมาย) ระหว่างชายแดนเพื่อให้เกิดก�ำไร
และเข้าใจว่าเป็นการด�ำเนินการโดยสมัครใจ ในขณะที่การค้ามนุษย์ไม่จ�ำเป็นต้องมีการข้ามชายแดนระหว่างประเทศ และ
มีองค์ประกอบของการหลอกลวง หรือการบีบบังคับ 2 ผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมาก เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อการท�ำงานโดย
ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง เข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการลักลอบขนย้ายหรือการค้ามนุษย์ แต่ข้าม
ชายแดนโดยบัตรผ่านแดนชั่วคราว หรือผ่านเส้นทางที่ไม่เป็นทางการ และพ�ำนักอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(UNODC, 2017)
การบีบบังคับและการขู่เข็ญผู้ที่ถูกลักลอบขนย้ายอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ หากมีการเก็บหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเกินไป จากการ
ขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการข่มขู่และคุกคาม เรื่องน่าสลดใจของชาวโรฮีนจาที่เข้ามาทางใต้ของประเทศไทย
พบกับความซับซ้อนดังกล่าวข้างต้น และแต่ละคนในกลุ่ม อาจอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน เช่น เป็นผู้ถูกลักลอบขนย้าย ผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ และเป็นผู้แสวงหาที่พักพิง (seeking asylum) ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560 ประเทศไทยได้คัดแยกชาว
โรฮีนจาจ�ำนวน 100 – 155 คน ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาจ�ำนวน 49 คน ใน
การตั้งรกรากใหม่ที่ประเทศที่สาม และให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ / ผู้แสวงหาที่พักมากกว่า 120
คน (MSDHS, 2015, 2016, 2017, 2018) อย่างไรก็ตาม มีอีกจ�ำนวนมากที่ไม่ได้ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว แม้ว่าอาจมีตัวชี้วัดความเสี่ยงและการถูกคุกคามที่คล้ายกัน
ในบริบทของการย้ายถิ่นด้านแรงงานสู่ประเทศไทย แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก ไม่สามารถหาเงินมาใช้จ่ายส�ำหรับการย้าย
ถิ่นและค่าจัดหางานเต็มจ�ำนวนล่วงหน้าได้ จึงต้องเริ่มท�ำงานพร้อมกับการเป็นหนี้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการย้ายถิ่นส�ำหรับชาว
เมียนมาสู่ประเทศไทยคือ 400 เหรียญสหรัฐฯ (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) ซึ่งเป็นจ�ำนวนมากกว่าค่าจ้าง
3 เดือน ในประเทศไทย และมากกว่าเป็นจ�ำนวนมากเมื่อเทียบกับรายได้ในประเทศเมียนมา ภาระหนี้สินสามารถสร้างความ
เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ได้ โดยมีข้อห่วงกังวลด้านอัตราของการใช้หนี้ ที่ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมและข่มขู่ เช่น
การยึดเอกสารประจ�ำตัว (UNODC, 2017) มีผู้ย้ายถิ่นเมียนมาครึ่งหนึ่งที่ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการย้าย
ถิ่น ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการใช้หนี้ และการสูญเสียหลักประกันเงินกู้ ส่งผลให้แรงงานบางราย “ถูกบังคับให้ทนกับสภาพการ
ท�ำงานที่ย�่ำแย่ เนื่องจากแรงงานมีความจ�ำเป็นในการน�ำเงินมาช�ำระหนี้” (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)

การคัดแยกผู้เสียหาย
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ ต่างมีข้อห่วงกังวลต่อปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
และรายงานส่วนใหญ่ ได้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของปัญหา 3 ข้อห่วงกังวลดังกล่าว มีผลต่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการคัดแยกในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่อื่นๆ โดยมีหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
ของอาชญากรรมที่ไม่ได้มีการเปิดเผย ความกลัว และรอยมลทินที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พบเจอบ่อยครั้ง ความยาก
ล�ำบากของกระบวนการคัดกรองผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีศักยภาพที่เพียงพอ (ECPAT International and
INTERPOL, 2018; UNODC, 2017) ในขณะที่ประมาณการของโลก (ILO, Walk Free and IOM, 2017) บ่งชี้ว่า มีเพียง
ส่วนน้อยที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของแต่ละกรณี ที่ไม่
ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายยังคงมีน้อย เนื่องจากมีการศึกษาขั้นปฐมภูมิเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจ�ำนวนน้อย ข้อจ�ำกัด
เกี่ยวกับข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ และรายงานส่วนใหญ่จัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หรือ
เป็นการวิเคราะห์จากกรณีการคัดแยกผู้เสียหาย บวกกับการมีอคติที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ภายใน
ประเทศ ในการนี้ รายงานผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจ�ำปีของรัฐบาลไทย เป็นผลงานส�ำคัญที่รวมความ
2

อ้างอิงจากกระทรวงต่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดท�ำกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายคน ซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะ
มีการก�ำหนดวิธีการปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกลักลอบขนย้าย (smuggled person) ด้วย
3

รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง Ship to Shore Rights: Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers (พ.ศ. 2561); รายงานของ
ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง Trafficking in Persons from
Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand (พ.ศ. 2560); และรายงานของ Human Rights Watch เรื่อง Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in
Thailand’s Fishing Industry (พ.ศ. 2561) และอื่นๆ
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พยายามของประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ขัน้ ปฐมภูมอิ สิ ระยังคงมีความจ�ำเป็น โดยตัง้ เป้าหมาย
ไปยังพื้นที่และภาคส่วนเฉพาะที่มีความเสี่ยง และออกแบบงานวิจัยเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยได้จัดตั้งทีมสหวิชาชีพ (Multi-Disciplinary Teams) ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เบื้องต้นผ่านกระบวนการมาตรฐานระดับชาติ ในขณะที่ต�ำรวจ มีหน้าที่อย่างเป็นทางการในการคัดแยกผู้
เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต�ำรวจจะด�ำเนินงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง และบางครั้งมี NGO ร่วม
ด้วย รูปที่ 10.1 แสดงให้เห็นว่า ใน พ.ศ. 2560 มีผู้ที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 455 คน ซึ่งลด
ลงจากจ�ำนวน 824 คน ใน พ.ศ. 2559 และจ�ำนวน 982 ใน พ.ศ. 2558 (MSDHS, 2018) มีจำ� นวนที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช่คนไทยลดลงอย่างมากจาก พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 โดยมีคนไทยที่ได้รับการคัดแยกว่า
เป็นผู้เสียหายร้อยละ 70 ใน พ.ศ. 2560 คนเมียนมามีจำ� นวนมากที่สุดในกลุ่มคนชาติอื่น (ร้อยละ 11) (รูปที่ 10.2) มีจำ� นวน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร้อยละ 84 ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (รูปที่ 10.3) ซึ่งอาจสะท้อนถึงการมุ่งเน้นต่อคดีการค้า
มนุษย์ในธุรกิจบริการทางเพศมากกว่า ในภาคส่วนของแรงงานที่ยากต่อการคัดแยกมากกว่า การประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ
นั้นเห็นว่า มีประเด็นความไม่สม�่ำเสมอในการคัดกรองและพิจารณาสถานะ เพราะเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย มีความเข้าใจแตก
ต่างกันเกี่ยวกับรูปแบบการบังคับและการแสวงหาประโยชน์ ที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการพิจารณาว่าเป็นค้ามนุษย์
(Liberty Asia, 2017) การวิเคราะห์ดังกล่าวสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำหรับการสร้างกลไกในการพัฒนา ทั้งวิธีการคัด
แยกผู้เสียหายและศักยภาพของทีมสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนกระบวนการคัดกรองผู้เสียหาย
รูปที่ 10.1 ผู้ที่ได้รับการคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จ�ำแนกโดยเพศ
(พ.ศ. 2557 – 2560)

ผู้หญิง

ผู้ชาย

รวม

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2561)
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มีความพยายามในการพัฒนากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายเป็นอย่างดี และการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่ผ่านมา จะต้อง
ใช้เวลาในการประเมินผล ทั้งนี้ การด�ำเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่องยังคงเป็นความท้าทาย ที่ผ่านมามีความกดดันในการ
คัดแยกผู้เสียหายในกรอบเวลาที่จ�ำกัด คือต้องแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน ได้เพิ่มระยะเวลาการคัดแยกผู้เสียหาย ซึ่ง
ถือเป็นการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเวลา “ฟื้นฟูตนเอง” อย่างเป็นทางการส�ำหรับผู้ที่อาจ
จะเป็นผู้สียหายก่อนที่จะด�ำเนินการคัดแยก ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะระดับสากลเพื่อการปฏิบัติงานที่ดี (UNODC,
2009; Liberty Asia, 2017) การยอมรับที่เป็นทางการมากขึ้นต่อสถานะของ “ผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” และ
การรวบรวมข้อมูลของกรณีดังกล่าว สามารถแก้ไขข้อจ�ำกัดในการคัดแยกว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ ซึ่งสามารถท�ำให้จ�ำกัด
ระดับของปัญหาได้ การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มนี้ สามารถช่วยในการด�ำเนินการได้โดยการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ปัจจัยความเสี่ยง และการบีบบังคับ และเมื่อต้องมีการคัดแยกผู้เสียหายในสถานที่ทำ� งานที่มีการแสวงหาประโยชน์ จะเป็น
ผลให้ผู้คัดแยกเบื้องต้นนั้น ส่งต่อกรณีการคัดแยกแต่ละกรณี ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาในระดับต่อไปได้ อีกทั้ง มีความ
ก้าวหน้าบางส่วนในการติดตามและคัดแยกผู้เสียหาย เช่น จัดให้มีการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาคประมงผ่าน
การด�ำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขการท�ำประมงผิดกฎหมาย (CCCIF) การยอมรับว่ามีการแสวงหาประโยชน์อยู่ในวง
กว้าง และการรับรู้ถึงปรากฏการณ์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเป็นระบบ จะสร้างผลกระทบที่ส�ำคัญในการลด
ปัญหาการค้ามนุษย์ได้
การไตร่ตรองต่ออคติที่ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้เสียหายในกรณีที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ มากกว่าภาคแรงงานอาจมีประโยชน์
เพราะข้อมูลเชิงสถิติแสดงให้เห็นว่า มีการด�ำเนินการที่พลาดเป้าหมายได้ มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดการก�ำหนดรู้ที่ผิดไป
กล่าวคือ การมีอคติต่อวัฒนธรรมและเพศสภาพ ท�ำให้คิดว่าผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จะ
ถูกเหมารวมว่าเป็น ”ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” อย่างชัดเจนมากกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ อีกหนึ่ง
ปัจจัย คือ เจ้าหน้าที่เข้าถึงแรงงานในอุตสาหกรรมทางเพศได้มากกว่า โดยมีอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ เมื่อเทียบกับแรงงานที่ท�ำงานในเรือประมง พื้นที่เพาะปลูก หรือบ้านเรือน (HRC, 2016) พื้นที่การท�ำงาน
เหล่านี้มีลักษณะที่ห่างไกล แยกตัว และอยู่นอกระบบ ส่งผลให้กระบวนการตรวจแรงงานมีความยากล�ำบากในการติดตาม
และค้นหากรณีการค้ามนุษย์ (Ronda-Perez and Moen, 2017) อีกทั้ง ตัวชี้วัดนามธรรมอื่นๆ เช่น การคุกคามผู้มีความเปราะ
บาง การยึดเอกสารประจ�ำตัว และการค้างจ่ายค่าจ้าง อาจตรวจพบได้ยากกว่า หรืออาจไม่สามารถท�ำความเข้าใจว่าตัวชี้วัด
นามธรรมเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ของลักษณะแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ (ILO, 2012) ซึ่งความอคติดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับ
การแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ลำ�้ หน้าประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มภูมิภาคแม่น�้ำโขง ซึ่งการพัฒนานี้ รวมกับการ
ขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นปลายทางที่ดึงดูดแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้รับการจ้างงานในภาคส่วนเฉพาะที่ใช้
แรงงานทักษะน้อย ได้แก่ การเกษตร การผลิต การแปรรูปอาหาร การประมง การก่อสร้าง งานบ้าน และมีเพิ่มเติมคือ งาน
ต้อนรับ และงานให้บริการ ความต้องการแรงงานในภาคส่วนดังกล่าว ตรงกับอุปทานแรงงานที่พร้อมในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา จากมุมมองของประเทศต้นทางในภาพกว้าง
โอกาสการด�ำรงชีวิตที่จ�ำกัด ร่วมกับการมีประชากรวัยท�ำงานจ�ำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงการท�ำงานที่มีคุณค่าในประเทศ
ตนหรือที่อื่น ซึ่งไม่สามารถด�ำเนินการตามความต้องการดังกล่าวในประเทศได้ อีกทั้ง มีเรื่องราวการย้ายถิ่นที่ประสบความ
ส�ำเร็จภายในเครือข่ายตน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจส�ำหรับคนจ�ำนวนมากในการย้ายไปต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับตนเองและครอบครัว
ระบบการจัดหางานและการบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ยังไม่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในประเทศไทย ประเด็นด้านความมั่นคงของชาติในบ่อย
ครั้ง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากลไกการด�ำเนินงาน นายหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตและเครือข่ายทางสังคม ได้เติมเต็มช่องว่างนี้
มาหลายทศวรรษ และเป็นคนกลางระหว่างแรงงานและนายจ้าง และสร้างระบบที่ไม่เป็นทางการในการจัดหางานที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการ และการลงโทษของนายจ้าง และเป็นการด�ำเนินงานทั้งภายใต้และนอกเหนือกรอบกฎหมาย
นายหน้าด�ำเนินการในรูปแบบ และระดับที่แตกต่างกัน โดยหาทางเพิ่มผลก�ำไรโดยการหลอกลวง หรือแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงานข้ามชาติ ความเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของนายจ้างเป็นหลัก รวมถึง ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ ที่ปล่อยให้เกิดการปฏิบัติ
เช่นนี้ และมีข้อจ�ำกัดด้านกฎหมาย และการเข้าถึงความยุติธรรมส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น เอื้อให้คนกลุ่มนี้มีอ�ำนาจในความสัมพันธ์
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ระหว่างนายจ้าง-แรงงานมากกว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ผู้รายงานพิเศษด้านการค้ามนุษย์เสนอแนะให้
ประเทศไทย “ทบทวนกฎหมายด้านแรงงานและการย้ายถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานทักษะน้อย หรือแรงงาน
กึ่งฝีมือ และจัดให้มีช่องทางการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย ขจัดความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบของแรงงานข้ามชาติ และ
ครอบครัว” (Special Rapporteur on Trafficking in Persons, 2012)
ภาคส่วนอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ได้กลายมาพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติค่าจ้างต�่ำเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันไว้ ซึ่ง
คาดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้ (IOM and ARCM, 2013; ILO 2018a) ทั้งนี้ ไม่มีสถิติที่สมบูรณ์ที่สุด
ด้านจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศ เนื่องจากมีการย้ายถิ่นไม่ปกติในระดับสูง อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อว่าผู้ที่ท�ำงาน
โดยมีสถานะไม่ปกติมีจ�ำนวนหลายแสนคน (ดูบทที่ 1) การปรับสถานะผู้ย้ายถิ่น จะท�ำให้สามารถทราบถึงความต้องการ
ของแรงงานและให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานได้ในระดับหนึ่ง การศึกษาวิจัยพบว่า มีแรงงานข้ามชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งใน
ประเทศไทย (ร้อยละ 52) ที่ทำ� งานโดยไม่มีเอกสารอย่างเป็นทางการ (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) ซึ่งสร้าง
ความเสี่ยง โดยเฉพาะในกรณีที่นายหน้าหรือผู้คุมงานให้แรงงานพ�ำนัก และท�ำงานในสถานที่ท�ำงาน และใช้วิธีการข่มขู่เรื่อง
การถูกจับกุมเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
ทัศนคติของสาธารณะต่อแรงงานข้ามชาติ สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติต่อแรงงาน และความสามารถในการเข้าถึงการให้
ความช่วยเหลือ ในกรณีการถูกแสวงหาประโยชน์และการคุกคาม ในประเทศไทย โครงสร้างสังคม “ความเป็นไทย” เป็น
เอกลักษณ์แห่งชาติได้ “โน้มน้าวทัศนคติของคนไทยต่อต่อผู้ย้ายถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ และอาจสร้างความล�ำเอียงและแบ่ง
ความคิดออกเป็นสองขั้ว” Sunpuwan and Niyomsilpa, 2012) ทัศนคติของสาธารณะอาจมีแนวโน้มมาจาก “การรายงาน
ของสื่อไทย ที่สื่อว่าผู้ลี้ภัยเมียนมา และผู้ย้ายถิ่นเป็นข้อคุกคามต่อความปลอดภัย ระเบียบสังคม และการสาธารณสุข และ
วาดภาพออกมาเป็นตัวปัญหา และภาระของประเทศไทย” (Sunpuwan and Niyomsilpa, 2012) การส�ำรวจจากคนไทย
พบว่าร้อยละ 80 “รู้สึกว่าผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ควรได้รับสิทธิจากการท�ำงานใดๆ” (Tunon and Baruah, 2012) ซึ่ง
สอดคล้องกับรูปแบบด้านความมั่นคงของชาติ ในการบริหารจัดการการย้ายถิ่น และล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ผู้ย้ายถิ่นน�ำเข้าในประเทศ
แรงงานข้ามชาติส่วนมาก ขาดความรู้ด้านกฎหมายที่มีผลต่อตนเอง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของตน (ILO, 2007) อุปสรรคทาง
ภาษาเป็นสิ่งกีดขวางที่ส�ำคัญต่อการเจรจา หรือเข้าใจข้อตกลงด้านการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร
หรือวาจาก็ตาม มีบ่อยครั้งที่แรงงานไม่ทราบถึงค่าจ้าง และสภาพการท�ำงานในสถานที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ท�ำงาน จึงมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไม่มีสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีเงื่อนไขการจ้างงานที่ก�ำกวมจากการตกลง
ทางวาจา การขาดสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียง
พอจากการถูกแสวงหาประโยชน์ และการคุกคาม ภาคประชาสังคมสามารถให้ความปลอดภัยแก่แรงงานข้ามชาติในกรณีดัง
กล่าวได้ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ NGO มีความส�ำคัญต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ NGO
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการเข้าถึงการให้บริการที่ผู้เสียหายอาจไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจวิธีการ
ในการรับประโยชน์
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รูปที่ 10.2 ผู้ได้รับการคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จ�ำแนกตามสัญชาติ
(พ.ศ. 2556 – 2560)

ไทย
เมียนมา
กัมพูชา
สปป.ลาว
อื่นๆ

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2561)

ภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงที่จ้างงานแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากในประเทศไทย ได้แก่ การประมง การก่อสร้าง การเกษตร
การผลิต งานบ้าน งานให้บริการทางเพศ และการบริการ กรณีการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ ได้กลาย
เป็นประเด็นส�ำคัญจากการท�ำงานผ่านการท�ำงานของ NGO และองค์การระหว่างประเทศด้านการก่อสร้าง งานบ้าน และ
ฟาร์มไก่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยายามประมาณการหรือก�ำหนดขอบเขต องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ได้เริ่มจัดท�ำการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจสภาพการท�ำงาน และการแสวงหา
ประโยชน์ในภาคส่วนนี้ อีกทั้ง มีรายงานการถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานของแรงงานไทย ที่ไปท�ำงานต่างประเทศใน
บางส่วนของยุโรป อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยในต่างประเทศ ยังไม่สามารถ
พิจารณาได้ว่าเป็นการค้ามนุษย์ ตัวบ่งชี้ว่าเป็นแรงงานบังคับสามารถพบเห็นได้ในหลายกรณีศึกษา และการศึกษาวิจัยเพิ่ม
เติมในประเด็นดังกล่าวจะมีประโยชน์ (Human Rights Watch, 2015) เนื่องจากการศึกษาวิจัยและการเก็บข้อมูลในภาคส่วน
อื่นๆ นั้นยังมีอยู่น้อย บทนี้จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมประมง และงานให้บริการทางเพศเป็นหลัก
ในช่วงปีที่ผ่านๆ มา ภาคประมงได้ตกอยู่ในความสนใจอย่างมาก และมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญโดยภาคประชาสังคมและ
รัฐบาล (ดูบทที่ 5) ปัจจัยเชิงโครงสร้างได้มีบทบาทที่แสดงให้เห็นว่า การค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบในอุตสาหกรรมประมง ซึ่ง
ได้มีการวิเคราะห์ในรายงานขององค์การสหประชาชาติและ NGO หลายฉบับ การไม่ควบคุมที่ขยายเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม
ประมงไทยในช่วงหลายปีส่งผลให้มีความต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับปริมาณปลาที่ลดลง ส่งผลให้ต้องใช้
เวลาในทะเลนานกว่าจะสามารถจับปลาได้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักต่อความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้
ภาคส่วนนี้
NGO ได้ด�ำเนินการเชิงรุกในการตอบสนองต่อกรณีการค้ามนุษย์บนเรือประมง และด�ำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสร้างความตระหนักรู้และการประสานงาน การด�ำเนินงานดังกล่าว ได้สนับสนุนผู้ให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
จากรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และสื่อ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการแสวงหาประโยชน์ การรายงานของสื่อ ยก
ตัวอย่างด้วยการสืบสวนของส�ำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับแรงงานบังคับบนเรือประมงไทยในประเทศอินโดนีเซีย
และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีการพาดหัวข่าวระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุกคาม และน�ำไปสู่การหาทางแก้ไข
ปัญหาเพิ่มมากขึ้น (Associated Press, 2016)
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การก�ำหนดประเด็นการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ยังคงมีการโต้แย้งเกี่ยวกับผลกระทบของการด�ำเนินการดังกล่าวว่า เป็น
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจริง และมีความยั่งยืนหรือไม่ หรือเพียงชั่วคราวในขณะที่มีความสนใจต่อภาคส่วนนี้ รัฐบาล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท�ำการประมงผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับบนเรือ
ประมงร่วมกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว แต่ยังคงมีอันตรายเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนึ่ง ซึ่งอาจ
สร้างปัญหาอื่นขึ้นมาได้ การด�ำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) การขึ้นทะเบียนเรือและลูกเรือ
ถือเป็นการพัฒนาความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมง แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการในการด�ำเนินการ ซึ่งอาจไม่มีผลกระทบต่อสภาพ
ของแรงงานภายในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการคุกคามที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรม อีกทั้ง มีข้อห่วงกังวลต่อการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์บนเรือประมงที่อาจเกิดจากการบ่งชี้การคุกคามในภาคส่วนนี้
การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในประเทศไทย เกิดขึ้นในภาคการบันเทิง และอุตสาหกรรมงานบริการที่
เฟื่องฟู และใหญ่โตในสังคมที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยม การท�ำงานบริการทางเพศในประเทศไทยเป็นงานนอกระบบ และ
พนักงานบริการทางเพศ ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองจากฎหมายแรงงาน การก�ำหนดให้งานให้
บริการทางเพศมีความผิดทางอาญา รวมถึงการยอมรับของสาธารณะต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว และการมีส่วนได้ส่วนเสียทาง
การเงินของผู้บังคับใช้กฎหมายบางรายส่งผลให้ยังคงไว้ซึ่งสถานภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ส�ำคัญ ส่งผลให้
ความเสี่ยงของแรงงานในภาคส่วนนี้รุนแรงขึ้น มีระดับที่แตกต่างกันของการแสวงหาประโยชน์ และการคุกคามที่แรงงานใน
อุตสาหกรรมนี้ต้องยอมทน แม้ว่าเป็นการท�ำงานบริการทางเพศโดยสมัครใจก็ตาม ในขณะที่มีอีกหลายประเทศที่มีกรณีเช่น
นี้ แต่มีแรงงานจ�ำนวนมากในภาคส่วนนี้ในประเทศไทย พบได้ทั่วไป และได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ส่งผลให้มีความช่วย
เหลือด้านสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ
ระดับของการบีบบังคับ และการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจบริการทางเพศ มีความส�ำคัญต่อ
ความเข้าใจว่า แต่ละคนจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาคส่วนนี้หรือไม่ การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศยังคงเป็นประเด็นโต้แย้งในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ตามที่กล่าวในบทที่ 3 ทัศนคติต่อธุรกิจบริการ
ทางเพศที่เป็นทางเลือกในการด�ำรงชีวิต ยังคงขัดแย้งต่อกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศไทย การตอบสนองต่อการค้า
มนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศยังคงแบ่งแยกเพศ และเลือกปฏิบัติบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการแยก “ผู้เสียหายที่บริสุทธิ์”
จาก “อาชญากร” ความแตกต่างของการท�ำงานบริการทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เป็นสาเหตุของความห่วง
กังวล และเมื่อเกิดขึ้นจะขัดขวางการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุกคามสิทธิมนุษยชน ในขณะที่การบุกทลาย
สถานบันเทิงทางเพศมักจะเป็นที่จับตามอง การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในแรงงานกลุ่มนี้ บ่งชี้ว่าควรมีการให้
ความคุ้มครองและแจ้งเงื่อนไขการท�ำงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีข้อห่วงกังวลเฉพาะที่ต้องด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ที่อายุยังไม่ครบก�ำหนดในภาคส่วนนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ใหญ่
สถานการณ์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน และแต่ละบุคคลมีทางเลือกในการท�ำงานเป็นของตนเอง ซึ่งควรค�ำนึงถึงประเด็นดัง
กล่าวในการพิจารณาว่า สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์นี้เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่
การแสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงไทยในงานให้บริการทางเพศนอกประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เป็นอย่าง
ดี โดยมีกรณีที่เกิดขึ้นในยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงในแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และอินเดียในขอบเขตที่
น้อยกว่า มีกรณีที่ถูกบันทึกไว้ในมาเลเซียและจีน ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกรณีการค้า
มนุษย์ในประเทศที่พบโดยประเทศต้นทาง โดยมีกรณีที่เกิดขึ้นจ�ำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา มีผู้หญิง ผู้ชาย เด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายจากยุโรปตะวันออก และประเทศจาก
แอฟริกาในจ�ำนวนที่น้อยกว่า ถูกน�ำมาบังคับให้บริการทางเพศ อีกทั้ง มีรายงานของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศของผู้
หญิงแปลงเพศไทยในยุโรปด้วย (AFP, 2018)
การบังคับขอทาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กต่างชาติที่มีอายุ
น้อยกว่า 15 ปี โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจ�ำนวน 127 คน ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 (MSDHS, 2015,
2016, 2017, 2018) ซึ่งเด็กถูกค้ามนุษย์โดยให้ขายดอกไม้หรือสินค้าอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับขององค์กร และความตั้งใจ
ในการแสวงหาประโยชน์ยังคงไม่มีความชัดเจน
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รูปที่ 10.3 กรณีการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยกอย่างเป็นทางการ จ�ำแนกโดยประเภทของการถูกแสวงหาประโยชน์
(พ.ศ. 2556 – 2560)

การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ

แรงงานบังคับ

ขอทาน

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2561.

การทุจริต ระบบอุปถัมภ์ และการค้ามนุษย์
การทุจริต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของการค้ามนุษย์ในหลายด้าน ในประเทศไทย การยอมรับบริบทของ “การทุจริตที่แพร่
หลาย และกระจายไปทั่ว” เป็นสิ่งส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ในขณะที่เป็น
ประเด็นอ่อนไหว ยังมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากนี้ โดยภาคส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐ และในช่วงหลังนี้ภาครัฐเข้ามา
แก้ไขปัญหาด้วย รายงานผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2561 รายงานว่า “มีเจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ต้องโทษหนักเป็นครั้งแรก ในคดีปาดังเบซาร์ โดยศาลยุติธรรมได้ลงโทษเจ้าหน้าที่จ�ำนวน
11 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นระดับพลโท เนื่องจากสมรู้ร่วมคิดในการค้ามนุษย์ผู้ย้ายถิ่นชาวโรฮีนจา” (MSDHS, 2018) ซึ่งรายงาน
ได้เสนอให้เห็นว่าก่อน พ.ศ. 2560 มีเจ้าหน้าที่รัฐจ�ำนวน 44 คน ที่ถูกด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่ง
คดีปาดังเบซาร์แสดงให้เห็นว่ามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของเจ้าหน้าที่ที่ถูกด�ำเนินคดีฐานค้ามนุษย์ในประเทศ
มีการรายงานถึงการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในกรณีการค้ามนุษย์ รวมถึงคดีที่เป็นเป้าสายตา
ของสาธารณะชน เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีต�ำรวจอย่างน้อย 9 คน ที่ถูก
ให้ออกจากราชการภายหลังจากเกี่ยวพันเด็กที่มีอายุต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด และเด็กผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบอุปถัมภ์ “คือการมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่สมดุล แต่ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์
ผ่านอ�ำนาจ และการแลกเปลี่ยน” (Roniger, 2004) ซึ่งสะท้อนความส�ำคัญของการเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างผู้อุปถัมภ์กับ
ผู้พึ่งพาในประเทศ ที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ และความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย ธรรมชาติของการทุจริต ที่แรงงานข้ามชาติประสบมีให้เห็นร้อยละ 21 ของแรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับมา โดย
รายงานว่า ได้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ “เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้พ�ำนักหรือท�ำงาน
ในประเทศไทย” (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017) เครื่องมือทางกฎหมาย เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถูกน�ำมาใช้ข่มขู่และด�ำเนินคดีกับผู้ให้ความช่วยเหลือด้าน
สิทธิมนุษยชน และผู้สื่อข่าว ซึ่งถูกกันไม่ให้ศึกษาวิจัยและรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เช่น สถานการณ์ระหว่าง
กองทัพเรือและส�ำนักข่าวภูเก็ตหวาน (iLaw, 2014)
4

การรายงานเกี่ยวกับ “การทุจริตที่แพร่หลายและกระจายไปทั่ว” น�ำมาจากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ และในที่นี้ หมายความถึง
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะด้านความเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์เท่านัน้
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การต่อต้านการค้ามนุษย์
รัฐบาลไทยได้ก�ำหนดให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และปฏิรูปกฎหมายที่ส�ำคัญ เพื่อสนับสนุนความ
พยายามนี้ จากที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการท�ำงานของทีมสหวิชาชีพผ่านแนวทาง “3P”
ได้แก่ การด�ำเนินคดี (Prosecution) การคุ้มครอง (Protection) และการป้องกัน (Prevention) 5 อีกทั้ง ได้ประกาศรับรอง
และจัดท�ำนโยบาย คณะกรรมการ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ และแผนการด�ำเนินงานต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมี
จ�ำนวนมากเกินกว่าจะสามารถระบุไว้ในบทนี้ได้ รัฐบาลไทยยังได้มีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ผ่านการด�ำเนินงานของอาเซียน รวมถึงข้อตกลงระดับรัฐมนตรีลุ่มแม่น�้ำโขง ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
(Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking: COMMIT) และกระบวนการบาหลี (Bali Process)
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานตามกลไกในระดับนโยบายนั้น พบว่ายังคงมีอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กล่าว
คือ การค้ามนุษย์นั้น ไม่เพียงแต่ทำ� ลายภาพลักษณ์ของประเทศ แต่มีผลกระทบเชิงลบทางการค้าด้วย ประเทศไทยได้รับ “ใบ
เหลือง” จากสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมประมง เนื่องจากมีการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
และภายหลังเห็นว่า เกิดจากสภาพการท�ำงานที่ยำ�่ แย่ส่วนหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรม
ประมง โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (Command Center to Combat Illegal Fishing:
CCCIF) และได้รับงบประมาณจ�ำนวนมากเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
กฎระเบียบใหม่ในภาคการประมง ประกอบด้วยการจ�ำกัดจ�ำนวนไม่ให้เกิน 30 วัน ที่เรือจะสามารถออกทะเลได้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบที่ส�ำคัญต่อเรือประมงที่มักจะออกทะเลเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ ระยะทางที่เรือประมงไทยใช้ในการเดินทาง และ
จ�ำนวนเดือนที่ต้องใช้แรงงานอยู่บนเรือประมง รวมถึงการเทียบท่าเป็นช่วงๆ และขาดกลไกการร้องทุกข์สำ� หรับแรงงาน เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดแรงงานบังคับ การศึกษาวิจัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ใน พ.ศ. 2561 ชี้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในปีที่ผ่านๆ มาบ้าง เช่น การเปลี่ยนจากการจ่ายเงินแบบผันแปร เป็นการจ่ายเงินตามค่าจ้างขั้นต�่ำ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้กับภาคส่วนนี้แล้ว อีกทั้ง มีแรงงานกล่าวว่า ได้ลงนามในสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 43) ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากการส�ำรวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ใน พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 6) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่เป็นกฎ
ระเบียบใหม่ และมีผู้ที่ไม่มีสัญญาจ้างมากกว่าครึ่งหนึ่งของการส�ำรวจ จึงมีความจ�ำเป็นในการเพิ่มความพยายาม การศึกษา
วิจัยระบุว่ามีตัวชี้วัดของแรงงานบังคับที่ส�ำคัญ โดยมีการยึดเอกสารประจ�ำตัว (ร้อยละ 30) และค้างจ่ายค่าจ้าง (ร้อยละ 24)
ซึ่งยังคงมีอยู่ทั่วไปในภาคส่วนนี้ (ILO, 2018b)
มีประเด็นเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับการด�ำเนินการด้านแรงงานข้ามชาติในบทนี้ มุ่งเน้นไปยังภาคการประมง ซึ่งการติดตามสภาพ
การท�ำงานของแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ไม่ได้ด�ำเนินการในรูปแบบที่จะสามารถบ่งชี้ถึง
สภาพการจ้างงานที่ถูกบีบบังคับ การบังคับหรือการหลอกลวงโดยผู้ดูแลเรือและนายหน้ายังคงเป็นปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากการ
ท�ำงานในภาคส่วนนี้ ยังไม่สามารถดึงดูดคนไทยส่วนใหญ่ได้ และภาคส่วนนี้ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติต่อไป ท้ายที่สุด
วิธีที่อุตสาหกรรมนี้จะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่จะชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะเมื่อประเด็นนี้จะมีลำ� ดับความ
ส�ำคัญ ความสนใจ และทรัพยากรน้อยลงในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ความไม่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการประมงที่ยาวนานอาจ
เป็นการบังคับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ถาวรในระยะยาว
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น ต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ตามคณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Working Group on Business and Human Rights) ซึ่งมีความยินดีที่รัฐบาลไทยได้รับรอง
และส่งเสริมวาระธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะท�ำงานได้ระบุถึงความจ�ำเป็นในการรับรองรูปแบบที่คล้ายคลึง กับการ
ด�ำเนินงานในภาคส่วนประมง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในภาคการเกษตร และการก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง
จ้างงานแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก ในส่วนของการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ และธุรกิจที่ใช้แรงงานบังคับนั้น กฎหมาย
ต่อต้านการทุจริตได้มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งก�ำหนดเงื่อนไขว่า บริษัทสามารถถูกด�ำเนินคดีอาญาจากการให้สินบนต่อ
เจ้าหน้าที่ และอาจเป็นปัจจัยในการน�ำไปสู่การต่อต้านการค้ามนุษย์ได้อีกด้วย 6
5

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาชมเชยรัฐบาลไทยว่ามี “การพัฒนาที่ส�ำคัญ” ด้านความพยายามใน
การขจัดแรงงานเด็กในรายงาน Findings on the Worst Forms of Child Labor พ.ศ. 2560
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
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การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

รัฐบาลได้จัดท�ำกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายให้มีมาตรฐานทั่วประเทศใน พ.ศ. 2558 และตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ได้รายงานความ
ก้าวหน้าที่ส�ำคัญในการจัดท�ำแนวทางเพื่อ “ยกระดับประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ทั้งนี้ การด�ำเนิน
การดังกล่าว มีความสอดคล้องอย่างใดกับจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจ�ำนวนน้อยลงนั้น ยังคงไม่มีความ
ชัดเจน และจะต้องส�ำรวจสาเหตุกันต่อไป ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช่คนไทย ได้รับอนุญาตให้พำ� นัก และท�ำงานใน
ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ดำ� เนินคดีได้แล้วเสร็จ ในผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 455 คน ที่ได้รับ
การคัดแยกเมื่อ พ.ศ. 2560 นั้น มีโอกาสที่ได้ท�ำงานจ�ำนวน 195 คน โดยมีความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการด�ำเนินการ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือในการคืนสู่สังคมส�ำหรับผู้เสียหาย
ที่เป็นคนไทย และติดตามผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านการประชุมด้านการบริหารจัดการรายกรณี ภายใต้กลไกความ
ร่วมมือทวิภาคี ความเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. 2558 ได้ตอบสนองต่อจุดอ่อนในการคัดแยกผู้เสียหายของนโยบายและการปฏิบัติ
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อไป เช่น การบังคับให้ต้องพ�ำนักในบ้านพักชั่วคราวส�ำหรับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์จ�ำนวนมาก
รัฐบาลได้รายงานว่า ได้พัฒนาและใช้งานฐานข้อมูลรวมคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมีความต่อการพัฒนาการบริหารจัดการคดี และการ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ใน พ.ศ. 2561 หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความคุ้มครองจ�ำนวน
10 หน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการเสริมสร้างการด�ำเนินคดี และการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เชี่ยวชาญการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในแต่ละระดับของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถยึดทรัพย์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2559 ได้ยึดทรัพย์จ�ำนวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ได้จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสีย
หายผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประมาณ 13,000 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับผู้เสียหายจ�ำนวน 23 คน
ในปีเดียวกัน แม้ว่า จะน่าชื่นชมส�ำหรับจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 5,142 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับผู้เสียหายจ�ำนวน 6 คน ใน พ.ศ.
2558 ซึ่งยังคงเป็นจ�ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบค่าชดเชยส�ำหรับผู้เสียหาย การร้องเรียนเรื่องการค้างจ่ายค่าจ้าง หรือ “การโกง
ค่าจ้าง” ส่งผลให้มีการมอบเงินจ�ำนวนมากกว่า 95,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับผู้เสียหายจ�ำนวน 77 คน และยังมีข้อร้องเรียนที่
ยังด�ำเนินการไม่สิ้นสุดอีกจ�ำนวนหนึ่ง
กระทรวงแรงงานได้จัดท�ำแผนแม่บทบริหารจัดการแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2563 เพื่อก�ำหนดนโยบายส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติ อีกทั้ง มีความตั้งใจว่า ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 - 2564 จะแก้ไข
ปัญหาด้านความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และมีกระบวนการปรับสถานะทางกฎหมาย ให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
เป็นระยะ แต่ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญด้านช่องทางการย้ายถิ่นในระบบ แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะกลาย
เป็นผู้ไม่มีเอกสารเมื่อเวลาผ่านไป และจะต้องมีรอบการขึ้นทะเบียนอีกในอนาคต ได้มีการพัฒนากระบวนการส�ำหรับขึ้น
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อท้าทายในการลดจ�ำนวนภายในระบบ และรับรองให้แรงงานข้ามชาติไม่
เสียสถานะทางกฎหมายเมื่อเปลี่ยนนายจ้าง อีกทั้ง การบริหารจัดการย้ายถิ่นในภาพรวม จะสามารถได้รับประโยชน์จากการ
ประสานงานและความร่วมมือระหว่างกระทรวงในการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
องค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม ได้ด�ำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยร่วมกับรัฐบาล และมี
ความร่วมมือที่หลากหลายจากภาคีด้านการพัฒนา ภาคประชาสังคมมีก�ำลังที่เข้มแข็งในการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึง
องค์กรและผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ร่วมด�ำเนินงาน โดยให้สื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม
ผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงาน และผู้สื่อข่าวตกเป็นเป้าจากการ
ท�ำงานโดยธุรกิจหรือการเมืองที่มีอ�ำนาจ (OHCHR, 2017; Campbell, 2015) มีรายงานการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) ในประเทศไทย โดยพึ่งพากฎหมายหมิ่นประมาท และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อกันไม่ให้เกิดการสืบสวนและรายงานเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ และการ
คุกคาม (OHCHR, 2018) ประเด็นนี้กว้างกว่าการต่อต้านการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการทุจริต จึงมีความ
ส�ำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการเน้นย�้ำเรื่องบทบาทของภาคส่วนเอกชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับอิทธิพลของธุรกิจต่อการค้ามนุษย์ (ดูบทที่ 11) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การให้ความสนใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทาน
รวมถึงธนาคาร และผู้ที่อาจมีความรับผิดชอบในการท�ำธุรกิจ เช่น บริษัทต่างๆ ไปจนถึงธุรกิจที่มีความก้าวหน้า และประสงค์
จะด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าในระดับต่างๆ เช่น รูปแบบของความรับผิดชอบทางสังคม การพัฒนา
ธุรกิจและขอบข่ายด้านสิทธิมนุษยชน และการริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งบางแห่ง ได้แสดงให้เห็นถึง
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ประวัติของความรับผิดชอบทางสังคม และขอบข่ายการด�ำเนินงานโดยสมัครใจ เพื่อเฝ้าระวังการด�ำเนินงานของห่วงโซ่
อุปทาน และภาคเอกชน (Gallagher, 2017) ซึ่งจะสามารถด�ำเนินการได้ และได้มีการด�ำเนินการและบันทึกเกี่ยวกับรูปแบบ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เวลาจะสามารถบ่งบอกได้ว่าการพัฒนาที่ผ่านมา จะสามารถสร้างผลกระ
ทบได้หรือไม่

บทสรุป
ความเกี่ยวข้องของประเทศไทยกับการค้ามนุษย์ได้รับการบันทึกเป็นอย่างดี และการรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ที่เกิด
ขึ้น มีความส�ำคัญต่อการสร้างความเข้าถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่ท�ำให้ปัญหายังคงอยู่ การ
เพิ่มล�ำดับความส�ำคัญของความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านๆ มา ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวม
ถึงรัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นจะต้องมีความพยายามที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับรองว่าได้นำ� กรอบนโยบายที่จัดท�ำขึ้นอย่างสมบูรณ์ ไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย เนื่องจากผู้เสียหายส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการคัดแยกอย่างเป็น
ทางการ จึงมีความจ�ำเป็นในการต่อต้านการค้ามนุษย์เชิงรุกมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดการด�ำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง การระบุภาคส่วนในประเทศไทยที่มีการแสวงหาประโยชน์อย่างแพร่หลาย และการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จะสร้างผลกระทบที่ส�ำคัญในการลดการค้ามนุษย์ได้
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ข้อเสนอแนะ
1. จัดท�ำระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนส�ำหรับการย้ายถิ่นของแรงงาน โดยมีการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
รวมถึงด้านกฎหมาย ในขณะที่ต้องด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ในการเติมเต็มการขาด
แคลนแรงงาน
2. จัดท�ำการศึกษาวิจัยของประชากรที่มีความเสี่ยงและภาคส่วนการท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูง ใช้ประโยชน์จากตัว
ชี้วัดการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ
3. จัดให้มีการคัดแยกผู้เสียหายเชิงรุกอย่างเป็นระบบในภาคส่วนเป้าหมาย และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีจุด
มุ่งหมายในการติดตามตัวชี้วัดของแรงงานบังคับ
4. ปรับนโยบายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเวลาฟื้นฟูตนเองส�ำหรับผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแผนการให้ความ
ช่วยเหลือรายบุคคล
5. เสริมสร้างรูปแบบสหวิชาชีพร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อ
การติดตามและการคุ้มครองที่เข้มแข็งขึ้น ในการป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคส่วนที่มีความเสี่ยง
6. สืบสวนคดีอย่างแข็งขัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยจัดท�ำการ
ศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการสมรู้ร่วมคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด�ำเนินงานเช่นเดียวกับในภาคการประมง ควรมีเป้าหมายการด�ำเนินงานเพื่อลดการคุกคามในภาคส่วนอื่นๆ ที่มี
ความเสี่ยงของการถูกแสวงหาประโยชน์ เช่น การก่อสร้าง และการเกษตร
8. ให้ความคุ้มครองผู้ให้การช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ จากการถูกฟ้องร้องโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
9. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่านการน�ำของประเทศไทยในการด�ำเนิน
งานภายใต้อาเซียน และกระบวนการข้อตกลงระดับรัฐมนตรีลมุ่ แม่นำ�้ โขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT)
โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย (Global
Compact for Migration) จัดท�ำระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ส�ำหรับการย้ายถิ่นของแรงงาน โดยมีการคุ้มครองสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึงด้านกฎหมาย ในขณะที่ต้องด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมใน
การเติมเต็มการขาดแคลนแรงงาน
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บทที่

11

บทบาทของภาคเอกชนในการ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Anna Engblom / ILO
Anna Platonova / IOM

บทคัดย่อ:
ภาคเอกชนในประเทศไทย เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านขนาด ผลิตภาพ ความต้องการ
แรงงาน กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ และการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย มีแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสาร และ
ไม่มีเอกสารท�ำงานอยู่ในภาคการผลิตหลักของประเทศ ได้แก่ การเกษตร การก่อสร้าง การประมง และการบริการ การย้าย
ถิ่นเพื่อการท�ำงาน สามารถส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อทุกฝ่ายได้ นายจ้างส่วนใหญ่จะเห็นว่าการย้ายถิ่นนั้นมีประโยชน์ เนื่องจาก
สามารถเติมเต็มช่องว่างด้านอุปทานของแรงงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะแรงงาน ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติเอง จะ
สามารถท�ำงานและได้รับค่าจ้างที่ไม่อาจหาได้ในประเทศตน อย่างไรก็ตาม การศึกษาและการรายงานของสื่อ แสดงให้เห็น
ว่ามีการแสวงหาประโยชน์และการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติโดยนายจ้าง และผู้จัดหางานอย่างกว้างขวาง ในช่วงหลายปี
มานี้ ผู้ที่อยู่ในภาคเอกชน ได้เริ่มส่งเสริมการจัดหางานและการจ้างงานที่เป็นธรรม และมีจริยธรรมในกระบวนการจัดหางาน
การจ้างงานในธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของตน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ และการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติเป็นที่ยอมรับในกรอบการด�ำเนินงาน และกระบวนการระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาคเอกชนจะ
ต้องเป็นหัวหอกส�ำคัญในการริเริ่มการด�ำเนินงานต่างๆ ของตนเองในระดับชาติ รวมถึงคณะท�ำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของไทย (Thai Seafood Task Force) บทนี้เห็นว่า ในขณะที่การริเริ่ม
โดยธุรกิจ ควรเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จริงจังในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ แต่การ
ด�ำเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ ในการพัฒนาการให้ความคุ้มครองแรงงาน จะต้องมีการด�ำเนินการ
ควบคู่กันและสร้างแรงจูงใจต่อไป โดยเสริมสร้างกฎระเบียบของรัฐบาลในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ รวมถึงเสริม
สร้างความสามารถของภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน สื่อ และผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการควบคุมดูแล สร้างแรงกดดันเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติตามและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

บทน�ำ
ภาคเอกชน รวมถึงนายจ้างของแรงงานข้ามชาติและผู้จัดหางานเป็นผู้ด�ำเนินการหลักในการย้ายถิ่น และการน�ำแรงงานข้าม
ชาติเข้ามาสู่ตลาดแรงงานของประเทศปลายทาง และชุมชนของประเทศเจ้าบ้าน ความต้องการ แนวความคิด และพฤติกรรม
ของคนกลุ่มนี้สามารถก�ำหนดรูปแบบ และผลลัพธ์ของการย้ายถิ่น
กระบวนการย้ายถิ่นที่มีค่าใช้จ่ายสูง ยุ่งยาก และใช้เวลานาน อาจท�ำให้นายจ้างและแรงงานข้ามชาติ หมดก�ำลังใจในการ
ด�ำเนินการจัดหางานผ่านช่องทางการย้ายถิ่นที่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อต้องการแรงงานเพียงชั่วคราวหรือตามฤดูกาล อีก
ทั้ง หากแรงงานข้ามชาติไม่เห็นว่าสิทธิแรงงานของตน ได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่าเมื่อเลือกเดินทางผ่านช่องทางตามกฎหมาย
การย้ายถิ่นในช่องทางไม่ปกติ อาจกลายเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลเหมาะสมมากกว่า นอกจากนี้ กรอบของกฎหมายจะต้อง
ควบคู่ไปกับกลไกการบังคับใช้ที่ดี เพื่อให้เกิดการจับคู่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบการย้ายถิ่นของแรงงานตาม
ความต้องการของตลาด อาจก�ำหนดให้นายจ้าง มีหน้าที่ในการก�ำหนดคุณสมบัติของแรงงานจากต่างประเทศที่เหมาะสม
และจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�ำแรงงานเข้ามาสู่ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ดี พบว่า เฉพาะบริษัทใหญ่ และมีชื่อเสียง
ในเครือข่ายต่างประเทศและมีทรัพยากรเท่านั้น ที่สามารถมีส่วนร่วมโดยตรงต่อการจัดหาแรงงานระหว่างประเทศ
หลายบริษัท รวมถึงธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พึ่งพาเครือข่ายผู้จัดหางานเอกชนและผู้จัดหาแรงงานที่ด�ำเนินการใน
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งมีการควบคุมดูแลและมีความโปร่งใสค่อนข้างน้อย บางแห่งด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศในการจัดหาแรงงานโดยมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ แต่มีอีกหลายแห่งที่ด�ำเนินการโดยไม่มีจริยธรรม รวมถึง
การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่มากเกินไปจากคนหางาน การให้ค�ำสัญญาที่ไม่เป็นจริง และการหลอกลวงเกี่ยวกับ
167
Thailand Report 2019_TH.indd 167

9/26/2562 BE 12:05 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

สภาพการท�ำงาน เมื่อแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มที่ยากจนและมีทักษะน้อย อีกทั้ง จ�ำเป็นต้องมีงานท�ำและไม่สามารถเจรจา
ต่อรองเกี่ยวกับการจัดหางานและการจ้างงาน จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ในหลายรูปแบบ และอาจถูก
ละเมิดสิทธิโดยผู้จัดหางาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีศีลธรรมทั้งก่อนและระหว่างการย้ายถิ่น รวมถึงในสถานที่ท�ำงาน
และชุมชนใหม่ การเลือกปฏิบัติและการขาดความรู้ในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง อาจเป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้แรงงานข้ามชาติไม่
สามารถเข้าถึงการเยียวยาตามสิทธิของตน
ธุรกิจในประเทศไทย ได้รับประโยชน์เป็นระยะเวลาหลายทศวรรษจากแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติที่มี
ประสิทธิภาพ ยังคงเป็นความท้าทาย และมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลิตภาพ และการแข่งขันที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นเพื่อการ
ท�ำงานในปัจจุบัน (OECD and ILO, 2017)
ร้อยละ 99.8 ของบริษัทไทยเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ซึ่งสร้างงานร้อยละ 83.9 ของงานทั้งหมด และ
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ร้อยละ 40.4 ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่มีจ�ำนวนเพียงร้อยละ 0.2 ของบริษัท
ทั้งหมด แต่มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ร้อยละ 48.2 (Abonyi, 2013) ซึ่งเกิดจากขีดความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมในตลาดการส่งออก
ธุรกิจขนาดเล็กเป็นผู้จัดหาสินค้าให้กับบริษัทการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้ทักษะและเทคโนโลยีในระดับต�ำ่
บริษัทขนาดเล็กส่วนมาก ไม่มีความสามารถในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตที่มีคุณค่าในระดับโลก หรือแข่งขันโดยตรงใน
ตลาดระหว่างประเทศ เศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
โดยอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่พึ่งพาแรงงานราคาถูก ไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้เพื่อสร้างคุณค่า
(Abonyi, 2013) ซึ่งปรากฎในนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาในรูปแบบของความ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การจ้างงานแรงงานข้ามชาติในทุกภาคการผลิตของไทย โดยเฉพาะการผลิต การก่อสร้าง การเกษตร การประมง และการให้
บริการ (รวมถึงงานบ้าน และงานในธุรกิจบันเทิง) เกือบร้อยละ 35 ของงานแรงงานข้ามชาติใช้ทักษะฝีมือระดับต้น (OECD
and ILO, 2017) การท�ำงานของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับค่าจ้างน้อ ยมีส่วนในการแข่งขันระหว่างประเทศในธุรกิจไทย รวม
ถึง อุตสาหกรรมอาหารทะเล และเครื่องนุ่งห่ม รายงานวิจัยบางฉบับชี้ให้เห็นถึงการขาดแรงบันดาลใจในอุตสาหกรรมที่จ้าง
งานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เพื่อสร้างผลิตภาพที่สูงขึ้นผ่านการลงทุนด้านทักษะและเทคโนโลยี เพื่อที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานแห่งคุณค่า (OECD and ILO, 2017)
ข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที่มีอยู่ รวมถึงแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ แสดงให้เห็นว่าไม่มีภาคการ
ผลิตหรืออุตสาหกรรมใดที่ไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่ามีข้อมูลการแสวงหาประโยชน์ที่พบมากที่สุดในงานบ้าน การก่อสร้าง การ
ผลิต การเกษตร และการประมง การใช้แรงงานบังคับพบได้อย่างแพร่หลายมากในภูมิภาคเอเชีย เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ใน
โลก โดยมีประมาณการผู้เสียหายจากแรงงานบังคับจ�ำนวน 16.6 ล้านคน หรือพบแรงงานบังคับ ทุก 4 คน ในแรงงาน 1,000
คน (ILO, Walk Free and IOM, 2017) อาจกล่าวได้ว่าในการผลิตสินค้าในล�ำดับที่ต�่ำลงมาของห่วงโซ่อุปทานโลก มีความ
เสี่ยงสูง เมื่อมีการจ้างแรงงานข้ามชาติ การย้ายถิ่นไม่ปกติ และการจัดหางานและการจ้างงานที่ไม่มีจริยธรรม ส่งผลให้เกิด
สภาพของความเปราะบางอย่างมาก
ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมีความเชื่อมโยงต่อการปฏิบัติด้านแรงงานที่ขาดศีลธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แรงงานที่มี
ความเปราะบางส่วนใหญ่ เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งภายในและระหว่างประเทศ ที่เข้ามามีส่วนในการผลิต การประกอบการ
และกระจายสินค้า เนื่องจากมีจ�ำนวนและความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้า และผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง การติดตามว่า
แรงงานได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างไรจึงค่อนข้างมีความยากล�ำบาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยอยู่ภายใต้ความกดดันจากความล้มเหลวในการขจัดการค้ามนุษย์ และ
แรงงานบังคับ ในภาคเอกชน รวมถึงบรรษัทข้ามชาติหลักๆ ได้ละเลยให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ
ภายในห่วงโซ่อุปทานของตน มีความพยายามในการยกระดับการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมอื่น ที่
มีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จ�ำนวนมากยังคงเผชิญกับปัญหาใน
การพัฒนาการด�ำเนินการของตน ที่ปราศจากทรัพยากรและความสามารถที่เพียงพอ (Grossman et al., 2018)
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กรอบและกระบวนการการด�ำเนินงานของโลกและภูมิภาค
ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในการผลิต และห่วงโซ่อุปทานเพิ่มมากขึ้น และ
เริ่มส่งเสริมการจัดหางานและการจ้างงานที่เป็นธรรม และมีจริยธรรมอย่างแข็งขัน ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของภาค
เอกชนในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ ได้รับการยอมรับในกรอบ และการด�ำเนิน
งานหลักของโลกและภูมิภาค
กระบวนการการด�ำเนินงานของโลกที่ส�ำคัญ ได้แก่ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda on Sustainable
Development) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact
for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) ซึ่งได้รวมบทบาทที่สำ� คัญส�ำหรับภาคเอกชนไว้ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี ค.ศ. 2030 ยอมรับถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยอมรับถึงความส�ำคัญ
ของความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ในลักษณะเดียวกัน ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในความร่วมมือ
ระหว่างรัฐในทุกระดับ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อม และการเจรจาต่อรองในข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการโยก
ย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (GCM)
ได้มีการเน้นย�ำ้ อย่างต่อเนื่องถึงความส�ำคัญต่อการลดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดหางานระหว่างการเจรจาหารือ
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานที่เก็บจากลูกจ้างตามสัดส่วนของรายได้ต่อปี ที่ได้รับในประเทศปลาย
ทาง (10.7.1) โดยมีเป้าหมายเพื่อวัดการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหางานที่แรงงานต้องรับผิดชอบ อนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศได้ก�ำหนดแนวทางในประเด็นดังกล่าว เกี่ยวกับการจัดหางานของส�ำนักงานจัดหางานเอกชน อนุสัญญาว่า
ด้วยส�ำนักจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับที่ 181) ครอบคลุมประเด็นการจัดหาแรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย ซึ่ง
บทบัญญัติหลักของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว คือ ข้อบทที่ 7 ก�ำหนดห้ามไม่ให้บริษัทจัดหางานเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายใดๆ จากแรงงาน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับกรอบกฎหมายที่ต่อต้านการจัดหา
งานที่ละเมิดสิทธิและหลอกลวง ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส�ำหรับคนงานท�ำงานบ้าน ค.ศ. 2011 (ฉบับที่ 189)
(Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)) อนุสัญญาว่าด้วยการอพยพเพื่อการท�ำงาน (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949
(ฉบับที่ 97) (Migration for Employment Convention (Revised) 1949 (No. 97)) อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
(ฉบับที่ 29) และพิธีสาร ค.ศ. 2014 (Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and its 2014 Protocol) และอนุสัญญา
ว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) (Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)) (Andrees,
Nasri and Swiniarski, 2015)
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เป็นผู้น�ำกระบวนการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนร่วมกัน
จัดท�ำระบบสรรหาแรงงานแบบบูรณาการสากล (International Recruitment Integrity System: IRIS) ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของสังคม (Social Compliance) ในการส่งเสริมการจัดหาแรงงานระหว่างประเทศที่มีจริยธรรม โดยการระบุ
และสนับสนุนผู้จัดหางานที่มีจริยธรรม ระบบสรรหาแรงงานแบบบูรณาการสากล (IRIS) จะก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับ
การจัดหางานที่มีจริยธรรม (มาตรฐาน IRIS (IRIS Standard)) จัดตั้งกระบวนการเข้าร่วมการรับรองโดยสมัครใจ ส�ำหรับผู้
จัดหาแรงงานระหว่างประเทศ และรับรองผู้จัดหางานผ่านกลไกการติดตามและการปฏิบัติตาม เป้าหมายของระบบสรรหา
แรงงานแบบบูรณาการสากล (IRIS) คือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการจัดหางานระหว่างประเทศ ให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อแรงงาน ผู้จัดหางาน และนายจ้าง โดยส่งเสริมให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
และเพิ่มความโปร่งใสในการจัดหาแรงงานระหว่างประเทศ และสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (IOM, 2014)
ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration) ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้
เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment) ตามหลักปฏิบัติ
ของสหประชาชาติว่าการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights) และเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับการจัดหางานที่มีจริยธรรมขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM’s
IRIS Standard) ในการจัดท�ำและพัฒนานโยบายและโครงการที่ส่งผลให้เกิดการจัดหางานที่เป็นธรรม และมีจริยธรรม และ
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สร้างงานที่มีคุณค่า ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (GCM) ได้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการสร้าง
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลง (United Nations General Assembly, 2018)
ในระดับภูมิภาค กรอบและกระบวนการการด�ำเนินงานจ�ำนวนหนึ่ง ได้ออกแบบให้รัฐบาลและภาคเอกชนในการด�ำเนินการ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ใน พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้เข้าร่วมกระบวนการบาหลีเกี่ยวกับการลักลอบ
ขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง (Bali Process on People Smuggling, Trafficking in
Persons and Related Transnational Crime) และเห็นชอบในการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จัดตั้งการประชุมระหว่างภาครัฐ กับภาคธุรกิจของกระบวนการบาหลี (Bali Process Government and Business
Forum) ซึ่งเป็นส่วนของธุรกิจ ใน พ.ศ. 2561 “ข้อเสนอแนะ AAA” ได้ก�ำหนดกรอบงานส�ำหรับรัฐบาล และธุรกิจในการขจัด
การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ ทาสยุคใหม่ และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ภายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Bali Process,
2018)
สมาพันธ์นายจ้างอาเซียน (ASEAN Confederation of Employers: ACE) ได้จัดท�ำโครงการที่เข้มแข็งในการตอบสนองต่อ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นของแรงงาน รวมถึง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การรับรองทักษะ และการ
เคลื่อนย้ายของแรงงาน การจัดหางานที่เป็นธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และการสนับสนุนความหลาก
หลาย สมาพันธ์นายจ้างอาเซียน (ACE) ด�ำเนินงานร่วมกับสมาชิกจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อสร้างความ
ก้าวหน้าให้กับประเด็นดังกล่าว โดยมีเป้าหมายรวมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ทั้งหญิงและชายภายใน
ภูมิภาค
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights) ได้ดำ� เนินการสร้างการเจรจาในภูมิภาค และขีดความสามารถด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เมื่อไม่นานมานี้ คณะ
กรรมาธิการได้จัดประชุมหารือระหว่างภูมิภาคเรื่อง “การแลกเปลี่ยนการด�ำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561
กระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process) เป็นกระบวนการหารือภายในภูมิภาคด้านการบริหารจัดการการท�ำงานต่าง
ประเทศ และการจ้างงานแรงงานจากประเทศต้นทางในเอเชีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งคณะท�ำงานเฉพาะ
เรื่องการส่งเสริมการจัดหางานที่มีจริยธรรม (Thematic Area Working Group on Fostering Ethical Recruitment) ประกอบ
ด้วยประเทศสมาชิกจ�ำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ (ประธาน) เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม
ซึ่งเป้าหมายของคณะท�ำงานคือ การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
สมาชิกกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process Member States: CPMS) ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมและ
มีจริยธรรม นโยบายและกฎระเบียบที่สอดคล้องของประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ (CPMS) ต่อมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และการระบุความต้องการเฉพาะเพศ และความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติ
ในส่วนหนึง่ ของคณะท�ำงานเฉพาะเรือ่ งการส่งเสริมการจัดหางานทีม่ จี ริยธรรม (Thematic Area Working Group on Fostering
Ethical Recruitment) มีการจัดประชุมประจ�ำปีจ�ำนวน 3 ครั้ง ด้านการจัดหางานที่มีจริยธรรม เพื่อหารือด้านโอกาสและความ
ท้าทายในการส่งเสริมกฎระเบียบที่สอดคล้องด้านคนกลางในการจัดหางาน รวมถึงการก�ำหนดข้อเสนอแนะ และแนวปฏิบัติ
ระหว่างประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ (CPMS) และยกระดับความร่วมมือกับประเทศปลายทาง อีกทั้ง คณะท�ำงาน
ได้จัดท�ำข้อมูลการหารือต่อข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (GCM) โดยมุ่งเน้นความส�ำคัญของ “รูปแบบ
นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” ในการจัดหางานระหว่างประเทศ
อีกทั้ง สหพันธ์แห่งสมาคมเอเชียด้านการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (Alliance of Asian Associations of Overseas
Employment Service Providers: OESPAAA) เป็นเวทีที่สร้างขึ้นภายใต้กระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process) เพื่อ
ส่งเสริมการจัดหางานที่มีจริยธรรม โดยการน�ำผู้นำ� ทางอุตสาหกรรมการจัดหางาน เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกกระบวนการ
โคลัมโบ สมาชิก OESPAAA มุ่งมั่นต่อการด�ำเนินการที่มีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ เพื่อรับรองสิทธิการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและผลประโยชน์ของนายจ้าง ในการนี้ OESPAAA ได้ริเริ่ม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับระบบสรรหาแรงงานแบบบูรณาการสากล (IRIS) และการวางแผนผลัก
ดันระบบสรรหาแรงงานแบบบูรณาการสากล (IRIS) ในระดับชาติโดยสมาชิก OESPAAA
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ภาคธุรกิจสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง?
การแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจและในห่วงโซ่อุปทาน สามารถท�ำลาย
ชื่อเสียง ผลิตภาพ และก�ำไรของธุรกิจได้ ค่าใช้จ่ายที่สูงในการย้ายถิ่น รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากแรงงานในอัตราที่
สูง เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการขัดหนี้ และแรงงานบังคับในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในการตอบสนองต่อความสนใจด้านการด�ำเนินการดังกล่าวของสื่อ และภาคประชาสังคม บริษัทภายใต้อุตสาหกรรมการ
บริโภคเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มเคลื่อนไหว และมีความพยายามต่างๆ ที่ให้ความส�ำคัญต่อสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงประเทศเมียนมาและไทย ตัวอย่างหนึ่งคือการจัดตั้งคณะท�ำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนใน
ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล (Seafood Task Force) ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะท�ำงานแสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจ
สามารถได้รับแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะผู้จัดหาสินค้าในระดับรอง โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคม
กรณีการน�ำของภาคเอกชนเพื่อขจัดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วยการพิจารณาการปฏิบัติตาม
กฎหมายของห่วงโซ่อุปทาน การลดความเสียหายด้านชื่อเสียง การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รับรองการเข้าถึงตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว หลีกเลี่ยงการแตกแยกภายในห่วงโซ่อุปทาน และการด�ำเนินการตาม
ความคาดหวังของผู้บริโภค อีกทั้ง ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยเชื่อมโยงกับสถานที่ทำ� งานที่สร้าง
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการจับคู่งานที่ดี มีขวัญก�ำลังใจที่ดี อัตราการออกจากงานต�่ำ และมีอุบัติเหตุจากการท�ำงานน้อยลง (ILO
and IFC, 2015)
ในขณะที่การหารือระดับโลกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาภาย
ใต้ห่วงโซ่อุปทาน อาจกล่าวได้ว่า การด�ำเนินการดังกล่าวมีข้อจ�ำกัด จากโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้มีความโปร่งใส
และความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานระดับรอง เป็นไปได้ด้วยความยากล�ำบากมาก ซึ่งส่วนมากเป็นจุดที่เกิดการแสวงหา
ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน เป็นการด�ำเนินการโดยอุตสาหกรรมการส่งออกเป็นส่วนมาก ในขณะที่ผู้
ผลิตสินค้าและให้บริการภายในประเทศ รวมถึงงานบ้านที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ได้มีแรงจูงใจในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปให้กับผู้ซื้อระดับโลก ประสบการณ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติด�ำเนินการอย่างมี
ระบบเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน ในกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ซื้อ จึงเผชิญกับข้อก�ำหนดโดยรัฐบาล และความ
กดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน และสื่อ ผ่านการมีส่วนร่วมและพันธสัญญาต่อสาธารณะ
ของบริษัทที่ด�ำเนินงานร่วมกัน ในการต่อต้านแรงงานบังคับภายใต้ร่มใหญ่ของการประชุมสินค้าบริโภค (Consumer Goods
Forum) 1 และ AIM-Progress Forum 2
ในขณะที่มีความชัดเจนว่าห่วงโซ่อุปทาน ควรเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน
กิจกรรมดังกล่าว จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการที่มีเป้าหมายในการคัดแยก และช่วยเหลือผู้เสียหาย มีบท
ลงโทษที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติ บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดหางาน และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับโครงสร้างทางอ�ำนาจ และทัศนคติที่เอื้อให้การแสวงหาประโยชน์เป็นเรื่องปกติ
การผลักดันในการสอบทานธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทาน มักด�ำเนินการภายใต้ข้อมูลที่จ�ำกัดเกี่ยวกับความซับซ้อนของกระ
บวนการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับการออกแบบกฎระเบียบระดับชาติ และเครือข่ายคนกลางนอกระบบในประเทศ
ต้นทางและปลายทาง จึงควรจัดท�ำวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองและให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติ โดยให้สอดคล้องกับ
บริบทของเส้นทางการย้ายถิ่นหลายรูปแบบ ผ่านความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานข้ามชาติเป็นการเฉพาะ ได้แก่ การบ่งชี้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการจัดหางาน ที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในการ
ตรวจสอบสถานที่ท�ำงานในรูปแบบเดิม

1

การประชุมสินค้าบริโภค (Consumer Goods Forum) ได้นำ� ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าบริโภคจ�ำนวนกว่า 400 แห่ง จากทั่วโลก มาร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
2

AIM-PROGRESS เป็นการประชุมผู้นำ� ด้านผู้ผลิตและผู้จำ� หน่ายสินค้าบริโภค และได้รวมกับส่งเสริมการเป็นแหล่งสินค้าที่มีความรับผิดชอบและเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มี
ความยั่งยืน
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หลายธุรกิจได้ทดลองด�ำเนินการตามวิธตี า่ งๆ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของสังคม และกลไกการร้องทุกข์
และบางแห่งมีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนวิธีการและผลลัพธ์ให้กับบริษัทอื่นๆ และชุมชนที่มีผู้คิดเห็นพ้องกัน บริษัทที่ลง
ทุนด้านการประเมินความเสีย่ ง และการออกแบบห่วงโซ่อปุ ทานด้านแรงงาน สามารถเข้าใจถึงเส้นทางย้ายถิน่ ของแรงงานข้าม
ชาติภายใต้การด�ำเนินงานของตนหรือห่วงโซ่อปุ ทานได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึง การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาของบริษทั
ความพยายามดังกล่าว ส่วนใหญ่จะด�ำเนินการควบคู่ไปกับการจัดท�ำหลักจรรยาบรรณ และโครงการอบรมส�ำหรับผู้จำ� หน่าย
สินค้า ผู้จัดหางาน และแรงงาน (ในบางครั้ง) เพื่อให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

การริเริ่มของภาคเอกชนเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการพัฒนาสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มต้นในภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท
ที่ร่วมกันในภาคส่วน จัดตั้งการท�ำงานผ่านจรรยาบรรณทางการค้า ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry
Citizenship Coalition) โดยด�ำเนินการภายใต้ชอื่ องค์กรพันธมิตรธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance)
ซึ่งได้ให้ความส�ำคัญกับแรงงานบังคับ การเริ่มด�ำเนินการรับผิดชอบด้านแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหางาน ที่ไม่มี
จริยธรรมภายในภาคส่วน
ใน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดท�ำหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance
Code of Conduct) เพื่อสร้างมาตรฐานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าว ก�ำหนดหลักจรรยาบรรณโดยอ้างอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) แนวปฏิบัติ OECD ส�ำหรับบรรษัท
ข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และ
มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SA standards) รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ (RBA, 2014)
ในภาคงานบริการ ภาคีด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism Partnership ) ได้รับรองแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดหางานที่มีจริยธรรม นอกจากนี้ การก่อสร้างอย่างรับผิดชอบ (Building Responsibly) เป็นการริเริ่มใหม่
โดย ภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกา เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (US-based Business for Social Responsibility) ซึ่งได้น�ำ
บริษัทการก่อสร้างและวิศวกรรมมาร่วมกันพัฒนาการด�ำเนินการจัดหางาน สภาพการท�ำงานและอยู่อาศัย และการด�ำเนิน
การด้านห่วงโซ่อุปทาน
เมื่อ พ.ศ. 2555 หลักการว่าด้วยการย้ายถิ่นที่มีศักดิ์ศรี (2012 Dhaka Principles for Migration with Dignity) ได้ก�ำหนด
หลักการเพื่อยกระดับสิทธิของแรงงานข้ามชาติระหว่างการจัดหางาน การจ้างงาน และการเดินทางกลับประเทศ หลักการ
เป็นไปตามหลักปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights) และมาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (core ILO labour
standards) ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นผ่านการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่น�ำโดยสถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนและธุรกิจ (Institute
for Human Rights and Business) (IHRB, 2012)
ภาคีระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มผู้น�ำการจัดหางานที่มีความรับผิดชอบ (Leadership Group for Responsible Recruitment)
(กล่องที่ 11.1) และการประชุมสินค้าบริโภค (Consumer Goods Forum) ได้สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจที่
มีจริยธรรม โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าที่มั่นคงในการป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน และการขจัดค่า
ธรรมเนียมในการหางานที่เก็บจากแรงงาน
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กล่องที่ 11.1 กลุ่มผู้น�ำการจัดหางานที่มีความรับผิดชอบ
(Leadership Group for Responsible Recruitment)
ก่อตัง้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 กลุม่ ผูน้ ำ� การจัดหางานทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Leadership Group for Responsible
Recruitment) เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน
การจัดหาแรงงานข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขจัดค่าธรรมเนียมที่เก็บจากแรงงานให้หมดสิ้นไป เพื่อการจ้าง
งานที่มั่นคง
กลุ่มผู้น�ำดังกล่าว น�ำโดยคณะกรรมการอ�ำนวยการจากบริษัทที่เป็นสมาชิก (Coca-Cola Company, Hewlett
Packard Enterprise, HP Inc., IKEA, M&S, Unilever, Vinci และ Walmart) และองค์กรผู้เชี่ยวชาญ (Interfaith
Center on Corporate Responsibility, IOM, Verité และ Migrant Forum in Asia) ฝ่ายเลขานุการคือ สถาบันเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและธุรกิจ (Institute for Human Rights and Business) เป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดย Stakeholder
Advisory Panel ร่วมกับสหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม และผู้แทนระหว่างรัฐบาล
กลุม่ ผูน้ ำ� ได้ใช้ประโยชน์จากอ�ำนาจของธุรกิจ เพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงในรูปแบบของการจัดหางานระหว่างประเทศ
โดยด�ำเนินการตามกลยุทธ์ 3 ด้าน ดังนี้
1. สร้างความต้องการส�ำหรับการจัดหางานที่มีความรับผิดชอบ ผ่านความตระหนักรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์		
		 เชิงบวกด้านการด�ำเนินการที่มีจริยธรรม และการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการด�ำเนินการตาม
		 หลักการ นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Employer Pays Principle)
2. เพิ่มอุปทานด้านแรงงานที่มีจริยธรรม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมระบบการพัฒนา และการ		
		 ด�ำเนินการเพื่อระบุ และใช้บริษัทจัดหางานที่มีจริยธรรม และ
3. ช่วยเหลือด้านการพัฒนาการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ผ่านการเจรจาเพื่อส่งเสริมกฎระเบียบที่มี
		 ประสิทธิภาพต่ออุตสาหกรรมการจัดหางาน
ใน พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้น�ำน�ำร่องการส่งเสริมการจัดหางานที่มีจริยธรรม รวมถึงหลักการนายจ้างเป็นรับผิดชอบค่าใช้
จ่าย (Employer Pays Principle) ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการในระดับภูมิภาคร่วมกับการประชุมสินค้าบริโภค (Consumer
Goods Forum)
ภายในอุตสาหกรรมการจัดหางาน บริษัทระดับโลก เช่น Manpower และ Adecco บริษัทจัดหางานและจ้างงาน สมาคมการ
ค้าระดับประเทศ สมาพันธ์การจ้างงานโลก 3 (World Employment Confederation) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การจัดหางานที่มีจริยธรรม และเสนอเส้นทางสู่การปฏิรูปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมผู้ส่งออกแรงงานเวียดนาม
(Vietnam Association of Manpower Supply) สมาคมบริษทั จัดหางานกัมพูชา (Association of Cambodian Recruitment
Agencies และ Manpower Association of Cambodia) และสหพันธ์บริษัทจัดหางานไปต่างประเทศของเมียนมา
(Myanmar Overseas Employment Agencies Federation) ได้รับรองหลักจรรยาบรรณ กลุ่มบริษัทจัดหางานและ Verité
ได้จัดท�ำกรอบการจัดหางานที่มีจริยธรรม (Verité and Manpower Group, 2016)
โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการ ประสบการณ์ความส�ำเร็จในเส้นทางการย้ายถิ่น มีค่าต่อภาคีที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงานของแรงงานข้ามชาติ และสร้างแรงจูงใจทางการตลาดส�ำหรับนายจ้าง
และผู้จัดหางานที่มีจริยธรรม ในการนี้ ความพยายามของคณะท�ำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล (Seafood Task Force) (กล่องที่ 11.2) เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
3

สมาพันธ์การจ้างงานโลก (World Employment Confederation) ได้รับรองหลักจรรยาบรรณใน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการจัดหางานที่เป็นธรรมที่ดำ� เนินการภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยส�ำนักจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997 ฉบับที่ 181
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กล่องที่ 11.2 คณะท�ำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล
(Seafood Task Force)
คณะท�ำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล (Seafood Task Force)
เป็นกลุ่มที่รวมกระบวนการเกี่ยวกับอาหารทะเล ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ซื้อ ผู้ขายปลีก ผู้แทนรัฐบาล และองค์กรพัฒนา
เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการประมงผิดกฎหมาย ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของประเทศไทย
การด�ำเนินงานดังกล่าวยอมรับว่า ประเด็นด้านแรงงานบังคับและการคุกคามด้านสิทธิมนุษยชน และข้อท้าทายเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทางทะเลมีความเชื่อมโยงกับการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
คณะท�ำงานร่วมได้จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2557 ในนามคณะท�ำงานห่วงโซ่อุปทานกุ้งที่ยั่งยืน (Shrimp Sustainable Supply Chain Task Force) แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะท�ำงานเรื่อยมา และมีการขยายสมาชิกของคณะท�ำงาน และ
ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและให้ความสนใจที่เท่าเทียมกันในสินค้า
จากทูน่าและสินค้าอาหารทะเลอื่นๆ โดยมีสมาชิกที่จ่ายค่าธรรมเนียมสมทบจ�ำนวน 35 ราย รวมถึง Andaman
Seafood, CP Foods, Bumble Bee Seafoods, Starkist, Mars Petcare, Nestle Purina, Sodexo, Sysco
Corporation, Thai Union Group, Tesco, Albertsons, Target, Costco และ Walmart อีกทั้งมีองค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรให้การปรึกษา จ�ำนวน 17 แห่ง เช่น Ethical Trade Initiative, Fishwise, International Justice Mission,
International Seafood Sustainability Foundation, Sustainable Fish Partnership, Verité และ the World Wildlife
Fund
คณะท�ำงานฯ มีผู้แทนจากทั้งรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ริเริ่มโดยอุตสาหกรรม มีกำ� ลังซื้อมากกว่า 7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในสหรัฐอเมริกา และ 145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสหภาพยุโรป (European Union) การท�ำงานของ
องค์กรแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ (1) กระบวนการคัดแยก (2) การตรวจสอบย้อนกลับของซูริมิและอิเล็กทรอนิกส์ (3)
การติดตามพฤติกรรมบนเรือ (4) โครงการพัฒนาด้านการประมง (5) การตรวจสอบด้วยตนเอง (6) การควบคุมดูแล
ทูน่า (7) ฟาร์มสู่โรงงาน และ (8) การควบคุมดูแลการจัดหางานที่มีความรับผิดชอบ

บทสรุป
ภาคเอกชนในประเทศไทย เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ มีขนาด ผลิตภาพ ความต้องการแรงงาน กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ
และการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร ท�ำงานอยู่ในภาค
การผลิตหลัก เช่น การผลิต การก่อสร้าง การเกษตร การประมง และการบริการ (รวมถึงงานบ้าน และงานในธรุกิจบันเทิง)
องค์กรภาคเอกชน ในการเป็นผู้จัดหางาน นายจ้าง และผู้ให้บริการแรงงานข้ามชาติ เป็นบุคคลส�ำคัญในการออกแบบ และ
ด�ำเนินการตามระบบการย้ายถิ่นที่มีกฎระเบียบที่ดี เนื่องจากรูปแบบและพฤติกรรมการด�ำเนินธุรกิจ มีอิทธิพลต่อโอกาสใน
การท�ำงาน และกระบวนการจัดหางานส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงหลายปีมานี้ ภาคเอกชนได้มีความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งบางรายได้ริเริ่มด�ำเนินการในการส่งเสริมการจัดหางานและการจ้างงานที่เป็นธรรม และมีจริยธรรมใน
ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน บทบาทของภาคเอกชนในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ และการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ
เป็นที่ยอมรับในกรอบ และกระบวนการระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact for Migration) สิ่งส�ำคัญคือ
ภาคเอกชนจะต้องเป็นหัวหอกในการริเริ่มการด�ำเนินงานต่างๆ ของตนเองในระดับโลก ภูมิภาค และชาติ เช่น การจัดตั้งคณะ
ท�ำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล (Seafood Task Force) ในประเทศไทย
ในขณะเดียวกัน ความพยายามของภาคเอกชนในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามบริษัทระดับโลกที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และ
โดยอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของผู้ซื้อ การริเริ่มดังกล่าวเป็นตัวอย่างส�ำคัญของ
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ภาคเอกชนในการเป็นผู้น�ำเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายด้าน ทั้งนี้ ยังคงมีงานที่ต้องด�ำเนินการอีกมาก เพื่อสร้างแรงจูงใจของธุรกิจระดับรองภายใต้ห่วง
โซ่อุปทาน รวมถึงบริษัทที่ผลิตสินค้าและให้บริการในตลาดภายในประเทศที่มีกฎระเบียบและรับความกดดันจากลูกค้า และ
สื่อน้อยกว่า
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ข้อเสนอแนะ
1. การริเริ่มทางธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงานข้ามชาติ แต่ควรด�ำเนินการควบคู่กันและสร้างแรงจูงใจ โดยการเสริมสร้างกฎระเบียบของรัฐบาลในระดับ
ชาติและข้ามชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถของภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน สื่อ และผู้บริโภคเพื่อให้
เกิดการควบคุมดูแล สร้างแรงกดดันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการให้ความ
คุ้มครองแรงงาน ประเด็นส�ำคัญที่ควรมุ่งเน้นคือ การลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ จัดท�ำและ
บังคับใช้กฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบข้ามชาติที่ครอบคลุมส�ำหรับผู้จัดหางาน และแก้ไขทัศนคติเชิงลบที่ว่าการ
แสวงหาประโยชน์ และการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องปกติ
2. รูปแบบที่กลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบ เช่น การวิเคราะห์การร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
(public–private partnerships) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และจรรยาบรรณธุรกิจ (codes of conduct) จะมี
ประสิทธิภาพได้ ควรพิจารณาถึงความรับผิดชอบ และความเสี่ยงตามสถานการณ์ของการมีส่วนร่วมในระบบ กึ่งใน
ระบบและนอกระบบ
3. บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจในประเทศ สามารถมีส่วนในการคุ้มครองและคงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน และสิทธิด้านแรงงาน
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ โดยรวมกระบวนการการสอบทานธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนไว้ ในการด�ำเนินงานตรงและใน
ห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม บรรษัทข้ามชาติมีจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการร่วมกับรัฐบาล ภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน
และสือ่ เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจและความสามารถให้กบั ธุรกิจทีจ่ า้ งงานแรงงานข้ามชาติ และเป็นผูจ้ ดั หาสินค้าในระดับ
รองลงมา หรือยังไม่ได้มีส่วนในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้รับโอกาสในการท�ำงานที่เหมาะสม
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการจัดหางานในห่วงโซ่อุปทานด้านแรงงานจากชุมชนต้นทาง ถึงปลายทาง รวม
ถึงการประเมินสถานที่ท�ำงาน สามารถสร้างกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้
บริการจัดหางานที่มีจริยธรรม การตรวจสอบการปฏิบัติตามของผู้จัดหางาน การพัฒนาการเข้าถึงการเยียวยาของแรง
งานและการน�ำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ
5. การพัฒนาความสามารถในการสนับสนุนสิทธิของแรงงาน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ซื้อ และผู้จ�ำหน่าย
รวมถึงผู้ให้บริการจัดหาแรงงานและการจ้างงาน ให้ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา และติดตามการด�ำเนินงาน ตามจรรยา
บรรณ และมีด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การตรวจสอบจากบุคคลที่สามมีความ
จ�ำเป็น รวมถึงการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อช่องว่าง และข้อท้าทายที่มีอยู่ โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ภาคประชาสังคม รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ
6. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ไม่ควรจ�ำกัดอยู่ภายใต้บริบททางธุรกิจที่ตนเป็น หรือจะเป็นนายจ้างของแรงงานข้าม
ชาติเท่านั้น แต่ควรมองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งให้บริการแรงงานข้ามชาติและสมาชิกครอบครัวด้วย ผู้ซึ่ง
สามารถแสดงบทบาทส�ำคัญในการให้การคุ้มครอง และสร้างความเข้มแข็งให้แรงงานข้ามชาติ เช่น บริษัทจัดหา
งานเอกชน สามารถจัดการอบรมก่อนการเดินทางส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ สถาบันการเงินสามารถอบรมความรู้ด้าน
การเงิน และพัฒนาสินค้าทางการเงินส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ และธุรกิจท้องถิ่นสามารถเป็นอาสาสมัครในการเป็น
ครูผู้ฝึกสอนแรงงาน ที่เดินทางกลับประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมด้านการขนส่งและการ
โรงแรมในหลายประเทศ ได้ริเริ่มขั้นตอนในการสร้างความสามารถของตน เพื่อต่อต้านการใช้บริการของตนโดยเครือ
ข่ายผู้ค้ามนุษย์ และสนับสนุนการคัดแยกและตอบสนองต่อผู้เสียหาย ธุรกิจการเงินสามารถช่วยบ่งชี้เบาะแสผู้ค้า
มนุษย์ และคนกลางในการย้ายถิ่นที่ไม่ซื่อสัตย์ ผ่านการติดตามข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
7. ภาคีด้านการพัฒนา สามารถด�ำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในการอ�ำนวยความสะดวกด้านการมีส่วนร่วมของภาค
เอกชน ร่วมออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาและการด�ำเนินการ เสริมสร้างศักยภาพของภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาและให้
บริการแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
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บทสรุป
Benjamin Harkins

จากการรายงานอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติในบทต่างๆ ของรายงานฉบับนี้ พบว่ามีการพัฒนา
ที่ส�ำคัญในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนไปด้วยความ
รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานฉบับนี้หวังเพียงน�ำเสนอการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาที่ส�ำคัญที่ควรเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป คือเรื่องการย้ายถิ่นที่มีธรรมาภิบาล (migration governance) โดยเฉพาะด้าน
ความร่วมมือกับ NGO และองค์การระหว่างประเทศ ที่ช่วยขยายการเข้าถึงบริการสาธารณะ และเพิ่มการให้สัตยาบันของ
ไทยต่อมาตรฐานสากลอื่นๆ
สถานการณ์ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทยเปลี่ยนไปมาก นับตั้งแต่รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2557
ได้รับการเผยแพร่ หากแต่ความท้าทายหลักๆ ยังคงอยู่เช่นเดิม แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดระเบียบการย้ายถิ่นเข้า
มาในประเทศไทย แต่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ ยังคงพ�ำนัก และท�ำงานโดยมีสถานะทางกฎหมายที่ไม่มั่นคง และขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของนายจ้างเป็นหลัก ความพยายามในการลดการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น น�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่
เคร่งครัดในภาคการประมง แต่ข้อบ่งชี้จ�ำนวนมากยังคงชี้ว่า การละเมิดอย่างแรงร้ายยังคงมีอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว การ
ด�ำเนินการส่งกลับประเทศโดยสมัครใจ ของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนจ�ำนวน 9 แห่ง ก็เกิด
การหยุดชะงัก และไม่มีความชัดเจนว่าโครงการรูปแบบดังกล่าว จะยังคงถือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพหรือ
ไม่ นอกจากนี้ยังมีบุคคลไร้สัญชาติฐจ�ำนวนนับแสนคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สัญชาติ โดยจ�ำต้องทนต่อข้อจ�ำกัดที่ร้าย
แรงต่อสิทธิพื้นฐานของตน
ประเด็นที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในประเทศไทยคือ นโยบายที่ท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง และไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับสถานะของตน หากไทยจะก้าวไปข้างหน้า จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมือง ที่จะน�ำไปสู่พันธสัญญาที่ยั่งยืน
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่น และผู้ลี้ภัย สิ่งนี้จ�ำเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการความท้าทายเหล่านี้ ให้มี
ประสิทธิภาพ ย่อหน้าทั้ง 5 ต่อไปนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญ และข้อเสนอแนะส�ำหรับการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย และการ
ปฏิบัติที่อาจช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานในประเทศไทยให้ดีขึ้น

นโยบายและข้อมูลการย้ายถิ่น
แม้ว่ารูปแบบการย้ายถิ่นจะมีความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ การย้ายถิ่นของแรงงานเข้าประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี และจ�ำนวนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเช่นนี้ต่อไปอีกในปีต่อๆ ไป ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่พำ� นักอยู่ในประเทศไทย มีจำ� นวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2557 เป็น 4.9 ล้านคน ใน พ.ศ. 2561 โดย
ประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม จ�ำนวน
ประมาณ 3.9 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าก�ำลังแรงงานในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นมากกว่าร้อยละ 10 ข้อมูลประชากร
ของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ไทยจะมีความต้องการแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
ขณะนี้จึงเป็นช่วงที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับประเทศไทย ที่จะพัฒนากรอบแรงงานย้ายถิ่นที่มีธรรมาภิบาลให้มีความสอดคล้อง และ
ให้ผลระยะยาว หากการย้ายถิ่นเป็นส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และการท�ำงานอย่างมีคุณค่าของแรงงาน
ข้ามชาติ การแก้ปัญหาระยะสั้นที่ไม่สามารถปิดช่องว่างด้านนโยบาย และการด�ำเนินงานได้อย่างยั่งยืนนั้นถือว่าไม่เพียงพอ
หลักฐานชี้ให้เห็นว่า รัฐไม่สามารถควบคุมการย้ายถิ่นได้โดยด�ำเนินการล�ำพัง ประสบการณ์ในอดีตพิสูจน์แล้วว่า การเพิ่ม
การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลดจ�ำนวนการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ (irregular migration) ได้ส�ำเร็จ แต่จะ
ต้องมีความพยายามในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาในประเทศไทยร่วมด้วย ได้แก่ ประเด็นด้านค่าใช้จ่ายที่สูง ระยะเวลาใน
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การด�ำเนินงานที่ยาวนาน และความซับซ้อนของกระบวนการการด�ำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับประเทศ
ต้นทาง มิฉะนั้นแรงงานข้ามชาติจะยังคงใช้ช่องทางที่ไม่ปกติต่อไป นอกจากนี้ การขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนนายจ้าง
ยังท�ำให้ผู้ย้ายถิ่น ยากจะคงสถานะที่ถูกต้องทางกฎหมายได้ภายหลังจากการเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว
ประเทศไทยมีการด�ำเนินการในก้าวที่สำ� คัญคือ การทบทวนพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า หุ้นส่วนทางสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น กฎหมายใหม่ประกอบด้วยการ
พัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่ การไม่อนุญาตให้ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาท�ำงานเป็นภาระของแรงงาน การเพิ่มโอกาสในการเคลื่อน
ย้ายภายในตลาดแรงงาน การก�ำหนดการวางหลักประกัน และเงื่อนไขการได้รับอนุญาตน�ำคนเข้ามาท�ำงานในประเทศที่ชัด
เจนยิ่งขึ้น การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติระหว่างการท�ำงานในประเทศไทย การห้ามการยึดเอกสารส�ำคัญ
ประจ�ำตัว และการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อควบคุมดูแลการจัดท�ำนโยบายการย้ายถิ่น หากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Migrant Worker Assistance Centres: MWACs)
ในประเทศไทยเป็นการพัฒนาในเชิงบวกเช่นกัน โดยการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะผู้ที่ถูกละเมิด
สิทธิด้านแรงงาน การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เพื่อจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวใน 10 จังหวัดน�ำร่อง
สามารถช่วยลดช่องว่างในการด�ำเนินงานตามนโยบายได้ การยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ การเข้าถึง และการ
สนับสนุนด้านการแปล เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการท�ำให้การบริการภาครัฐเป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่นมากยิ่งขึ้น ในขณะที่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ประเมินความสามารถของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าว และมีข้อเสนอให้เพิ่มการให้ค�ำปรึกษาและการอบรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการนี้ ระบบการท�ำงานที่
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างความเชื่อใจในชุมชนผู้
ย้ายถิ่นมากยิ่งขึ้น
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ถูกมองเป็นเพียงทรัพยากรแรงงานชั่วคราว มากกว่าการเป็นสมาชิกเต็มตัวในสังคม แม้ว่า
แรงงานข้ามชาติมีส่วนในการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ การจับตามองผู้ย้ายถิ่นในฐานะส่วนหนึ่งของ
สังคมไทย แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ก�ำหนดนโยบายจะมีความพยายามอยู่บ้าง แต่ความท้าทายยังคงอยู่ในฐานะของแรงงาน
นั้น ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคนชาติในด้านค่าจ้างและสภาพการท�ำงาน ในฐานะผู้ที่อยู่ในระบบ
การให้บริการของรัฐ คนกลุ่มนี้ยังคงพบเจอความยากในการรับบริการด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ต่อผู้ย้ายถิ่นผ่านการเสนอเพียงด้านเดียวของสื่อ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียด
กลัวต่างชาติที่คนไทยมีต่อแรงงานข้ามชาติ
ประเด็นเหล่านี้มิได้พบเห็นได้เฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากหลายประเทศที่พยายามจัดท�ำนโยบายเพื่อการด�ำรงไว้ซึ่งความ
ยึดเหนี่ยวทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ล้วนเผชิญประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�ำคัญที่รัฐบาลจะต้องค�ำนึงถึงให้
มากพอ คือ ค�ำถามที่ว่า สถานะเพียงชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติ ยังคงสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาดแรงงาน
ไทยหรือไม่ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว และพ�ำนักอยู่เป็นระยะเวลา
หลายปีต่อครั้ง ดังนั้น นโยบายในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ในฐานะแรงงานระยะสั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การสนับสนุนให้ผู้
ย้ายถิ่นกลายเป็นสมาชิกที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในประเทศไทยอาจมีประโยชน์ต่อตัวผู้ย้าย
ถิ่นเองและต่อสังคมไทยโดยรวม

สภาพการท�ำงานของผู้ย้ายถิ่น
เมื่อพิจารณาสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย จะพบว่าการให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ยัง
คงมีช่องว่างอยู่มาก แม้จะมีสัญญานของความก้าวหน้าในภาคการประมงและการแปรรูปสัตว์น�้ำ แต่การปฏิบัติมิชอบต่อแรง
งานยังคงมีอยู่ทั้งแรงงานข้ามชาติหญิงและชาย รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน เช่น การหลอกลวงมาท�ำงานและการไม่จ่ายค่า
จ้าง แม้ว่าจะมีความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงกรอบกฎหมาย และการติดตามการด�ำเนินการตามกฎระเบียบใหม่ แต่
การบังคับใช้ยังคงไม่สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะการคุ้มครองด้านค้าจ้าง
การจัดระเบียบสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร ยังมิได้รับการพิจารณาเท่าที่ควร แม้ว่าแรงงานที่ท�ำงาน
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ตลอดปี จะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานเช่นเดียวแรงงานอื่นๆ บางส่วน แต่แรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลไม่ได้
รับแม้กระทั่งการคุ้มครองขั้นต�่ำสุด เช่น ค่าจ้างขั้นต�่ำ ค่าล่วงเวลา เวลาพัก วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี การลาป่วย และประกัน
สังคม การมีมาตรฐานข้อก�ำหนดที่ต�่ำ เป็นเหตุให้ภาคส่วนนี้มีลักษณะการจัดการแบบนอกระบบ เช่น การให้ค่าจ้างต�ำ่ การ
จัดสรรสภาพความเป็นอยู่และการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงปัญหาที่เชื่อมโยงกับแรงงานเด็ก
คุณภาพและขอบเขตการตรวจแรงงานที่ยังไม่เพียงพอในสถานที่ท�ำงานภาคการเกษตร เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มีสภาพการ
ท�ำงานที่ไม่มีคุณภาพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในภาคส่วนนี้ และเป็นเหตุให้มีข้อจ�ำกัดด้านการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นกัน อีกทั้ง การเตรียมการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน ที่ไม่เพียงพอส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติ เป็นเหตุให้แรงงานมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อการบาดเจ็บจากการท�ำงาน และการได้รับสารฆ่าศัตรูพืชมากเกินไป
เนื่องด้วยการก�ำหนดความผิดทางอาญา และการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นพนักงานบริการ
ทางเพศในประเทศไทย จึงถูกคุกคามจากการข่มขู่และจับกุมเป็นประจ�ำ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในการด�ำรงชีวิต
และการช่วยเหลือครอบครัว กฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่ครอบคลุมการท�ำงานในธุรกิจบริการทางเพศ แต่ก�ำหนด
เป็นความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
เนื่องจากการท�ำงานด้านการให้บริการทางเพศถูกรวมกับการค้ามนุษย์ ในบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจึงเข้าตรวจค้นสถานที่ท�ำงาน เพื่อคัดแยกผู้เสียหายเป็นประจ�ำ เมื่อผู้ย้ายถิ่นที่ให้บริการทางเพศถูกพบระหว่างการ
ตรวจค้น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมักจะจับกุมและควบคุมตัวในฐานะผู้กระท�ำความผิดทางอาญา หรือส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองใน
ฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมิได้ค�ำนึงถึงเหตุผลที่ผู้ย้ายถิ่นเลือกท�ำอาชีพดังกล่าว แม้ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจะเป็นไปตามข้อกฎหมาย แต่การศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่ที่ท�ำงานในอุตสาหกรรมการให้บริการทางเพศในไทยเป็น
ผู้สมัครใจท�ำงาน เนื่องจากปัจจัยดึงดูดด้านรายได้ ดังนั้น การท�ำให้งานให้บริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา
และยอมรับงานดังกล่าวว่าเป็นการท�ำงานรูปแบบหนึ่ง จะถือเป็นก้าวแรก ของการเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน
ของผู้ย้ายถิ่นในภาคส่วนนี้ให้แข็งแกร่ง
การที่ประเทศไทยให้สัตยาบันในพิธีสารของอนุสัญญา ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 อาจถือได้ว่า เป็นก้าวส�ำคัญของการปรับปรุงสภาพการท�ำงานที่ย�่ำแย่ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นในทุกภาคส่วน โดยหวังว่าการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะสามารถท�ำให้ข้อผูกพันของประเทศไทยเป็นไปตามพิธีสาร
ดังกล่าวได้ ไทยอาจเริ่มจากการระบุความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของแรงงานในตลาดแรงงาน ที่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์
จากแรงงาน โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นและผู้ที่ท�ำงานในภาคส่วนนอกระบบ
หนึ่งในช่องว่างที่เห็นได้ชัดมาก และควรได้รับเติมเต็มมากที่สุดคือ การให้ความช่วยเหลือและการชดเชยเมื่อเกิดการละเมิด
สิทธิด้านแรงงานโดยนายจ้าง ซึ่งพิธีสารได้ก�ำหนดให้ “ผู้เสียหายทุกคนที่ถูกใช้เป็นแรงงานบังคับ และแรงงานเกณฑ์มีการ
เข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ เช่นการชดเชย ตามความเหมาะสมโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงการปรากฏอยู่ หรือสถานะทาง
กฎหมายในอาณาเขตแห่งชาตินั้น” (มาตรา 4) การรับรองว่ามีการชดเชยอย่างเป็นธรรม จะสามารถเป็นทุนทางการเงินและ
แรงกระตุ้นให้กับผู้ย้ายถิ่นในการหาความยุติธรรมต่อไปได้ รวมถึง ลดการยกเว้นการลงโทษผู้กระท�ำความผิดฐานละเมิดสิทธิ
ด้านแรงงานได้

การเข้าถึงการบริการส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
ความก้าวหน้าในการท�ำให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างเป็นธรรม มีบัญญัติไว้ภายใต้กฎหมาย แต่
มีข้อจ�ำกัดในทางปฏิบัติ แรงงานข้ามชาติปกติ (regular migrant workers) สามารถรับการสงเคราะห์จากระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย และผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ (irregular migrants) สามารถสมัครประกันสุขภาพได้ โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม
รายปี อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณสุขยังคงมีจำ� นวนน้อย เนื่องจากอุปสรรคทางสังคม และ
การเงิน ราวร้อยละ 64 ของผู้ย้ายถิ่นปกติ (1.97 ล้านคน) เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ แต่เมื่อรวมผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ จะมี
เพียงร้อยละ 51 ของผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ หน่วยงาน NGO ที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานภายใต้
องค์การสหประชาชาติ สามารถเข้าถึงผู้ย้ายถิ่นและเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำ� นึงถึงสถานะทาง
กฎหมายของผู้ย้ายถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการเหล่านี้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
181
Thailand Report 2019_TH.indd 181

9/26/2562 BE 12:05 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

สิทธิในการเข้าถึงบริการของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก โดยเฉพาะการบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้รับการอนุมัติ และรับเอา
มาใช้แล้วในระบบกฎหมายไทย ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กสามารถเข้าเรียนชั้นประถมและมัธยมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
ยังสามารถเลือกศึกษานอกระบบได้ หรือเลือกศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนพลัดถิ่น ที่ให้บริการแก่ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่
สามารถ หรือไม่ประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ โอกาสในการเข้ารับการศึกษาที่ผู้ย้ายถิ่นได้รับจากรัฐบาลไทย และ NGO
นี้ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กจ�ำนวนกว่า 164,000 คน ได้รับการศึกษาในโรงเรียนไทย หากแต่ในขณะเดียวกัน ยังมีผู้ย้ายถิ่นที่
เป็นเด็กจ�ำนวนราว 200,000 คน ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้รับการศึกษา
ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการศึกษาได้ เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้
เช่นกันในระบบสาธารณสุข กล่าวคือ แม้ว่ารัฐจะเป็นผู้สนับสนุนค่าเล่าเรียน แต่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก อาจไม่สามารถจ่ายค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าชุดนักเรียน และค่าหอพัก เป็นต้น ผู้ให้การศึกษายังมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสม และขาดความ
เข้าใจที่เพียงพอต่อนโยบายการศึกษาของผู้ย้ายถิ่น อายุที่ไม่ทราบแน่ชัด ภาษา และเงื่อนไขทางเอกสารอาจเป็นเหตุที่ทำ� ให้
เด็กไม่ได้เข้าเรียนในบางกรณี นอกจากนี้ผู้ปกครองของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก อาจมองว่าตนท�ำงานในประเทศไทยเพียงชั่วคราว
จึงลังเลที่จะให้บุตรเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทย
แม้จะมีการหารือเพื่อพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ถึงกระนั้น การที่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กถูกกักกันเป็นระยะเวลานาน ก็ได้สร้างปัญหา
ที่มีนัยยะส�ำคัญให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เด็กที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิงที่ไม่สามารถส่งตัวออกจากประเทศได้ จะต้อง
อยู่ในพื้นที่พักพิงที่แออัดอย่างมาก จนกว่าจะจบกระบวนการ เด็กบางคนอาจถูกกักกันเป็นปีภายใต้สภาพที่เสื่อมทราม โดย
ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาของรัฐได้ และถูกแยกจากผู้ปกครองเมื่อมีอายุเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เมื่อพ.ศ. 2560 และ 2561 รัฐได้
อนุญาตให้ปล่อยตัวเฉพาะกิจได้ในบางกรณี ทั้งนี้ มาตรฐานการปฏิบัติในการปล่อยตัวเด็กพร้อมผู้ปกครองหรือส่งเด็กไปอยู่
ในพื้นที่พักพิง ก�ำลังอยู่ในระหว่างการจัดท�ำ

การย้ายถิ่นและการพัฒนา
การส่งเงินกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่นไปยังประเทศต้นทาง มีความส�ำคัญ และอาจเป็นแหล่งรายได้ทางเดียวของสมาชิกในครอบ
ครัวของผู้ย้ายถิ่น ครอบครัวส่วนใหญ่ที่พึ่งพารายได้ที่ไม่แน่นอนจากการเกษตรตามฤดูกาล จะถือว่าเงินที่แรงงานข้ามชาติ
ส่งกลับมาเป็นรายได้ประจ�ำ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ และลดความยากจน
ในระดับครัวเรือนลงได้ นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยรวมแล้ว
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่งเงินกลับจ�ำนวน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านช่องทางในระบบไปยังประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม เงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ถูกส่งกลับไป เนื่องจากแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ ยังคงส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบ เช่น ผ่านระบบ “hundi” ระบบนายหน้า หรือถือเงินกลับบ้านเอง สาเหตุ
หลักที่ทำ� ให้ผู้ย้ายถิ่นใช้ช่องทางนอกระบบคือ มีความเชื่อใจสูงกว่า ใช้ง่าย มีความยืดหยุ่น และเข้าถึงได้ ในทางกลับกัน ผู้ย้าย
ถิ่นที่พยายามส่งเงินกลับผ่านช่องทางในระบบ เช่น สถาบันธนาคาร มักล้มเหลว เนื่องจากต้องใช้เอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว
ต้องกรอกข้อมูลมาก และได้รับการปฏิบัติที่ไม่ให้เกียรติ ซึ่งอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินเหล่านี้ อาจท�ำให้ผู้ย้าย
ถิ่นไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการส่งเงินกลับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในระยะยาวได้
การส่งเงินกลับผ่านช่องทางนอกระบบจากประเทศไทยไปประเทศต้นทาง มีจำ� นวนเป็นเท่าตัวของการส่งกลับผ่านช่องทางใน
ระบบโดยประมาณ คิดเป็นจ�ำนวนระหว่าง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินจ�ำนวนดังกล่าว
ไหลเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม ข้อมูลระบุว่า ผู้ส่ง
เงินกลับประเทศส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิงในพื้นที่ชนบท ดังนั้น หากสามารถท�ำให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงทางเลือกในการส่งเงินกลับ
ผ่านช่องทางในระบบในประเทศไทยได้ในราคาย่อมเยา และปลอดภัย การส่งเงินกลับของแรงงานข้ามชาติ จะมีส่วนช่วย
ให้เศรษฐกิจภายในภูมิภาคเติบโต การวิจัยเสนอว่า การมอบทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ผู้หญิงจะเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนมากกว่า
เนื่องจากผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะจัดแบ่งเงินเพื่อส่งเงินกลับจ�ำนวนมากกว่า เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุตรของตน
ผู้หญิงจ�ำนวนมากเป็นหลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
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ระบุว่า จ�ำนวนครึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 50.2) ซึ่งน่าจะเป็นจ�ำนวนที่น้อยกว่าความ
เป็นจริง เนื่องจากผู้หญิงที่ท�ำงานแบบไม่ปกติในภาคส่วนนอกระบบมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว ไม่ได้ถูกนับรวม
ในสถิติการย้ายถิ่นของแรงงาน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำ� งานบ้าน และผู้ให้บริการทางเพศที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร เนื่องจาก
นโยบายและกฎหมายเชิงปกป้องจ�ำกัดการย้ายถิ่นผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายของผู้หญิง ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลการย้ายถิ่นของผู้
หญิงจ�ำนวนมากที่ย้ายถิ่นเข้าประเทศไทย จึงไม่เป็นที่ปรากฎเมื่อเทียบกับผู้ย้ายถิ่นชาย
แม้ว่าผู้ย้ายถิ่นหญิงจะมีบทบาทส�ำคัญต่อความต้องการแรงงานในประเทศไทย ผู้ย้ายถิ่นหญิงยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติ
แบบอ�ำนาจทับซ้อน ซึ่งท�ำให้สภาพการท�ำงานด้อยลง การท�ำงานของผู้หญิงถูกตีมูลค่าต�่ำกว่า โดยได้รับค่าจ้างที่ตำ�่ กว่าคน
ไทยหรือผู้ย้ายถิ่นชาย อีกทั้ง การขาดความเป็นระบบในภาคส่วนหลักต่างๆ ของการท�ำงานของผู้หญิง ส่งผลให้ผู้หญิงขาด
สิทธิด้านแรงงานพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างขั้นต�ำ่ ชั่วโมงการท�ำงานปกติ ค่าจ้างล่วงเวลา และประกันสังคม เป็นต้น
เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นหญิงส่วนใหญ่ ท�ำงานที่ต้องการทักษะฝีมือต�่ำภายใต้เศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทย แรงงานกลุ่มนี้
จึงไม่ได้รบั ประโยชน์จากการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เท่า
ที่ควร แม้ผู้หญิงบางกลุ่มจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญ แต่วิชาชีพที่มีทักษะสูงภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ยังคงเป็นสาขาการท�ำงานที่ประกอบด้วยผู้ชายเป็นส่วน
ใหญ่ (ยกเว้นการพยาบาล และการบัญชี) เพศจึงควรเป็นกระแสหลักหนึ่งของกลไกที่สร้างพื้นฐานของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอื้อผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์แก่แรงงานหญิง

การแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีสาเหตุหลักมาจากการย้ายถิ่นของแรงงานจ�ำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา เนื่องจากประเทศไทยยังขาดระบบการจัดหาคนมาท�ำงาน และ
กรอบการบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก และวางระเบียบการเคลื่อนย้ายก�ำลังแรงงาน
แรงงานข้ามชาติจึงเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ระหว่างแต่ละขั้นตอนของกระบวนการย้ายถิ่น
ใน พ.ศ. 2560 ตัวเลขผู้เสียหายอย่างเป็นทางการจากการค้ามนุษย์ในไทยมีจ�ำนวน 455 คน อย่างไรก็ตาม การประเมิน
ขนาดที่แท้จริงของปัญหา และค�ำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการตอบสนองเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีข้อสรุป
ที่แน่ชัด ไทยยังขาดตัวเลขจ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศโดยประมาณที่เชื่อถือได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ เจ้า
หน้าที่มักไม่สามารถระบุตัวผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ได้ ข้อจ�ำกัดในการเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถูกต้อง และ
ครอบคลุมจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาส�ำคัญ ขณะนี้การจัดท�ำรายงานรายงานต่างๆ ล้วนอิงการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
หรือหากอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็จะอิงจากกรณีเพียงไม่กี่กรณีที่มีการระบุข้อมูลชัดเจน ในกรณีอื่นๆ รายงานส่วนใหญ่พึ่งพิง
วาทศิลป์และการพูดเกินจริง ที่มักให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์
ในการนี้ รายงานผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย จึงเป็นส่วนส�ำคัญในปีที่ผ่านๆ มา ทุกๆ ปี
กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะด�ำเนินการอย่างแข็งขันโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือการต่อต้านการค้ามนุษย์ ถึงกระนั้น การเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิอย่างเป็นเอกเทศ โดยเฉพาะข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ ก็ยังคงจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของการแสวงหาประโยชน์ และการตอบสนองต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
ภาคเอกชนในประเทศไทย มักถูกมองในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น หากแต่ขณะนี้ ภาค
เอกชนได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ฐานะภาคีที่ส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ภาคส่วนธุรกิจจ�ำนวน
มาก เริ่มสนับสนุนการจัดหางานและการจ้างงานที่เป็นธรรม และมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และในระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของตน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อกังขาว่าภาคธุรกิจเอกชน จะสมัครใจริเริ่มพัฒนาสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติหรือไม่
เนื่องจากภาคเอกชนมักล้มเลิกความตั้งใจดังกล่าว เมื่อจ�ำเป็นต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่งยาก เช่น การจ่ายค่าแรงที่เพียง
พอส�ำหรับการด�ำรงชีพแก่แรงงาน
แม้ว่าการริเริ่มเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจของภาคส่วนธุรกิจเอกชน จะเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการ
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แสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เอกชนควรก�ำกับดูแล
ภาคส่วนของตนภายใต้การควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทย ควบคู่กับสหภาพแรงงาน ประชาสังคม สื่อ และผู้
บริโภค เพื่อให้แรงงานย้ายถิ่นหลุดพ้นจากการแข่งขันกดค่าแรงให้ต�่ำลง

ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้มีช่องทางการย้ายถิ่นแบบปกติที่มีค่าใช้จ่ายต�่ำลง รวดเร็วขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น: เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การย้ายถิ่นปกติในประเทศไทย กระบวนการทางราชการที่ช้า ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง ควรปรับให้มีความทันสมัย
และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ควรค�ำนึงถึงคือ กระบวนการเปิดรับแรงงานข้ามชาติโดยไม่จำ� กัดระยะ
เวลาบริเวณชายแดน เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยใช้บัตรคนหางาน (jobseekers pass) และลง
ทะเบียนภายหลังจากหางานได้ส�ำเร็จ
2. รับรองให้มีการจัดหางานที่มีความยุติธรรมและมีจริยธรรมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ: ผ่านความร่วมมือทวิภาคี
การปรับปรุงระเบียบข้ามชาติและบริษัทจัดหางาน และห้ามผู้จัดหางานและนายจ้าง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดหางานหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง จัดตั้งความร่วม
มือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายจ้าง ประชาสังคม และสหภาพแรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตาม
กระบวนการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ และมีการเยียวยาที่เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม
3. จัดให้มีกฎหมายการคุ้มครองทางสังคมและแรงงานอย่างทั่วถึงแก่ผู้ย้ายถิ่นหญิงและชาย ในทุกภาคส่วนการ
ท�ำงาน: เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับค่าจ้าง และมีสภาพการท�ำงานที่เป็นธรรม กฎหมายการคุ้มครอง
ทางสังคมและแรงงาน ควรมีผลบังคับใช้ในทุกภาคส่วนการท�ำงาน รวมถึง งานบ้าน งานบริการทางเพศ และงาน
ในภาคเกษตรตามฤดูกาล การที่กฎหมายไม่คุ้มครองแรงงานในภาคส่วนนอกระบบที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่งผลให้
แรงงานกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคาม เช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ท�ำให้แรงงานข้ามชาติมีพลังมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนนายจ้าง: ใบอนุญาตท�ำงาน และตรวจลงตราในประเทศไทย
ยังคงก�ำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นท�ำงานกับนายจ้างเพียงรายเดียว และขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนงาน ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้แรงงานข้ามชาติเเสี่ยงต่อการถูกคุกคามยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงควรขยายเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติมี
พลังมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเปลี่ยนนายจ้าง
5. ขยายการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์สำ� หรับแรงงานข้ามชาติ และบังคับใช้บทลงโทษทีร่ นุ แรงขึน้ เมือ่ มีการละเมิด
สิทธิด้านแรงงาน: ขยายการเข้าถึงศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองการร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติ ลดการงดเว้นการน�ำผู้กระท�ำผิดมาลงโทษของบริษัทจัดหางาน และ
นายจ้างที่ละเมิดสิทธิของผู้ย้ายถิ่น ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย และการลงโทษที่รุนแรงและเหมาะสม
6. ก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา และเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของพนักงาน
บริการทางเพศ: การก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา จะเป็นก้าวแรกที่สำ� คัญในการ
ยอมรับสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ ผ่านการให้ความคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายโดยรัฐ การปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดความผิดทางอาญาต่อพนักงานบริการทางเพศ ทั้งทางตรง และทางอ้อม จะ
เป็นกลไกการคุ้มครองแรงงาน สามารถก�ำจัดการประพฤติผิดในการจัดหางานและการจ้างงาน นอกจากนี้ การรับรอง
ว่าจะรับฟังเสียงของพนักงานบริการทางเพศตลอดกระบวนการการปฏิรูปกฎหมาย และการพัฒนากลไกการคุ้มครอง
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ
7. ทบทวนการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ และความรุนแรง
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่ให้บริการทางเพศให้ครอบคลุมทุกเพศเอกลักษณ์ และรสนิยมทางเพศ: มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และกลไกการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่คุกคาม เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเพศ และความ
รุนแรงที่กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อแรงงานหญิง แรงงานชาย และแรงงานข้ามเพศเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทว่า รัฐบาล
ไทยควรหาความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือร่วมกับองค์กรสิทธิพนักงานบริการทางเพศ เพื่อให้ช่วงบ่งชี้
กรณีการถูกแสวงหาประโยชน์ และคุกคามภายในภาคส่วนดังกล่าว
184
Thailand Report 2019_TH.indd 184

9/26/2562 BE 12:05 PM

การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

8. พัฒนาความสามารถของผู้ตรวจแรงงาน เพื่อบังคับใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระ
ราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการประมง และการเกษตร: การจัดตั้งระบบการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ในภาคส่วนที่เข้าถึงได้ยาก
เช่น ภาคการประมงและการเกษตร เป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิ
ด้านแรงงานให้กับผู้ย้ายถิ่น การพัฒนาระบบการตรวจแรงงานดังกล่าว ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาเครื่องมือและ
กระบวนการ การตรวจแรงงานเพื่อใช้ตรวจจับการละเมิดกฎหมายและใช้เก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อรายงาน
ต่อฝ่ายวางแผนและการบริหารจัดการต่อไป
9. เพิ่มความรับผิดชอบของนายจ้าง ต่อการคุ้มครองแรงงานภาคการเกษตร ด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย: ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อขยายความ
คุ้มครองไปยังผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล รวมถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของนายจ้าง เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์ป้องกันให้กับแรงงาน
ข้ามชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การอบรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในภาษาของผู้ย้ายถิ่น
10. หยุดการกักกันผู้ยา้ ยถิ่นที่เป็นเด็ก: ควรจัดท�ำ และเริ่มด�ำเนินงานตามแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเร็วที่สุด
เพื่อน�ำเด็กออกจากสถานกักกันของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย อีกทั้ง การจัดท�ำนโยบาย ควรมุ่งเน้น
ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก และคงความเป็นครอบครัวไว้ให้มากที่สุด
11. จัดท�ำการยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตกิ ารศึกษาในระดับทวิภาคี ส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่ ทีเ่ ป็นเด็ก และรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษา ให้กับศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ยา้ ยถิ่น: ควรจัดท�ำข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไทย และประเทศ
ต้นทาง เพื่อสนับสนุนการโอนย้ายด้านการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเด็ก อีกทั้ง ควรรับรองคุณภาพทางการศึกษา
ให้กับศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนพลัดถิ่น เพื่อให้เด็กสามารถรับการศึกษาต่อภายหลังการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาในประเทศไทย หรือประเทศต้นทาง
12. รับรองว่าแรงงานข้ามชาติ สามารถใช้สิทธิตามความคุ้มครองสุขภาพของตนได้: การให้โอกาสผู้ย้ายถิ่นสมัคร
ประกันสุขภาพ เพื่อช่วยผู้ย้ายถิ่นรองรับความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ถือว่าเป็นบริการที่เทียบเท่ากับการเข้าถึงระบบ
สุขภาพ อุปสรรคทางร่างกาย ทัศนคติ และกระบวนการในการเข้าถึงการบริการสุขภาพในประเทศไทย เป็นอุปสรรค
ต่อการให้สิทธิที่ควรได้รับตามกฎหมายแก่ผู้ย้ายถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ควรมีมาตรการด�ำเนินการ
ขยายการรับสมัคร และการใช้ประโยชน์ รวมถึงจัดให้มีการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น พัฒนาการสื่อสาร
กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว และท�ำให้แน่ใจว่านายจ้างภาคส่วนในระบบ จะด�ำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้
แรงงานข้ามชาติ สามารถสมัครประกันสุขภาพได้ตามที่กฎหมายก�ำหนด และสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารสามารถมีประกันได้
13. จัดสรรงบประมาณของรัฐให้กับ NGO ที่เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ: รัฐบาลควรหาทาง
เลือกด้านงบประมาณส�ำหรับให้บริการผูย้ า้ ยถิน่ ไม่ปกติ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่มปี ระกัน และลังเลทีจ่ ะเข้ารับบริการของรัฐ โดย
เฉพาะการขยายความส�ำเร็จของโครงการ NGO ผ่านทุนของรัฐบาล อาจมีผลเชิงกลยุทธ์ ในการให้บริการคนกลุ่มนี้ได้
14. ขยายการยอมรับทักษะในภาคส่วนการท�ำงานที่ผู้ย้ายถิ่นหญิงท�ำงาน: การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีศักยภาพที่จะน�ำผลกระทบเชิงบวกมาสู่ประเทศไทย และประเทศต้นทางภายในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง
ยอมรับร่วมจ�ำนวน 8 ข้อตกลง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังคงเอื้อประโยชน์แก่ผู้ย้ายถิ่นหญิงไม่มากนัก การขยายข้อตกลง
ในระดับทวิภาคีหรือภูมิภาค ส�ำหรับงานที่ใช้ทักษะระดับต�่ำ หรือระดับกลางในภาคส่วนเครื่องแต่งกาย การให้การ
ดูแล งานบ้าน และการผลิต จะสามารถเติมเต็มความต้องการของตลาดแรงงานได้ พร้อมทั้งขยายช่องทางการย้าย
ถิ่นอย่างถูกกฎหมายส�ำหรับผู้หญิง โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (Global Compact for Migration)
15. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนช่วยของผู้ย้ายถิ่นในสื่อ: สื่อที่มีหน้าที่รายงานข่าวด้านการย้ายถิ่น ควรได้รับ
การฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย การรายงานข่าวที่สื่อถึงผู้ย้าย
ถิ่นในเชิงลบ อาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติภายในสังคม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้มองว่าการแสวงหาประโยชน์
จากผู้ย้ายถิ่นเป็นการกระท�ำที่ยอมรับได้
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16. เสริมสร้างการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในรูปแบบสหวิชาชีพ: เนื่องจากการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ โดยแยกหน่วยงานด�ำเนินการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีส่วน
ท�ำให้การตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ไม่ประสบความส�ำเร็จ การด�ำเนินงานในรูปแบบของสหวิชาชีพที่ประกอบด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง องค์การภาคประชาสังคมและเอกชน จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการตอบสนองต่อการค้า
มนุษย์ในภาคส่วนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
17. เสริมสร้างความสามารถในการด�ำเนินการ และติดตามการด�ำเนินการตามจรรยาบรรณด้วยตนเองของภาค
เอกชน: ภาคธุรกิจควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อสร้างและติดตามการด�ำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ การยอมรับการทวนสอบของบุคคลจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายข้างต้นโดยปราศจากเจตนาแอบแฝง นอกจากนี้การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น
ภาคประชาสังคม รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวเช่นกัน
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